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Vangla meelitab uut personali
ülipoppide ekskursioonidega
Eduka sotsiaalmeediakampaania tulemusena
kutsub Tartu vangla regulaarselt huvilisi endale
külla. Milleks küll ometi?

Ekskursioonigrupile pakkusid enim põnevust
valvuritevastased rünnakud. 
STEN SANG

Laupäeva ennelõunal on
2002. aastal avatud kompleksi uudistama kogunenud pea
sada entusiasti. 94 000 m 2
suurusel alal Emajõe lammil
asuvasse pätimekasse karmide korralduste kohaselt keegi
oma mobiilset semu sisse smugeldada ei saa. Rääkimata siis
joovastavatest ainetest ning
relvadest – ka need korjatakse
saabunute meelehärmiks kõik
käest ära. Teed asuvad juhatama direktori asetäitja Kristo
Kulo ning üksuse juht Kairi
Piller-Petrov.

Pätt pole ohtlik
Grupikaaslaste meeleolu
jälgides näen elavat huvi kinnipeetavate elutingimuste
ja vaba aja tegevuste vastu.
Esimesena juhatatakse meid
23 000 m2 üldpinnaga vangla
puhkealale, kus saab mängida lauatennist ja endale ise
maitsvat einet moorida. Saame
võimaluse kiigata tüüpilisse
kongi, kus toimub ka vangide
toitlustamine. Ei mingit USA
filmidest tuttavat ühissööklat ja nõrgemalt vennikeselt
pudru äravõtmist! Turvalisuse
kaalutlustel toimub söögi andmine lukustatud kongides.
Edasi liigume spordi- ja
kunstisaalide poole. Ekskursantidel jääb hing kinni, kui
giidid tutvustavad pahalaste
loomingut. Olen valmis pea
iga teise teose omale kopsaka
tasu eest koju ostma.
Vahepeal jalutame hoonete
vahel hoovis ja korraks kostub
provokatiivne vile üksusejuht
Piller-Petrovi suunal. Naise
karm pilk vaigistab esineda
soovija ning saame rahus edasi
liikuda.
Vangide ohtlikkuse teemal
esitab meie grupp kõige rohkem küsimusi. Varateismeline
noormees soovib innukalt teada, kas valvuritevastased rünnakud on väga ekstreemsed.
Piller-Petrov rahustab noorsandi: „Vangla on väga turvaline, kuna siin on olemas kõik
enesekaitsevahendid. Alates
kummikinnastest kuni teleskoopnuiani. Pigem on ohtlik
selle varustuseta tänaval liiku-

Just nii näeb välja tüüpiline vangi eluruum.
da, kui siin oma tööd teha.“
Direktori asetäitja Kulo lisab,
et ekstreemseim rünne on olnud silma sülitamine ja isevalmistatud lõikevahendiga vehklemine. HIV-positiivsete kohta
eraldi infot valvuritele ja vangidele ei jagata ning ühtlaselt koheldakse kõiki asutuse kliente.

Priiuses tööle
Positiivse ilminguna toob
Kulo välja eriala õpetamise
vanglakaristuse kandmise ajal.
Kinnipeetavatel on võimalik
tegeleda nii puidu- kui ka metallitööga. Esindatud on veel
puhastusteeninduse ala ning
võimalik on abistada köögis
ja vanglapoes. Erialalõpetajad
saavad korrektse tunnistuse,
kus keegi nende nime vanglatempliga määrima ei hakka.
Ühiskonna jaoks on olulisem
seaduse vastu eksija sulandamine normaalse elu sekka, kui
ta vabaneb.
Edasi liigume juba usu poole: meid ootab vanemkaplan

BUSSI RENT al 50 €

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer • kõrge
istmed reguleeritavad • B-kat

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto

Olavi Ilumets. Mees laulatas
eelmisel aastal vangla territooriumil kaks paari ning ristis
kolm last. Mõned vangid on
esitanud paariminekuks sooviavaldused ja nende elukaaslased käivad praegu väljaspool
vanglat leeris. „Võimaluste
piires pakume hingehoidu erinevatele uskudele. Näiteks on
käimas jumalasõna ennelõuna
usust huvituvatele vangidele,“
sõnab Ilumets.
Vangi sattunud kodaniku
peresidemete jätkumise tarbeks võimaldab asutus külastusi ja ööpäevaseid koosviibimisi. Maksma peab nii ruumi
kui ka külalise toitlustamise
eest, kuna oma moona vabalt
sisse tarida ei lubata. Hinnaks
jääb umbes 30 eurot ööpäeva eest. Kindlasti peab olema
tõendatud sügav isiklik side
kinnipeetava ja külalise vahel.
Pärast kaht tundi ootab kirsina tordil hoovi peal vanglabuss ja mehed erivarustusega.
Grupiliikmed tunnevad elavat

huvi just elektrišokirelva vastu. Demonstreerija saab omast
suust kinnitada, kui kiirelt
halvab relv inimkeha ja kuidas
kõvemad mehed enne langemist vaid kerge „aaa“ suudavad
karjuda. Viis sekundit elektri
all olevat olnud tema elu pikimad, kui omal nahal masinat
proovida otsustas.

Põnev buss
Teen lähemalt juttu 19-aastase Marisega, kes on varem
külastanud ka Viru vanglat.
Neiu on kergelt pelglik ning
tunnistab, et hoovis liikudes
vältis ekstra silmkontakti vangidega. Samal ajal avaldab ta
rõõmu, et on loodud nii palju
võimalusi seadusega pahuksisse sattunud inimese arendamiseks.
29-aastane Kaidi külastab
Tartu vanglat juba mitmendat
korda. Eelnevatel kordadel on
ta tulnud külalisena ja nüüd
registreeris end ekskursioonile. Eriliselt pani ta silmad sä-

rama just vanglabuss ja laual
esitletud erivahendid.
Peamise motivaatorina tööle
tulemisel toob viiendat aastat
vangladirektori leiba mekkiv
Raini Jõks välja töökoha stabiilsuse, kindla palga ja huvitava töö. Põhjused lahkumisel
olevat töö mittesobivus, uued
väljakutsed ja kõrgem töötasu
väljaspool vanglat.
Personali leidmiseks teeb
Tartu vangla pingutusi nagu
enamik teisi organisatsioone,
sest häid inimesi on tööturul
piiratud arv. Asutus panustab
ka olemasolevate töötajate
hoidmisele.

Telemõnu napib
Mis uusi töötajaid hirmutab,
ei oska Jõks täpselt öelda. „Üldiselt võib väita, et mõningane
hirm on inimestel lihtsalt vangla ees. Olen ise Tartu vanglas
töötanud viisteist aastat erinevatel ametikohtadel ja saan kinnitada, et mingit eraldi foobiat
pole vaja tunda. Vanglas töötada on turvaline,“ kinnitab ta.
Majajuht tõdeb, et kurikaelte olme kohta pole põletavaid
kaebuseid laekunud. Esikohal
on pöördumised vangidele
väljastatavate vormielementide ehk vanglariietuse pärast.
Sellele järgnevad mured toidu
kvaliteedi ja kogustega. Edasi
tulevad hädad telekanalite valiku piiratuse ja tööhõive pärast.
Kõik eeltoodu on karistuse
kandjatele nõuetekohaselt tagatud, kuid osa neist ei ole ikkagi pakutavaga rahul.
STEN SANG
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LUGEJA KIRI
Ratturid ohus
Anne tänaval sõiduteel liigeldes on liikleja
peateel Kadaka tänava
suhtes.
Kuid rattatee on seal
kõnnitee osa, seega
„Anna teed“ märk ei
kehti jalgrattateel liiklejatele. Kadaka tänava
poolt on näha, et peatee märgi all on sinine
jalgrattamärk. Nagu ma
aru saan, ei anna see
ratturile eesõigust (eesõigus oleks ratturil siis,
kui „Anna teed“ märgi all
oleks valge rattamärk).
Miks võeti vastu selline otsus? Kas ei oleks
mõttekam teha nii, et
paralleelselt peateega
kulgeval rattateel on ka
eesõigus Kadaka tänava suhtes? Praegu on
Anne tänaval ristmike
pärast rattaga parem
ning ohutum liigelda
sõiduteel.
Teine asi: punaseks
võõbatud ristmikud
(rattatee) on talve
jooksul täiesti ära kulunud. Vaatasin, et
Karlovas on kasutatud
selle jaoks mingit sorti
paksemat värvi. Kas on
plaanis kevadel ristmikel rattateed uuesti
punaseks värvida?

Mihkel Vijar
jalg- ja jalgrattateede
peaspetsialist
Märk „Anna teed“ kohustab juhti andma
teed sõidueesõigusega teel sõitvale juhile.
Liiklusseaduse mõistes
on jalgratas sõiduk ja
jalgrattur juht, seega
tuleb antud olukorras
anda jalgratturile teed.
Osutusmärk 557 „Lõikuv jalgrattatee“ osutab lõikuvale jalgrattaja jalgteele.
Punase teekattemärgistuse kulumine liikluse mõjul on loomulik.
Pärast lume sulamist ja
teekatte puhastust on
võimalik selgitada kulumise ulatus ja otsustada taastamise vajadus.
Allikas: Tartu LV

JEHOVISTIDE TRALLI
kroonib prii bussisõit
Juulis Taaralinna vallutavad 2500 Jehoova
tunnistajat põhjustaksid
siinses liikluses sellise
kaose, et linn kingib
jumalasulastele parem
heaga tasuta ühistranspordi.
Sarnast usumöllu nähti lõunaosariikides viimati 2013.
aastal ja vahepeal on kokku
tuldud ainult Tallinnas. Kuivõrd Põhja-Eestist laekub A.
Le Coqi spordimajja suisa 800
delegaati, kes on majutatud üle
linna erinevatesse kohtadesse,
ning suur osa külalistest tulevad oma sõidukitega, on omavalitsus kõrgeimal tasandil
vastu võtnud otsuse, et kõige
mõistlikum on liikluskoormust ühistransporti hajutada.

Joona meelitus
Sestap võivad kõik jehovistid
menetlusteenistust pelgamata
vabalt bussidega mööda linna
ringi kärutada, nii et sõiduõiguse tõendamiseks piisab
ürituse rinnasildist. „Linnavalitsus otsustab tasuta sõiduõiguse andmise lähtuvalt konkreetsetest asjaoludest,“ selgitas
ühistranspordi spetsialist Kadi
Metsma. „Tasuta sõiduõigust
on varasemalt antud näiteks
autovabal päeval autojuhtidele, laulupidude ja teiste suurte
ürituste osalejatele.“
Suure üldkokkutuleku pressiesindaja Tambet Ernits kiitis,
et rae otsust võib pidada kauniks žestiks kõigile suurürituste korraldajatele. „Meie omalt
poolt püüame kaasa aidata
sõbralikule Tartu vaimule,
kasutades paljude hotellide ja
toitlustuskohtade teenuseid,“
lubas ta. „Samas pole kartust,
et see üritus tekitaks segadust
linnatranspordis, kuna paljud
delegaadid kasutavad oma autot.“
Ernits toonitas veel, et tegelikult on spordimaja uksed
avatud kõigile linnakodanikele, millest kuu enne kokkutulekut ka erakordse hoogtöö

AASTA AUTO AS Sepa 24b, Tartu

SUVEREHVID

KUNI -30%
KÜSI PAKKUMIST!
www.aastaauto.ee  info@aastaauto.ee
Tel.+372 780 8008 (varuosad)

LAUSEGA
Iiri kuldsulg

Vahi kurikaela

Mais ja juunis võõrustab
UNESCO kirjanduslinn Tartu
iiri kirjanikku Darran Andersoni – esseisti ja kultuurikriitikut,
kelle 2015. aastal ilmunud raamatut „Imaginary Cities“ on
mitu väljaannet, sealhulgas
The Guardian ja The Financial
Times, nimetanud aasta parimate raamatute seas.

15. märtsil teatati politseile, et Uuel tänaval on püütud sisse murda kortermaja
esimese korruse korterisse.
Õnneks kurjategijal aknast
sisse pääseda ei õnnestunud.
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nutikat, liiklejaid ohtude eest
hoiatavat ülekäigurada kerkib linna 2020. aastaks.

Kristlikud
püromaanid

Heinakuul saab pimedalegi selgeks, et õige religioon
ülistab Jumalat, valereligioon aga valmistab talle meelepaha. 
JW.ORG
käigus teavitama asutakse.
„Kolme päeva jooksul kuuleb-näeb lühikeste Piiblil
põhinevate ettekannete, intervjuude ja videote kaudu
mõtteid selle kohta, kuidas
eluraskustega kokku puutudes mitte julgust kaotada.
Pühapäeva ennelõunane kõne
„Kuidas annab julgust usk
ülesä ratamisse?“ on kõigile,
kes on kaotanud lähedase,“
meelitas ta. „Ja pühapäeva
pärastlõunal näidatakse ligi
tunniajast mängufilmi Piibli
Joona raamatu sündmustest.“

Manipuleerijad igal
sammul
Ometi ei suhtu kõik usulahu ridade koondamisse ühtviisi roosiliselt. Nii on portaali
tunnistaja.ee koondunud rida
skeptikuid, kes anonüümselt
sektist lahkunutele või seda
planeerivatele kodanikele tuge
pakuvad. „Endised Jehoova
tunnistajad ei vastandu kuidagi praegustele, ei ole nende
peale pahased ega kadedad, kui
kuulevad, et nad kuskilt midagi
tasuta saavad või neil hästi läheb,“ rõhutas end J. K. Valguks
kutsuv eestkõneleja. „Küll aga
vastandume me muidugi Vahitorni ühingule ja muudele

manipulatiivsetele püramiid
skeemidele, olgu need siis religioossed või muud laadi.“
Valk märkis samas, et kui
inimene on juba sellises seisundis, et Jehoova tunnistajate
üritusele minnes oleks tal oht
isegi tunnistajaks saada ning
sellest võiks midagi halba juhtuda, siis võib see juhtuda ka
mistahes muus kohas. „Manipulatsiooni ja mentaalse
ekspluatatsiooni vastu ei saa
võidelda inimesi isoleerides,
sest potentsiaalseid manipuleerijaid on igal sammul,“ kõlab tema tees.
Kui aga tahta parandada
maailma ehk siis vähendada kultussektide ja mistahes
muude manipulatsiooniskeemide edu ja haaret ühiskonnas, tuleb Valgu nägemuses
tegeleda probleemi juurega:
inimeste haridus, emotsionaalne stabiilsus, intellektuaalsed võimed ja huvid, sotsiaalne staatus ja toimetulek.
„Neis ja muudes valdkondades
elu hammasrataste vahele jäänud inimesed nopitakse üles
nii ehk nii ning lõpptulemusena ei ole vahet, milline grupp
täpselt millise inimese oma bilanssi kirjutas,“ resümeeris ta.

16. märtsi õhtul põles Era
tänaval kristliku noortekodu hoone seina ääres paberipraht ning suits levis keldri
akna kaudu hoonesse, mistõttu tuli asuda põlengut
kustutama. Esialgsetel andmetel süttis praht laste tulega mängimisest.

Tort ja kook
Lõuna-Eesti parima väikeettevõttest pärineva toiduaine
tiitlile kandideerib Tartust ihuüksinda Müstigue OÜ Pavlova
kama-mustsõstratordi ja sefiiri-mustikakoogiga.

Amsterdam variseb
31. märtsil ja 1. aprillil korraldab teaduskeskus Ahhaa
Amsterdami teaduskeskuses Nemo teadusteatrite
maratoni, kus vabariigi 100.
sünnipäeva ning meie teadussaavutusi tähistatakse 12
uhiuue teadusetendusega
Eesti tipptegijatelt.

Vabadus
sõpruslinnas
Meie sõpruslinnas Tamperes
Soome sajandi muuseumiks
valitud Vapriikkis rullus lahti
Eesti Rahva Muuseumi kureeritud EV100 näitus „Vabaduse lood“.

Barkalaja särab jõel

Loodusžurnaalide
sadu

Täna kell 19 esineb Folgiklubis Sisevete Saatkonnas
Anzori Barkalaja, kes juhtis
aastatel 2000-2015 Viljandi
kultuuriakadeemiat ja 2015.
aastast juhib TÜ haridusteaduste instituudi haridus
uuenduskeskust.

MTÜ Loodusajakiri jagab ladude kevadpuhastuse tõttu
täna ja homme kell 10-18
Baeri maja saalis (Veski 4) tasuta ajakirjade Eesti Loodus,
Eesti Mets, Horisont ja Gorizontõ Estonii vanu numbreid (alates 2000. aastatest).

SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KEDA NÄHA:
Viinahaua ööbiku
Hillar Kohvi nägemuses võiks Tartu
Ekspressi ja Eesti
Kiriku paarisrakend meediamaailma vedada veel
mitmeid inimpõlvi.

ERGO KORP

KAUR PAVES

TULE TARTU TURUHOONESSE
KALATOODETE MÜÜGILETTI

KLIENDITEENINDAJAKS

AASTA AUTOS
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kui sul on:
• väga hea suhtlemisoskus
• huvi müügitöö vastu ja müügitöö kogemus
• kehtiv tervisetõend ja läbitud hügieenikoolitus
• täpsus, korrektsus, puhtusearmastus ja kohusetundlikkus
• arvutikasutamisoskus
• kasuks tuleb erinevate kalade tundmine
Pakume:
vaheldusrikast tööd graafiku alusel,
kohapeal väljaõpet ja toetavat meeskonda.
Tööle asumise aeg:
1. aprill 2018. a
Kui tunned, et oled sobiv kandidaat,
siis saada oma CV ja palgasoov vortsjarvekalad@hot.ee

Tegevusluba L04192

 Hambahaiguste ennetus
 Hammaste ravi
 Igemehaiguste ravi
 Proteesimine
 Suukirurgia
 Iluteenused
Täiskasvanute raviks haigekassa leping.

Tasuta parkimine.

www.oplusshambakliinik.ee
Aleksandri 9, 51004, Tartu  5622 2961, 662 8028
E–R 9–19  L kokkuleppel
Opluss Hambakliinik OÜ
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Palametsa
pajatused

Kalk ja külm põhjamaalanegi jääb puhta ilu ees sõnatuks. 

MADLENANIUM

461.

Viini veri ei värise
Joogiks oli veega lahjendatud vein, tavaliselt 2 osa vett
ja üks osa veini. Kangemaid,
destilleeritud alkoholist jooke
antiikajal veel ei tuntud.

Rahvusvahelise haardega lavastaja käe all toob
Vanemuine lavale ehtsa
Viini opereti, mis põhjamaised teatrivormid
kahtluse alla seab.
„Viini vere“ tegevuse keskmes on 1815. aasta Viini kongress, kuhu kutsuti kokku Euroopa monarhid, et taastada
vana kord ning seeläbi püstitada jõudude tasakaal ja säilitada rahu. Nimeka Itaalia
lavastaja Giorgio Madia tükk
taaselustab selle ajastu hõngu
ja ajaloolise fakti, et arvukatel
seltskonnaüritustel, mis seda
tähtsat poliitilist sündmust
saatsid, oldi kõrvuni sisse võetud uuest tantsust – Viini valsist.

Pool auru
Peakunstnik Maarja Meeru
sõnul on endine tantsija Madia
inimesena väga loominguline
ja toetav. „Madial on koreograafiline ja visuaalne mõtlemine ning kõik need elemendid moodustavad koos terviku,
mis on kunstnikule väga toetav,“ iseloomustas ta.
Lisaks on kunstnikku tublisti inspireerinud Johann

Straussi muusika. „Muusikalised lavastused on puhas rõõm,
sest muusika toetab kujutlusvõimet tugevalt,“ kirjeldas ta.
„Strauss on kerge, suurejooneline ja sädelev; ajastu tuleb
muusikast ja sellest tulenevalt
ka kõik need pildid, mis võiksid lavale jõuda.“
Ooperisolist Karmen Puis
lisas, et lauljale on väga oluline,
et lavastaja teaks, mida ta laval
näha tahab. „Eks meil pool auru
kulub ikkagi laulmisele ja sellele,
kuidas see mio-mio kõige ilusamini kõlaks. Kui aga lavastaja
teeb oma tööd nii hästi kui Giorgio, teeb see laulja elu väga palju
kergemaks,“ rõhutas ta.

Lihtne seebikas
Puisi analüüsi kohaselt
põhineb Eesti näitlemisstiil
traditsiooniliselt ikkagi Stanislavskil ja Pansol ehk on
rohkem seest välja suunatud.
Lääne-Euroopa skeem aga liigub väljast sisse, uurides, kuidas jõuda liikumise pealt oma
karakteri siseeluni. „Giorgio
puhul on väga huvitav vaadata, kuidas muukeelne inimene
täiesti eestikeelset tükki lavastab. Ta tajub kõneintonatsiooni või seda, kus töötab paus,

kus võiks olla koomiline või
vastupidi mingi väga intiimne
hetk,“ kiitis ta. „Ja kui hästi ta
ise ette näitab!“
Strauss on Puisi sõnutsi Viini opereti kõrgeimaks vormiks
just glamuuri ja parimas mõttes puhta ilu pärast. „Kui me
proove alustasime, tuli tõdeda,
et seda muusikat lauldes läheb
süda rõõmsaks küll. Ei saa salata, ega ta kurvameelsust tekita, ja ma väga loodan, et sellise emotsiooni saab saalist ka
publik. Te ei kahetse, sest see
kõik on lihtsalt nii imeilus,“
esitas laulja oma reklaami.
Puis tunnistas, et ehkki süžee kujutab endast kõige tavalisemat seebiooperit, pakuvad
lava ja kostüümid parimas
mõttes kõrgeima klassi meelelahutust täie raha eest. „Kõik
pole ilus mitte ainult kaugelt,
vaid ka lähedalt,“ märkis ta.
Ka Meeru rõhutas teatri töökodade tehtud tohutut tööd.
„Lilled on üks väga tähtis kujund ja nendega on meie inimesed näinud tohutult vaeva:
Hiinast tellitud detailid on
lahti võetud ja kokku liimitud
ühekaupa, et nad koost ei pudeneks,“ vihjas ta.
KAUR PAVES

Raamatud on müügil
Tartu Ekspressi toimetuses ning
raamatupoodides üle Eesti!

Reiting Koolituskeskus kutsub kursustele TARTUSSE!

03.04 – 06.07 Sekretär-juhiabi kursus
04.04 – 12.06 Raamatupidamiskursus
19.04 – 10.07 Võlanõustajate koolitus

Helista või kirjuta! Koos leiame lahenduse!
tel 733 3690 | koolitus@reiting.ee

reiting
LEA MÄNDM

Ma pintsli ots

ETS

a võtan maasi

15 €

10 €
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50sonetti
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Ülikooli 1, Tartu (II korrus)
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Uutest uunikumideni
23.-25. märtsil peetakse Tartu Näituste
messikeskuses maha
vabariigi suurim motomess Motoexotica, kus
uue tehnika esitlemise
kõrval pannakse rõhku
motospordile ja -ajaloole ning ümberehitatud
kaherattaliste tutvustamisele. Messi viimasel
päeval loositakse välja
uhiuus Harley-Davidson.
Tartu mootorrattanäitust
peetakse eeloleval nädalavahetusel juba 15. korda ning Motoexotica on vanim omataoline Eestis. Ekspositsioonidega
on kaetud kõik kolm messikeskuse paviljoni ehk mototehnika võtab enda alla 4200 ruutmeetrit põrandapinda ning
tsikleid jagub lae allagi, sest
omajagu kaherattalisi tõmmatakse dekoratsioonidena
rippuma. Tooteid ja teenuseid
tuleb messile tutvustama üle
50 ettevõtte ja organisatsiooni.

Otse matkale
Projektijuht Anders Urbeli
sõnul on uute mootorrataste ja ATV-de kaubamärke sel
korral esindatud tosinkond.
„Traditsiooniks on saanud, et
messil tuuakse Eesti publiku
ette esimest korda mitmed uu-

dismudelid, ka sel korral saab
Motoexotical näha ja katsuda
motomaailma uudiseid,“ rääkis korraldaja. Kaubamärkidest pidas Urbel vajalikuks
esile tuua nii Apollo, Husqvarna, Intermoto, Keeway kui
Yamaha.
Uusi sõidukeid on messil
aga veelgi, näiteks soliidne valik uusi matkaautosid. Samuti
on kohal mototarvikute ja lisavarustuse pakkujad. Urbel
nentis, et enne algavat motohooaega kasutavad paljud hobisõitjad võimalust Motoexotical varustust uuendada ja
täiendada, sest messile iseloomulikult pakutakse toodetele
soodsamaid hindu.
Motoexotica üks kandvatest
teemadest on alati olnud motoajaloo tutvustamine. Tänavu toob vanamootorrattaklubi
Unic-Moto messile näituse
„Eesti motokross läbi aegade“
raames vanatehnikahuviliste
erakogudest pärit krossimootorrattad, millest enamikku
näeb avalikkus esimest korda
just Motoexotical. Näitusel
eksponeeritakse teiste seas rariteetseid CZ, Minski, Jawa ja
Kovrovetsi mootorrattaid.
Kaks korda suuremaks on
kasvanud projektirataste näitus, kus pannakse ritta ligemale 20 omanäolist kaherattalist.

Husqvarna kelgib tänavatsiklite verivärskete mudelitega.

MOTOEXOTICA

Elustiil domineerib
„Motoexoticat võib kirjeldada kui elustiilimessi, sest
kogu selle tehnika kõrval,
mis kolmeks päevaks kokku
tuuakse, on väga suur tähtsus
tsiklisõidu kui elustiili näitamisel. Läikivad masinad ja

Samost ja Ruussaar
SÜLITASID NÄKKU
11. märtsil pidasid ajakirjanikud Anvar Samost ja
Ainar Ruussaar Vikerraadios maha Tartu teadlasi
ja linlasi mõnitava vihavestluse.
Nad alavääristasid professor
Marju Lauristini, linnavolikogu ning linlasi, kes seisid vastu Emajõe vesikonda ja linna
lähedale plaanitava tselluloositehase ehitamisele. Jäi mulje, et mõlemad ajakirjanikud,
kes ei ela ega õpi enam ammu
Tartus, igatsevad nõukogudeaegset lihakombinaadi haisu ja
reostust tagasi. Nende arusaama kohaselt ei saavat üks korralik hais kedagi häirida, kuna
neid see omal ajal ei häirinud.
Neil oli ka meelest läinud, kui
reostatud oli Emajõgi Nõukogude ajal.
Ajakirjanikud on jätnud tähelepanuta, kui palju on pidanud linn ja teised Emajõe piirkonna omavalitsused tegema
tööd, et saavutada Emajõele ja
selle vesikonnale praegune seisund. Euroopa Parlamendi ja
Nõukogu veepoliitika raamdirektiivist tulenev veekaitse põhieesmärk on, et kõikide vete
hea seisund tulnuks saavutada
aastaks 2015. Emajõe ja Peipsi

Jüri Laurson on usalduse prominentsete raadiohäälte
vastu kaotanud. 
VIKERRAADIO

järve seisukord on praegu halb.
Vabariik pole seni raamdirektiivi eesmärki saavutanud ja
selleni loodetakse jõuda alles
aastaks 2027.
Paistis, et saadet tegevad
ajakirjanikud ei olnud sellest
nõudest midagi kuulnud. Korrutasid, et on vaja teha uuringuid, justkui tselluloositehase
käikulaskmisega saaks Emajõe
vee puhtamaks muuta. Halb
oli kuulata, kuidas kaks ajakirjanikku millelegi tuginemata
mõnitasid isegi professor Lauristini argumenteeritud väljaütlemisi.
Näis, et Samost ja Ruussaar
kasutasid neile omistatud ajakirjanikunimetust ühepoolselt Est-For Investi tegevuse
õigustamiseks ja reklaamimiseks, justkui saaksid ise sellest
tegevusest mingil moel var-

96.

Uuno Kivilinnast

Mitte minu valitsus
Mõned inimesed ei taha
kohe mitte millegagi elus
rahul olla ja isegi stahhanovlik töörügamine
kipub neile ette jääma.

„Projektitsikleid on messil seinast seina ehk väikeste modifikatsioonidega, aga ka suures
mahus ümberehitatud sõidukeid,“ kirjeldas messi projektijuht ning lisas, et selgi korral
loevad ilusaima projektiratta
valimisel publiku hääled. Korraldaja sõnul leiab ratturite
suure huvi tõttu messilt ka kasutatud mootorrataste müügiala, kus saab algavaks hooajaks
soovi korral osta pruugitud
tsikli.

jatult tulu. Eksitavalt väitsid
nad, et kui tselluloositehast
ei tule, siis linn hääbuks, elanikke jääks vähemaks, keegi ei
investeeriks Tartusse ja nagu
poleks lootust teiste ettevõtete tulekuks. Ometi on olukord
täielikult vastupidine.
Teadlased on erapooletult
selgitanud, et praktiliselt selline megatselluloositehas ei saa
olla reostusevaba ning ei sobi
suhteliselt väikese territooriumiga Eestisse. Tuhanded tartlased on kogunud infot tselluloositehase reostusohu kohta
ning pannud allkirjad paberile,
mis kannab pealkirja „Tartu
apell“. Õige oleks riigi eriplaneering tselluloositehase rajamise uurimise kohta piirkonda
lõpetada.
JÜRI LAURSON
põline tartlane

kõrvulukustav mootorimüra
tekitavad fiilingut ja nii mõnelgi külastajal tekib kindlasti
huvi valdkonna vastu või isegi tungiv vajadus mootorratta
järele,“ kirjeldas Urbel messi
õhustikku ning pööras tähelepanu motoklubidele ja organisatsioonidele, kes rikastavad
messi väljapanekuid ning keda
on tänavu kohal märkimisväärselt palju.
Messi viimasel päeval kell
15 selgitatakse välja, kellest
saab uhiuue Harley-Davidsoni
omanik. Uute mootorrataste väljaloosimise traditsioon
Eesti motomessidel sai alguse
2014. aastal just Motoexotical,
seega on sellest ajast tsiklinäitustel uue omaniku leidnud
tervelt kolm mootorratast.
KAUR PAVES
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Pikale veninud talv on minu
Kaunase puiestee vastutusala
katnud sellise kinnitallatud
lume massiividega, et selle
lahtiraiumiseks pidin staarkojamehena omale suisa alltöövõtja palkama. Kolkisime seda
sodi siis kahekesi juba kella
kuue paiku hommikul lahti,
kui üks venelane akna lahti lõi
ja lõugama pistis, et temal magada ei lasta. Põrutasin vastu,
et kutsugu siis ausatele töömeestele pealegi politsei.
Ometigi nõuab ju suisa linna määrus, et kella seitsmeks
peavad majaesised puhtad
olema. Ja seda kohalike vanamuttide hädaldamist, kui tee
Maximasse pisutki libe on, ei

jõua eales ära kuulata. Kahjuks
unustasin kriitikule südamele
panna, et oma pretensioonid
esitagu ikka kohalikus keeles.
Lõi ikkagi eestlaslik orjameelsus välja ja vastasin talle vene
keeles.
Kõigile alkoholisõpradele
annan teada, et kahjuks jätkub
ka uueks kodupoeks saanud
Kaunase puiestee mini-Rimis
galopeeriv hinnatõus. Alles
nädal tagasi maksis seal lihtrahvale jõukohane kõige odavam ja lahjem õlu 69 senti,
nüüd juba 79 senti. Mina seda
asja muidugi niisama ei jäta ja
joon nüüd kavalalt lihtsalt ühe
õlle vähem, nii et valitsus võib
täiendavast aktsiisitulust ainult und näha.
Tahaksin kohe kätt suruda
sellel härral, kes vabariigi aastapäeval autokolonne Lätti organiseeris. Tõeline mehetegu
ja hoop rumalale valitsusele.

Oleks Uunol vaid autojuhiload ja piisavalt finantsvahendeid, liitunuks ta Läti-rongkäiguga pikema jututa. 

ARVO SAGUR
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VABA AEG

ANEKDOODID
Kaks korsiklast vestlevad.
„Oled sina alles laiskvorst!
Muudkui magad päevade kaupa. Ma ei kujuta ette, kuidas sa
ennast küll ära elatad. Seda, et
sa tööd ei viitsi teha, ma tean.
Aga sa peaksid vähemalt naise
võtma ja karja lapsi murtesema,
et need sinu asemel töötaksid ja
sind üleval peaksid.“
„Kuule, see on ju päris hea
idee,“ vastab laiskvorst. „Ega sa
ei oska öelda, kust ma mõne raseda naise võiksin leida?“
***
„Vaadake, see on teie naise
foto.“
„Ilmselt on see momentvõte.“
„Mille järgi te seda otsustate?“
„Väga lihtsalt. Ta suu on kinni.“
***
Üks direktor kurdab teisele:
„Ma ei saa mitte kuidagi oma
töötajatest lahti. Juba pool aastat ei maksa ma neile palka, aga
nemad tulevad ikka tööle...“
„Tee sissepääs vabrikusse tasuliseks...“
***
„Mida sa eile õhtul tegid?“
„Kaklesin naabrimehega.“
„Noh, ja kas tegid talle kõvasti
säru?“
„Ei, aga see-eest sõidutati
mind nagu härrat kiirabiautoga!“
***
Talumees on tulnud külasepa juurde ja näeb, kuidas sepp
hoiab pihtidega hõõguvat rauatükki.
„Issand, see võib ikka päris
kuum olla, mis?“ imestab talumees.
„Ei ole viga,“ kostab sepp.
„Anna kümnekas ja ma limpsan
sellest keelega üle!“
„Mine nüüd! Hoia ikka oma
keelt!“ ütleb talumees, kuid ulatab siiski põnevas ootuses kümneka.
Sepp võtab kümneka vastu,
limpsab sellest keelega üle ja
pistab siis rahulikult põlletaskusse.
***
„Ah teid piinab radikuliit? Teil
vedas. Ma tean nimelt suurepärast vahendit selle vastu. Minge
jahile. Kui kohtate hunti, karu või
metssiga, siis jookske nii kuidas
jalad võtavad ja unustad oma
radikuliidi igaveseks. Olen seda
ise proovinud ja täiesti terveks
saanud. Soovitan soojalt!“

Neljapäev, 22. märts 2018
TEATER
SADAMATEATER
22.03 kell 19 Suluseis
24.03 kell 19 Laineid murdes
25.03 kell 16 Medeia
27.03 kell 19 Teineteiseta

CLUB ILLUSION

TARTU TAMME GÜMNAASIUM

23.03 kell 23 Beebilõust

28.03 kell 19 filmimuusika
kontsert:Teeme Kino

DEVI REIKISTUUDIO
23.03 kell 19 Gongi- ja kristallihelid
ELVIS

EHITUS

TARTU ÜLIKOOLI AULA
24.03 kell 17 TTÜ puhkpilliorkestri kontsertetendus Minu
Eesti

Ehitus- ja remonttööd. Katused,
puitfassaadid ja üldehitustööd.
Töödele garantii. Tel 5662 9930.

4-toal mug korter Kaunase pst 25
(eh 1980, üp 75,9 m², 5/5, D, keskmine seisukord, 58 900 €). Kutseline maakler Sirle Uiga, tel 526 4198,
786 8085, www.aadlivillakv.ee.

24.03 kell 23 Reggae eri: DJ-d
Smaddy ja Ras Wu

VABANK

29.03 kell 19 Kalevipoeg

EMAJÕE PRUULIKOJA
ÕLLEKELDER

24.03 kell 23 Merlyn Uusküla

TEATRI KODU

23.03 kell 21 Raina ja Andreas

22.03 kell 11 Viks ja Koba

24.03 kell 22 DJ Toomas

27.03 kell 11 Pettson ja Findus

30.03 kell 21 Laura Vals ja Ats
Kutter

ANNELINNA RAAMATUKOGU

Elektritööd eramajadele ja vajaminev dokumentatsioon.
Tel 5345 3303, www.elektest.ee

31.03 kell 21 Reimo Kivine

24.03 kell 19 Viini veri

kuni 29.03 lastepäevakodu
Krõll loovtööde näitus

GENIALISTIDE KLUBI

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

25.03 kell 16 Viini veri

22.03 kell 20 Zetod

Korstna ja katuse ehitus.
Tel 5625 1750, tomeli.ee

26.03 kell 13 Lumekuninganna

23.03 kell 21 DND, Zahir

kuni 5.04 harrastuskunstnike
maalinäitus Elu on ilus, ilu on
elus

Ostan talukoha koos maaga alates viiest hektarist. Hooned võivad
vajada kapitaalremonti.
Tel 501 9917.

26.03 kell 18 Lumekuninganna

24.03 kell 21 Maria Stuart

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

JAANI KIRIK

kuni 31.03 Rukkilille lasteaia
loovtööde näitus Talvelõbud

Küsi hinnapakkumist kõikidele
ehitustöödele. Fassaadid, sisetööd. Meelis Pukson, tel 5552 1275,
renorfassaadid@gmail.com

Ostan vana maja või talukoha.
Võib vajada remonti. Kõik pakkumised oodatud. Tel 505 0954.

28.03 kell 19 Head tüdrukud
lähevad taevasse

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

27.03 kell 19 Hüljatud
28.03 kell 19 Minu järel, seltsimees!

22.03 kell 10 Barokiminutid

23.03 kell 23 Traffic
30.03 kell 23 Code One

NÄITUSED

29.03 kell 19 Viini veri

24.03 kell 16 Kannatusaja laupäevakontserdid: Palmarum

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA

kuni 4.04 Kaie Šestakova-Karu õlimaalide näitus Inspireeritud teatrist

KARLOVA TEATER

LINNARAAMATUKOGU

22.03 kell 19 Vanaema ja
Issand Jumal

1.04 kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskond

kuni 24.03 raamatunäitus Kirjandusega läbi Eestimaa

LAULUPEOMUUSEUM

kuni 18.04 näitus Ehete lummuses

24.03 kell 13 Euroopa vanamuusikapäev
PAULUSE KIRIK

23.03 kell 19 Hedda Gabler
25.03 kell 16 Elagu eurotoetused!
26.03 kell 11 Kunksmoor ja
kapten Trumm
26.03 kell 13 Kunksmoor ja
kapten Trumm

31.03 kell 16 Ülestõusmispühade kontsert

kuni 31.03 Eesti vabariigi 100.
sünnipäevale pühendatud näitus Eesti raamat 1918–2018

ROCK & ROLL

kuni 7.04 Made Balbati illustratsioonide näitus Pilte lastele

23.03 kell 21 Metsatöll
24.03 kell 21 Motorock 2018
SISEVETE SAATKOND
22.03 kell 19 Anzori Barkalaja

26.03 kell 19 AK-47

SÕBRA PESA

28.03 kell 19 Kinolina kangelane

23.03 kell 22 Kapriiz

KONTSERT

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

TARTU ALEKSANDER
23.03 kell 22 Patune Pool

ATHENA KESKUS

24.03 kell 22 Wismari Poisid

29.03 kell 20 Karl-Erik Taukar

31.03 kell 22 Günf

MUU
LINNARAAMATUKOGU
28.03 kell 10.30 Muinasjutuhommik lastele, kavas on lugu
Rebane öömajal
28.03 kell 16 Noorte pop-up
kirjanduskohvik, räägime
raamatutest, mille autor on
Roald Dahl
29.03 kell 16 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik, vaatluse
all on Meelis Friedenthali
romaan Inglite keel

Ehitus, remonditööd ja elektritööd. Tel 5683 5395,
Siseehitus@gmail.com
Ehitus, remont, siseviimistlus. Pikaajaline kogemus. Tel 5622 9840.

KINNISVARA OST
2-3-toal remonti vajav korter
rahulikus piirkonnas väiksemas
majas, I-II korrus. Või vahetada
maamaja vastu Põlvamaal (50 km
Tartust). Tel 505 4018.

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

KINNISVARA VAHETUS
Maja Jõgevalt 5 km (4 tuba, 2 ha
maad) vahetada kööktoa vastu
Tartus. Või müüa. Tel 553 9557.
Plaatimistööd ja pesuruumide
väljaehitamine, kapitaalremont
ka täislahendusena, santehnilised tööd. Garantii kuni 5 a.
Tööpiirkond Lõuna- ja Kagu-Eesti.
Tel 515 0223.
Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu.
Tel 517 2156, plekksepp@hot.ee
Puitmajade renoveerimine,
katus, fassaad, vundament. Eramud, korteriühistud.
Tel 5649 4929.
Saunamehed OÜ tegeleb saunade ehituse ja renoveerimisega.
Tel 513 5377, www.saunamehed.ee
Siseviimistlus- ja remonditööd.
Ka väiksemad parandus- ja paigaldustööd. Tel 5606 4572.
Siseviimistlustööd, üldehitustööd, vannitubade ehitus.
Tel 5303 1609.
Teeme kõik ehitus- ja renoveerimistööd vundamendist katuseni
kõikjal Eestis. Tel 5820 2040.
Tänavakivi paigaldus- ja parandustööd. Tel 5593 6336, Margus.
Tänavakivide paigaldus, haljastus, kaevetööd, piirdeaiad. Tel
5623
3867, www.clinkerservice.ee
Korterid,
majad, majaosad

Vahetada renov 2-toal mug
korter (II k) maja vastu Tartus +
komp. Tel 5817 2199.

ÜÜRILE ANDA
Tartu piiril anda rendile laoplats parkla. Valvega, killustikkattega,
piiratud aiaga, elekter, vesi.
Tel 552 9095.

KOOLITUS
Emajõe Keeltekool: uued kursused. Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

Ettevõtluse alustamise koolitus
koos äriplaani koostamisega (8
päeva) 09.04-04.05.2018 Tartus.
Tel 744 9604, monika@juunika.ee,
www.juunika.ee
Kas huvitud koodi kirjutamisest?
Alustame HTML-ist ja CSS-ist, et
luua staatilist veebi. 15 € / 60 min.
tere@koodikiri.ee
Koolitus „Kuidas hoiduda töövaidlustest?“ 26.04.2018 Tartus.
Tel 744 9604, monika@juunika.ee,
www.juunika.ee

Tartus ja maakonnas.

Üldehitus, remonttööd, lammuAitame
kinnisvara
tus Tartus
ja Lõuna-Eestis.
müümisel ja üürimisel.
Tel 5688 7492,
Meelis Karu, tel 511 5949
varikuehitus@gmail.com

käe-, jala- ja rinnaproteesid

Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Sõiduõppe ABC ameti-, lõpp
astme-, ADR-, järelkoolitus.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee

individuaalsed, kohaldatavad, sporditallatoed

Tel 7 420 240
504 8379
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

käele, jalale, seljale valmistamine ja individuaalne kohandamine

KÜTE
Kaminapuu (kask 30 cm, 40 l võrk).
Tel 557 6177.
Kuiv kase kaminapuu võrkkotis 3
€/tk. Alates 25 kotist kohalevedu
tasuta! Tel 5351 5322.
Kuiv kaseklopp (28-29) 40 l, 60 l
võrk. Tel 5591 5281.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.

laias valikus ortopeedilisi ja anatoomilisi jalatseid, ka lastele

INDIVIDUAALNE KONSULTATSIOON
Info ja registreerimine tel 740 2316
Ootame Teid E - R 9 - 16, Turu 21b, Tartu
(asume Turu 21 sisehoovis)

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
2-toal
korter Põlvast
m
Kaiahik
Persidski,
tel 5190600
3394
kaugusel
looduskaunis
Gert
Suik, tel 515kohas
3773(päikesepoolne,
k, 55,2 m², aiamaa
742 02401.• www.robinson.ee

ja sauna kasutamise võimalus, otse
omanikult). Tel 553 8019.

Kuiv kütteklots 40 l kott 2 €.
Puitbrikett 10 kg 2.40. Vedu Tartus
tasuta! Tel 5623 1555,
raigoliivoja@gmail.com
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.

REKLAAM
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Kampaania! Vanade kodumasinate äravedu Tartus ainult 10 €!
Pesumasin, pliit jne.
Tel 5363 4295.

Sanitaartehnik. Tel 5344 8170.
Santehnilised tööd. Tel 5333 2131.

Veod haagisega (kast 3,5 X 1,5; kv
2000 kg, maht 3,3 m³, tent).
Tel 5672 4940.
Veoteenused. Tel 5560 6941.
Viljapuude, marjapõõsaste, hekkide lõikus, okste äravedu.
Tel 5344 1304, www.ahileea.ee
Õunapuude ja hekkide lõikus.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee

TERVIS
Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask
30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

PAKUN TÖÖD

AS SADLOY

Võtab Tartus tööle
AUTEREMONDILUKKSEPA
ja REHVITEHNIKU

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.

Mesi otse mesinikult. Kohaletoomine alates 3 kg Tartu linnas tasuta.
Tel 5344 1304.

RIIDED
Kasutatud riiete butiigis Moodne
Puudel Narva mnt 90 märtsi
lõpuni -30%.
Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil kevadkaup. E-R 10-18,
L 10-15.

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus-, katuse-, remondi-,
viimistlus- ja lammutustööd. Töid
teeme üle Lõuna-Eesti.
Tel 5858 6953.
Elektritööd. Helista julgelt!
Tel 5687 2020.

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.
Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.

Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

Uus vann vanasse vanni, garantii
3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Ohtlike puude raie ja äravedu
kutsetunnistuse ja vastutuskindlustusega arboristilt. Töö kiire ja
korralik, hinnad -15%.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu
Pottsepatööd (kutsetunnistus). Tel
5349 3202, www.ahjudpliidid.ee

Juhuvedu kuni 1 tonn või kuni 6
inimest alates 0.30 € km.
Tel 529 1558, bccb.oy@mail.ee

8-kohaline reisibuss koos kaubaruumiga pakub inimestele reisiteenust. Küsi lisa! Tel 5363 4295.
Aia eriehitised, rajatised. Aiad,
abihoone, grill, kuur, terass, varjualune. Ideest teostuseni.
Tel 5820 2040.

Puujuuksur hooldab te viljapuud
ja hekid ning lahendab ohtlike
puudega seotud mured.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee

TEENUSED

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727.
Kogenud ennustajad vanimal ja
parimal ennustusliinil 24 h.
Tel 900 1727, ennustus.ee

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.

Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont.
Vajadusel rõngaste vahetamine ja
kaevupealsete ehitus.
Tel 557 4792.

Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.

Idamaised ilu- ja tervisetooted
(näokreemid, -maskid, juuste- ja
kehahooldus, valuvaigistavad
plaastrid, valuvaigistavad salvid).
Tel 5809 3204.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.

MÜÜK
Müüa saunaahi (saab teisest
ruumist kütmise seada gaasitorust).
Hind soodne. Elektrimootor 5,5
kW. Tartu. Tel 5629 6070.
Müüa tegutsev naisterõivaste
kauplus Tartu kesklinnas (hind
2200 € + kaubajäägi maksumus,
soodne üür, tublid müüjad).
Tel 5656 0140, omblus@gmail.com

Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Printerite ja kontoritehnika remont. Tahmakassettide täitmine.
Pakume printeritele ja koopiamasinatele suures valikus toonereid,
tinte ja tahmakassette. Tehase
17A, Tartu, tartu@bellust.ee,
www.bellust.ee

Amendero OÜ valmistab salvkaeve aasta ringi, rajab kanali- ja
veetrasse, paigaldab septikuid.
Tel 5620 2420,
kaevud@amendero.eu

Tooner, tint, täitmine. Printerid,
müük, remont. Raekoja 13, Tartu,
tel 7441100, futari.ee

Lumekoristustööd katustelt, hoovidest, parklatest. Vajadusel lume
äravedu. Tel 5662 0058.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee

Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.

Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast
ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Fassaadide soojustus- ja viimistlustööd, üldehitustööd.
Tel 5687 6112.

Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.

Astma, bronhiidi, ninakõrvalurgete, neelupõletiku, nohu ravi
soolakambris. Anne 44,
tel 5353 0118.
Hammaste ja igemeravi, kirurgia
ja proteesimine. Konsultatsioon
tasuta, kehtivad riiklikud soodustused. Tel 5879 1010, Tartu, Kalda
tee 30-1.

Elektritööd. Kõik elektritööd Lõuna-Eestis. Tel 5609 3099.

SÕIDUKID
Auto ja veoki keretööd ja
taastamine. Uued ja kasutatud
keredetailid. Keevitame, värvime.
Tel 504 0334.

Tasuta äravedu: vanametall,
kodumasinad, elektroonika,
vanapaber, akud. Tel 5825 9300.

alates 1 €
Autoremont Tartus Jalaka 77 boks
11. Tel 5594 9549,
veljed24@gmail.com

Kauplus Inderlin ostab vanu
raamatuid, hõbeesemeid, ehteid,
nõusid, märke, münte, kunsti,
postkaarte, fotosid jne. Alati parim hind, kohene tasumine, tasuta
kojukutsed ja hindamine! Enne, kui
müüd, küsi meie hinda! Kompanii
4, tel 5803 6752.

Nõukaaegse kunsti (kolhoosid,
traktorid, töölised, tehased, lipud
jm) ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.

.ee/kuulutus

Pakume 0,6 koormusega tööd
naistesauna klienditeenindajale.
Tel 748 2779, annesaun@hot.ee

Hõbeda ost - lusikad, uurid,
sõled, mündid, esemed jm!
Kokkuostudest palju parem hind!
Tel 5649 5292.

Siseviimistlus- ja remonditööd.
Tel 5606 4572.

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

Linter-Transport AS pakub töömahu suurenemise tõttu tööd CE-kategooria autojuhile rahvusvahelistel vedudel. Põhikohaga juhile palk
alates 1300 € neto. Tel 501 6059,
info@linter.ee, www.linter.ee

PÕLLUNDUS

Korterite, majade, garaažide,
keldrite koristus kolast. Tartu
soodsaim hind! Tel 5825 9300.

Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.

Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.

Valikus üle 200 kivi!

Tel 5345 3499

Vajatakse vaarikavarte lõikajaid
Otepää vallas. Transport korraldatud. Tel 5698 5765.

Korstnapühkija Lõuna-Eestis ka
maal. Ametlik akt. Redel kaasas. Tel
5191 6605, proov.proov@mail.ee

OST

SAT- ja TV-antennide müük, paigaldus ja remont. Tiigi 57, Tartu,
tel 5623 7113, teleantenn.ee

SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Töötasu kokkuleppel
(1000-1500 €)

Pakume tööd marjamüüjatele
Tartus 26. aprill - 15. juuli. Töötasu
3,5-5 €/h. Tel 5566 0970,
suveviljad@gmail.com

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja kellaparandus.
Patareivahetus vaid 4 €!

7

Vanade kodumasinate ja vanaraua äravedu (pesumasin, pliit,
külmik, vanametall jne).
Tel 5363 4295.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, postkaardid,
fotod, maalid, graafika, mündid, paberraha, mööbel, nõud,
portselanist kujud, merevaigust
ehted, märgid, medalid jne. Tel
5829 9810, kristiinas95@gmail.com
Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.
Veneaegsed karpidega lusikad,
vaasid, nõud jm. Tel 5639 7329,
Liina

VABA AEG

Suur valik kasutatud arvuteid,
varuosi ja audiotehnikat. Tartu,
Staadioni 48 maja vasakus küljes.
T-L 12-19. MTÜ Tehnikaringlus,
tel 5676 4964.
Uus piduritega Tiki haagis (kv
1561 kg, kõrgendus, tent, lehtvedrusillad, 2300 €). Tel 5348 8766.
Vanakraamipoes Kastani 44 müügil kasutatud majapidamiskraam,
lambid, nõud, pressrauad, muusikariistad ja palju muud.

Tähista oma sünnipäeva HipHop
mängumaal! Broneeri aeg
www.hiphopmängumaa.ee
Tel 526 1043.
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KEVADINE
HINNASULA!

SUUREPÄRANE VAL I K ,

M ADALA H I NNAGA !
NURGADIIVANVOODI RIIULIGA

499

KOMPLEKT 3+1+1

252*182*102

1329

€

SEKTSIOON

NURGADIIVANVOODI

relax tugitooli !

LASTETOA KOMPLEKT

315*265*85

649

€
MAGAMISTOAMÖÖBEL

€

VRDRUMADRATSID

340*210*56

al.

379

TABURETT

19

€

269

135

€

295*210*110

79

€

TOOL

al.

98

109

LAUD

69

€
va dd!
e
n
i
eruruse
su

€

KOMPLEKT LAUD + 4 TOOLI

€

LAUD

149
49
TOOL

€

€

LAUD

85

€

KÖÖGIMÖÖBEL 1,7

KÖÖGIMÖÖBEL 2,4

al.

160*200

149
€

€

TOOL

43

€

KÖÖGIMÖÖBEL 2,0

€

KÖÖGIMÖÖBEL 1,8

289

€

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

389

149

€

€

KASUTATUD KODUMASINAD

l KÜLMKAPID

al.

є

l SÜGAVKÜLMIKUD

259

al.

є

l NÕUDEPESUMASINAD

90

al.

є

99

€

NÜÜD VALIKUS:

1990 LAMBAVILLA TEKID
al.
є 10 LAMBAVILLA SUSSID
al.
є 19 VAIBAD
al.
є 45 VOODIKATTED
al.
є 15 VOODIPESUKOMPLETID
al.

115

є

l ELEKTRIPLIIDID
l PESUMASINAD

249

€

al.

є

42

TARTU • TEGURI TN. 39 • MÖÖBLIKESKUS
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00
tel.: 776 0201 • tel.: 59 123 302

LIHTNE JA MUGAV
JÄRELMAKS! KASUTA
VÕIMALUST!

KAMPAANIAHINNAD KEHTIVAD KUU LÕPUNI
või kuni kaupa jätkub!

