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Kujude ost. Tel 5649 5292.

Kunsti ost. Tel 5649 5292.

Märkide ost. Tel 5649 5292.

Müntide ost. Tel 5649 5292.

Pokaalide ost. Tel 5649 5292.

Raamatute ost. Tel 5649 5292.

Raamatute ost. Tel 5649 5292.

Seinapiltide, kujude ost.  
Tel 5649 5292.

Sõlgede, ehete ost.  
Tel 5649 5292.

Vaaside ost. Tel 5649 5292.

Vaaside ost. Tel 5649 5292.

Vaaside ost. Tel 5649 5292.

Vaaside ost. Tel 5649 5292.

Vaaside ost. Tel 5649 5292.

Vaaside ost. Tel 5649 5292.

Ostan majapidamise lõpeta-
misel ülejäävaid asju.  
Tel 5845 5341.

KINNISVARA

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

Üürile anda
Soodsalt mugavustega 1-toal 
korter kesklinna piiril tudengile 
või töötavale naisele omanikult. 
Uus mööbel, tehnika.  
Tel 5554 5981.

TÖÖ

Pakun tööd
OÜ Evari Ehitus pakub tööd 
lamekatuste ehitajatele.  
CV saata rein@evari.ee,  
tel 506 0579.

Pakume tööd CE-kat raskeveo-
treileri juhile ja C-kat soolo-
kalluri juhile. Tel 5858 8666.

Pakume tööd tänavakivide 
paigaldajatele ja abitöölistele. 
Info tel 5399 1106.

Pakume tööd rahvusvaheliste 
vedude autojuhile. Tel 737 1762, 
501 7534.

Võtame tööle autojuhi, vajalik 
C-, E-. Võib olla pensionär.  
Info tel 5637 9375.

PÕLLUNDUS

Ost
Traktor t-16, t-25, t-40am ja kõik 
MTZ mudelid, mis on toodetud. 
Tel 5787 6262.

Kanal 2 suvine saatesari 
„Žiguliga isamaal“ väisab 15 
Eesti maakonda, püstitab 
ohtralt rekordeid ja toob 
ekraanile palju positiivseid 
emotsioone, põnevaid Eesti-
maa paiku ja ilusaid vaateid. 
Sarja jooksul kohtame vah-
vaid Eestimaa inimesi, kuld-
sete kätega iseehitajaid ning 
leiutajaid. 

Kakskümmend päeva kest-
va hoogsa automatka jook-
sul sõidavad Robert ja 
Kristjan läbi kõik 15 Eesti 
maakonda. „Minu ja Robi 
sõiduvahendid on juba 
vanad tu�avad: roheline 
1973. aasta VAZ-2101 ja 
valge 1986. aasta VAZ-
21063,“ sõnab saatesarja 
autor Kristjan Ojang.

Enim materjali jõuab 
vaatajateni Lõuna-Eestist 
ja Ida-Virumaalt, kuid vä-
ga palju toredaid inimesi 
ja omapäraseid kohti näeb 
ka Eesti saartel, eriti Hiiu-
maal. Kilomeetrites on 
meeste teekonna pikkus 
ligikaudu 3500, mis Eesti 
väiksust arvestades on 
üllatavalt suur arv. Aga kui 
ringi tiirutada ja peaaegu 

iga nurgataguse taha kii-
gata, siis tuleb mõni tuhat 
kilomeetrit üsna ru�u 
täis. 

Saatesarja käigus püstita-
vad mehed ka ohtralt 
isiklikke rekordeid. Kõige 
madalam koht, kuhu reisi-
sellid oma Žigulidega satu-
vad, on 15 meetrit allpool 
merepiiri. Kõige kallim 
masin, mille juhi kohale 
istuvad, maksab u 50 
miljonit eurot. Kõige 
võimsam auto, mida koha-
takse, on 500hobujõuline 
Lada, mis kiirendab nullist 
sajani kolme sekundiga. 
Kõige sügavam järv, kus 
ujutakse, on 38 meetrit sü-
gav Rõuge Suurjärv. Kõige 
suurema plahvatuse teki-
tab 7000 tonni lõhkeainet.

„Võrus saab näha kõige 
haruldasemat autot, teada-
olevalt ainukest omalaad-
set, mis maailmas säili-
nud,“ rõõmustab Kristjan 
Ojang. 

„Igal pool Eestis leidub 
inimesi, kollektsioone või 
esemeid, mida poleks eales 
uskunud, et siin või maa-

ilmas laiemalt üldse 
olemas on,“ lisab Robert 
Rool.

Võrreldes eelmise reisiga 
idablokki on seekord selts-
kond suures osas teine. 
Kaasas on ainult võ�e-
meeskond ning niisama 
sõbrad-tu�avad sel korral 
kaasa ei reisi. „Uuema-
poolset ja kvaliteetselt 
ehitatud saateautot meil 
isamaa reisil kaasas ei ole, 
sõidamegi kogu aeg ainult 
Žigulidega. Isegi mehaanik 
Madis Lauri, kes peab 
meie autosid reisi jooksul 
mitu korda remontima, 
läbib kogu teekonna oma 
kirsipunase VAZ-2103 roo-
lis,“ ütleb Ojang. 

Kõige sügavamaid emot-
sioone pakuvad Setumaa, 
Võrumaa, Saaremaa ja 
Hiiumaa. Kui Robert on 
lapsepõlvest saati Hiiu-
maal sugulaste juures 
külas käinud, siis Kristjan 
sa�us tänu sellele reisile 
Hiiumaale elus alles kol-
mandat korda. „Hämmas-
tab see, kui palju turiste 
sellel saarel oli. Põhi-
mõ�eliselt iga kurvi taga 

tuli vastu mõni jalgra�u-
rite rühm ning söögiko-
had, kuhu jõudsime, olid 
alati pilgeni rahvast täis,“ 
meenutab Ojang Hiiumaa 
osa reisist. 

Kumbki meestest ei kur-
vasta, et möödunud aastal 
nii mõnigi Euroopa reis 
ära jäi. „Eestis reisimine 
osutus kümneid kordi 

SISUTURUNDUS

Robert Rool ja Kristjan Ojang on kahe vana truu
Žiguliga taas ratastel!

Robert Rooli ja
Kristjan Ojangu

hoogne automatk
„Žiguliga isamaal“
on  Kanal 2 eetris

esmaspäeviti
kell 20.00

„Žiguliga isamaal“

Foto: Madis Sinivee

huvitavamaks, kui oleks 
reisi eel oodanud. Kodune 
Eesti on tegelikult äärmi-
selt kirju ja kui otsida, 
leiab siit ka meelelahutust 
igale maitsele. Kui vaja, 
saab adrenaliini pumpa-
ma, kõhu valusaks naerda 
või pisara silmanukra. 
Kõike leidub.“



4. juuni 2021 TarTu posTimees || KuuluTused ja vaba aeg || 11

EHITUS
Korstnaehitus. Tel 5625 1750, 
tomeli.ee.

Liiva, killustiku, mulla jm vedu. 
Kopatööd. Tel 505 1105.

Liiv, kruus, kild, muld, asfaldi-
puru, kruusakivi. 10T.  
Tel 551 2811.

Maalritööd. Pahteldusest 
tapeedini. Kogemust 20 a.  
Tel 5832 7543.

Siseviimistluse ja maalritöid 
Lõuna-Eestis teostab Pahtlitar 
OÜ. Küsi pakkumist tel 5850 
8407, kirjuta: pahtlitar@gmail.
com või leia meid Facebookist ja 
Instagramist!

Väikefirma teeb sise- ja välis-
ehitustöid, keevitustöid.  
Tel 5617 7155.

KODU
Müüa sauna- ja suitsuahjud. 
Tel 505 4355.

LOOMAD
Ostan lambaid ja kitsi.  
Tel 5888 8803.

MUUD
Konservikarbid, kaaned, 
kaanetajad, roostevabad  
autoklaavid. Tel 506 8501.

Diivaniparadiisi leiunurk – koht, 
kus leida uskumatult soodsate 
hindadega: diivanilaudu, 
kummuteid, riiuleid, toole, 
lampe, maale jne.  
Tule juba täna vaatama 
aadressil Riia 136, Tartu.

Müüa Saksamaal toodetud 
punase korgiga eetrit.  
Tel 5351 5861.

TEENUS
Akordioni parandus.  
Tel 501 9104.

Biopuhastite, septikute 
paigaldus ja müük.  
Tel 5757 0202,  
erlend@eestiseptik.ee.

Boilerite puhastus, santehni-
lised tööd, väiksemad elektri-
tööd. Tel 5340 6762.

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

Kaardid ennustavad.  
Tel 900 1727.

Katusepesu ja värvimine.  
Tel 5663 6540.

Keevitustööd, tuleme kohale. 
Tel 5559 0383.

Niidame muru, trimmerdame, 
pügame hekke. Tel 5897 7133.

Prahibussi teenus, laadijad.  
Tel 5386 7377.

Soodushinnad! Ootame teid 
E–R kl 8.30–14. Riia 130 Tartu, 
tel 5840 2185.

Soojustame vundamente.  
Tel 5568 2671.

Veo- ja kolimisteenus.  
Tel 502 0426.

Veoteenus väikekaubikuga 
Tartus. Tel 5610 8468.

KÜTE

30 cm kuiv lepp 2,50 € / 40 l; 
30 cm kuiv kask 3 € / 40 l; 
puitbrikett alusel 130 € / 960 
kg; turbabrikett alusel 125 €; 
heledad pelletid 180 € / 975 kg. 
Tel 5373 3626.

Aasta ringi müüa lõhutud 
küttepuid koos veoga Tartus. 
Tel 514 8309.

Kuivad pakitud kütteklotsid. 
Vedu tasuta.  
Tel 5383 9215.

Kütteladu24 – parimad hinnad 
ja valik pakitud materjalile 
Tartumaal. Tel 520 2190.

Täiskuiv puu. Tel 517 2205.

Kampaania: otse tootjalt 6 ja 8 
mm premium-pelletid 179 €; 
pakitud kasepuitbrikett 130 €; 
turbabrikett 130 €; pakitud 
kivisüsi 240 €; kuivad kütte-
klotsid võrgus 1,70 €. Vedu.  
Tel 506 8501.

Müüa haava- ja lepapinnud 
(tükeldatud ja 3m)  
ning kütteklotsid.  
Tel 5591 5747.

Müüa küttepuu: kask, lepp.  
Tel 5869 2338.

VANAVARA
Ostan vanu raamatuid, maale, 
graafikat, münte, postkaarte, 
paberraha, mööblit, nõusid, 
märke jne. Tel 5829 9810.

KONTSERT

Eesti Rahva Muuseumis
4. juunil kell 18 A-alal «Helimaa-
lingud». Neeme Ots (trompet), 

Villem Endel Tiits (trompet), 
Mikk Langeproon (akordion). 
Kavas Brahms, Piazzolla, Monti, 
Eller jt.

TEATED

Tartu Eakate nõukoda
Kolmapäeval, 9. juunil kella 10–14 
nõustab abivajajaid jurist Asta 
Liivak eakate nõukoja ruumides 
Ülikooli 12 II korrus. Info ja 
registreerimine tel 5568 2756.

info@hauakivid.ee
Savi 4, Vahi a levikMuru 9, Tartu

tel 502 8942 HAUAKIVID .EE

PAIGALDAMINE ja RESTAUREERIMINE ÜLE EESTI

HAUAKIVID ♦ HAUAPIIRDED ♦ MATUSEPLAADID 

HAUAPLATSIDE KORRASTAMINE

Tel 503 1943, 5331 4350
info@vannvannis.ee • www.vannvannis.ee

Paigaldame uue vanni
vanasse vanni

vaid paari tunniga.

itkiirabi.ee
E–R kl 8–20 • Tel 5197 6588

info@itkiirabi.ee
Tartus tuleme TASUTA kohale.

• Tahmakassettide
   täitmine -10%
• Toonerid ja tindid -15%
• Printerite remont -20%

Lõika kupong välja,
kleebi printerile,
saad soodustusi!

• Maakütte paigaldus
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