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PÕHIOMADUSED - KÕIKIDEL CHALLENGE MUDELITEL
Eelvormitud mäluvahust ergonoomiliselt kohanduv sisetald.
Anatoomiline, perforeeritud, antistaatiline, antibakteriaalne,
hingav, niiskust imav ja kaetud kulumiskindla tekstiiliga.
100% polüester kangas. Antibakteriaalne, hingav ja niiskust
eemale juhtiv kulumiskindel vooder.

Võta vastu COFRA uus

«VÄLJAKUTSE»

Lai liist - 11 mondopointi.
MONDOPOINT

lõhnastatud sisetald
Kergest alumiiniumist turvanina (200 J)
Torkekindel metallivaba APT PLATE, mida ei läbista isegi
3 mm läbimõõduga nael
Eeskiri kaitsejalanõude sisetaldadele, millega tagatakse,
et komplektis olevad sisetallad on ortopeedilised.
Uudne, CHALLENGE sarjale väljatöötatud ülikerge, painduv,
isepuhastuv õli- ja libisemiskindel PU/TPU välistald.

MAKSIMAALNE MUGAVUS
MAKSIMAALNE KAITSE
MAKSIMAALNE KERGUS

EKSTRA OMADUSED
Äärmiselt vastupidav uuenduslik kulumis- ja rebenemiskindel
kangas. Hingavast mikroﬁibrist õmblusteta ühes tükis pealsed on
vetthülgavad.
INNOVAATILINE KINNITUSSÜSTEEM Täiuslikult sujuv ja ühtlane
jalanõude avamine või sulgemine isegi ühe käega reguleerides.

Tänapäeva kiiresti arenevas tööohutusmaailmas püsimiseks saab eesmärgiks olla ainult täiuslikkus. Koos suurenevate ohutusnõuete ja -teadlikkusega kasvab ka vajadus mugavusele ning esteetilisusele. Cofra uue generatsiooni turvajalanõude sari “CHALLENGE” ongi loodud väga nõudliku kliendi
soove ja vajadusi silmas pidades.

Äärmiselt õhuline kattematerjal ja väga hingav vooder soodustavad jalanõust niiskuse väljajuhtimist.
Hingavast tekstiilist, ilma õmblusteta ühes tükis pealsed.
Elektrostaatiline kaitse – ESD jalatsitel on ühtlane ja efektiivne staatilise elektrilaengu maandamise ja ärajuhtimise omadus.

UUS MUDEL

UUS MUDEL

SULGEMISEKS VAJUTA ALLA

PAELTE PINGUTAMISEKS KEERA

KIIREKS AVAMISEKS TÕMBA ÜLES

Mugavus mida saab usaldada
Täpselt projekteeritud, kulumiskindlad materjalid, testitud äärmuslikes tingimustes. Täiuslikult sujuv ja ühtlane peenhäälestus
isegi ühe käega reguleerides. Jalanõude jalgapanek ja ära võtmine
pole kunagi olnud nii kiire, mugav ja lihtne.

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
ja kehtivad kuni kaupa jätkub.

OPTION S1 P SRC
KINNITUSSÜSTEEM

79520

99 €

EXTRATIME S3 SRC
79440

UUS MUDEL

UUS MUDEL

96 €

UUS MUDEL
VETTHÜLGAV
NUBUK

GARANTII - BOA kinnitussüsteemi garantii kestab terve
jalanõude eluea.

STACK S1 P ESD SRC
79420

TAMREX OHUTUSE OÜ

120 €

YARD S3 SRC
79490

GOAL LINE S3 SRC

121 €

79410

96 €

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
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TULE REINAR HALLIKU KORVPALLIAKADEEMIASSE!
Kutsume noori gümnaasiumiealisi poisse-tüdrukuid üle
Eesti Iisaku gümnaasiumisse,
kus õppetöö ja sportimine on
igapäevaselt lõimitud.
Halliku korvpalliakadeemia õpilased
jäävad esindama senist klubi. See on
mõlemale soodne lahendus - meie
saame neid paremaks treenida ja
klubi saab tagasi parema mängija.
Kooliaasta jooksul plaanib Reinar
Hallik kaheks-kolmeks nädalaks taas
külla kutsuda ameeriklasest NBA
treeneri Tremaine Daltoni.
Veebruaris RHKK laagrit külastanud
Dalton on NBA Euroopa regiooni
individuaalsete oskuste treener.

Miks tulla?

Kontakt: iisaku@iisaku.edu.ee tel 337 7900
Korvpallikool: info@rhkk.ee tel 5358 6915

Iisakus saab linnakärast eemale ja
rahulikult korvpallile ja õppimisele
keskenduda. Treeneritel on kahe
peale 14 aastat välismaal töötamise
kogemust, mille jooksul on omandatud tohutult ideid ja mõtteid, mida
ellu viia. Tahame seda korvpalliasja
natuke teistmoodi õpetada.

Pakume:
• Majutust ühiselamus
• Toitlustust
• Peale spordi on õppekavas
järgmised valikkursused:
loodus-tehnoloogia-ühiskond,
geoinformaatika,
looduspraktika,
matkajuht,
toit ja toitumine,
psühholoogia
• Kvaliteetseid korvpallitreeninguid
kogenud treenerite juhendamisel
(7 trenni nädalas + kord nädalas
taastav ujumistreening). Treeningud
toimuvad üldjuhul kaks korda
päevas: enne koolipäeva algust ja
pärast tunde
• Sügiseks on korvpallikoolis ka Dr.
Dish viskemasin ja lisaks palju muud
huvitavat varustust, mis aitavad
mitmekülgsemalt ja huvitavamalt
korvpallioskusi ja üldkehalisi võimeid
arendada.
• III taseme korvpallitreeneri
paberid
• Korvpallikohtuniku paberid
• Lihashooldus
• Spordipsühholoogia
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FIE SAAB TARTUS KA PETTA:
sariohver jõudis Tähe tänavale
Inimeste liigse usaldamise eest on Ida-Viru ettevõtja Gennadi Gorbanjov
terve elu vastu pükse
saanud, ent alles Emajõe
Ateenas akukaupa tehes
täitus tema kannatuste
karikas lõplikult.
Ida-Virumaal Aseris veoautode rentimisega mehkeldav
Gennadi Gorbanjov rõhutas,
et on aus Eesti kodanik ja terve
71-aastase elu meie heaks tööd
rüganud. „Ärge mind ainult
Gorbatšoviks sildistage!“ viitas
ta alatasa korraldatavale pahatahtlikule nimeväänamisele.

Mehel mehe reeglid
Ent ometi võib meie mehe ja
Nõukogude Liidu viimase juhi
vahel paralleele leida rohkem
kui ühe. Heausklik uuendusmeelsus varistas lõpuks kokku
punakolossi ning sama ähvardab aset leida ka Gorbanjovi
äridega, kui ta endas elutervet
skepsist ei kasvata. Viimane
pöördumine ülikoolilinna
ärisektori poole annab selleks
siiski lootust.
Nimelt vajas idaosariikide
töömurdja trelliaku hädasti putitamist ning ainsaks
pääseteeks osutus meie Tähe
tänaval asuv Renovaar OÜ.
Vingerpussi mängiva aku ta
postiga lõuna suunas teele panigi, kuid seejärel põrkus näost
näkku ja südamest südamesse
suhtlemist eelistav vanahärra
seninägematute takistustega.
„Nemad helistavad mulle, tuntud FIE-le, et esialgu raha ja
siis kaup,“ resümeeris Gorbanjov, kes ei soovi muud, kui et
toode koos arvega tema kodukohajärgsesse postkontorisse
läkitataks. „Mina vastasin, et
sellisest asjast ei tea ma midagi – kui mina kauplusesse lähen, siis seal ikka enne antakse
kaup ja siis raha.“

Suunas ahtrisse
Alles Gorbanjov ju kahmas
kokku veoautorehve suisa
6000 euro eest – loomulikult
vana hea traditsiooni kohaselt. „Mitte keegi ei nõua minu
käest enne raha, kui kaup on
käes,“ selgitas ta, et tahab esmalt ikka ära proovida, kas
energiaallikas ka oma nime
väärt on. „Kui asi hea on ja
kaupmees aus, siis ma olen
nõus maksma küll, ega see 50
eurot mind ei tapa. Aga kust

Kui ülejäänud riik tavatseb ülikoolilinna ikka pidada akude laadimise punktiks, siis Gennadi Gorbanjoviga leidis aset
täpselt vastupidine protsess. 
RENOVAAR OÜ
mina tean, kes see Renovaar
selline on?“
Renovaari seisukoht on
sama ühene: enne ei saa parandatud akut tagasi Ida-Virumaale läkitada, kui Gorbanjovil arve makstud. „See aga
ärritas klienti sedavõrd, et soovitas meil aku p****e pista ja
väljendas oma emotsiooni veel
mitmete kirjude sõnadega,“
selgub Aseri karu hammaste
vahele sattunud teenindaja seletuskirjast.
Firma müügijuht Martti
Moosus viitas omalt poolt poe
kodulehelgi ülal rippuvatele
tingimustele, mille kohaselt
toimub müük alles siis, kui
teenuse kasutaja on saatnud
e-poe internetilehe kaudu
tellimuse ning tellimuse eest
tasunud. Liiati peaks pilt Gorbanjovile juba selge olema, sest
täpselt samasuguse protsessi
on ta 2015. aastal ettevõttes
juba läbinud. „Kuivõrd Gorbanjov pole meie lepinguline
klient, siis müüja keeldumine
tema ettepanekust oli igati
põhjendatud,“ lisas Moosus.
Ei tasu imestada, et Gorbanjovi närvid tasapisi üles
ütlema hakkavad, sest sarnaste seiklustega on mees
meediasse jõudnud varemgi.
Kümmekond aastat tagasi
nõudis tundmatu mees Rakvere kesklinnas talt „videokaamera“ eest 3500 krooni
– põhjendusega, et tal on pangakaart katki ja vaja hädasti
bensiini osta. Vaatamata abi-

dust – vast keeravad kuradil
pea tagurpidi.“

Kuu armuaega

kaasa protestidele heategija
andiski, avastades hiljem, et
kõige tavalisem seebikarp-fotoaparaat pole väärt enam kui
paarsada krooni. „Midagi pole
teha, ma lihtsalt usaldan inimesi liiga palju,“ tunnistas ta
ka ise.

Poegade kättemaks
Paremini ei läinud õnnetul
härral kasutatud sõiduauto
eest tehtud 200-eurose ettemaksuga. „See osutus selliseks
romuks, et sõita ei saanudki,“
ahastas Gorbanjov veel tagantjärelegi. „Üks Tallinna pätt oli
– müüs selle mulle 70-aastase
proua nime alt, aga nii, et ülevaatus oli mustalt tehtud. Põrand autol juba roostetas.“
Autosaagaga pole Aseri mees veel kaugeltki ühel
pool, käies ETV-le peale kui
uni, et kogu dokumentatsiooni põhjalikult käsitleda

võetaks. „Kusjuures hiljem
helistas mulle auto endine
omanik ja hakkas nõudma, et
ma kindlustuse enda nimele
ümber vormistaks, sest talle
tuli arve. Pätt ise oli auto ostnud selle proua käest ja lubas
kohe ümber registreerida, aga
ei teinudki seda,“ rääkis ta.
„Mina arvasin rumala peaga,
et küllap see tal ämm või ema
on. Noor naine oli mehel ka
kaasas – eks see pettis ära.“
Kõige enam teeb Gorbanjovile haiget omakandimeeste reeturlikkus: hiljuti andis
ta auto laenuks ühele Aseri
mehele, kes vastutasuks lubas veepumba ära vahetada ja
uued rihmadki panna. „Sain
sõiduki tagasi – ikka vana
pump, raisk! Aga töö eest võttis 500 eurot – ise polnud auto
all käinudki,“ sajatas sariohver.
„Mul on õnneks kaks tugevat
poega, võtan nendega ühen-

Renovaari tegutsemisaadressi Tähe 127a ei unusta sariohver samuti surmatunnini.
„Saada ometi see toode mulle
postkontorisse – ma ju ei tea,
kas ta on terve või katki – ja
siis ma maksan sulle,“ tõotas
ta kümnendat korda. „Selliste
meestega ei saa asju ajada.“
Moosus ei leia ometi, et ettevõte millegagi eksinud oleks.
Küll aga soovitas ta oponendil
edaspidi suhelda kõikide inimestega, eriti teenindajatega, viisakalt ning teha omale
selgeks kaubanduse elementaarsed tõed. Samuti sooviks
Moosus taasesitatavas vormis vastust, mida firma kätte
jäänud akuga siis õigupoolest
peale hakata. „Ootame seda
kuni 31. mai kella 18-ni, kui
selleks ajaks ei ole infot saabunud, utiliseerime aku vabariigis kehtiva korra järgi,“ ähvardas ta konkreetselt.
Kogu kannatuste rada kulmineerubki nüüd sellega, et
kuigi trell vedeleb jätkuvalt
nurgas ja töö suisa kibeleb tegija järele, Gorbanjov Tartu meeste tingimustele ei allu. „Mida te
siis kardate – et ma selle mõnekümne euro eest Ameerikasse
jooksu panen?“ heitis ta vastastele kinda. „Ausalt öeldes mul
seda enam vaja ei ole – toppigu
see aku omale p****e.“
KAUR PAVES

Vaata valikut:

VIPrehv.ee

VIP
REHV

Lai valik uusi suverehve (13-22 tolli).
Tellimine ja info tel 5811 0060, 517 1475.
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LUGEJA KIRI

LAUSEGA

Nädala
vahetuste
suitsuorgia

Hinrikus on parim

Paljud, kellel on Tartus oma maja ja aed,
põletavad nädalavahetustel massiliselt
lehti, oksi, kulu ja ka
muud rämpsu.
Kui tööpäeviti on
õhk puhas, siis nädalavahetusel valitseb
hommikust õhtuni
suitsuvine märgadest
vinduvatest-tossavatest prahihunnikutest. Minu teada
on lõkke tegemine
ja ka looduslike materjalide põletamine
linnas keelatud ning
iga päev võtavad neid
jäätmeid vastu jäätmejaamad suhteliselt
sümboolse raha eest.
Millal saabub aeg, kui
menetlejad huvituvad nädalavahetustel
linnas toimuvast tuleorgiast ja suitsufestivalist?
Võib tekkida küsimus, kas koduaias
võiks küttepuid põletada. Välikaminas
või lõkkealusel, mis
tagab normaalse põlemisprotsessi, oleks
see vastuvõetav ka
kaaslinlastele, muul
viisil aga pigem suitsuterror ümberkaudsete suhtes.

Ülle Mauer
keskkonnateenistuse
juhataja
Tartus on aiajäätmete
põletamine keelatud.
Selle keelu eesmärk
on vältida häiriva
suitsu teket ja tagada
linnas puhtam õhk.
Kuivade küttepuudega lõkke tegemine on
lubatud, kui järgitakse tuleohutuse nõudeid.
Linnavalitsus on
aiaj äätmete põletamise järelevalvet
teinud ka nädalavahetuseti, kuid see on
tõesti pigem erand
kui tavapraktika. Nädalavahetusel toimunud häirivast põletamisest võite teada
anda linnamajanduse
osakonnale (tel 736
1328, e-post lmo@
raad.tartu.ee). Saame
siis põletajaga ühendust võtta ja asjaolusid selgitada.
Allikas: Tartu LV

Tartu lastekirjanduse auhinna (Lapsepõlve auhind)
tänavuseks laureaadiks pärjati Kadri Hinrikus raamatuga
„Katariina ja herned“.
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püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks.

8
Mure kanade pärast viib õitsva noorsoo barrikaadidele iga ilmaga. MTÜ NÄHTAMATUD LOOMAD

Kanaarmastus ületab
POLIITPROPAGANDA

prügikasti süttis 24. aprilli
öösel pooleteist tunni jooksul Poe ja Turu tänaval. Sarisüütajal või mitmelgi palutakse end lahkesti üles anda.

Laur lahkus
Paralleelselt Tartu vallavanema risti kandev Jarno Laur
(SDE) peatas oma linnavolikogu liikme volitused kuni
19. juulini 2018, andes nii
võimaluse särada asendusliikmel Piret Uluotsal.

Linnapilti on meeleavaldustega rikastama
asunud kompromissitud
loomakaitsjad, kelle agarus isegi toimekaimatele
poliitbroileritele silmad
ette annab.
Kirevate väliürituste kõrgaeg
valitses meie tänavatel viimati
mõistagi vahetult enne kohalikke valimisi, ent ka praegusel
poliitleigel perioodil ei pääse me
päris ilma erinevate huvigruppide väljaastumisteta. Ehkki Vahemere-äärsed streigid, autode
põletamised ja tomatisõjad siinsesse kultuuriruumi ei kuulu,
tuleb ometi välja, et meie meelsust püütakse avalikult kallutada sagedamini kui kord nädalas.

Lihtsaim lähenemine
Nagu selgitas Vabaerakonna
Lõuna-Eesti arendusjuht Kati
Kongo, on politseis kohustuslikus korras arvele võetavate avalike koosolekute näol tegemist
tavapärase poliitilise tegevusega. „Võime seda nimetada ka
erakonna maailmavaate tutvustamiseks ja kohtumiseks valijatega,“ rääkis ta.
Keskerakonna Tartu käilakuju Triin Lukk leidis samuti, et
inimestega tuleb kohtuda ikka
seal, kus nad liiguvad – seega
just tänaval. „Eraldi kuskile
ruumi väga tulla ei taheta, eks
igaühel omad tegemised ja aega
vähe. Aga tänaval tullakse hea
meelega suhtlema ja nii saame
päris head tagasisidet nii selle
kohta, mis juba tehtud, kui ka
selle kohta, mille ära tegemist
oodatakse,“ kõneles ta.
Viimasel ajal tänavapildis
tagasihoidlikuks jäänud sotsiaaldemokraatide Tartu piirkonna koordinaator Pille-Riin
Raudsepp märkis, et külmal ajal
napib rahval lihtsalt tahtmist

Võitjate paraad
Poe tänava valgusvitriinides
on kuni 14. maini võimalik
tutvuda viimastel aastatel
Tartus läbi viidud arhitektuurivõistluste võidutöödega.

Kae ringeldajaid
Rattaringluse rahvusvahelisel hankel on sõelale jäänud
kolm ettevõtet: Next Bike,
Smoove ja Bewegen. Täna
kella 9-st hakkavad nad raekoja infokeskuse esitlussaalis
oma ideid ka lihtrahvale demonstreerima.

Aita isakesi

Samm käes

Lõuna prefektuur

väljas seista. Manifestsetel sotsiaaldemokraatidel ei maksa
siiski veel nööri seebitama hakata, sest suve poole peaks avalike koosolekute olukord paranema hakkama.
Raudsepp kiitis tänavakampaaniaid sellegi poolest, et nii ei
välistata ainsatki vanusegruppi
– Facebookis eakamad sotside sõbrad ju üldjuhul ei seikle.
„Nooremad inimesed annavad
meelsasti tagasisidet ka sotsiaalmeedias, kuid vanemaid
tuleb sõna otseses mõttes tänaval püüda, et nende arvamust
teada saada,“ lausus Raudsepp.
Ent olgu erakonna hääletorud
nii aktiivsed kui tahes, ilmaski
ei jõua nad ühele pulgale nendega, kel süda tõeliste probleemide
pärast torgib. Paljud meist pole
ehk suutnud seda veel aduda,
kuid linna sõlmpunktides lähedust otsivate lakutud ülikondades härrasmeeste näol pole
tegemist teps mitte nokastunud
korporantide, vaid Viimse Aja
Pühade Jeesuse Kristuse kiriku
esindajatega, kes oma aateid
tutvustamast ei väsi. „Kiriku
eesmärk pole kunagi olnud kedagi mõjutada. Soov on jagada

oma rõõmu ja leitud usku, seda
tutvustada ja aidata neid, kes
abi vajavad,“ seletas mormoonide pressiesindaja Heli Dundee.

Rimi pandi paika
Edetabeli tippu troonib aga
organiseeritud religioonist veelgi jõulisem motivaator: võitlus
neljajalgsete semude õiguste
eest. Farmiloomade heaolu oma
lipukirjaks seadnud MTÜ Nähtamatud Loomad suutis viimase
poole aasta jooksul read koondada koguni 14 korral. „Meil oli
eelmise aasta lõpus käimas suur
avalik kampaania Rimi suhtes,
mille raames jagasime lendlehti
ja teavitasime tarbijaid puurimunade problemaatikast Rimi
kaupluste ees üle Eesti,“ andis
ühingu esinaine Kristina Mering tegevusest aimu.
Kauplusekett surutigi põlvili
ning ettevõte oli sunnitud teatama, et loobub üleminekuajaga
puurikanade munade müügist
kogu Baltikumis. „Meil on hea
meel, et tartlased on alati olnud
avatud meelega loomade heaolu
puudutavates teemades,“ kiitis
Mering.
KAUR PAVES

Algava Prima Vista festivali raames tänavu 11. korda
välja antud kirjanduspreemia „Esimene samm“ pälvis
Siret Saava ajakirja Värske
Rõhk 2017. aasta sügisnumbris avaldatud luuletuste eest.

Kummardus
sõpruslinnale
Tartu ülikooli ajaloolises piirkonnas asuv Lossi tänavalt
algav teeharu saab linnavolikogu otsusel 30-aastase sõpruse märgiks nimeks
Uppsala tänav.

Kohtutee lävel
Linn otsustas vaidlustada
halduskohtus valitsuse korralduse, millega algatati riigi
eriplaneering Tartu lähistele puidurafineerimistehase

SÄHVATUS

Linnavalitsus palub härdalt
tutvuda linna kodulehel kultuurielu lähikümnendi visioonidokumendiga „Tartu
kultuuristrateegia 2030“, mis
ootab tartlaste arvamusi ja
tagasisidet kuni 11. maini.

Ikka sigatsevad
64% Tartu Ekspressi lugejatest on punavalgeid toidukullereid linnapildis sigatsemas silmanud, selgub
tagasisidest möödunud nädala artiklile.

Motomehed ja
tudengid
„Tartu Ekstreem“ mootorrattaürituse ja tudengipäevade tõttu suletakse
lähipäevil mitmel korral
liikluseks Vabaduse puiestee lõigus Uueturu tänav Raekoja plats. Sulgemised
toimuvad täna kella 18-st
homme kella 23-ni, pühapäeval kell 8-18 ja esmaspäeval kell 21-00.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KUUSE-TAADI KANDADEL: Statoil teab, et ega seda
sooja pikalt ei jagu. 
AUGUST LUMM

Tiibeti, Tandoori ahju ja India restoran

Päevapraad kl 11-15
India praad 4.50 €
Tiibeti praad 3.60 €
Päevasupp 2,20 €

Avatud
E-N 11-23
R-L 11-23
P 12-22

Tel 5668 3044
740 1606
Küüni 5b, Tartu

KULTUUR
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Palametsa
pajatused

Pepelj
PÕLIS
Alles see oli, kui Saša
Pepeljajev Ugalas Paunvere rahva pastlad varvaskingadega asendas.
Vanemuises haaras Vene
tantsuteatri legend sarvist Põhja Konnal endal.

466.

Aktivistidele üha armsamaks muutuvast metsarohelusest pole futuristlikus tükis
haisugi. 
MARIS SAVIK

OBJEKTITEATER
modernses metsas
Andrus Kiviräha hittromaani ainetel valminud
Vanemuise draama käib
algmaterjaliga ümber
õige vallatul moel,
tuues vaatajate ette
PVC-torudest muinasjutumetsa.
Lavastuses „Mees, kes teadis ussisõnu“ külavanema
tütart Magdaleenat kehastav
Linda Kolde tõdes, et Kivirähk on oma müügihitis loonud tõelise muinasjutumetsa, mis on mõneski mõttes
üleelusuuruseks muutunud.
Sarnaseks on kujundatud ka
Vanemuise väikse maja lava.
„Nii ei saa mets olla lihtsalt
käbisid täis, vaid temas peab
olema mingisugune unenäolisus – ja lähtutud on pigem
sellest,“ vihjas näitleja.

Poeme sakstele
Nii ongi kineetilise teatri
suurkuju, lavastaja ja kunstnik Šaša Pepeljajev rahva ette
toonud PVC-torud, ämbrid
ja kiled. „See on objektiteatri tipp, millega me tegeleme,“
põrutas peakangelase Leemeti rolli täitev Veiko Porkanen. „Mitte millestki annab
midagi suurt või visuaalselt
suurejoonelist välja võluda ja
see kõik inspireerib.“
Lahti rulluvad ammused
ajad, mil meie esiisad, maod
ja kelmikad karud elasid metsas koos nagu vennad, lahingusse sõideti huntide seljas ja

kümne tuhande mehe suust
sisisevate ussisõnade peale
tuli appi Põhja Konn, kelle
abil saadi jagu kõigist vaenlastest. Need ajad on paraku
mööda saamas: noorem rahvas kolib metsast küladesse,
võtab õhinal üle uued kombed ja usu, asub vaimustunult mõisapõllul kündma
ja külvama ning käima kirikus ja õppima saksa keelt, et
raudmeeste käest „veelgi vahvamaid ja moodsamaid vigureid üle lüüa“.
Porkanen kiitis stsenaristi,
ent märkis ühtlasi, et lavaversioon viib ussisõnad abstraktsemale tasandile. „Selliseid tegelasi ja situatsioone,
mida Kivirähk on suutnud
välja mõelda, iga mees ikka
tagataskust välja ei võta,“
sõnas ta. „Kui aga raamatut
lugedes tundub, et inimesed
käivad karusnahkades ringi
ja roomavad mööda sammalt,
söövad päevast päeva põdraliha ja öökullimune, siis meie
lavastuses seda ei näe.“

Venitame kummi
Kui kunstniku ja lavastaja
ideed algtekstile lisada, siis
kulmineeruvad nad Porkaneni tõlgenduse kohaselt
omalaadses maailmalõputeoorias. „Suri meil ju ühes
riigis viimane ninasarvik
ning liigid kaovad sageli juba
enne, kui neid avastataksegi,
samuti hulbivad mööda maailmamerd plastiksaared,“

kirjeldas „Leemet“ oma nägemust. „Minu jaoks on see just
kokku läinud looga viimasest
mehest, kes teadis ussisõnu
ja kuskil koopas pesitsevast
Põhja Konnast, kes peab selle
kõige üle valvama, mis meid
koos hoiab. See kõik algab
mingitest väikestest asjadest,
mida me ise tekitame, ja lõpuks viivad need suurte katastroofideni.“
Kolde rääkis, et lavastus
on isegi Pepeljajevi kohta
ebatüüpiline, kuivõrd tema
peamine lugude jutustamise viis kuulub füüsiliste,
mitte sõnaliste kilda. „Meie
aga püüame need kaks asja
paralleelselt jooksma panna,
mis on kohati väga huvitav ja
kohati väga keeruline,“ lausus ta. „Trupis on nii näitlejaid kui tantsijaid, aga me
oleme kõik võrdsed ja teeme
kõik mõlemat.“
Porkanen selgitas varem
meil näiteks „Sigmundi ja
Freudi“ ja „Haldjakuninganna“ lavastanud Pepeljajevi fenomeni tõigaga, et ta
tabab kõrvaltvaatajana seda,
mis eestlastel endil puudu
jääb. „Ta on tulnud meile siia
tegema seda, mis võib-olla mujal nii palju kõlapinda
ei leia. Ilmselt talle meeldib
eestlaslik rahu ja see pikk
kumm, mida meis aina venitada ja venitada annab, enne
kui ta plaksu ära teeb,“ hindas ta.
KAUR PAVES

Pean mõõduka häbiga tunnistama, et pole päris pikalt
enam esietendusele sattunud.
See, aga kindlasti ka Pepeljajevi oreool ning tõdemus, et
tantsumaailmas olen sama kodus kui mäger missivõistlustel,
tekitavad mõnusa ootusärevuse ühes kerge õõvaga. Kas üldse haagib?
Andrus Kiviräha „Mees, kes
teadis ussisõnu“ vaevalt kellelegi tutvustamist vajab. Koolide kohustusliku kirjanduse
osa, tõeline tüvitekst. Klassikülastuste broneerimisega aga
ehk ei tasuks kirjandusõpetajatel ülemäära kiirustada.
Väiksema teatrikogemusega
teismelise võib pea neljatunnine šedööver teatrimajadest
sootuks sohu peletada.

Helgelt sünge
Lavastaja pieteedist teksti vastu annab tunnistust nii
muutmatul kujul pealkiri, kui
ka püüd kogu raamatus toimuv lavale pressida. Mistõttu
lugu saab pikk, terake hüplik
samuti. Piltide liimimiseks
kasutatud tänapäevaste videolõikude ja laval toimuva vahel
silla leidmisel äpardun täielikult. Küllap pean omaenda
Pegasuse tiibu lihtsalt tihedamini treenima.
Kuidas õnnestuks süžeelõnga pidevalt peos pidada
neil, kel raamatuga puutumus
puudu, võin vaid oletada. Kui
munkade ja rüütlite mõrvad
on igati arusaadavad – kust
muidu veini saada – siis miks
metsarahva endi seas verepulmi peetakse, võib küsimuseks
jäädagi. Mitmel puhul, kus
tekst sõlmes tantsuga, sõnadest lihtsalt aru ei saa. Ehk esietenduse ärevus.
Vaimusilmas võiks ju muinaseestlast kujutada ette takuse ning puisena, metsa halli
ja hämarana. Aga see poleks
Pepeljajev. Väikese Vanemuise
laval rullub süngevõitu lugu
rõhutatult eredates, heledates,
võib olla isegi helgetes toonides. Üldsegi mitte ürgne, pigem futuristlik helipilt tuksus

Eksklusiivne ja kordumatu
spordiloo ekskursioon

TAGASIVAATE NELJAPÄEV
Igal neljapäeval
kell 17.15 - 18.00

Pilet 2€

Rüütli 15, Tartu
www.spordimuuseum.ee
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jajev painutab
ST PÕHJAKONNA

Meeldejääv kingitus

EMADEPÄEVAKS!

Koolitused Tartus:

4.05 Loov- ja rollimängud koolieelses eas
4.05 Väikelapse kõne areng
7.05 Kunstitegevused koolieelses eas
21.05 Imiku hoidmine

2 ja enam osalejat 48 € +km (hind ühe osaleja kohta)
1 osaleja 54 € +km
Märksõna EMADEPÄEV

Küsi lisa:
luwikoolitus

Mis arvamusliidrid saalist teiseks vaatuseks peletas, jääbki lõplikult välja
selgitamata. 
MARIS SAVIK
kuklas veel pimedas öös kodu
poolegi vändates.

Igati plastiline
Näitlejate (puhtatõulisi tantsijaid on trupis vaid kolm) nõtke, siuglev kehakeel lummab,
tehes mõnes stseenis silmad
ette algajaile riistvõimlejailegi.
Plastiline lavastus, ka sõna
sõnalt võttes. Kogu laval kasutatava, kaablikõridest kilemereni, saaks kaenlasse kahmata
lähimast ehituspoest. Ja kui
laia profiiliga kujundiks kujuneb kõige argisem plastämber!
Jõua ainult mõtteis järele.
Omamoodi etendus leidis
aset vaheajalgi, kus teatrimaja
ees algas „tõeline rahvamatk“,
kui laenata sõnu minema
tormlejaid jääma keelitanud
nimekalt koolipapalt. Lihtsam rahvas võis valjul häälel
põlastada, et „nüüd sai küll
kunsti küllalt juba“. Prominentidel, olgu siis linnaisa
või kultuuriajakirjanik, tuli
peenem roll välja mängida.

Stiilis „jalutame niisama veidi
kaugemale“ või „oi mu õnnetu
vaene kaasa, kas tõesti on peavalu nii vali?“.
Igatahes kasvas juba enne
etenduse algust üllatuslikult
silma torganud vabade kohtade arv saalis teiseks vaatuseks
kordades. Ega’s kunsti kõrgtase tohigi olla kontimööda igaühele. Lohutasin ennast kohtades, kus järg käest kaduma
kippus.
Aga kas Leemet ikka oli
viimane mees, kes teadis ussisõnu? Kas pole iidne oskus
sisiseda ja susiseda, teisi elajaid
enda tahtele seeläbi allutada
meis ikkagi põlvest põlve edasi kandunud ja just tänapäevas erilise innuga avaldunud.
Kõiksugu kommentaariumeid
lugedes võib sedasi järeldada
küll. Tuleb kindlasti enamgi
kui kümme tuhat hinge kokku. Kuid Põhja Konna äratamiseks pidi vist ka ühte meelt
olema? Pagan!
RASMUS REKAND

SOODNE RENDIBUSS
9 kohta
7 l/100
Alates 50 €/öp
Tel 505 4018

Autoklaaside müük, paigaldus, parandus
Klaaside toonimine
Klaasikahjude käsitlemine
Tähe 127, Tartu. Tel 50 67 180

Tartu Rendibuss

www.sixklaasid.ee

s
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www.luwi.ee
Tel 5081 737 | info@luwi.ee
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VABA AEG

TEATER
SADAMATEATER
29.04 kell 16 Tulleminek
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Eesti Interpreetide
Liit kutsub

4.05 kell 18 maestro Paul Mägi
meistriklass
SISEVETE SAATKOND

6.05 kell 16 Kalevipoeg

26.04 kell 20 folktrio AR-GOD
(Udmurdi/Eesti) kontsert Pungumine

TEATRI KODU

SÕBRA PESA

29.04 kell 12 Pettson ja Findus

27.04 kell 22 Hellad Velled

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

TARTU ALEKSANDER
27.04 kell 22 Sinu Naine

26.04 kell 19 Mamma Mia!

28.04 kell 22 PS Troika

27.04 kell 19 Carmen
30.04 kell 11 Operatsioon
Kintsutükk
30.04 kell 19 Kaarnakivi perenaine
VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA

28.04 kell 18 Koit Toome:
Aegumatu Jaak Joala
4.05 kell 19 Tõnis Mägi autorikontsert Jäljed
5.05 kell 14 Happy Big Band
Weekend
6.05 kell 13 Happy Big Band
Weekend

26.04 kell 19 Mees, kes teadis
ussisõnu

EMAJÕE KALLAS

27.04 kell 19 Hedda Gabler

30.04 kell 22.30 Elephants
From Neptune

28.04 kell 19 Mees, kes teadis
ussisõnu
30.04 kell 19 Puudutada kuud
4.05 kell 19 Mees, kes teadis
ussisõnu
5.05 kell 19 Noorte koreograafide õhtu – Avarus /
Open Space

KONTSERT

ERINEVATE TUBADE KLUBI
28.04 kell 21 Ans. Andur & The
Boondocks
2.05 kell 18.30 Songbattle
GENIALISTIDE KLUBI
30.04 kell 22 Epic Disco Experience
JAANI KIRIK

APARAAT

26.04 kell 10 Barokiminutid

27.04 kell 18 Metal Concert

27.04 kell 15.15 Keskpäevamuusika veerandtund

EESTI RAHVA MUUSEUM
28.04 kell 13 Mari sangari
päeva tähistamine, esineb ansambel Tanõptür Sem (Tanõpi
Jõe Helid)

1.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund
4.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

BUSSI RENT paku hind

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

TARTU II MUUSIKAKOOL
4.05 kell 15 Maria Magdik
TARTU KIRJANIKE MAJA
27.04 kell 18.30 Mari sangari
päev, esineb Baškortostani
maride 10-liikmeline folklooriansambel Таныптӱр сем
TARTU LUMEPARK
5.05 kell 21 Öölaulupidu
TARTU ÜLIKOOLI AULA
28.04 kell 18 Brahmsi kogutud kammermuusika. Tanel
Joamets 50
30.04 kell 19 Tartu ülikooli
sümfooniaorkestri kevadkontsert Ühine/erinev

Reiting Koolituskeskus kutsub kursustele TARTUSSE!

15.05 – 15.06 IT-tugiisik
21.05 – 16.07 Ettevõtluse intensiivkursus
22.05 – 31.08 UUS! Büroo assistendi kursus

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

Ehitus - renoveerimine vundamendist katuseni. Projekt.
Terviklahendused. Garantii.
Tel 504 0334.
Ehitus ja remont, siseviimistlus,
katuse-, maalri- ja plaatimistööd,
puidutööd. Tel 5332 3648.

Ehitus, remonditööd ja elektritööd. Tel 5683 5395,
Siseehitus@gmail.com
Ehitus, remont, siseviimistlus. Pikaajaline kogemus. Tel 5622 9840.
Elektritööd eramajadele ja vajaminev dokumentatsioon.
Tel 5345 3303, www.elektest.ee
Elektritööd. Ka pisitööd. Helista
julgelt! Tel 551 5988.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Korstna ja katuse ehitus.
Tel 5625 1750, tomeli.ee
Korstnate ehitus. Tel 5858 1159.

28.04 kell 22 Zacks, Electric
Indians & Frank Chuzzlewit

Saunamehed OÜ tegeleb saunade ehituse ja renoveerimisega.
Tel 513 5377, www.saunamehed.ee

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

Siseviimistlus- ja remonditööd.
Tel 5606 4572.

4.05 kell 19 Elmira Darvarova
(viiul, USA) ja Vassili Lobanov
(klaver)

Teeme ehitus-, lammutus- ja
remonditöid. Tel 5564 2655,
vrjehitus@gmail.com

NÄITUSED
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 10.05 harrastuskunstnik
Maie Alumaa akrüülmaalide
näitus
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 28.04 Epp Nõgese lillemaalide näitus
LINNARAAMATUKOGU
kuni 19.05 Made Balbati näitus
Illustratsioonid

2-toal ahik korter Põlvast 600 m
kaugusel looduskaunis kohas (päikesepoolne, 1. k, 55,2 m², aiamaa
ja sauna kasutamise võimalus, otse
omanikult). Tel 553 8019.
Kinnistu Tartu piirist 10 km
(4600 m²). Õhtuti tel 522 6196.

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

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu.
Tel 517 2156, plekksepp@hot.ee

Teeme kõiki ehitustöid. Tel
5301 4154, groupbrn@gmail.com
Tänavakivi paigaldus ja parandustööd. Tel 5593 6336, Margus
Tänavakivide paigaldus, haljasmajad,
majaosad
tus,Korterid,
kaevetööd
-ekskavaatori
Tartus
maakonnas.
rent. Tel
5623ja
3867,
Aitame kinnisvara
www.clinkerservice.ee

müümisel ja üürimisel.

Tänavakivide paigaldus, piirdeMeelis Karu, tel 511 5949
aedade ehitus, haljastustööd,
Ene Lina, tel 504 8379
lammutustööd. Tel 5671 1028.

742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.
daago@hot.ee

Suur elamukrunt Elva vallas Raigaste külas, Rõngust 2 km (üp 8177
m², krundil tiik, liitumised puuduvad, ilus koht, 12 000 €). Kutseline
maakler Peeter Meus, tel 506 2212,
786 8080, www.aadlivillakv.ee

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.
Ostan 1-3-toal remonti vajava
korteri Tartus. Tel 5917 3602,
e-post: tartu@solo.ee
Ostan garaaži Tartus. Kõik pakkumised oodatud! Tel 5363 4295.
Ostan pool maja või mõttelise
osa majast Tartus. Otse omanikult.
Kiire! Tel 5817 2199.
Ostan talu või maamaja. Võib pakkuda nii korralikku kui ka renoveerimist vajavat. Tel 522 5495.
Ostan talukoha koos maaga alates viiest hektarist. Hooned võivad
vajada kapitaalremonti.
Tel 501 9917.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

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.

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 4.05 näitus Kaks pilku
Tiibetile

Jaga leina

Tel 7 420 240
528 5880
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

surmateade, kaastundeavaldus või mälestuskuulutus

44x45 mm - 6 €
93x45 mm - 12 €
93x93 mm - 24 €

kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu

Kasumetsa küttekontor. Erinevat
sorti kvaliteetsed küttepuud
veoga. Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.
Müüa 40 l võrkkotis kuivi lepa
küttepuid. Hind 2.50. Transport
tasuta. Tel 5341 2221.

LOOMAD
Koerte pügamine ja hoidmine.
Tartus ja lähiümbruses.
Tel 5559 6964.

MÖÖBEL
Mööbli komisjonimüük Puiestee
114, avatud E-R 9.30-17.00, L 10-15
Tel 5569 3580.

OTSIN TÖÖD
Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee

PAKUN TÖÖD
Aknatootja OÜ Finak (Tartumaal)
pakub tööd puidutsehhi töölisele.
Tel 730 3465, ira@finak.ee
AS Eviko pakub tööd alltöövõtjatele
Suure-Jaani Tervisekeskuse objektil: fassaadiladujatele, üldehitajatele, viimistlejatele, abitöölistele.
Info tel 5330 8147, taavi@eviko.ee
CE-kategooria autojuhile Eesti-Euroopa-Eesti. Tel 501 9412.
Eritellimusel mööblit valmistav
firma vajab kvalifitseeritud tislerit.
Nõutav erialane töökogemus.
Tel 511 1823, info@mipla.ee

kuni 19.05 Valev Eleranna
maalinäitus Alge
kuni 20.05 Tartu lastekunstikooli õpilaste näitus Kirjanikud

reiting

Aiaeri, rajatis - ehitis, aed, kuur,
grill, varjualus, saun, moodulmajad, terviklahendused.
Tel 5820 2040.

UNDERGROUND

kuni 19.05 Made Balbati näitus
Raamatukujundused

eie leinateate

KÜTE

26.04 kell 19 Mari Sarv

5.05 kell 19 Härra Biedermann
ja tulesüütajad

29.04 kell 16 Frida

EHITUS

Haljastus- ja teetöölistele,
Bobcat-laadurijuhile.
Tel 504 8778, 737 1770,
info@greeny.ee
Sõiduõppe ABC ameti-, lõppastme-, ADR-, järelkoolitus.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee

Müüjale Sõbra keskuses kl 11-19.
Tel 521 5056.
Otsin Tartusse fassaadi armeerijat-krohvijat. Tel 5356 6269.

REKLAAM
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müük ning seda soodsate hindadega. SAM Autoremont OÜ,
tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee

Valikus üle 200 kivi!

Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont.
Rõngaste vahetamine ja kaevupealsete ehitus. Tel 5840 0240.

Tööd saab aednik-majahoidja.
Koormus 0,75. Töö algus 2. mai.
Lisatöö võimalus. Tel 5560 6858,
edviluiv@gmail.com

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t
Töömahu suurenemise tõttu
otsime Tartusse eritööde puhastusteenindajaid ning Nõo valda
objektivanemat ja päevaseid,
õhtuseid ja hilisõhtuseid puhastusteenindajaid. Tel 5885 9155,
anneli@krausberg.ee
Vajatakse abilist aiatöödel 1-2
korda nädalas (võimalik töötada
õhtuti). Tel 510 9970.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Vajatakse abilist laatadel.
Tel 5649 4979.

PÕLLUNUDUS

E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Annan kasutada haritud aiamaa
Pangodis. Tel 5904 0038.

Hobusesõnnik, kooremultš ja
kuiv saepuru. Transport Tartus ja
Tartumaal. Tel 501 8431.
Toidukartul (Gala, Laura, Viveta,
Flavia, 25 s/kg kojutoomisega).
Tel 5300 3523, peeter4808@hot.ee

SÕIDUKID
Autoremont Tartus Jalaka 77 boks
11. Tel 5594 9549,
veljed24@gmail.com

KUULUTA TARTU SUURIMA
TRÜKIARVUGA AJALEHES
Kirjastus ootab romaanide, novellide,
luuletuste ja lasteraamatute käsikirju.
Tel 5116923.

Selles kuulutuses on 90 tähemärki.

PALJU SEE
KUULUTUS MAKSAB?
BÖRS

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

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.
Elektritööd. Tel 505 5782.

Kutsu korstnapühkija juba kevadel. Helista TahmaToomasele tel
53 474 363. www.tahmatoomas.ee

Elektritööd. Tel 5609 3099.

Uus vann vanasse vanni, garantii
3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Veoteenus. Hüdrotõstuk, kallur.
Tel 507 9037.
Viljapuude, hekkide kevadine
hoolduslõikus. Tel 5240 180,
Helmer OÜ, www.helmer.ee

TERVIS

Astma, bronhiidi, ninakõrvalurgete, neelupõletiku, nohu ravi
soolakambris. Anne 44,
tel 5353 0118.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.

TUTVUS
Sümpaatne, rõõmus, sale Tartu
naine tutvub üksiku 63+ ausa
ja abivalmis mehega, kes omab
autot, vaba aega, oskusi ehituses,
naudib maaõhku. Tel 5367 0603.

Fassaadi soojustus- ja viimistlustööd. Tel 5687 6112.

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

Fekaalivedu (kuni 10 m³).
Tellimine tel 52 111 25,
meitman.ou@gmail.com

Piduritööd Tartus, soodsad varuosad! Jalaka 77 boks 11, tel
55 949 549, veljed24@gmail.com
Pottsepatööd. Tel 507 9037.

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

Puujuuksur hooldab Su viljapuud, hekid ja ohtlikud puud.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee
Raamatupidamisteenus, riigihangete koostamine. Tel 5361 8144.

Hauakivide ja plaatide valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee

Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine
ja remont. Vajadusel ülemiste
rakete vahetamine. Tel 5638 1774.

Katuse pesu ja värvimine, käiguteede müük koos paigaldusega.
Tel 5565 0673, info@sunluna.ee
Korstnapitside ja moodulkorstnate ehitustööd. Tel 5557 9399.
Korstnate ehitus ja remont koos
vajalike plekitöödega.
Tel 5618 9517, 5624 0880,
joosep.sepp@mail.ee,
marko.kukk.004@mail.ee

Rehvide vahetus ja müük. Kvaliteetne autoremont ja varuosade

Ostan vändaga grammofoni,
vanu grammofoniplaate, postkaarte, fotoalbumeid.
Tel 5590 6683.

Raamatute, ehete, kunsti ost.
Pakkuda võib kõike! Parimad hinnad! Tasuta kojukutsed! Hindamine! Tel 5803 6752.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.
Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast
ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.
Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.
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.

Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com
Lauatennis Visa spordihallis.
Tel 557 7677.

Uued paberi- ja papigiljotiinid
soodsalt kaupluses Sahtel Aardla
27. ewaste.inc2012@gmail.com

Soodushinnad Mitsubishi ja Daikin õhksoojuspumpadele! Tiigi 57,
Tartu. Tel 5623 7113.
Tooner, tint, täitmine. Printerid,
müük, remont. Raekoja 13, Tartu,
tel 7441100, futari.ee
Vannitubade ehitus. Torutööd.
Tel 5667 7157.

Printerite ja kontoritehnika
remont. Tahmakassettide täitmine. Pakume suures valikus uusi
toonereid, tinte ja tahmakassette. Tehase 17A, Tartu, tel 730 3399,
www.bellust.ee

Ostan vanu raamatuid, postkaarte, fotosid, maale, graafikat,
münte, paberraha, mööblit,
nõusid, portselanist kujusid,
merevaigust ehteid, medaleid
jne. Tel 5829 9810,
kristiinas95@gmail.com

VABA AEG
Lõngapood. Peenvillane tikkimislõng 0.60 € / 20 m, üle 120
erineva värvitooni. Ropkamõisa 10,
Tartu. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee

Muru õhutamine, samblatõrje,
viljapuude ning hekkide lõikus.
Kõik aiatööd ühest kohast!
Tel 5346 1476, info@niitmine.ee

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

Vanad Vene käivitid, el-plaadid,
detailid, mõõte-, side- ja militaarelektroonikat. Tel 5197 3129,
ewaste.inc2012@gmail.com

Septikute ja kaevupumpade
müük ja paigaldus. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee
Septikute paigaldus ja müük. Tel
5757 0202, erlend@eestiseptik.ee

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

Autoelektritööd Tartus Jalaka 77
boks 11. Tel 55 949 549,
veljed24@gmail.com

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

Motoplokk Neva NB1 (komplektne - haagis, niiduk, ader, freesid,
käru). Tel 529 3870.

TEENUSED

Arvutite hooldus, remont, varuosad ja tarvikud Tartus Lõunakeskuses. OÜ Maxi IT, tel 5452 2200.

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

MÜÜK

Sõidukite keretööd ja taastamine, uued ja kasutatud keredetailid. Eriprojektid. Tel 504 0334.

Aknad vajavad pesemist ning
sooviksid abi? Teenindame
korvtõstukiga nii era- kui äriklienti.
Helista tel 5645 7445.

2.70 €

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.

Ostan Polo, Cordoba või Ibiza 1,9
D 47 kw, alates 2002. a. Võib olla
ilma ÜV-ta. Tel 5348 8766.

1.20 €

10.80 €

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.

Ostan Moskvitš 408, 412, 2140,
IZ Kombi kasutamata ja uusi
varuosasid ja keredetaile.
Tel 5593 8361.

Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont.
Tel 5679 3951.

Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtival hinnakirjal

Hobusesõnnik (80 l kottides, 5 €
kott, 3-5 a seisnud kõdusõnnik,
Tartu piires vedu tasuta).
Tel 5647 6281.
Hobusesõnnik (väga kvaliteetne,
80 l kotid, kaal 60-65 kg, transport
tasuta kõikjale). Tel 5631 5129.

Kasutatud raamatud. Ka nõukogude perioodist. Tel 734 1901.

Rehvivahetus Tartus, Jalaka 77,
boks 11. Tel 55 949 549,
veljed24@gmail.com

Sa Aarike Hooldekeskus pakub
tööd hooldustöötajale. Palume
kohapeale tutvuma tulla ette
helistades 511 6113 või 735 1534,
aarike@aarikehk.ee

trükiarv minimaalselt 20 400
KÕIGE ROHKEM
KÕIGE SOODSAM

Pakume tööd valve- ja turvatöötajatele suvistel väliüritustel. Sobib
lisatööks. Tel 5552 4730,
www.aressecurity.ee
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Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Uus Tiki haagis (3,5 x 1,5 m, kv
1561, kõrgendus, tent, lehtvedrusillad, 2300 €). Tel 5348 8766.

OST
Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.
Hõbeda ost - lusikad, uurid,
sõled, mündid, esemed jm!
Kokkuostudest palju parem hind!
Tel 5649 5292.

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

Neljapäev, 26. aprill 2018

Pakutav töökoht:

TOOTMISTÖÖLINE
Tööülesanded
• töötamine erinevate puidutööpinkidega
• tootmisliinilt tuleva materjali sorteerimine ja pakendamine
• pakendatavate toodete kvaliteedi kontroll
• vajadusel materjali järkamine
• oma töökoha korrashoid

Kõige rohkem kuulutusi
odavalt ja kiiresti!
.ee/kuulutus

alates 1 €

Nõudmised kandidaadile
• kohusetundlikkus ja vastutustunne
• kiirus ning täpsus oma töös
• oskus töötada meeskonnas
• valmisolek töötada vahetustes

TARTU

HÄÄ HIND!

Omalt poolt pakume
• Kaasaegset töökeskkonda
• pikaajalist ja stabiilset töösuhet
• sauna kasutamise võimalust
• Tasuta bussitransporti: Tartu - Reola - Tartu
Nõutud keeled eesti
Tööaeg Täistööaeg vahetustega
Tööle asumise aeg Niipea kui võimalik
Asukoht Reola, Ülenurme vald, Tartumaa
Kontaktisik Ave-Riin Bergmann, personalijuht, ave-riin@haserv.ee
Lisainfo telefonil 730 4860, 5304 4511.

56 488 967
www.vedamine.eu
andrus@vedamine.eu

NÄED HÄSTI
TEED HÄSTI
SAAD HÄSTI
HÄSTI HEADE
HINDADEGA
PRILLID
RAEOPTIKAST
HINNAD ALL
KUNI 50%
Raeoptika OÜ

TARTUS:
Raekoja pl. 1, E-R 9-18, tel 744 1279.
Küüni 5b, E-R 10-19, tel 748 4642.

TALLINNAS:
Estonia pst.1/3, E-R 10-18, tel.631 3773.

