RTU
A
T
T
LEH
A
J
A
0)
0
0
0
(2
A
G
I
Ž
RAA
I
T
A
IM
SUUR

S

TELLI
1 kuu = 25 kr

TERASUKSED
TERASPROFIILUKSED
DISAINUKSED
ERILAHENDUSED
KLAASFASSAADID

3 kuud = 75 kr
6 kuud = 150 kr
1 aasta = 300 kr

Neljapäev, 6. mai 2010 • nr 18 (117) • Tiraaž 20 000 • www.tartuekspress.ee

999 kr
19
SÜNNIPÄEVAHIND

31 00

0 kr

SÜNN
IPÄE
35 999VAHIND
kr

23 900 kr

OÜ Metsakaupmees
Võru 94, Tartu
Tel 734 3861, 5019160

Stiga Tornado 14,5 hj

000 kr
28
SÜNNIPÄEVAHIND

Tel 738 5055
doordec@doordec.ee
www.doordec.ee

2999 kr

SÜNNIPÄEVAHIND
3499 kr

32 599 kr

6999 kr

Husqvarna LTH151 15 hj

SÜNNIPÄEVAHIND
7999 kr

Partner 145-107H 14,5hj

Husqvarna 235 xTorg

Sünnipäevakuul palju häid pakkumisi! Remonttööd parimate hindadega!

Registreerimine veel vaid 2 päeva!
Jookske!
www.tartumaraton.ee

Husqvarna 143 RII 41,5CC

telli@tartuekspress.ee
• 730 4455
• Ülikooli 1

2

Neljapäev, 6. mai 2010

Suurvee kahjud ulatuvad üle poole miljoni

Uudised
Lühiuudised

Linn hakkab
haljastute
hooldajaid otsima
Linnavalitsus edastas volikogule eelnõu, millega soovitakse luba korraldada riigihange Tartu haljastute hooldajate leidmiseks aastateks 2011–2013.
Praegu kehtiv hooldusleping lõppeb
käesoleva aasta lõpus.
Haljastute hooldus tähendab, et
hanke tulemusel hankelepingu sõlminud töövõtja teeb vastavas pargis,
haljasalal ja samuti hooldatavas metsas kõik seal aastaringselt tehtavad
tööd: muru või rohu niitmise, prahi
koristamise, kõnniteede suvise ja
talvise hoolduse, puude ja põõsaste
hoolduslõikuse, pinkide remondi jne.
Samuti kuuluvad antud hanke alusel
hooldamisele mängu- ja spordiplatsid,
piknikualad ja monumentide ümbrused. Kogu planeeritav hooldatav pind
aastateks 2011–2013 on 293,5 ha.TE

Linnamuuseum
otsib kohvikupidajat
Tartu Linnamuuseum soovib anda
enampakkumisel üürile Narva mnt 23
I korruse ruumid üldpindalaga 42,7
m2 kasutamiseks piiratud sortimendiga kohvikuna. Kohviku üheks eesmärgiks oleks muuseumi külastajatele
parema teeninduse pakkumine. Suulisel enampakkumisel antakse ruumid
üürile kolmeks aastaks alghinnaga 30
TE
kr/m2 kuus.

Tänaseks on Emajõe veeseis jõudnud tavapärase kevadise suurvee
tasemeni ulatudes 2.79 meetrit üle nullpunkti. Tartu linn lööb kokku
üleujutusest põhjustatud kahjusid.
“Operatiivse tegutsemise aeg on meie jaoks möödas, praegu
tegeleme põhiliselt kahjude ülevaatamise ja kõrvaldamise ning kokkulöömisega,” rääkis linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak.
Vee ümberpumpamine Supilinna tiigist on lõpetatud ning lähipäevil
eemaldatakse sealsetest truupidest-kraavidest sinna veevoolu tõkestamiseks paigaldatud 500–600 liivakotti.
Otseste kuludena nimetas Haak poolt miljonit krooni. “See raha

Küüni tänava ümbersünd toob
telliskivisillutisele ajaloo varjud
Esmaspäeval alanud
Küüni tänava rekonstrueerimistööd hammustavad suve lõpuks tüki
Kaubamaja autoparklast,
ehitavad kuivale maale
Kultuurilaeva, rajavad
mitu rattahoidlat ja joonistavad tänavale varjud
linna ajaloo ununenud
hetkist.

Esmaspäeva, 3. mai öösel röövis tundmatu mees Tartus Kalda tee kiirtoidu
söögikohast noaga ähvardades ligi
1000 krooni.
Röövija oli 160–166 cm pikk, ta
kandis seljas tumedat värvi dressipluusi kollast värvi kirjaga ALL STAR
ning jalas sinised teksad. Kõigil, kes
omavad mingisugust informatsiooni
toimunu kohta, palutakse politseiga
ühendust võtta tel 110 või 730 8684
või 528 8763. 
TE

Kommentaar

Mis on Kultuurilaev?

OLIVER KUND

oliver@tartuekspress.ee

Tartu linnaarhitekt Tiit Sild
ütles, et rekonstrueerimistööde eesmärk on muuta Küüni
tänav senisest veel jalakäijasõbralikumaks. Nii saabki üks olulisemaid muutusi olema see, et
Uueturu tänaval asuv Kaubamaja autoparkla ehitatakse kuni
trepini ümber jalakäijate alaks,
millega kaob kümmekond parkimiskohta. “Parkimiskohtade
arvu vähendades antakse Kaubamaja ühest olulisest sissepääsust otseühendus parki. Ja see
vahepealne ala saab olema selline noortele mõeldud väljakupind,” kirjeldas Sild.
Kultuurilaev randub
pargiservas

Politsei palub abi

on kulunud vee pumpamiseks, liivakottide valmistamiseks ja paigaldamiseks, tänavate killustikuga tugevdamiseks ja üleujutusejärgseks
koristamiseks ning mitmeks muuks jooksvaks tööks. Kindlasti tuleb
veel nö kaudseid kulusid – vaatame üle kaldakahjustused ja jõeäärsed
kommunikatsioonid, mis võivad olla kohati ära vajunud,” kirjeldas
Haak.
Ees seisab ka teekatte remont Ihaste teel, vajadusel tugevdatakse veel
vee all olnud kruusatänavate katteid. Linn on tellinud projekti lüüside ehitamiseks Supilinna kraavi. Need paigaldatakse järgmiseks kevadeks ning
maksumus koos projekteerimisega on hinnanguliselt 100 000 krooni. TE

Tühjalt väljak aga seisma
ei hakka, vaid selle äärele on
kavandatud metallist ja puidust
Kultuurilaev. Skulptor Jaanika
Kolki poolt kujundatud skulptuur koosneb kaheksast seinast,
mis moodustavad laevakuju.
Laeva siseseinad on puidust
ja toimivad reklaamplanguna
kultuuriinfo jaoks, mida pääseb lugema läbi seintesse rajatud avade. Neile on oma kehakuju andnud kuus tuntud Tartu
kunstnikku ja kultuuriinimest,
kelle nimed jäävad linlastele

PANKROTIVARADE
JA LAOJÄÄKIDE

Linnaarhitekt Tiit Silla sõnul võtab lõviosa Küüni tänava rekonstrueerimisele kuluvast viiest kuust uute
Foto: Jaan Olmaru
torustike ja elektrisüsteemide paigaldus tänava alla. 

mõistatamiseks. “See on nii linnaskulptuur kui ka stend ühes
objektis,” iseloomustas Sild.
Ülejäänud Küüni tänav viiakse ühele tasapinnale ning kaotatakse kõnnitee äärekivid sarnaselt Raekoja platsiga. Jalakäijatele peaks
see tulevikus
pakkuma ka
oluliselt rohkem ajaloolist hõngu, sest
tänaval hakkavad ajalooliste
hoonete asukohti märkima
punast ja halli tooni kivid.
“Lisaks tulevad sinna markeeringud malmvalust tähtedega,
mis ütlevad, mis ehitise või hoonega igal konkreetsel juhul tegu
on,” ütles Sild.

Keskaegne linnamüür tähistatakse tänavasillutise sisse laotud
lõhestatud maakividega. Postimaja ja kaubamaja lähistele paigutatakse aga tuled, mis sümboliseerivad kunagi seal voolanud
jõeharu. Olulisele kohale tõuseb ka 1935.
aastal Riia
tänava ääres
avatud ja sõjas
hävinud Apollo kino. “Sinna
praeguse tänavaruumi peale
tulevad Apollo endised fuajee istumiskohad,” ütles
Sild, kelle sõnul on tegu täiesti
uudse skulptuurilise lahendusega.
Samuti saab kesklinn juurde
kolm uut rattahoidlat, sest sar-

Kesklinna lisanduvad Aleksandri, Uueturu ja Kaubamaja
nimekujulised rattahoidlad.

U
AST !
I
LÄB

ENNE KUI OTSUSTAMISEKS LÄHEB,
TASUB VAADATA KA MEIE POODIDESSE
Ringtee 8, Tartu • tel 736 2966 • E - R 9 - 18, L 10 - 15
Turu 37 • tel 734 9789 • E - R 9 - 19, L 10 - 16
www.rkeskus.ee

naselt olemasolevale Küüni rattahoidlale paigaldatakse sinna
ka Aleksandri, Uueturu ja Kaubamaja nimekujulised metalltulbad.
Tänav jääb käidavaks

Linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres
Pool möönis, et Küüni tänava
rekonstrueerimine suvekuudel mõjutab kindlasti linlasi ja
Tartus toimuvaid suveüritusi.
Samas kinnitas ta, et päris kinni
tänavat siiski kunagi ei panda.
“Sarnaselt Rüütli tänava kunagistele rekonstrueerimistöödele peaks ka Küüni tänav olema
umbes kolmandiku ulatuses liigeldav,” lubas Pool. 8,3 miljonit
krooni maksvad rekonstrueerimistööd peaksid kestma septembri lõpuni.

Tartu kaubamaja kõrval
puidust isteparvede lähedal
hakkab asetsema skulptuur
Kultuurilaev. Laeva mõtteks on kanda kultuuriinfot.
See koosneb kaheksast seinast, mille vahel asetsevad
inimkujudega avad, et inimesed saaksid hõlpsasti laevast sisse-välja kultuuriinfot
otsimas käia. Inimkujudeks
on konkreetsed Tartuga
tihedalt seotud kunstiinimesed. Need erinevate kunstivaldkondade esindajad on
edasi antud vaid välise piirjoonega ning jäävad suhteliselt üldistatuks ja anonüümseks. Kuid läbi nende noorte
ja ennast tõestanud kunstnike saab Kultuurilaev oma
vaimsuse ja tähendusjõu.
Vastutusrikast kultuurielu aitavad vedada näitleja,
luuletaja, muusik, kirjanik,
meediakunstnik ja kujutav
kunstnik. Kes nad ära tunneb, on kunstieluga rohkem kursis, kes ei tunne, see
võib käia ja kuulata Tartu
kunstiinimeste seltskonnas
nendest lugusid või püüda
mõistatada ja otsida ise neid
kunstiinimeste seast.
Skulptuur on väljastpoolt
metallist, seestpoolt aga kaetud puiduga, et kultuuriinimesed saaksid lihtsalt ja tasuta oma ürituste ja sündmuste reklaami paigutada. Teose üheks eesmärgiks on taaselustada ka plangu ideed, mis
meediumina on üha enam
kõrvale tõrjutud, kuid mis
võib olla kõige tõhusam viis
inimesele lähedale jõuda.
Jaanika Kolk, skulptor
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Algas Tamme staadioni tribüünihoone ehitus
Teisipäevasel linnavalitsuse istungil väljastati ehitusluba Tamme staadioni tribüünihoone püstitamiseks, mis on Tartu esindusstaadioni rekonstrueerimise
viimaseks etapiks.
Ajalooliselt oluline Tamme staadion saab terviklikuks tippspordi ja rahvaspordi keskuseks. “Uuendatud staadionikompleks annab meie sportlastele
suurepärased treeninguvõimalused, võimaldab Tartusse tuua kõrgetasemelisi
rahvusvahelisi võistlusi, kuid kindlasti kujuneb sellest ka üks tartlaste armastatuim vaba aja veetmise koht, mis arendab tervisespordi harrastamise võimalusi,” lausus linnapea Urmas Kruuse.
Töövõtuleping tribüünihoone ehitamiseks sõlmiti ehitusfirmaga Nordecon

Ehitus AS juba möödunud aasta oktoobris, kuid kuna linnaliste piirkondade
arendamise meetmest lükkus rahaeralduse laekumine edasi, siis ei saanud ka
ehitustöödega varem pihta hakata.
2011. aasta aprillis valmivasse staadionihoonesse tuleb ligi 1500 pealtvaatajat mahutav tribüün, riietus- ja administratsiooniruumid, treeningsaalid,
sporditarvete laenutus, taastusravikabinetid ning ka sajameetrine jooksurada.
Lisaks paigaldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi linnaliste piirkondade
arendamise meetmest rahastatava projekti käigus tabloo ning uuendatakse ka
hoone kõrval asuv kunstmurukattega harjutusväljak. Tööde maksumuseks on
kokku 30,4 miljonit krooni.
TE

Šokolaadifestival
8. mail kell 12-16
Lõunakeskuse juurde kavandatav McDonald’si maja on uudse arhiEskiis
tektuuriga ning erineb kiirtoiduketi senistest hoonetest. 

McDonald’s avab sügisel
Tartus uue söögikoha
Kiirsöögikett McDonald’s
ehitab Lõunakeskuse
juurde uue maja ning
avab seal selle aasta
lõpus uudse kontseptsiooniga pererestorani.

JAAN OLMARU

jaan@tartuekspress.ee

www.tasku.ee

Unustasid lõpukelidi?

PEACE!!

www.marmadelle.com

VANAHEA TARTU

PAPPA PIZZA
TAAS AVATUD IGA PÄEV!

E–L 10-22, P 12–22
SElle flaieri näitamisel
kõik PIZZAD
20% soodsamad!
ISIC, ITIC ja NPNK kaardi
omanikel -15% allahindlus.





Loe ja kommenteeri!
www.tartuekspress.ee

HELISTA 5622 9254,
5622 2546

Kiirusta, veel jõuab õmmelda!
VAATA KA VALMISKLEITE
WWW.MARMADELLE.COM
HELISTA 5622 9254,
5622 2546
marmadelle.vonkrull@gmail.com

 

McDonald’si tulek Lõunakeskuse liikluse tervikskeemi ei
muuda, aga kuna maja juurde
tuleb ka drive-in
süsteem, siis teatud ümberkorraldused siiski tulevad. “Ma arvan,
et me täiendame
üksteist. Meile
meeldib ka nende
uus arhitektuur.
Kavandatav maja
on mõnevõrra erinev nendest, mida
nad viimasel paaril aastakümnel
teinud on. See oleks nende uue
kontseptsiooni esimene pääsuke
ja see sobib hästi Lõunakeskuse
kompleksiga,” ütles Lott. Praegu
külastab Lõunakeskust nädalas
umbes 80–100 000 inimest.
McDonald’si ärikonsultandi Pavel Butakovi kinnitusel
on neil plaanis järgmisel aastal
ümber ehitada ka praegune Tartu McDonald’s Turu tänaval.

 

Lõunakeskuse juht Jaan Lott
kommenteeris McDonald’si
tulekut suure rahuloluga. “See
on kindlasti vesi meie veskile.
Võib öelda, et McDonald’s on
selliste linnaäärsete kaubandusparkide jaoks teatud mõttes

Kell 15.00 esitlevad oma kevadkollektsioone
moekunstnikud Mariliis Aia ja Maarika Kilusk
Magusad töötoad

Uus arhitektuur

Võib öelda, et
McDonald’s on
kaubandusparkide
jaoks teatud mõttes
rahvusvaheline
kvaliteedimärk.

Peagi algab ehitus

Laulustuudio Peidus Pool



McDonald’si ärikonsultant
Pavel Butakov ütles Tartu Ekspressile, et uus
Tartu McDonald’s
saab olema umbes
500 ruutmeetrit
suur ning söögikoha juurde kuulub
ka McDrive. “Meie
uuringute järgi on Tartu üks parimatest kohtadest
ja me näeme seal potentsiaali veel ühele restoranile,” selgitas Butakov laienemist. Esialgse plaani järgi on uue söögikoha
avamine plaanitud selle aasta
viimasesse kvartalisse.
Praeguse Sotka ja Asko
mööblipoe ning Bauhofi vahele
jäävale haljasalale plaanitavas
majas saab
Butakovi
sõnul olema
pererestoran,
mis tähendab,
et siseruumidesse on planeeritud ka
mängu- ja
spordinurk
ning samuti
on väike spordiplats kavandatud hoone
juurde välja. Uues restoranis
saab tööd ligikaudu 60 inimest
ning firma investeering ulatub
Butakovi kinnitusel üle 20 miljoni krooni.

rahvusvaheline kvaliteedimärk.
Kui mööda maanteed sõidad ja
näed, et McDonald’si mast on
püsti, siis järelikult on korralik
koht. Ja nii täpselt ongi. Kindlasti täiendab ta hästi Lõunakeskuse kaubandusparki,” rääkis Lott.
McDonald’si tulek Lõunakeskuse juurde on teemana üleval olnud Lotti sõnul viimased
kaheksa aastat, aga konkreetseks läks jutt alles eelmisel aastal. “Kunagi oli
mõte selle koha peale ka kino teha, aga
tänaseks on see plaan
maha maetud,” lausus Lott ning lisas, et
uue maja ehitus algab
nii ruttu kui võimalik.
“Nemad projekteerivad ja kui
neil on kõik dokumendid tehtud ja ehitushanked läbi viidud,
siis kohe ka alustatakse.”

Esineb Uku Suviste

TELLI PIZZA
KOJU VÕI
KONTORISSE
TEL 742 7933
Riia 7, Tartu
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KEVADTERVITUS TALLINNA OPTIKALT!

KEVADTERVITUS TALLINNA OPTIKALT!
KEVADTERVITUS TALLINNA OPTIKALT!
KEVADTERVITUS TALLINNA OPTIKALT!
KEVADTERVITUS TALLINNA OPTIKALT!
KEVADTERVITUS TALLINNA OPTIKALT!

KEVADTERVITUS TALLINNA OPTIKALT!
PALJUD PRILLIRAAMID KUNI - 50 % (klaaside ja raamide koosostul).

KKUMINE : OSTES PRILLID VÄHEMALT 2000 KROONI EEST,

e kattega

fokaalsed
WISSLINE

-20%

Tasku pikendas lahtiolekuaega

KEVADTERVITUS TALLINNA OPTIKALT!

SAATE RODENSTOCKI MONOFOKAALSED
AR-KATTEGA SWISSLINE PLASTIKKLAASID
TASUTA!

PÄIKESEPRILLID KUNI 50% !
1-PÄEVASED KONTAKTLÄÄTSED SOFLENS
DAYLI DISPOSABLE KARBIGA OSTUL 50 % !

Uudised

Tartu progerokilaev X P
kus piire ei tunta ja ank
Noored Tartu progerokkarid lähevad võistlustulle Noortebänd 2010

OSTES KARBI PUREVISION(sfäärilised)
KONTAKTLÄÄTSI, SAATE 2 LÄÄTSE TASUTA!
KONTAKTLÄÄTSEDE HOOLDUSVAHENDI
RENU 360 ml. OSTUGA, SAATE 8 ml.
NIISUTAVAD SILMATILGAD TASUTA!

TARTU • tel 740 0900
Rüütli 1/Raekoja plats 8
E-R 9-18, L 10-15

Volbriööl oma muusikaga
Tartu Kaarsilla värisema
pannud ansambel X Panda hämmastas kuulajaid
nii helidemaailmaga kui
ka visadusega sillalt mitte Emajõe voogudesse
pudeneda. Täna räägivad Kaarel Tamra, Risto
Virkhausen, Karl-Juhan
Laanesaar ja Tamar Nugis
Tartu Ekspressis sellest,
et ka muusikas ei kohku
nad ära millegi ees.

OLIVER KUND

oliver@tartuekspress.ee

Milline emotsioon valitses
möödunud reedel, kui
tegite muusikat 6 meetri
kõrgusel vee kohal,
pürotehnika saatel keset
ööpimedust?

TÖÖRIISTAPOODS
U

Tule

Tasku moe- ja vabaajakeskus pikendas õhtust lahtiolekuaega tunni võrra – alates 1. maist on keskus avatud esmaspäevast laupäevani kell 10–21 ja pühapäeval kell 10–18.
Tasku keskuse juhi Eveli Opmanni sõnul on lahtiolekuaegade pikendamine tingitud soovist pakkuda klientidele mugavamaid tingimusi õhtusteks ostudeks. “Kevade saabudes on inimesed liikuvamad ja oste sooritatakse sageli alles õhtul. Lisaks avame peagi Rimi toidukaupluse, mis muudab
keskuse rohkem igapäevaostude kohaks ja see tingib ka ülejäänud keskuse pikema lahtiolekuaja.”
20. mail avatav Rimi lisab kesklinnas töötavatele inimestele ostuvõimalusi. “Meie keskuse asukohast tulenevalt soovime arvestada nii bussijaama külastajate kui ka bürootöötajatega, kes saavad varahommikul midagi kaasa osta ning
hotellikülastajatega, kes sooviksid kauplust külastada varasematel ja hilisematel kellaaegadel. Kinokülastajatele on see
hea võimalus käia toidukaupluses argipäevaõhtuti peale seanssi,” lisas Opmann. 
TE
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KÕIK: Ülikõva!
KJL: Suu ja silmad olid suitsu täis, eriti ei kujutanudki ette,
mis seal ümberringi toimub.
KT: Esiteks otse vaadates
mitte ei ole rahvas, vaid on jõgi.
Kogu aeg oli midagi vaadata,
sest kuskil toimus midagi igal
hetkel.
RV: Mitte keegi ei satu sinna
ju kunagi esinema. Lisaks oli
vägev ilutulestik sel ajal.
TN: Ma nägin
Pläsku klaaside
peegeldusest,
kuidas meie
kohal raketid
lendavad.
Midagi vette
ei kukkunud
või?

suritest.
reid, räägime pe
Proovime pesu
ikad auhinnad!!
är
vä
sad hinnad ja
Ostjatele sood

KT: Oli mõni
või? Üks helitehnik napilt
komistas.

1691
www.cedo.ee

RV: Mina olen kitarriõpetaja kahes muusikakoolis – Alatskivil ja Põlvas. Ja ise käin Elleri muusikakoolis, õpin kitarri.
Peale selle olen õppinud seitse
aastat klaverit, mänginud puhkpilliorkestris tenorit, õppinud
lühidalt saksofoni.
KJL: Õpin Elleri muusikakoolis löökpille, teen kahte bändi ja veel mõningaid koosseise.
KT: Mina ei õpi Elleris, aga
ma käin seal väga palju. Klahvimängijaid on ju vähe ja väga
tore on igasuguseid ülesandeid

X Panda loodab, et oluline osa bändi tulevasest plaadimaterjalist sünnib selles kitsaste seintega prooviruumis juba eeloleval suvel. Vasakult
Kaarel Tamra (klahvpillid), Tamar Nugis (bass), Karl-Juhan Laanesaar
Foto: Jaan Olmaru
(löökpillid) ning Risto Virkhausen (kitarr). 

Kuidas sündis X Panda?

RV: Meil oli vaja koolis üks
kodune töö teha, selle eesmärk
oli kirjutada üks lugu.
KJL: Meil oli varem teada, et
kuulame kõik sarnast muusikat.
Sellepärast ongi just need tüübid, kes siin on.
KT: Alguses mõtlesime, et
teeme kiirelt töö ära. Aga tegelikult sattus äge ja kõik toimis.
Meil on ikka suhteliselt sarnane
mõtlemine ja see on lahe – pole
vaja palju seletada.
Mida nimi sümboliseerib?

KT: Seda, et meie muusikal
ei ole piire. Ükskõik mis pähe
tuleb, seda võime kaaluda
lugudesse sisse panna. Nimi
võiks olla tuletatudki sõnast
expand, sest me
tahame pidevalt laiendada
oma muusikalisi
teadmisi ja vaatevälja. Arvan,
et me oleme
seda teinud ja
väga palju sellega arenenud.
Kui sa kuulad tavalist muusikat,
siis sa ei satu ka kunagi selliseid
“lollusi” tegema, et igale käigule võib järgneda täiesti suvaline
käik.

Öeldakse, et less
is more, aga meil
on vahel vastupidi.
Kui tekib tahtmine
teha 15-minutiline
lugu, siis me ei
hoia tagasi.

Millega te igapäevaselt
tegelete?

Täpsem info kodulehel

vastu võtta. Sügisest lähen Tallinnasse elektroonmuusikat
õppima, aga praegu igapäevaselt korraldan TÜ sümfooniaorkestri elu. Õppisin lastemuusikakoolis neli aastat klaverit,
seejärel traagiliselt katkestasin
selle, sest ma olin väike ja loll.
Seejärel õppisin üheksa aastat
saksofoni ja hakkasin omaloominguga tegelema.
TN: Mina õpin ka Elleri koolis, aga mitte bassi, vaid klassikalist laulmist. Lõpetasin ka lastemuusikakooli klaveri erialal.
Bassi mängin nüüd kuuendat
aastat.

Mis on muusikat tehes teie
eesmärk?

KJL: Minu puhul see, et teha
muusikat, mis on kõige südamelähedasem ja mis ennast arendab. Öeldakse, et less is more,
aga meil on vahel vastupidi. Kui
tekib tahtmine teha 15-minutiline lugu, siis me ei hoia tagasi.
TN: Teeme siin mitu päeva
lugu ja lugu on 7 minutit pikk.

Järgmisel päeval tuled tagasi –
Kaarel on 4 minutit öösel kodus
juurde teinud.
RV: Põhiline ongi see piiride
mitte panemine.
KT: Minu arust on see mõnes
mõttes pinnapealselt öeldud.
Esiteks peab olema hea emotsioon seda tehes. Iga muusikastiil ei paku seda mulle. Ma
saan täiesti kaifida osasid kohti
meie lugudes.
TN: Mul ongi mõned musikaalsed tuttavad öelnud, et see
on nagu muusika muusikutele,
ka mängijatele endale. Me saame ise tihtipeale suurema naudingu sellest, kui see, kes kuulab. Inimene võib-olla ei saa
kõigest täpselt aru, mis me oleme mõelnud.
KT: Meil sõnu ja lauljat ju ei
ole. Seetõttu on meid kõrvutatud isegi filmimuusikaga, kus on
emotsioon ja see vahetub kiiresti. Tavaliste lugudega sellist asja
väga hästi tekitada ei saa.
Kust tuleb inspiratsioon?

KT: Mingisugused ideed
on loomulikult kellelgi meist
varem. Aga meil on teatud inspiratsioonibändid nagu Planet
X ja Dream Theater. Ma tava-

liselt kuulan need lood pilbasteks, sest pean teada saama,
kuidas nad taktimõõtude ja harmooniatega on tegelenud. Me
kõik tegelikult kuulame neid
lugusid niimoodi.
TN: Suur plaksutamine käib
loo saatel, et välja selgitada, mis
taktimõõt on.
KJL: Autoroolis on selles
suhtes teinekord raske.
KT: Proovis hakkame mingit
kohta tegema ja siis tuleb meelde, et ühel bändil oli sarnane
koht. Siis kuulame selle üle ja
sealt tekivad omad uued ideed.
Hakkame ise proovima ja jõuame loomulikult täiesti teise kohta välja. Otsest jämmimist meil
väga ei toimugi. Pigem lindistame, arutame ja vaidleme kõvasti. Väga paljud teised bändid ei
tee rütmitöötlusi, aga me ikka
proovime, sest see arendab väga
palju. Juki siin viimases loos tegi
päris hea rütmitöötluse – paljud
arvavad, et tal läks sassi, aga
tegelikult ei läinud.
Miks sellist muusikat teha?
Lihtsam oleks ju võtta
akustiline kitarr kätte ja
vorpida kolmeduurilugusid
nagu seda iga teine
tudeng teeb.
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“Tsikliga tööle” toob ratturid reedel tänavatele
Reedel, 7. mail toimub üle-eestiline aktsioon “Tsikliga tööle,” mille
eesmärk on ärgitada motomehi tsiklit igapäevaselt kasutama, juhtides ühtlasi autojuhtide tähelepanu mootorrattureile liikluses.
“Algatus ulatub juurtega 2008. aastasse, kui autojuhtidele
suunatud kampaania “Märkan mootorratturit” tõi kokku sadu
mootorrattureid, kes suuremates linnades autojuhtidega suhtlesid teemal, miks ei märgata rattureid ning miks juhtub nendega
liialt palju õnnetusi,” rääkis Tartu Ekspressile MTÜ Mootorrattur
asutajaliige Rait Kuuse.
“Oleme veendunud, et mootorratturi peamine turvalisuse tagaja on

enda nähtavaks tegemine sotsiaalselt. Mida rohkem mootorrattureid
liikluses osaleb, seda rohkem oskavad autojuhid nendega arvestada, sest nad harjuvad neid nägema. Reedel, 7. mail mootorrattaga tööle sõitmise eesmärk on tutvustada end kolleegidele kui
motoinimest. Sel moel annab mootorrattur oma töökaaslastele ühe konkreetse näo, isiku, kes muidu peitub motokiivri visiiri
taga. See aga suurendab tõenäosust, et kolleegid oskavad
paremini märgata liikluses ka kõiki teisi mootorrattureid, aidates kaasa kogu Eesti mootorratturite liiklusturvalisuse kasvule,”
selgitas Kuuse aktsiooni laiemat eesmärki.
TE

Panda purjetab merel,
nkruid ei kasutata

finaalkonserdil Tallinnas ja loodavad aasta pärast jõuda esikalbumini

AITAME SU KEHA PAREMASSE VORMI!

Kolleegi arvamus
Urmas Kruuse, harrastusmuusik ja Tartu linnapea:
Ma olen nendega muusika tegemist väga nautinud. Kaareliga olen pikemalt
koos olnud, sest
me saime tuttavaks
juba Elva päevil, aga
teistega tegime väikese “soojenduse” Tartu lauluväljakul
möödunud aastal “Noored
on hukas” kontserdi raames.
Astume üles mõned korrad
aastas, aga stuudiosse plaadimaterjali salvestama ei ole
siiani jõudnud. Ma olen veendunud, et me esineme mõnel
korral ka sel aastal.
Nende poiste näol on tegemist ääretult musikaalsete inimestega. Selles mõttes
võin ma juba ette ära öelda,
et ükskõik, mis muusikat nad
teevad, nad teevad seda väga
hingestatult. Ka see, et nad
said Tartu Noortebändi voorust edasi Tallinnasse, on üks
märk selle kohta, et kui nad

KT: See oleks igav meie
jaoks.
TN: Ma olen üritanud – kunagi proovisime, et teeme mingit
sülti, saab kuskil pubides mängimas käia. Ma ei suutnud üle
kahe proovi vastu pidada.
RV: See eelkõige algab sellest,
et sa oled hakanud kusagilt seda
muusikat ise kuulama.
KJL: Mitte, et me siin poppi
ei kuulaks või ei austaks.
KT: Me oleme kõik lapsest
peale liikunud sinna progressiivse muusika suunas. Meil on
mõtlemine sarnane – me juba
teame, et järgmine osa meie
endi lugudes peaks just selline
olema.
Kui palju harjutamist teeb
meistriks?

RV: Osad inimesed arvavad,
et nad peavad kümme tundi
päevas harjutama. Osad arvavad, et niikuinii sa ei suuda enda
mõistust enam pärast kolmandat tundi kokku võtta. Pigem
oleneb sellest, kui kasulikult sa
harjutad.
KJL: Kui on ajud peas, siis
võid väga vähese ajaga teha palju rohkem tööd, kui mõni teeb
paari nädalaga.

Kui palju ise harjutate?

KT: Meil ei ole lihtsalt proovid vaid on sessioonid, kus me
lugu kirjutame. Siis teeme kümnetunniseid päevi. Aga kui lugu
hakkab valmis saama, siis nii
kaua ei jõua.
TN: See on ka hea, et proovis
ei käida lugu
õppimas, vaid
kui iga mees
tuleb proovi,
siis on põhimõtteliselt
juba lugu selge.
KJL: Kodutöö osa on
tõesti tähtis.
Siis ei olegi
vaja iga päev
proovi teha.

RV: Ausalt öeldes mina tean
peale meie veel ainult kahtekolme korralikku progebändi
Eestis. See ei ole levinud stiil.
KT: See on üks meie trumpe.
Siht võiks olla see, et me ei püüa
suurt massi, vaid eriti kindlat
fännikontingenti – kellele meeldib, sellele meeldib ikka tõsiselt.
RV: Meile
on öeldud, et
oleme oma
muusika üle
võlli keeranud, aga
mina küll
seda ei arva.
TN: Meile
on esimesel
kontserdil
öeldud ka, et
selle muusikaga te kunagi naisi ei saa. Aga
elu on seda näidanud, et mingil
arusaamatul põhjusel enamikule naistest meeldib see muusika.
KT: Ansambel Põhjakonna
kitarrist ütles meile kohe esimesel esinemisel ära, et saalis hakkavad ainult mehed olema – sellega ta eksis. Aga teine asi, et
kõik kontserdid peavad toimuma
kaine peaga, sellega ta pani ikka
suhteliselt täppi. Peab täie kes-

Kui sa kuulad tavalist
muusikat, siis sa ei
satu ka kunagi selliseid “lollusi” tegema
nagu meie.

Millised on bändi
tulevikusihid?

KT: Kuna meil ei ole lauljat,
siis meil vahet ei ole, millises riigis hakkame karjääri tegema.
Ma pigem arvan, et meil võiks
suuremaid probleeme tekkida
Eestis. Mujal Euroopas, näiteks
Itaalias, on progemaastik tohutult rikkam.

ELIIT–TEHNOLOOGIA
ilu- ja tervisemaailmas

midagi teevad, siis teevad nad
seda hästi.
Ise olen nende
muusikast kuulnud
ainult fragmente,
aga tean, et progerokki ja erinevaid
sünteese on nad
alati armastanud
teha.
Mul on ääretult hea
meel, et Eestis on täna väga
palju erinevaid noori muusikuid ja nende professionaal
suse tase mängijameisterlikkuse mõttes on kindlasti
kõrgem kui paarkümmend
aastat tagasi. Kes ja millise
väljundi muusikamaailmas
suudab leida, see on hoopis
keerulisem küsimus. Kas see
jääb mõnele raha teenimise
allikaks, elu mõtteks või lihtsalt hobiks, seda näitab aeg.
Ma ei julge ennustada seda,
milline saab olema X Panda
tulevik, sest on palju muutujaid, aga kuna nad on professionaalsed muusikud, siis on
neil kindlasti päris palju võimalusi.
kendumisega kogu aeg asja juures olema. Mõned räägivad, et
võtavad proovi kasti õlut kaasa –
see on täiesti välistatud. Siis pole
mõtet pille vedama hakatagi.
Kas X Pandas saab kunagi
solist olema?

TN: Meil on olemas, aga ta ei
laula.
KT: Juba need lood, mis meil
praegu on, sinna ei ole võimalik
kuhugi seda mahutada – kõik
kohad on mängitud instrumentaalviise täis. Me ei ole jätnud
laulja jaoks ruumi.
KJL: Mulle meeldib see, et
igalühel on bändis võrdne roll.
Teinekord kui sul on ülihea
solist, siis bänd ei pea nii palju ennast näitama. Meil on just
see, et kõigil on võrdselt suured
kohustused.
Millal ilmub esikalbum?

KT: Siis, kui lugusid saab rohkem. Suvel saame aega ja kuna
meil on eesmärk siin keldris
väga palju ilma päikseta istuda,
siis miks mitte seda järgmisel
aastal teha.
TN: Tähtaega ei ole.
RV: Aga loodame järgmist
kevadet.

Vip-Line’i salendav, tselluliiti vähendav ja lihaseid
modelleeriv hooldusaparaat on efektiivne abivahend nii
naistele kui meestele. Eriti mugav
meetod neile, kellele juba
sporditegemine on raske või
keelatud. Tulemused nähtavad
juba esimestel seanssidel.
TRANSION: kehakaalu
alandamine, lihaste trimmimine,
lõtvunud naha pinguldamine
(näole ja kehale).
ISOGEI: intensiivne lihaste
trimmimine, büsti vormiv
hooldus.
LINFOGEI: lümfidrenaaž,
veenidrenaaž, tursete
vähendamine, ainevahetuse
stimuleerimine, toksiinide
väljaviimine kehast, tselluliidi ja veepeetuse vähendamine.
MICROGEI: kortsude silumine, lõtvunud näonaha
korrigeerimine, terve ja särava jume teostamine, tõhus
hooldus vananemise vastu (näole, kehale, dekolteele).

INFORMATSIOON JA REGISTREERIMINE:
Tartu Ortopeediakeskus, Vaksali 17, II korrus, kabinet 203.
Tel 528 7541 (Imbi), 5386 1028 (Gerda).
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Tartu saab juurde kergliiklusteid

Uudised

Wolfgang Amadeus Mozart

Figaro
pulm
ooper kahes vaatuses

Esietendus
24. aprillil
Vanemuise
väikeses majas
Muusikajuht ja dirigent Mihkel Kütson  Dirigent Lauri Sirp  Lavastaja Indra Roga (Läti)
 Dekoratsioonid Mārtiņš Vilkārsis (Läti)  Kostüümikunstnik Anna Heinrihsone (Läti)
 Koreograaf Inga Rawding (Läti)  Osades: Atlan Karp, Pirjo Püvi, Alla Popova või Karmen
Puis, Maria Kallaste või Teele Jõks, Taimo Toomast, Valentina Kremen, Märt Jakobson või
Taisto Noor, Mati Kõrts, Tõnu Kattai, Merle Jalakas või Siiri Koodres, Jaan Willem Sibul

Aprilli keskel alustati Tartu kesklinna Ropka linnaosaga ühendava kergliiklustee viimase lõigu ehitusega. Teetööd käivad praegu Võru tänaval
raudteest Aardla tänavani ja Kesk tänaval.
“Selle teeosaga saab täies pikkuses valmis 3,3 kilomeetri pikkune Võrusuunaline rattatee, mis ühineb linnapiiril Ülenurme suunduva kergliiklusteega.
Sealkandis elavail tartlastel on siis paari kuu pärast hea võimalus hakata oma
linnasõite jalgrattaga tegema,” ütles abilinnapea Margus Hanson.
Kergliiklustee rajamisega samaaegselt rekonstrueeritakse ka Võru tänava
asfaltkate Aardla-Teguri lõigul. Mõlemale tänavapoolele rajatakse 3,5 meetri
laiused jalgratta- ja kõnniteed, ehitatakse välja uus tänavavalgustus.
TE

Kaitseliit ja politsei panevad
sügisel Tartu sillad lukku
Kaitseliidu Tartu malev
ning politsei- ja piirivalveameti Lõuna
prefektuur sõlmisid
koostöölepingu, millega
kavandatakse sügisel
ühist suurõppust “Sillad
lukku”.

Kaitseliidu Tartu maleva pealiku major Ülar Vommi ning
politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri prefekti politseikolonelleitnant Tarmo Kohvi
allkirjastatud dokumendi aluseks on tänavu 23. veebruaril
kaitseliidu ja politsei- ja piirivalveameti vahel sõlmitud koostööleping. Sõlmitud lepingus on
lisaks seadustest sätestatud kaitseliidu ja politsei- ja piirivalveameti ühistele tegevustele kirjas
ka konkreetne ühine tegevuskava 2010. aastaks.
Tänavuse ühise tegevuse raskuspunkt Tartus on 9. oktoobril linna kriisikomisjoni ja kõigi Tartus esindatud jõustruktuuride osavõtul läbiviidav järjekordne koostööõppus “Sillad
lukku 2010”, mille käigus võetakse politsei ja kaitseliidu ühise kontrolli alla Tartu sillad ja
raudteeviaduktid ning viiakse
neil vastavalt õppuse stsenaariumile läbi erinevaid koostööharjutusi.
“Taolise õppuse analooge
on meil juba olnud, aga nüüd
püütakse sulgeda kõik Tartu
linna sillad ja vaatame, kuidas see välja kukub. Õppuse

Eelmisel aastal korraldasid Kaitseliit ja politsei ühisõppuse “Tartu
Foto: Kaitseliit
lukku”. 

eesmärk on ühistegevuse harjutamine. Kui kunagi peaks
näiteks midagi juhtuma ja on
vaja mõni sild sulgeda, siis
on vastav kogemus juba olemas,” rääkis Kohv õppusest.
Pärast õppuse lõppu ning sildade avamist näitavad erinevad jõustruktuurid linnarahvale oma tehnikat ning pakutakse sõdurisuppi.
Lepingus on kirjas ka kaitseliitlastest abipolitseinike õpetamine ja kaasamine korrakaitsetegevusse, samuti ühine tegevus noorsookasvatuse ettevõtmistes. “Kaitseliitlastele õpetatakse vajalikke teadmisi, et nad

saaks abipolitseinikena tänavatel hakkama. Tegelikult on väga
paljud kaitseliitlased ka abipolitseinikud ja sellel pinnal koostöö käibki. Sageli on nad kaasatud patrulltegevusse. See pole
midagi uut. Neid lepinguid on
sõlmitud juba aastaid ja koostöö on meil kaitseliiduga väga
tihe,” selgitas Kohv.
Kaitseliidu Tartu malev ning
politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuur teevad koostööd
ka võidupüha tähistamiseks
Tartu linnas ja maakonnas läbiviidavatel maakaitsepäeva üritustel.
Jaan Olmaru

Tartu lennujaama autoparkla
saab valve ja muutub tasuliseks
Tartu lennujaama autoparkla saab tõenäoliselt
juba jaanipäevaks valvesüsteemid ning muutub
peale seda tasuliseks.
Tartu lennujaama juhataja Margo Muda ütles Tartu
Ekspressile, et valveseadmete
ostmiseks on välja kuulutatud
riigihange. “Loodame sellega
saada sellel kuul ühele poole
ja juunikuus asjad üles seada.
Kuna lepingut veel pole, siis
täpset aega ei oska öelda, aga
see juhtub suve esimesel poolel,” rääkis Muda ning käis
optimistlikult tähtajaks välja
jaanipäeva.
Parklas hakkab olema 70 kohta ja kuigi sama parklat kasutavad ka lennujaama töötajad,
siis valdavalt on parklas reisijate autod. “Mõnikord pole hommikul isegi oma autot kusagile
panna, aga teinekord on parkla jälle pooltühi. Kõik sõltub
sellest, kuidas reiside tsükkel
parasjagu on. Tartlane üldjuhul
ei tule oma autoga. Ta kasutab

Kui praegu seisavad lennujaamas autod avatud parklas, siis pärast
jaanipäeva piirab parkla territooriumi aed ning autodel hoiab silma
Foto: Jaan Olmaru
peal valvesüsteem. 

Airport Shuttelit või taksot, aga
Lõuna-Eesti on ju suur ja lai.
Võrust ja Valgast tullakse ikka
oma autodega ja isegi idanaabrid tulevad siia isiklike autodega,” rääkis Muda. Lisaks valvega parklale jäävad alles tasuta
parkimiskohad neile, kes tulevad reisijaid saatma.
Kui kalliks valvega parklas
auto hoidmine kujuneb, ei osa-

nud Muda veel öelda. “Hetkel
on hinnad väljatöötamisel, aga
kindlasti ei saa see olema kallim, kui on Tartu linnas parkimine,” lausus lennujaama juhataja, kelle sõnul toimuvad praegu lennud plaanipäraselt ja täituvus on hea. “On näha, et on
algamas suvine puhkuste hooaeg ja reisijaid on rohkem.”
Jaan Olmaru
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Tartus peetakse kevadlaata

Koduaed

Laupäeval, 8. mail kell 10–17 toimub Tartu Raekoja
platsil ja Rüütli tänaval kümnes kevadlaat.
Laadale oli eilseks registreerunud 260 kauplejat,
kellest enamik pakuvad linlastele kevadisi istikuid,
omavalmistatud käsitööd ning ka värskeid toidukaupu.
Väliskülalised Lätist ja Leedust mitmekesistavad enda maa
toodetega laada kaubavalikuid veelgi.
Ettevõtluse osakonna juhataja Malle Blumenau sõnul loodavad korraldajad, et Küüni tänava remont ei sega kauplejat
ega külastajat, ja et ka ilm soosib kevadist laadapäeva. TE

www.KASVUHOONED.ee
Toome maale ja müüme Taani Juliana
kasvuhooneid Eestis aastast 2000.

Klaas- või polükarbonaatkattega
alumiiniumprofiilist karkassil kasvuhooned,
Kattealune pind 3-72 m
Anu Poed OÜ
Soola 8, Tartu 51014
Tel 505 1409, info@kasvuhooned.ee
2

Kevadtöödel tekkivaid jäätmeid
tuleb nõuetekohaselt käidelda

Jäätmeseadus ei luba
panna aia-, ehitus- ning
suuremõõdulisi jäätmeid
olmeprügi hulka ega ka
lihtsalt tavalise kilekotiga prügikasti kõrvale.

Leidlik peremees oskab aiamööbli ise teha. Puidu pikemaks säilimiseks vajab see aga kindasti igakevaFoto: Internet
dist hooldust. 

Aiamööbel nõuab
pidevat hooldust
Päike on väljas ja esimesed grillõhtud juba peetud. Koos grillidega kolivad panipaikadest välja
ka aiatoolid ja -lauad.
Enne veel, kui nad tihedasse kasutusse lähevad,
tuleks aga nende heakord üle vaadata.

RASMUS REKAND

rasmus@tartuekspress.ee

Korralik hooldus tagab lisaks
heale väljanägemisele ka parema vastupidavuse ja kandevõime. Bauhofi arendusjuht Britte
Maidra sõnul tuleb nii lakitud,
õlitatud puitmööbli kui plastmööbli kevadist
hooldust alustada nende pesemisest. Kasutada võib õrna
pesuvahendit
ning pehmemat
harja või lappi. Plastmööbli puhul sellega
asi piirdub, tuleb
vaid veel korralikult loputada.
Õlitatud mööbli puhul tuleb
aga pärast pesemist ja loputamist lasta mööblil hoolikalt kuivada, vastasel korral ei saa õli
pärast imenduda. Enne uuesti
lakkima või õlitama hakkamist
tuleks mööblit ka kergelt lihvida, et eemaldada sinna sattunud lahtised osakesed.
Seejärel kanda mööblile lapiga spetsiaalset puiduõli, mis
kaitseb puitu niiskuse, mustuse, päikese ja vihma eest. Samuti vähendab see puidu lõhenemist, parandab puidu tugevust
ja väljanägemist.
Õlitamisel kanda puidule nii
palju õli, kui puit suudab imada

Peale harjumuspärase plast- ja puitmööbli pakutakse InternetipooFoto: palkmoobel.com
dides ka sootuks omapärast aiamööblit. 

ning seejärel, mõne tunni möödudes, eemaldada lapiga üleliigne õli.
Britte Maidra rõhutab, et õlitamise juures
on väga tähtis oma käsi
kaitsta, selleks
tuleks kasutada vinüülkindaid. Pärast
tööde lõppu peab jälgima, et kindad
ja kasutatud
lapp ei satuks tuleohtlikku kohta, sest õli süttib kergelt. Selliselt ei tohiks neid ka otse prügikasti visata, vaid enne korralikult loputada.
“Kindlasti ei tohi aiamööbli
puhastamiseks kasutada terasest harja või nuustikut, sest
teravad metallharjased võivad
puidu pealispinda kahjustada
ning karvaseks muuta,” räägib
Maidra.

Ärge katke oma
mööblit kilega,
kuna nii võib puit
mädanema või
hallitama minna.

Õlita kolm korda aastas

Nii töötlemata kui töödeldud puitmööblit võiks vähemalt
kolm korda aastas õlitada – seega kevadel enne õue toomist,

kesksuvel ning sügisel enne talveootele panekut. Suvine hooldus on oluline eelkõige seetõttu,
et mööblile koguneb nii tänavakui ka õietolmu, samuti toidujäänuseid.
Ka toolikatete eluiga saab
pikendada, tõmmates neid
kord nädalas üle tolmuimejaga või korralikult kloppides, et
tekstiili ja õmbluste vahele sattunud mustus ning tolm sealt
eemalduks. Suuremate plekkide eemaldamisel võib kasutada
ka diivanitele mõeldud puhastusvahtusid. Kindlasti on soovitatav nii mööbel kui toolikatted
ajal, mil neid ei kasutata, viia
ilmastikukindlasse ruumi või
vähemalt varju alla, et öine niiskus ja päevane päike neid asjatult ei hävitaks.
Hooaja lõppedes peaks
aiamööbli eelnevalt pesema
ning seejärel asetama mööbli kütteta, hea ventilatsiooniga
ruumi, sest väga soojas ruumis
võib mööbel liialt kuivada. Selle tulemuseks on pragude tekkimine või suurenemine. Ärge
katke oma mööblit kile ega
muude taoliste materjalidega,
kuna nii võib puit mädanema
või hallitama minna.

“Kevad toob kaasa aiatööd:
muru tahab riisumist, oksad lõikamist. Samuti võetakse kevadel ette suuri koristus-, remontja ehitustöid. Tuleb aga meeles
pidada, et kevadtöödel tekkivad jäätmed tuleb nõuetekohaselt käidelda,” rõhutas RagnSells ASi ärijuht Agu Remmelg.
“Puhta elukeskkonna saavutamiseks on oluline tekitada võimalikult vähe jäätmeid ning
neid koguda nii, et oleks võimalik suunata maksimaalne kogus
taaskasutusse.”
Agu Remmelg tuletab aiaomanikele meelde, et puulehti
ja muid aiajäätmeid, samuti ehitusjäätmeid, on keelatud panna
olmeprügi konteineritesse. Näiteks orgaanilised aiajäätmed –
oksad, lehed, okkad, taimed –
on taaskasutatav tooraine, millest saab ümbertöötlemisel toit-

Kevadtöödel tekkivaid aiajäätmeid ei tohi panna tavakonteinerisse.
Foto: Jaan Olmaru


aineterikas muld. Seepärast
palub Ragn-Sells kõigil, keda
ootavad ees aia- ja haljasalade
korrastustööd, juba varakult
mõelda ka tekkivate jäätmete
käitlemisele.
Miks ei sobi aiajäätmed olmeprügi hulka? Kui aia- ja remondijäätmed visata segaolmeprügi
konteinerisse, ei ole neid hiljem
võimalik taaskasutusse suunata. Oluline on, et väheneks jäätmete ladestamine prügilatesse,
millega on võimalik vähendada
keskkonnariske. Valikkogumisega on võimalik ka vähendada
olmejäätmete veole tehtavaid
kulutusi. Kui olmejäätmete sek-

ka on pandud ehitus- ja remondijäätmed, ei ole prügivedajal
vastavalt omavalitsuste kehtestatud jäätmehoolduseeskirjadele kohustust neid jäätmeid ära
vedada. Samuti ei tohi aia- ega
ehitusjäätmeid panna kilekotiga prügikasti kõrval.
Kui haljastus- või ehitusjäätmeid ei teki regulaarselt, sobib
nende kogumiseks Big-Bag
kott. Ühekordseks kasutamiseks mõeldud Big-Bag kott
mahutab 1 m³ jäätmeid kogukaaluga kuni 1250 kg. Big-Bag
koti saab tellida või osta RagnSellsi klienditeenindusbüroost.
Tartu Ekspress
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Koduaed

Tartus peetakse Juunilaata
4.–5. juunil Tartu messikeskuses peetav Juunilaat on soodne võimalus käsitöölistele ja kauplejatele pakkuda oma
tooteid ja teenuseid enne suure suve algust. Saabumas on
jaanipäev, ja kindlasti vajab suurteks pidustusteks
uuendamist aiamööbel, lillepeenar, majaümbrus.
Tartu Juunilaat on mugav nii müüjatele kui
ka ostjatele, sest ilmakapriiside eest oleme kaitstud
messihallide näol. Mugav on ka kauba kättesaamine,
sest parklad asuvad müügiplatside vahetus läheduses.  TE

Kasvuhoone võib teha kilest,
klaasist või plastikust
Lumerohke talv tegi
hävitustööd ka kasvuhoonete seas. Uue ehitamist planeerides tasub
kaaluda, kas meisterdada
see ise või tellida valmiskomplekt, kas katteks
kasutada kilet, klaasi või
sootuks polükarbonaatplaate.
Kasvuhoone ehitus algab
mõistagi tugevast alusest, millel rajatis kindlalt püsima
peab. Klassikaline betoonist
valatud vundament on tugevaim, samas töömahukaim
lahendus. Puidust alusraami
eelisteks on odav hind ja kiire
paigaldus, ent selle eluiga jääb
teistele alla. Terasest vastupidavaid alusraame, mida pakutakse kaasa kasvumajakomplektidega, on lihtne paigaldada, ent kukrut tuleb kergendada korralikult.
Rusikareegli järgi tuleks kasvuhoone suurust rehkendades arvestada 5 ruutmeetrit iga
pereliikme kohta. Kõige optimaalsemalt mahutab taimi kas
3- või 6-meetrine kasvuhoone.
Tomatite kasvatamiseks sobiv
kasvuhoone ei tohiks olla madalam kui 1,4 meetrit. Kasvuhoone peaks paiknema põhja-lõuna
suunaliselt. Õhutamiseks sobivad eelkõige külgaknad. Otsaakende või -uste korral tekkiv
tuuletõmme võib kahjustada
taimi.
Et taimed saaks küllaldaselt

Kaares katusega kasvumajas on valgust viiendiku võrra rohkem kui
Foto: Internet
kolmnurkse katuse korral. 

valgust ei tohiks karkassi ja raamide osakaal üldpinnast ületada 24%. Kaares katusega kasvumajas on valgust viiendiku võrra
rohkem kui kolmnurkse katuse
korral. Ka topeltkile, mis aitab
küll paremini sooja hoida, toob
kaasa valguskao hoone sees.
Komplektne või isetehtud

Internetis ja ehituspoodides pakutavatest kasvuhoonete komplektidest puudust ei
tule. Valdavalt on need metallist karkassiga, katteks polükarbonaatplaadid või pisut soodsama hinnaga klaas. Ilmastikule
hästi vastupidavate komplektide eest tuleb aga maksta krõbedat hinda (alates 1000 krooni ruutmeetri kohta). Mida odavam, seda nõrgem karkass, mis
lumistes talvedes võib väändu-

da või murduda.
Müügil on ka puidust karkassiga kasvuhoone komplekte,
mida saab katta nii kile, plasti
kui klaasiga. Nende kokkupanek eeldab tehnilist taipu. Hakkaja meistrimees saab aga puidust karkassi ehitamisega ise
hakkama ning suure tõenäosusega tuleb see ka kokkuvõttes soodsam. Kile valikul tuleb
taas kõrvutada vajadusi võimalustega, sest valik algab päritolu ja garantiiga turul müüdavast kilest ja lõppeb UV-kindlate, armeeritud ja isegi talvekülmas vastupidavateni. Hinnad
erinevad sealjuures kordades.
Praktilistest tarvikutest leidub
müügilettidel nii automaatseid
kastmissüsteeme, kui temperatuuritundlikke akna avajaid-sulgejaid.
Tartu Ekspress
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Prima Vista pakub reedel ettekandeid, raamatuesitlusi, muusikaüritusi ja kino

Kultuur

Reedel, 7. mail on võimalik Tartu kirjandusfestivali raames tutvuda paljude tunnustatud eesti ja väliskirjanikega ning osa saada briti muusikaajakirja The Wire esindajate multimeediaettekannetest teemal “The Art of Survival”.
Kell 14 algab Näituse tn 2 auditooriumis Dmitri Bõkovi seminar “Õnnelaps
Boriss Pasternak”. Seminari modereerib Roman Voitehhovits. Samal ajal toimub
Tartu Linnaraamatukogu saalis hispaanlanna Rosa María Rodríguez Magda raamatu “Simulaakrumi nauding” esitlus. Autorit tutvustab professor Jüri Talvet,
vestlus autoriga toimub hispaania keeles, kuid järeltõlkega eesti keelde.
Samuti algab kell 14 Mihkel Raua raamatu “Sinine on sinu taevas” esitlus
TÜR kohvikus Gaudeamus ning Tartu Kirjanduse Majas leiab aset Bjørnstjerne

Bjørnsoni loomingule pühendatud kirjanduspäev. Kell 14.20 saab vaadata TÜ raamatukogu
konverentsisaalis Dan Grahami filmi “Rock My Religion”. Kell 15 esitletakse TÜR kohvikus Gaudeamus kanadalanna Margaret Atwoodi uut romaani “Uputuse aasta”.
Need, kes kell 14 Mihkel Rauda kuulama ei jõua, saavad seda teha kell 15.30 Tartu kaubamaja Apollo raamatukaupluse ees, kus toimub samuti Mihkel Raua uue raamatu “Sinine on
sinu taevas” esitlus. Kaubamajas toimuv Prima Vista programm jätkub 16.15, kui luulet loevad
Contra ja Wimberg.
Kell 19 algab laulvate kirjanike kontsert Pargiraamatukogu platsil, kus luulet loevad ja laulavad
Aapo Ilves, Jüri Kaldmaa, Tuuli Taul, Jaan Felsland, Merca (pildil) ja Chalice. Saatemuusikutena teevad kaasa ansambel Bullfrog Brown, Teet Velling ja Merje Kägu, kontserti juhib Reimo Rehkli. TE

Õitsituled
Lavastuse “Nii nagu taevas” peaosades mängivad Peeter Tammearu ja Indrek Sammul. 

Foto: teater Ugala

Ugala toob Tartu publiku ette
menulavastuse “Nii nagu taevas”
Järgmise nädala lõpus,
16. mail mängib Ugala
teater Vanemuise suures
majas lavastust “Nii nagu
taevas”. Näidendi on Kay
Pollaki samanimelise filmi järgi kirjutanud Sofia
Aminoff ning lavastajaks
on Ingo Normet.

“Nii nagu taevas” on lugu
maailmakuulsast dirigendist,
kelle tervis endast ületöötamise
tõttu märku annab. Ta otsustab
suurest muusikast kõrvale tõm-

buda ning minna tagasi kodukülla. Kuigi ta on selles külas koolis
käinud, ei tunne keegi teda ta
kunstnikunime tõttu ära.
Üle paljude aastate on ta
kalendermärkmik tühi ning ta ei
soovi muud, kui olla omaette.
Ometi võtab ta vastu pakkumise hakata juhendama külas
tegutsevat väikest kirikukoori.
Ta ei alusta lauluharjutustega,
vaid sellega, et õpetada inimesi
kuulama. Tema töömeetod äratab nii imetlust kui ka hämmingut. Tasapisi hakkavad inimesed

avanema ning ilmsiks tuleb palju varjatut – nii kibestumist ja
mõistmatust kui ka palju hoolivust, armastust ja elurõõmu.
Läbi katsumuste ja kriiside kasvab koor ühtseks ja kaunilt kõlavaks tervikuks ja tulvil
optimismi minnakse laulukooride võistlusele Viini. Muusika
on andnud inimestele uue hingamise.
Rootsi kirjaniku ja filmirežissööri Kay Pollaki samanimeline
menufilm oli nomineeritud ka
parima võõrkeelse filmi Osca-

rile. Filmis kõlanud “Gabriella
laul” püsis Rootsi hitiedetabelite tipus 68 nädalat.
Lavastuse “Nii nagu taevas”
kunstnik on Liina Unt, muusikajuht Peeter Konovalov. Mängivad Indrek Sammul, KataRiina Luide, Peeter Tammearu, Carita Vaikjärv, Arvi Mägi,
Tarvo Vridolin, Triinu Meriste, Kadri Lepp, Andres Oja,
Martin Mill, Luule Komissarov, Margus Vaher, Kiiri Tamm,
Peeter Jürgens jt.
Tartu Ekspress

Vanal hallil ajal, kui veel härgadega künti ja kevade hakul tunti
loomasöödast suurt puudust, käidi hobuseid ja härgi metsaservas ja metsalagendikel äsja tärganud rohu peal öösel karjatamas. Seda nimetati õitsil käimiseks ja sinna juurde kuulus õitsituli – karjastele soojendamiseks ja võsavillemite peletamiseks.
Et õitsile tuli kokku palju nooremat rahvast, siis kujunes seal
olemine ka omamoodi lõbutsemiseks. Seda eriti laupäeva ja
pühapäeva õhtuti. Asjaosalised lõid õitsiaja alguses vana kombeõiguse kohaselt kindla korra. Valisid õitsivanema ja kohtumehe, kelle sõna maksis ja kes pidid karistama eksinuid. Sellele vaatamata tegid mõned poisid pahatihti koerust, ei lasknud
väsinud teomehi ja vaimutüdrukuid, kes pidid järgmisel hommikul jälle tööl olema, välja puhata.
Teenekas folklorist Oskar Loorits on talurahva hulgast kogunud õitsite kohta järgmisi meenutusi. Koeru kihelkonna taluinimesed jutustasid, et kevadtalvel olid härjad napi sööda peal
veel puhata saanud. Hobused olid aga õige kurnatud, sest pidid
ju lumeteega vooris käima. Õitsile saadeti vähemalt kümneaastased poisid ja tüdrukud, mõni vanem inimene nendega ikka
kaasas. Poisid istusid hobuste selga, tüdrukud läksid härgi ajades ees.
Kohale jõudes tehti õitsituli maha ja hoiti elajaid tule läheduses, nii et neid oleks ikka näha. Hunte märgates tulid hobused ise tule ja inimeste juurde ja hakkasid hirnuma. Keerasid end kobarasse kokku, pead all ja tagumikud võsavillemite
poole. Püüdis nüüd hunt tagantpoolt läheneda, sai ta kabjaga.
Loomad olid küllalt targad ennast kaitsma. Õitsilistel püssi ei
olnud. Nemad peletasid hunte valju karjumise ja vilega. Jäi aga
mõni vanem hobune üksinda, tegid Püha Jüri kutsikad talle
lõpu peale.
Igavuse pärast hakati lõkke ümber istudes jutte vestma. Külas
ja mõisas juhtunust ja ennemuistsest ajast. Vanemad mehed,
kes kogu päeva tööl olnud, keerasid magama. Nooremad pidid
loomi valvama ja vaatama, et tuli ära ei kustuks. Tütarlapsed
olid kobaras koos ja ajasid oma asju. Hakkas keegi meestest
juttu ajama, olid nemadki varmad kuulama. Ja naersid poiste
koerustele kaasa.
Virumaalt Simuna kihelkonnast meenutati, et ühe koerustüki nimi oli kohvi tegemine. Magaja nina lähedale pandi kuum
kivi. Sellele hobusepabul ja oma kraanist lasti vett otsa. Nii tekkis õige vänge toss, mis magaja üles ajas. Laupäevaõhtuti võeti
kartuleid kaasa ja küpsetati kuuma tuha sees. Pühapäeva hommikul mängiti ratast. Viis poissi ühel, viis teisel pool ajasid kaikad käes palgiotsast tehtud ümmargust sõõri nii kaugele vastase suunas, kui said. Veel mängiti pimesikku ja peitust ning teisi
sarnaseid mänge.
Talumaal karjatati loomi avalikult, see oli lubatud tegevus.
Mõisakoplis, kus kevadel rohi hästi kasvas, aga söödeti salaja. Hobuste jalad olid kammitsas, et nad ei saaks kaugemale
joosta. Kui pool ööd möödas, tunti end vabamalt – mõisamehi ei olnud siis enam karta. Härgadel olid kaelas krapid,
hobustel kellad. Nende hääle järgi leiti loomad ka pimedas
üles.
Jõudis kätte päevatõusu aeg, aeti argipäeval loomad koju,
kus neid ootas töö. Nii nagu täiskasvanud õitsilisigi, keda
vaevas hädiselt magatud öö. Harjumaalt on kirja pandud, et
mehed läksid härgadega kündma, tüdrukud äestama, rullima
või suure nuiaga mullapankasid põllu peal peeneks taguma.
Puhkamise aega ei olnudki. Künnimees võis lausa tukkuda
adra taga. Ainult lastel lubati kodus keskhommikuni silm
kinni lasta.
Õitsilkäimisel oli kaks hooaega – kevadine ja hilissuvine. Siis
kui hein oli tehtud ja uus ädal tärganud. Seda ei lastud ometi
raisku minna – paras suutäis tööloomadele. Õitsituled aga kustusid 19. sajandi 2. poolest peale. Algas talude päriseksostmine ja talumaade kruntiajamine. Seni ühiskasutuses olnud küla
heina- ja karjamaad ning mets jagati talude vahel. Ja iga talu
hoolitses juba omaette elajate ninaesise eest. Jäi vaid mälestus
ühest omapärasest öise ühistegevuse vormist.
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PENTAXI UUDISLEHT

Järgmisel nädalal teeme
lähemalt juttu Pentaxi
objektiividest!

6. mai 2010
Väljaandja Nordic Digital AS

Pentaxi Digitaalsed peegelkaamerad!
Kümne aasta eest alanud võidujooksus fotograaﬁa digitaliseerimise poole jäid mitmed nimekad
kaameratootjad maha. Pentax nende seas ei olnud. Tema esimene katsetus selles vallas oli
juba aastal 2000 HP-ga kahasse valmistatud 2MP sensoriga EI-2000 näol. Tõsiseks läks
asi aastal 2003, kui lavale astus 6MP sensori ja K-bajonetiga istD. See oli aluseks kõigile
järgmistele aparaatidele kuni aastani 2006. Siis tuli K10D – digipeegel, mis oma ehituse
ja funktsioonidega kõik teised kaameratootjad kulmu kortsutama pani.

Pentax K-7
Eelmisel kevadel nägi ilmavalgust Pentaxi
12nes digitaalne peegelkaamera nimega K-7.
Selle esitlemist võib pidada sama oluliseks
verstapostiks, kui ülal mainitud kolm etappi
Pentaxi digipeeglite arenguloos. K-7 tähistab
Pentaxi sisenemist keskklassi digitaalsete peegelkaamerate sekka.
K-7 erinevus Pentaxi senistest digipeeglitest
paistab kujukalt silma juba kaamera välisel
vaatlusel. Nagu aparaadi nimekuju, nii tuletab
ka selle uuenenud disain meelde Pentaxi kuldaegade kuulsaid esindajaid nagu K2 või K1000.
Nimekujust on kadunud digitaalsust markeeriv
D-täht. Voolujooneline ja kaugele ette ulatuv
välklambinokk on asendunud soliidse, pentaprisma vormi jäljendava pealmise osaga.
Hoolimata funktsioonide ja omaduste rohkusest on K-7 väiksema kerega kui mistahes teine
keskklassi digipeegel. Tänu roostevaba terase

sulamist valmistatud raamile on
see kere ülimalt tugev. Tänu 77
spetsiaalsele tihendile on see kere
pritsmekindel ning tagab tõrgeteta
toimimise ka kuni -10° C külmas.
Väljastpoolt on K-7 tõeline meistriteos ning sobib sellisena ideaalselt
kokku kvaliteetse ehituse ja optikaga Limited objektiividega. Tegelikult
on aga sisemine ilu see, mis loeb. Ka
seda on K-7 peegelkaameral küll ja rohkem
veel.
Pentax K-7 tehniliste andmete loetelu on aukartustäratav. Tegemist on viienda HD-videot
ﬁlmiva kaameraga maailmas. Filmirežiimi toetavad välise mikrofoni pistik ning HDMI väljund. Kui tavaliselt paistab sellise taseme peegelkaamerate pildiotsijast veidi vähem kaadrit
kui tegelikult pildile jääb, siis K-7 pildiotsija
kaadri katvus on 100%. Aparaadil on täiesti
uus, sensori liigutamise teel toimiv värinastabilisaator – sensorit liigutades on võimalik korrigeerida ka kaamera väiksemat kaldenurka

horisondi suhtes.
Muljetavaldav on K-7me kiirus sarivõttel – ühes
sekundis tulistab see 5.2 kaadrit järjest. Nii
saab jäädvustada hetki, mida muidu tabada ei
jõuaks. Pildistatud fotosid või ﬁlmitavat videoklippi on hea vaadata suurel, 3.0” diagonaaliga
ekraanil. Ekraanil kuvatakse pilt koguni 921
000 piksli abil – see tähendab, et sealt paistev
on terav ja detailirohke.
Selleks, et kõik ülalnimetatu toimiks, on aga
voolu vaja. K-7 aku on suurema mahutavusega

kui ühelgi teisel Pentaxi digipeeglil. Juhul kui
pooltel kordadest kasutada välklampi, saab
ühe laadimiskorraga pildistada 740 võtet.

Pentax K-7 tehnilised andmed:
Sensor: 14.6 MP, CMOS, SP vääristusega
Videorežiim: 1280 × 720 px, 30 fps
Värinastabilisaator: Sensori nihutamine
magnetvälja abil
Sensori tundlikkus: ISO 100-6400
LCD-ekraan: 3.0”, 921 000 px
Sarivõte: 5,2 kaadrit sekundis
Pildiotsija kaadri katvus: 100%
Hind Photopointis (kere): 16 499.-

Pentax K-x tunnistati mainekal TIPA auhindade
jagamisel 2010. aasta parimaks algtaseme
digitaalseks peegelkaameraks!

Pentax K-x
Kui Pentaxi peegelkaamerate ajalugu algas
Asahiﬂex I-ga, siis K-x juures see hetkel lõpeb.
K-x on nimelt Pentaxi kõige uuem digitaalne
peegelkaamera. Oma nime on see laenanud
aastal 1975 turule tulnud populaarselt kultuskaameralt KX. Oma väliskuju aga paar aastat
tagasi esitletud algtaseme digipeeglilt K-m.
K-x on üks soodsamaid turul olevaid digipeegleid. Ta on ideaalne kaamera fotohuvilisele,

kes on otsustanud vahetada oma pisikese
kompaktkaamera rohkemate võimalustega digipeegli vastu. Väliskujult on K-x (peegelkaamera kohta) üpris pisike ning näeb oma hinnaklassile vastavalt välja päris lihtne. Selline
väline kest peidab eneses aga nii palju suurepäraseid omadusi ja esmaklassilisi näitajaid,
et K-x on üks populaarsemaid digipeegleid nii
poodides kui ka kõikvõimalikes testides.
Otse loomulikult on K-x aparaadil olemas HD
videorežiim. Tänapäeval enam ilma selleta ei
saa. Sarivõtte kiirus – 4,7 fps – on K-x kaame-

ral parem kui ühelgi teisel sama hinnaklassi
digipeeglil. Vaatamata oma odavamale hinnale
on K-x sees päris palju omadusi, mis on laenatud K-7-lt. 11 teravustamispunkti kiireks automaatseks teravustamiseks, PRIME II pilditöötlusprotsessor, kiire katikusüsteem, digitaalsed
ﬁltrid ja muu kaamerasisene fototöötluskraam
on vaid mõned neist.
Kõige olulisem aspekt K-x puhul on aga tema
pildikvaliteet. Kõik adekvaatselt läbi viidud
testid on näidanud, et K-x peegelkaamera kõrge
ISOga ning hämaras pildistatud fotode digimüra tase on konkurentidega võrreldes oluliselt
madalam. Fotod on puhtamad, samas on säilinud ka teravus ja detailid.
Mitte ükski teine digipeegel ei ole olnud saadaval nii paljudes erinevates värvitoonides

kui K-x. See kaamera on Photopointi poodides
saadaval koguni üheksas erinevas värvivalikus: must, sinine, punane, valge, roosa, metallikpruun, oliiviroheline, šokolaadipruun ning
metallikroosa. Igaühele oma!

Pentax K-x tehnilised andmed:
Sensor: 12.9 MP, CMOS
Videorežiim: 1280 × 720 px, 24 fps
Värinastabilisaator: Sensori nihutamine
magnetvälja abil
Sensori tundlikkus: ISO 200-12 800
LCD-ekraan: 2,7”, 230 000 px
Sarivõte: 4,7 kaadrit sekundis
Pildiotsija kaadri katvus: 96%
Hind Photopointis (kere): 7 999.-

Pentax K20D

Pentax 465D

Tegemist on täiustatud variandiga paljukiidetud K10D digipeeglist. K20D tuli turule 2008
aasta algul ning evis funktsioone ja omadusi,
mida tol ajal mitte keegi teine sama hinna eest
ei pakkunud.

Maikuus Jaapanis müügile jõudev Pentax 645D on
kauaoodatud järeltulija legendaarsele, ﬁlmiga töötavale keskformaatkaamerale 645N. See on maailma
esimene keskformaatkaamera, mis on valmistatud
harrastusfotograaﬁdele. See on maailma esimene
keskformaatkaamera, mis on varustatud ilmastikukindlate tihenditega ja mõeldud stuudiotöö kõrval ka
looduse pildistamiseks. See on kümneid tuhandeid kroone odavam kui
Mamya, Phase One`i või Hasselbladi keskformaatkaamerad. 645D seab
keskformaatkaameraile uued standardid.

K20D on igati konkurentsivõimeline ka täna
– enam kui kaks aastat hiljem. Seetõttu ta ka
pisut uuemate aparaatide K-7 ja K-x kõrval Photopointi kauplustes saadaval on.
Uuri lisa Photopointi veebipoest: www.photopoint.ee

Küsi müüjatelt ka alati soodsaid 0% sissemaksega järelmaksutingimusi!

Kõik värsked digiuudised leiad Photopointi blogist: blog.photopoint.ee

Photopoint
Ülemiste Keskus
Tallinn, Suur-Sõjamäe 4
E-P 10-21 Tel: 603 4726

Photopoint
Pärnu mnt
Tallinn, Pärnu mnt 139
E-R 10-20, L 10-18 Tel: 655 0651

Photopoint
Eeden
Tartu, Kalda tee 1c
E-P 9-21 Tel: 742 7868

Photopoint
Rocca al Mare
Tallinn, Paldiski mnt 102
E-P 10-21 Tel: 6659277

Photopoint
Lõunakeskus
Tartu, Ringtee 75
E-P 10-21 Tel: 731 5626

Photopoint
Tartu Kaubamaja
Tartu, Riia 1
E-L 9-21, P 10-19 Tel: 731 4828

Photopoint
Põhjakeskus
Rakvere, Tõrremäe
E-P 10-20 Tel: 326 0633

Photopoint
Astri
Narva, Tallinna mnt 41
E-L 10-20, P 10-18 Tel: 356 7550

LõunaLeht
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NELJAPÄEV 06.05

REEDE 07.05

LAUPÄEV 08.05

PÜHAPÄEV 09.05

ESMASPÄEV 10.05

TEISIPÄEV 11.05

06.55 Terevisioon
08.55 Südameasi
09.45 Terevisioon*
11.45 Pealtnägija*
12.35 Foorum*
13.25 Maailm nagu pada (ETV
1985)
13.50 Tegutseja*
14.20 Dokfilm Haukka grupp
(Eesti 2005)
15.15 Tähelaev: Tauno Kangro*
16.30 Õnne 13
17.00 AK
17.05 Lasteekraan
17.40 Südameasi*
18.30 AK
19.00 Ringvaade
20.05 Kahekõne
21.00 AK. Ilm. Sport
21.39 Luuletus: Aapo Ilves. Mina
Jumalat ei usu
21.40 MI
22.10 Ooperisse! G. Bizet
Carmen (Saksa 2010)
00.58 ERR uudised

06.55 Terevisioon
08.55 Südameasi
09.45 Terevisioon*
11.45 Kahekõne*
12.40 MI*
13.10 P. Tšaikovski – Pas de deux
balletist “Luikede järv” (ETV 1996)
13.20 Rahvakunstnikud: Tiit Härm
14.10 2020: Taastuvenergia ekspordiks?*
14.40 Ajalik ja ajatu*
15.10 Reisile minuga: Türgi*
15.35 Dokfilm Venezuela, vana
naine ja meri
16.30 Õnne 13
17.00 AK
17.05 Lasteekraan
17.20 Nukufilm Operaator Kõps
17.40 Südameasi*
18.30 AK
19.00 Ringvaade
20.05 Mida teie arvate?: Kevadhooaja parimad palad, 2
21.00 AK. Ilm. Sport
21.39 Luuletus
21.40 Teatriõhtu: Südamete
murdumise maja
00.00 Pealtnägija*
00.50 Tähelaev: Tauno Kangro*
02.05 Ringvaade*
03.11 ERR uudised

07.25 Animasarjad
08.15 Tweenie*
09.00 Tööotsija*
09.30 Üitsainus Mulgimaa, 2/5
10.00 Sõida maale!
10.45 Õnne 13*
11.10 Pealtnägija*
12.00 Erisaade*
12.30 Minuscule*
12.35 Mida teie arvate?*
13.30 Päevil, mil Sind ma näen.
Laulab Kare Kauks (ETV 1987)
13.50 Tegutseja*
14.20 Dokfilm Dialoogid. Helilooja
Valentin Silvestrov*
15.40 Teel jalgpalli MM-le
16.10 Smallville
16.50 Kahekõne*
17.45 Kuidas tehti sarja “Elav
planeet”
18.00 Tagatargemad
18.30 AK
18.40 Elav planeet: Primaadid
19.35 Reisile minuga: Pergamon
20.00 Euroopa laulud 2010
20.30 Õnne 13
21.00 AK. Ilm. Sport. Sport
21.37 Luuletus: Paul-Eerik Rummo
21.40 Lepo Sumera südameasjad. 10 aastat hiljem
22.20 Krimisari Hercule Poirot:
Nukker küpress
23.50 Smallville: Hüpnoos*
00.35 Dokfilm Venezuela, vana
naine ja meri*
01.29 ERR uudised

07.25 Animasarjad
08.40 Tweenie*
09.00 Prillitoosi õnnesoovid
09.10 Prillitoos
10.00 Tähelaev: Toomas Edur,
Age Oks
11.15 Euroopa laulud 2010*
11.50 Jamie Oliver kodus: Herned ja oad
12.15 Lastefilm Emand Holle
(Saksa 2008)
13.15 Climaniacs (Taani 2009)
13.20 Doksari Elav planeet: Primaadid*
14.10 Kuidas tehti sarja “Elav
planeet”*
14.25 Osoon*
14.50 Ajalik ja ajatu
15.20 Lepo Sumera südameasjad. 10 aastat hiljem*
16.00 Teel jalgpalli MM 2010
finaalturniirile
16.30 2020: Eesti kosmosesse!
17.00 Emadepäeva kontsert Estonia kontserdisaalist
18.00 Eesti aja lood. Okupatsioonid: Eesti süüasi
18.30 AK
18.40 Gilmore’i tüdrukud
19.30 Emadepäeva kontsert
Raekoja platsilt
21.00 AK. Ilm
21.20 Aeg luubis
21.40 Sport. Sport
21.57 Luuletus: Jaanus Vaiksoo
22.00 Krimisari Uued trikid
22.50 Armastuse keerdkäigud
23.35 Cyndi Lauperi kontsert
00.30 Gilmore’i tüdrukud*

06.55 Terevisioon
08.55 Südameasi
09.45 Terevisioon*
11.45 Sõida maale!*
12.30 Mida teie arvate?: Kevadhooaja parimad palad, 2*
13.25 Tädi Rose
13.55 Euroopa laulud 2010*
14.25 Jamie Oliver kodus*
14.50 Krimisari Hercule Poirot:
Nukker küpress*
16.30 Õnne 13
17.00 AK
17.05 Lasteekraan
17.40 Südameasi*
18.30 AK
19.00 Ringvaade
20.05 Osoon
20.30 Tööotsija
21.00 AK. Ilm. Sport
21.39 Luuletus: Jüri Talvet
21.40 Välisilm
22.10 Välisilm esitleb:
Antraksisõda (Prantsuse 2009)
23.10 Oh valu ja vaev. Kuldne Trio
23.30 Ringvaade*
00.35 Tagatargemad*
01.06 ERR uudised

06.55 Terevisioon
08.55 Südameasi
09.45 Terevisioon*
11.45 Prillitoosi õnnesoovid*
11.55 Prillitoos*
12.45 Osoon*
13.10 Välisilm*
13.40 Välisilm esitleb: Antraksisõda*
14.35 Doksari Mõõt on täis: Mujal on rohelisem*
15.05 Üitsainus Mulgimaa, 2/5*
15.30 Tööotsija*
16.00 Eesti aja lood. Okupatsioonid: Eesti süüasi*
16.30 Õnne 13
17.00 AK
17.05 Lasteekraan
17.40 Südameasi: Rasked ajad*
18.30 AK
19.00 Ringvaade
20.05 Vabariigi kodanikud
21.00 AK. Ilm. Sport
21.39 Luuletus: Priidu Beier
21.40 OP!
22.10 MF Su telekas valetab
(Austria/Saksa 2007)
00.15 Ringvaade*
01.20 Batareja*
01.53 ERR uudised

6.00 Trikimees
6.25 Joonissarjad
8.00 Reporter*
9.00 Tee õnnele*, 430
10.00 Armastuse nimel*, 170/170
11.00 Kodus ja võõrsil*, 4720
11.30 Kahevõitlus*
12.00 Pehmed ja karvased*
12.30 Ameerika supermodell 10*
13.30 Komissar Rex: Saatana
märk
14.25 Lastega kodus
15.00 Unistajad, 15/175
16.00 Armastuse meri, 1/150
17.00 Tee õnnele, 431
17.55 Kodus ja võõrsil, 4721
18.25 Kahevõitlus
19.00 Reporter
20.00 MF King Kong (Uus-Meremaa/ USA/ Saksamaa 2005)
23.30 MF Kadunud naine (USA/
UK 1996). Põnevik
1.35 Tuvikesed
2.00 Komissar Rex*
2.50 Kodusaade*
3.25 Hooaeg*
4.00 Reporter*
4.50 Kokasaade – Lusikas*
5.25 Jälgi jätmata*
06.15 Multifilmid
07.55 Igavene homne*
08.55 Kirgede torm*
09.55 Vaprad ja ilusad*
10.20 Kodu keset linna*
10.50 Miami Vice: Evan
11.45 Top Shop
12.10 Unistuste printsess*
13.10 Naabrist parem*
14.05 A-Rühm: Tšempion
15.00 Mägidoktor: Tülid ja karantiin
15.55 Kodu keset linna
16.25 Vaprad ja ilusad
16.55 Igavene homne
17.55 Kirgede torm
18.55 TV3 uudised
19.30 Kodu keset linna
20.00 Stiilipäevik: Appi tõttab
Ženja Fokin
20.30 Grey anatoomia: Igavene
noor
21.30 Kättemaksukontor: Illusioon 1
22.30 Värske Ekspress
23.30 Päästjad: Teisipäev
00.30 Vastasseis: Valeta mulle
01.20 Doksari Hopkins
02.10 Värske Ekspress*
02.55 Telejazz Live
04.55 Stiilipäevik: Appi tõttab
Ženja Fokin*
05.20 Naistemaailm*
05.45 TV3 uudised*
16.45 Eesti aja
lood: Eesti laevandus
17.15 Aja kõlad: Torupill 17.40
Tweenie-põngerjad 18.05 Lasteekraan 18.50 Tweenie-põngerjad
19.20 AK 19.30 AK (vk) 20.00
Batareja 20.30 Tegutseja 21.00
Reisile minuga: Mauritius 21.25
dokkaader Petropolis 22.05 Nota
bene! Teatriluulud, 1/12 22.45 Mullast oled sa võetud... (Inglise 2009)*
23.44 ERR uudised
6.05 Uudised (vk) 6.35
Victoria*, 129/171 7.20
Tee õnnele*, 232 8.05
Aafrika südames* 8.55 Oprah* 9.45
Top Shop 10.00 Victoria, 130/171
10.55 Nigella ampsud* 11.25 Mis
halvasti, see uuesti!* 12.25 Top
Shop 12.40 Põrgulikud pruudid 4*
13.40 Abracadabra 14.30 Häbitud*: Fetishid 15.25 Tee õnnele,
233 16.20 Oprah 17.10 McLeodi
tütred 18.00 Aafrika südames
18.55 Üks teist: Laisk mees 19.20
Mis halvasti, see uuesti! 20.10
Aardekütt 21.00 Nurjatud koerad
21.30 MF Abielu poolt ja vastu (Kanada 2004) 23.00 Hollywoodi elud:
Skandaalid ja kuulujutud 23.25 Reporter 0.15 Aardekütt* 1.00 Night
Chat 5.00 After Chat
06.00 Hommikustuudio
10.00 Uudised 10.20 Nissani spordiseiklus 10.50
MF Kaklusklubi (USA 1999).
Põnevik* 13.30 Top Shop 13.55
Kodu keset linna 14.25 A-Rühm*
15.20 Tähevärav SG-1* 16.10
Swingtown* 17.00 Meeletu maailm
17.30 A-Rühm 18.30 Simpsonid
19.00 G4S korvpalli meistriliiga
finaalmäng 19.00 Perepea 19.30
Tähevärav SG-1 20.25 MF Identiteet (USA 2003). krimifilm 22.25
Kõige naljakamad koduvideod 22.55
Heroes: Piir 23.45 Perepea* 00.15
Simpsonid* 00.45 Nash Bridges
01.35 Kõige naljakamad koduvideod*
02.05 Meeletu maailm* 02.30
Hollywoodi südames 02.55 Ameerika edetabel 03.45 Nash Bridges*
04.30 Nissani spordiseiklus 04.55
Uudised

6.00 Trikimees
6.25 Joonissarjad
8.00 Reporter*
9.00 Tee õnnele*, 431
10.00 Armastuse meri*, 1/150
11.00 Kodus ja võõrsil*, 4721
11.30 Kahevõitlus*
12.00 Eestlane ja venelane*
12.30 RD: Maailma kõige väiksem
ema*
13.30 Komissar Rex: Surma lõhn
14.25 Lastega kodus
15.00 Unistajad, 16/175
16.00 Armastuse meri, 2/150
17.00 Tee õnnele, 432
17.55 Kodus ja võõrsil, 4722
18.25 Kahevõitlus
19.00 Reporter
20.00 Eestlane ja venelane
20.30 Rooside sõda
21.30 Kelgukoerad
22.35 Tõelised kriminalistid: Leping tappa
23.30 MF Viimane käik (USA
2006). Põnevusmärul
1.20 MF Kriminaal (USA 2004).
Koomiline põnevik
2.45 Tuvikesed
3.10 Komissar Rex*
06.15 Multifilmid
07.55 Igavene homne*
08.55 Kirgede torm*
09.55 Vaprad ja ilusad*
10.20 Kodu keset linna*
10.50 Miami Vice
11.45 Top Shop
12.10 Värske Ekspress*
13.10 Kättemaksukontor: Illusioon 1*
14.05 A Rühm
15.00 Mägidoktor
15.55 Kodu keset linna
16.25 Vaprad ja ilusad
16.55 Igavene homne
17.55 Kirgede torm
18.55 TV3 uudised
19.30 Kodu keset linna
20.00 Vanad ja kobedad
20.35 Võta või jäta
21.35 NCIS: Kriminalistid
22.35 MF Õudne film 4 (USA
2006). Komöödia
00.15 MF Dracula (USA 1992).
Õudusfilm
02.45 MF Noored ameeriklased
(Suurbritannia 1993). Krimidraama
04.25 Võta või jäta*
16.50 Tagatargemad* 17.20 Miljon
senti 17.45 Tweenie-põngerjad
18.05 Lasteekraan* 19.20 AK
19.30 AK (vk) 20.00 Laulab ansambel Smeritška (Eesti Telefilm
1975) 20.30 Perekonnaportree:
Rogatšovide perekond 20.50
Minuscule 21.00 Reisile minuga:
Mauritiuse pulm 21.25 Hercule
Poirot: Kokkusaamine surmaga
(Inglise 2008) 23.00 Laborirotid
23.30 dokkaader Petropolis (Kanada 2009)* 00.10 Lionel Richie
- Coming Home. Kontsert Pariisis
01.10 ERR uudised
6.05 Uudised (vk) 6.35
Victoria*, 130/171 7.20
Tee õnnele*, 233 8.05
Aafrika südames* 8.55 Oprah* 9.45
Top Shop 10.00 Victoria, 131 10.55
Ostuhetk 11.25 Mis halvasti, see
uuesti!* 12.20 Top Shop 12.35
Meie salajane elu* 13.30 Kuidas
alasti hea välja näha 2* 14.30 Superlapsehoidja* 15.25 Tee õnnele,
234 16.20 Oprah: odav koduremont
17.10 McLeodi tütred 18.00
Aafrika südames 18.55 Üks teist
19.20 Mis halvasti, see uuesti!
20.10 Aardekütt 21.00 Vana kooli
Terry ja Gita: Kuidas teha pornofilmi
21.25 MF Minevikuta põgenik (Kanada 2009). 23.00 Hollywoodi elud
23.25 Reporter 0.15 Aardekütt*
1.00 Night Chat 5.00 After Chat
06.00 Hommikustuudio
10.00 Uudised 10.35
Hollywoodi südames 11.05
Nissani spordiseiklus 11.35
Top Shop 12.00 MF Identiteet (USA
2003). Krimifilm* 13.55 Kodu keset
linna 14.25 A-Rühm* 15.20 Tähevärav SG-1* 16.10 Heroes* 17.00
Meeletu maailm 17.30 A-Rühm
18.30 Simpsonid 19.00 Perepea
19.30 Tähevärav SG-1 20.25 MF
Pahad poisid 2 (USA 2003). Märul
23.15 Kõige naljakamad koduvideod
23.45 Kondid 00.35 Perepea*
01.05 Simpsonid* 01.35 Kõige naljakamad koduvideod* 02.05 Meeletu
maailm* 02.30 MF Hirmuhäll (Inglise
2001). Õudusfilm

6.40 Tõelised kriminalistid*
7.25 Reporter*
8.20 Joonissarjad
8.45 Tudivillu tuleb õue
9.15 Kokasaade – Lusikas
10.00 Rooli võim
10.30 Kodusaade
11.15 Hooaeg
12.00 Subboteja
13.00 Mootorite maailmas
13.20 MF Suvelaager (USA
1994). Kogupere komöödia
15.15 Ameerika supermodell 10
16.10 Inetu Betty
17.05 MF Rosamunde Pilcher Lilled vihmas (Saksamaa 2001)
19.00 Reporter+
19.35 Pehmed ja karvased
20.05 Tähed muusikas
21.05 MF Bridget Jonesi päevik
(UK 2001). Romantiline komöödia
23.00 MF Sue ja Mike (USA
2008). Romantiline komöödia
0.50 MF Enne loojangut (USA 2004)
2.15 MF Viimane käik* (USA
2006). Põnevusmärul
05.40 Kirgede torm
07.20 Multifilmid
09.30 Imelaps Malcolm
10.00 Head isu
10.30 Stiilipäevik*
11.00 Nurgakivi
11.30 Naistemaailm
12.00 Grey anatoomia*
13.00 Kättemaksukontor*
14.00 Dokfilm Pooletonnine issi
15.00 Simpsonid
15.25 MF Kindral MacArthur
(USA 1977). Eluloofilm
17.55 Homsed uudised
18.55 TV3 uudised
19.30 Vilde tee
20.30 MF 101 dalmaatsia koera
(USA 1996). Koguperekomöödia
22.30 MF Põrgulikud mesinädalad
(USA/Saksamaa 2003). Romantiline komöödia
00.25 MF Päevavargad (USA
1995). Komöödia
02.15 MF Džässis ainult tüdrukud (USA 1959). Komöödia
09.00 Osoon (ETV
2005) 09.30 Ajalik
ja ajatu* 10.00 OP!* 10.30 MI*
11.00 Batareja* 11.25 Cyndi
Lauperi kontsert 12.15 Meie maailma nurk 12.45 Maailm nagu pada
13.10 Maja 2006 13.45 Laulab ansambel Smeritška* 14.10 Perekonnaportree: Rogatšov* 14.30 Nota
bene! Teatriluulud, 1/12* 15.10
Kolm rubiini, 7 15.45 Ob-la-di,
Ob-la-da: Tõnu Aav 16.35 Osoon*
17.05 Elioni Rattamaratonide sari,
1/8* 17.30 Lastefilm Emand Holle
18.30 Kevad vaatab silma 18.45
Tweenie-põngerjad 19.05 Künkaotsa kliinik 19.20 AK 19.30 AK (vk)
19.45 Loomise laul 20.00 Mälestuskuurort 20.20 Leesi Erm 20.35
Vaataja soovil: MF Sõda algas homme (ETV 1986) 23.00 Ultima Thule
7.25 Uudised (vk) 7.55
Top Shop 8.10 MF Minevikuta põgenik* (Kanada
2009) 9.50 Tantsi, kui oskad! 3
10.45 Top Shop 11.00 Põrgulikud
pruudid 4* 11.55 MF Abielu poolt
ja vastu* (Kanada 2004) 13.30
MF Jõulud Bostonis* (USA/ Kanada
2005) 15.05 Da Vinci juurdlus*
16.00 90210* 16.50 Meie salajane
elu* 17.45 Superlapsehoidja* 18.40
Häbitud* 19.35 Vana kooli Terry ja
Gita* 20.00 MF Rosamunde Pilcher
– Armastuse tõusuveed 21.40 Selgeltnägijate tuleproov 22.35 Armulõks 23.25 Naiste salajased elud*
0.15 Reporter+ 0.45 Night Chat
08.55 Ameerika edetabel
09.50 Sullerid 10.55 MF
Pahad poisid 2 (USA 2003).
Märul* 13.40 Top Shop
14.05 Hull sinu järele 14.35 ARühm * 15.25 Haihtunud 16.15
Surnud tsoon 18.00 South Park
18.30 Simpsonid 19.00 G4S korvpalli meistriliiga finaalmäng 20.30
Trikimees Criss Angel 21.00 Hirmukool 21.30 MF Varitsus (USA 2005).
Õudusfilm 23.15 Hüpnoos 23.50
Simpsonid* 00.20 South Park*
00.50 Hull sinu järele* 01.20 Trikimees Criss Angel 01.50 Hirmukool*
02.20 Surnud tsoon* 03.50 Salajane tudengielu 04.20 Haihtunud*

6.05 Reporter+*
6.35 Rooli võim*
7.00 Eestlane ja venelane*
7.25 Inetu Betty*
8.10 Joonissarjad
9.00 Tudivillu tuleb õue
9.30 Lastega kodus*
11.30 Pehmed ja karvased*
12.00 Tähed muusikas*
13.00 Rooside sõda*
14.00 Tallinn Horse Show 2010
14.30 MF Viimane kangelane
(USA 1993). öllukomöödia
17.05 MF Rosamunde Pilcher Armastuse meloodia
19.00 Reporter+
19.35 Ärapanija
20.05 Tõehetk
21.10 Rääkimata lugu
21.45 MF Kadunud 60 sekundiga
(USA 2000)
0.05 MF Sõdur (USA/ UK 1998).
Ulmeline märulidraama
1.55 MF Bridget Jonesi päevik*
(UK 2001). Romantiline komöödia
3.35 Reporter+*
05.40 Kirgede torm
07.20 Multifilmid
09.30 Imelaps Malcolm
10.00 MF Napoleon (Austraalia-Jaapan 1995). Lastefilm
11.35 Vilde tee*
12.35 Kõige naljakamad koduvideod*
13.05 Stop!
13.45 MF Mäekuningas (USA
1993). Draama
15.45 Vormel-1 MM: Hispaania
GP Kataloonia ringrada
17.55 Unistuste printsess*
18.55 TV3 uudised
19.30 Laulud tähtedega
20.30 MF Saatan kannab Pradat
(USA 2006). Komöödia
22.40 MF Tahad mängida? (USA
1997) põnevik
01.05 NCIS: Kriminalistid: Vahetus
02.00 Telejazz Live
04.10 Dokfilm Pooletonnine issi*
09.05 Osoon 09.30
Üitsainus Mulgimaa,
2/5* 10.00 Muutuste arhitektid
10.50 Mõõt on täis 11.20 2020:
Eesti kosmosesse! 11.50 Bionina*
12.20 Ohhoo!* 12.45 Vita brevis
13.25 Kodutee* 13.45 Musta katuse all* 15.15 Küünlavalgel* 15.30
Veel kord, veel kord...* 16.30 Anu
Tali, Kadri Tali* 17.00 Osoon* 17.30
Lastesaated 19.20 AK 19.30 AK
(vk) Teemaõhtu: Lepo Sumera 60
19.45 Kevadine kärbes 19.55 Südameasjad 20.35 Vaatleja 22.00
Nõiutud saar 22.10 Eluiha 22.20
Libarebased ja kooljad 23.05 Lepo
Sumera 23.35 Eesti interpreedid
23.45 Lepo Sumera südameasjad
00.20 Lepo Sumera. Laulud eesti
abielulüürikast 00.41 ERR uudised
7.20 Uudised (vk) 7.50
Top Shop 8.05 MF
Rosamunde Pilcher - Armastuse tõusuveed* 9.45 Tantsi,
kui oskad! 3 10.30 Top Shop 10.45
Kodusaade 11.30 Nigella ampsud
12.05 Hooaeg 12.50 Nurjatud
koerad* 13.25 Oprah* 17.40 Illusioonide isandad* 18.35 Naiste salajased elud* 19.25 Selgeltnägijate
tuleproov* 20.15 Tähed muusikas
21.00 MF Võõras süda (USA 2002)
22.35 Armulõks 23.25 Häbitud*
0.15 Reporter+ 0.45 Night Chat
08.55 Ameerika edetabel 09.50 Naistemaailm
10.20 Sullerid 11.15 Top
Shop 11.40 MF Kramer
Krameri vastu (USA 1979). Draama
13.40 Hull sinu järele 14.10 Kontor* 14.40 Kuni surm meid lahutab*
15.10 Motokrossi MM 16.10
Surnud tsoon 17.00 G4S korvpalli meistriliiga finaalmäng 18.45
Surnud tsoon 19.40 South Park
20.10 Simpsonid 20.40 Kondid*
21.35 MF On või ei ole (USA 1997).
Komöödia 23.25 Politseiuurija Amsterdam 00.20 Veidrad lood* 00.50
Simpsonid* 01.20 South Park*
01.50 Hull sinu järele* 02.20 Hüpnoos 02.55 Surnud tsoon* 04.25
Sullerid* 05.15 Uudised

6.00 Trikimees
6.25 Joonissarjad
8.00 Reporter:
9.00 Tee õnnele*, 432
10.00 Armastuse meri*, 2/150
11.00 Kodus ja võõrsil*, 4722
11.30 Kahevõitlus*
12.00 Ärapanija*
12.30 Tähed muusikas*
13.30 Komissar Rex: Inimrööv
14.25 Lastega kodus
15.00 Unistajad, 17/175
16.00 Armastuse meri, 3/150
17.00 Tee õnnele, 433
17.55 Kodus ja võõrsil, 4723
18.25 Kahevõitlus
19.00 Reporter
20.00 Võsareporter
20.35 Ühikarotid: Jää iseendaks!
21.35 Mentalist
22.35 Meedium
23.30 Kaks ja pool meest
0.00 Ärapanija*
0.30 Tõehetk*
1.30 Peamine kahtlusalune
3.10 Tuvikesed
3.35 Reporter*
06.15 Multifilmid
07.55 Igavene homne*
08.55 Kirgede torm*
09.55 Vaprad ja ilusad*
10.20 Kodu keset linna*
10.50 Miami Vice
11.45 Top Shop
12.10 Laulud tähtedega*
13.10 Dokfilm Pooletonnine issi*
14.05 A-Rühm
15.00 Mägidoktor: Peresidemed
15.55 Kodu keset linna
16.25 Vaprad ja ilusad
16.55 Igavene homne
17.55 Kirgede torm
18.55 TV3 uudised
19.30 Kodu keset linna
20.00 Kõige naljakamad koduvideod
20.35 Raport
21.05 C.S.I. Miami: Ja neil on
ots peal
22.00 MF Indiana Jones ja kristallpealuu kuningriik (USA 2008)
00.20 C.S.I. New York
01.15 Miami Vice
02.10 NYPD Blue
02.55 Telejazz Live
04.55 Kõige naljakamad koduvideod*
05.20 Raport*
16.45 AegRuum
Muutuste arhitektid*
17.40 Karusmarjad metsikus looduses 18.05 Lasteekraan 18.45
Tweenie-põngerjad* 19.10 Kliimaniakid 19.20 AK 19.30 AK (vk) 20.00
Vandekohus 21.00 Reisile minuga:
Madeira 21.25 Katy Brandi staaritähestik, 2/6 21.50 MF Pariis,
mu arm (Liechtensteini/Prantsuse/Šveitsi 2006) 23.45 Uued trikid
(Inglise 2007) 00.40 ERR uudised
6.05 Uudised (vk) 6.35
Victoria*, 131/171 7.20
Tee õnnele*, 234 8.05
Aafrika südames* 8.55 Oprah*
9.50 Top Shop 10.05 Victoria,
132/171 11.00 Vana kooli Terry
ja Gita* 11.25 Mis halvasti, see
uuesti!* 12.20 Top Shop 12.35 MF
Rosamunde Pilcher – Armastuse
tõusuveed* 14.15 Meigiminutid
14.35 Viva Hollywood! 15.25 Tee
õnnele, 235 16.20 Oprah 17.10
McLeodi tütred 18.00 Aafrika südames 18.55 Üks teist: Naine teenib
söögiraha 19.20 Mis halvasti, see
uuesti! 20.10 Aardekütt 21.00
Naiste salajased elud: Seks müügiks
21.55 Da Vinci juurdlus 22.45 Põrgulikud pruudid 4 23.35 Reporter
0.25 Aardekütt* 1.15 Night Chat
06.00 Hommikustuudio
10.00 Uudised 10.10 Nissani spordiseiklus 10.40
Vuntsi mu veokat 11.10
Top Shop 11.35 Vuntsi mu veokat
12.05 MF On või ei ole (USA 1997)
Komöödia* 13.50 Kodu keset linna
14.20 Appi tõttab Stiilne Viisik
15.10 Nissani spordiseiklus 16.10
Politseiuurija Amsterdam* 17.00
Meeletu maailm 17.30 A-Rühm
18.30 Simpsonid 19.00 Perepea
19.30 Tähevärav SG-1 20.25
MF Epitsenter: Surmav nihe (USA
2008). Katastrooffilm 22.15 Kõige
naljakamad koduvideod 22.45 NCIS
kriminalistid 23.35 Perepea* 00.05
Simpsonid 00.35 Trikimees Criss
Angel 01.05 Kõige naljakamad koduvideod* 01.35 Meeletu maailm*
02.05 Noor kino 03.05 Hollywoodi
südames 03.30 Trikimees Criss
Angel* 03.55 Appi tõttab Stiilne
Viisik* 04.40 Uudised

6.00 Trikimees
6.25 Joonissarjad
8.00 Reporter*
9.00 Tee õnnele*, 433
10.00 Armastuse meri*, 3/150
11.00 Kodus ja võõrsil*, 4723
11.30 Kahevõitlus*
12.00 Võsareporter*
12.35 Ühikarotid*
13.30 Komissar Rex: Surmasüst
14.25 Lastega kodus
15.00 Unistajad, 18/175
16.00 Armastuse meri, 4/150
17.00 Tee õnnele, 434
17.55 Kodus ja võõrsil, 4724
18.25 Kahevõitlus
19.00 Reporter
20.00 Krimi
20.30 Ülisalajane*
21.35 MF Palgasõdurid (USA
2006). Põnevusmärul
23.30 Terminaator – Sarah
Connori kroonikad*
0.25 Supernatural: Linnalegendid
1.15 Kaks ja pool meest*
1.40 Tuvikesed
2.05 Komissar Rex*
2.55 Võsareporter*
3.20 Reporter*
4.10 Mootorite maailmas*
06.15 Multifilmid
07.55 Igavene homne*
08.55 Kirgede torm*
09.55 Vaprad ja ilusad*
10.20 Kodu keset linna*
10.50 Miami Vice
11.45 Top Shop
12.10 C.S.I. Miami: Ja neil on
ots peal*
13.10 Suhkruhertsogid
14.05 A-Rühm
15.00 Mägidoktor
15.55 Kodu keset linna
16.25 Vaprad ja ilusad
16.55 Igavene homne
17.55 Kirgede torm
18.55 TV3 uudised
19.30 Kodu keset linna
20.00 Kaua võib
20.30 C.S.I. New York: Laius
40’47’’, pikkus 73’58’’
21.30 MF Sunnitud tapma (USAKanada 2009). Märul
23.25 C.S.I. New York
00.25 Põgenemine
01.20 NYPD Blue
02.10 Kaua võib*
02.40 Telejazz Live
04.55 Stop!*
17.10 Ars et vita
17.40 Tweenie-põngerjad 18.05 Lasteekraan 18.50
Lastelavastus Vembu ja Tembu
seiklused 19.20 AK 19.30 AK (vk)
20.00 Pealtnägija* 20.45 Eestimaa
kuulsad inimesed: Hurt 21.00 Reisile minuga: Madeira, 2 21.25 Tursa
pärast (Rootsi 2009) 22.15 Hiina
metsik loodus, 1/6 23.05 MF Pariis,
mu arm (Liechtensteini/Prantsuse/
Šveitsi 2006)* 01.08 ERR uudised
6.05 Uudised (vk) 6.35
Victoria*, 132/171 7.20
Tee õnnele*, 235 8.05
Aafrika südames* 8.55 Oprah*
9.45 Top Shop 10.00 Victoria,
133 10.55 Kodusaade* 11.35 Mis
halvasti, see uuesti!* 12.30 Top
Shop 12.45 MF Võõras süda* (USA
2002) 14.30 Naistevahetus 15.25
Tee õnnele, 236 16.20 Oprah
17.10 McLeodi tütred 18.00 Aafrika südames 18.55 Üks teist: Milline
on hea mees 19.20 Mis halvasti,
see uuesti! 20.10 Aardekütt 21.00
Häbitud: Raha peal väljas 21.55
90210 22.45 Kuidas alasti hea välja
näha 2 23.35 Reporter 0.25 Aardekütt* 1.15 Night Chat
06.00 Hommikustuudio
10.00 Uudised 10.15 Nissani spordiseiklus 10.45
Hollywoodi südames 11.15
Top Shop 11.40 Kontor 12.10
MF Epitsenter: Surmav nihe (USA
2008). Katastrooffilm 13.55 Kodu
keset linna 14.25 A-Rühm* 15.20
Tähevärav SG-1* 16.10 NCIS kriminalistid* 17.00 Meeletu maailm
17.30 A-Rühm 18.30 Simpsonid
19.00 Perepea 19.30 Tähevärav
SG-1 20.25 MF Mõrvarisse armunud (USA 2002) 22.20 Kõige naljakamad koduvideod 22.50 NCIS kriminalistid: Ümbrik 23.40 Perepea*
00.10 Simpsonid* 00.40 Kontor*
01.10 Trikimees Criss Angel 01.40
Kõige naljakamad koduvideod* 02.10
Meeletu maailm* 02.35 Hollywoodi
südames 03.00 Ameerika edetabel
03.50 Trikimees Criss Angel* 04.15
Vuntsi mu veokat* 05.05 Uudised

KOLMAPÄEV 12.05
06.55 Terevisioon
08.55 Südameasi
09.45 Terevisioon*
11.45 OP!*
12.15 Batareja*
12.45 Üks pilt: Gregor von
Bochmann “Lastud linnud”
12.50 Tõnu Naissoo 10 minutit
13.00 Riigikogu infotund
14.00 Vabariigi kodanikud*
14.55 Muuseumirott: Juhan
Sütiste
15.10 Doksari Hiina metsik loodus, 1/6: Draakoni süda
16.00 Tagatargemad*
16.30 Õnne 13
17.00 AK
17.05 Lasteekraan
17.40 Südameasi*
18.30 AK
19.00 Ringvaade
19.30 Lotokolmapäev
20.05 Pealtnägija
20.55 Viking Lotto
21.00 AK. Ilm. Sport
21.39 Luuletus: Kaupo Meiel
21.40 Foorum
22.30 Dokfilm Monument
23.30 Ringvaade*
00.00 Lotokolmapäev*
00.30 Viking Lotto*
00.35 Riigikogu infotund*
6.00 Trikimees Illusionist
6.25 Joonissarjad
8.00 Reporter*
9.00 Tee õnnele*, 434
10.00 Armastuse meri*, 4/150
11.00 Kodus ja võõrsil*, 4724
11.30 Kahevõitlus*
12.00 Krimi*
12.30 Kelgukoerad*
13.30 Komissar Rex
14.25 Lastega kodus
15.00 Unistajad, 19/175
16.00 Armastuse meri, 5/150
17.00 Tee õnnele, 435
17.55 Kodus ja võõrsil, 4725
18.25 Kahevõitlus
19.00 Reporter
20.00 RD: Alaealised mustlaspruudid
21.00 Ameerika supermodell 10
22.00 Jälgi jätmata: Deja vu
22.55 Vahelevõtja
23.55 Las Vegas
0.50 Kurjuse kannul: Kahtlus
1.40 Tõelised kuriteod
2.30 Tuvikesed
2.55 Komissar Rex*
3.45 Reporter*
06.15
07.55
08.55
09.55
10.20
10.50
11.45
12.10
13.10
14.05
15.00
15.55
16.25
16.55
17.55
18.55
19.30
20.00
21.00
22.00
23.05
00.05
01.00
01.50
02.20
02.45
04.50

Multifilmid
Igavene homne*
Kirgede torm*
Vaprad ja ilusad*
Kodu keset linna*
Miami Vice: Iga hinna eest
Top Shop
C.S.I. New York*
Täitsa tavaline mees
A-Rühm: Maanteerüütlid
Mägidoktor
Kodu keset linna
Vaprad ja ilusad
Igavene homne
Kirgede torm
TV3 uudised
Kodu keset linna
Elu pärast naistevahetust
Naabrist parem
Top Gear
Eluaegne: Teenetemärk
Kondid: Peata nõid metsas
Jäljetult kadunud
Mis toimub?
Kuni surm meid lahutab
Telejazz Live
Top Gear*

16.20 Tursa pärast*
17.10 Ohhoo! 17.40
Lastelavastus Oh seda eeslit!, 9
18.05 Lasteekraan 18.50 Draakonikütid II* 19.20 AK 19.30 AK (vk)
20.00 Tööotsija 20.30 Subjektiiv:
Näost näkku. Juri Lotman 21.00
Reisile minuga: Malaisia 21.25
Isabella, 1/3 (Soome 2005) 22.25
BMF esitleb: lühikas Rändaja 22.55
MF Su telekas valetab (Austria/Saksa 2007) 01.06 ERR uudised
6.05 Uudised (vk) 6.35
Victoria*, 133/171 7.20
Tee õnnele*, 236 8.05
Aafrika südames* 8.55 Oprah* 9.45
Top Shop 10.00 Victoria, 134/171
10.50 Hooaeg* 11.30 Mis halvasti,
see uuesti!* 12.25 Top Shop 12.40
Selgeltnägijate tuleproov* 13.35 Da
Vinci juurdlus* 14.30 Naiste salajased elud*: Seks müügiks 15.25 Tee
õnnele, 237 16.20 Oprah 17.10
McLeodi tütred 18.00 Aafrika südames 18.55 Üks teist: Kaugsuhe
19.20 Mis halvasti, see uuesti!
20.10 Aardekütt 21.00 Superlapsehoidja 21.55 Meie salajane elu
22.45 Illusioonide isandad 23.35
Reporter 0.25 Aardekütt* 1.15
Night Chat 5.00 After Chat
06.00 Hommikustuudio
10.00 Uudised 10.10
Hollywoodi südames 10.40
Nissani spordiseiklus 11.10
Top Shop 11.35 Kontor 12.05 MF
Mõrvarisse armunud (USA 2002).
Komöödia* 13.55 Kodu keset linna
14.25 A-Rühm* 15.20 Tähevärav
SG-1* 16.10 NCIS kriminalistid*
17.00 Meeletu maailm 17.30 ARühm: Must päev 18.30 Simpsonid
19.00 G4S korvpalli meistriliiga
finaalmäng 19.00 MF Ohtlik kanjon
(USA 2006). Vestern 20.45 MF
Jahitav (USA 1995). Märul 22.55
Kõige naljakamad koduvideod 23.25
Kuldrannik: esimene osa (Austraalia
2008) 00.20 Simpsonid* 00.50
Kontor* 01.20 Trikimees Criss
Angel 01.50 Kõige naljakamad koduvideod* 02.20 Meeletu maailm*
02.45 Hollywoodi südames 03.10
Ameerika edetabel 04.00 Trikimees
Criss Angel* 04.25 Uudised
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Esilinastub dokumentaalfilm “Ma elasin Eesti Vabariigis”
Reedel, 7. mail esilinastub Tartu Cinamonis dokumentaalfilm “Ma elasin Eesti Vabariigis”.
Mis tunne on olla 10-aastasena ajaloo pöörises? Mis tunne on olla täiskasvanu riigis, mis
ühel päeval naudib edu vilju ja järgmisel kaob kaardilt? “Ma elasin Eesti Vabariigis” on film
saatuslikust 1939. aastast Eestis, vabadusest ja sundseisust, tegemistest ja tegemata jätmistest. Kas ajaloost on võimalik õppida? Filmi stsenaristid on Tiina Kaalep ja Indrek Treufeldt
(pildil), režissöör Liina Trishkina, operaatorid Meelis Veeremets ja Mait Mäekivi. Filmi tootja
on Allfilm ja produtsent Ivo Felt. Dokumentaalfilm “Ma elasin Eesti Vabariigis” valmis Eesti
Rahvusringhäälingu, Eesti Kultuurkapitali ja Eesti Filmi Sihtasutuse poolt allkirjastatud
“Mälu” koostöölepingu raames.
TE

Vaba aeg
Teater

kell 11.30, 16, 18.15, 20.30 Viimane laul

Sadamateater
Vanemuise teatri suur maja

Vanemuise teatri väike maja
12. V kell 19 Sviit
13. V kell 19 Figaro pulm

Kino
Cinamon 7. V – 13. V
Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 11.45, 14.05, 16.15, 18.45, 21
Varuplaan

Vanemuise teatri väike maja

7. V kell 22 Pangarööv (Filmivabrik
2009)

9. V kell 19 Kaunimad hetked Su elus

Näitus

Kontsert

11. V kell 19 Maetud laps
6. V kell 19 Huntluts
7. V kell 19 Kevade
8. V kell 19 Lood Viini metsadest
11. V kell 19 Ämbliknaise suudlus
13. V kell 12 Detektiiv Lotte

Südalinna park

kell 15.30, 17.35, 19.45, 21.50 Elm
Streeti luupainaja
kell 12, 16.45, 19.15 (v. a 13. V),
21.45 Raudmees 2
kell 18 Tüdruk, kes mängis tulega
kell 13.45 Titaanide kokkupõrge
kell 14.30 Põrgulik kohting
kell 14.45 (v. a 8. V, 9. V), 21.15
Punane elavhõbe
kell 12.15, 14.15 (ainult 8. V, 9. V)
Kuidas taltsutada lohet
kell 13 Mäleta mind
kell 16.30 Ma elasin Eesti Vabariigis
kell 19 (ainult 13. V) Robin Hood

r
a
l
l
A

Genialistide klubi

Annelinna raamatukogu

6. V kell 20 Helin-Mari Arderi trio ja
Vanalinna segakoori plaadiesitlus

kuni 29. V Tartu Harrastuskunstnike
Stuudio maalinäitus Linnud

Klubi Rock & Roll

Tartu linnaraamatukogu

6. V kell 22 Pirates Of Destiny

kuni 8. V näitus Poptähed saksa
muusikataevas
kuni 10. V köitekunsti näitus
9 poognat
kuni 16. V näitus Telgiga ja telgita

Südalinna park
6. V kell 19 bluusibänd Bullfrog Brown
7. V kell 19 laulvate kirjanike kontsert

Tartu Jaani kirik
7. IV kell 12.15 Keskpäevamuusika
veerandtund

Vanemuise kontserdimaja
8. V kell 19 Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja lõppkontsert

Muu
Südalinna park
7. V kell 16 luulevõistluse Poetry Slam
näidisesinemine, üles astuvad Tobi
Kunze, Dizzy Lez ning Jaan Malin

u!

j

-jo
u
o
j
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Palju
õnne!
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NFUTBLJOOJTUVJEKB
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USBOTQPSU

快乐。

日
祝你生 居
邻

Emadepäeva kontsert
9. mail kell 16 Vanemuise Kontserdimajas

A6

FA-dieesi laululapsed
Eliisa Kõiv
Koit Toome
Margo, Jakko, Mikko ja Mait Maltis
Alen Veziko, Andre Hein,
Ingmar Päid ja Kristjan Matson
Lauljaid saadab ansambel
I. Päidi juhendamisel
Õhtujuht Mait Trink.

Piletid müügil Piletilevi ja Piletimaailma müügipunktides üle-Eesti.

Info tel +372 505 9625, www.kontsertkorraldus.ee
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*OGPUFMFGPOJM
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Noore kunsti kevadoksjon keskendub aktile
Täna õhtul kell 17 avatakse restoranis Volga näitus 14 tööga noortelt Tartu kunstnikelt. Näitus on üleval kuni 27. maini, mil toimub Tartu noore
kunsti kevadoksjon, kus kõik näitusel olevad tööd pannakse enampakkumisele. Kevadoksjoni patroon on kultuuriminister Laine Jänes.
Juba teist korda toimuva noore kunsti kevadoksjoni teema on
seekord akt. Oksjonil osaleb 14 noort kunstnikku, kelle tööde tehnika ulatub õlimaalist digitaalse fotokollaažini. Tartu noore kunsti
näituse ja oksjoni eesmärk on elavdada kohalikku kunstiturgu, tuua
areenile uusi kunstnikke ja anda juba alustanud loojatele professionaalset abi oma teoste müümisel.

Kevadoksjoni patrooni, kultuuriminister Laine Jänese sõnul on sellised ettevõtmised väga olulised, kus noori kunstnikke toetatakse ning kunsti ostmist ja kinkimist propageeritakse. “Eriti väärtuslik on see, et seda tehakse
just Tartus, Pallase koolkonna sünnilinnas.”
6. maist saab nii näituse avamisel kui ka Tartu Loomemajanduskeskuse kodulehel www.lmk.ee/akt tutvuda näituse kataloogiga, kus igale
tööle on andnud oma hinnangu näituse kuraator Kiwa (pildil) ja kunstiteadlane Indrek Grigor Tartu Kunstimuuseumist.
Tartu noore kunsti kevadoksjon toimub 27. mail kell 19 restoranis
Volga. Oksjoni viib läbi kunstikoguja Georg Poslawski. 
TE

VALDO JAHILO ANEKDOODID
Sattusid ühel vastuvõtul juttu vestma arst ja
jurist. Nende vestlust katkestasid pidevalt inimesed, kes kirjeldasid oma hädasid ja soovisid nõu.
Lõpuks küsis arst juristilt:
“Mida teete selleks, et inimesed ei küsiks teilt
õigusalast nõu väljaspool tööaega?”
“Ma vastan neile alati,” vastas jurist, “ja hiljem
saadan arve.”
Arst otsustas järele proovida. Aga järgmisel
päeval, kui ta hommikul postkasti avas, nägi ta
esimesena juristi saadetud arvet…
*
Odessa kalmistu, 2 kõrvuti hauda. Kiri ühel
hauaplaadil:
“Siin puhkab Moisha Pandar, linna tuntuim pettur-mustkunstnik.”
Kiri teisel plaadil: “Või siin...”
*
“Härra, ehk Teil leidub augustatud sõidutalong?”
“Ei, ei ole!”
“Härra, palun otsige, ehk siiski leiaksite ühe
augustatud sõidutalongi?”
“Ütlesin, et ei! Olete siis tõesti nii vaene, et ei
suuda ise sõidu eest tasuda?”
“Ei, mu härra! Olen kontrolör!”
*
Moskva metroo, tipptund. Rahvasumma seast
kostab järsku mehe kisa:
“Appiii! Mu poeg tõmbas kogemata viiese mündi kurku! Ta lämbub!”
Kähku trügib ligi keegi tädike, haarab poisil keradest ja pigistab meeletult. Viierublane kargab
vaese poisi kurgust välja. Isa vaatab austusega
tädikest:
“Uhh tõ! Te töötate vist kiirabis?”
“Ei. Maksuamet.”

SUDOKU
*
Inglise lord näitab ameerika turistile oma valdusi:
“Ja selle lossi, mister Smith, ehitasid minu esivanemad.”
“Vahva lugu! Ka minu vanaisa oli müürsepp!”
*
Kupeesse astub maskis mees ja käratab:
“Raha või elu!”
“Mul on kahju, aga mul pole pennigi,” vastab
reisija.
“Miks te siis värisete?”
“Ma mõtlesin, et konduktor tuleb.”
*
Töötu läheb Tallinna linnavalitsusse ja küsib: teil
pidi vaba töökoht olema. Ametnik vastu:
“Kas te olete loll või?”
“Ei ole, aga ma olen õppimisvõimeline.”
*
Kunstnik: “See on üks minu paremaid töid.
Kujutage ette, kui ma seda alustasin, polnud mul
aimugi, mis välja tuleb.”
Külastaja: “Aga kui te pildi lõpetasite, kas teil
siis õnnestus kindlaks teha, mida see endast
kujutab?”
*
Kaks ärimeest otsustasid külastada endise
kompanjoni hauda. Otsivad, otsivad, aga ei leia.
Lõpuks taipab üks:
“Kuule - ta kirjutas haua kindlasti naise nimele.”
*
Kaks kurvasilmset mersut on ristmikul kokku
pannud. Ühest roomab välja purupurjus grusiin,
süüdlane. Teisest pastor, ülimalt kaine. Vannuvad ja vannuvad, lõpuks ütleb grusiin:
“Kergelt tuli, kergelt läks.”
Pastor lööb sellepeale käega ja ütleb:
“Jumal andis, jumal võttis.”
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RISTSÕNA

Müüa pidevalt saematerjali, sügav
immutatud välisvoodri- ja terrassilaudu, sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport. Tel 5664 0228.

Ehitustööd
Remonttööd ja vannitubade ehitus.
Tel 5647 3060.

8

3toal kena korter Võnnus
(250 000 kr). Tel 5841 7373.

Kinnisvara ost
2- ja 3toal korter. Tel 507 4635.

Üürile võtta
9

3

5

4

1

9

Kaeve-, planeerimis- ja tõstetööd
kopp- ja teleskooplaaduri (upitaja)
ning miniekskavaatoriga.
Aiaposti puur, mullafrees.
Tiikide, kraavide süvendamine,
kaevamine 21t lintekskavaatoriga.
Tel 5622 2707, rent@altman.ee

Tänavakivide paigaldus, lipp- ja
võrkaedade ehitus, haljastustööd.
Tel 5824 2842.

1-toal korter. Tel 528 6523.

8
2
3

Ehitusmaterjal
Killustik, kruus, muld ja sõelmed
veoga (5 t, 15 t auto). Tel 5622 2742.

Kinnisvara müük

Tel 734 3420 :: www.tonerex.ee

TARTU LINNA TAKSO
kr/km
7 www.tartu.taksod.ee
366 366 8ainult

Laenud kinnisvara tagatisel.
Võlgade kiirmenetlus, õigusabi.
Lõunalaenud OÜ, lounalaenud@hot.ee,
tel 555 188 99, www.lounalaenud.ee.
Veo- ja kolimisteenused.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

1-toal korter. Tel 501 3219.
2toal korter. Tel 502 2728.

8
1

Kuulutused 20 kr/rida
+veebis nädal tasuta

3
5

Küte
MÜÜA KASEPINDE
3 m, 250 kr/rm koos veoga.

Tel 502 0406

Kuiv kütteklots, kamina- ja halupuu,
saepurubrikett. Tel 5197 8500.
Puitbriketi müük. Tel 514 4555.

Loomad
Loomaarsti visiit. Tel 528 1207.

Teenus
Akende pesu. Tel 5671 1422.
Autode remont, rehvitööd.
Tel 747 3275, 501 5595.
Korstende ladumine. Tel 558 8976.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Veo- ja kolimisteenused. Sumsa OÜ,
tel 5560 6941.
Võlgade kiirmenetlus ja õigusabi.
Tasu ainult reaalselt tasutud nõudelt
või selle osalt! Tulge, aitame Teid!
Kiir-inkasso OÜ, kiirinkasso@hot.ee,
tel 5660 7600, www.kiirinkasso.ee.

Müük
Männikooremultš. Tel 5197 8500.
Päikese-õhkküttepaneelid.
Tel 514 4555.

Ost
Ostan vanu võrre, sääreväristajaid ja
mopeede (400 kr/tk). Tel 5676 6904.

Tervis
Hingeravitseja. Tel 5835 6822.

Kuulutusi võetakse vastu:
Eedeni keskuse infoletis:
Kalda tee 1c, Tartu. E—P 10-21.
Tel 740 2430.
Lõunakeskuse infoletis:
Ringtee 75, Tartu. E—P 10—21.
Tel 731 5500.
Lehe toimetuses:
Ülikooli 1, Tartu. E—R 10—16.
Tel 730 4455,
e-post: kuulutus@tartuekspress.ee
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

toimetus  730 4535

Peatoimetaja: Jaan Olmaru jaan@tartuekspress.ee
Reporter-toimetajad: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Oliver Kund oliver@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

reklaam  730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

Lehe tellimine (25 krooni kuu)  730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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TÜ/Rocki heategevusest on osa saanud ligi 500 last

Sport

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi korraldas koostöös Tartu Rocki fänniklubiga heategevusürituse, kus
kõik korvpallimängude vaatamise vastu huvi üles näidanud lapsed said TÜ/Rocki poolfinaalmängule tasuta.
Kokku on heategevusüritusest osa saanud rohkem kui 500 last, pea 20st erinevast koolist või lastekodust. Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhatuse liige Harry Lemberg ütles, et lastele ja noortele suunatud heategevust jätkatakse ka finaalide ajal. “Meeskond on lastele suureks eeskujuks ja innustuseks. Kui
kasvõi üks laps leiab oma kutsumuse korvpallis, siis on meie üritus korda läinud.”
Tartu Rocki fänniklubi esindaja Heli Põldma ütles, et laste huvi kohtumisi kohapeal vaadata on järjest kasvanud. “Kui alguses ei saanud käima, siis nüüd täituvad nimekirjad väga kiiresti. Laste jaoks
on see suur elamus.” Korvpallist huvitatud laste- ja noorteorganisatsioonid saavad oma piletisoovid
saata info@rockfanclub.ee’le.
TE

Osale Tartumaa meeste tervisefoorumil
Meeste terviseliikumine “Mehed liikuma 2010”, Tartu Maavalitsus ja
Tartumaa Spordiliit kutsuvad Tartumaa mehi ja meeste tervisest hoolivaid naisi osalema 26. mail Elvas, Tartumaa Tervisespordikeskuses
toimuval Tartumaa meeste tervisefoorumil.
Ekraanil ja auditooriumis saavad sõna meestearst Kristo
Ausmees, saatejuht Tarmo Leinatamm (pildil), südamearst prof
Margus Viigimaa, näitleja Hannes Kaljujärv, riigikogulane
Sven Sester ja omavalitsuste liidu tegevdirektor
Jaan Õunapuu. Foorumi päevakava on leitav aadressilt
www.mehedliikuma.ee/tartumaa.
TE

Tartu jooksumaratonil joostakse 12 riigi lipu all
Pühapäeval stardivad
SEB 28. Tartu jooksumaratonil sportlased
12-st riigist, kelle seast
poodiumikohta püüab
kindlasti Ida-Virumaalt
pärit seitsmekordne Tartu jooksumaratoni võitja
Vjatsheslav Koshelev.

SEB 28. Tartu jooksumaraton toimub sel pühapäeval stardipaigaga Otepääl Tehvandi
Spordikeskuse staadionil ja finišipaigaga Elvas Tartumaa Tervisespordikeskuses. Jooksjad
ja kepikõndijad saavad valida
kahe distantsi vahel (23 km ja
10 km).

Koshelevile pakuvad väärikat
konkurentsi möödunud aasta
kolmas Alexey Markov ja Mart
Andresson, kelle kontole kuuluvad aastal 2009 neljas ja 2008
teine koht Tartu jooksumaratonil.
SEB 28. Tartu Jooksumaraton
on ühtlasi ka SEB Tartu neliküritus 2010 teine etapp, mistõttu
näeb radadel ka mitmeid sportlasi, kes tuntust kogunud teistel
aladel.
SEB Tartu neliküritus 2009
võitja Raul Olle asub starti
ootusega hoolimata vähesest
jooksutrennist maraton edukalt
lõpetada.
“Jooksen eelkõige Tartu
nelikürituse lõpptulemust silmas pidades. Jooksumaraton
mõjutab kindlasti nelikürituse tulemusi, sest jooksjatel
on võimalus oma tugevusi ära
kasutada. Samas hea jooksja võib olla ka hea suusataja,
kuid rattasõidu tulemustes
palju ära anda,” rääkis Olle,
kes peab jooksmist enda kõige nõrgemaks alaks.
Ollele pakub SEB Tartu nelik
ürituse lõikes konkurentsi möödunud aasta kolmas ja kahel
korral võitjaks tulnud Rait Pallo. Naiste arvestuses saab pühapäeval kaasa elada näiteks 2008.
aasta parimale Olga Andrejevale, kellele pakub konkurentsi Keenia jooksja Irene Chepkirui.
Eilseks oli pühapäevasele
võistlusele oma nime kirja pannud 3600 jooksjat ja kepikõndijat. Riikidest on esindatud Eesti,
Läti, Leedu, Soome, Venemaa,
Saksamaa, Norra, Tšehhi, Taani, Holland, Maroko ja Keenia.

Suursündmus toob kaasa
liiklusmuudatusi

Klubi Tartu Maraton soovitab spordisõpradel võimalusel kasutada ühistransporti või jagada autot sõpradega,
et vältida stardieelseid ummikuid. Ühtlasi soovitatakse
planeerida stardipaikadesse jõudmine umbes 1,5 tundi
enne lähet ja kindlasti jälgida liikluskorraldajate märguandeid nii Otepääl kui Elvas.
Seoses Valga maantee remondiga Ansomäe juures on Valga ja Sangaste poolt tulijatele
soovituslik sõidumarsruut Sihva–Pühajärve–Otepää (Mäe
tn – Valga mnt).
Finišipaika saab sõita mööda
Otepää–Pangodi–Peedumäe–
Elva (asfalttee), Otepää–Kintsli–Laguja–Elva (kruusatee)
kaudu või Otepää–Palupera–
Hellenurme–Elva teed (asfalttee) peale viimaseid võistlejaid
(liikumine on raskendatud esimesel 4 km).
Maanteid, mida mööda kulgeb jooksumaratoni rada, ei
suleta liikluseks, kuid seal kehtivad kiirusepiirangud ning
samuti tuleb juhinduda liikluse
reguleerijate märguannetest.
Erandiks on Rõngu mnt – Hellenurme mnt – Vitipalu karjääri
tee vaheline tee, mis on suletud
liikluseks kell 11.15–15. Võistlusraja ja maantee ristumiskohtades kehtib peatumiskeeld 50
m ulatuses mõlemal pool teed.
Stardiparklates on parkimine
tasuta, finišiparklates Elvas on
parklapääsmete hind 50 krooni.
Tartu Ekspress

Pühapäeval läheb maratoni esikohta püüdma teiste hulgas ka jooksumaratoni seitsmekordne võitja Vjatsheslav Koshelev (nr 1). 
Foto: www.tartumaraton.ee


Jooksumaratoniga seotud liikluskorralduse muudatused
Võistluspäeval on Otepääl liikluseks suletud:
• Kell 10.50 kuni 11.15 Otepää – Valga mnt Tartu mnt – Valga mnt ristist (fooriga ristmikust) kuni Rolleriraja ristmikuni;
• Kell 10.50 kuni 11.45 (viimase jooksja ära pööramiseni maanteelt) Otepää – Rõngu mnt esimesed 4 km (va operatiivsõidukid). Liikumine lubatud jooksjate rongi taga peale lõpuautot (politseiauto) või jooksjate ees tuleva liiderauto (politseiauto) ees ainult Rõngu
suunas.
Võistluspäeval on Otepääl parkimine keelatud kell 7–11.15:
• Valga mnt-l Tartu mnt – Valga mnt ristist (fooriga ristmikust) kuni Otepää linnapiirini mõlemal pool teed;
• Tehvandi tee Valga mnt ja Tehvandi hotelli vahelisel vahelisel lõigul, mõlemal pool teed;
• Tehvandi tee Valga mnt ja Mäe tn vahelisel lõigul, mõlemal pool teed;
• Mäe tn, mõlemal pool teed.


Allikas: klubi Tartu Maraton

15. mail 2010. a.

11.00 - 11.50 registreerimine lastejooksudele
12.00
300 m start T,P
kuni 6.a.
12.10
600 m start T,P
7-8.a., 9-10.a.
12.20
600 m start T,P
11-12.a
12.30
1200 m start T,P
13-15.a.
12.00 - 12.55 registreerimine ümber järve jooksule
13.00
ümber järve jooksu start.
13.30
autasustamine - lastejooksud
14.30
autasustamine - põhijooks
Ümber Saadjärve jooksu üldpikkus on 17 km.
Joogipunktid on 8. ja 14. kilomeetril.
Arvestust peetakse eraldi meeste, naiste ja veteranide (N35 ja van., M40 ja van.) grupis.
Võistlejatele on korraldatud rajateenistus ja rajainformatsioon.
Osavõtumaks ümber järve jookjaile 50.- krooni inimeselt, lastejooksud tasuta.

Küütri 3, Tartu
E–R 9–19, L 10–15
Tel 741 0092, 529 9301
www.afrodite.ee

Rannahooajaks ilusaks!
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