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Linn korraldab
igakevadised
heakorratalgud
Et head mõtted sünnivad
puhtas linnas on 25. aprillist 8. maini vabatahtlikud
oodatud igakevadistele
heakorratalgutele.
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Uudised

Linnal on etteheiteid haljastusfirma tööle

Aura jäi mullu kahjumisse

Tartu linnavalitsus ei ole rahul OÜ Kesklinna Parkide tegevusega, kes pole pärast lume sulamist
alustanud Tartu kesklinna haljasalade koristamist. Linnavalitsuse haljastus- ja puhastusteenistus
on pidanud Tallinnas asuva firma juhtidega läbirääkimisi ja rakendanud juba ka lepingust tulenevaid sanktsioone. “Nende päevade eest, mil lepingujärgsed tööd on jäänud nõuetekohaselt
tegemata, linn firmale ei maksa,” selgitas haljastuse peaspetsialist Inga Kiudorf.
Alates käesoleva aasta 1. jaanuarist hooldab Tartu kesklinna piirkonna haljasalasid OÜ Kesklinna Pargid, kellega linn on sõlminud kolmeaastase lepingu. Kui riigihankel odavaima pakkumuse teinud firma ei suuda oma lepingujärgseid kohustusi täitma hakata, kaalub linnavalitsus
lepingu lõpetamist. Lepingu lõpetamise korral tuleb linnal uue hooldaja leidmiseks kuulutada
välja uus riigihange. Linnavalitsus vabandab tartlaste ees koristamata haljasalade pärast.
TE

Linnavalitsuse kinnitatud majandusaasta aruande kohaselt sai
Aura veekeskus möödunud aastal kahjumit kokku 1 761 997
krooni, mis otsustati katta veekeskuse varasemate perioodide
jaotamata kasumist. Võrreldes 2009. aastaga vähenes keskuse müügitulu 6,2%, külastuskordade arv vähenes 3,7%. Kui
2009. aastal külastati Aurat 312 748 korral, siis 2010. aastal
kokku 301 421 korral. Kahjumi vähendamiseks vähendati mullu tegevuskulusid kokku 1,3%. Piletihindu klientidele
aasta jooksul ei tõstetud ning need on samal tasemel püsinud 2008. aasta veebruarist.
TE

Linn korraldab 14. korda
kevadised heakorratalgud

Linnavalitsuse tellimusel
alustab AS Põlva Teed
talvega tekkinud asfaldiaukude likvideerimist
Veeriku linnaosas.
“Linna piirist alustame, liikudes kesklinna suunas. Millal
täpselt kus töid teostatakse, sõltub paljuski ilmast ja sellest, kui
kiiresti edasi jõuame,” kirjeldas
Tartu Ekspressile linnamajanduse osakonna peaspetsialist
Siim Mitt.
13.–15. aprillini kestva teeremondiga parandatakse kuumseguga Ravila, Betooni, Ilmatsalu, Näituse ja Vaksali tänavad.
Järge ootavad Taara puiestee,
Kastani ja Vanemuise tänav.
“Siis Karlova tänavad, eelkõige
Õnne. Ja nii edasi üle linna kõik
auklikud tänavad niipalju, kui
eelarve lubab,” tutvustas Mitt
lähinädalate tööjärge.
Tänavakatete remondiks on
linnakassast tänavu ette nähtud
320 000 eurot. Miti hinnangul

kulub sellest kevadisteks parandustöödeks 75%. Ühe ruutmeetri suuruse asfaldiaugu paikamise hind jääb 13 ja 19 euro
vahele.
Kuna tööd on liikuva iseloomuga, ühtki tänavat remondi
ajaks ei suleta. “Liiklust suunavad reguleerijad, sest tehnikat
on selliste tööde puhul tänaval
rohkelt – freesid, laoturid, rullid, kallurid. Suurematel ristmikel võib kitsaks minna, aga seal
püüame töid teha väiksema liikluskoormusega ajal,” ütles Mitt.
Lisades, et üldiselt on teeremonditööd planeeritud toimuma äripäeviti ja tööajal.
Mitt tõdes, et paraku jäävad
sinna sisse ka tipptunnid, ent
inimeste rahu huvides õhtuti
mürarikkaid teetöid teha ei saa.
Vaid kui ilmaprognoos peaks
olulisi muutusi ennustama, võidakse kaaluda tööde jätkamist
ka nädalavahetustel.
Rasmus Rekand

Kampaania “Teeme Ära!”
raames ootab 7. mail maakonnas abikäsi 36 erinevat
talgupaika, ent vaid kaks
neist Tartu linnas. 50 talgulist leiavad rakendust linna servas vana Vahi pargi
heakorratöödel ning Maarja kirikus peetakse maailmakohviku meetodil mõttetalgud “Suuga teeme
suure linna”. Esimesele
tasuks kaasa võtta töökindad ja reha, teisele ideed,
mis moodustab kogukonna
selgroo ja kuidas kirik saab
oma teenimistööga kogukonna hüvanguks kaasa
aidata.

RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Järjekorras juba 14. korda toimuvatel koristustöödel
on tippajal kaasa löönud 1200
tartlast. Mullu küündis osalejate arv üle 900. Linna haljastusja puhastusteenistuse juhataja
Madis Tammeoru sõnul pole
põhjust kahelda, et ka tänavu
töökätest puudust tuleks.
“Aastatega on välja kujunenud väga palju püsikäijad. Nad
võtavad seda ühe seltskondliku
ürituse vormina, mida igal kevadel teha ja üksiti anda panus
kodulinna kaunimaks saamisel. Mõnelegi on see niiöelda
elulaadiks kujunenud,” rääkis
Tammeorg.
Ehkki enamjaolt on talgulised noored, leidub regulaarsete osalejate hulgas ka “pensionäride koondisi”. Peamiselt tullakse ikka gruppidena – koolid,
korporatsioonid, sõpruskonnad, töökollektiivid või perekonnad.
Põhjusena, miks meelsasti
kindad haaratakse ning räämas
jõeäärt või prügist kraavikallast kasima hakatakse, mainib
Tammeorg kodu. “Kuhu keegi
enda jaoks joone tõmbab? Osadel lõpeb kodu korteriuksega.

Heakorratöödel leitud “saak” sisaldab mõndagi üllatavat.
Foto: Tartu linnavalitsus

Mõnel ulatub see majaukse, teisel väravani. Kolmandal mahub
sama mõiste sisse tänav, isegi
linnaosa.”
Millised konkreetsed objektid sel kevadel kahenädalase
kampaania käigus korda saavad pole veel päris paigas. Kõikjalt pole lumi veel sulanud, teisal vohab alles sulavesi. Aga
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Telli Tartu suurima tiraaþiga ajaleht
Ülikooli 1 • telli@tartuekspress.ee • 730 4455

nagu varasematelgi aastatel, on
põhitähelepanu all linna maad,
kus püsihooldust ei tehta. Jäätmaad, kraaviääred, nurgatagused. Kokku 60–70 erinevat.
“Nende formaat ei sobi meile,” vastas Tammeorg küsimusele, miks “Teeme Ära!” kampaaniaga koostööd ei kavandata. “Et inimestele pakkuda või-

malust teha tööd sobival ajal
sobivas piirkonnas, kestab meie
üritus läbi kahe nädala. Ja kuna
talguprojekti pean ise mõne
abilisega põhitöö kõrvalt ajama, ei suudaks me ühele päevale koondudes enam asja hallata. Tartul on oma, hästi töötav süsteem. Tegutsesime enne
ja tegutseme ka pärast kõlavaid
kampaaniaid. Neil on omad
asjad ajada. Meil pole sest sooja
ega külma.”
Linna korraldatud heakorrakampaaniale registreerumiseks
on parim variant võtta ühendust telefonil 503 7215

ja veermiku remont 175/70 R 13 al 34,75 € 195/70 15 C
al 61,25 €
ASLOY•• Mootori
Tehnoülevaatuseelne kontroll 175/65 R 14 al 38 €
235/65 R 16 C al 125 €
ja vajadusel vigade kõrvaldus 185/65 R14 al 38,50 €
245/70 R 16 4x4 al 103 €
AD • Summutite remont ja vahetus 185/65 R 15 al 44,75 € 235/65 R17 4x4 al 85,50 €

S

• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 45,75 € 265/65 R 17 4x4 al 153 €
ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 al 56 €
Palju teisi mõõte!
• Keretööd ja värvimine

Montaaþ koos tasakaalustusega alates 6 € tk.
Rehvide hoiustamine 20 € komplekt.

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-18, L-P kl 9-15.

SÖÖ MEIL JA VÕIDA
VÄÄRTUSLIKKE AUHINDU!
PÄEVAPRAAD 2,88 €,
PÄEVASUPP 1,92 €
TOIDU KOJUVEDU telefonidel:
735 5029 ja 5330 0464.

ILA

Võitlus asfaldiaukudega
algab Veerikult

“Teeme Ära”

RAV

Et praegu käivad teetööd linna servas, siis liiklusele need suureks
takistuseks veel ei ole.
Foto: Kaupo Torim

Et head mõtted sünnivad puhtas linnas on
25. aprillist 8. maini
vabatahtlikud oodatud
igakevadistele heakorratalgutele.

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

LASTEKAUBAD
KOMISJONIMÜÜK
SÕBRAKESKUSES
Võru 55f, TARTU
E - R 10 - 18
L 10 - 17
506 7595
info@illikuku.ee
www.illikuku.ee
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Tartu linn otsib uusi suveniire

Europarlamendi saadikud tulevad taas Tartusse väitlema

Tartu linnavalitsus kuulutas välja konkursi “Tartu suveniir 2011”, et leida uusi Tartu linna ja maakonda tutvustavaid suveniire. Tööde esitamise tähtaeg on 31. mai.
“Ootame suveniire, mis rõhutavad Tartu piirkonna omapära, oleks seotud meie ajaloo või kultuuriga, on huvitavad ja pilkupüüdvad. Peale isikupära ja originaalsuse arvestatakse hindamisel ka eseme praktilist väärtust, keskkonnasõbralikkust ja loomulikult
hinda,” selgitas abilinnapea Karin Jaanson.
Parematele suveniiridele annab linn rahalised auhinnad: I koht – 500 eurot, II koht –
300 eurot, III koht – 200 eurot. Reedel kell 10 toimub suveniirikonkursist osa võtta soovijatele teabepäev avalike suhete osakonnas Jaani 7. Täpsem info konkursitingimuste
kohta Tartu linna kodulehel.
TE

Reedel kell 14 toimub Tartu ülikooli peahoone aulas Euroopa Parlamendi Eesti saadikute debatt teemal “Euroopa uus
reaalsus: mitu rongi või mahajäävad vagunid?” Üritust modereerib professor Raul Eamets. Ekspertidena annavad arutelule hinnanguid TÜ rahvusvaheliste suhete lektor Viljar Veebel ja rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane.
“Selle debati eesmärk on pea liivast välja tõsta ja arutada, mida meie (eestimaalased, kodanikud, tudengid) ELilt ootame ja kuidas seda saavutada? Millised on Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmete seisukohad, millisena näevad nemad
oma peamisi ülesandeid ja võimalusi ELi arengusuundade kujundamisel,” rõhutas Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis
juhataja Kadi Herkül.
Üritust on võimalik online-ülekandena jälgida Tartu ülikooli videoportaalis www.uttv.ee. Esmakordselt on video vahendusel debatti jälgivatel huvilistel võimalus esitada saadikutele küsimusi, saates need debati ajal aadressile euro@ec.ut.ee.
Debatil osalemine on tasuta ning registreerimine kohapeal.
TE

Üleujutus tingis Ihastes
esimese liikluspiirangu
Eesti meteoroloogia ja hüdroloogia
instituut mõõtis
kolmapäeval Emajõe veetasemeks
275 sentimeetrit üle
nulli. Seoses sellega
sulges linnavalitsus
13. aprillist esimese
piiranguna osa Ihaste
tee kõrval kulgevast
kergliiklusteest.
Tartu liikluskorraldusteenistuse peaspetsialisti
Toomas Henno sõnul tingis kergliiklusteele keelavate märkide üles seadmise asjaolu, et Ihaste põiktänava kandis katab seda
umbes 20 meetri ulatuses vesi. Sellele vaatamata
annab olukord veel põhjust lootuseks, et mullune
üleujutuse ulatus ja seega
ka liikluspiirangud ei kordu.
Nimelt seadsid liiklusspetsialistid eelmisel nädalal piiriks, et kui jõe veetase peaks tõusma üle 2,7
meetri üle nulli, siis kehtestatakse piirangud kohe
Ranna puiesteel, Salutähe
tänaval, Ihaste teel Ihaste
põiktänaval, Liiva tänaval,
Oa tänaval ja Pika - Pärna
ristmikul. Just selle veetasemega tuli tänavad sulgeda mullu. Tänavu oli ametnike üllatuseks aga tulvaveel veel varugi.
“Lähtusime eelmise
aasta kogemusest. Siis oli
situatsioon natuke teine.
Seda lund, keltsa ja pori

Emajõe veetase (cm üle nulli)

242

280

313

327

331
21. aprillil Tartu Ekspressis
koduaia teemaküljed.

275
244.1

Kirjutame aiamööblist ja selle hooldusest,
varikatustest ning jagame mahukas nõuanderubriigis nutikaid näpunäiteid nii uue koduaia
kujundajale kui vana valitsejale.

Tiraaþ: 20 000.

169.1

Leht on järelvaadatav lehe PDF-arhiivis.
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Koduaed

Reklaami pinnad ja hinnad:
45.- +km
1/24 lk (93x44,44x93)
98.- +km
1/12 lk (93x93)
1/8 lk (142x93,93x141, 289x45) 157.- +km
217.- +km
1/6 lk (191x93,93x189)
1/4 lk (289x93, 142x189, 191x141) 340.- +km
447.- +km
1/3 lk (289x141, 93x381)
557.- +km
1/2 lk (289x189, 142x381)
1063.- +km
1/1 lk (289x381)
Broneeringute tähtaeg 19.04 kl 14, materjalid 20.04 kl 15

Malle Pastak, 521 3038, malle@tartuekspress.ee

Hea klient, kui Sa meid ise leiad, saad suure soodustuse. Kui meie Sind taga ajame, siis ei saa! :)

oli palju ja see tuli Annelinnast ülevalt alla Ihaste teele.
Tänavu on kuidagi rohkem
tuult ja päikest ja seda pori ja
keltsa ei ole. Silma järgi hinnates on veel kümmekond
sentimeetrit ruumi, alles siis
hakkab ka Ihaste sõiduteele,
Salutähe tänavale ja Ranna
puiesteele vesi valguma. Aga

Karikatuur

see aeg, sõltuvalt tõusust, saabub alles paari päeva pärast,”
iseloomustas Henno.
Hüdroloogide tähelepanekute kohaselt saavutab suurvesi oma kõrgtaseme kahe
nädala jooksul pärast tõusu
algust, milleks tänavu võib
lugeda 1. aprilli.
Oliver Kund
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Kultuur

Baskini armukomöödia “Intiimsed tehingud”

Noorte looming läheb oksjonile

Roman Baskini lavastatud komöödia “Intiimsed tehingud” etendub veel kaks viimast korda
– 25. aprillil Tartu Sadamateatris ning 26. aprillil Kuressaare linnateatris. Näidend käsitleb igihaljast armastuse kolmnurka, mis iialgi ei lase inimestel rahus olla ja mis kõrvaltvaataja jaoks
on alati piisavalt naljakas ja pisut ka kurb – nagu elu ise. Kooli aednikule oli direktoriproua
alati võluv ja ahvatlev tundunud ning ühel päeval otsustas ta oma õnne proovida. Muidugi polnud tal aimugi, kui ohtlikuks võivad asjad areneda ja mis võib juhtuda tema üliõrna
tundeeluga. Näidendi autorit, komöödiakirjanik Alan Ayckborni on nimetatud üheks maailma kõige mängitavamaks autoriks. Ta on tänaseks teinud Suurbritannias ja mujal üle 250
lavastuse, sealhulgas 35 oma näidendite lavastust West Endis. Etendus toimub 25. aprillil
Tartu Sadamateatris, algusega kell 19. Peaosades Epp Eespäev ja Roman Baskin.
TE

Täna, 14. aprillil kell 17 avati Tartu Loomemajanduskeskuses noore
kunsti oksjoni “Best of...” näitus. Kuu aja pärast, 13. mail kell 16 pannakse samad tööd enampakkumisele Ahhaa keskuse Newtoni kohvikus toimuval oksjonil. Näitusel ja maikuus toimuval oksjonil esindab
Tartu noort kunsti 48 teost 35 kunstnikult. Kunstiteadlase Indrek Grigori sõnul on näitusel enamuses maalid, domineerib figuraalne postfotorealistlik maal ning popkunsti tsiteerimine erinevates vormides.
Tartu noore kunsti näitus ja oksjon toimub neljandat korda.
Huvi näituse ja oksjoni vastu oli suur ning kokku esitati 120 tööd
57 noorelt kunstnikult.
TE

Tuiskav traktor, veiselihaakadeemia ja piimabaar
Populaarne
professor Struve
Struve oli ühtaegu võimekas teadusmees kui ka vägagi
populaarne õppejõud. Seda nii kolleegide silmis kui üliõpilaste arvates ja Dorpati harituma seltskonna hinnanguis.
Korralist õppetööd suurkoolis ei võtnud ta mingi tüütu kõrvalkohustusena, vaid igati auväärse ülesandena. Veerand
sajandi jooksul luges Struve tudengitele 121 loengukursust
kokku 20 erinevas aines. Oli võimekas lektorina ja teaduse
populariseerijana. Auditoorium oli tal alati huvilistest tulvil.
Paljudki kuulajatest valisid just Struve eeskujul oma põhiaineks astronoomia.
Talviti pidas Struve tasulisi populaarseid loenguid astronoomiast ja geodeesiast. Nende honorar ei läinud aga esinejale, vaid oli määratud heategevuseks. Teadust populariseeris ta nii Tartus kui oma hilisemas töö- ja elukohas Peterburis. Episoodilised üksikloengud vaheldusid pikemate sarjadega, nii et kujunes välja midagi nüüdisaegse rahvaülikooli taolist.
Struve populaarsust üliõpilaste seas suurendas veelgi
tema “öörektori” amet. Eeskirjade kohaselt pidid ülikooli
politseinikud ehk pedellid (tudengid nimetasid neid nende nuhkimise pärast ja ametinime kõlalise sarnasuse tõttu
ka “puudlininadeks”) avalikku korda rikkunud “muusapojad” viima viivitamatult rektori palge ette. Ülikooli esimene
mees kuulas ära pedelli ettekande ja määras samas karistuse. Igati kiire ja pragmaatiline süsteem. Ainult et tudengite
väärteod langesid ikka õige hilisele tunnile ja olid tehtud
mitte just kaine peaga. Kujutlege nüüd olukorda, kus juba
elatanud rektoril tuleb külmal talveööl tõusta soojast voodist, tõmmata kiiruga mingi hõlst selga ja hakata poolunise
peaga pahandust klaarima. Süüdlane püüdis muidugi toimunut omast vaatevinklist õigustada, pedell rääkis aga hoopis teist juttu. Ei olnud selline kohtumõistmine just meeldiv
protseduur.
Siis tuli juristist rektor Gustav Ewers – muide: valitud 13
korda järjest ülikooli etteotsa, tema rektoriaeg kestis 1818.
aastast 1830. aastani – mõttele delegeerida pimedal ajal sooritatud eeskirjade rikkumiste asjad hoopiski Struvele. Astronoomina pidi see mees selgetel öödel niigi tähetornis vaatlusi
tegema. Nüüdsest konvoeerisid pedellid kinnipeetud lärmajad Toomele, professor Struve juurde. Siin oli õigusemõistmine küllaltki kiire ja leebe. Astronoomil oli tähtsamatki teha,
kui napsivendadega õiendada. “Kolm ööpäeva kartserit ja
kõik!” ning mõlemad pooled olid asja sellise käiguga igati rahul. Seda enam, et tudengit, kes polnud oma stuudiumi
vältel vähemalt korra kartseris istunud, ei peetud tõelise burši nime väärivakski.
Struve ise oli erakordselt töökas mees. Polnud haruldased juhtumid, et ta vaatles pakasest hoolimata (observatoorium oli kütmata) terve öö tähti. 12–14tunnine tööpäev oli
Struve juures päris tavaline. Oma atleetlikku keha treenis
ta sihipäraselt. Harrastas kuni 40. eluaastani süstemaatiliselt võimlemist ja tegeles kuni 50. eluaastani uisutamisega.
Teda meenutatakse kui südamlikku ja külalislahket inimest,
kes ei öelnud ära ka tegevusest üldsuse kasuks. Jällegi viidates astronoomi ametist tingitud öistele valvekordadele,
valiti Struve ülikooli vabatahtliku tuletõrjekomando juhiks.
Juhtus all-linnas öösel kahjutuli puhkema, oli ju Struve üks
esimesi, kes tulekuma märkas ja tuletõrjujaid alarmeeris.
Vähemalt nii põhjendati Struve valimist sellesse igati vajalikku ametisse.

14. aprillil saab Tartu
Näituste messikeskuses
lähetuse maaelu kevadine suursündmus – Maamess. Äsja lumevangist
päästetud messialale
tuleb seks puhuks ka
vääriline kevadekuulutaja – maailma kiireim
traktor.
Veel mõne nädala eest oli
Maamessi toimumine tõsise
löögi all, sest valitses lumeuputus. Tartu Näituste messikeskuse välialadelt teisaldati kokku
7000 tonni lund. Töö tasus end
aga kuhjaga ära, sest eeloleval
nädalalõpul näeb messialal 274
eksponenti 9 riigist.
Sümboolse avavao veab messil põllumajandusminister,
uudistamist peaks jätkuma nii
suurtele kui ka väikestele. Näiteks on kohal selle aastanumbri valmistusaastat kandev traktor Fastronic 7270, mis oma
70-kilomeetrise tunnikiirusega
on maailma kiireim mootoriga
põlluhärg.
Kaugeltki tähelepanuta ei jää
aga ka härja looduslikud suguvennad. Ligi 800 ruutmeetri päralt on messil loomatelk.

Lehmad on tänavusel Maamessil mitmeti fookuses, olgu siis piimaFoto: Maamess
baari, veiselihaakadeemia või tõuloomanäituse näol.

Sinasõprust saab luua ka veiselihaakadeemiaga, kus laual kõikvõimalikud veiselihatoidud ning
Hollandi köögiga, mille võlusid
näitab tippkokk Jan Koerts.
Samuti avatakse piimabaar.
“Eelkõige pakume publikule
piimakokteile. Nende valmistamise võimalused on väga laiad
– traditsioonilistest retseptidest kuni esmapilgul ootamatu-

pakub, olenemata ravikindlustuse olemasolust,
hingehoidlikku nõustamist kõigile, kellel on ette
tulnud eluraskusi: kaotust, leina, vägivalda,
konfliktseid suhteid või teisi kriise.
Eelregistreerimine telefoni või e-maili teel esmaspäevast reedeni 12-18
Ujula 1a, Tartu
www.hingehoid.ee

Tel. 7456585
hingehoid@hingehoid.ee

te lahendusteni. Kokteilidesse
sobivad lisaks värskele piimale
ka keefir, pett, jogurt, kohupiim
ja isegi kodujuust! Kindlasti
saab piimabaarist ka maitsvat
piimakohvi,” lubas piimabaari
peabaarman, Põllumajanduskaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.
16. aprilli keskpäeval peetakse 5.–9. klasside õpilas-

te meisterdatud veotraktorite finaal võistlus. Kavas
on ka traditsiooniline raievõistlus”Kevadkarikas” ja rasketehnika operaatorite võistlus. Kes tehnikaga veel sina peal
pole, saab seda harjutada ekskavaatori simulaatoril. Hilisõhtuni
töötab messikeskuses peotelk.
Korraldajad loodavad möödunud aastatel ilmenud parikimisprobleeme tänavu leevendada. Messikeskusega piirnevatele tänavatele on keelatud autosid jätta. Valga, Põlva,
Võru ja Pärnu suunalt tulijatele
pakutakse võimalust jätta oma
autod Lõunakeskuse parklatesse ning seal ümber istuda Maamessi tasuta bussidele. Sama
saavad teha ka lauluväljaku
parklasse parkijad. Neljapäeval
ja reedel on bussid käigus kella
10–17 ja laupäeval kella 10–15ni. Samuti pääseb messile takso
ja linnaliinibussidega. Möödunud aasta eeskujul töötab tänavugi linnapoolse värava juures
jalgrattaparkla.
Maamess toimub Tartus
14.–16. aprillini. Piletid 2,5 ja 5
eurot.
Tartu Ekspress

MIKU!

KINDLAT
KATT!
ONU KAUPO

Kõik kaubad

-20%
14.-16. aprill
Ringtee 78, Tartu
www.tooriistamarket.ee
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Uudised

Öörahu rikkuja pandi aresti

Jäätmejaamad nüüd avatud ka pühapäeval

Ööl vastu pühapäeva kella 01.30 paiku said Tartu patrullpolitseinikud väljakutse
Kaunase puiesteele, kus kortermaja elanikud kaebasid, et nende öörahu rikutakse. Selgus, et ühes korteritest elas 26-aastane Dmitri, kes armastas kuulata valju
muusikat ja teha lärmi. Dmitri ise põhjendas öörahu rikkumist sellega, et on noor
inimene ja teeb, mis tahab.
Politsei alustas mehe suhtes väärteomenetlust ning taotles kohtus Dmitrile
karistuseks aresti. Kohus leidis, et ajutine vabaduse kaotus antud isiku puhul
on põhjendatud, kuna Dmitri oli varasemalt juba neljal korral sarnaste rikkumiste eest karistatud ning senised rahatrahvid ei olnud teda seaduskuulekusele
mõjutanud. Dmitrile kohaldati karistusena kahe päeva pikkune arest.
TE

Tartu linnas asuvad keskkonnajaamad on seoses kevadise koristushooajaga avatud
sellest nädalast kuni mai lõpuni ka pühapäeviti kell 10–16. Jalaka 60b ja Jaama 70c
võetakse elanikelt tasuta vastu biolagunevaid aiajäätmeid kuni 0,4 m³ . Koguse eest,
mis ületab 0,4 m³, tuleb tasuda 4,15 eurot/m³. Haljastusjäätmeid suuremas koguses
kui üks järelkärukoorem tuleb viia Aardlapalu kompostimisväljakule. Lisaks võetakse
keskkonnajaamades vastu majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid (akud, patareid,
värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jm), suuremõõtmelisi jäätmeid, elektroonikaromusid, taaskasutatavad jäätmeid. Vastu ei võeta asbestijäätmeid ja eterniiti.
Vanu autorehve saavad eraisikud tasuta üle anda Jaama 72C keskkonnajaamas. Jaamad on lahti E–R 12–18 ja L 10–16 ning kuni 29. maini ka pühapäeviti kl 10–16.
TE

da
Lotta Ko

Kalevi 20, Tartu
Oleme avatud: E-R 11-18, L 11-16
Teistmoodi second-hand ja õmblustuba.
Igale ostjale üllatus!

Selle kupongiga
soodustust!

10%

Tel 55 999 191

nd

second-ha

Suvel voogab Emajõelinna
topeltannus rahvakunsti
21.–24. juulini võtab Tartus tuurid üles Euroopa
suurim rahvakunstide
festival Europeade. Suvisesse Tartusse tuleb seks
puhuks kokku ligi 3000
osalejat. Palju alla ei jää
ka eestlased ise, kes selleks ajaks loovad hansaõhkkonna.
Europeade’ile kogunevad
138 gruppi 27 erinevast riigist
ning tutvustavad nelja päeva
jooksul oma kultuuri ja traditsioone. Pikima tee võtavad ette
Fääri saartelt, Gröönimaalt
ja Küproselt saabuvad grupid,
enim on külalisi Soomest, Lätist
ja Saksamaalt.
“See, missuguse Euroopa
maanurga traditsiooniline tantsu- ja laulukultuur on eestimaalasele põnev või lausa eksootiline, on inimesiti erinev. Seda
enam, et muudele maadele sõitvatele puhkusereisijatele pakutakse rahvakultuuri haruharva,”
kirjeldas Europeade 2011 projektijuht Ants Johanson seda,
kuidas teised kultuurid tartlastele koju kätte tulevad.
Muu hulgas saab näha ja
kuulda, kuidas laulavad Sardiinia saare mehed, mis häält
teevad gröönimaalased, missugused tantsud on Andaluusias, kuidas kõpsutavad iirlased või tatsavad baierlased.

Tänavu Tartus korraldataval Europeade’il saab näha ka Gröönimaa
rahvalauljaid.
Foto: europeade.ee

Europeade’ile tulijad saavad
lisaks rahvakultuuride melule
Tartu kesklinnas, ava- ja lõppkontserdil laululaval, ülikooli
aulas ja mujal osa ka Tartu hansapäevadest.
Avakontsert toimub 21. juulil algusega kell 20 ning lõppkontsert 24. juulil kell 19. Ava- ja
lõppkontsertide piletid on müü-

gil Piletilevi ja Piletimaailma
müügipunktides hinnaga 3.-/2.eurot. Tartu linna tantsuplatsidel
esinevad Europeade’il keerutavad rühmad 21. juulil, 23. juulil
ning 24. juulil ja need on pealtvaatajatele tasuta. Europeade’i
peetakse igal suvel erinevas
Euroopa linnas 1964. aastast.
Tartu Ekspress

Politsei tabas Tartus hulga purjus juhte
Pühapäeval kõrvaldasid
liikluspolitseinikud Tartumaal liiklusest 13 alkoholi
tarvitanud ning 7 juhtimisõiguseta sõidukijuhti.
Väärteomenetlust alustati 12 ning kriminaalmenetlust
ühe sõidukijuhi suhtes. Viimane eiras lisaks ka politseiametnike poolt antud peatumismärguannet ning üritas korrakaitsjate

eest põgeneda. Ühele alkoholi
tarvitanud juhtidest määrati hilisemal kohtuistungil viiepäevane
arest. Kõik avastatud rikkumised fikseeriti vaid kuue tunni
vältel Tartu maakonnas, neist 11
koguni keskuses – Tartu linnas.
“Sõidukijuhtide põhjendused rikkumistele on üsna ühetaolised ja pole aja vältel sisuliselt muutunud,” rääkis Lõu-

na prefektuuri liiklusjärelevalve talituse vanemkomissar Ove
Saar. “Peamiselt öeldakse, et
eelmisel õhtul võeti vaid üks õlu
ja oletati, et hommikuks ollakse
kaine.” Saare sõnul on see igakevadine trend, et mida soojemaks lähevad ilmad, seda enam
võib liiklusest tabada alkoholi
tarvitanud juhte.
Tartu Ekspress

KUULUTA LEHES JA VEEBIS
www.tartuekspress.ee/kuulutused
• Reakuulutus kuni 90 tähemärki - 2 €
• iga järnev 30 tähemärki - 1,5 €
• logo või pildi lisamine - 3 €
• Kuulutus rubriigis “Leitud ja kaotatud” - 1 €
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SEB jooksumaratoni esimene registreerimisvoor lõpeb 15. aprillil

Sport

Registreerumine SEB Tartu neliküritus 2011 teisele osavõistlusele, 8. mail
toimuvale SEB 29. Tartu jooksumaratonile, käib hoogsalt. Tänaseks on
oma osalemise juba kinnitanud ligi tuhat spordisõpra.
Kavas on ka pisut muudatusi, mis peaksid osavõtjaid rajal hajutama ning
tegema jooksust osavõtmise veelgi meeldivamaks. 10 km start on sel aastal viidud tund hilisemaks ning sellega muutub ka lühikese distantsi stardikoht, see viiakse Tartumaa tervisespordikeskuse peahoone kõrvale. Kepikõndijad stardivad jooksjatest veel 15 minutit hiljem, et vähendada nende
omavahelist segunemist.
Kõige soodsama osavõtumaksuga (23 km – 20 € ja 10 km – 15 €) on

SEB 29. Tartu jooksumaratonile viimane võimalus registreeruda reede, 15.
aprillini. Oma nime saab üles anda internetis www.tartumaraton.ee kaudu,
Klubi Tartu Maratoni kontoris Tartus aadressil Laulupeo pst 25 ning Hawaii
Expressi kauplustes üle Eesti.
Esmaspäeval, 25. aprillil on kõik jooksusõbrad oodatud Elvasse, Tartumaa tervisespordikeskusesse SEB 29. Tartu jooksumaratoni ühistreeningule. See tasuta üritus on mõeldud huvilistele rajaga tutvumiseks ja kõhklejatele viimaste otsuste tegemiseks. Kui sa pole suutnud veel otsustada
millisest distantsist põhipäeval osa võtta, ja kas joosta või hoopis kepikõndi
nautida, siis ühistreening on hea võimalus vastuste väljaselgitamiseks. TE

Tartu Rocki esisnaiper Sten
Sokk on Eestis palliv kreeklane
Meenub olukord lähiajaloost, mil minu vastas
istus äravahetamiseni
sarnase miimikaga tegelane – Tiit Sokk. “Aga
ainult välisega meie
sarnasus piirdubki. Iseloomult oleme täiesti
erinevad. Isa on rahulik.
Hea – ta ei teeks kärbselegi liiga.”

Sten Sokk
Sündinud 14. veebruaril 1989
Positsioon: mängujuht
Eesti U16, U18 ja U20
koondised
2001–2007 T. Soku KK
(noorte MV)
2005/2006 Noortekoondis/
Audentes
2005–2007 Dalkia/Nybit
2007/2008 Triobet/Dalkia
2008–... Tartu Ülikool/
Rock

RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Timmu lapsepõlve eredaimad mälestused on mõistagi
Kreekast, kus ta vahelduva eduga veetis eluaastad kolmandast
seitsmendani. Käis isegi esimese klassi Ateenas välismaalaste
järeltulijatele mõeldud ingliskeelses koolis.
“Soe oli. Rõõmus ja muretu.
Eriti palju ei mäletagi. Isa mänge vist vahel ikka käisin vaatamas. Poisikesena ei saanud aru,
kui kõvasti ta seal pidi ennast
pingutama, ohverdama pere
majanduslikult kindlustamise
nimel. Juba siis hakkas tervis
haiget tegema,” lapib Sokk lapsepõlve helgete mälestuste kõrvale karmi reaalsuse.
Üllatav fakt vaatab vastu aga
Eurobasketi veebilehelt. Välismaal pallib sadu kreeklasi.
Ühtekokku leidub neid 22 eri
riigis, sealhulgas üks ka Eestis –
Sten-Timmu Sokk*. Tärn nime
juures tähistab naturalisatsiooni korras antud kodakondsust.
Timmu ise teemasse valgust
tuua ei oska. Ta on küll tõigast
teadlik, ent kinnitab, et passist
vaatab vastu vaid Eesti vapp.
Aga soovi korral olevat tal vist
hõlpsasti võimalus kreeklaseks
hakata.
Tiit Sokk, kes Timmu arvates täpset tõde teab, lahterdab
küsimuse väga heade hulka, ent
selgitust ei anna. “Ma ei tea sellest midagi. Ongi nii kirjas või?
Tõsiselt – ei oska kuidagi kommenteerida.”
Aastatel 1992–1996 Ateena Panathinaikoses leiba teeninud Tiidule anti välismaalaste piirangust mööda saamiseks
Kreeka kodakondsus ja nimigi:
Tout Giannopoulos. Kas ja kuidas Tout pojale ukse Kreekasse irvakile jättis, jääb suuremale
üldsusele saladuseks.
Kes siis veel?

Pole harukordne, et kui
möldrid olid nii isa kui ka vanaisa, siis vabadust ihkava poja
jaoks on ainsaks sooviks veskist esimesel võimalusel põgeneda. Timmu jaoks seevastu on geneetiliselt pärandatav
elukutse alati tundunud ainuvõimaliku ja -õigena. “Tõesti,

Eelkõige endaga. Ilmselt nii
mõnegi asjaga veel, ent üksjagu
südamel olevast jääb urgitsevale ajakirjanikule kindlasti välja
ütlemata.
“Igasuguseid mõtteid on
olnud. Rockilt nõutakse igal
hooajal tulemust. Selleks palgatakse kindla skeemi järgi väljast tsenter ja mängujuht. Siia
tulles olid mu lootused suuremad. Nüüd läheb kolmas aasta,
aga ma pole suutnud oma kindlat kohta väljakul tõestada. Iga
eksimusega on hirm, et kaon
jälle pingile. Ju ikka ise pole nii
kõva vend siis.”
“Ma ei suuda oodata 27. eluaastani, kuni mind lõpuks Rockis põhitegijaks usaldatakse.
Selles vanuses tahaks mängida,
mängida ja veel kord mängida.
Korvpall oli kunagi väga lõbus,
mänguline. Nüüd on sellest saanud rutiinne töö.
Ma ei mäletagi
enam, milleks ma
platsil võimeline
olen. Ei süüdista
kedagi peale iseenda. Lihtsalt tunnen
nii,” lajatab Sokk
hämmastavalt avameelselt. Võttes uuesti üles jutu
usaldusest, noorele mängujuhile nii hädavajalikust ruumist
ka muretult eksida. Soovist saada kuulatud ja tähele pandud.
Koostisained, mille segust saaks
valada enesekindluse vundamendi edukuselossi alla.
Tiit Sokk poja rolli üle Tartus
ei nurise. Tema mõte, et üle 30
minuti mänguaega ei tee kellelegi head, ka noortele mitte,
kattub Kerde omaga.

aga minu arust võib-olla hoopis seda, et valmistudes tõsisemalt näiteks laupäevaseks
BBLi mänguks, rassin nädala
alguses jõusaalis, mistõttu teisipäevases Valga mängus ongi
käsi “puust”. Ometigi ei lähe
ma ju seda peatreenerile ütlema.”
Soku sõnade kinnituseks teavad kõrvalseisjad rääkida, et
kui Timmul pole ametlik trenn,
tasubki teda otsida kas jõusaalist või kodust. Ja just selles järjekorras.
Kerde “vanamehe” juttudega ei liitu. Tema hinnangul on
Sokus väärt ports enesekriitikat, aga tal tuleb hoiduda liigsest põdemisest.
Päev korraga

Oma unelmatest Timmu
rääkida ei taha. “Loodetavasti ikka piiri taha, mitte Tartusse,” ühmab Sokk esimese hooga küsimusele, kuhu peaksin
viie aasta pärast sammud seadma, kui soovin uut intervjuud
teha. Parandades küll kohe, et
või äkki just on ta selleks ajaks
Rocki jaoks “valmis küpsenud”.
Ambitsioonid on Sokul igatahes oluliselt suuremad, et
praeguste sooritustega rahul
olla. Mistõttu jälgib ta ka Euroliiga korvpalli harva ning pitsitusega hinges. “Vaatad, milleks
18–20aastased võimelised on,
ja lohutad end,
et eestlased arenevadki aeglasemalt? Ma
ju ei tea, kuhu
ma välja jõuan.
Tahaksin, muidugi tahaksin,
väga tahaksin
normaalse tasemega satsi, kus
saaksin palju mängida.”
Meeste hulgas on aga ta saavutused seni olematud. Ühe
koondisesuve nurjas armee, viimasel korral loobus mees ise,
tuues ettekäändeks soovi põhjalikumalt oma füüsisega tegeleda.
Asjaolu, et vanem vend niikuinii suviti sinist särki kannab,
jätab Timmu külmaks. Ta resümeerib, et Tanelil on temast
paksem nahk, külmem pea
ja taltsam keel. Rahvustunde
puuduse üle korvpallur ei kurda – kodumaa au kaitstes enam
täiendavat motivatsiooni juurde otsida polevat vaja. Tema
aeg täiskasvanute koondises
on alles ees. Ja kui mängijapõli
otsa saab, siis isa koolis treenerileivale ikka võetakse.

“Ei mäletagi
enam, milleks
võimeline olen.”

Mängujuhile iseloomulikult eelistab Sokk suure skoori asemel resultatiivseid sööte anda.

pole kunagi unistanud mingist
muust rollist. Keegi ei sundinud
küll palli kätte võtma, aga isa ja
venna eeskujul kiskus vägisi
platsile.”
Juba miniklassis paistis Timmu silma suhteliselt töntsaka
keha, ent filigraanse tehnikaga.
Tiit Soku korvpallikooli 1989.
aastal sündinud poiste võistkond triivis läbi vanuseklasside
ühena Eesti tugevamatest. Toonane treener Mart Uuehendrik kirjeldab Sokku varaküp-

sena. Hilisemas eas ka kavala
ning hea tunnetusega mängumehena. “Tajub, kus jookseb
piir lubatu ja lubamatu vahel.
Põleb, ent oskab külma pead
säilitada. Ei käi otsustavatel
hetkedel sõgedalt tehnilist norimas. Teda häirivad kuuldavalt
enda eksimused, eriti pallikaotused või valesöödud. Siis kõlab
üle platsi: “Kuradi loll mängujuht!” või midagi taolist.”
Timmu elu Tartus on esmapilgul nagu kuninga kassil.

Foto: Ove Maidla

Spordisaali ja Soku kahetoalise korteri vahele mahuks vaevu üks täismõõtmetes staadion.
Ka on uus jõeäärne apartement
sootuks vaiksema miljööga, kui
Ujula Konsumi kohal asuv elamispind, kus Sokku kahel eelmisel hooajal majutati. Kolis ju
Emajõe Ateenasse õppima ja
tantsimist õpetama pealinnast
aastate eest leitud sõbratargi.
Aga nagu enamikus meetünnidest ilmub ka siin pinnale tõrvalaiguke – Timmu pole rahul.

Mängib nagu vana mees

Visnapuu mainis oma poolaasta analüüsis, et siis veel
21aastane olnud Sokk valib
mänge ja tegutseb platsil kohati
nagu 35aastane.
“Visnapuu võrdluses toodud
erinevad kolmeste tabavusprotsendid Eesti ja Balti liigas
näitavad tema arust ühte asja,

Artikli täisteksti loe ajakirja
Basketball märtsi numbrist
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Teater
Sadamateater
16. IV kell 19 Haldjakuninganna

Vanemuise teatri suur maja
16. IV kell 19 Härra Amilcar
17. IV kell 12 Mowgli

Vanemuise teatri väike maja
15. IV kell 19 Figaro pulm
16. IV kell 12 Nukitsamees
17. IV kell 16 Puhastus

Kuulutus kuni 90 tähemärki
vaid 2 € (31,30 kr).
www.tartuekspress.ee/kuulutused

Ehitusmaterjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu,
sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport.
Tel 5664 0228.

Kino
Ekraan 15.–21. IV
kell 12 (v. a 20. IV), 14.30 (v. a 20.
IV), 17, 19.30 Rio 3D
kell 21.45 Astraal
kell 12.30, 14.45, 17.15 Hop
kell 22 Kormoranid
kell 19.45 Must luik

Tartu Jaani kirik
15. IV kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anna
Humal (orel)

Tartu Peetri kirik
17. IV kell 11.15 Orelimuusika pooltund, esinevad Anna Humal ja Arno
Gabriel Humal
17. IV kell 18 Eesti muusikute heategevuskontsert Päikest kõigile!

Ehitus- ja remonditööd. Tel 551 7959,
info@svaehitus.ee.

Keelekursused ja individuaalõpe
Emajõe Keeltekoolis. www.emajoe.ee,
tel 5816 7882, Emajõe 1a.

Kinnisvara müük
www.tartukorterid.ee.

Vanemuise kontserdimaja
16. IV kell 17 Eurovisiooni hitid

Näitus

Müüa korterid Tartus. Tel 506 2212,
742 0240.

Kinnisvara ost

Annelinna raamatukogu
kuni 25. IV maalikunstnik Raivo
Vare mälestusnäitus Elu maalides

1-toal korter. Tel 528 6523.

Karlova-Ropka raamatukogu

2-toal korter Tartus. Tel 515 3688.

kuni 21. V Rukkilille lasteaia laste
loovtööde näitus Piiludes päikest
kuni 27. IV Aldo Rääbise fotonäitus
Ära lenda ära!

Tammelinna raamatukogu
kuni 30. IV Merike Läte maalinäitus
Unistused on nagu tihased

Tartu linnaraamatukogu

2-3toal korter. Tel 507 4635.

Rendile anda
Abielupaar leiab elamise maal, maa
kasutamise võimalus. Sobib ka pensionäridele. Tel 509 0837.

Rendile anda korterid Tartus.
Tel 742 0656, 515 3773.

Rendile võtta
1-toal korter. Tel 501 3219.
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-toaline korter. Tel 511 5949.
2-toaline korter. Tel 554 5900.
2-3toal korter. Tel 502 2728.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

TÖID TEOSTAME ÜLE EESTI.
Info: www.jyritoru.ee,
meiliaadress jyritoru@jyritoru.ee,
tel 5814 5117.

Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale, soodne ja mitmekülgne.
Tel 514 9885.
Vannide emaileerimine ja vannitubade plaatimine. Tel 552 2879.

Veo- ja kolimisteenus. Tel 5348 4653.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta
tel 800 2424.
Õunapuude hoolduslõikus, okste
vedu, niitmistööd. Tel 5810 8597.

Tervis

7 366 366

• Kanalisatsiooni- ja
veetorustike ehitus,
• septikute-kogumismahutite
müük ning paigaldus.
• Teeme teie maamajja
joogivee- ja reoveesüsteemi.
• 5,5 t, roomikekskavaatori rent.
• 11 t, kandevõimega treileri rent.

Kolimisteenus. Tel 553 2140.
Küttesüsteemide hooldus ja muud
torutööd. Tel 516 6836, moveor@hot.ee.
Laenud kinnisvara tagatisel.
Võlgade kiirmenetlus, õigusabi. Firmade likvideerimine. Lõunalaenud OÜ, tel
555 188 99, www.lounalaenud.ee.
Laenud. OÜ Kredinaator, tel 516 4024.
Ohtlike puude langetamine, okste,
heki- ja võsalõikus, äravedu. Vihmaveerennide puhastus. Akna- ja
fassaadipesu. Tel 5381 7161
Ohtlike puude langetamine, äravedu.
Töö kiire ja korralik. www.vikatimees.ee,
tel 5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame ja viime ära vanametalli!
Transport tasuta. Tel 5356 7062.
Raamatupidamisteenus osaühingutele, korteriühistutele. Tel 506 9518,
info@passiva.ee.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

TARTU LINNA TAKSO

KASVUHOONED
paigaldus
Tel 5557 8673

Teenus

1-toal korter Tartus. Tel 504 1390.

kuni 7. V Allan Tõnissoo näitus Retrospekt

ainult
0,55€/km
www.tartu.taksod.ee

La Moda secondhand kauplustes
müügil kvaliteetsed kasutatud riided
ja jalanõud. UUS KAUP. Raatuse 61 ja
Raua 22, Tartu E–R 10–18, L 10–15

Ehitustööd

Koolitus

Kontsert

Riided

Pakun tööd
Liikuv töö autot ja juhilube omavale
inimesele. Registreeri end töövestlusele tel 5552 2093.

Põllundus
Müüa toidukartulit kojutoomisega.
Agria (võrk 25 kg, 10 €), Laura ja Läti
kollane. Tel 5556 6600.

Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Hambaproteesitööd. Täiendav vastuvõtt Kesklinna Hambaravis. Kosultatsioon tasuta. Info ja registreerimine
tel 730 3060.
Klassikaline massaaž Tartus.
Tel 504 4842.
SOOLAKAMBER – soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu.

Muu
Ostame kasutatud kaubaaluseid.
Raha kohe kätte. Tel 5561 7362.
SISUSTUSPOOD müüb ja võtab
müüki kasutatud mööblit.
Tel 5342 7690, Teguri 30.

Teated
Tartu Akadeemilise Meeskoori
kevadkontsert neljapäeval, 21.
aprillil kell 18 TÜ aulas. Kaastegev
puhkpilliansambel Eller Brass. Sissepääs vaba.
17. aprillil kell 11.30–14 toimub Tartumaa Tervisespordikeskuses üle-Eestiline liikumispäev “Sinu sammud
loevad”. Osalemine tasuta. Info tel
745 6333, www.tervisesport.ee.

TOIMETUS ( 730 4535

REKLAAM ( 730 4455

Peatoimetaja: Oliver Kund
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand
Kujundaja: Priit Kivisoo
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg

Reklaamikonsultant:
Malle Pastak
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim
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Neljapäev, 14. aprill 2011

Yves Jamiaque’i koomiline draama
MUISTNE MUINASROKK

Kauksi ÜlleAin MäeotsSiret PajuOlavi Ruitlane
Vanemuise teatri suvelavastus

Piletid müügil
kõikjal üle Eesti
www.vanemuine.ee
www.piletimaailm.com
www.piletilevi.ee

ansambel Zetod, Vanemuise draamanäitlejad ja külalised,
Seto Pärimusteatri stuudio ja laulukoorid
ESIETENDUS 1. JUULIL KELL 20AINULT 8 ETENDUST VäRSKAS!

Sooduspiletid kuni 17. aprillini!

HÄRRA AMILCAR
Esietendus 16. aprillil Vanemuise suures majas
Järgmised etendused 19., 27. aprillil, 7. ja 8. mail
Lavastaja Heiti Pakk
Osades: Jüri Lumiste, Marika Barabanštšikova, Liisa Pulk, Riho
Kütsar, Kais Adlas, Ott Sepp

