Himu rate.ee raha järele kihutas noori kuriteole
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Lk 3

Uudised

Rattavaraste pealinn loodab
teavitustööga tiitlist
peagi vabaneda
Politsei eestvedamisel koolitatakse tartlasi
voldikute ja reklaamide vahendusel rattavarastest targemaks. Eesmärgiks hüppeliselt kasvanud kuriteoliigile päitsed pähe saada. Lk 3

Hi-Vis JAKK
Cofra Sight

Hi-Vis JAKK
Cofra Tempel

Hi-Vis JAKK
Snickers

art V070-00

art V290-03

art 1433/6674

HIND 55.- EUR

HIND 34.90 EUR

HIND 87.- EUR

Hi-Vis TUNKED
Cofra Spark

Hi-Vis PÜKSID
Cofra Encke

Hi-Vis PÜKSID
Snickers

art V072-00

art V291-03

art 3333/6674

HIND 50.- EUR

HIND 29.90 EUR

HIND 65.- EUR

46.- EUR

88.- EUR

48.- EUR

79.- EUR

art NA002

art 13060

art NA012

art 13050

TURVAKINGAD
Cofra Celtic S3 SRC

31.50
TURVASANDAALID
Tamrex Summer S1P

35.TURVASANDAALID
Cofra Don S1P

68.TURVASANDAALID
Diadora Parky S1P

Tel 654 9900
www.tamrex.ee
TAMREXI KAUPLUSED: TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

Maraton tuleb!
Aga sina?
Registreerimine ja info:

www.tartumaraton.ee

TURVASANDAALID
Cofra Persian S1P SRC

TURVAKINGAD
COFRA Hymir S3 ESD SRC

93.TURVASANDAALID
Sievi Relax S1

28.TURVAKINGAD
Cofra Tallinn S3 SRC

TURVASANDAALID
Cofra Guttorm S1P ESD SRC

37.TURVAKINGAD
Cofra Ebro S3

72.TURVAKINGAD
Diadora Flow S3

114.TURVAKINGAD
Diadora Beat S3

UUDIS! Tamrex avab juunis kaks uut kauplust - VÕRUS Piiri 2 ja TARTUS Aardla 114
TARTU Ringtee 37a

PÄRNU Riia mnt 169a

RAKVERE Pikk 2

VILJANDI Riia mnt 42a

JÕHVI Tartu mnt 30

Pakkumine kehtib kuni 30.06.2011 või kuni kaupa jätkub. Tallinnas lisandub eraklientidele müügimaks 1%.

TEE ENNAST NÄHTAVAKS!
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Liiklusnõukogu soovib Laia tänava muuta
kahesuunaliseks

Uudised

Ropka parki tuleb mänguväljak

Linna liiklusnõukogu otsustas teha linnavalitsusele ettepaneku muuta käesoleval
suvel Laia tänava liiklus püsivalt kahesuunaliseks. Koosolekul kuulati ülevaadet erinevatest Laia, Kroonuaia tänava ümbruses ja sildadel tehtud liiklustiheduse, müraja vibratsiooniuuringutest ja arutati läbi saadud kogemused ajast mullu suvel, mil Lai
tänav oli ajutiselt kahesuunaline. Ühiselt jõuti otsuseni, et piirkonna liikluskoormuse
hajutamise ning sujuvuse eesmärgil tuleb muuta Laia tänava liikluskorraldus kahesuunaliseks. Vastav ettepanek tehakse linnavalitsusele, eesmärgiga viia muudatus
sisse juba eeloleval suvel.
TE

Linnavalitsus kiitis heaks riigihanke, mille tulemusena ostetakse
ja paigaldatakse mänguvahendeid Ropka pargi lõunapoolsesse
ossa. Varasemalt rajatud lõkke- ja grillplatsile, laudadele ja pinkidele ning puuskulptuuridele on parki plaanis osta ja paigaldada ronimispüramiid-karussell, välilauatennise laud ning korvpallikonstruktsioon koos lauaga. Lisaks rajatakse ka kõik vajalikud
aluspinnad: korvpalliväljakule asfaltkate, karussellile liiva- ning
tenniselauale sõelmetega kate. Samuti paigaldatakse platsile kaks
istumisreelingut. Väljakut hakkab ehitama Vivocard Plus OÜ ja
see läheb maksma 14 835 eurot.
TE

Himu rate.ee raha järele ajendas noori kuriteole
Soov omada suhtlusportaalis rate.ee kasutusel
olevat virtuaalset raha
nimega SOL on osade
noorte jaoks sedavõrd
suur, et ajendas sooritama kuritegu, mis lõppes
kriminaalasjaga.

ta hiljem virtuaalraha kroonideks,” lisas prokurör.
Kurjategijad manipuleerivad lastega

OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröride praktikas on
olnud mitu kriminaalasja, kus
nooruk sooritas kuriteo SOLide hankimise eesmärgil.
Eelmise aasta juunis leidis
Võrus elav 17aastane neiu tänavalt SIM-kaardi. Uurimist juhtinud Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi Riita Serikova ütles, et neiu sisestas leitud telefonikaardi oma telefoni ning 49 minuti jooksul saatis
kokku 140 sõnumit lühinumbrile, et laadida oma kontole virtuaalraha. Kasutades teisele isikule kuuluvat SIM-kaarti, pani
alaealine toime karistusseadustiku arvutikelmust käsitleva paragrahvi järgi toime kuriteo. Uurimine lõppes tüdrukule kohustusega teha 50 tundi

Suhtlusportaal rate.ee kutsub noori inimesi üles erinevate teenuste
saamiseks päris raha kulutama.
Foto: rate.ee

üldkasulikku tööd ning ta ema
pidi hüvitama tekitatud kahju ja
menetluskulud.
Eelmisel aastal astus kohtu
ette 19aastane noormees, keda
süüdistati mitmetes vargustes ja
sissetungimistes, mida ta sooritas eelmise karistuse kehtivuse
ajal. Kohus tunnistas noormehe süüdi ning karistas 5-aastase
vangistusega. Näiteks süüdista-

ti noormeest selles, et ta tungis
sisse mitmel korral Jõgevamaal
Pajusi vallas asuvasse maamajja, kus kasutas 11 korral lauatelefoni, tekitades omanikule
kahju üle 1000 krooni. Kriminaalasja kohtueelset uurimist
juhtinud prokuröri abi Margit
Luga sõnul helistas noormees
virtuaalraha laadimise eesmärgil. “Süüdistatava sõnul vahetas

Prokuröri abi Maiken Mardim ütles, et ka sel aastal on laekunud teateid, mis on seotud
virtuaalraha teenimisega. Näiteks pöördus Viljandi politseisse naisterahvas, kelle sõnul võttis ta 10-aastase pojaga ühendust võõras isik, kes palus poisil helistada tasulisele numbrile.
Poiss pidi edastama isikule saadud parooli, mille abil sai isik
oma kontole SOL-raha. “Kahe
päeva jooksul helistas alaealine
ema telefonilt 18 korral. Nende kõnede eest pidi lapsevanem
maksma 98 eurot,” ütles prokuröri abi Maiken Mardim.
Prokuröride sõnul on väga
tähtis roll lapsevanematel, kes
peavad lapsele selgitama selliste tegude iseloomu. Kuigi
portaalis on ilusti lahti kirjutatud, et iga saadetud sõnum või
tehtud kõne maksab reaalset
raha, mõtleb laps tihti, et tegemist on mänguga. Kuna lapsed

• 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.

RAV

S

ILA

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

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 €

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

5. mai TARTU EKSPRESS tuleb koju kätte!
Leht toimetatakse igasse Tartu postkasti!
Tiraaž:

40 000

Telli reklaam kõige paremini sihitud
ja kõige suurema sihtgrupiga Tartu ajalehte.
reklaam@tartuekspress.ee • 521 3038
5. mai Tartu Ekspress kantakse otsepostiga kõikidesse linna postkastidesse.
Kui leht siis teieni ei jõua, helistage 730 4455 või kirjutage terje@tartuekspress.ee

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

Virtuaalraha
Lisaks sellele, et rate.ee kasutajal on
võimalus virtuaalmaailmas suhelda
tuttavatega ning uusi sõpru leida, on
seal võimalik ka raha teenida. Nimelt
kehtib portaalis oma virtuaalraha
SOL, mida saab osta eurode eest. Virtuaalraha eest omakorda saab osta
erinevaid teenuseid, näiteks promoda oma pilti või lisada see eelisjärjekorras.
Virtuaalraha võib saada erineval
viisil. Näiteks 6,39 eurot maksev kõne
konkreetsele telefoninumbrile lisab
portaalikasutaja kontole 32 SOLi. Samas saab virtuaalraha ka
tagasi eurode vastu vahetada. Müües ühe SOL-i, saab portaalikasutaja 0,10 eurot.
veedavad palju aega arvutis,
soovitatakse paigutada kodus
arvuti sellesse ruumi, kus viibib terve perekond, näiteks
elutuppa. Tänu sellele saab
lapsevanem vaadata, mida laps
arvutis teeb.
“Internet võib pakkuda vähevilunud kasutajatele, nagu
lapsed, näilist anonüümsust.
Samas reaalsuses jätab kõik

internetis tehtu märgi maha
ja uurijad avastavad enamiku
interneti vahendusel toimepandud kuritegudest,” lisas Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo
juht Vallo Koppel.
Ootame huvitavaid vihjeid!
vihje@tartuekspress.ee
tel 730 4455
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Prisma lähistele Sõbra tänavale
kavandatakse ujuvsilda

Zombid jooksevad Tartu kesklinnas amokki ja
vaatavad kinos filme

Jõe keskuse omanikfirma SM Property Neli OÜ taotleb linnavalitsuselt luba rajada
keskuse lähistele Sõbra tänava otsa Emajõele 24 meetri pikkune paadisild. Keskuse eesmärgiks on paadisilla rajamisega võimaldada jõel suveperioodil liikuvatel
paatkondadel sisseostude tegemist ja ühtlasi meelitada neid sagedamini keskust
külastama. Vajadust hõlpsama poekülastuse järele on linnavalitsuselt nõudnud
ka paadiomanikud ise. Viimasel paaril aastal on selline paadisild linna kuludega
asunud Ujula Konsumi kõrval Emajõel. Uue paadisilla projekteerimise, realiseerimise ning hoolduse kulud katab aga SM Property Neli OÜ.
TE

Athena kino näitab 3. ja 4. mail filme Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalilt. Selle auks kogunevad zombid 2. mai keskpäeval Tartu kesklinnas. Koletu festival alustab Athena keskuses esmaspäeval kell
11.30 Laibavabrikuga, kus muudetakse terved inimesed elavateks laipadeks. Näljas zombide hord loivab
mööda Rüütli tänavat Raekoja platsi, sealt Küütri tänava lõpuni ja siis läbi pargi Raekoja platsi tagasi. Teel
puretakse inimesi, häälitsetakse arusaamatult ja poseeritakse fotodel. Lõpetuseks ühinetakse teiste poolsurnutega Pirogovi platsil. Seal elustatakse osalejad taas toidu ja joogiga. Filmiprogrammiga täidetakse
Tartus kaks järgnevat õhtut. Samal õhtul näidatakse Athenas ka amatöörõudukaid. Üritus toimub koostöös Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali, Tartu Üliõpilasteatri ja Athena keskusega.
TE

Rattavaraste pealinn loodab alanud
teavitustööga tiitlist peagi vabaneda
Politsei eestvedamisel
koolitatakse tartlasi
voldikute ja reklaamide
vahendusel rattavarastest targemaks. Eesmärgiks hüppeliselt kasvanud kuriteoliigile päitsed
pähe saada.
RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Soovides ennetada rattavargusi ning pakkuda inimestele asjalikke näpunäiteid sellest,
kuidas rõõm kaherattalisest sõiduvahendist liialt lühikeseks
ei jääks, jagavad linna suuremad rattapoed politsei koostatud infovoldikuid. Samaaegselt
kogutakse ideid, mida linn ja
inimesed ise rattaomanike kaitseks ära saaks teha ning vastanute vahel loositakse välja hulgaliselt ratta turvavarustust.
“Kevad-suvi on varasemale
statistikale tuginedes rattavaraste kõrghooaeg,” selgitas Tartu Ekspressile Lõuna prefektuuri ennetusteenistuse ülemkonstaabel Viktor Vider, miks
kampaania “Vargast targem”
just nüüd käima lükati.
Teiseks ajendiks on hüppeliselt kasvanud numbrid. Kui
2009. aastal
registreeriti 266
juhtumit, siis
mullu poolteist
korda rohkem
– 402 rattavargust. See teeb
mitteametliku statistika
järgi 37 ratast
10 000 elaniku kohta, mis
annab Haapsalu (30,1), Jõhvi (26,9) ning Tallinna (21,2) ees
Tartule kindla esikoha.
Ühe põhjusena kurva arvu-

dejada taga näeb Vider alaealiste pättide jõuku, kes aasta eest valimatult kõike pihta
panid. “Kui vaadata, et üle poole ratastest on varastatud trepikojast või keldrist ja neist omakorda väga väike osa on lukustatud, saab järeldada vaid üht
– rattaomanikud ise ei tee varguste takistamiseks suurt midagi. Elan ise Annelinna korrusmajas ja ei suuda ära imestada,
kuidas inimesed julgevad trepikodades ja nurgatagustes oma
rattaid lukustamata hoida. Mis
sest, et all on fonolukuga uks.”
Tähelepanuväärne on ka
varguste edetabelis hõbedane “tänav või avalik koht”, kust
pihta pandud 62 rattast vaid 22
oli lukk. Tüüpilised “hüppan
korraks poest läbi” juhtumid.

trepikoda
koridor
kelder

tänav
avalik koht

hoov

rattahoidla

Tartu kurva arvudejada taga nähakse
alaealiste pättide
jõuku, kes mullu
valimatult kõike pihta panid.
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rattavargusi 2010
neist lukustatud

muu

Ära ole ükskõikne

Et rattavaraste hoogu maha
võtta, palub politsei abi kõigilt
linnakodanikelt. “Avalikes kohtades on üldjuhul alati pealtnägijaid, ent meie inimesed
on äärmiselt ükskõiksed, kui
asi otseselt nende vara ei puuduta. Vargus ei ole ainult ohvri
asi, sest järgmine võid olla just
sina ise,” kutsus
Vider üles ärksusele.
Kõik pikemalt rattaluku
kallal kohmitsejad ei pruugi kohe vargad
olla, aga “Mis
teoksil?” tasuks
kahtluse korral küsima minna siiski. Või proovida telefoniga sündmust filmida-pildistada. Musta südametunnistusega

212

83

Viktor Videri sõnul on tüüpiline viga lukustada ratas vaid esihargist.
Pätil kulub sellise ärandamiseks kõigest mõni sekund. Foto: Rasmus Rekand

isik jätab tähelepanu alla sattudes enamikel juhtudel pahateo
pooleli.
Rattavargust vahetult pealt
nähes tuleks tähele panna, mis
suunas pätt liikus, mida seljasjalas kandis ja kohe politseisse helistada. Varem ise patrullis töötanud Vider kinnitab, et

sedasi on varga tabamine vägagi
tõenäoline.
“Saame kampaaniat õnnestunuks lugeda, kui selle tulemusena varguste arv väheneb 15% ja
kodanikud muutuvad hoolivamaks. Täna võib esirattata veloga ilmselt päris pikalt mööda linna jalutada, enne kui keegi kaht-

7 30
36

rattavargusi 2009

lustama hakkab ja midagi ette
võtab,” nentis Vider kurba tõika.
Rattavarguse teeb lihtsaks
asjaolu, et sõidukil pole identiteeti. Vaid väga vähestel on raaminumbrid või eritunnus, mille
järgi omanik talle kuuluva suudaks tuvastada. Enamik inimesi
ei talleta ostudokumentegi. Nii
pole ka kurjategijate juurest leitud kahtlaste rataste omanikele
tagastamine eriti lihtne. Möödunud sügisel kutsuti aktiivselt
varguste ohvreid politsei garaaži kuhjunud rattaid tuvastama –
paraku vaid mõni üksik omanik
tundis oma kaherattalise sõbra
ära. Tartu politseis registreeriti
mullu leituna 62 jalgratast.
“Äratundmise vältimiseks
komplekteerivad vargad rattaid ümber. Ühelt sadul, teiselt hark, kolmandalt üle värvitud raam. Kindlaim võimalus sellele kuriteole piiri panekuks on mitte osta käest kätte dokumentideta rattaid. Või
vähemalt küsida müüjalt isikut

tõendavat dokumenti ja teha
lihtne ostu-müügi leping,” õpetas Vider.
Kuniks turgu, seniks vargaid

Kui rattamüüja hakkab keerutama, et enda ega sõiduki pabereid pole kaasas, ratta
raam on nähtavalt üle värvitud,
komplekteeritus tundub imelik,
tasuks olenemata soodsast hinnast tehing pooleli jätta. Hiljem
varastatud ratta heauskse omanikuna vahele jäädes karistust
küll ei määrata, aga rattast ja
rahast jääb ilma kindlasti.
Ajakirjaniku uitmõtet luua
toimiv rattaregister, misläbi tekiks igale kaherattalisele
identiteet ja kust saaks kontrollida, et tegemist pole “musta” rattaga tervitab Vider kahel
käel. “Vaja oleks inimest või
organisatsiooni, kes seda eest
veaks. Politseil puudub nii aeg
kui vahendid. Varaste elu raskendaks see kindlasti.”

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE 22
RINGTEE 35

29.04 KELL 10-17 30.04 KELL 10-14
29

LISAKS
LIS

ESMASPÄEVITI 15-20
KÕIK SÖÖK-JOOK

-50%

5858 8575
www.spordibaas.ee
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Kunstnikud joonistavad kirjanduse maja müüri üle

Kultuur

6.–7. maini toimub Eesti stencil art festival “Stencibility”, mille raames luuakse koostöös kirjandusfestivali Prima Vistaga Tartu kirjanduse maja müürile ühisteos (pildil), mis jääb Tartu linnaruumi ilmestama. Teose keskmes on kunstnik Reti Saksa kujutatud ajavargad raamatust “Momo”
ning John Tennieli loodud ajahädas valge küülik raamatust “Alice Imedemaal”. “Aja küsimus on
21. sajandi põhiküsimus. See on ainus ressurss, mida me ei saa kulutada kiiremini, kui see tekib,
kuid ometi paistab ta otsa saamas olevat. Kuna kirjanike maja oli veel mõni aeg tagasi tuntud KGB
majana, siis sobituvad tänaval luusivad hallid härrad sinna eriti hästi,” tõdes Tartu kõrgema kunstikooli õppejõud ja stencil-kunstifestivali “Stencibility” korraldaja Tiit Joala. “Stencibility” festivalil
kaardistatakse Tartu tänavakunst, valitakse netihääletuse teel parim kohalik tänavakunstiteos ning
viiakse läbi töötubasid.
TE

Kevad Emajõel 1911
Jääminek on tartlastele läbi aegade olnud kevade tuleku kindel
kuulutaja. Nii oli see ka sada aastat tagasi. Oli jää läinud, saabusid esimesed lodjad küttepuudega, mis lõid jõekaldal paiknenud puuturul hinnad kohe alla. Peipsi vabanemine jääkaane
alt tegi lõpu siinsele talvisele kalapüügile. Kala oli järves küllaga
ja püüdjateks venelastest kalurite artellid. Loomuste ülesostjatel ja lähikonna trahteripidajatel tööd ning teenistust piisavalt.
Kalameestest kõnelemata.
Aga andkem sel teemal sõna August Kitzbergile: “Mis tint
on, seda teab iga peipsiäärne: pisike tollipikkune kala, haljas kui
hõbe, mida suurel hulgal püütakse, selle jaoks ehitatud suurtes
ahjudes kuivatatakse ja siis Venemaale paasturoaks müüakse.
Mida poiss, kui tädiranda läheb, taskus kannab ja kompveki asemel neiule annab. Kallis kala. Ilmub kudemise ajal suurte parvedena. Siis on kogu Peipsi kalamehed neil jälil. Aga iga kalapüük
Peipsil kuni kolm versta kaldast, oli varasemal ajal mõisniku, ehk
selle päralt, kellele mõisnik selle õiguse rentinud.
Mäletan, kui kudevate tintide parved otse Rannamõisa kalda
alla tulid. Vesi oli neist sõna
tõsises mõttes paks. Lugematud lootsikud katsid veepinda, kümned ja kümned
noodad olid korraga sees.
Aga kala oli nii paksult, et
teda võis võrgust kahvadega
kohe lootsiku kõrvalt veest
tõsta. Ei tea, võib-olla oleks
vette pistetud teivas püsti jäänud ja kaladega ühes
edasi liikunud.” Tõsi, eeltoodud lugu ei käi mitte 1911, vaid ilmselt 1875. aasta kohta,
aga siiski ...
1911. a oli Tartus sildadelt ja nende läheduses kalapüük küll
keelatud, aga kes ussileotajatest siis keelust hoolis. Eriti pärast
seda, kui üks õngitseja oli 20naelase (= 8 kg) purika kätte saanud. Kõige agaramad püüdjad olid poisikesed ja mõnigi linnavahtki käis keelatud kohas kalaõnne proovimas.
2. mail tegi aurulaev “Dorpat” hooaja esimese reisi Pihkvasse
ja kuu lõpust algas regulaarne ühendus ka vastuvoolu. Võrtsjärvele ja sealt Tänassilma jõe suudmes paikneva Oiuni. Veetransporti peeti sedavõrd paljulubavaks, et mitmed asjamehed tegid
mõõtmisi, kuidas tulevikus saaks läbi Viljandi järve laevaga Pärnu jõkke ja seda mööda juba mereni. Aga pelgalt unistuseks see
jäi.
Nagu igal kevadel läks lõbusõitjate paate ümber ja Emajõgi
nõudis järjekordse ohvri. Mai algupäevadel leiti ühel hommikul tühi lootsik, aerud teisel kaldal. Seitungid kirjutasid juba
kahe noore mehe enesetapust, kuni mehed Kvissentali lähedalt ühest talust välja ilmusid: olid läbimärgadena sinna sooja
läinud. Mai tuli lausa suvise soojaga ja Emajõe luht oli peesitajaid täis, kuigi avalikud suplusmajad alles avamata. Vesi oli veel
sedavõrd jahe, et ujujaid peaaegu polnudki. Loomapidajate
rõõmuks kasvas rohi mis mühinal ja puud läksid silmnähtavalt
lehte. Tähtvere mõisa alleedel jalutajad kuulsid õhtuti ööbikute laksutamist ja paljud tartlased jätsid ööseks magamiskambri
aknad valla, sest värske kevadine luhvt oli ju lausa terviseks. Ja
miks siis mitte oma tervist karastada, pealegi kui selline võimalus tasuta käes oli.
Krasnojarski polk marssis muusikakoori mürtsudes üle Kivisilla vaksalisse, kus neid ootas rong, et tsaari soldateid viia suvisesse laagrisse Pihkva kubermangus. Emajõelinnas jäi mõneks
kuuks kroonu mundreid vähemaks, ometi oli neid 1911. a veel
küllaga. Oli lihtsalt selline mundrikohustuse aeg.

Kala oli nii paksult,
et teda võis võrgust
kahvadega kohe
lootsiku kõrvalt
veest tõsta.

Renditud sõber (vasakult, Riho Kütsar), tütar (Liisa Pulk), naine (Marika Barabanštšikova) ja “tööandja” härra Amilcar (Jüri Lumiste).

Foto: Andres Keil

Kolm hästi pikka paid
Lastelaulust mäletame
hästi, mis maksab saiapäts. Aga palju tuleks
välja käia kolme hästi
pika pai eest? Kui neid
üldse saab osta ...
RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Vanemuise suure laval tatsav
härra Amilcar, elus ja inimestes räigelt petta saanud mees,
rendib omale selle, millest enim
puudust tunneb – perekonna.
Rangete lepingupunktide alusel tuleb palgalistel lähedastel
tolahigis oma igapäevane leib
välja teenida. Nagu turul. Või
teatris, kus ostad pileti ja naudid pettust, mida saad endale
lubada.
Aga mille poolest erinevad
ostetud suhted noist teistest?

Millised on paremad? Kes üleüldse teab paremini, mis on
parem? Praeguses, asjade ühiskonnas, leidkem üldse mõni
majanduslikult üdini sõltumatu suhe? Tõstku käsi, kel puudub praktika, et tütre kiindumus, naise armastus ja sõbra
poolehoid või vähemasti hea
tuju tulebki pudeli, kasuka, reisi, mobla või lihtlabase taskuraha läbi suurema või väiksema
regulaarsusega endale osta?
Sellise puntra küsimuste juures tasub pea et lõhkemist vältida, tõsimeeli patsidega fikseerida. Ja jääb igaühe enda mõõta, on’s isand Amilcari nägemus
elust hälve või pragmaatikaühiskonna halenaljakas, nõmedalt paradoksaalne peegelpilt.
Eesti olematu ajalooga kapi-

talivõidujooksus tekkinud
minioligarhide taustsüsteemis
pole amilcarismis midagi ainuomast ega võõristavat. Osta
korvpallimeeskond või ämm,
rentida jaht või tütar – mis seal
vahet?
Peale olemuslike küsimuste
tulva pakub Vanemuise uusim
lavastus ka mõõdukalt muigeid
ja vähemalt kolme hiilgavat rollikehastust. Arrogants, agressiivne rütm, millega näidend
vaatajat neelab, on lummav.
Ilmseks süüdlaseks lavastaja
kõrval sugesteeriva muusikalise
kujunduse looja. Meeldejääva
komplekti moodustavad oma
minimalismist hoolimata võimsa semantilise sõnumiga lavaning aktsente dikteeriv valguskujundus.

“Härra Amilcar”
Härra Amilcar
Koomiline draama
Autor: Yves Jamiaque
Lavastaja: Heiti Pakk
Osades: Jüri Lumiste,
Marika Barabanštšikova,
Riho Kütsar, Liisa Pulk,
Ott Sepp, Kais Adlas
Etendub: 7.05 ja 8.05.
Laval on näidend elust. Elust,
milles käib näidend. Illusioon.
Tasub vaim virge hoida, märkamaks, kus lõpeb elu ja algab
näidend või vastupidi. Ja üldse
mitte ainult neid paari tundi silmas pidades, mil publikuna tooli soojendad.

Hea korteriühistu juhatus!
TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
29. aprillist 20. juunini 2011 vältava kampaania

“HOOLAS ÜHISTU”
KAMPAANIA AJAL SAAB TELLIDA
KEVADISE SUURKORISTUSE TARBEKS
SOODSA HINNAGA
7 m³ JA 10 m³ PRAHIKONTEINEREID.
Korteriühistutele, kes on TarKÜL-i või EkÜL-i liikmed,
kehtib EKSTRA HIND!
Info: www.tarkyl.ee
Registreerimine E-R 15 - 18, tel 740 0755 või 51
1 0097.
NB! Numbril 5566 1888 saab tellida abijõudu, kes aitavad
laadida konteinerit ning koristada keldrid ja panipaigad.

KUUMAKSED KUNI AASTA
REFINANTSEERIMINE

0.-

palgatõendita
kinnisvara tagatisel

7 460 086, 50 100 111
Raekoja plats 20

Reklaam 5

Neljapäev, 28. aprill 2011

Gaetano Donizetti OOPER

Esietendus 5. mail Vanemuise väikeses majas
muusikajuht ja dirigent Mihkel Kütson dirigent Lauri Sirp
lavastaja Roman Hovenbitzer (Saksamaa) kunstnik Roy Spahn (Saksamaa)

Pakkumised kehtivad
kõikides kauplustes 29.04 - 01.05.11
ELUPUU
BR ABANT

Kõrgus
100 -120 cm

GR ANIIDIST
KÕNNITEPL AAT

-21 %

30x30x2 cm

3.20

6.90

5

48

KÕIK AIAVÕRGUD

-20%

85,74 kr

199
31,14 kr

-38 %
KATUSEPL AAT
DUAL

105x200x0,4 cm

KASVUTURVAS

250 L

12.08

KÕIK PINOTEX
CL ASSIC TOOTED

10.16

790

-20%

0,0316/l
123,61 kr

-22 %
www.rautakesko.ee

949
148,49 kr

-21 %
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Tuhatkond mootorratast müristavad Tartu vanalinnas tsiklihooaja avatuks

Uudised

Eesti Mootorrattaklubide Ühenduse korraldatav tsiklihooaja avamine peetakse tänavu esmakordselt Tartus. Laupäeva, 30. aprilli pärastlõunal vallutavad ratturid ja sõiduvahendid Küüni tänava ja raeplatsi, et valmistuda läbi linna kulgevaks rattaparaadiks.
“Aasta-aastalt on osalejate arv suurenenud ja mootorratturite hulk, kes sedasorti
üritustest väga lugu peavad, ületab sellel kevadel kindlasti 1000 osaleja piiri. Sellise
aktsiooniga tahetakse anda märku, et soe suvi on jälle tulemas ja igapäevases liikluspildis on taas tagasi mootorrattad, kellega palume arvestada,” iseloomustas Eesti
Mootorrattaklubide Ühenduse president Aare Kõuts.
Nagu traditsiooniks on saanud, kogunevad ratturid alates kl 14st linna südamesse – sedakorda Tartus Raekoja platsilt algavale Küüni tänavale, kuhu pargitakse rat-

tad. Seal saavad osalejad omavahel juttu puhuda ja samas on kõik rattad näha ka linnarahvale.
Kuna sellel aastal on oodata rekordarv mootorrattureid, võetakse vajadusel kasutusele ka väikeseid kõrvaltänavaid. Kell 16 käivitatakse aga mootorid ning alguse saab
suur ühisparaad läbi Tartu linna. Paraadi marsruut on Raekoja plats, Küüni tänav, Riia
mnt, Väike-Tähe tänav, Võru tänav, Ringtee tänav, Turu tänav, Sõpruse sild, Pikk tänav
ja paraad lõpeb ning rattad pargitakse Kivi tänavale. Linnarahvas ja ka kaugemalt tulijad on oodatud Tartu kesklinna Raekoja platsile, kus mootorrattureid tervitab Tartu linnapea. Paraadi lõppedes annab klubi Trehv katusel suurejoonelise tasuta katusekontserdi Moonraker.
TE

Kurdid said autokoolis oma kursuse
Tänavu kevadel vormistavad Tartus juhilube 11
kurti noormeest, kelle
tarvis tegi VIVA autokool spetsiaalse kursuse.
Lisaks teooria- ja sõiduõpetajale abistas neid
viipekeele tõlk.

Initsiatiiv omale juhiload teha
tuli Hiie kooli kuulmispuudega õpilaste lõpuklassis õppivatelt poistelt endilt. Kuna viipekeele abita pole neil võimalik teoorialoengutes osaleda,
helistas kooli õppealajuhataja
VIVA Liiklusse, kes saatis ise
õpetaja nende kooli. Loengutundides seletas teooriaõpetaja
kõike esmalt tõlgile, kes seejärel liiklusteadmised edasi viiples. “Enamiku liiklusmärkide
jaoks on olemas oma viibe, kuid
mõned tuleb lihtsalt lahti seletada või joonistada,” selgitas viipekeele tõlk Tea Aavik.
Eesti keel on võõrkeel

Kuna kurtide emakeel on viipekeel, siis eestikeelsed loengud
olid nende jaoks võõrkeeles, vii-

kult, milles need seisnevad, ning
siis püüdsid kurdid vahendatud
seletusest aru saada.
Kogenud teooriaõpetaja
nentis, et kurdid olid kohati
isegi püüdlikumad kui harilikud autokoolis käijad. Paljudel oli juba eelteadmisi ning
kõik õppisid väga innukalt.
Kokku läks teoorialoengute
peale aega siiski pisut kauem
kui tavaliselt. Ettenähtud kuue
akadeemilise tunni asemel
kulus kurtidel liiklusteooria
omandamiseks üheksa. Praeguseks on üheteistkümnest
noormehest kolm teinud ära
ARKi sõidueksami ning kolm
teooriaeksami, kõik esimesel
katsel. Teised tegelevad veel
koolieksamitega.

Raskused autoroolis
Õpilased Deivis Tihhovski (vasakul) ja Kristjan Gerassimov on tõestuseks, et ka vaegkuuljad saavad
autoroolis edukalt hakkama.
Foto: Kristel Mets

pekeele tõlk on nende sõnaraamat. Hoolimata sellest, et liiklusmärkide jaoks on olemas spetsiaalsed viiped, tuli need siiski

viibeldes ka lahti seletada. Suurimaks katsumuseks olid Tea Aaviku sõnul abstraktsed mõisted
teekatte ja selle märgistuse koh-

ta, millest paljud kuuljadki nagunii aru ei saa. Liikluskindlustuse
reeglite puhulgi seletas teooriaõpetaja esmalt tõlgile põhjali-

Kurtide sõidutunde juhendanud Peeter Likk rääkis, et kurtide õpetamiseks tuli ka ise pisut
ümber õppida. Kuna kurt peab
sõitmise ajal teed vaatama, ei
saa ta huultelt lugeda või õpetaja kätega vehkimist jälgida. Sõi-

dutunde alustasid poisid pimedal sügistalvel, seepärast jäeti seletuste jagamiseks lihtsalt
auto seisma, pandi tuli põlema
ning õpetaja kirjutas ja joonistas
siis neile. Likk nentis ka seda,
et kuulmispuude tõttu tunnetavad kurdid autot palju paremini
ning tänu sellele saavad kohati
liikluses isegi paremini hakkama.
Kaks eriti usinat noormeest
taotlevad lisaks traditsioonilistele B-kategooria juhilubadele ka mootorratta juhtimisõigust. Tavaliselt sõidab õpilane
üksi mootorrattaga ja õpetaja
edastab juhtnööre raadiosaatjaga. Neil paraku seda võimalust pole, seega sõidab õpetaja
lihtsalt autoga mootorratta taga
ning vilgutab märguandeks suunatulega, kuhu ristmikult pöörata. Marsruut lepitakse kokku
tunni alguses. Küsimuse peale,
kas VIVA autokool oleks nõus
veel seesuguseid kursuseid
juhendama, vastatakse jaatavalt, sest nii püüdlike õpilastega
on väga tore koos töötada.
Mari Mets
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Taskus näeb “Imelisi linde”

Vaba aeg

Neljapäeval, 28. aprillil kell 18 avatakse Tasku keskuses Eesti Ornitoloogiaühingu
90. aasta juubelile pühendatud fotonäitus “Imelised linnud”. Näitusel esitletakse
valikut tuntud loodusfotograafi Remo Savisaare pildikogust. Ühtekokku saab näha
20 suuremõõdulist linnuportreed, mille hulgas on nii harilike ja tavainimesele tuntud lindude kui ka haruldasemate suleliste fotosid.
“Tahame juhtida inimeste tähelepanu meie lindude värvikirevusele, mida tihtipeale palja silmaga ei märgatagi,” sõnas Remo Savisaar. “Isegi kuldnokk, kes esmapilgul tundub tavaline must lind,
on õige nurga alt vaadates ja pildistades mitmevärviline isend, kelle sulestikust leiab erinevaid kuldrohelisi toone,” lisas
fotograaf. Avamisel astuvad üles piltide autor Remo Savisaar ja ornitoloogiühingu direktor Andres Kalamees, kes räägivad fotode saamisloost ning tutvustavad nendel kujutatud linde. Näitus jääb Tasku II korrusel avatuks 24. maini. TE

Teater

JÄRJEJUTT
Argielus kriminaaladvokaadina töötav autor käsitleb oma
karjääri 11 kõige kummalisemat juhtumit, milles pole
peategelaseks “hea” ja “halb”, vaid keskmes on süü küsimus. Juristina vaatleb Schirach oma tegelasi eemalt, kuid
jõuab puudutada ka teemat, milliseid mõtteid tekitab selline töö kaitsjas endas. “Kuritööd” on üks viimaste aastate
kõneldumaid ja müüdumaid raamatuid Saksamaal, seda
on tõlgitud paljudesse keeltesse.

Siil

Näitus

Sadamateater

Annelinna raamatukogu

29. IV kell 19 Rumm ja viin
30. IV kell 19 Paanika
3. V kell 19 Viimnepäev
4. V kell 19 Viimnepäev

kuni 13. V Türi nukukunstniku Resa
Tiitsmaa näitus Mäng koos emaga

Vanemuise teatri suur maja

kuni 21. V Rukkilille lasteaia laste
loovtööde näitus Piiludes päikest

29. IV kell 19 Orpheus põrgus
30. IV kell 19 Evita
7. V kell 19 Härra Amilcar
8. V kell 16 Härra Amilcar

Vanemuise teatri väike maja

Algus 21. aprilli Tartu Ekspressis
Vahel raamatus kirjeldatud lahendamatute matemaatikaprobleemide üle juureldes tundus talle, et aju suriseb. Need olid
Karimi isiklikud õnnehetked.
Nii nagu kõik vennad – ka vanim, juba kahekümne kuue aastane –, elas Karim ema juures. Isa oli varsti pärast ta sündi surnud. Pere päralt Berliini Neuköllni linnaosas oli kuuetoaline
korter. Kuus tuba kümnele inimesele. Karim kui noorim pidi
leppima kolikambriga. Selle laes oli piimklaasist lambikuppel
ja seina ääres kuusepuidust riiul, kus vedeles tarbetuid esemeid:
harjasteta hari, sangata ämber, mingi ammu väljavisatud elektriseadme juhe ja nii edasi. Ema arvates mängis seal päevade
kaupa arvuti ees istuv poiss videomänge, nagu ta vanemad vennad, aga Karim luges hoopiski klassikute tekste.
Kaheteistkümneaastaselt üritas Karim viimast korda vendade jälgedesse astuda. Ta koostas programmi, kuidas Postipanga turvameetmeid üle kavaldada ja miljonitelt kontodelt
märkamatult peenraha riisuda. Vennad ei taibanud, millega
“Tohman”, nagu nad teda kutsusid, oli hakkama saanud, virutasid talle jälle võmmu kuklasse ja viskasid CD-le salvestatud
programmi ära. Ainult Valid aimas, et Karim on neist mõistuse
poolest üle, ja võttis ta oma kaitse alla. Kaheksateistkümneaastasena lõpetas Karim kümneklassilise reaalkooli. Varem polnud keegi teine sellest suguvõsast oma haridusteel nii kaugele
jõudnud. Nüüd palus ta Validilt kaheksa tuhat eurot laenuks.
Arvates et vend hakkab narkoäri ajama, ei keeldunud Valid
seda talle lahke käega andmast. Karim aga oli omandanud juba
nii palju teadmisi börsiasjandusest, et asus Interneti vahendusel
börsil spekuleerima ja teenis aastaga ligi seitsesada tuhat eurot.
Üürinud endale väikese korteri soliidsemas linnaosas, lahkus
ta igal hommikul vanematekodust, tehes seni jänesehaake, kui
oli kindel, et vennad teda ei jälita. Oma pelgupaika ostis Karim
matemaatika alaseid raamatuid ja kiire arvuti ning veetis seal
aega börsil kauplemise ja lugemisega.
Uskudes, et “Tohman” ajab narkoäri, jättis perekond ta rahule. Abu Fatariste kohta oli noorim poeg liiga kidur ega käinud
kunagi džuudosaalis. Kuid vendade eeskujul kandis temagi kuldkette, räiget värvi satäänsärke ja musta nahktagi ning
kasutas kõnes Neuköllni slängi. Ehkki ta äratas koguni teatavat
aukartust, sest polnud veel narkootikumidega vahele jäänud, ei
võtnud vennad teda tõsiselt. Oleks neilt küsitud, vastanuks nad,
et jah, meie perest ta tõesti on. Rohkem temast ei mõeldud.
Karimi topeltelust polnud kellelgi aimu. Ei sellest, et tal oli
varuks täiesti teistsugune garderoob, et ta lõpetas mängeldes
õhtugümnaasiumi ja käis kaks korda nädalas tehnikaülikoolis
matemaatikaloenguid kuulamas või et ta soetas väikese varanduse, maksis selle pealt makse ning tema nägus sõbratar õppis
kirjandusteadust ega teadnud midagi Neuköllnist.
Järgneb
Hiljuti ilmunud kirjastuselt Tänapäev:

28. IV kell 19 Tabamata ime
29. IV kell 19 Vihmamees
5. V kell 19 Maria Stuart
7. V kell 19 Maria Stuart

Kino
Ekraan 29. IV–5. V
kell 11.30 Rio 3D
kell 14, 16.45, 19.30 (v. a 30. IV,
5. V), 22.15 (v. a 30. IV) Thor 3D
kell 12.15, 14.30, 17 Hop
kell 19.15 (2. V–5. V) Saatuse büroo
kell 21.30 (2. V–5. V) Kormoranid

Kontsert
Ekraan
30. IV kell 20 Met Opera HD Live:
Trubaduur

Tartu laulupeomuuseum
29. IV kell 18 kevadkontsert Laula
elu mõnusaks

Vabaduse puiestee
1. V kell 17.30 kontsert Anneta aega

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.

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

Tartu linnaraamatukogu
kuni 7. V Allan Tõnissoo näitus Retrospekt
kuni 14. V raamatunäitus Eesti kauneimad raamatud 2010
kuni 14. V köitekunstinäitus Scripta
manent IV. Lauldud sõna
kuni 14. V raamatunäitus Vene kirjanikud piirideta maailmas
kuni 20. V raamatunäitus “Looduse” raamatusarjad: “Looduse kuldraamat” (1931 – 1939)

Teenus

Ehitustööd
Ehitus- ja haljastustööd.
yourinvest@hot.ee, tel 5677 9397.
Ehitus- ja remonditööd. Tel 551 7959,
info@svaehitus.ee.

Kinnisvara müük
1-2-3-4-toalised korterid:
www.tartukorterid.ee
Kivimaja Elvas (2korruseline) või
vahetada suurema korteri vastu Tartu
kesklinnas. Tel 5621 3121.

TARTU LINNA TAKSO

ainult
7 www.tartu.taksod.ee
366 366 0,55€/km
Ohtlike puude langetamine,
okste, heki- ja võsalõikus,
äravedu.
Akna- ja fassaadipesu.
Tel 5381 7161.

KASVUHOONED
paigaldus
Tel 5557 8673
Fekaalivedu. Tel 551 1816.

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

TARTU PEETRI KIRIKUS
Narva mnt 104, Tartu
Laupäeval, 30. aprillil kl 9
Kevadine talgupäev Peetri kiriku juures

Reedel, 6. mail kl 19
Tartu Kellakooli tüdrukute
kellaansambli
emadepäeva kontsert
(tasuta)

Müüa korterid Tartus. Tel 506 2212,
742 0240.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 528 6523.
1-toal korter Tartus. Tel 504 1390.
2-toal korter. Tel 507 4635.
2-toal korter Tartus. Tel 515 3688.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-toal korter. Tel 508 1794.

Rendile anda

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

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)

Rendile võtta

Ohtlike puude langetamine, äravedu.
Töö kiire ja korralik. www.vikatimees.
ee, tel 5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Raamatupidamisteenus osaühingutele, korteriühistutele. Tel 506 9518,
info@passiva.ee.
Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale, soodne ja mitmekülgne.
Tel 514 9885.

Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.
Viin ära kasutu teleka, kodumasina.
Tel 520 2155.

3-toal korter. Tel 517 0420.

Hambaproteesitööd: plaatproteesid,
kroonid, sillad. Täiendav vastuvõtt
Kesklinna Hambaravis. Konsultatsioon tasuta. Info ja registreerimine
tel 730 3060.

Koolitus
A-, B-kat kursused, õppesõit.
Tel 5340 2115, sulev1972@hot.ee.
Keelekursused ja individuaalõpe
Emajõe Keeltekoolis. www.emajoe.
ee, tel 5816 7882, Emajõe 1a.

Pakun tööd
Abitöölisele kraavi kallaste puhasta-

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

Laenud. OÜ Kredinaator,
tel 516 4024.

www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta
tel 800 2424.

Müüa kuivad küttepuud kuni 3 rm.
Kohaletoomisega. Tel 511 2625.

TOIMETUS ( 730 4535

Laenud kinnisvara tagatisel. Võlgade
kiirmenetlus, õigusabi. Firmade
likvideerimine. Lõunalaenud OÜ,
tel 555 188 99, www.lounalaenud.ee.

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

Küte

Tänapäeva 2010. aasta romaanivõistlusel ära märgitud töö “Aloise” on hoogne seiklusjutt rüütliromantika austajatele. Tegevus toimub 14. sajandil väljamõeldud Habingeni kuningriigis kusagil Põhja-Alpides, kus
amatsoonlik kuningatütar Aloise on sunnitud tavapärased seltsidaamid
ja pikad kleidid vahetama ratsarüü ja ammu vastu, et jääda ise vabaks ja
kaitsta vallutajate eest ka oma riiki.

Kerghaagiste, autoveotreilerite, paadihaagiste ja kinniste kerghaagiste
rent Elvas. Tel 505 4843.

Vannide emaileerimine ja vannitubade plaatimine. Tel 552 2879.

www.eelk.ee/tartu.peetri

Eve Laur
ALOISE
Sari “Tänapäeva romaan”
Kõva köide, 360 lk

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

Pakun tööd autot omavale inimesele. Tel 5552 2093.

Karlova-Ropka raamatukogu

Pühapäeval, 1. mail kl 10
Jumalateenistus armulauaga

LOOMA

misel (okste ja kütte virnastamine).
Tel 5617 8585.

Tervis

Klassikaline massaaž Tartus.
Tel 504 4842.
SOOLAKAMBER – soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu.

Muu
Austatud muusikahuvilised tartlased!
Tartu uusapostliku kiriku juures tegutseb segakoor. Viljeldakse uuemat ja
vanemat vaimulikku kirikumuusikat.
Ootame uusi lauljaid, eriti meeslauljaid. Tel 5645 6605. Tartu, Veski 40.

REKLAAM ( 730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

LEHE TELLIMINE (1.90 eurot / 29.73 kr kuu) ( 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Kevadtormi lahingtanner algab tänavu Ülenurmelt
Maakodus kevadtöid
tegevail tartumaalastel
ei tuleks olla imestunud,
kui looduses luusivad
laigulises vormis sõdurid või jääb silma mõni
lahingimitatsioonivahend. 4. kuni 20. maini
toimub Lõuna-Eestis,
Lõuna kaitseringkonna
vastutusalal suurõppus
“Kevadtorm 2011”.
Õppuse eesmärk on 2010–
2011. aastal ajateenistusse kutsutud isikkoosseisul põhinevate üksuste kokkuharjutamine ja
oskuste kontroll.
Õppuse viib küll läbi Eesti kaitsevägi, aga riigi kaitsevõime puudutab meist igaüht
– tugev riigikaitse loob turvalise keskkonna nii elanikkonnale kui ettevõtlusele. Eesti kaitsevõime tagamine ei ole üksnes
kaitseväe ülesanne, iga üksikisik ja organisatsioon annab
oma panuse riigi kaitsevõimesse, samuti õppuse aladel elavad
inimesed.
Põhiline tegevus toimub enamasti Põlva maakonnas, aga
õppuse ala on suur, ulatudes
Tartust Võruni. Näiteks jäävad
õppuse alasse Luunja, Võnnu,
Ahja, Mooste, Väimela, Kanepi, Kambja ja Ülenurme. Kui
need punktid omavahel kaardil
ühendada, siis saategi ettekujutuse õppuse alast.
Õppusest võtavad osa elukutselised kaitseväelased ja ajateenijad, reservväelased ja kaitseliitlased ning osaleb ka välisriikide esindajaid, kõik kokku
umbes 4500 osavõtjat.

Õppuste alal võib kaitseväelasi kohata teedel, metsades,
lagendikel, sest kaitsevägi harjutabki paljudes kohtades, et
õppida erinevas keskkonnas tegutsema.
Sõdurid tohivad kasutada
oma ülesannete täitmiseks
üldkasutatavaid
teid või alasid,
mille kasutamine on eelnevalt
kokku lepitud.
Juhul kui peaksite kaitseväelastega kokku sattuma, ärge sattuge paanikasse,
jätkake oma igapäevaseid tegevusi, jääge nähtavale kohale ja
vajadusel juhatavad kaitseväelased Teid ohutusse või lubatud
kohta.
Teedel liiguvad kaitseväe
kolonnid küllaltki aeglaselt, et
vältida ohtlikke olukordi. Palun
arvestage sellega, kui satute teel
liigeldes autojuhina või jalakäijana kaitseväe sõidukitega kokku. Lisaks autodele võib kohata ka kaitseväes kasutusel olevat
soomukit SISU XA-180EST.
Soomukist on vaateväli piiratum kui autost, seega veenduge,
et soomukijuht märkaks Teid ja
Teie liiklusmärguandeid.
Reservõppekogunemised
annavad Eesti kaitseväe sõjaaja
üksustele võimaluse harjutamiseks ning värskendada reservväelaste teadmisi. Harjutatakse
erinevaid tegevusi, sealhulgas
ka lahingupidamist. Aktiivseim
tegevus, ehk lahingutefaas, kus

rohkem liigutakse ja “pauku
tehakse”, on Kevadtormi viimasel nädalal, 13. maist kuni 19.
maini. Kaitsevägi kasutab sellel ajal õppustel imitatsioonivahendeid,
et muuta tegevus realistlikumaks, aga mis
otsest ohtu kellelegi ei kujuta.
Õppustel kasutatavate erinevate imitatsioonivahenditega
imiteeritakse
valgustust, suitsukatet, laske,
granaadi- ja muid plahvatusi.

Õppuste alalt leitud
imitatsioonivahend
võib valel kasutamisel kaasa tuua püsivaid kehavigastusi.

Kolm nädalat Tartu ja Põlvamaal vältav suurõppus “Kevadtorm
2011” annab ajateenistust lõpetavatele noortele tõelähedase
lahingkogemuse, mille käigus kasutatakse muuhulgas relvade imitatsioonivahendeid.
Fotod: Kaitseväe peastaap

Maraton on sõprus!
www.tartumaraton.ee

Imitatsioonivahendi leidmine

Kui leiate õppuste alalt imitatsioonivahendi, peab meeles
pidama, et valel kasutamisel
võivad need tuua kaasa püsivaid vigastusi.
Imitatsioonivahendid on
õppegranaadid, lõhkepaketid,
suitsuküünlad, valgustusraketid
ja paukpadrunid. Kogu lahin-

kpt Kristjan Kostabi
Lõuna kaitseringkonna
tteabeohvitser

Kaitseväelased kasutavad Kevadtormil suitsuküünlaid, imiteerivaid
sütikuid, õppegranaate ja valgusrakette.

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

gutegevust imiteeriv tegevus
toimub vahekohtunike ja hindajate jälgimisel, et tegevuse
ohtlikkus oleks viidud miinimumini nii osalejatele kui ümbritsevale keskkonnale. Siiski võib
imitatsioonivahendite kasutamisel tekkida olukordi, kus
lõhkemata imitatsioonivahend
kaob kasutaja käest ning jääb
ohtlikuna maha.
Kui Te peaksite leidma piltidel kujutatud padruneid, lõhkepakette, valgustusraketi, sütiku
või õppegranaadi, siis ärge seda
mitte mingil juhul puutuge. Jätke meelde leiu asukoht (vajadusel märgistage see) ja andke
leiust teada kas läheduses olevatele kaitseväelastele või helistage päästeametile. Mitte mingil juhul ärge hakake imitatsioonivahendit ise kuhugi viima. Kindlasti korrake see info
üle ka oma lastele ja näidake
neile pilte nendest vahenditest.

Tel. 7456585
hingehoid@hingehoid.ee

EVELIN
Vot siis nõnnamoodi on,
et nõnda palju nagu
polügon on suur,
on suur me
õnnesoovimise soov!

NNE!
PALJU ÕSÕBRAD

MARJU
Õnne ja õisi
täna täis
on su tuba,
meiegi õnnesoov
sinna lisada luba!
SÕBRAD
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