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Leedu autovaraste bande
pääseb varsti vabadusse
Möödunud esmaspäeva muuni
tis näitlejanna Kadri Adamsoni
jaoks meeldejäävaks asjaolu,
et esimest korda elus tuli tal
akohtumajas käia. Tartus arutati kriminaalasja, kus kahtlusu.
alusteks viis Leedu kodanikku.
Üks neist võeti 2009. aastal
kinni just Adamsonile kuuluvast Hondast.
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Algavad linnatänavate remonttööd

Tartu saab strateegilise mürakaardi

Linnavalitsus tunnistas Aruküla tee, Ravila tänava ja Pika tänava pindamistööde riigihankel edukaks Lemminkäinen Eesti ASi pakkumused. Tööde käigus parandatakse teekattes augud, praod ja poorsed kohad. Tehnovõrkude kaevude luugid ja
kaaned tõstetakse tänavakattega samasse tasapinda ja tänav pinnatakse. Tööde
valmimise tähtaeg on 30. juuni.
Fr. Tuglase tänava ülekattetööde teostamiseks Fr. R. Kreutzwaldi ja Vaksali tänava lõigus tunnistati edukaks AS TREF pakkumus kogumaksumusega 70 148 eurot.
Tööde käigus freesitakse asfalt, tagatakse sadevete valgumine restkaevudesse, korrigeeritakse äärekivide kõrgus, korrastatakse teepeenrad, teostatakse ülekattetööd
TE
(4750 m2) ning taastatakse tänavakatte märgistus.

Välisõhu kaitse seaduse järgi tuleb tiheasustusega piirkonna kohaliku omavalitsuse organil, kui tema haldusterritooriumil elab vähemalt 100 000 elanikku, koostada ja esitada terviseametile strateegiline mürakaart. Sotsiaalministri määruse järgi tuleb ka Tartul selline
mürakaart esitada.
Mürakaardi koostamiseks korraldas linn riigihanke, mille võitis OÜ Hendrikson & Ko pakkumusega 22 800 eurot. Mürakaart
luuakse projekti “Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi
koostamine” raames, mida toetab SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus.
TE

Töötukassat rõõmustab pakkumiste laviin,
pikaajalistele töötutele on sellest aga vähe abi
Töötukassa Tartumaa
osakond naudib ka sel
kevadel suurt hulka uusi
tööpakkumisi. Töötuse
probleemi need aga
päriselt ei lahenda, sest
ettevõtjad nõuavad
tööotsijailt sageli oskusi, mida viimastel pole
pakkuda.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Töötukassa Tartumaa osakonnas on rõõmupäevad.
Maakonnas registreeritud töötus on langenud 6,8
protsendini, Eesti keskmine
näitaja on samal ajal 9,8. Võrreldes aastataguse ajaga ootab
maakonnas tööd paar tuhat
inimest vähem. Tööpakkumiste hulk liigub aga selles
suunas, et mullu saavutatud
rekordki aasta lõpuks purustatakse. “Iga päevaga jääb

meie klientideks üha enam
neid inimesi, kes täidavad
meiega koos sama eesmärki
– nad on aktiivsed tööotsijad
ja soovivad kogu hingest tööd
leida,” iseloomustas töötukassa Tartumaa osakonna juhataja Jane Väli muutust võrreldes masuajaga, mil paljud
inimesed olid töötuna kirjas
vaid toetuse saamiseks.
Paradoksaalne on aga, et
kuigi tööpakkumisi ja -otsijaid on palju, siis lõhe nende
vahel süveneb. “Tööandjad
hindavad üha enam hea kutseoskusega töötajat. Praegu on
turul võimalik valida endale nii
head töötajat, et nõrgematel
on lihtne jääda kõrvale.”
Nii on keskmise pikaaegse
töötu profiil küllalt kurb.
Enamasti on tegu kesk- või
kutsekoolis õpingud pooleli
jätnud noore inimesega, kel

Registreeritud töötus Tartumaal 6. jaanuar – 21. aprill
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puudub kutseoskus. Sageli ollakse olnud töötu kauem
kui kolm kuud ja selle ajaga on kadunud ka töödistsipliin. “Tööandjad seavad nüüd
sageli tingimuseks, et ärge saatke isegi praktikale inimesi,
kellel on näiteks põhiharidus.”
Mullusega võrreldes on olu-

3.02

10.02

17.02

3.03

liselt paranenud ehitajate väljavaated. “Üldehitajatele on
leitud uusi rakendusi – fassaaditööd, soojustamine, vuukide
hermetiseerimine. Samuti
koolitame ka ise tööandjatele
vajalikku tööjõudu,” sõnas
Väli. Jätkuvalt on palju töötuid aga klienditeenindajate ja
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lihttööliste hulgas.
Sellele vaatamata on registreeritud töötuse langus ületanud nii skeptikute kui ka
töötukassa enda prognoosid. Masu harjal ennustati
Eesti keskmise registreeritud
töötuse püsimist 10 protsendi juures, tänaseks on see
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aga juba madalam ja suvised
hooajatööd peaksid numbrit veel allapoole tooma.
“Praegu on Tartumaal töötus
6,8 protsenti, ma olen üsna
veendunud, et aasta lõpuks
see alla kuue ei lange,” sõnas
Väli. “Arvan, et ootab ees stabiilne aeg.”

Üks viis palgakuludelt kokku hoida on maksta töötajale töötasu mustalt.

Foto: Tartu Ekspress

Ettevõtjad tahavad raha tagasi
ja on valmis seadust rikkuma
Kuigi töötukassal on
palju häid tööandjatest
partnereid, siis leidub ka
neid ettevõtjaid, kes on
toetuste nimel valmis riiki petma. Sageli ei anta
endale aru, et sel moel
seatakse löögi alla nii
töötaja garantiid kui ka
oma ettevõtte usaldusväärsus.
“Väga paljud tööandjad tunnevad praegu karistamatuse
tunnet. Ka minu kabinetis on
käinud tööandja, kes on püüdnud ehitada palju skeeme, et
meie kaudu kätte saada palgatoetuse rahasid, tööpraktika rahasid ja muud,” kirjel-

das töötukassa Tartumaa osakonna juhataja Jane Väli. “Ta
põhjendas seda sellega, et kui
oli majanduslik madalseis, siis
kedagi ei huvitanud, et ta peab
võib-olla sulgema oma uksed.
Ja nüüd, kui ta loob taas töökohti, siis on riik talle selle võlgu ja peab kulud tagastama riigikassast.”
Skeem on lihtne: ettevõtja
võtab palgale töötu, ent ei sõlmi
temaga ametlikku töölepingut,
vaid maksab töötajale ümbrikupalka, millelt riigile makse ei
tasuta. Töötaja seevastu jätkab
töötute nimekirjas ning saab
peale seadusevastase palga ka
riigilt toetust. Sel moel lükatak-

se töötajale tasu maksmine osaliselt riigi kaela.
“Küsimus pole selles, et meil
ei ole kontrolliorganeid. See on
eetiline küsimus – millele tööandja oma töösuhte üles ehitab?
Sellistel juhtudel ei paista, et töösuhe seisaks usaldusel,” iseloomustas Väli omast kogemusest.
Inimesed sageli ei mõista, mis
ebaseaduslikult töötades tegelikult kaalule pannakse. Näiteks
ei toimu töötajal mitteametlikult
tööl olles pensioniarvestust, mis
kahandab tema tulusid vanaduspõlves. Lisaks on sellistel inimestel välistatud suurte laenude, näiteks kodulaenu võtmine pangast.
Oliver Kund
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Linnavalitsuse juhtivtöötajate palk koos lisatasudega (kroonides)

Osalemine projektis
Tartu pereturismi
suurendamiseks
Linn otsustas osaleda turismiprojektis,
mille eesmärgiks on korraldada turunduskampaaniad Tartu neljas sõpruslinnas – Riias, Greifswaldis, Uppsalas ja
Turus. Projekti eesmärgiks on suurendada rahvusvahelisel tasandil Tartu tuntust laste- ja noortesõbraliku linnana,
kus on huvitavat tegevust kogu perele enam kui üheks päevaks terve aasta
jooksul.
TE

Urmas Kruuse
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Tartu linnavalitsus jagab
kogemusi Serbias

Jüri Mölder
Allikas: Tartu linnavalitsus

Linnavalitsuse palgad on
teinud läbi suure kukkumise
Kui majandussurutise
alguses püsisid Tartu linnaametnike palgad kaua
muutumatuna, siis viimased poolteist aastat on
tulnud läbi ajada oluliselt
õhenenud rahakotiga,
näitab Tartu Ekspressi
läbi viidud võrdlus. Abilinnapea Karin Jaansoni
sõnul pole võimalik öelda, millal 2009. aastal
kärbitud linnaametnike
palk taas endisele tasemele tõstetakse.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Linnavalitsuse palgaandmed
näitavad, et 2008. aastal kulus
enam kui kolmesaja linnavalitsuse liikme ja linnaametniku palkadeks, lisatasudeks ja
preemiateks kokku 60,61 miljonit krooni. 2009. aastal oli sama
number 57,1 ja mullu 53,2 mil-

jonit krooni. Seega on otsus palgakulusid samm-sammult kärpida linna masueelarvetesse
alles jätnud kokku 10,92 miljonit krooni.
“Tõepoolest, see töötasu
vähenemine on olnud kahel
asjaolul – osalt on inimesi koondatud ja osa kohti jäetud täitmata,” kirjeldas abilinnapea
Karin Jaanson. “Teiselt poolt on
linnavalitsuse kõik töötajad sellel ja ka eelmisel aastal andnud
oma allkirja selle kohta, et nad
on nõus palga ajutise vähenemisega kümme protsenti.”
Olulise muutuse linnaisade palgas tõi kaasa 2009. aasta sügis. Enne seda olid linnavalitsuse liikmete palgad seotud riigikogu liikmete palkadega. Pärast aga kehtestati volikogu poolt palga absoluutsumma,
kaotati ära ametnike 13. palk
ja lisatasud staaži ning teadus-

RAHA TAGASI!

kraadi pealt.
“See kärbe on linnal aidanud
hakkama saada, sest me pidime
tegema väga raskeid valikuid ka
linna igapäevelus,” nägi Jaanson seda ainuvõimaliku sammuna.

Tartu linnavalitsus osaleb projektis, mille eesmärgiks on Palilula linnavalitsuse toetamine uute kodanikule suunatud teenuste ja e-teenuste väljaarendamisel ja juurutamisel. Projekti kogumaksumuseks on 38 060 eurot, mida
rahastatakse Exchange 3 programmi
raames.
Lisaks osaleb linn projektis, et vahetada kogemusi ja toetada Serbia omavalitsuse Arandejelovaci finantssüsteemi väljaarendamist. Projekti kogumaksumus on 20 360 eurot ning seda
rahastatakse samuti Exchange 3 programmi raames.
TE

Linnavalitsuse ametnike palgafond (mln kr)
,61
0
6

,14
7
5

8
2
,
53

Linnasekretär teenib enim

Vaieldamatult kõige kõrgemapalgalisemad on linnavalitsuses linnapea, abilinnapead ning linnasekretär, kellele makstud summad moodustavad seitsme peale eri aastati
7,8–8,7 protsenti kogu linnaametnike palgafondist.
Valusaimalt on kärbe puudutanud endist abilinnapead,
nüüdseks riigikokku suundunud Margus Hansonit, kes võrreldes 2008. aastaga pidi mullu
läbi ajama 280 000 krooni väiksema aastapalgaga. Seevastu
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Allikas: Tartu linnavalitsus

stabiilselt kõrge on palk püsinud linnasekretär Jüri Mölderil, kellest mullu sai enim teeninud linnapalgaline.
Seda, millal linnaametnikele taas palgatõus koita võiks, ei
osanud Jaanson prognoosida.
“Selge on see, et niipea olukord
oluliselt ei parane, sest osa kärbetest oli seotud ka riigipoolsete kärbetega. Selles suhtes pal-

gatõuse lähiajal küll ette näha
ei ole, pigem on küsimus, et kuidas järk-järgult taastada ametnike kunagine palgatase ehk
palku igal aastal mitte enam
kärpida.”
Hinnanguid sellele saab
Jaansoni sõnul anda kõige
varem hilissügisel, kui on näha
selle aasta tulude laekumine
linnakassasse.

Tartumaal otsitakse
kadunuks jäänud inimest
21. aprillil jäi Tartumaal Võnnu vallas Võnnu alevikus või selle ümbruses
teadmata kadunuks 1949. aastal sündinud Lehto Uiga. Tundemärgid: kasv
175 sentimeetrit; pealagi kiilas; seljas sinakas-pruunikas tööpluus, jalas
tumesinised dressipüksid ja spordijalatsid. Tartu politseijaoskond palub kõigil, kes teavad midagi Lehto Uiga asukohast või nägid teda 21. aprillil kusagil liikumas, teatada sellest telefonidel
730 8745 või 110.
TE

Viiele ostjale, kes sooritavad 5.–11. maini 2011 Eedeni kodukaupu müüvatest
kauplustest ostu, maksab Eedeni keskus raha tagasi. Loe lähemalt www.eeden.ee

5.–11. maini 2011 Eedeni kauplustes:

Jysk

Tavahinnaga kangad, kardinad, rulood, kardinatarvikud, lauakatted -20%
Paljud mööbli ja suvemööbli näidised ja eelmise hooaja mudelid kuni -50%

Klick

Sülearvuti Dell Inspiron N5030 449 € (enne 499.-).
LCD-TV+monitor Samsung 21,5” P2270HD 199 € (enne 319.49)
Lähem info: www.klick.ee

Koduekstra

Keraamilised ja plastmassist lillepotid -40%
Aiatööriistad -30%, amplid, hoidikud -40%
Dekoratiivpadjad -50%, kunstlilled -50%
Säilitustopsid, -karbid ja -kotid -20%

Elion

Sülearvuti Samsung RV510 399 €
Teler-monitor Samsung 1930HD 139 €
Laserprinter Samsung ML-1660 49 €
Lähem info: www.elion.ee

Ossu

Royal Canin kassitoidud -10%
Sanabelle Adult kassitoidud 400 g 2=3

Konsum Potid, pannid; küpsetusvormid; lauanõud
Noad, kahvlid, lusikad; klaasid, pokaalid
Ühekordsed nõud

Photopoint

-30%

arvutikõlarid, printeritindid ja -paberid; Speedlink mängutarvikud arvutitele ja mängukonsoolidele; patareid, akud,
akulaadijad; telerite seinakinnitused, ühenduskaablid;
binoklid; fotoalbumid, pildiraamid, paspartuud

-20%

LAAT EEDENI AATRIUMIS

Kassiliiv Biokat´s Micro Fresh Hello Kitty, 7 kg 6.34 €
Pet
Center Kassiliiv Biokat’s Fresh, 10 kg 5.99 €
Näriliste saepuru, sidrunilõhnaga, 12–14 l 0.91 €
Täistoit kutsikatele Prestige Puppy Mini, 3 kg – 13.90 €

Reedel (6.05) ja laupäeval (7.05) kl 11–19

Kassikonserv loomalihaga Lara, 400 g – ostes kaks purki,
saad teise -20%

SUURIM
VALIK
KODUKAUPU
Kaubandus- ja
Vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu

Võõrasema taimed (Juhani Puukool)
Põrandavaibad (Ülenurme Käsitöö- ja Rahvuskultuuri Selts Nurmenukk)

Lapitekid (Kodukultuuriselts Tõrvandi)
Punutud korvid (ainult reedel, 6.05)
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Tartu lastekunstikooli
kavandatakse õuemaja

Uudised

Hakatakse välja andma spordiraamatuauhinda
4. mail allkirjastati Eesti Olümpiaakadeemia president Neinar Seli (pildil) ning Eesti Spordimuuseumi direktor Daimar Lell spordimuuseumis ühiste kavatsuste leppe, mille kohaselt hakatakse välja andma Georg Hackenschmidti raamatuauhinda. Auhinda antakse välja igal aastal
eestikeelsele sporditeemalisele raamatule ning laureaadiks saab autor, kes parimal moel räägib spordist, spordi mõttest, ausast mängust ja liikumise rõõmust.
Auhinna nime valikul lähtusid väljaandjad arusaamast, et Tartus sündinud Georg Hackenschmidt (1877-1968) oli nii rahvusvaheliselt edukas sportlane kui ka tunnustatud filosoof,
mistõttu sobib temanimeline auhind igati väärtustama meie spordikirjandust. Esimene Georg
Hackenschmidti auhind antakse välja 2012. aasta aprillis. Auhind koosneb hinnalisest mälestusesemest ning 1000-eurosest rahalisest preemiast.
TE

Linnavalitsus otsustas osaleda projektis, mille eesmärgiks oleks Tartu lastekunstikoolis ehitada õuemaja, kus oleksid kaasaegsed funktsionaalsed ruumid ja
õueala, kus saab läbi viia kunstialast huviõpet, kursusi, õpitubasid, tegevuskunsti
jm üritusi. Õuemajja on kavandatud kaks voolimisklassi ja kaks joonistuse/maalimise klassi. Nende nelja klassi üleviimisega õuemajja vabanevad ruumid põhimajas, kus saab sisse seada ruumid populaarseks disainiõppeks: keraamikaklass,
graafikaruumid ning saal-galerii. Projekti kogumaksumuse heakskiitmisel summas 790 165 eurot omafinantseerib linn projekti kuni 49 787 euro ulatuses. TE

Ahhaa-efekt nagu ei iial varem
Kui oled end värskes
Ahhaa teaduskeskuses
sõrmejälje vastu sisse
lunastanud, tunned peagi, kuidas sõrmeotsad
kibedasti sügelema hakkavad. Jah, just nimelt
– himust kõike siin toimuvat omal käel ja kohemaid järele proovida.

Ahhaa keskus

Üldpind 13 000 ruutmeetrit, sellest siseruumides
10 000, olles sellega Baltikumi suurim teaduskeskus.
Päevas oodatakse keskmiselt tuhandet külastajat,
aastas ennustuste kohaselt
100 000. Peamised turud
peale Eesti on veel Venemaa, Läti ja Soome. Kõigi eksponaatide läbikatsetamiseks kulub 3–5 tundi.
Külastajate teenindamiseks
on uude majja tööle võetud
20 uut giidi.
Parkimistasu külastajale
esimesed kolm tundi tasuta, mittekülastajale 2 eurot
tunnis.
7. maist kella 21st kuni
10. maini on keskus külastajatele avatud 3 ööpäeva järjest. Samal ajal hoiab
uksed lahti ja pakub sooduspileteid ka kõrvalasuv
Aura veekeskus. Maja ees
töötab Lätist pärit õhubatuut – aeroodium.
Täispilet 12, perepilet
26, õpilased ja üliõpilased
9 eurot.

OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Kõnnin Ahhaa keskuse
majesteetlike kuplite all. Siinseal sagivad ringi insenerid ja
leiutajad, trellid käes, et installeerida kuhugi veel mõni seade,
mis sealt parasjagu puudu on.
Keset ruumi paisub ja kahaneb
omasoodu hiiglaslik sfäär, keskendunud, nagu teeks eelsoojendust. Prõksuga lükkab kollane tibu inkubaatoris oma pea
läbi munakoore. Ühtäkki tõuseb maapõuest üles lift ja välja
astub mees sellise näoga nagu
läheks lõunale. Hiljem kuulen,
et ta tegeleb võimalusega sõita
Maa tuumani.
Kümme aastat minu vanusest
on kuhugi kadunud. Vaatan
kahtlustava pilguga ringi, kas
see kaval nüke võib olla mõne
salapärase masina töö. Õnneks
pole mul konkurente. Haaran
ohjad ja asun nuppe vajutama.
Masinatest loomadeni

Ahhaa teaduskeskuse suurim püsiekspositsioonide saal
on peaaegu valmis. Käed saab
külge panna joonistusmasinale, kus kolme hiiglaslikku pliiatsit suunates saad ekraanile luua
erinevaid värvimustreid. Valmis pildi võid saata otse vanaema e-postile või printida välja
kohapeal.
Mõned meetrid eemal maapõue liikuv lift manab sõitja silme ette 3D efektis kõik sügavikus leiduva alates maa-alustest
parklatest ja kanalisatsioonist
kuni tulise magmani välja.
Lae all pesitsev Hobermani
sfäär on võimas vaatepilt, sest
võib soovi korral kiiresti paisuda kuni 5,7-meetriseks. Sealsamas saab end tõmmata Heege
torni 7 meetri kõrgusel asuvasse tippu ja sealt taas alla lange-

Ahhaa keskuse suurima saali keskmes asetseb Hobermani sfäär,
mis vaatajate silme all pea 6-meetriseks võib paisuda. Fotod: Oliver Kund

da. Kogu avar saal on ääristatud
laborite ja keerlevate labürintidega.
Kahe korruse vahel ripub
turvavõrgu kohal köisjalgratas.
Selleks, et igaüks ilma tsirkusekoolituseta köie peal sõita suudaks, annab oma tagasihoidliku
panuse ratta külge kinnitatud
200-kilone raskus.
Kõrvalasuvas saalis on aga
koha sisse võtnud elusolendid.
Pea 360-kraadise raadiusega
akvaarium pakub võimalust
kalade elumaailma sisse minna. Läheduses ehitavad oma
linnasid sipelgakoloonia loendamatud tegelased. Keldris,
päevavalguse eest peidus on
suurte silmadega ja kohevate
sabadega suhkruoravad, keda
tulevikus saab uudistama minna öine külastaja. Saalis aga
suliseb veeveski, kus füüsikaseadused vee, õhu ja laserite

abil proovile pannakse. Amesi ruumis võib kogeda, kuidas
kahemeetrisestki mehehakatisest liliput saab.
Guinnessi rekordiga
pärjatud tähemasin

Ahhaa keskuse tõeliseks
täheks on kahtlemata katuse all asuv planetaarium.
Tee ümmargusse pimedasse
munasse on omaette maastik,
otsekui kõnniks Kuul. Uksest
sisse astudes avaneb vaataja
ees täissfääriline planetaarium,
kus mitte miski ei tundu toimivat nii, nagu tavalises ruumis.
Kuni 20 inimest saab ümmarguse ruumi keskel korraga
kogeda, nagu nad asuksid kosmoses. Võimsa 3D efekti loob
maailma kõige täherikkamana
Guinnessi rekordite raamatusse kantud ja Jaapani leiutaja

Takayuki Ohira loodud projektor Megastar, mis suudab seinal
nähtavaks teha miljonid tähed
ja näidata meie koduplaneeti
sadade tuhandete kilomeetrite
kauguselt.
Tagasi Maa peale tulles saab
Loopie masinas kaaluta olekut
testida, vaadata, kuidas Newtoni õunapuult õunad kukuvad
või jalutada peegellabürindis.
Omaette ruumid on teadusteatril ja kohvikul. Selleks, et
külastajad saaksid tüki teadust
ka koju kaasa viia, on Ahhaas
avatud teaduspood, kust pole
patt näiteks vulkaan kaasa
osta.
Enda järel ust sulgedes tekib
ähmane paralleel, nagu oleksin kioskis plombiirijäätise järjekorras esimene olnud. Nii
see ka on, sest linlastele avaneb
värske teaduskeskus alles eeloleval laupäeval kell 21. Ja siis
juba kolm teadust täis ööpäeva
järjest.

Intervjuu

Tiiu Sild, Ahhaa keskuse juhataja:
Mida nimetaksite uue Ahhaa keskuse erilisemateks
eksponaatideks ja miks?
Võib-olla kõige mõjusam ja uudsem Eestis on meie sfääriline
planetaarium. Sinna on rajatud sellised võimalused, et tekib tunne, nagu maanduksid kosmoselaevaga kuhugi taevakehale. Minu
enda jaoks kõige vapustavam on veel viibida selles saalis, kus on
tegemist elusolenditega. Praegu just tulin vaatamast inkubaatorit,
kus koorus järjekordne väike tibu – see ei jäta kunagi ükskõikseks,
kui uus elu ilmale tuleb. See võiks ka meie külastajatele hästi palju
tundelisi hetki pakkuda.
Milline on keskus numbrites väljendatuna?
Siin majas on üle 10 000 ruutmeetri pinda, sellest otseselt näitusesaalideks umbes 2000. Aga näitusepinnana töötavad ka fuajeed, rõdud, planetaarium. Rahvas ei pääse ainult keldrikorrusele, mis on meil täis ladusid. Tulevikus on plaanis teha keldrikorrusele ka pimekohvik.
Maja ehitushind oli täiesti keskmine ruutmeetri ehitushind.
Kui tavaliselt arvestatakse nii, et 40 protsenti maja maksumusest
peaks olema ekspositsiooni maksumus, siis meie puhul see nii
kõrgele ei ulatu. Aga võime päris uhked olla, et 40 miljonit krooni
on meil olnud selleks, et need eksponaadid siia sisse ehitada. Ehitusele ja eksponaatidele kulus kokku 256 miljonit krooni. Aga see
on alles algus – praegu näeme me põhiliselt sisseehitatud eksponaate, aga kohe on algamas tuline näitusteperiood.
Kuidas uue maja rajamise protsess keskuse töötajate
jaoks kulges?
See on olnud tõesti väga huvitav aeg. Ahhaa keskuses ei tööta
üldse palju inimesi, ainult 14. See, et saime 2009. aastal Lõunakeskuses avada püsinäituse rohkem kui aastaks, oli meile nagu
treeninglaager, kus õppisime töötama seitse päeva nädalas lahti
oleva näitusega. See oli väga suur muutus ajaloos, sest kuni selle
ajani me alati rentisime näituse 5–6 nädalaks ja vahepeal toimus
projektitöö. Lõunakeskuses õppisime seda tööd tegema, see aeg
kulus meile väga ära.
Mis Teid uue maja juures positiivselt üllatas?
Selles osas on mul tõesti oht muutuda lausa härdameelseks,
sest meie koostöö ehitajaga oli ülivõrdes kirjeldatav. Ehitaja
on olnud väga vastutulelik ja ei ole kohkunud tagasi, kui meil
on mõne peaaegu valmis asja puhul tulnud mõte, et seda võiks
ju palju paremini teha – siis on see maha lõhutud ja tehtud
uuesti. Minu jaoks olid ka arhitektide poolt siia mõeldud kuppelsaalid vapustus, sest seda ma ei osanud alguses isegi tahta.
Muidugi väga palju loodan ikkagi meie planetaariumilt, kus
on hästi palju pead murtud selle üle, kuidas see asi teha eriliseks. Kuna maailmas tõesti sellist mudelit ei ole varem olnud,
siis tuli kõik kohapeal välja mõelda. Olen rõõmus hästi paljude asjade üle.
Kuidas edasi, milline on järgmine siht?
See maja ei jää kindlasti pidama sellesse kohta, kus ta praegu
ekspositsiooni mõttes on. Me hakkame tegema seda, mida oleme teinud varem erinevates kohtades – inimesi üllatama – nüüd
siin. Ahhaa keskus ei saagi kunagi valmis, sest ta on mõeldud
kogu aeg muutuv olema.

Planetaariumi projektor Megastar suudab seinal nähtavaks teha miljonid tähed ja näidata
meie koduplaneeti sadade tuhandete kilomeetrite kauguselt.
Ahhaa keskuses sünnib iga päev uus elu: inkubaatoris on esimesed sammud teinud juba kaheksa tibu.

Ringakvaarium pakub ainulaadset võimalust kalade elukeskkonda jälgida.

Köisjalgrattaga saab sõita seitsme meetri
kõrgusel.
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Kaunase “kurkide” autovaraste
bande pääseb varsti vabadusse
Möödunud esmaspäeva
muutis näitlejanna Kadri
Adamsoni jaoks meeldejäävaks asjaolu, et esimest korda elus tuli tal
kohtumajas käia. Tartus
arutati kriminaalasja, kus
kahtlusalusteks viis Leedu kodanikku. Üks neist
võeti 2009. aastal kinni
just Adamsonile kuuluvast Hondast.

autovargad ei ole probleemiks
üksnes Eestis, vaid kogu Euroopas. Seni meie poolt tabatud
brigaadid eelistasid Eestit ja
Lätit, sest siit on kõige rutem
võimalik Kaunasesse jõuda.”

Kurgid Honda-jahil

RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Tol ajahetkel Hiiumaal gastroleerinud näitlejanna üllatus oli suur, kuuldes abikaasa
emotsionaalsest telefonikõnest,
et politsei uurib autovarguse
detaile. Omanikele teadmata
oli nende Jannseni kaubamaja juurde pargitud Honda Civic
vahepeal “jalutamas” käinud
ja koos leedukast pätiga juba
politsei poolt kinni püütud.
“Kindlasti soovitan kõigile
immobilisaatorit!” soovitas naerusui Tartu kohtumajast väljunud Adamson. Ja ruttas Tallinna suunduvale bussile.
Epileptik, tuberkuloosihaige ja invaliid

Regulaarne autovarguste laine “nõelas” Eestit 2009. aasta
kevadel. Uurimisorganite jaoks
hakkas asi hargnema, kui 2009.
aasta septembris tegi leedulane
Gediminas Gecevičius Viljandist varastatud Hondaga Lätis
avarii. Autovarga “kolleegid”
jätsid epilepsiahoo tõttu liiklusõnnetuse teinud päti pärast korralikku keretäit koos “riknenud
saagiga” tee äärde vedelema.
Kaks kuud pärast kraavist leitud leeduka ülekuulamist kukkusid kinni ka tema kaaslased.
Vahistati järjekordse noosiga

VARSTI VABAKS: Et Leedu kurikaelad on uurimise ajal 1,5 aastat juba vangis ära olnud, jääb pealik
Povilavicãiusel (vasakul) ja insener Cã epaitisel (paremal) istuda veel 6 kuud. Junga Petraševićius saab
sisuliselt kohe vabaks.
Foto: Rasmus Rekand

koduteel olnud Jonas Povilavičius, Adomas Čepaitis, Ričardas Kiškauskas ja Gecevičiuse asemele värvatud Gražvydas Petraševićius. Gecevičius
ise aga lubati mullu augustis
vabadusse. Maffia reeglite järgi
“kitse” rolli sattunud mees olla
sedavõrd hirmul, et väidetavalt
püüdnud endalt elu võtta.
Kohtus oli ta nähtavalt värisevate käte ja – vältimaks silmsidet kaasmaalastega – põrandasse rammitud pilguga siiski kohal. Vanglahaiglas lahtist
lagunemisfaasis tuberkuloosi
põdev Kiškauskas osales video
vahendusel. Juba kuritegusid
sooritades põdes ta seda ülimalt
nakkavat tõbe.

Vastuvaidlemist vähesalliva kehaehitusega, kohtus end
ametilt “invaliidina” tutvustanud Povilavičius on tuntust
kogunud tasemel kick-poksijana. Seetõttu on prokurör varem
soovitanud ärandamist pealt
nähes “isegi mitte kaaluda kangelastegusid, vaid politseisse
teatada”.
Just Povilavičius oli bande
juht, kes tõi mehed Eestisse.
Instrueeris, kontrollis ning julgestas tagasiteed oma BMW
roolis “jänesena” ees sõites. See
sõiduk muide, mis seni Pärnu
ühes parklas hoiul oli, tagastatakse kohtuotsusega Povilavičiusele.
Čepaitise ülesandeks oli

lukustuse ja turvaseadmete
kõrvaldamine ning sõidukite
käivitamine spetsiaalselt selleks
kohandatud vahenditega. Ülejäänud olid lihtsad autojuhid.
Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo organiseeritud ja raskete kuritegude talituse vanemkomissar Urmas Lätti kinnitusel tegutsesid vargad äärmiselt operatiivselt. “Meestel oli
kaasas peale päevamoona isegi kütus. Eesti territooriumil ei
kasutatud ühtegi elektroonilist
makse- ega identifitseerimisvahendit, ei külastatud tanklaid
ega kaubandusasutusi ning kurjategijatel kaasas olnud mobiiltelefonid olid mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Leedu

Valdavalt Kaunasest pärit
pätid on vähese haridusega
(ühel vaid 5 klassi, teistel põhikool), peamiselt töötud. Kirjeldus, mis üldjuhul ühtib professionaalse kurjategija tunnustega. Leedu allilmagrupeeringut,
mille liikmetega oletatavasti tegu
on, kutsutakse ninamees Saulius
Velečka-Agurkase (leedu keeles
“kurk”) järgi “kurkideks”.
Leedu autovargad olid spetsialiseerunud Hondadele. 10.
septembri õhtul viisid nad Tartust Vaba tänavalt ära 2007. aasta CR-V. Samal ööl Viljandis
luhtus küll Kauge tänaval 2007.
aasta Accordi vargus, ent selle 2
aastat noorema “venna” hiivasid nad pisut hiljem Suur-Kaarest. 4. novembri õhtul langesid
Tallinnas ohvriks taas 2007. aasta CR-V Raua tänavalt ja sama
vana Civic Vabaduse puiesteelt.
Loetud tunnid hiljem nabiti
enne Läti piiri tankima asunud
vargad kinni.
29. aprillil tunnistas kohtunik
Madis Kägu kokkuleppemenetluse korras mehed süüdi nii
ulatuslikes vargustes kui kuulumises kuritegelikku ühendusse.
Čepaitise, kes möödunud aasta
aprillis Võru arestimajas kongikaaslast käterätiga kägistas ja
rusikaga pähe tagus, lisaks veel
ka kehalises väärkohtlemises.
Kolmele põhimehele määrati karistuseks neli aastat vangistust, millest kinni tuleb istuda
pool. “Pesamuna” Petraševićius
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pääses 1,5-aastase vangistusega.
Gecevičiusele mõistetud 3,5
aastat vangistust täitmisele ei
pöörata, kui ta 4-aastase katseaja jooksul uut kuritegu ei soorita. Temale ainsana ei määratud ka Eestisse sissesõidu keeldu, mis teiste puhul seati 5 aasta
pikkune.
Prokurör Aro Siinmaa arvates on “kohtuotsus esimene
oluline samm Eestist ja Lätist
süstemaatiliselt autovarguseid
toimepaneva Leedu päritolu
kuritegeliku ühenduse tegevusele õigusliku hinnangu andmisel”. Gecevičiuse ja Povilavičiuse kergemaid karistusi põhjendas ta meeste tagasihoidlikuma
rolliga kuritegeliku ühenduse
struktuuris ja ka nende hilisema suhtumisega toimepandud
tegudesse.
“Kui peale esimese varaste brigaadi tabamist jätkusid
samaliigilised kuriteod Eestis
juba kuu aja pärast ning teise
brigaadi kinnipidamise järgselt
läks kurjategijatel uue meeskonna komplekteerimiseks ja
tehniliseks varustamiseks aega
ca kolm kuud, siis pärast viimase brigaadi kinnipidamist
eelmise aasta novembris ei ole
kuni käesoleva ajani sarnaseid
kuritegusid Eesti territooriumil
enam toime pandud. Politseiametnikud on tänaseks piisavalt hästi informeeritud kuritegusid kavandava grupeeringu
struktuurist ja töövõtetest,” selgitas Siinmaa. Rõhutades ühtlasi head koostööd Läti ja Leedu
uurijate vahel.
Politsei andmetel on peale “töömeeste” Leedust kinni
nabitud ja Eestile loovutatud ka
kaks varguste tellimisega seotud isikut. Teiste tabamiseks ja
süü tõendamiseks töö käib.

Tudengitele edukateks eksamiteks lase oma ajupotentsiaal valla!
24-tunnist ööpäevas võib kiirel eksamiajal väheseks jääda, sest alati jääb puudu veel üks
päev õppimiseks ja see võib põhjustada stressi. Kontsentratsioonivõime väheneb, kaob
kontroll olukorra üle ning aeg saab Su kõige suuremaks vaenlaseks. Sellised situatsioonid võivad põhjustada nii vaimset kui ka füüsilist läbipõlemist.

Gerimax Extreme Energy tabletid tõstavad keskendumisvõimet, parandavad
vere juurdevoolu ajju, stimuleerivad aju tööd ja parandavad mälu. Lisaks annavad kiire
energialaengu poole tunni jooksul, mis lubab Sul vajadusel õppida ka öösel või saada
lahti ületöötamise väsimusest.
Ole võimeline palju enamaks, sest erksad meeled võimaldavad
kiireid ning õigeid lahendusi leida!
Lisaks kõigele hoiavad tabletid
Sind ärkvel pikematel öistel
autosõitudel. Võimaldavad saada
paremaid tulemusi spordis ja mis
seal salata - tõstavad ka seksuaalset
võimekust.
Mais
apteekides 25%
soodsam!
Sisaldab ÏenÏenni, guaraanat ja
kuldjuurt.
Kasuta 1-2 tabletti päevas.
Alates 15-ndast eluaastast.
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Kultuur

Tõnis Mägi kutsub matkahuvilisi Elvasse

TAM võitis koorifestivalil teise koha

Laupäeval, 7. mail kell 10.45 avatakse Elvas matkahooaeg koos Tõnis Mägi (pildil) ja
Kärt Johansoniga. Kaastegevad ColdPopCorn ja RN tantsustuudio. Vapramäe–Vellavere–Vitipalu sihtasutuse ja Elva matkakeskuse poolt korraldatud ratta- ja jalgsimatkad, nagu seiklusmatk, energiamatk, kultuuripärandimatk ja teised loodusteemalised matkad, saavad alguse Elva matkakeskuse juurest (Pargi 2) kell 12. Kaugematele
matkaradadele viiakse huvilisi bussidega. Kella 12-st 16-ni on võimalik matkakeskuse
avatud ateljees osaleda taimeseade, taaskasutuse, fimo ja trühvlite valmistamise töötubades. Lisaks annab päeva jooksul OÜ MATKaSPORT nõuandeid, kuidas erinevateks matkadeks seljakotti pakkida ning kell 16 jagab matkamuljeid tuntud matkajuht
Levo Tohva. Matkahooaja avaüritus Elvas on kõigile tasuta.
TE

Laupäeval, 30.aprillil Berliini filharmoonia kammersaalis toimunud rahvusvahelisel koorifestivalil võitis 2. koha Tartu Akadeemiline Meeskoor (TAM) Alo Ritsingu juhatusel. Publikule avatud festivalikontserdil osales 7 koori, igaüks pooletunnise programmiga
(ca kuus laulu). Zãürii hindas iga koori puhul peamiselt kahte teost,
milleks TAM-i repertuaarist olid Alo Ritsingu “Päikesetõus” ning
Veljo Tormise “Ratas”. Publiku südame võitsid eesti mehed aga
legendaarse “Karulaane jenkaga”. Esimese koha saavutas University Choir of Mimas (Norra) ning kolmanda Choral Group Venezziola (Venezuela).
TE

Tartumaa talgutele on end
kirja pannud 392 talgulist
Kevad Tartus 1911
Talve taganedes kogusid ehitustööd Emajõelinnas jälle hoogu. Oli ju tol ajal kombeks ehitada peamiselt soojal aastaajal.
Pealegi olid I maailmasõjale eelnenud aastad meie kodulinnale ehitusbuumi ajaks, mis sai alguse just 1911. a. Roosi tänava
lõppu, Emajõe ürgoru kõrgele kaldale püstitasid 350 meeste- ja
naisterahvast (mehed enamuses venelastest kogenud müüriladujad) Krasnojarski polgule kapitaalseid kasarmuid. Karlova
piiril, Pargi tänaval tehti algust Tartu kõige moodsama sauna
ehitamisega. Eeskuju võeti Soome linnade parematest pesemisasutustest: all üldsaunad, muidugi eraldi meestele ja naistele, teise korra peal 16 eraldi pesemistuba ehk numbrisauna
peenemale publikule. Pilpakülaks kutsutud Karlova alevi eestlastest majaomanikud tellisid Saksa firmadelt dünamomasinaid ja muud värki oma
kohaliku elektrijaama tarvis.
Ehitustööd käisid ka Tartu
teises servas, Savi (praeguse
nimega Näituse) uulitsal.
Siia kerkis prof M. Rostovtsevi eraülikooli 4korruseline
telliskivist ambulatoorium
koos haigemajaga (praegu
TÜ Juridicum). Eraülikooli studendid võisid rõõmustada. Võimud andsid nüüdsest arstiteaduskonna lõpetajatele loa sooritada ametlikult ette nähtud riigieksamid ja saada kõrgharidusega
tohtri diplom. Hoopis rohkem kui seni ehitati Veeriku alevis,
kuna saadi teada, et Maarjamõisa maad ja majad lähevad kindla peale ülikoolile ja siia ehitatakse kaks oma aja kohta suurt
ning esinduslikku kliinikut. Riik oli raha projekteerimiseks eraldanud ja 1912. a läkski ehitustöö lahti. Raha anti ka Toomel
asuva naistekliiniku laiendamiseks – jälle projekteerijatel-ehitajatel tööd ning leiba.
Torkab silma, et just meditsiin tõi linna arengusse vahendeid ning lisas mainet. Ülikool tegi linnavalitsusele ettepaneku nimetada Karlova uulits Pirogovi tänavaks, silmas pidades
kuulsa kirurgi ümmargusi tähtpäevi – sada aastat sünnist ja
30 a surmast. Aga ettepanekuks see jäi ja Karlova uulits sai hiljem hoopis Kalevi tänava nime.
Ja siis need automobiilid, mis ikka enam põhjustasid liiklusõnnetusi. Teatavasti oli esimene avarii juhtunud 1910. a augustis Pihkva (nüüdse nimega Võru) uulitsal. Järgmine toimus
1911. a kevadel, kui lõbusõitjaid täis mootortõld ehmatas Kivisillal vastutuleva voorimehe hobust, nii et see troska kummuli
keeras ja sel moel nii kutsarile kui passaseerile viga tegi. Seejuures ei olnud sohver õigel ajal signaali andnud. Postimehe veergudel hargnes selle – ja veel teistegi õnnetuste – ümber poleemika. Ajakirjandus õigustas kutsareid ja taunis autojuhte ülemäärase kihutamise eest. Autojuhid õiendasid vastu – voorimehed õppigu paremini oma kaeramootoreid valitsema ja hoidku
ohjad pingul, et loom inimese sõna kuulaks. Pealegi ajavad nad
ise, seda peamiselt ristteedel, jalakäijatele otsa ja seda just oskamatuse pärast kiiruga kurve võtta.
Emajõel nähti mitmel korral uudisasja – vee peal kõndimist.
Plekksepp hr Lätt oli valmistanud mitu paari seest õõnsaid
veesuuski, mida nüüd noored mehed käisid proovimas. Pontoonid olnud pikad ja kitsad, hoolega kinni tinutatud plekist
kastid, mis tõepoolest võimaldasid vee peal liikuda.
Ja lõpuks sõnum 1911. a 9. mai Postimehest: “Tartu jõuab
ikka enam suurtele linnadele järele. Nii on politsei lubaga hakanud keegi poisike Suurturu ja Rüütli uulitsa nurgal saapaviksimisega äri tegema. Mis mujal Euroopa linnades ammu tuntud
asi. Nii et olgem tartlased, aga saagem eurooplasteks!”

Esimene autoavarii
toimus 1910. aasta
augustis Pihkva
(Võru) uulitsal.

Sel laupäeval, 7. mail
peetaval “Teeme Ära!”
talgupäeval on Tartumaal
toimumas praeguse seisuga 65 talgut, kuhu on
end osalejana kirja pannud 392 talgulist. Kodulehel www.teemeara.ee
saab talgutele registreeruda kuni laupäevani.
Sel laupäeval on oodata Tartu maakonnas palju toredaid
talguid, kuhu tuleb talgurõõme kogema suur hulk aktiivseid tartumaalasi koos perede ning sõpradega. Kogu Eestis on plaanis üle 864 talgu ning
“Teeme Ära!” kodulehele on
end kirja pannud üle 7700 talgulise. Eestimaalased ootavad
laupäevaks appi veel ligi 27 000
talgulist.
“Teeme Ära!” talgupäe-

Enamusel Tartumaa talgutest saab ka sel korral tegeleda heakorratöödega.
Foto: Loomemajanduskeskus

va korraldusmeeskond annab
teada, et mitmed ettevõtted

ja organisatsioonid üle Eesti
pakuvad sel laupäeval ka oma-

poolset tuge ühiste tööde-tegemiste õnnestumiseks. Olgu selleks siis töötutele mõeldud sõidutoetus töötukassalt, vanametalli või kasutatud autorehvide
vastuvõtmine, soodustused talgusupi, tööriistade jm vajaliku
soetamiseks.
Jätkub ka talgulugude kogumise veebiretk, mis toimub
koos Eesti Rahva Muuseumiga. Talgulugusid saab sisestada
13. maini veebilehel Teeme Ära
veebilehel, samas saab lugeda
teiste lugusid. Kõik lood jõuavad Eesti Rahva Muuseumi
arhiivi.
Talgutele saab end veel registreerida veebilehel www.teemeara.ee, Swedbanki kontorites
ja pangabussis ning telefonil
535 64722.
Tartu Ekspress

Festival Mailaul ja Odessa Pop ühendavad jõud
Kaheksas autorilaulufestival Mailaul toob laupäeval, 14. mail Tartusse, Genialistide klubisse
rohkelt eripalgelist autorimuusikat. Pika õhtu
jooksul astuvad juba
tuntud ja tunnustatud
artistide kõrval lavale
ka paljulubavad noored
muusikud.
Programm koosneb varaõhtustest istumiskontsertidest
ja meelelahutuslikumast-tantsulisemast järelpeost koostöös kontserdisarjaga Odessa Pop. Kell 18 algavad autorikontserdid, kus esinevad Arno

Marilyn Jurman.

Foto: Mihkel Uba

Tamm, Aapo Ilves, Lauri Sommer (Kago) ja Liska Keerberg

(Iduvigik), Prägnantne Brigaad,
Marilyn Jurman ja Karl Kanter, Mikk Saar ja sõbrad ning
Ansambel Tume.
Alates kella 23-st jätkub sealsamas Genialistide klubis Mailaulu ametlik järelpidu-ööprogramm.
Ööd sisustab klubiõhtute
sari Odessa Pop, kelle kava on
seekord läbinisti kodumaine.
Kesköö paiku annab kontserdi parasjagu hoogsalt tuntust
koguv seikluslik Tallinna süntesaatoribänd Kosmofon. Tantsuks ja kuulamiseks mängivad
plaadimuusikat DJ-d Martin
Laksberg & Karl Taul (mõle-

mad Kosmofoni meeskonnast)
ja Tauno Maarpuu (Odessa
Pop).
Et tühi kõht ei segaks muusika nautimist, küpsetatakse linnarahva abiga veel festivalihommikul valmis kuhjade viisi pannkooke ja ahjutäite
kaupa pirukaid. Pilet maksab
6 eurot, tudengitele ja õpilastele 5 eurot (ISICu või õpilaspileti
esitamisel).
Tartu Ekspress

Ootame huvitavaid vihjeid!
vihje@tartuekspress.ee
tel 730 4455

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

KUUMAKSED KUNI AASTA
REFINANTSEERIMINE

0.-

palgatõendita
kinnisvara tagatisel

7 460 086, 50 100 111
Raekoja plats 20
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Uudised

Siinsed ettevõtted tahavad laieneda

Tartus luuakse D-parkimispiirkond

Tartu linnavalitsus korraldas viiendat korda koostöös Tartu ülikooli sotsioloogidega uuringu, et saada ülevaade kohalikust ettevõtluskeskkonnast. Ettevõtlusuuring näitab, et Tartu ettevõtjad on majanduslangusest väljumas ning plaanivad oma äritegevust laiendada.
Uuringu raames tehti intervjuud 250 erineva suurusega ettevõtte tegevjuhiga.
“Majanduskeskkond on 2006. aastal toimunud uuringust tänaseni läbi teinud tohutud
muutused, oleme kogenud nii majandusbuumi kui järsku langust. See on muutnud ka
meie ettevõtjate plaane,” kommenteeris abilinnapea Karin Jaanson. “Head meelt valmistab ettevõtjate soov laiendada oma tegevusi linnas ja suurem rahulolu töötajate täiendõppe võimalustega. Vaid üks ettevõte sajast plaanib lähema aasta jooksul töötajate arvu
vähendada,” märkis Jaanson.
TE

Linnavalitsus saatis volikogusse eelnõu, mille kinnitamisel tekiks juulis Tartusse juurde uus tasuline parkimisala D-piirkond, mis esialgu hakkab kehtima Aura keskuse ja
Zeppelini kaubanduskeskuse vahelisel alal. D-parkimispiirkonnas maksab tund aega
parkimist sarnaselt C-piirkonnale 0,32 eurot, kuid tasuta parkimisaega on ühe tunni
asemel kaks tundi. Uue piirkonna loomise ajendiks oli senine segadus Aura keskuse
ja Zeppelini kaubanduskeskuse parklates, kus eramaal sai tasuta parkida kaks tundi,
kuid Aura keskuse maal, mis kuulub C-parkimispiirkonda, tund aega. Esialgu muutub D-piirkonnaks ainult Aura keskuse parkla. Linna liiklusnõukogu on arutanud ka
võimalust, et perspektiivis võib D-piirkonnaga liituda ka Fortuuna, Tiigi, Pepleri ja Akadeemia tänav, mis tähendaks linna tasulise parkimisala laienemist.
TE

TÜ juuratudengid saavutasid rahvusvahelisel
kohtupidamise võistlusel kõrge koha
Nädalavahetusel Haagis
ÜRO rahvusvahelises
kohtus toimunud mainekal Teldersi harjutuskohtu võistlusel saavutas
Tartu ülikooli õigusteaduskonna tudengite
võistkond väärika kolmanda koha.
Rahvusvahelise õiguse võistluse kolmas koht võideti 20 riigi
arvestuses ja võistkonna liige Kärt
Pormeister arvati kümne parima
suulise esineja hulka. Võidukasse
naiskonda kuulusid hagejate esindajatena Kerstin Linnart ja Marina Ninaste ning kostjate poolelt
Anni Prants ja Kärt Pormeister.
Võistkonda juhendasid TÜ rahvusvahelise õiguse assistent Katre Luhamaa ja õigusteaduskonna
magistrant Miiko Vainer.
Miiko Vaineri sõnul oli meie
tüdrukute ülikõrge tulemus
eriti kiiduväärt just seetõttu, et
pingeliseks võistluseks valmistuti üheksa kuu jooksul õpingute
kõrvalt, samal ajal kui mitmetes
teistes ülikoolides võetakse selleks puhuks vaba semester.
Telders on igal aastal ligikau-

Eestit esindasid Tartu ülikooli juuratudengid Anni Prants (vasakult),
Kerstin Linnart, Marina Ninaste ja Kärt Pormeister. Pormeister
arvati ka kümne parima suulise esineja hulka.
Foto: Tartu ülikool

du 40 Euroopa ülikooli ühendav rahvusvahelisele õigusele
keskenduv harjutuskohtu võistlus, mida korraldab Leideni
ülikool Hollandis. Igal sügisel
annavad Teldersi korraldajad
välja fiktiivse, kuid poliitiliselt
ja õiguslikult aktuaalse kaasuse,
milles on vaidlevateks poolteks
kaks riiki, kes on otsustanud
oma vaidluse lahendada ÜRO
ühe tähtsama organi, rahvusvahelise kohtu ees. Iga võistkond
valmistab ette kaks kirjalikku
memorandumit (üks hagejate ja teine kostjate poolt) ning
kaitseb oma seisukohti suuliselt
kohtu ees. Kirjalike memode ja
lõppvõistluse suuliste ettekannete hindajateks on rahvusvahelise õiguse kõrgelt tunnustatud akadeemikud ja eksperdid
üle terve maailma. Selle aasta
võistluse põhiteemadeks olid
rahvusvaheline lepinguõigus,
keskkonnaõigus, ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioonide õiguspärasus, inimõigused,
põlisrahvaste õigused ja ökoterrorism.
Tartu Ekspress

Haridusameti skandaal
ähvardab veelgi paisuda –
Sasi astus tagasi
Tartu haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapea
Jüri Sasi (pildil) esitas
kolmapäeval linnapea
Urmas Kruusele lahkumisavalduse. Jüri Sasi
põhjendas oma tagasiastumist Tartu juhtivatele
haridusametnikele –
Boris Goldmanile ja Irina
Aabile märtsis esitatud
kahtlustustega linna vara
ulatuslikus omastamises.
“Võttes arvesse esitatud
kahtlustuste tõsidust ja sellega
linnavalitsusele tekitatud usalduse ning maine kahju, ei pea
ma võimalikuks oma ametis
enam jätkata,” selgitas Sasi.
Süüdistust, mille järel Sasi
oma varasemates sõnavõttudes
on lubanud tagasiastumispalve esitada, prokuratuur Goldmanile ja Aabile esitanud pole.
Äkilise lahkumise põhjustas
väidetavalt asjaolu, et lisaks kinkekaartide afäärile on uurimise
käigus haridusosakonnast ilmsiks tulnud teisigi valgust kart-

vaid tegusid.
Sasi kinnitas Tartu Ekspressile, et lahkumisega on tõsi taga.
“Hakkan homme (neljapäeval
– toim) asju üle andma. Ei tea
veel kellele, ilmselt linnapeale,”
sõnas Sasi. Edasistest tegevusplaanidest mainis Sasi kalalkäiku.
Lisaks Sasi lahkumise järel
tühjaks jäävale kultuurivaldkonna abilinnapea toolile vajavad täitmist veel kaks abilinnapea kohta – sotsiaaltöö ja linnamajanduse valdkonnas.
Tartu Ekspress

8

Reede, 6. mai 2011

Arvamus

“Küsimus pole selles, et meil ei ole kontrolliorganeid.
See on eetiline küsimus – millele tööandja oma töösuhte üles ehitab? Sellistel juhtudel ei paista, et töösuhe
seisaks usaldusel. Siin on mingi ühiskonnadiskursus
ettevõtja autoriteedist puudu. Mul on tunne, et osade
ettevõtjate moraal on masu ajal küll alla käinud.”
Jane Väli, töötukassa Tartumaa osakonna juhataja, ettevõtjate
skeemitamistest riigi toetusrahade kättesaamisel. Loe lisaks lk 2.

Lutsu tänav vanasti
Lutsu tänav on üks Tartu iidsemaid tänavaid. Siinjuures võib
märkida, et nähtavasti ka kõige paremini säilinud varauusaegne tänavaansambel Tartus. Lutsu tänava nimi on saksa
keeles Quappenstrasse. Otsetõlkes tähendab see küll lutsu,
kuid tegelikult arvatakse, et nimi
tähistab ühtedel andmetel madalat, lodu maad, teistel andmetel
aga konnakulleseid, kes elasid
liigvee ajal tänavale tekkinud
lompides. Lutsu tänav on esindatud veel näiteks Viljandis, olles
sealgi üks vanimaid tänavaid.
Kuigi viimased arheoloogilised uurimused näitavad, et
Tartus polnud püsivat asustust
enne muistset vabadusvõitlust,
on siiski leitud, et Jaani kiriku kohal on olnud mingisugune ehitis ka varem. Romantiline on mõelda, et meie linna ühe
vanima tänava ajalugu ulatub
muistsesse iseseisvusaega.
Öeldakse, et ühes korralikus vanas linnakeses on olemas
kirik, kõrts, vangla ja koolimaja. Sellest tõdemusest lähtudes
võib väita, et Lutsu tänav ja seda
ümbritsev kvartal omasid veel
enne Teist maailmasõda kõiki
ühe väikse linnakese tunnuseid.
Tänava äärde jääb üks vähestest keskajast säilinud ehitistest
Tartus – Jaani kirik, mis oma
umbes 1000 terrakotaskulptuuriga on maailma mastaabis
arhitektuurimälestis. Kirikuga
oli seotud ka Lutsu 18, mis oli
Jaani kiriku köstrimaja (enne
Teist maailmasõda oli praeguse
Lutsu 16 nn “hruštšovka” asemel majad numbritega 16–24).
Lutsu 20, 22 ja 24 olid enne
sõda üürimajad. Seal on elamist
rentinud suurel hulgal üliõpilasi
ja ka erinevate elualade esindajaid, näiteks masseerija, klaveriõpetaja, õigusteadlane. 1936. a
seisuga on olnud Lutsu 22 isegi segakauplus. Need majad on
kuulunud juudi soost Schlioma

Lutsu tänav 1920. aastatel
(ERM fk 359:39)

Bakschtile, kes ise elas Tähe 10.
Tartu Hugo Treffneri gümnaasium (selles hoones paiknes 1804–1904 Tartu kubermangugümnaasium; 1905–
1918 Tartu Aleksandri gümnaasium) paikneb küll teisel
pool Jaani kirikut, aga üks kooliga seotud hoone oli ka Lutsu tänavas. Maja nr 14 oli oma
18 korteriga selle gümnaasiumi õpetajate maja, kus on elanud eri aegadel nii eesti, vene
kui ka saksa soost pedagooge
ja teisi haridustöötajaid. Lisaks
on 1936. aasta seisuga asunud
selles hoones Tartu Naisseltsi
majapidamiskool.
Tartu vanglale kuulusid
majad 3, 5 ja 7. Lutsu 5 maja
korterid olid kasutusel Tartu
vangla direktori ja asedirektori
ametikorteritena. Samas majas

Karikatuur

on elanud ka Tartu ülikooliga
seotud inimesi.
Huvitav on samuti pärast Teist
maailmasõda lammutatud Lutsu
10 ajalugu. Seal on asunud muu
hulgas Akadeemiline Emakeele
Selts, K. Lubja kübaratöökoda ja
E. Drossi rihmatöökoda.
Ülejäänud majad sellel tänaval on enamasti olnud ühepereelamud või paari korteriga väiksed hooned. Ka neis
on peatunud aeg-ajalt erineva taustaga kostilisi, kellest on
jäänud märkmed omaaegseisse
aadressraamatutesse.
Lutsu tänava vanades hoonetes asuvad ka tänapäeval olulised kultuuriasutused. Lisaks
restaureeritud Jaani kirikule on
seal näiteks Tartu Mänguasjamuuseum ja Antoniuse Gild.
Tõnis Märtson, ajaloomagister
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Ametiühingud taotlevad 325 euro suurust alampalka
Ametiühingud saatsid tööandjate keskliidule üleskutse alustada töötasu alammää-ra läbirääkimisi ning tegid ettepaneku tõsta alampalk alates 2011. aasta juulist
325 euro tasemele.
Ametiühingute keskliidu esimees Harri Taliga (pildil) ütles, et nagu eelmisel
aastal, on ka sel korral ametiühingute põhiliseks argumendiks, et tuleb taastada
alampalga ostujõud, mida elukalliduse tõus on viimastel aastatel märkimisväärselt
vähendanud. “Oleme veendunud, et hinnatõus ja ka tootlikkuse tõus peavad
väljenduma töötajate reaalpalga kasvus,” kinnitas Taliga.
“Kuna hinnad on võrreldes eelmise sügisega hüppeliselt tõusnud ja kõigi prognooside kohaselt hinnatõus jätkub, korrigeerisime ka oma alampalga ettepanekut
ku
ut

Skisofreeniline kevad
Tuul tuulutab seda kevadet
teisiti. Sulaveed voogavad
sel kevadel ohtramalt. Päike
paistab sel kevadel isesuguse
helgiga. Lehtpuud lehtivad
sel kevadel omamoodi. Inimesed käituvad ses kevades
närveldavalt. Üldse on see
kevad teisem kui varasemad.
Kosmeetilise uuenduse läbi
teinud valitsuski plaanib vist
teistmoodi valitsema hakata.
Endine militarist asub oma
sõjamasinaga kündma meie
hariduspõldu, et istutada see
täis valetaimi. Kultuur väänutatakse paragrahvitaoliseks kõverikuks. Keskkonnasõbrad karjuvad täiest kõrist:
“Teeme kära!” Ja enamus
panebki teistele ära. Ainult
rahvateenrid parseldavad
midagi… iseendale ära.
Kõik on suures muutumises. Üksnes vargad varastavad
endist viisi, kerjused kerjavad ja litsid löövad litsi, nagu
ütles juba 83 aastat tagasi saksa dramaturg Bertolt Brecht
oma “Kolmekrossiooperis”.
Unistused ei surevat, aga
kas nad seepärast veel täituvad? Et kõik talendid ei tule
koju, teab iga roju.
Et grippi põdeja köhib ja
seagripis olija röhib, ära neile
otsa vahi, vaid süüta küünalde tahid – siis tuleb tervis su
tuppa ja tõbi ei saa sind tappa.
Et õpilaste arv vähenevat ja
osa koole suletavat, tuleb Tartusse viis uut koolimaja ehitada… nii et jääb üle vaid õlgu
kehitada.
Et Eesti vutikoondis teeb
seniolematut tähelendu, ei
maksa midagi enne, kui jõutakse kontinendi finaalturniirile. Nii et ära hõiska enne õhtut,
vaid poe põhku ja süga kõhtu,
kuni saad asjast mõhku.
Et meie velomatkajad kadusid Bekaa orgu, ärgem laskem veel saba seepärast sorgu: oraaklid lubavad neile elu
ja peatset koju naasmise melu.
Et Jaapanis tuumajaam
lekib ja meilgi joodijoodikuid

varasemalt
320 eurolt 325 euroni,” lisas ta.
va
ara
Ta tõdes, et võrreldes üldiste tööjõukulude tõusu prognoosidega võib alampalga tõusu ettepanek paista suur, kuid selgitas, et Eestis ongi vaja tõsta alampalka
g
ennaktempos. “Meie alampalga ja keskmise palga suhe on võrreldes teiste EL riikidega põhjendamatult madal, mistõttu on selle kiirem tõstmine oluline samm
kõrge- ja madalapalgaliste palgalõhe vähendamiseks,” ütles ta.
Ametiühingujuhi sõnul tõstsid pea kõik Euroopa riigid 2011. aasta jaanuaris
alampalka.
“Eesti kui taaskord ühe hoogsama majanduskasvuga riik on jäänud
a
aga
a üsna häbiväärsesse positsiooni – meist madalamat alampalka makstakse vaid
kolmes
Euroopa riigis: Leedus, Rumeenias ja Bulgaarias.”
TE
ko

Rekreatiivsetest võimalustest Tartus
Rekreatsiooni all peetakse silmas enda tööjõudluse taastamist läbi
aktiivse puhkuse välitingimustes. Neil tegevustel
on tervisehädasid ennetav ja head enesetunnet
taastav funktsioon ning
võib öelda, et rekreatiivsete harrastustega tegelemine tõstab inimeste
elukvaliteeti.

tekib, toob see tulu rohupoodnikele ja kulu kaaskodanikele.
Et Tartu haridusosakonna
kinkekaardid omaniku leidsid ja juhid omakasu ära peitsid, kuid lõpuks ometi vahele
jäid, tuleb hakata maha võtma päid.
Et meie imesuuskur Andrus
Veerpalu olevat neelanud erguteid, ei pidavat vett, sest tema
tarbivat ainult soola ja mett.
Et oleme eurotsooni vaesemaid riike, peame edasi
murdma piike, kuidas euromerel sõuda ning rikaste sekka jõuda.
Et tööpuudus võib peagi olla ruudus, lähevad hinda
välismaasugulus ja majanduspagulus. Mine, kui on, kuhu
minna, ja jää seniks sinna,
kuni su töö on hinnas.
Et inflatsioon teeb järjest
suuremat säru, tuleks appi
võtta käru ja viia riigist ära
kõik niru ja näru.
Et hullem saavat varsti mööda, ei tohi Eesti jääda
teistele söödaks, et meid mättasse löödaks ja elu taas pahupidi pööraks.
Et pime bulgaarlanna Vanga,
see igavene madu, on ennustanud seks aastaks Euroopale
kadu, jääb meil oodata keemiavihmade sadu ja Vanale Maailmale põrguradu.
Et kõik on Eesti meediale
kogu aeg selgemast selgem,
on tegelikult selge ainult see,
et miski pole selge ega seda
selgemaks tee.
Toom Õunapuu, keeledidaktik

Laenud auto või kinnisvara tagatisel,
käenduslaen ning tagatiseta väikelaen.

Rekreatsiooni korraldamine
avalikus ruumis on aga omaette väljakutse. Igal külastajal on
omad ootused ja kõiki asju linlaste meele järele seada on justkui võimatu ülesanne.
Tuleb lähtuda sellest, et rekreatsioonivõimaluste puhul on
tegemist tasuta individuaalseks
või rühmatreeninguna kasutamiseks pakutava avaliku teenusega, kusjuures on võimalik
määratleda ka enim-harrastatavad tegevused.
Tartus on populaarseim
suusatamine

TÜ Pärnu kolledži tudeng
Carina Sutt viis läbi küsitluse, et
välja selgitada Tartu linna elanike ja külastajate rahulolu Tartus pakutavate avalike rekreatiivsete võimalustega. Uurimust
juhendas SA Tähtvere Puhkepargi juhataja Jane Jakobson.
Uurimuses peeti rekreatiivsete võimaluste all silmas eelkõige sportimiseks või jalutamiseks
mõeldud kohti Tartu linnas. Välja jäeti mänguväljakud, spordihooned ja tasulisi rekreatiivseid
teenuseid pakkuvad ettevõtted.
Küsitlusele olid oodatud kahe
nädala jooksul vastama ainult
rajatiste kasutajad.
281 vastatud ankeeti analüüsides selgus, et tartlaste lemmiktegevused on suusatamine,
uisutamine, rullsuusatamine,
rulluisutamine, jooksmine, rattasõit, koeraga või lapsekäruga
jalutamine, kepikõnd, orienteerumine, ujumine, tänavakorvpall ja teised pallimängud. Neid
tegevusi saab harrastada enamjaolt kergliiklusteedel, spordi-

Tartlastele meelepäraseimad tegevused aktiivseks vaba-aja veetmiseks
Suusatamine/rullsuusatamine

Kepikõnd

Jalgrattaga sõitmine

Muu

5%
9%
10%

800 2424

21%
Uisutamine/
rulluisutamine
Jalutamine

Aleksandri 1-36, Tartu, tel 730 2155.

Jooksmine

Allikas: Uuring “Tartu elanike ja külastajate rahulolu Tartu linnas olevate tasuta aktiivse ja sportliku vaba aja veetmise võimalustega”

parkides, staadionitel, haljasaladel ja ka kallasradadel.
Küsitlus näitas, et rekreatiivseid tegevusi harrastatakse enamjaolt koos kaaslasega
nädalas vähemalt üks või mitu
korda ja seda pea võrdselt nii
nädala sees kui ka nädalalõppudel. 86% vastajatest tegelevad
harrastustega hea enesetunde
nimel, väiksem osa sportlike
saavutuste nimel. Kõige populaarsem paik on Tähtvere spordipark ja dendropark, niimoodi
vastas 66,5% vastanutest. Teiseks meelispaigaks on erinevad
kergliiklusteed, neile järgnevad
kallasrajad, erinevad haljasalad
ning staadionid.
Muserdab palliplatside ja
jooksuradade halb olukord

Kõige rohkem puudutasid
linlased ankeetides kergliiklusteede, kallasradade, Jänese
matkaraja ja palliplatside olukorda, ning tundsid puudust
pehme kattega jooksuradadest.
Kergliiklusteede peamisteks
probleemidest toodi välja, et
neid on jätkuvalt vähe, nad on
lühikesed ja kitsad, sageli leidub
seal prahti, lahtisi kive ja oksi.
Lisaks on olemasolevad rajati-

Lihvime ja viimistleme Teie vana põranda,
Hooldame terrasse ja õlipõrandaid.
Vajadusel paigaldame uue.
Lai valik parkette, laudu, liiste, õlisid !

www.porand.eu
tartu@porand.eu

21%
11%

TASUTA INFOTELEFON
Lisainfo saamiseks ja täpsemate
tingimustega tutvumiseks palume
kontakteeruda meie konsultandiga.

23%

Tel 5300 6804
Teguri 37B, Tartu

sed tihti ülerahvastatud.
Läbivaks ettepanekuks oli,
et kergliiklusteed võiksid olla
omavahel ühendatud. Paljud vastajad edastasid soovi,
et Jänese matkarada täies pikkuses taastataks. Arvati, et nii
korvpalli kui ka muid pallimänguväljakuid on Tartus liiga vähe
ning olemasolevad võiksid olla
paremini varustatud. Näiteks
toodi katkiseid korve ja ebatasast asfalti, kuhu kogunevad
vihmaloigud. Kõige enam tunti
sportimisvõimalustest puudust
Annelinnas, Ränilinnas, Karlovas ja Ropkas.
Küsimusele, kuidas on vastanud rahul Tartu linna poolt
pakutavate avalikuks ja tasuta
kasutamiseks mõeldud aktiivse
vaba aja veetmise ja sportimise
võimalustega, saadi 7-palli süsteemis keskmiseks vastuseks
5–6. Sellest võib järeldada, et
hoolimata eelpooltoodud kriitikast ollakse olukorraga pigem
rahul ja rahul. Selline tulemus
on piisavaks tunnustuseks Tartu linna avalikele sportimispaikadele, kuid jätab siiski ka arenguruumi.
Arendustööga on ka tegeletud. Talvel olid linnas avatud
mitu liuvälja ja mõned uued

suusarajad. Tähtvere Puhkepark on juba mitu aastat teinud
ettevalmistusi, et suusatajatele
võiks lisanduda 3 km kunstlumega kaetud suusaradu dendropargis. See ei lahendaks küll
rullihooaja probleeme, kuna
dendropark on liiga pehme ja
soine, et sinna kergliiklusteed
rajada. Teisalt aga pakuks dendropark rohkematki kui suusarajad, näiteks võimaluse pikendada praegust Jänese rada Tartu
linna territooriumile ja tuua see
läbi dendropargi ringiga tagasi
laululavale.
Emajõgi annab Tartule põneva eelise linlaste vaba aja veetmise võimaluste pakkumiseks.
Paraku nõuab selline investeering sadu tuhandeid eurosid,
mida linnakassast kohe võtta
pole, aga milleks jätkuvalt otsitakse võimalusi Euroopa fondidest. Eesmärgiks, kuhu poole
liikuda, tuleks võtta süsteemne
ning terviklik areng. Mugav ja
kvaliteetne avalik teenus pikendab külastajate viibimist linnas,
annab võimaluse ettevõtluse
tekkimiseks ning hoiab Tartu
mainet sporditurismi sihtkohana ja aktiivsete inimeste linnana.
Jane Jakobson, SA Tähtvere
Puhkepargi juhataja
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Molière'i FARSS
ESIETENDUS 29. JUUNIL
10 etendust juunis ja juulis
TARTUS LAULUPEOMUUSEUMI PARGIS
Sooduspakkumised 2.-31. maini

35.20 kr

25.82 kr

25.82 kr 69.63 kr

41.46 kr

70.41 kr

74.32 kr

.75

5

2.6

5
5
5
1.6 1.6 4.4

0
5
0
2.2 2.7 2.8

0
4
.
0

0
4
.
0

42.25 kr 43.81 kr

3.65

0

6.15

Rannarootsi Sealihasardell kg,
Rannarootsi Pikk seasink kg,
Maag LT

0.55

Grillvorst Suvehitt 370 g,
Nõo LT (4.46 kg)
Grillvorstid suitsulihaga
370 g, Nõo LT (4.46 kg)
Suitsupeekon kg, Nõo LT

10.95 kr

5
5
5
0
0.7 1.0 1.0 5.1

0

0.7

5

1.4

1.15

5

0.5

33.64 kr

0 .60
6
.
3
3

5
1
.
2

.45

1.05 1.55 1.55 6.40
Sulatatud juust Kaval Ants
200 g, Valio (3.75 kg)
Gouda juust 150 g, Põltsamaa

Põltsamaa Eesti juust kg,
E-Piim, rasvasisaldus 26%
8.45 kr

.54

0

t

an

Kohv Löfbergs Lila 500 g,
keskmine röst (7.20 kg)
Kohv Löfbergs Lila 500 g,
presskannu(7.20 kg)
Kohv Mocca Fix Melange
500 g (4.30 kg)

.69

0

t

an

+p

6
0,0

11.58 kr

0

t

an

+p

0.89 1.75 0.82
Voimix 400 g, vähendatud
rasvasisaldusega margariin
60% (1.75 kg)
Oilio rafineeritud taimne õli 1 l
Tomatiketšup nr 1, 950 g
(0.58 kg)

6
0,0

.64

0

Hele õlu A. Le Coq Pilsner
4,2% 0,5 l (1.08 l)
Hele õlu A. Le Coq Saaremaa X
7% 0,5 l (1.38 l)
Hele õlu A. Le Coq Alexander
5,2% 0,568 l (1.30 l)

t

an

+p

6
0,0

62.43 kr

.99

3

t

an

+p

6
0,3

6.95

8.61 kr

8.61 kr

15.65 kr

.55

.55

0

0

.00

1

9.39 kr

0

0.70

11.73 kr 11.73 kr

5

7.82 kr

5

0.6

0.7

0.7

1.20

0.92

1.14

.50

0

0

APTI Täisterakaerahelbed 500 g
(0.90 kg)
Kalew nisujahu 1 kg, kõrgem
sort T-405

0

0.5

3

0.60

0.31

3.80

3.90

Maitsestatud kanakoib kg, Tallegg
Suitsutatud kanakoib kg, Tallegg

11.73 kr

.75

13.30 kr

14.86 kr

.85

.95

0

0

0

1.27 1.14 1.14

Fit Food mais 340 g/ 280 g (1.96 kg)
BellaBellissimo marineeritud mini
delikatesskurgid 340 g/ 190 g (2.89 kg)
Ektoni Kreeka salat 900 g/ 465 g
(2.15 kg)

.25

0

0.57

10.01 kr

.74

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

+p

6
0,0

10.80 kr

5.00

3.91 kr

.55

0

Meierei, rasvasisaldus 29,5% (7.00 kg)
Edam juust 150 g, Põltsamaa
Meierei, rasvasisaldus 22% (7.00 kg)

4.90 4.90 2.49

8.61 kr

7.04 kr

5

0.7

10.95 kr

0

0.7

Heeringafilee küüslaugukastmes
100 g, Viru Rand (5.00 kg)
Sprotid õlis 240 g, Libava (3.13 kg)
Viciunai heeringafilee vürtsikas
kastmes õlita 250 g/150 g (4.67 kg)

21.91 kr

.40

1

15.65 kr

.00

1

17.99 kr

5

1.1

1.84 1.27 1.53

Felix Magushapu kapsas 530 g
(1,42 kg)
3 MIN Kukesupp 480 g, Salvest
(1,77 kg)
3 MIN Makaroniroog lihata
480 g, Salvest (1.98 kg)

Rivona maasikakeedis 580 g,
Leedu (2.41 kg)
Conex virsikupoolikud 850 g/ 470 g
(2.13 kg)
Gloster kirsikompott 680 g / 350 g
(3.29 kg)

10.95 kr 10.95 kr 3.91 kr 15.65 kr

7.82 kr 7.82 kr 15.65 kr 37.55 kr

0
0
5
0
0.7 0.7 0.2 1.0

0
0
0
0
0.5 0.5 1.0 2.4

1.46 0.89 0.45 uus

0.70 0.70 uus 2.70

Anakom kartulipüree 35 g, loomalihamaitseline, saiakuubikutega
(7.14 kg)
Makaron Torino sarveke 400 g
(1.25 kg)

Dilmah must tee vaarika 1,5 g x 25
(18.67 kg)
Inka kohvijook 150 g (4.67 kg)
Küpsis Siro Maria 100 g (2.50 kg)
Küpsis Dominik Žur-Žur (2.74 kg)

Šokolaadibatoon Snickers 2-pakk
75 g (6.67 kg)
Šokolaadibatoon Twix Xtra 75 g (6.67 kg)
Sefiir šokolaadis 250 g, Läti (4.00 kg)
Karamell Frutic assortii kg, Moldova

25.66 kr 10.01 kr 77.29 kr

5.48 kr

4

1.6

4

0.6

4

4.9

10.95 kr

5
0.3

14.86 kr

.70

.95

0

0

6.26 kr

0

.40

8.61 kr

5

0.5

11.58 kr

4
0.7 ,06
t0

an

+p

Hele õlu Saku Rock 5,3% 0,5 l
(1.28 l)
Hele õlu Saku Originaal 4,6%
0,5 l 6-pakk (1.33 l)
Muu alkohoolne jook ZIP
Long Drink Africa 5% 0,5 l

2.36 0.79 5.70

Marli Jõhvikanektar 1 l, mahlasisaldus 30%
Põltsamaa Multimahlajook 1 l
Gutta Apelsinimahl 1 l, mahlasisaldus 100%
TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

56.33 kr

0.60

Alma kohupiimakreem 3% 400 g (2.13 kg)
Alma kohupiimakreem, rosina-vanilli,
kakao, maasika 4% 150 g (3,00 kg)

11.73kr

0.65 0.95 0.95

0.65 0.95 1.27

22.69 kr 8.61 kr

Õnne sepik 300 g, Eesti Pagar
(1.33 kg)
Õnne peenleib 310 g, Eesti Pagar
(1.29 kg)

56.33 kr

0

11.58 kr

4
0.7

35.99 kr

0
2.3

+pant 0,06

0.59

16.43 kr 79.80 kr

0

2.25 2.25 5.70

.40

2

+pant 0,06

11.73 kr 16.43 kr

.45

Sun siider maasikamaitseline
4,5% 0,5 l purk (1.48 l)
Itaalia vahuvein Sovetskoje
Zolotoje 11% 0,75 l (3.07 l)

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

3.30 3.70 3.99
Pereviiner kg, Rakvere LK
Lastevorst kg, Rakvere LK
Haanja poolsuitsuvorst kg,
Rakvere LK

.85

5

7.82 kr

53.20 kr

.20

Grillvorst Õhtugrill kg, Saaremaa
Talusink kg, Saaremaa LT

7.04 kr

13.30 kr

.45

4.5

4

34.42 kr

85.27 kr

0.48

1.08

Sonti Granaatõunamahl 1 l,
mahlasisaldus 100%
Karastusjook Classic Jaffa 1,5 l,
A. Le Coq (0.43 l)
Värska Originaal 1,5 l, 6-pakk (0.55 l)

Whiskas kiisueine Duo 100 g, lõhetuunikala, kana-pardiliha (3.50 kg)
Darling kuivtoit koertele 500 g,
liha-juurvilja, linnuliha-juurvilja
(1.40 kg)

56.33 kr

118.13 kr

0
3.6

56.33 kr

0
3.6

71.97 kr

0
4.6

Geogr. tähisega Rumeenia lauavein
Dreamer Late Harvest Cabernet
Sauvignon 12% 0,75 l (4,80 l)
Chardonnay 11,5% 0,75 l (4,80 l)
Itaalia kaitstud päritolunimetusega
punane vein Villa Scacchi Montepulciano D'Abruzzo 12,5% 1,5 l (3.07 l)

5
7.5

118.91 kr 133.00 kr

0
7.6

0
8.5

Moldaavia brändi Garling Aleko
36% 0,5 l (15.10l)
LIK Vana Tallinn 50% 0,5 l, (15.20 l)
Saksamaa rumm Bacardi Gold
37,5% 0,5 l (17.00 l)

1.10 0.60 0.82
Meeste sokid lühikese säärega,
2 paari (0.48 paar)
Kalmuküünal kaanega spriraal,
põlemisaeg 20 tundi
Tualettpaber Grite Plus 2-kihiline,
4 rulli (0.14 rull)

35.20 kr 98.57 kr 89.97 kr 100.14 kr

5
0
5
0
2.2 6.3 5.7 6.4

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

6.26 kr

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

6.26 kr

Nurga pood Kuusalu tee 39 Kuusalu
Aravete Piibe mnt 16 Aravete
Valge Jaani 3 Järva-Jaani
Kaseke Ülesõidu 8 Tapa
Keskuse Mere 67 Võsu
Lehtse Pikk 14a Lehtse
Mesilane Faehlmanni 15 Rakke
Harald Oja 12 Nõo
Nord Tallinna 68 Rakvere
Tamsalu KM Raudtee 5 Tamsalu
Tapa KM 1.Mai pst 3 Tapa
Ulvi Rägavere vald Ulvi
Vajangu Tamsalu vald Vajangu
Toila Pikk 18a Toila
Õ-pood Kunda tee 4 Viru-Nigula
Loksa pood Posti 2a Loksa
Maali pood Pärniku 11 Avinurme
Karlova pood Võru 47a Tartu
Haava pood Võru mnt 3 Kambja
partner: Georgi Pikk 16 Väike-Maarja

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

Kevade Valga mnt 3 Tõrva
Nooruse Räpina mnt 1 Võru
Pille Kooli tee 2 Väimela
Eeden Weizenbergi 21 Kanepi
Ostumarket Vabriku 11 Põlva
Kaare Suur-Kaare 68 Viljandi
Leola Jakobsoni 11 Viljandi
A-Market Valga mnt 7 Elva
Keskuse Aia 1 Jõgeva
Piiri Piiri 7 Jõgeva
Rüütli Lossi 11 Põltsamaa
Torma Tartu mnt 7 Torma
Alu Rapla 3 Alu
Ristiku Tallinna mnt 45 Rapla
Rita Märjamaa vald Varbola
Karli Piibe mnt 8 Aegviidu
Ambla Pikk 16 Ambla
Kiltsi pood Pikk 2 Kiltsi
Triigi pood Triigi
Koeru Jaani tee 2 Koeru

Viin Monopol 40% 0,2 l, Remedia (11.25 l)
Viin Nemiroff Delikat 40% 0,5 l (12.60 l)
Viin Radamir Premium Vodka 40% 0,5 l (11.50 l)
Viin Estonian European Vodka
40% 0,5 l (12.80 l)

www.meietoidukaubad.ee
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Nõlvaku bussipeatus
võtab jalad alla

Uudised

Seoses Nõlvaku tänava rekonstrueerimistöödega muutub ajutiselt Nõlvaku bussipeatuste asukoht. Alates 5. maist kella 10st
kuni 5. juunini 2011 asub ajutine Nõlvaku väljuvate busside peatus ligikaudu 100
meetrit kesklinna suunas, lasteaia kõrval.
Saabuvad bussid peatuvad senises väljuvate busside peatuses.
TE

Statistika

Aprillis jäi Tartusse saabujate
j
saldo plussi
Tartus sündis aprillikuus 74 ning suri 88 isikut
216 inimest saabus Tartusse
172 lahkus siit
28 abielu sõlmiti Tartu maavalitsuses
24 abielu lahutati

Jalgratast hoolda vähemalt kord aastas
Tartu Ekspress laenas
sügisese maratoniporiga
garaažinurka unustatud
ratta ja õppis jalgrattapoe VeloSpets meistri
Andrei Morjakovi abiga,
kuidas veerevale sõbrale
kevadist hooldust teha.
Kõvasti üle tunni kestnud
töös pole otseselt midagi, millega osav mees ise
hakkama ei saaks. Eeldusel, et kõik tööriistad ja
määrdeained on varnast
võtta.

ka laagrite vahele. Enne hooldust, kus niikuinii kõik pulkadeks lahti võetakse, pole vahet.
Ka tuleb vesi liikuvatest osadest välja, kui pesujärgselt varsti
sõitma minna. Enne ratta pikemalt seisma jätmist survepesu ei
soovita.

Pidurid timmi nii, et klotsid oleks mõlemal pool võrdsel
kaugusel. Jälgi ka kõrgust, et
klots ei ulatuks rehvini.

Laagri kinnitamine nõuab
täpset tunnet: loksuda ei tohi,
aga puua ka mitte. Viimane,
muide, on hullem.

Pidurid-kinnitid lahti ja ratas
on käes. Tirri eemaldamise
spetsiaalvõtit müüvad rattapoed.

RASMUS REKAND

Ka esihargi laagrid vajavad
puhastamist ning uut määret.

rasmus@tartuekspress.ee

Maitse asi, kas usaldate
ennast või kedagi teist – peaasi,
et ratas vähemalt korra aastas
hooldust saaks. Selgeks sai ka
põhitõde – ratta eluiga sõltub
ketist. Seda tuleb regulaarselt
puhastada ja õlitada spetsiaalse
ketimäärde, mitte luku-, õmblusmasina- või toiduõliga. Vastasel korral tuleb lisaks ketile
peagi vahetada hulk hammasrattaid ja see pole enam odav
lõbu.

Esimeseks ülesandeks on
mustusest vabaneda. Pisut leotusvahendit (sobib auto oma) ja
seejärel survepesuriga suurem
pori maha. Sealjuures tuleb
arvestada, et suruvesi pääseb

Klassikaline svamm ja šampoon, et korralikult küürides
kõik nurgatagused puhtaks
saaks. Seejärel üle uhta.

Vana määre ja kuulid eemaldada. Selles jooksus on näha
tumedad kohad, kuhu hakkab
rooste tekkima. Ilmselt on niiskus sisse pääsenud, selle vältimiseks tuleks tihedamini määret vahetada.

Ketipesuks on spetsiaalne masin olemas. Kodus asendab seda lapp ja õli lahustavad
ained (küsi keemia- või autopoest).

Kuulide puhastamiseks mätsi
nad lapi sisse ja hõõru peopesas. Kontrolli, et kuulidel poleks
nähtavaid vigastusi-täkkeid.
Sellised tuleb kohe välja vahetada, muidu hakkavad ka teisi
sööma.

Uue määrde (küsi spetsiaalset rattalaagri oma, mitte ära
kasuta suvalist tavotti) panekul
on hea abimees süstal.

Esimene käiguvaheti on liiga kõrgel, hammasratas ja kett
vajavad kulumise tõttu peagi
vahetust.
Et jooks õigeks saada, on rattapoodides täpsed seadmed
ja kodarakeeramises kogenud mehed. Üldiselt ei soovita
kodus seda tööd ise ette võtta.

Veendumaks, et kõik sai korda, teeb meister ka proovisõidu.

12.11.2011 NOKIA KONTSERDIMAJA
13.11.2011 VANEMUISE KONTSERDIMAJA

12 Reklaam

Reede, 6. mai 2011

Koer-kibuvits leevendab artroosi
Artroos ehk liigesekulumus on
kõige lev inum liigesehaig us,
millele ei ole leitud kõigile
kättesaadavat efektiivset ravi. Nüüd
on teadlased avastanud, et koerkibuvitsamarjapulber leevendab
valu ja liigesejäikust artroosi käes
kannatavatel inimestel.
Artroosi esineb rohkem eakamatel –
igal kümnendal inimesel selles eagrupis
esineb iga päev liigesevalusid. Haigus
läheb ühiskonnale väga kalliks ning
seda on nimetatud lausa rahvuslikuks
nuhtluseks.

Kurnav liigesehaigus
Elu liigesehaigusega võib osutuda
nii füüsiliselt kui vaimselt väga
kurnavaks. Artroosi korral kõhr kulub
ära ning liigesepinnad hakkavad
üksteise vastu hõõrduma. See
põhjustab valu, paistetust ja liigese
liikuvus väheneb. Lagunemisprotsessi
jätkudes tekib põletik, vabanevad
ensüümid, mis omakorda põhjustavad
kõhrekahjustust. Lõpuks kaotab liiges
oma normaalse kuju.
Artroosi täpne tekkepõhjus ei ole
teada, kuid vanus on kindlasti üks
riskifaktor. Enne 45. eluaastat esineb
artroosi enam meestel, pärast 45.
eluaastat on see sagedasem aga naistel,
eriti kätes. Ülekaalulisus mängib rolli
põlveliigese artroosi kujunemisel.
Siiski saab haigust kontrolli all hoida,
võimaldades seda põdevatel inimestel
elada täisväärtuslikku elu. Uuringutega
on kindlaks tehtud, et koer-kibuvitsal
(Rosa canina) on artroosi ravis tõhus
roll.

Mais
soodu
stus

-25%
apteek

ides

Koer-kibuvitsa
pulber – imeline
abi liigestele
Hoiab liigeste tervist ja
parandab liikuvust
Toetab luude ja kõhrede
normaalset talitlust

Reumatoloogi kommentaar
koer-kibuvitsa kohta

UUS!

Uuringud* on näidanud, et koerkibuvitsamarjapulber leevendab valu ja
liigesejäikust artroosi all kannatavatel
inimestel. Kibuvitsapulbri valuvaigistav
efekt liigesekulumuse korral tuleneb
tõenäoliselt aktiivsest toimeainest,
mida nimetatakse GOPO. Teadlased
oletavad, et GOPO põletikuvastane
toime t u leneb sel le võimest
takistada põletikurakkude liikumist
põletikukoldesse ja vabade radikaalide
vastasest toimest. Artroos ei ole lihtsalt
liigese ärakulumine, vaid seal on
olemas ka põletikuline komponent, mis
võibki reageerida toimeainele GOPO.
Nüüd on teadlased leidnud, et koerkibuvitsapulber vähendab patsientidel
valu isegi paremini kui glükoosamiin.
Reumatoloog Rod Hughes kinnitab:
“ Tõendid koer-k ibuv itsapu lbri
kasulikkusest artroosi korral on
vettpidavad ja kui patsiendid soovivad
looduslikke vahendeid kasutada,
soovitaksin neil proovida just koerkibuvitsapulbrit.”

Miks valida just LITOZIN® pulber?
Kõrvaltoimeteta looduslik toode
Väga mugav kasutada – ühes pakikeses
terve päeva annus
Võib vähendada valuvaigistite
kasutamise vajadust ja seoses sellega
tekkivaid kõrvaltoimeid
deldud koer-kibuvitsa marjadest. Kasutades LITOZIN®-i saate leevendust oma
liiges-probleemidele ja sellega seoses
tunda rõõmu paremast elukvaliteedist,
suuremast igapäevasest aktiivsusest, paremast tujust ja unekvaliteedist. Kirjuta enda
kogemusest LITOZIN®-iga Axellus OÜ,
Lõõtsa 2B, 11415 Tallinn. Avaldamiseks
sobilike lugude autoritele auhinnaks 2 kuu
varu LITOZIN®-i.

Lit 1102-008

LITOZIN® pulber on valmistatud eritöö-

* Hiljuti avaldati meta-analüüs
katsetest, millega uuriti kibuvitsapulbri
valuvaigistavat toimet liigesekulumuse korral.
Identifitseeriti kolm uuringut, kus patsiendid
olid saanud kas koerkibuvitsapulbrit või
platseebot (ilma toimeaineta pulbrit) ja
hinnati valu vähenemist. Valu leevenemine
kibuvitsapulbriga leidis kinnitust kõigis
kolmes uuringus: see oli märgatavalt
parem kui platseebogrupis, samuti vähenes
tavaliste valuvaigistite kasutamine.
Liigesekulumuse all kannatavad patsiendid

said valuvaigistava toime kaks korda suurema
tõenäosusega kibuvitsapulbrist kui platseebost.
Ülevaates järeldati, et kibuvitsapulber
leevendab mõõdukalt liigesekulumusest
tingitud valu ja sellel puuduvad kõrvalmõjud.
Kibuvitsapulber on piisavalt ohutu, et seda
müüa ilma retseptita ja teatud juhtudel on
selle kasutamine asjakohane.
Allikas: Rod Hughes, reumatoloog

Eesti tarvitajad kiidavad
koer-kibuvitsa mõju
Optimistlik pensionär (71):
Olen pensionil õpetaja ja suurim
rõõm oma pere kõrval on alati olnud
see, et olen pikki aastaid suutnud
5-korruselises prestiižikas koolis
mööda treppe üles-alla liikudes (sest
klassid, õpetajate tuba, söökla jm
asuvad ju erinevatel korrustel) oma
tööga toime tulla. Aga pärilikkuse eest
ikka ei põgene! Olen oma emalt saanud
kaasa liigeste probleemi ning selle tõttu
olen arvel ka ortopeedi juures ning
olen aastaid tagasi ka üle elanud ühe
põlveliigese puhastuse operatsiooni.
Praegu olen põlveliigese vahetuse
järjekorras.
Ei, ma ei igatse kunst-põlveliigeseid
ja kui suvel tuligi teade, et võin tulla
operatsioonile, siis olin tol hetkel lausa
õnnelik, et pereprobleemid takistasid
mul seda tegemast. Jaa, mul oli juba
aastaid vilets liikuda ja aias töötasin
ainult pingikesel istudes. Tööl käimine
tuli lõpetada, sest treppidel sain liikuda
üles minnes ainult neljakäpukil (!)
ja alla pidin tulema sammhaaval
selg ees. Nii liikudes aga oleksin
olnud koolis paras tsirkusenumber.
Viimane kord kirjutas doktor mu
retseptile: kargud ja kepp. Olen juba
söönud kõiki arstide poolt soovitatud
apteegitooteid ja määrinud 2–3 korda
päevas põlvi kõikvõimalike toodetega,
mis baseerusid ravimtaimedel.
Ja siis juhtusin lugema Litozini
tagasihoidlikku reklaami. Ja ma
alustasingi jaanuari viimasel nädalal
vastavalt reklaamile algul üsna
suurte annustega. Aga seda, et tugev
valulikkus põlvedes kaob paari nädala
jooksul, ei julgenud ma oodata... Nii
see on! Jätkan optimistlikult ja tahan
sama soovitada ka teistele hädalistele.
Igatahes trepist ma enam käpuli üles
ei roni ja keppi/karke ma ka ei kasuta.
Loodan, et olen leidnud mingis mõttes
IMEROHU, mis on näidanud pikka
nina mu ema “pärandusele”.

Pensionär, kes kannatanud
liigesevalusid pikki aastaid:
Tavalisi valuvaigisteid ma kasutada
ei saa, kuna magu ei kannata ning ega
nendest eriti abi ka pole. Avastasin
enda jaoks Litozini juba 3 aastat tagasi.
Olen seda kasutades palju abi saanud.
Tean omast käest, et Litozini tuleb
kasutada pikka aega, et näha tulemusi.
Tulemused aga on seda ootamist väärt,
sest liigesed on pärast palju liikuvamad
ja pole nii valus. Kõrvaltoimeid
Litozinil pole, seega täiesti ohutu.
Iga päev ilmub lehtedesse aina uusi
ja uusi “imetooteid”, mis lubavad
liigesehaigetel kas või tantsima hakata.
Olen skeptiline, ei usu enam mingeid
“imereklaame” peale Litozini. Kallid
kaaskannatajad, annan teile tasuta
head nõu – proovige Litozini.

73 a naine:
Mina sain võtta 3 originaali,
järjepanu. Tulemus oli hämmastav.
Ma olin puusaliigeste vahetamise
järjekorras 2009. a, nüüd lasin
järjekorda edasi tõsta, sest magan
ilma valuvaigistita, käimine on
kergem. Võimalusel võtan Litozini
edasi. Loodan ilma operatsioonita
hakkama saada! Soovitan soojalt
võtta Litozini.
Aitäh Litozinile!

71aastane pensionär maalt:
Jaanuari algul külastas mind tütar.
Ta oli murelik, sest tal valutasid
praktiliselt kõik liigesed. Veebruari
algul ta aga helistas, oli reibas
ja rõõmus. Ta liikuvus oli hea ja
liigesevalud kadunud. Oli kasutanud
Litozini. Soovitas ka mulle.
Olen liigeste valude ja jäikusega
hädas üle 10 aasta. Tarvitanud
igasuguseid ravimeid, asjatu. Olen
ülitundlik valuvaigistitele. Litozini
tarvitamisel ülitundlikkuse nähte
ei ilmnenud. Juba nädalapäevad
peale ravimi võtmise algust tunnen
ennast palju paremini. Liikuvus on
tunduvalt paranenud, valud peaaegu
kadunud. Isegi naabrid märkasid mu
liikumise paranemist. Üldse olen palju
õnnelikum.

Kommentaar:
Proviisor Marika Masing
Kellele soovitada eritöödeldud
koer-kibuvitsa pulbrit Litozini?
Soovitatakse kõigile, kes tahavad
säilitada oma liigeste tervist ja
efektiivsust. Vanemaealistele, kel
esineb liigesprobleemidega kaasnevat
elukvaliteedi langust. Neile, kelle
liigesed on ülekoormatud, näiteks
spordiga tegelevatele inimestele. Samas
ka ülekaalulistele, sest nende koormus
liigestele kasvab märkimisväärselt.
Kas võib olla kindel Litozini toimes?
Ei saa kunagi ühegi toidulisandi
kohta väita 100%, et kindlasti mõjub.
Inimesed on erineva tervisliku taustaga,
nende liigesprobleemid ka erinevad.
Siinkohal saan konstateerida vaid
fakti, et Litozin on aidanud paljusid
Eesti inimesi. Selle kinnituseks oleme
saanud positiivseid kirju kasutajatelt.
Tahaksin mainida, et eritöödeldud koerkibuvitsapulbri algsel kasutusevõtul
sai pulbri väljatöötaja Taanis ca 5000
tänukirja.
Julgustan kõiki, kelle liigesed
annavad endast märku, proovima
Litozini, sest antud pulber suudab
liigeste seisu ja üldist heaolutunnet
parandada. Ja mis väga tähtis – ilma
kahjulikke kõrvalmõjusid tekitamata.
Üks asi veel, millele juhiksin
tähelepanu – kui juba ostate Litozini,
siis tuleb seda tarvitada täpselt pakendil
kirjutatud instruktsiooni kohaselt (kas
6 kapslit päevas või 1 pulber päevas).
Vastasel korral võib toime puudulikuks
osutuda.
Kui liigesed ei anna endast iga päev
märku, saate tunda rõõmu paremast
elukvaliteedist, suuremast igapäevasest
aktiivsusest, paremast tujust ja
unekvaliteedist.
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Samsung WB600
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2957.21kr
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Sülearvuti enneolematu hinnaga!
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Nii soodne,
et osta kohe igasse tuppa!

tTJTTFFIJUBUVEEJHJCPLT
t%7#5KB%7#$EJHJUààOFSJE
t%PMCZ%JHJUBM 41%*'
t1*1GVOLUTJPPO

1392174.88kr

189€

Töökindlus mõistliku hinnaga!

kuumakse alates

9.

40
LVVE

erihind 299.00€
4678.33kr

449€
Tallinn: Viru Keskus (Viru väljak 4 ), tel 6668160, E-P 9-21; Kristiine Kaubanduskeskus (Endla 45), tel 6668116, E-P 10-21; Rocca Al Mare kaubanduskeskus (Paldiski mnt 102), tel 6668155, E–P 10–21; Ülemiste Kaubanduskeskus (SuurSõjamäe 4), tel 6668159, E-P 10-21; Järve Kaubanduskeskus (Pärnu mnt 234/238), tel 6668154, E-P 10-21; Lasnamäe Centrum (Mustakivi tee 13), tel 6668128, E-P 10-21; Mustika Kaubanduskeskus (Tammsaare tee 116) 6668151, E-R 10-20,
L-P 10-18; Sikupilli Kaubanduskeskus (Tartu mnt 87), tel 6668156, E-P 10-21; Tartu: Tasku keskus (Turu 2), tel 666 8163, E-L 10-21, P 10-18; Lõunakeskus (Ringtee 75), tel 6668153, E-P 10-21; Kaubanduskeskus Eeden (Kalda 1c), tel. 6668164,
E-P 10-21; Pärnu: Kaubamajakas (Papiniidu 8/10), tel 6668152, E-P 10-20; Viljandi: Viljandi Centrum (Tallinna mnt. 24), tel 6668166, E-R 9-19, L 9-17, P 9-15; Jõhvi: Kaubanduskeskus Tsentraal (Kesk-väljak 4), tel 6668168, E–R 10-19, L-P 10-16;
Rakvere: Põhjakeskus, tel. 6668177, E-P 10-20; Valga: Valga Maxima (Jaama 2b), tel. 6668121, E-R 10-19, L 10-16; Paide: Ringtee 2, tel. 6668124, E-L 10-19, P suletud; Kuressaare: Auriga Keskus (Tallinna tn. 88), tel. 6668117, E-L 10-20 ja P 10-18.

SÜLEARVUTI

HP Compaq Presario CQ56-200SY

-37%
kuumakse alates
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Rohkem infot ja parimad pakkumised:

www.klick.ee 24h avatud e-pood

Kampaania kestab 03.05.2011 - 31.05.2011. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed
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Samsung B1930HD

(47cm)

SÜLEARVUTI

Samsung RV508

LCD TV / MONITOR
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Fakte:
• Eesti on südamehaigustesse suremuselt juhtpositsioonil nii Euroopas kui kogu maailmas.
• Eriti kõrge on suremus südamehaigustesse enne 65-ndat eluaastat.
• Iga 100 000 elaniku kohta sureb Eestis südamehaiguste tagajärjel
aasta jooksul vähemalt 250 meest ja 80 naist enne 65-eluaastat.

Möller’s Cardio ainulaadne kombinatsioon sisaldab rasvases
merekalas leiduvaid oomega-3 rasvhappeid koos foolhappe,
B6 ja B12 vitamiinidega. Toode aitab hoolitseda eriti hästi oma
südame eest.
Oomega-3 rasvhapped on pika ahelaga küllastumata rasvhapped, mida toodab plankton. Rasvase merekalaga jõuavad
need inimese toidulauale. Erinevad uuringud on näidanud, et
inimene peaks ööpäevas tarbima vähemalt 1 g oomega-3 rasvhappeid. Oomega-3 rasvhapped on kasulikud veresoontele,
hoides veresooni elastsetena; neil on soodne mõju südamele,
nad mõjutavad vere kolesteroolitaset, verehüübivust ja vererõhku. Sinu süda vajab oomega-3 rasvhappeid.
Foolhape ja vitamiin B6 osalevad vereseerumi homotsüsteiini taseme regulatsioonis. Homotsüsteiin on aminohape, mille liigne kogus on halb - tõuseb vere hüübivus, väheneb vere
voolavus, arterite seinad tihenevad ning suureneb trombide
tekke võimalus. Homotsüsteiini normaalne tase veres on 5-15
μmol/l, väärtus on üle 15 μmol/l on tõsiseks südamehaiguste
riskifaktoriks. Homotsüsteiini taseme tõusul on mitmeid põhjuseid: ühekülgne toiduvalik, suitsetamine, vananemine, vähene
liikuvus, mitmed ravimid ja B-vitamiinide imendumishäired.
Homotsüsteiini kuhjumise ärahoidmiseks tuleb säilitada foolhappe
ja vitamiinide B6 ning
B12 normaalset taset
organismis.
B12 vitamiin hoolitseb
foolhappe
transpordi
ja talletamise eest organismis. Uuringud on
näidanud, et igapäevane foolhappe lisand
alandab riski haigestuda
südame-veresoonkonna
haigustesse.
Vitamiin E on antioksüdant, mis kaitseb
organismi rakke.

Hoolitse oma südame eest!

M 1104-028

• Südame-veresoonkonna haigused moodustavad 1/3 kõikidest surma põhjustest.
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dusega joogilt eelarvamustes
loodeti. Kindlasti pääseb maitseerinevus domineerima pikema “degusteerimise” käigus,
teiste tugevamaitseliste õlledega kõrvutades. Ent toidu kõrvale võttes “maitseb nagu päris
õlu”.
Kokkuvõtvalt võib kodumaiste õllede lahjemat liiget toidu
kõrvale rüübata küll. Rahulikult
süües ja enne sõitu 10 minutit
leiba luusse lastes pole politseid vaja karta. Niisama rüübates kulub aga kaineks saamiseks
eeldatust oluliselt pikem aeg.
Loomulikult ei tasu sellele
testile tuginedes politseiga vaidlusse asuda. Iga inimene tajub,
talub ja seedib alkoholi erinevalt. Seega soovitus üldse mitte
enne sõitu napsitada, ka lahjat
õlut mitte, jääb kehtima.
Tartu Ekspress
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Mees 32a 100kg
Mees 25a 81kg
Mees 42a 98kg
Naine 36a 62kg
Naine 42a 57kg

joove promillides
0.05 0.1
0.15 0.2

Erguta südant ka füüsilise koormusega
Süda armastab ka kehalist aktiivsust. See paneb vere voolama ja
südame pumpama. Olete kindlasti märganud, kuidas idee muutub selgeks sörkimine ajal või pärast seda. Mõned isegi lähevad
jalutama ainult seetõttu, et neil on mõni probleem lahendada.
Liikumine aitab ka ära hoida rasvumist. Ülekaalulisus koormab
asjatult südant ja sunnib selle tegema kogu aeg ületööd. Ülekaalulisuse probleem on ka see, et rasv koguneb sinna, kuhu
see ei kuulu, nagu siseorganid ja rasva koguneb kergesti ka südame ümber.

0

Esimeses testis jõid 11 erinevas vanuses, kaalus ja õllejoomise karastuses inimest igaüks ära
pool liitrit 2,9% alkoholisisaldusega õlut A. Le Coq I. Joomise
lõpust iga viie minuti järel testiti alkoholi sisaldust hingeõhus
uue põlvkonna täppisalkomeetriga Alcovisor Mercury. Süüajuua juurde ei pakutud ning testitavate füüsiline aktiivsus oli
minimaalne.
5 minutit peale õlle joomist
oli keskmiseks joobeks 0,2 promilli. Eranditeks 0,58 saavutanud naine ja härrasmees, kelle
organism joogile üldse ei reageerinud. Ka järgmise 5 puhumise ajal mitte.
Teised jõudsid nulli keskmiselt 30–40 minuti pärast. Kahel
juhul kulus selleks aga kõvasti
üle tunni. Olulist vahet ei olnud
võimalik täheldada tühja kõhu
omanike ja äsja söögilauast
tõusnute vahel.
Kordustestis tarbisid katsealused (eelmise testi viis esimest) sama õlle pooleliitrise
purgitäie lõunasöögi kõrvale.
Joove tekkis keskmiselt poole
väiksem ja 10–15 minuti möödudes oli enamus kõlblikud
autot juhtima.
Maitseomadustelt sai lahja märjuke peamiselt positiivse
hinnangu. Toodet peeti mõneti paremaks kui alkoholivabad
õlled ning vaatamata tavaõllest
vesisemale mekile ikkagi paremaks, kui sellise alkoholisisal-

Mees 32a 100kg
Mees 25a 81kg
Mees 42a 98kg
Naine 36a 62kg
Naine 42a 57kg
Mees 26a 95kg
Naine 49a 80kg
Mees 48a 82kg
Naine 33a 54kg
Naine 42a 68kg
Mees 30a 101kg

joove promillides
0.2
0.3
0.4

Heaks stardiks oma südame eest hoolitsemisega alustamiseks on viia läbi toitude “rasvasisalduse remont”. Oluline on
vähendada kõvade rasvade hulka ja asendada need pehmete
rasvadega, millel on positiivne mõju südamele. Üks võimalus
parandada oma südame tervist on tagada piisav päevane oomega-3-rasvhapete saamine.
Oomega-3 on palju soodsaid mõjusid tervisele ja teaduslike uuringutega tõestatud mõju südamele ning vereringele. Oomega3-rasvhapetel on täheldatud mõju muu hulgas ka veresoonte
seinte elastsusele ja vere voolavusele. Pealegi need mõjutavad
positiivselt vere triglütseriide ja kaudselt HDL/LDL-kolesterooli
suhet. Oomega-3-rasvhappeid peavad kõik saama toidust või
loodustoodetest, sest organism ei suuda neid ise toota.
Vereringesse toimides omega-3-rasvhapped mõjutavad südame rütmi, trombide teket; mõjutavad arterite seisundit, põletikku ja vererõhku.

0.1

Tartu Ekspress korraldas
inimkatse, selgitamaks,
mis aja jooksul peale ühe
lahja õlle joomist võib
muretult rooli istuda.
Hüpoteesiks ees A. Le
Coq’i väide, et nende
uudistoode I sobib ohutult ka sohvrile lõunakõrvaseks.

0

Kuidas Sina hoolitsed oma südame eest? Mõni teab
terve hunniku häid nõuandeid, kuid nende järgimine
on hoopis teine asi. Tegelikult me teame hästi kõrge
kolesterooli, suitsetamise ja ülekaalu riske. Sageli puudub motivatsioon, lihtsam on alustada aste astmelt.

0.6

Eksperiment: kui ohutu on
juhile üks lahja õlu?

Heaolutunne
algab südamest
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Alcovisor Mercury
Puutetundliku ekraaniga elektrokeemilise plaatina-anduriga
alkomeeter ei vaja soojenemisaega ja reageerib ainult alkoholile.
Täpsed ja kohesed tulemused. 10 000 mõõtmise mälu koos lisaandmetega. Välja töötatud professionaalseks tööks, politsei vajadusi silmas pidades. Võimalik tuvastada ka alkoholi olemasolu
vedelikus ning joovet magaval või teadvusetul isikul.
Alkomeeter.com
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*korteriühistute asutamine/juhtimine
*kinnisvara haldamine/hooldamine
*korteriühistu raamatupidamine
*väli- ja trepikoja koristamise teenus
*tehnohooldus/avariivalve 24H
*sanitaartehnilised tööd
Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee
tel 5566 1888 www.juntson.ee

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

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.

• 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.

Ainult selle
kupongiga 8-osaline tasside
ja alustasside komplekt

4x

Kupong kehtib kuni
31.05.2011.
Üks kupong kehtib
ühe ostu korral.

www.sadloy.ee

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.
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KORVID

al. 2 €
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Selle kupongiga kõik
tavahinnaga
tooted

BETOONI

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

90

Kupong kehtib kuni 31.05.2011.
Üks kupong kehtib ühe ostu korral.

RAV

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 €
vajadusel vigade kõrvaldus 185/65 R14 al 38,50 €
245/70 R 16 4x4 al 103 €
D • jaSummutite
remont ja vahetus
185/65 R 15 al 44,75 € 235/65 R17 4x4 al 85,50 €
A
•
Õlivahetus
ja
korrosioonitõrje
S

ILA

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

399€

LAHOMA

KUMMUTID OK

al. 31 €

-10%

SISUSTUSKAUPLUS

VA
Plastikb RSTI KOHAL!
ambuses
t
mööblik
omplekt

OTID

LILLEP

al. 5 €

Paradi
isi
järelm
19.90 €
aks
SÜNNIPÄEVA PUHUL
BAMBUSTOO

L

TARTU, Riia 136
E-R 10-19, L 10-16
Tel 73 80 445

UUS JA KÕIGE SOODSAM
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EESTIMAISED ISTIKUD
RMK Tartu puukoolist −
aednikele rõõmuks!
Oleme avatud:
tööpäeviti 9.00 – 18.00
laupäeviti 9.00 – 15.00
Mais ka
pühapäeviti 9.00 – 15.00
RMK Tartu puukool, Rõõmu tee 1, Tartu
www.tartupuukool.ee
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Maraton on sõprus!
www.tartumaraton.ee
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Positiivselt laetud Peugeot iOn

17

Tartu Ekspress katsetas esimesena Tartus
Peugeot tuliuut elektriautot iOn. Laetud aatomi
– iooni – järgi nime saanud pisike auto tekitas
märgatavat elevust peale
ajakirjanike ka paljudes
möödujates.
RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Neljakohalist sõidukit veab
edasi liitium-ioon akudelt energiat küsiv 47 kW elektrimootor. Tootja arvutuste järgi saab
täis akuga läbida peatumata 150 kilomeetrit. Testiauto
päev algas kella 11 paiku Tartu Amservi esindusest ja lõppes
kella kuue paiku õhtul samas.
Kilometraaži kogunes 70 jagu,
sellest umbes 40 maanteel. Näidiku järgi oli “paagis” alla poole alles.
Peugeot maaletooja KW
Bruun Baltic turundus- ja müügijuht Rasmus Tali selgitas Tartu Ekspressile, et maksimumvõimsusel kütte või konditsioneeri kasutamine mõjutab sõiduulatuse numbrit suuresti.
“Seega tuleb elektriautol kasutada antud lisasid mõistlikult.
Läbisõitu ühe laadimiskorraga
mõjutavad ka tavapärased tegurid nagu sõidustiil ja teeolud,
siiski 150 kilomeetrit on kergesti saavutatavad, kui meeles
pidada ökosõidu põhimõtteid.”
Linnaoludesse on raske tahta parema dünaamikaga sõidukit. Ülivaikne iOn hämmastab
särtsakusega, mis “katselennul”
ajakirjanike peast säästliku sõidustiili mõiste hetkega pühkis.
Mõistagi kaugeneb energiakulust teadustav seier rohelisest
öko nurgast sööstu ajal nukralt
paueri serva. Mis muide polegi punane, vaid tiba heledam
roheline – ökoauto ju igas režiimis.
Pedaali päästes langeb sama
seier vasakule, sinist džaardži
tähistama. Praktiline omadus
pidurdusel energiat taastoota

Peugeot’ müügijuht Neeme Saue demonstreerib “tankimist”.

Tilluke küll, aga ikkagi suurem kui mootorratas ja katus ka peal. Hästi “tõmbavad” mõlemad.
Fotod: Rasmus Rekand

mõjub märgatavalt sõidusujuvusele. Bensiiniautole iseloomulik vabalt veeremine peaaegu puudub – ilma gaasita (või
peaks elektriauto puhul paremale pedaalile mingi uue termini välja mõtlema) asub sõiduk
end märgatava intensiivsusega
pidurdama.
Ka piduripedaal tundus alguses häirivalt
tundlik. Ent
mõningase harjutamise järel
õnnestub iOni
tänavadžunglis
taltsutada peamiselt vaid gaasihoovaga mängides. Sõidunauding sõna
otseses mõttes.
Jõuline, ent sujuv ja peaaegu
hääletu.
Just viimane omadus saab
saatuslikuks vanalinnas, kus
tänavatel sibavad jalakäijad lihtsalt ei kuule enda selja taga liikuvat autot. Ja nii tuleb rahulikult mammi kõnnitempos sabas

kulgeda, kuni ta mõnda poodi
astub. Sest signaalitörts – antagu armu insenerile, kes nii võika
heli loomise seadeldisega toime
tuli – lõppeks kardetavasti liigse
ehmatusega.
Sõidumugavus ja vedrustus ei
jää linnas millegi märkimisväärse poolest alla teistele väikeautodele. Ka Pargi tänava munakividel ja Näituse raudteeülesõidu maratonil jättis iOn
neerud samma
kohta, kus nad
olid sõidu alguses.
Napilt alla
3,5meetrise
auto pöörderaadius on pelgalt 4,5 meetrit. Sisuliselt nina ja
tagumikuta sõiduki parkimine
on alguses harjumatu – manööverdusruumi saab liigse varuga
ning tagarattad jäävad äärekivist tubli pool meetrit eemale
– ent gabariitidega pisut kohanedes õnnestub kiirelt parkima

Positiivse lisana
annab elektriautode
omanikele märgatava kokkuhoiu
tasuta parkimine.

pugeda kohtadesse, mis esmapilgul sõiduautole liigahtad.
Maanteel avalduvad pisikese masina iseärasused aga üpris
tuntavalt. Juhitavus pole kiita.
Ees- ja vastusõitjate õhuvood
muudavad tuntavalt liikumissuunda. Sama mõju avaldavad
teekonarused, eriti pikisuunas
vaod, mis kujundatud selgelt
laiema rattavahega sõidukite
poolt. Sestap jääb iOnil nende
meelevalda vaid
a
aid
ühe külje rattataapaar ja auto tikub
ub
b
ujuma. Seevass-tu kiirendus kaa
80–90 pealt
üles oli jahmatavalt hea. Ja
ka tippkiiruse pitsitas valge
“välk” välja lubatud 130st 4 võrra suurema.
Mõõtmetest lähtuvalt liigset ruumikust iOnist oodata ei
maksa. Suure mehe selja taha
mahub istuma pisem laps. Kahe
kettaheitja õlad ei mahu kõrvuti ka esireas. Neli normaalmõõ-

dus inimest mahutab iOn hõlpsalt, eriti kui sõit ei tule pikk. Ja
tõdegem – tegemist ongi puhtakujulise linnaautoga, mille tavamarsruut kodu-lasteaed-töökoht1-töökoht2-pood-lasteaedtrenn-kodu jääb parasjagu laadimistsükli piiresse.
Et laadimiseks kulub umbes
20 kWh elektrienergiat, siis
energiakulu 150-le kilomeetrile on umbes 2 eurot. Bensiini
läheks selliseks sõiduks sarnase
masinaga 10 euro eest.
Sõiduki soetamiseks tuleb
välja käia 35 460 eurot (554 828
kr). Tulevikus on riik lubanud
elektrisõidukite ostu toetada.
Positiivse lisana annab elektriautode omanikele märgatava kokkuhoiu
tasuta parkimine.
n Tartu kesklinnas
n tööl käija võib
aastas
säästa pea
a
800
880 eurot.
Tankida
– vabanT
dust laadida – saab
iOni üsna samast kohast, kust
kõiki teisi sõidukeid. Tuleb vaid
meeles pidada, et tavalise, 220
V laadija otsik on kõrvalistuja
poolses tagumises tiivas ning
kiirlaadija ühenduse ots (millega Eestis hetkel veel miskit
pole peale hakata) juhipoolses.

Peugeot iOn
47 kW / 64 hj (3500–8000 p/min)
180 Nm (0–2000 p/min)
Tippkiirus: 130 km/h
Sõiduulatus: 150 km
CO2 pääst 0
Tagavedu, automaatkäigukast
Liitium-ioonaku 330 V / 18 kWh
(88 elementi)
Laadimine 16 A / 220 V ca 20 kWh
Kiirendus: 0–50 km/h 5,9 sek,
0–100 km/h 15,9 sek
Hind: 35 460 eurot

Ühest täituvad akud kuue, teisest poole tunniga. Akude eluiga on maaletooja sõnutsi “võrreldav tavapärase sõiduki elueaga” ja tootjapoolne garantii 5
aastat või 50 000 km.
Millisel salongitemperatuuril ja kui kaugele kulgeks akutäiega sõit 30kraadises pakases,
pole teada. Loodetavasti avaneb ka selleks katseks kunagi
võimalus.
Kokkuvõttes võib ioonimaailma mõisteid kasutades päevase testi järel väita, et Peugoet
iOn on emotsionaalselt selgelt
katioon ehk positiivselt laetud aatom. Hinna poolest aga
anioon. Ja suurel kiirusel nigela
kattega maanteel rekka tuules
ka pisut vaba radikaali moodi.
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TARTU KALEVI
JAHTKLUBI
Purjetamistreeningud
Purjelauakool

da
Lotta Ko

Kalevi 20, Tartu
Oleme avatud: E-R 11-18, L 11-16

Kruvivundamendid

Teistmoodi second-hand ja õmblustuba.
Igale ostjale üllatus!

Selle kupongiga
soodustust!

10%

Tel 55 999 191

See kruvi kannab 550kg
ja maksab 17 EUR

nd

second-ha

Väikelaevajuhtide
koolitus
TULE JA OSALE!

www.tkj.ee
5118680
5644498

Kasutusvaldkonnad:

•
•
•
•
•

aiapostid
terrassid
puukuurid
paadisillad
moodulmajad jne.
Kandevõime
500- 15 000kg

• kiire ja mugav paigaldada
• koheselt kasutatav
• pikk kasutusiga
Rohkem infot: www.alderman.ee
Tel. 6726867, 672 6845
Tähetorni 21b

Nüüd aknad
ainult 2 nädalaga!
Sissemakse
ainult 30%
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Mägede kuninganna
mägedeta maalt

Head ehitajad!
Teile vajalikud betoonid
leiate AS Ropka-Betoonist.
Betooni pumpamine ja transport.
Müüme ehitusliiva ja killustikku.
Teeme erinevates mõõtudes
vundamendiplokke.
Tartu, Teguri 55a
Info ja tellimine tel. 7371 768, 51 10144

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

PUTUKAVÕRGUD
akendele ja ustele

Plastaknad ja -uksed
Saksa firmade Gealan
ja Trocal profiilidest.
Tootmine, müük ja paigaldus.
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o
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e
näd d kättealan)
alag
a!
OÜ Jaagup
• Garantii 5 aastat
• Järelmaksuvõimalus
• Aknalauad ja aknaplekid

Tartu, Tehase 23
Tel 503 1398,
742 4914
www.termokaamera.ee

Professionaalsed
lahendused Teie
põllumajandusele!
2011 aasta kevadet alustame
uuel aadressil: Aardla 25E, Tartu

Üks kõige laiematest toodete valikutest:
Taimede kaitsevahendid – Bayer, Berner, Syngenta,
Basf, Monsanto, Makhtesim, Nufarm
Euroopa talupojade tunnustatud väetised:
Atlantica, ICL Nutrivant Rapside, maiside, teraviljade seemned – KWS, Saatbau Linz, Saaten Union

MAX

Esitame hooaja
uudist – teralist
glüfosaati
Roundup Max!

Teid isiklikult Tartumaa regioonis teenindab Erik Orion,
Tel. + 372 5 335 8459, E - post. erik.orion@litagra.ee

Tartlanna Triinu Laurits
on viimaste aastate vaba
aja veetnud enamasti
rattasadulas – mäest alla
kihutades ja võite noppides.
KAIE PÄIKE
toimetus@tartuekspress.ee

Riigis, kus kõrgemaid künkaid annab kahe käe sõrmedel kokku lugeda, pole jalgratta downhill’i harrastamine kuigi popp spordiala, kuid Triinu
eesmärk on hakata vallutama
kõrgemaid mägesid – Eestis ja
Lätis on ta juba mitmekordne
võitja.
Õbluke blond naisterahvas
E-kaubamaja A-Ruut salongis –
kus me kohtumise kokku leppisime – võiks olla välimuse poolest pigem mõnest tantsutiimist
või vähemasti modell. Naine
roosa-valgetriibulises kampsunis ja sama värvi kingades, mis
tema niigi pikka ja saledat keha
tosina sentimeetri jagu veelgi
pikemaks ja saledamaks teevad,
harrastab vaatamata oma üdini
naiselikule välimusele mehisemat sorti sporti. Jalgratta downhill ehk jalgrattal mäestlaskumine pole nõrkade ala. See eeldab
nii julgust, füüsilist vastupidavust kui ka külma närvi.
“Arvatakse, et see on väga
ohtlik ala, kuid tegelikult oled
rajal sõites ju kogu aeg valmis
selleks, et midagi võib juhtuda.
Enamasti küll ei juhtu midagi,” jutustab Triinu julgustavalt. Tõepoolest, ka siledal linnatänaval käies võib luid murda ning rattasõidul jääb oskusliku sõidu, jala- ja käekaitsmete
tõttu enamik kehavigastusi olemata. Siiski peab kukkumisteks
olema valmis
iga hetk ning
samuti ka igasugusteks ekstreemsusteks –
poole meetri
kõrgused juurikad, igas suuruses kivid ja ka
erinevas konsistentsis pinnas.
“ Vi i m a s e l
võistlusel oli pori poole sääreni,” kirjeldab Triinu naerdes
nädalataguseid elamusi Diverse Downhill Cup’il Poolas.
“Rada oli üle 2 kilomeetri pikk, osalejaid paarikümne
ringis. Jäin seal seitsmendaks.
Võistlejad lasti rajale iga 60
sekundi tagant ning ma ei saanud minu ees startinust mööda,
muidu arvan et oleksin parema
aja saanud,” pole kahekordne
Balti karika omanik, Eesti ja
Läti meister ning karikaomanik
päris rahul saadud kohaga. Ent
lisab, et see võistlus oligi mõeldud pigem hooaja avastardina
ning kogemuste omandamiseks.
Meie riigi mäed on ju võrreldes tõsiste mägedega tibatillukesed. “Kui ma välismaistele
konkurentidele räägin, et meie
kõrgeim mägi on paarisaja
meetri kõrgune, siis nad naeravad. Kui ma elaksin näiteks Slovakkias, siis saaksin kasvõi iga
päev mõnest kõrgest mäest alla

E-kaubamaja A-Ruut salongis töötav õbluke blond naisterahvas Triinu Laurits võiks olla välimuse poolest pigem mõnest tantsutiimist või vähemasti modell. Tegelikkuses võib teda vabal ajal kohata aga
Foto: Erakogu
hoopis ratta seljas kõige karmimatel maastikel.

kihutada, kuid tasase pinnaga
riigi kodanikud peavad tõsiste
mägede kogemusi käima välismaal hankimas. Praegu treenime kodumaal põhiliselt Võrumaal Kütiorus ja Tartu külje
all Vooremäel. Meil saab heal
juhul 600-700-meetriseid radu
sõita, välismaal on tavalised
üle 2-kilomeetrised distantsid,”
räägib Eesti parim nais
downhill’er.
Kuna Eestis on peale
mägede vähe
ka jalgratta
downhill’iga
tegelevaid naisi, siis on kohalike võistluste
ja omavahelise jõuproovimise korraldamine
suhteliselt keeruline. Seda ala
harrastavaid naisi on alla kümne, võistlemas käivad neist heal
juhul pooled. Väljaspool Eestit võisteldes saab rohkem enda
võimeid tunnetada ja proovile
panna ning konkurente näha.

Triinu harrastab vaatamata oma üdini
naiselikule välimusele mehisemat
sorti sporti.

Kaheaastane Lendorav

Tundub uskumatuna, kuid
Baltimaade vapraim downhill’ipiiga on selle alaga tegelenud
kõigest kaks aastat.
“Läksime kord sõpradega
Otepääle grillima ja läheduses
mäe peal harjutasid ratturid laskumist. Kuna Eesti on väike ja
kõik tunnevad kõiki, siis avanes
ka minul võimalus mäest laskujatega lähemalt tutvust sobitada,” räägib Triinu algusest. “Kui
keegi oleks mulle enne seda
öelnud, et kunagi hakkan ma
sellise hullu spordialaga tegelema, siis oleksin ta välja naernud. Nüüd aga on see spordiala

mu igapäevane elu. Treeningud,
vajaliku varustuse hankimine,
korrashoid ning võistlused.”
Triinu varasemad kokkupuuted spordiga on pea olematud
– kui põhikooliaegset pingpongi spordiks mitte arvestada.
Küll on ta tegelenud maalimisega Tartu kunstigümnaasiumis. Kunst on jäänud minevikku ning pintsel asendunud rattalenksuga.
“Kui varem oli mul aeg-ajalt
tunne, et on igav ja midagi ei
ole teha, siis nüüd on vastupidi. Enamik vabast ajast kulub
spordile või sellega seotud
tegevustele – võistlused, sponsorite otsimised, ratta võistluskorda seadmine ning vajadusel remontimine. Kuna mul
pole suurt tiimi ümberringi,
siis tuleb palju ise osata,” räägib Triinu ning vaatab oma käsi,
mille valgekssaamiseks kulus
pärast Poola võistlust palju vett
ja pesuvahendit. Piduriklotside
ja rattajooksude vahetamised
jätavad kätele visalt eemaldatava musta õlikorra.
Estreemsest spordialast on
hämmingus ka Triinu lähedased
ning sõbrad hakkasid teda hellitavalt Lendoravaks kutsuma.
Tippsport Eesti moodi

Triinu töökaaslased A-Ruudus võimaldavad tal sättida vahetusi selliselt, et saaks
käia aeg-ajalt mitmepäevastel
võistlustel. Sel nädalavahetusel ootab ees Lätis Baltimaade
hooaja avavõistlus, kuu lõpus
võistlused Saksamaal, Winterbergis, IXS Downhill German
Cup’il. Kodusolemine tähendab aga lisakoormusega töötamist, sest töötunnid tuleb ju järgi või ette teha.

Tiitlid
Triinu Laurits omab tänaseks tiitleid:
• Balti karikas jalgratta
downhill’is 2010 ja 2009
• Läti karikas jalgratta
downhill’is 2010 ja 2009
• Eesti karikas jalgratta
downhill’is 2010
• Eesti meister naisteklass
2010
Kõrgete tiitlite omamine ei
tähenda automaatselt seda, et
saabki end profisportlase elu
peale sättida ning vaid treeningute ja võistlustega tegeleda. Esialgu tuleb treeningud ja
võistlused sättida kokku töögraafikuga ning tööl saadud
raha kulub enamikus varustusele ja võistlussõitudele.
“See on kallis hobi,” tõdes
Triinu. “Mu praegune ratas
koos lisadega maksab üle 3000
euro, pidureid, amorte ja kumme kulub pidevalt. Seepärast
kulub igasugune abi ära. Eesti
võimalikud sponsorid vaevlevad
vist ikka veel majandusraskuste käes,” on Triinu veidi nukker,
kuid loodab et olukord kunagi
ehk siiski muutub. Õnneks on
mõned toetajad siiski olemas,
kes aitavad vajalike varuosade
ja varustusega, kuid need on
õnnestunud leida piiri tagant.
Tulevikuplaanidest rääkides jääb ta napisõnaliseks: “Sel
aastal tahaks rohkem võistelda välismaal, et saada rohkem
kogemusi ning koguda rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks vajalikke punkte. Ent kunagi tahaks osaleda ka näiteks
Euroopa meistrivõistlustel ja
teistelgi suurematel võistlustel.”
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Tervise- ja spordiklubi
Betooni 9A TARTU

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
MAIKUUS LEPING TASUTA!
Tel 742 3292 • Raekoja plats 13, Tartu
www.eluasemefond.ee
Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri meiega telefonil 742 3292.
Krediidi kulukuse määr alates 6%.

SOODSALT
SUVEVORMI!
aeroobika
jõusaal
ujumine
vesiaeroobika
bodypump
sõudespinning
squash
pilates
terapeutiline
võimlemine
laste ujumistreening
www.arenasport.ee

SÖÖ MEIL JA VÕIDA
VÄÄRTUSLIKKE AUHINDU!
PÄEVAPRAAD 2,90 €,
PÄEVASUPP 1,90 €
TOIDU KOJUVEDU telefonidel:
735 5029 ja 5330 0464.

UUS KIIRTOIDURESTORAN
Kesklinna Kaubahalli I korrusel

SISSEPÄÄS ÜLIKOOLI TÄNAVALT.
Ehtne Armeenia šašlõkk, kebab,
hamburgerid, rullid, hiinakas ja
teised maitsvad toidud,
karastus- ja alkohoolsed joogid.

24
h

ENDISELT OOTAB TEID KA VÕRU TN 79

Tellimine 24h 507 0900

ASTU LÄBI!

www.fasters.ee

FASTER’S
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Uudised

EMT ja Vanemuise teatri koostöö pikeneb

Uus long drink Lemon Submarine
U

EMT ja teater Vanemuine allkirjastasid lepingu koostöö jätkamise kohta järgmiseks kolmeks aastaks, millega pikeneb EMT ja Vanemuise koostöö kümne aastani. Toetusleping allkirjastati innovaatiliselt MobiilID vahendusel.
“Koostöö Vanemuisega on meil võimaldanud pakkuda oma klientidele säravaid teatrielamusi, soodsamaid piletioste ja isegi eksklusiivseid piletite eelisostuõigusi menukamatele lavastustele – nii et pikaajalisest koostööst on kindlasti võitnud ka väga paljud kliendid,” ütles EMT juhatuse esimees Valdo Kalm.
“Senise koostöö jooksul on toimunud 3326 etendust-kontserti, millest on läbi teatrikülastuste osa saanud 1 269 678 külastajat. Julgen väita, et need numbrid ei ole võrreldavad ühegi teise EMT poolt toetatava partneriga reaalselt toimunud piletiga kultuuriürituste valdkonnas,” ütles Vanemuise teatrijuht Paavo
Nõgene.
TE

A. Le Coq toob suvehooaja alguseks müügile uue kerge alkohoolse joogi
G:N Lemon Submarine.
“Uuel G:N Lemon Submarine’il on sidrunile omane värskendav hapukas maitse. Usun, et see toode võetakse tarbijate poolt hästi vastu,”
ütles A. Le Coqi juht Tarmo Noop. Noop lisas, et sidruni maitse on tarbijate seas populaarne mitmes joogikategoorias. “Näiteks on maitsevetes
enimmüüdud sidrunimaitseline vesi, samuti on juba aastakümneid tarbijate poolt armastatud sidrunimaitseline karastusjook Kelluke,” lisas ta.
G:N Lemon Submarine on saadaval 0,5-liitristes purkides ja 1,5-liitristes
plastpudelites.
TE

SOOVID, ET JÄRGMISED TARTU EKSPRESSID JÕUAKSID SINU POSTKASTI?
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Telli Tartu suurima tiraaþiga ajaleht
Ülikooli 1 • telli@tartuekspress.ee • 730 4455

Genialistide klubis peetakse boheemlaslikku kultuuriturgu Müürilille täika, kus kaubaks ei lähe pelgalt
riided, vaid kõik kultuurne raamatutest muusikani.
Foto: Mari Mets

Ära viska ära
vana ja head
Genialistide klubi ruumides Laia tänava hoovis
tegutsevad kaks taaskasutuspoodi. Iga kuu
esimesel laupäeval avab
uksed kauplus Berliin!
ning iga paari kuu tagant
paneb letid püsti Müürilille täika. Tegemist
ei ole mitte tavaliste
second-hand poodidega,
vaid kultuurse ettevõtlusega, mille eesmärkideks
on eelkõige keskkonnasäästlikkus ja heategevus.

24.00

Huvi Müürilille täika vastu
on koguni nii suur, et Genialistide klubi ruumid kipuvad neile väikseks jääma. Boheemlaslik kultuuriturg toimub kord
paari kuu jooksul ning kõik 35
letti broneeritakse pea kohe,
kui turg jälle välja kuulutatakse. Iga müüja maksab 3 eurot
platsitasu ja võib seal müüa kõi-

ke, mida hing ihkab. Peamiselt müüvad inimesed seal siiski oma vanu, kuid korralikke ja
huvitavaid riideid.
Müürilille täika eestvedaja
Nele Tammeaid rääkis, et kaubavalikut püütakse üha mitmekesisemaks muuta, et lettidel ei
oleks vaid riided, iseäranis naisteriided. Muusikahuvilised juba
teavad, et uuendusena on laadal nüüd ka plaadimüügilett.
Hiljuti anti välja esimene täika
mixtape, mille autoriteks Heliremondi Katsetehase isehakanud DJ-d. Laupäevasel täikal
müüdi riiete ja CD-de kõrval
ka kotte ja kohvreid, raamatuid,
ehteid, nõusid ja palju muud.
Nele Tammeaidi sõnul on igal
järgmisel turul üha rohkem inimesi, mis näitab, et inimestele meeldib mõte taaskasutamisest. Laadapäeva lõpetab tavaliselt disko.

Samas kohas pesitseb ka
taaskasutusbutiik Berliin!,
mida juhivad Tartus resideeruvad vabakutselised näitlejad
Maarja Jakobson, Kristel Leesmend, Katrin Pärn ja Piret Simson ning psühholoogiadoktorant Kirsti Akkermann. Naised
nimetavad oma poe firmamärgiks rõõmu ning lisaks ostmisele, müümisele ja vahetamisele saab kaupluses ka teed juua,
muusikat kuulata ning end lihtsalt hästi tunda.
Berliin! tegutseb rohelisema
eluviisi ning heategevuse eesmärgil. Näiteks sügisesel poepäeval müüdi Tartu Uue Teatri toetuseks. Butiiki on oodatud
oma asju tooma kõik inimesed,
kelle riidekapi uksed enam kinni ei lähe, kuid uste taga peitub
palju ilusaid asju, mille kasutamiseks endal enam mahti pole.
Mari Mets

Ustus Aguri nimelise stipendiumi pälvis
TÜ doktorant Konstantin Tretjakov
Eesti Infotehnoloogia ja
Telekommunikatsiooni
Liit (ITL) ja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA) andsid välja Ustus
Aguri nimelise stipendiumi suurusega 2000 eurot,
mille pälvis Tartu ülikooli
informaatika doktorant
Konstantin Tretjakov.
Tretjakovi juhendaja, TÜ
bioinformaatika professor Jaak
Vilo sõnul on Konstantin Tret-

jakov end järjekindlalt koolitanud just masinõppe valdkonnas, töötades muu hulgas pool
aastat USA-s San Diego ülikoolis. “Võib öelda, et oma teadmistelt ja oskustelt on Konstantin Tretjakov oma erialal praegu Eestis üks kõige kompetentsemaid inimesi üldse,” hindas
Jaak Vilo oma õpilast.
Konstantin Tretjakovi doktoritöö teema on “Masinõppe meetodid bioinformaatikas” ning

stipendium läheb tema õpingute jätkamiseks Tartu ülikoolis.
Lisaks doktorantuuriõpingutele
töötab Tretjakov TÜ arvutiteaduste instituudis teadurina ning
õpetab ka ise tudengeid.
Igal kevadel väljastatav Ustus
Aguri stipendium on mõeldud
ühe andeka avalik-õigusliku ülikooli doktorandi õpingute toetamiseks infotehnoloogia ja
telekommunikatsiooni erialal.
Tartu Ekspress
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Maailmakuulus Viini poistekoor esineb isadepäeval Tartus

Vaba aeg

Maailmakuulus Viini poistekoor esineb koos rahvusvaheliselt tunnustatud Annely Peeboga isadepäeval 13. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas. Kontsert on osa Euroopa kultuuripealinna
Tallinn 2011 programmist. Kontserdil tuleb ettekandele rahvusvaheline kava, mis tipneb maailmas ülipopulaarse Straussi loominguga.
Viini poistekoor annab aastas kokku ligi 300 kontserti ligemale poolele miljonile inimesele. Koor on ühtlasi haridusasutus, mis
algab juba lasteaiakasvatusega. Koolis endas õpib ligi 250 noort
inimest (poisid-tüdrukud) ning 10-aastaselt valitakse kõige ande-

JÄRJEJUTT

SUDOKU

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
Algus 21. aprilli Tartu Ekspressis
Karim oli süüdistusakti läbi lugenud. Seda said oma käes hoida kõik pereliikmed, kuid üksnes tema mõistis dokumendi sisu.
Valid tungis ühes pandimajas kallale selle pidajale, röövis talt
14 490 eurot ja tormas koju, et endale alibit tagada. Kannatanu kutsus kohale politsei. Tema esitatud üksikasjaliku isikukirjelduse põhjal sai kriminalistidele kohe selgeks, et tegemist on
kellegagi Abu Fataristest. Vendade uskumatu sarnasus oli neid
tihti päästnud. Vastandamisel ei osanud ükski tunnistaja noormehi üksteisest eristada. Kasu polnud ka fotodest ega turvakaameratest.
Koduteel peitis Valid saagi ära ja viskas relva Spreesse. Kui
politseinikud Abu Fatariste korterisse sisenesid, istus ta sohval,
seljas õunaroheline T-särk erkkollase kirjaga “FORCED TO
WORK”, ja jõi teed. Mida see tekst tähendab, Valid ei teadnud. Politseinikud kuulutasid ta arreteerituks ning korraldasid
korteris läbiotsimise: lõikasid sohvapolstrid katki, kummutasid laualaekad põrandale, tegid kapid tühjaks ja koguni rebisid
põrandaliistud seina küljest lahti, lootes sealt peidikuid leida.
Kuskilt ei leitud midagi.
Kummatigi jäeti Valid vahi alla, sest pandimajapidaja oli ta
T-särki täpselt kirjeldanud. Politseinikud rõõmustasid, et said
viimaks ometi ühe Abu Fatarise kätte, kes võetakse vähemalt
viieks aastaks rajalt maha.
—
Karim istus tunnistajatoolil ja vaatas üles kohtunike poole. Ta
teadis, et Validi kaitseks esitatud alibit, mida kuuldakse tema
suust, ei usu selles saalis ükski inimene. Sest lõpuks kuulub
temagi Abu Fatariste suguvõssa, keda prokuratuur peab retsidivistideks. Kõik on ette kindlad, et ta valetab, ja Valid mõistetakse mitmeks aastaks vangi.
Karim mõtles orjatari pojale luuletaja Archilochosele, kelle juhtlause oli: “Rebane teab palju riukaid, siil üht ja ainsat
vaid.” Kohtunik ja prokurör on rebased, tema on siil ja valdab
oma kunsti. “Härra kohtunik,” alustas ta nuuksatades. Talle oli
selge, et see kedagi ei liiguta, aga tuli pisut tähelepanu äratada. Karim püüdis maksku mis maksab näida juhmi, kuid usutavana. “Härra kohtunik, Valid oli kogu õhtu kodus.” Paus pidi
omakorda mõju avaldama. Ta nägi silmanurgast, et prokurör
kirjutas midagi, küllap algatas tema vastu menetluse valetunnistuse andmise asjas. “Või oli kogu õhtu kodus...” kordas eesistuja end ettepoole kallutades. “Aga kannatanu tundis ta ära.”
Prokurör vangutas pead, kaitsja süvenes süüdistusakti.
Karim teadis vastandamisel tehtud fotosid. Neli blondi politseinikku ning neist peajagu pikem ja kaks korda õlakam tõmmu Valid, seljas õunaroheline kollase kirjaga T-särk. Ka keegi
üheksakümneaastane poolpime naine, kes ise sündmuspaigal
ei viibinud, olevat ta “eksimatult tuvastanud”.
Karim nuuksatas jälle ja pühkis kuuevarrukaga nina. Midagi
jäi sinna külge. Ta vaatas seda ja ütles: “Ei, härra kohtunik, see
polnud Valid. Palun uskuge mind.”
—
“Ma tuletan teile veel kord meelde, et siin tunnistust andes
peate te tõtt rääkima.”
“Seda ma teengi.”
Järgneb
Hiljuti ilmunud kirjastuselt Tänapäev:
M.C. Beaton
UIMASTISÕLTLASE SURM
Sari “Šoti kriminullid”
Tõlkinud Marja Liidja
Kujundanud Jüri Jegorov
Sõltuvusest vabanemas olev Tommy Jarret üüris puhkemajakese, et
uurida teateid merekoletisest süngevõitu Drimi linnakeses. Kui ta aga
uimasti üledoosi tunnustega surnult leitakse, arvab Lochdubhi konstaabel Hamish Macbeth, et noormehe hukus on mingi kala sees – ja mitte
kohalikust liigist. Juhtumi uurimise teeb keerulisemaks talle Glasgow’st
appi määratud inspektor Olivia Chater, hüüdnimega Betoonpüks.

RISTSÕNA

kamad poisid juba kooriliikmeteks. Tänasel päeval on kaalumisel
ka Viini tütarlastekoori asutamine. Koor-kool töötab eksklusiivses
piirkonnas Viini kesklinnas, kuhu hetkel käib nende tarbeks spetsiaalse kontserdisaali rajamine.
Viini poistekoori ajalugu ulatub tagasi aastasse 1498, mil keiser
Maximilian I andis välja vastava korralduse koori loomiseks. Viini
poistekoori ajalugu võib aga olla veelgi pikem, sest uurimise all on
dokumendid koguni paarsada aastat vanemast perioodist. Koor
laulis tookord eksklusiivselt õukonnas, missadel, kontsertidel ning
ametlikel vastuvõttudel.
TE
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Teater

7. V kell 22 Principe

Trehv

Genialistide klubi

Pargiraamatukogu

7. V kell 22 Atmosphere

6. V kell 22 Hot Chopper and CoolChicks
7. V kell 22 Paha Polly ja Okulus

6. V kell 10.30 nukuteatri etendus
Vahtramäe Emili seiklused

Laulupeomuuseum

Vanemuise kontserdimaja

7. V kell 10 emadepäeva kontsertseminar Olen Naine!

6. V kell 19 Igor Bril
8. V kell 16 Toomas Anni ja Kadri
Savva
11. V kell 19 Doren Dinglinger (viiul),
Gerard Boeters (klaver), Stjepan
Hauser (tšello) ja Mirsa Adami
(klaver)
14. V kell 19 Eesti Kontserdi ja
Vanemuise teatri hooaja lõppkontsert
15. V kell 19 Hortus Musicus

Vanemuise teatri suur maja
7. V kell 19 Härra Amilcar
8. V kell 16 Härra Amilcar
13. V kell 19 Abba
14. V kell 12 Abba
14. V kell 19 Abba

Sumin
6. V kell 21 Ivo Linna ja Antti Kammiste
7. V kell 21 Tribute to Sting
14. V kell 21 Karl Madis

Vanemuise teatri väike maja

Tampere maja

5. V kell 19 Maria Stuart
7. V kell 19 Maria Stuart
11. V kell 19 Maria Stuart

14. V kell 18 Riho Kall (laul, kitarr) ja
Eva Väljaots (väikekannel)

Tartu Jaani kirik

Kino

6. V kell 12.15 Keskpäevamuusika
veerandtund, esineb Maila Laidna
(klaver)
10. V kell 12.15 Keskpäevamuusika
veerandtund, esineb Anneli Klaus
(orel)
13. V kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anneli
Klaus (orel)

Ekraan 6.–12. V
kell 11.30 Rio 3D
kell 16.30 Thord 3D
kell 11.45, 13.45, 17, 19 (v. a 10. V),
19.45 (v. a 10. V), 21.45 (v. a 10. V)
Kiired ja vihased 5
kell 20 (ainult 10. V) Foo Fighters:
Back and Forth
kell 14.30 Hop
kell 22.30 (v. a 10. V) Karje 4

Tartu ülikooli ajaloo muuseum
12. V kell 17 Tulevikumuusikud
mineviku klaveritel

Pargiraamatukogu
6. V kell 22 Vabaõhukino: Kinobuss
filmiga Polli päevikud (Saksamaa/
Austria/Eesti 2010)

Tartu ülikooli aula
15. V Kell 16 TÜ Akadeemilise Naiskoori kevadkontsert Ütle Sina ...

Kontsert

Tartu ülikooli kirik
7. V kell 17 Tartu ülikooli kammerkoori 40. aastapäeva kontsert Elu
on alles uus

Café Shakespeare
6. V kell 22 Alen Veziko

Vilde
6. V kell 20 Principe
7. V kell 20 The Mirror

Õlle Tare
6. V kell 22 Erich Krieger
7. V kell 22 Günf
10. V kell 22 Jüri Homenja
13. V kell 22 PS Troika

Näitus
Annelinna raamatukogu

emmelt ja issilt

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

Müüa põranda- ja voodrilauda.
Kohaletoomine tasuta.
Tel 5596 0517.

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

kuni 21. V Rukkilille lasteaia laste
loovtööde näitus Piiludes päikest
kuni 25. V Epp Nõgese maalinäitus
Nõgese õied 2

Tammelinna raamatukogu
kuni 26. V Ljudmilla Borissova siidimaalide näitus Õied siidil

TIMO

Katuste ehitus ja remont.
Korstnate ehitus. Tel 5625 1750,
e-post outomeli@gmail.com

Kinnisvara müük
1-2-3-4-toalised korterid
www.tartukorterid.ee

Korterid Tartus. Tel 506 2212,
742 0240.
Müüa Elvas 2korruseline kivimaja
(7 tuba, saun, garaaž) või vahet krt
vastu Tallinnas. Tel 5621 3121.

Kinnisvara ost
1-toal korter Tartus. Tel 504 1390.
2-toal korter Tartus. Tel 515 3688.
2-toal korter. Tel 507 4635.

Lapsed Vabast ja Sõbrast

3

2-toaline korter. Tel 554 5900.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Sellel
aastal
tõmba
tõsise
purakas!

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

paps

Müüa kuiva kütteklotsi
ja puitbriketti.

Tel 5197 8500.
Müüa kuivad küttepuud kuni 3 rm.
Kohaletoomisega. Tel 511 2625.

Pakun tööd
Pakun tööd autot omavale inimesele.
Tel 5552 2093

Kastani riidepood (endise Kastani
apteegi ruumides). Kasutatud riided,
jalanõud ja muud huvitavat kaupa
kogu perele. Võtame kaupa komisjonimüüki. E–R 10–18, L 10–15,
tel 5598 2666, helsil@hot.ee,
Kastani 42, Tartu.
La Moda secondhand kauplustes
müügil kvaliteetsed kasutatud riided
ja jalanõud. Uus kogus kaupa. Raatuse 61 ja Raua 22, Tartu E–R 10–18,
L 10–15.

Teenus
Fekaalivedu soodsalt. Tel 513 1903.
Fekaalivedu. Tel 551 1816.

Rendile anda

Külmikute remont. Tel 505 0124.

Korterid Tartus. Tel 742 0656,
515 3773.

Rendile võtta
1-toal korter. Tel 501 3219.

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, äravedu.
Töö kiire ja korralik. www.vikatimees.ee,
tel 5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Pakume Teie kaubale hoiukohta
laohotellis. Veame Teie täis- ja
osakoormad. 1Logistika OÜ,
Ravila 63b Tartu. Tel 5695 3331,
e-post info@1logistika.ee.
San-tehnilised tööd ja küttesüsteemide hooldus. Tel 516 6836,
moveor@hot.ee.

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

TOIMETUS ( 730 4535
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

KASVUHOONED
paigaldus
Tel 5557 8673

3-toal korter. Tel 517 0420.

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

6€

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

2-toal korter. Tel 502 2728.

3-toal korter. Tel 508 1794.

Tee rõõmu!
Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
€

1-toaline korter. Tel 511 5949.

Haljastustööd, kiviparketi paigaldus,
aiad jne. Tel 5677 9397,
yourinvest@hot.ee.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

ONU KAUPO

1-toal korter. Tel 503 2345.

Riided

1-toal korter. Tel 528 6523.

ja rõõmsat meelt!

Parmuküla
vanad ja noored!

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Karlova-Ropka raamatukogu

Õnne hällipäeval,
MIKU!
tulbi tervist

Ülenurme veerel
Porioja
kalda peal,
teil mõlemal
olgu elu
Parmukülas hea!

Ehitusmaterjal

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

Lea!

Allar ja Andres

• Reakuulutus kuni 90 tähemärki - 2 €
• iga järnev 30 tähemärki - 1,5 €
• logo või pildi lisamine - 3 €
• Kuulutus rubriigis “Leitud ja kaotatud” - 1 €

Ehitus- ja haljastustööd.
yourinvest@hot.ee, tel 5677 9397.

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)

Sünnipäevakallid

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Küte

Tartu linnaraamatukogu

GERDA

KUULUTA LEHES JA VEEBIS

Ohtlike puude langetamine,
okste, heki- ja võsalõikus,
äravedu.
Akna- ja fassaadipesu.
Tel 5381 7161.

TARTU LINNA TAKSO

ainult
7 www.tartu.taksod.ee
366 366 0,55€/km
• 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.

Tantsumuusika ühemehebändilt igale
eale, soodne ja mitmekülgne.
Tel 514 9885.

Vedu ja kolimine. Tel 553 2140.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.

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

Muu
Müüa suur ilus sõnajalg.
Tel 5192 7991.

Teated
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.
Biomeedikumi tenniseväljakud avatud 8–21. Aegade broneerimine tel
503 8055, tennis.biomeedikum@
gmail.com. Meid leiad: Ravila 19,
Tartu (Biomeedikumi õppehoone
kõrval). Sissesõit Lunini tänava
poolt.

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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k a u p l u s - l a d u
TARTU,
Teguri 39
E-R 10-19
L, P 10-16
Tel 5559 6800

Tallinn, Vesse 3, tel 603 6517 / Narva, Puðkini 4a, tel 356 3000

Hinnapaanika!
Oleme nüüd avatud ka pühapäeviti
Köögimööbel
DELICIJA

NB! Uued 2011. a pakkumised!!!
Ainult maikuus

SUPERHINNAD
kehtivad
ainult
15. maini!

MDF materjalist

Florida 135x2000 cm
suurem mugavus,
äravõetav madratsikate

Lahtikäiv diivanvoodi DUO

Lahtikäiv diivanvoodi Simona
vedruploki ja voodiriiete sahtliga
155x190 cm

100

219€

vedruploki ja voodiriiete sahtliga
120x190 cm

%

395€

119€
249€

268€

pikkus 180 cm

pikkus 260 cm

SUUR VALIK
korpus- ja
köögimööblit
Euroopa
suurimalt
tootjalt BRW

294€

318€

569€

597€

diivanid
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Kontoritool AMW131

82.50€

SUPERHIND!

Vito

383€

vedruplokk 135x2000 cm

Tira1 (Leedu)

159€

160x2000 cm

290€

Riidekapp

309€

(Läti)

Lükandustega
kapp (Läti)

580€

192€
Nurgadiivan (Leedu)

332€

vedruplokk 130x1950 cm

102€

cm 265€

Taburet

cm 275€

4.50€

cm 285€

9€

cm 320€

449€
Madrats IDEALS

cm 325€

600€

(ortopeediline Pocket Lux madrats)

al 53€

Raamat-laud

Pikendatav lastediivan BEBI

Kummutid

pikendatav 140 kuni 198 cm, laius 81 cm

al 29€
Lühtrid
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181€

al 7.50€

290€
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Komplekt SPENSER (3+2+1) - lahtikäivad naturaalnahast diivanid
koos kahe tugitooliga. Väljatõmmatav mehhanism juurdemaksuga:

sp

2-kohaline diivan +153,38€,
3-kohaline diivan +159,78€

409€

or

tT
ar

cm 147€
cm 159€
cm 179€

tu
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304€

210€

913€
1789€

Komplekt REGLINERIS (3+1+1) - lahtikäivad
läikivast naturaalnahast diivanid

tu

Superpakkumine: ainult maikuus
voodi+ortopeediline madrats

st
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(kaks transformer-tugitooli ja magamiskohaga diivan)

240€

ra
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Naturaalnahast, lahtikäiv
nurgadiivan koos pesusahtliga

di
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Nagid

:5

66
6

al 35€

49.90€

al 25.90€

1528€
2205€

Komplekt LIGA
vedruplokkide ja
pesusahtliga (lahtikäiv)

64
70
,

Universaalne
automaat-mopp

Redel - triikimislaud

31.90€
Kontoritoolid

w
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w
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995€

402€

1596€

1010€

ee

GIGANT ühendab unistused ja võimalused!
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%

