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Neljapäev, 4. aprill 2013

Aprillinali ajas reisijad marru

Tartu bussiliiklejaid ajas segadusse aprillinali, mille kohaselt
pidavat linnavalitsus loobuma
hiljuti kehtestatud stoppnupu
kasutamise nõudest.
21. veebruaril hoiatas Tartu
Ekspress, et tähelepanematud
reisijad võivad linnaliinibussiga
sõites soovitud peatuses mitte maha pääseda, sest bussijuhid jäävad seisma vaid juhul, kui peatuses on inimesi või väljuda soovijad
vajutavad stoppnuppu.
Punased nupud, millega juhile väljumisplaanist teada anda,
on bussides küll olnud juba aastaid, ent seni ei ole neid eriti
kasutatud, sest ühissõidukid on niigi igas peatuses seiskunud.
Just veebruari lõpus aga alustas linnavalitsus kampaaniat nupuvajutuse juurutamiseks, paigaldades bussidesse hoiatussildid, mis
ähvardavad vastasel korral peatusest mööda sõita.
1. aprillil kuulutas üks kohalik ajaleht nupupelgurite rõõmuks,
et linn otsustas nõudmistest taganeda. Teade levis ka teistesse
kanalitesse, muu hulgas luges selle ette Russkoje Radio. Mitmed
bussireisijad sattusid linna väitel segadusse ning linnavalitsuse linnamajanduse osakonda saabus kaebusi inimestelt, kes libauudise
tõttu sattusid bussijuhtidega konflikti või ei saanud oma peatuses
maha minna.
„Linnavalitsuse kinnitusel bussikorralduses muudatusi ei ole,
kõik jätkub samamoodi kui enne 1. aprilli. Samuti ei vasta tõele ka
Postimehe ülejäänud esmaspäevased artiklid,” lisas linna pressiesindaja Raul Veede.

Paadunud liiklusrikkuja:
Ma ei teeks midagi teisiti
Tartus autoroolist tabatud lubadeta noormees ei andnud kohtusaaliski lootust eneseparanduseks ja leidis, et asuks uuesti sõidukit
juhtima. Politsei taotles paadunud rikkujale 21 päeva aresti.
2. aprilli öösel kella ühe paiku märkasid Tartu patrullpolitseinikud Jaama tänaval Ford Mondeot, mille üks tagatuli ei põlenud.
Politseinikud otsustasid masina peatada ja juhtida sõidukijuhi
tähelepanu katkisele tulele.
Autojuhi dokumentide kontrollimisel ilmnes, et roolis oli 23aastane Jaanis Sepp, kel puudus vastava kategooria mootorsõiduki
juhtimisõigus. Selgus seegi, et noormehel oli varasemast kolm
kehtivat karistust selle eest, et ta on lubadeta autorooli istunud.
Paadunud õigusrikkuja, kel on olnud erinevatel põhjustel hulk
kokkupuuteid politseiga, ei andnud ka kohtusaalis olles kuigi palju
lootust eneseparanduseks. Juhtunu pärast süüd või kahetsust
tundmata leidis Jaanis, et ka
tagasivaatavalt ei tegutseks
ta kuidagi teistmoodi ja istuks
endistviisi kogenematu juhina
sõidukirooli.
Kohtunik Ene Muts rahuldas
politsei taotluse ning Sepp
saadeti otse kohtumajast arestikambrisse oma 21päevast
karistust kandma.

Noakangelane taas vabaduses
Tartu südalinnas ohvrit noa ähvardusel röövinud kahest mehest
üks on juba koju lastud. 1. aprillil südaöö paiku ründasid kaks
meest Tartus Narva maanteel Emajõe pargis üksi jalutanud sookaaslast, lõid teda ja noaga ähvardades võtsid ära mobiiltelefoni.
Seejärel põgenesid röövlid eri suundades.
Politseipatrull pidas ühe röövimises kahtlustatava, 18aastase
mehe kinni Vabaduse puiestee ja Raekoja nurgal asuvas taksopeatuses, tema käest leiti ka nuga. Veidi hiljem sai patrull Mäe
tänaval kätte teise, 21aastase mehe. Tema käest leiti kaks mobiiltelefoni. Esialgu võeti mõlemad kahtlustatavad 48 tunniks vahi
alla. Ühe mehe suhtes pikendas eeluurimiskohtunik kinnipidamisperioodi kuni kuue kuuni, teine aga pääses vabadusse elukohast
lahkumise keeluga.
Üks kahtlustatavatest on varemgi varavastase kuriteo eest kriminaalkorras karistatud.

Pane tähele, et
11. aprillil kantakse seitung

kalapoe asemel apteek
Mullu sadamaturu ostnud
suurärimees Oleg Gross
lubas esialgu, et kalaturg
saab hoone tagumises osas
väiksemas mahus jätkata.
Nüüdseks on pind antud
rendile Koduapteek OÜ-le
ning kala saab osta parklas
kioskist.

„Alguses tunduski kõik ilus.
Istusime härra Grossiga siinsamas kontoris laua taga ning anti
lubadus, et saame poepidamist
kindlasti jätkata,“ rääkis viis aastat sadamaturus kala müütanud
OÜ Saarepiiga juht Kalmar Kalina. „Inimesed on harjunud, et just
siin on kõige laiem ja parem värske
kala valik.“

Ootamatu kannapööre
Kalina jutu järgi öeldi küll senikehtinud leping vajaliku kolmekuulise etteteatamisega üles, ent
lubati peatselt uus sõlmida. Hoone sillapoolsesse väljaulatuvasse
ossa jääv müügipind olnuks senisest 150 m² „kalahallist“ pea poole väiksem. Varem asusid seal turu
rõivistud ja muud olmeruumid.
„Vastavalt hr Grossiga kohtumisel kokkulepitule oleme valmis
sõlmima Teiega uue lepingu, kui
saame täpsustatud maja joonise,“
lubas firma esindaja e-kirjas detsembri lõpul. Mis tingimustel, jäi
lahtiseks.
„Gross pidi just selle ruumi
esmajoones valmis ehitama, et
saaksime vahepealse pausita kolida ühest maja servast teise. 11.
märtsil teatas juhatuse liige Tarmo Terav, et on ilmunud ka teine
potentsiaalne rentnik – apteek.
Ruutmeetri hind on senisega võrreldes kahekordne. Kui soovime
jätkata, andku ülehomseks teada,“
kirjeldas Kalina ootamatut pööret.
Peale rendihinna tuli kalakaupmehele üllatusena ka tingimus,
et kogu ehitus ning sisustus tuleb
enda kukrust maksta ja korraldada.

Räpane äri
Oleg Gross rääkis Tartu Ekspressile jaanuaris, et sadamaturu
senistest kauplejatest käivad jätkamise osas läbirääkimised vaid
kalapoega. „Tartlaste jaoks on see
väga oluline ja üldse üks väheseid
kohti, kust kalatooteid osta saab.
Seepärast otsime võimalust, kui-

6. aastakäik

Tartu ja Elva linnas postkastidesse laiali.

Trükitakse 43 000 lehte.
Reklaamitarvidusest teata 9. aprilliks
E-postkastid on malle@tartuekspress.ee
ja kaupo@tartuekspress.ee
Taskutelefoni numbrid aga 521 3038 ja 511 6923.

Räime, koha, latikat, kasvõi angersäga – kalahallist kioskisse kolinud OÜ Saarepiiga juht Kalmar
Kalina ei jäta jonni ning tahab tartlasi edaspidigi
värske loomusega varustada. 
Rasmus Rekand

das hoone tagumises osas leida
neile eraldi pind ning tuleb lahendada ventilatsiooniprobleemid, et
kalaga seonduvad aroomid toidupoodi ei pääseks.“
Nüüd on ta seisukohal, et kalakauplemine siiski uue poega sama
katuse all pole mõeldav, kuna äri
peetakse räpaselt. „Seal haises
nagu prügimäel. Majatagune paksult kalakaste, soomuseid ja rämpsu täis. Imestan, et terviseamet
seda poodi kinni pole pannud.
Kala peab müüma teistes tingimustes. Tema polnud valmis neid
looma.“
Gross möönab, et koostöövõimalusi arutati ilma rendihinda
täpsustamata. See ei tähendavat
aga, et midagi turuhinnast soodsamalt antakse. Normaalne olla
selles piirkonnas küsida 10–15
eurot ruutmeetrist.
„Keegi ei saa öelda, et mina
olen petnud. Mõlemad tahtjad
tegid hinnapakkumise, apteegi
oma oli suurem. Ütlesin siis Saarepiigale, et kui tuleb sama hinna peale, on tal eesõigus. Nemad
loobusid,“ on Grossi meelest
mäng aus, mingeid asjatuid lootusi ega ülilühikesi otsustustäht-

aegu pole antud.
Kalina hinnangul on asi vastupidi. „Teadnuks ma kohe, et tuleb
uus pind otsida, oleks see juba olemas. Siinsamas lähedalgi oli siis
üht-teist saada. Enam pole. Jäin
mehe sõna peale lootma …“ ohkab
kalaärimees, kes nädala algusest
müütab vee-elukaid sillast vasemale jäävas parklas spetsiaalsest
järelhaagisest. „Gross ütles mulle
ainult: „Kahju, et nii läks!“ ja valis
tulusama partneri.“

Kompromiss jäi leidmata
Juuni hakul oma esimest toidupoodi Tartus avada lootva Oleg
Grossi arvates proovib vastaspool
puhuda probleemi suuremaks,
kui see on. „Apteek võtab lepingu kümneks aastaks, kalamehed
tahtsid alguses prooviaega, et kas
veavad välja. Neil pole raha, et
investeerida korralikku sisustusse. Koos poeostuga minu omaks
saanud vana inventar, mida nad
ka edasi tahtsid kasutada, on
puhta utiil. Lubasin tal sealt tasuta lette oma tarbeks kaasagi võtta, aga uude poodi selle kvaliteediga … ei sobi lihtsalt.

Ka pakkusin toidupoe peaukse kõrval kauplemispinda kioskist
kala müümiseks, kui linnal selle
vastu midagi pole. Samuti aasta
lõpuni tasuta. Aga neil on vanad
arvedki rendi ja elektri eest maksmata,“ on Gross enda sõnul Saarepiigale igat moodi püüdnud vastu
tulla, et kalaäri jõe ääres saaks jätkuda.
Koduapteek OÜ jaemüügi direktor Tiina Varamäe-Välja
uskus, et saavad rohupoe uksed
avada koos Grossi toidupoega juuni alguses. „Investeeringu suurust
ei oska täpselt öelda, kõik on veel
nii värske. Piirkond tundus mõistlik – turul käijatel polnudki lähikonnas apteegi külastamise võimalust.“
Kalina kinnitab, et kõik arved
on korralikult makstud ja loodab
kalapoe jaoks leida uue rendipinna. Seni jätkab äriga kioskis, kus
ruumikitsikusest tulenevalt on
sortiment mõistagi varasemast
ahtam. „Ei tahaks veel loobuda.
Ehkki tegu on juba rohkem sotsiaalse projektiga, võiks ju tartlastele alles jääda üks korralik kalapood. Apteeke on igal sammul.“
Rasmus Rekand
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Juubelihõngu lisavad raamatukogule ka selle esised pingid,
mis üleöö kattusid tänavakunstnik Edward von Lõnguse
kirjandusalaste interpretatsioonidega. 
Rasmus Rekand

Miks korter ei
saa vett osta?

Oleme mures Tartu Veevärgi kliendipoliitika pärast, mille järgi väikese
korteriarvuga majades (tüüpilised
mõnekorruselised majad, kus 4–6
korterit), kus puudub ühistu või
ühisus, ei soostuta veelepingut
sõlmima mitte iga korteriga eraldi,
vaid terve majaga. Ja omavaheline
arvemajandamine ja rahajagamine
jäetakse korteriomanike mureks.
Mis, arusaadavalt, tekitab paksu
verd. Keegi jätab oma osa maksmata, teha pole midagi muud, kui
oma taskust võlgniku kohustused
Tartu Vee ees täita, et mitte terve
maja veeta ei jääks.
Kas ja kuidas saab korteritele eraldi lepingud, mida selleks
tegema peab ning milline on veeettevõtte soovitus selliste murede
puhul?

Linn uurib rahulolu

Jysk laieneb

Tartu korraldab viiendat korda ülelinnalise elanike rahulolu
mõõtva küsitluse „Tartu ja tartlased“. Traditsioon sai alguse 1986.
aastal. Nii pikaajalisi ja regulaarseid uuringuid ei tehta rae väitel
üheski teises Eesti linnas. Küsitlejaid on tartlaste kodudesse oodata mais.

Kodu- ja aiakaupu müüv Jysk
avab 4. aprillil Eedenis uuendatud kaupluse. Uue lähenemise
kohaselt on tooted paigutatud
teemade kaupa eri sektsioonidesse.

Linnart Mäll 75

Linnaraamatukogu
tähistab juubelit

Vaike Raag
Klienditeenindusosakonna juhataja
AS Tartu Veevärk järgib oma töös
Eesti vabariigis kehtivaid seadusi
ning seadusest tulenevaid kohaliku omavalitsuse poolt vastuvõetud
määrusi ja eeskirju.
Vee-ettevõtja kliendiks on kinnistu omanik või valdaja, kellega
vee-ettevõtja on sõlminud lepingu
ühisveevärgivee võtmiseks või reovee ärajuhtimiseks
Teisisõnu – kinnistu on üks
klient. Kui ka maa on kaasomandis,
sõlmitakse vaid üks kirjalik leping
kaasomanike enamuse otsuse
alusel nende volitatud esindajaga.
Vee-ettevõte müüb oma teenuseid, veearvesti arvestab kogused,
mille alusel esitatakse arved.
Kinnistu omanikud peavad saavutama kokkuleppe nii vee kasutamises, selle mõõtmises kui ka selle
eest tasumise korraldamises. Veeettevõttel puudub õigus ja pädevus
midagi kinnistuomanikele ette kirjutada. Kuidas korteriomanikud veearve jagavad, seda otsustatakse ühiselt
– kas inimeste arvu järgi või paigaldatakse korteritesse veearvestid.
Kuidas korteriomanikud vett
arvestavad ja arveldavad, see on
korteriomanike enamuse otsus.
Vee-ettevõte ei saa korteriarvestite
järgi ka tehniliselt vett müüa, sest
alates kinnistu piirist kuulub torustik kinnistu omanike omandisse
koos vastutusega hoida kinnistusisene torustik korras ja hooldatud.
Erandeid ühe või teise kinnistu
osas vee-ettevõte teha ei saa ega
tohi, sest võrdne kohtlemine kehtib kõigile.

7. aprillil möödub 100 aastat raamatukogu asutamisest. Ühe suure sünnipäevapeo asemel kutsub
raamatukogu kaaslinlasi
osa saama sünnipäeva
kultuuriprogrammist.
Raamatukogu andis juubeliks välja Jukka Kostiaise Tartu kultuuriloo ainelise raamatu
„Kinnises tõllas“, koostas näituse eesti kirjanike lugemissoovitustest ja saja-aastastest raamatutest ning avab nädalaks ajalootoa. Lisaks on ettevalmistamisel
heliplaat tööpealkirjaga „Kirjanikud muusikas“.
Linnaraamatukogu asutajaks oli Tartu Rahvaraamatukogu Selts. 7. aprillil 1913 avas selts
Raatuse tänaval linna esimese
avaliku raamatukogu, mis 1920.
aastal anti üle linnavalitsusele.
Esimestel aastakümnetel pidi
raamatukogu sageli kolima, nii
on raamatuid laenutatud Aleksandri, Aia, Jaani ja Gildi tänaval. Tänastesse, esmakordselt
spetsiaalselt raamatukogu jaoks
kohandatud ruumidesse Kompanii tänaval koliti 1936. aastal.

Üheksa juhataja
luhtunud lootused
Raamatukogul on olnud
üheksa juhatajat: 1920.-1930.
aastatel Ivan Abarenkov ja Mart
Pukits, pöördelistel 1940nda-

Saada vihje
vihje@tartuekspress.ee

tel Linda Ploompuu, Alo Tilk ja
Aimi Hiir ning seejärel Eljo Kaldalu, Elle Tarik ja Tiit Jänese.
Praegune direktor Asko Tamme
astus ametisse 2001. aastal.
Asutamisest peale on raamatukogu kimbutanud suured
ruumiprobleemid, nende lahendamisega on pidanud tegelema
kõik juhatajad. Esimene juhataja Ivan Abarenkov püstitas juba
1923. aastal eesmärgi – ehitada
raamatukogule spetsiaalne oma
hoone, aga see eesmärk on tänaseni täitmata, ka 21. sajandi esimesel kümnendil tekkinud lootused on luhtunud.

Ajalootuba, kõnekoosolek ja viivisevabastus
Alates 1987. aastast kannab
raamatukogu Oskar Lutsu nime,
enne seda aastatel 1952–1986 oli
aga Nikolai Gogoli nimeline. Kui
1921. aastal oli Tartu linna avalikus raamatukogus umbes 3000
köidet, siis tänases on üle poole miljoni, kui toona oli lugejaid
700, siis täna 38 000 ning iga
päev külastab Tartu linnaraamatukogu üle 2000 inimese.
Möödunud aegade raamatukokku aitab pilgu heita 8.-12.
aprillini arvutiklassis avatud ajalootuba „Astu ajas tagasi“. Ajalootuppa pannakse välja raamatukogu kroonikaid, fotosid, raamatute arvelevõtmisel ja lugejateeninduses kasutatud tööva-

hendeid. Külastajad saavad proovida tegevusi, mis veel paarkümmend aastat tagasi olid tavapärased.
6. aprillil toimuv kõnekoosolek
„Internetist kloostrini“ keskendub raamatumaailma tänasele
päevale ja tulevikule. Oma nägemuse raamatukogude tulevikust esitab kultuuriminister Rein
Lang. Kõnekoosoleku idee lähtub
Eesti Raamatu Aasta (2001) konverentsist „Kloostrist Internetini“. Järgneva kümnekonna aasta jooksul toimunud tormilist
arengut infotehnoloogia vallas,
lugemisharjumustes, informatsiooni talletamise viisides, suhtlemises maailmaga jne käsitlevad
oma ettekannetes Peeter Tulviste,
Anne Kull, Jaanus Vaiksoo, Kadri
Tüür ja õde Theososti.
Aprilli esimestel nädalatel on
raamatukogu külalisteks kirjanikud Jaan Kaplinski, Lauri Sommer, Mathura, Jan Rahman ja Ilmar Tomusk, kontserdi
annab folklooriansambel Suprjadki Narvast ja külla tuleb Sulbi
küla rahvateater. Kõige kaugem
külaline, tunnustatud lastekirjanik Paul Maar sõidab kohale Saksamaalt. Raamatukokku
tasub tulla!
Sünnipäevakava täies pikkuses on väljas raamatukogu kodulehel www.luts.ee Kõigele lisaks
on raamatukogus 8.–13. aprillini
viivisevaba nädal.
Kaur Paves

5. ja 6.
aprillil toimuvad Tartu ülikoolis
orientalistika p ä ev a d ,
mis
on
pühendatud Linnart Mälli 75. sünniaastapäevale ja Eesti akadeemilise
orientaalseltsi taasasutamise 25.
aastapäevale.
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Põhjamaised lõõritajad
5. aprillil kell 18 annavad Jaani
kirikus tasuta ühiskontserdi Taani,
Islandi ja Eesti koolikoorid.

Võrkpallurid
püüavad pronksi
Tartu Bigbank võõrustab neljapäeval, 4. aprillil kell 19.30
kodusaalis T TÜ meeskonda.
Pronksiheitluse avakohtumise
võitsid teisipäeval tallinlased
3 : 2. Peaks Tartu võitma,
otsustatakse medalivõitjad
kolmandas kohtumises 9.
aprillil pealinnas.

Karm aprillinali

millimeetrine mürsk tuli kaevetööde käigus välja Eesti Rahva
Muuseumi ehitusplatsilt. LõunaEesti pommigrupp hävitas leiu.

Linnalinnulaupäevak
Ülikooli botaanikaaed koostöös Eesti Ornitoloogiaühinguga kutsub 6. aprillil botaanikaaeda kümnendale LinnaLinnuLaupäevakule (LiLiLa), kus
lisaks linnuvaatlusretkedele
ootab tulijaid näitus tehispesadest ning õpitakse pesakaste
valmistama.

Mulgid tulevad üle
Uuest õppeaastast kolib Viljandi
kultuuriakadeemia infohariduse
osakond Tartusse. Peale tudengite lahkub Viljandist kümme
õppejõudu.

Tehnilise rikke tõttu Rõngu aleviku lasteaia juurde jäetud Audi 80
omanik avastas 1. aprillil, et auto
on kadunud. Hiljem leiti sõiduk
Elva autolammutusest.

Linnuvaatlejaile
teine koht
31. märtsil toimunud linnade linnuvaatluse ehk
linnadevahelise
linnuralli võitis
Tallinn, kus saadi
kirja 49 linnuliiki. Tasavägises
võistluses edestati napilt Tartut
ja Pärnut, kus mõlemas tabati 44
erinevat lindu. Ainult Tartu ornitoloogidel õnnestus märgata
valge-toonekurge ja kanepilindu.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KARM KEVAD: Rattasõiduks sobiliku ilma ootamine võib tänavu
August Lumm
üpris kurnavalt mõjuda. 

EEDENI JALATSIKAUPLUSTES
4.–14. aprillini 2013
Shu
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Kõik tavahinnaga jooksujalatsid

Walking

-20%

Italyna King

Kõik täishinnaga tooted

-20%

Kogu kaup

DreamKing
Kogu kaup vähemalt

Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu, www.eeden.ee

Sportland

Palju hooajakauba pakkumisi kuni

-30%

VIP King

-20%

Kogu kaup vähemalt

Tipa-Tapa lastejalatsid
Valik kevadkaupa kuni

-30%
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Palametsa
pajatused

1913. a jahe kevad
Sajand tagasi tuli kevad Emajõelinna kuidagi hästi aegamööda, otsekui vastu tahtmist. Ilmad olid ebameeldivalt külmad ja tuulised. Kui
maikuu keskel taevas selgines, siis tõi see kaasa tugevad öökülmad,
mis aiapidajate kurvastuseks kahjustasid nii lilli kui õitsema puhkenud viljapuid.
Aga ometi kevad tuli. Peipsigi heitis seljast jäise kasuka ning esimesed lodjad kalade ja sibulatega kinnitasid otsad turu lähikonnas.
Nagu igal kevadel, sõitis 95. Krasnojarski jalaväepolk Jurjevist ära
suvelaagrisse Peterburi kubermangu. Ja jõudu koguv Eesti Rahva
Muuseum läkitas maale esimesed vanavara kogujad. Muuseum kutsus joonistamisoskusega kooliõpetajaid ja üliõpilasi selle algatusega
lähemal ajal ühinema, sest enne kibekiiret heinaaega võttis talurahvas neid veel jutule. Vabatahtlikke registreeriti ERMi ruumides Gildi uulits 8.
Toomemäel hävitati põlispuude okstel olevaid varesepesi, et anda
pesitsemisvõimalusi väiksematele lindudele, et nad siis oma lauluga
jalutajaid rõõmustaksid. Toome
Tartu koolid kor- varemetelt pudenes prahti ning
kive ja patseerijate turvamiseks
raldasid üksteise
lasi ülikooli valitsus lagunevavõidu õpilaste tur- te müüride osa eraldada õige
taraga. Ning väsimatu
nipidusid, millele hõreda
August Wiera – eluaastaid oli
oli eelnenud pikk tal 1913. a juba 60 – organiseeris
puhkpillimuusika kontning pingeline har- Toomel
serte.
jutamine.
Uut hooaega alustas ka
Vanemuise suveaed. 10. mail
anti jahedale õhtule vaatamata esimene vabaõhukontsert. Oma
2000pealine publik kuulas – ärge unustage, et konservmuusika oli
siis veel õige lapsekingades – „mööda läinud hooaja kõige paremaid
ja jõurohkemaid tõmbenumbreid 30-liikmelise orkestri esituses“.
Ilutulestik kontserdi lõpul tõstis veelgi rahva meeleolu.
Suvekontserte toimus – vastavalt publiku maitsele – igal nädalapäeval. Õigemini õhtul. Esmaspäeval ja neljapäeval mängiti sümfooniaid, teisipäeval ja reedel tõsist muusikat. Kolmapäeva õhtu oli
solistide päralt, laupäeval pakuti segaeeskava koos illuminatsiooniga
ning pühapäeviti kõlas kerge muusika.
Tartu koolid korraldasid üksteise võidu õpilaste turnipidusid, millele oli eelnenud pikk ning pingeline harjutamine. Reaalkooli õpilased näitasid oma oskusi Ülejõe kasarmuplatsil. Poiste esinemine
jätnud arvukale pealtvaatajate hulgale igati meeldiva – nota bene,
uudissõna! – muljendi.
Noored mehed võistlesid ka kõrgushüppes – parim tulemus 155
cm, ja kaugushüppes – 485 cm. Siis tuli järg poeglaste gümnaasiumi ja Treffneri eragümnaasiumi kätte. Puškini gümnaasiumi neiud
näitasid oma graatsilisust kooli aktusesaalis, pakkudes tõelist silmailu. Ühtaegu tõestades, et just gümnastika aitab noorte naiste keha
tervislikult ning igakülgselt arendada.
Koos kevadega algas ehitustöö. Turuplatsi serva kerkivale esinduslikule uuele pritsimajale seati paika sarikaid ja tehti algust kõrge kivitorni püstitamisega. Maikuu keskel pandi Maarjamõisa väljal ülikooli professuuri juuresolekul pidulikult nurgakivi uuele
haavakliinikule. Toomel jätkus töö raudbetoonist uue Kuradisilla
valamisega – sellest pidi saama Romanovite dünastia 300. aastapäevale pühendatud Aleksandrisild. Ja saigi, kuigi avati alles 1913. a
sügisel.

Pjotr Tšaikovski

Ukrainast Värskani
Tantsuklubi Swingiring
eestvedamisel toimus eelmisel laupäeval Tartus juba
viies svingtantsuvõistlus,
kust võttis osa ligi 100
huvilist, kellest kaugeimad
saabusid Ukrainast.

Tanel Talumees ja Moonika Saar alistasid konkurendid särava naeratuse ja vägevate hüpete kaasabil. 
Laurits Leima

Korporatsioon Sakala tavapäraselt suurena tunduvas majas oli
ära kasutatud iga vaba nurk, et
mahutada kokku üheksa erineva klubi asjad ja esinemisriided,
kuid ikka oldi kui kilud karbis.
See ei takistanud aga kellelgi üritust nautimast, sest näod olid kõigil rõõmsad. Igal vabal hetkel harjutati oma samme või jälgiti pingsalt parajasti võistlustules olevaid
kaasosalejaid.
„Svingtantsud said alguse eelmise sajandi kahekümnendatel
USAs, kus tegu oligi sotsiaalsete
tantsudega,“ selgitas ürituse eestvedaja Sirli Kriis-Kalm. „Kui praegu tantsid klubis selle stiili järgi,
mida lastakse, siis tol ajal oli klubimuusikaks sving.“
Kriis-Kalmu sõnul on ülemaailmseks tavaks, et igal võistlusel on
kindlasti ka aeg sotsiaalseks tantsimiseks. Vaheaegade muusikalise
poole eest vastutanud bänd Just F
ei pidanud hetkegi tühjale tantsupõrandale mängima.

Võimalik Värskaski

48 karikat
Kuigi publikut oli märgatavalt
vähem kui osalejaid, ei pidanud
viimasedki omaette tantsima. Kel
parajasti vaba aeg, elas kaasa ja
andis jalgadele puhkust. „Kaheksa viimast tantsu tegin väljaväänatud jalaga,“ kostis üks tüdruk teisele. Kergelt lonkavaid tantsijaid
oli ürituse lõpupoole näha üha
enam.
Auhinnalaud oli karikate ning
medalite all lookas, kokku võisteldi kaheksas erinevas kategoorias.

daks. Eriti innukalt olid sellega
nõus võistlejad ise.
Moduse stuudio tantsija, neljandat aastat lindy hop‘iga tegelev Tanel Talumees sai esikoha nii
täiskasvanute, kolme tantsu kui
ka sõukategoorias. „Tegelen sellega hobikorras, kuid eks tänaseks
sai ikka tavapärasest rohkem trenni tehtud,“ rääkis ta tagasihoidlikult, ent rõõmsalt. „Töö kõrvalt
on hea, kui saab nädalas neli korda trennis käia, korraga tund kuni
poolteist.“

Kui laste ning täiskasvanute kategoorias osalesid neli ning noorte
seas kaheksa paari, siis ülejäänud
kategooriad olid juba suurema
osavõtuga ning ka vaatemängulisemad. Huvitavaimaks vooruks
oli vast “Jill & Jack”, kus paar vahetas rollid: mees tantsis naise osa ja

naine juhtis. Agaramad olid selle
tarbeks isegi kostüümid välja otsinud, mehed ajasid selga kleidid ja
naised joonistasid ette vuntsid.
Jackide ja Jillide autasustamisel
püüdis õhtujuht Meelis Kompus
kõigiga kokku leppida, et sellest
üritusest pilte Facebooki ei pan-

Sirli Kriis-Kalmu sõnul on peamised kohad, kus svingtantsuga
praegu tegeletakse, Tartu ja Tallinn. Ta ise käib kord nädalas nende linnade vahel, kuid veelgi rohkem peab sõitma Piret Torm-Kriis,
kes õpetab eelmisest sügisest peale Tallinna ka Värskas.
„Kui sügisel alustasin, maaliti väga negatiivne pilt ja öeldi, et
pole võimalik, et see Värskas tööle
hakkab,“ rääkis naine. Tema sõnul
on ette tulnud ka trenne, kus saal
puupüsti täis. Tartusse tuli võistlema kolm paari, kuigi huvilisi olnuks rohkemgi. „Aeg polnud
kõige sobivam,“ pakkus TormKriis.
Kriis-Kalmu näol säras terve
aeg lai naeratus ning tema sõnul
võib üritusega igati rahule jääda.
Lisaks korraldamisele astus KriisKalm mitmel korral ka tantsuplatsile, võites esikoha lausa kahes
kategoorias: sõutantsus ja professionaali-amatööri arvestuses.
Tema kinnitusel ei jää viiendat
aastat toimunud võistlus viimaseks
ning huvilistel tasub ka järgmiseks
kevadeks vaim valmis panna. „Mitmed on juba kuupäeva teadmatagi
öelnud, et nendega võib arvestada!“
naeris Kriis-Kalm.
Laurits Leima

Silmaarst Dr. Merle Piik soovitab:
Kas teadsid, et läätsed saab osta 50% soodsamalt?
Tule meie kodulehele, sisesta sooduskood “tartumaa”
ja saad kõik tooted 10% soodsamalt!
Sooduskood kehtib kuni 15.04.2013.
www.läätsed.com
info@laatsed.com
Mugav, kiire ja sõbralik! Tel 56 821 121.

Moskva ooperiteatri Helikon lavastusgrupp:
DMITRI BERTMAN,
IGOR NEŽNÕI, TATJANA TULUBJEVA
Muusikajuht ja dirigent PAUL MÄGI / dirigent LAURI SIRP
Osades: Linus Börjesson (Rootsi), Maria Fontosh (Rootsi), Karmen Puis,
Jovita Vaskeviciute (Leedu RO), Teele Jõks, Merunas Vitulskis (Leedu),
Roland Liiv (Soome RO), Valentina Kremen, Merle Silmato (Soome RO),
Annaliisa Pillak, Koit Soasepp (Soome RO), Märt Jakobson, Simo Breede,
Jaan Willem Sibul, Aivar Kaseste, Mehis Tiits

Esietendus juba sel laupäval
Vanemuise väikeses majas
vanemuine.ee
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Röövitu ratas muuseumis

Emadepäev
Noorkuuga
Emadepäeval, 12. mail astub
Vanemuise kontserdimajas
esmakordselt täispika kontserdiga suurema publiku ette uuenenud koosseisus vokaalansambel Noorkuu.
Tartus lõppev kontserdiseeria kannab nime “Soodsad
tuuled”, mis on ühtlasi grupi
esimeseks stuudiosalvestiseks
uue liikme Märt Murrikuga, kes
liitus bändiga 2012. a oktoobris pärast Virgo Tuliti traagilist
surma.
Murrik on poistekoori taustaga ansambli pikaajaline tuttav.
Pärast Tuliti hukkumist mullu augustis otsustas Noorkuu
oma tegevust jätkata esialgu
neljakesi, kuid peatselt sai selgeks, et neljahäälne laulmine ei
ole piisavalt motiveeriv. Murriku sobivustest sai bändi agendi
Rauno Tageli sõnul kinnitust
detsembris koos Ivo Linna, Ott
Leplandi ja Kristjan Kaasikuga
toimunud jõulukontsertidel.
Koos Murrikuga on ansambel lihvinud uut kava, mis sisaldab nii eesti- kui ingliskeelseid
hittlugusid, kuid ka omaloomingut. Kontsertseeria jõuab
seekord seitsmesse kontserdipaika, sealhulgas ka Moostesse,
Vihulasse ja Türile.

Spordimuuseum avas eile
jalgrataste näituse, mille
krooniks on kaks aastat
tagasi Liibanonis röövitud
August Tillo sõiduriist.

Mäletatavasti sattusid seitse Eesti harrastusratturit 2011.
aasta märtsis Liibanonis Bekaa
orus röövlite küüsi ning kaotasid
neljaks kuuks vabaduse. Meeste
jalgrattad aga pidid võõrsil viibima veelgi kauem ja jõudsid kodumaale alles septembris.
Nüüd kaunistabki ühe päästetu, August Tillo jalgratas juunikuuni spordimuuseumi kollektsiooni. Ratta pakiraamile
on kinnitatud seljakotid, mis on
samuti Liibanonis käinud, ehkki
teisel sõiduriistal, mis inimröövi käigus terroristide kaubikult
löögi sai. Veelgi prominentsemaks muudab eksponaadi tõik,
et kompsud andis reisiseltskonnale kaasa näitleja Veikko Täär,
kes ise napilt matkagrupist
maha jäi.
Väljapanek “3000 kodarat ehk
elu nagu jalgratas!” tutvustab 38
iseliikuja näitel erinevaid rattasõiduga seostuvaid eneseväljenduse ja -teostuse võimalusi ning
tutvustab enam kui sajandipik-

0€
Refinantseerimine

KULTUUR

0€

www.finantslaen.ee
Tegemist on finantsteenusega!
Tutvuge tingimustega ja vajadusel konsulteerige spetsialistiga!

Spordimuuseumi teadur Rait Männik näitab
uhkusega Jaan Kirsipuu
Tour de France‘i liidrisärki. 
Kaur Paves

kust jalgrataste arengulugu Eestimaal.
Peale pantvangidraama on
kaherattalistel ette näidata ka
ehtne lahingukogemus: ühele
1940ndatest pärit sõiduriistale
on külge kinnitatud kuulipilduja.

Pikkuusi veri
Samas leiab muuseumist värskemaidki mälestusi: väljas on
nii Grete Treieri olümpiaratas
kui Jaan Kirsipuu kollane ja Rein
Taaramäe valge särk Tour de
France‘i päevilt. Vastavalt velotuuri üldliidri ja parima noore
ratturi staatust näitavad säravad

pluusid jäävad siiski 1970ndatest
pärineva Aavo Pikkuusi rõiva
varju. Tšehhoslovakkias söerajal
peetud trekisõidu üle elanud särk
on Pikkuusi kukkumise tõttu
mitmest kohast rebenenud ning
kaetud olümpiavõitja verega.
Näitusesaalis saab uudistada veel näiteks 19. sajandi lõpust
pärinevat puust jalgratast ning
nostalgianurgakeses on võimalik
vanade Školnikute seltsis meenutada noorpõlves saadud esimesi rattakriimusid. Väljapaneku korraldaja Rait Männiku
sõnul saabus viimaseid Tartusse
inimestelt üle Eesti.
Kaur Paves

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!
Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

TULE TUTVU NÄIDISTEGA!
www.roduklaasid.ee
www.aruum.ee
Tel 7736 185, 555 200 15.

6

tartuekspress
Vangla
VABA
AEG

anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
6

2
7
1 5

7
1

3
7

4 8

9 8
4

9
5 2
8

2 5
5

1

6 9
8

7

5

3

8

2

9

4
9
7 4
8
3

1
2
8 4
2
1

3
5
7 3
6

8
4 8
2
4

5

9

4

1

3 4

9 2
5
6
6 2
5
7
1
4
9
2
6
8
6
2
7 3
8
7
3 2
7 6

8

Mees seisab jaamas ja
hüüab pojale, kes tuleb hingeldades:
„Rahune maha, rong on
juba läinud.“
„Oled selles kindel?“
„Olen küll, näed ise, et jäljed
on taga.“
***
„Kas oled hakanud prille
kandma?“
„Jaa, sest hakkasin mingisuguseid musti täppe nägema.“
„No ja prillid aitasid?“
„Jah, nüüd näen täppe selgemalt.“
***
„Kas tsirkuses oli eile tore?“
„Oli küll. Kõige rohkem meeldis mulle kunstratsutamine.
Algul ratsutas üks mees tavaliselt, siis hobuse külje peal ja
pärast hobuse kõhu all. Lõpuks
rippus ta hobuse saba küljes.“
„See pole midagi. Minagi
sõitsin esimeses ratsutamistunnis nii.“
***
Nieminen läks tsirkuse
direktori juurde.
„Lugesin eile lehest, et teil
on lõvitaltsutaja koht vaba.“
„Kahju küll, koht on juba
täis… aga homme võiksite
uuesti tulla.“
***
„Eile mängisin viiulit nii, et
mu naine nutis.“
„Sa oskad nii ilusasti mängida?“
„Ei, poogen läks talle silma.“
***
„Miks sa keelitasid naist klaverimängu jätma ja selle asemel flööditunde võtma? See
pole küll tark tegu.“
„Flöödi mängimise ajal ei
saa ta laulda.“
***

„Mu naine õpib küpsetama. Eelmisel nädalal tegi ta
kukleid.“
„No olid ka head?“
„Väga head. Me mängisime
nendega lauatennist.“
***
„Lõhkusin kogemata moosipurgi ära,“ tunnistab väike
Kalle.
„Ja kõik see hea moos läks
põrandale?“
„Ei läinud, ma sõin selle
enne ära.“
***
„Kalle, kas sa palusid onult
andeks, et talle varba peale
astusid?“ küsib ema.
„Palusin küll. Onu andis
mulle selle eest viis krooni, et
ma viisakas olen.“
„Ja mis sa siis tegid?“
„Astusin talle teise jala peale.“
***
Kallel on laubal suur arm.
„Kust sa selle said?“ küsivad
sõbrad.
„Isa süü.“
„Tõsi või?“
„On jah. Lõin just käega naela seina, kui isa ütles: “Kasuta
pojake oma pead ka!“
***
„Kas toidul on midagi viga?“
küsis õpetaja.
„On jah,“ vastas Kalle. „Herned on kõvad kui kivid.“
Õpetaja võttis Kalle taldrikust
lusikatäie herneid ja lausus:
„Minu meelest need küll
kõvad ei ole.“
„Enam pole jah,“ ütles väike Kalle. „Ma närisin neid juba
kakskümmend minutit.“
***
„Miks politseinikel on tihti
koer kaasas?“
„Sest kaks pead on kaks
pead.“

ristsõna
Ristsõna
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Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
05.-10.04 kell 22:00 Kurjad
hinged
05.04 kell 15:45, 18:00, 19:40,
20:15, 22:30; 06-07.04 kell
13:30, 15:45, 18:00, 19:40,
20:15, 22:30; 08.-10.04 kell
15:45, 18:00, 19:40, 20:15,
22:30 Identiteedivaras
05.-10.04 kell 12:15, 14:45,
17:15, 19:45 Keha
06.-07.04 kell 14:30 Hiiglasetapja Jack 3D
04.-10.04 kell 21:00 Argo
04.04 kell 14:45; 05-10.04
kell 22:15 Visa Hing: Hea
päev, et surra
04.04 kell 16:00, 20:20; 05.10.04 kell 21:50 Kõrvalmõjud
04.04 kell 16:45, 18:45; 05.10.04 kell 14:15 Täitsamehed
04.04 kell 22:00; 05.-10.04
kell 17:05 G.I.Joe: Kättemaks
3D
04.04 kell 12:00, 16:30;
05.04 kell 13:15; 06.-07.04
kell 11:45; 08.-10.04 kell 13:15
Suur ja kõikvõimas Oz
04.04 kell 22:25 Metsik koolivaheaeg

Kirjandus kinos:
Robin Hoodi seiklused
08.04 kell 15 Cinamonis
See 1938. aastal valminud versioon Robin Hoodi seiklustest valmis
teeneka ajaloo- ja seiklusfilmide režissööri Michael Curtize ja William
Keighley käe all ning võitis omal ajal koguni 3 Oscarit. Peaosades tolle
aja suurimad staarid Errol Flynn ja Olivia de Havilland.
Kui Inglismaa kuningas Richard Lõvisüda võetakse Kolmandast ristisõjast naastes vangi, võtab juhtimise enda kätte prints John (Claude
Rains). John tõstab makse, väites, et teeb seda Richardi eest nõutava
lunaraha kogumiseks, kuid tegelikult kindlustab ta nii oma võimu.
Ainuke, kes lokkava ebaõigluse vastu midagi teha saab, on lindprii
Robin Hood (Errol Flynn) koos oma kambaga, kes röövib rikastelt, et
aidata vaesemaid.

08.04 kell 15:00 Esilinastus:
Kirjandus kinos: Robin Hoodi
Seiklused

13.04 kell 19 Härrasmees
16.04 kell 19 Karjäär

Teater

04.04 kell 18:00; 05.-10.04
kell 19:30 Pelgupaik

Sadamateater

04.04 kell 22:15 Mamma

04.04 kell 19 Tappa laulurästast

04.04 kell 13:15; 05.-10.04
kell 12:40 Elavad pildid (eesti
keeles)

07.04 kell 16 Üksildane lääs

05.05 kell 19 Remondimees
06.04 kell 19 Remondimees

Teatri kodu
05.04 kell 11, 18 Käed ja kindad
10.04 kell 18 Mustkunst lastele

Vanemuise teatri
suur maja
04.04 kell 19 Kalenditüdrukud
05.04 kell 19 Kalmistuklubi
06.04 kell 19 Härra Amilcar
07.04 kell 19 Ootamatu ettepanek
09.04 kell 12 Kosmonaut
Lotte

Vanemuise teatri
väike maja
06.04 kell 19 Jevgeni Onegin

Kontsert
Tartu Jazz Club
04.04 kell 20 Trio Sooäär–
Vaigla–Ruben
05.04 kell 21 Erkki Otsman Trio
09.04 kell 20 Jamman nr 28
10.04 kell 20 Kinolina: Tom
Waits

Näitus
Tartu ülikooli
kunstimuuseum
05.04 kell 16 Ülikooli kunstimuuseum omapärane näitus
Muuseumis on...?!
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Ehitus
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Üürile võtta

reklaam
Vangla

kokkuleppel. Suuremate kogustega soodustused. Tel 5386 1215,
www.jmg.ee.
Küttepinnud, ka tükeldatud. Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus. Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.

Ehitus- ja remonditööd (parketi,
kipsi jms paigaldus, maalritööd,
plaatimine, san-tehnilised ja elektritööd, fassaadide soojustamine).
Tel 5596 9697.
Ehitus-, remonditööd ja kaevetööd. Tel 5683 5395, 5677 9397,
siseehitus@gmail.com.
Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd jm. Tel 5858 6953.
MTR registreeringu abi. Ehitus,
projekteerimine ja omanikujärelvalve. Tel 5833 6638.

Plekk- ja kivikatuste ehitus ja
remonditööd. Tel 525 8053,
kaido@viropro.eu, www.viropro.eu.

Küttepuud 40 l kotis lepp ja jäme
kasepind 2 €/kott. Tel 5566 1844.
Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.

Äri- ja eluruumide remonditööd,
ka elektri- ja san-tehnilised tööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Üldehitustööd: katused, fassaadid, aknad, plekksepatööd
Lõuna-Eestis. Tartu, tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

Materjalid

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Ehitusliku saematerjali müük.
Tasuta vedu Tartu ümbruses.
Tel 5656 4624 või
oliver@puiduplats.ee.

Soodsalt müüa Ford Focus.
Tel 5662 2687.
Soodsalt rehvivahetus ja autoremont Tartus, Aardla 27. AIK Auto
OÜ, tel 503 5115, info@aikauto.ee,
www.aikauto.ee.

3-4toal korter. Tel 502 2728.

Koolitus
17.04 algab tõstukijuhtide koolitus (aku, auto, teleskoop, hüdro,
frontaal). Tel 444 586, 523 1883,
kit.cut.oy@gmail.com.

5aastane paimaias kiisupoiss
otsib endale uut peremeest. On
kastreeritud, kiibitud, vaktsineeritud. Tel 5665 0717.
Lääne-siberi laika kutsikad
(emased ja 1 isane). Tel 504 1924,
fotoalbum.ee/photos/jahisarv.

.EU
vanavara ost ja müük

Pakun tööd
Paadipood OÜ võtab tööle klaasfiibermaterjalide lamineerija,
väljaõpe kohapeal. Vestlus kokku
leppida tel 5558 0099. Firmast
www.paadipood.ee.
A-, B-, C-, CE-kategooria koolitused, ADR ja ametikoolitused.
Töötukassa koolituspartner.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.
Arvutijoonestamise (CAD) kursused. Kestvus 24 akadeemilist tundi,
tasu 340 €. Osavõtja saab tarkvara
ZWCAD 2011 Standard litsentsi
osta hinnaga 140 €, ZWCAD 2011
Professional litsentsi – 200 €.,
AviCAD 2011 Professional litsentsi – 300 €. Kui on ühest firmast 2
või rohkem soovijat, saab kursuse
aega kokku leppida. Tel 5388 9110,
www.zwcad.ee.

Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.

Väravaautomaatika ja tõkkepuude müük, paigaldus, hooldus,
remont. Tel 501 6453, margus@
muraia.ee.
Õigusabi. Tel 772 2299, e-post
info@reverens.ee, www.reverens.ee.

See pind
AD INE(1,5 vcm ehk 44x15mm)
V
KEKUM maksab aprillis
K ja mais 4,50 €
A
P reklaam@tartuekpress.ee
• 730 4455

Tervis
Abi alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. LY CHINI meetod. ESRÜ Lootus, tel 505 8381.
Suveks rannavormi! Rasvapõletajad, proteiinid, vitamiinid ja kõik muu
turvaliseks dieediks vajalik
Olimpi e-poest: www.olimp.ee.

Tutvus
70 a aus ja hooliv lesknaine
sooviks tutvuda mehega, kes tunneb end samuti üksikuna.
Tel 5608 5675.

Põllundus
Toidukartul ja porgand.
Tel 501 9902.
Toidukartul kojutoomisega
Tartus, Tõrvandis, Ülenurmel
(Leyla, Quarta, Läti kollane, Laura).
Tel 5556 6600.

Riided

Linased särgid S-XXXL.
Tel 55 661 624,
www.linakaubamaja.com.

kontoritehnika müük ja hooldus

TOONERID, PRINTERID,
KOOPIAMASINAD.
Tahmakassettide kiire täitmine!
Iga täidetud kasseti
eest kingituseks
pakk koopiapaberit
E - R 9 - 18 Emajõe 1a, Tartu
Tel 739 0635.
www.printerikeskus.ee

Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!
E–R 9–17 Raekoja plats 13, Tartu
Tel 744 1100, 744 1213
www.futari.ee

Müüa rätsepa õmmeldud riideid
(p. ü. 110-126 cm, lühem kasv).
Tel 5399 6989.

Ohtlike puude langetamine soodsalt sertifitseeritud saemeeste poolt.
Töö kiire ja korralik. Tel 5559 3732.
Ohtlike puude mahavõtmine.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.
Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157, info@
nordicarb.ee, www.nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Tallinna ja Tartu Kiirkohting. Leia
armastus ja sõprus, kohates uusi
ja põnevaid inimesi! Registreeru
kiirkohtingu üritusele meie veebilehel! www.speeddating.ee

Muu

Osutan koertega jalutamise teenust Tartus. Tel 5649 3334.

Kauplus Avalanceli Stiil kutsub
tutvuma meie käsitööde sortimendiga. Tartu, Turu 5,
tel 5566 0797.

Pottsepatööd ja -materjal. Konsultatsioon. Remonttööd eelisjärjekorras. Ahjukestad.
Tel 503 2665.

Ostan elektroonika trükkplaate
ja mikroskeeme.
Tartu, tel 5676 4964.

Puksiirteenused, rehvitööd, rehvide müük. Sliiv OÜ, tel 5597 1196,
Tõrvandi, Ringtee 15 vastas.
Raamatupidamisteenused.
Rehnung OÜ, tel 736 6322,
508 8429, www.rehnung.ee.
Raamatupidamisteenused.
www.12kuud.eu.

Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
ordeneid, hõbedat, mööblit,
märke, dokumente jne.
Tel 5829 9810.
Pakub huvi: Vene magnetkäivitid,
kaitselülitid, trükkplaadid, raadiojaamad jms. Tel 5458 3370.

Sõidukid

Maja Tähtveres Tüki külas. Täpsem
info www.city24.ee. Tel 501 9739.
Talu Tartust 13 km Tallinna maanteed mööda. Tel 509 3487.

Küttematerjal: puitbrikett (alus
96*10 kg – 150 €/alus; 10 kg pakk
– 1,60 €/tk), kuivad kütteklotsid
(40 l - 1,50 €/kott), kuivad lõhutud
küttepuud 30–45 cm. Transport

Autorent Tartus. Hinnad alates
23 €/päev. Tel 521 6571, 517 9445,
info@baltasar.ee, www.baltasar.ee.

AGG Raamatupidamisteenused
OÜ, Soola 1a, Tartu. Tel 514 1606,
info@raamatupidamisteenus.ee

Tel 5662 2687.

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025.

Neptun sõiduauto haagised.
Tel 656 6205, 525 0221,
www.haagis.ee.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
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KUS KUULUTADA?
Tartu Ekspress 1€

3-realise kuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus hinnakirjade järgi:

Tartu-Pärnu ühine Linnaleht 5,76€
Tartu Postimees 10,80€
www.tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

REHVID SÕIDUAUTODELE,

AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
DL •Mootori
kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd
A
S
ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

RAV
ILA

3-4toal korter. Tel 5770 2688.

Korstnad, korstnapitsid, plekitööd. Katusetööd. Küsige hinda.
Tel 5625 1750, www.tomeli.ee.

Külmikute remont. Tel 505 0124.

Pakume tööd ventilatsiooni ja
kliimaseadmete remondi- ja
hooldustehnikule. Tel 5553 8547.

Küte

4toal mug korter Annelinnas
(51 000 €). Tel 5841 7373.

Kodumasinate tasuta äravedu
(pesumasinad, pliidid, külmikud,
arvutid, jne. Tel 5386 9008.

Korstnapühkija Marko Mesi
puhastab Teie küttekolded.
Tel 5805 0201,
www.korstnapuhkimine.ee.

Dispetšerile. Tel 524 4802.

4toal korter Valgas paisjärve ääres
(56 m², keskküte, väike, valgusküllane, kiirmüügi hinnaga 6350 €).
Võimalus vahetada elamispinnaga
Tartus. Tel 5391 1097.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

REHEALUNE

Jää- ja lumetõrje katustelt, ohtlike
puude langetamine ja äravedu.
Hinnad soodsad. Tel 5559 3732.

Kaardid ennustavad! Tel 900
1727. Kogenud ennustajad Eesti
vanimal ja parimal ennustusliinil
24 h, 1,09 €/min. Ennustuste tellimine ka meilile: ennustus.ee.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Kinnisvara müük

1-2toal korter. Tel 5770 2222.

Võtan enda juurde koju hooldada
eaka. Tel 5364 1761.

1-2toal korter. Tel 501 3219.

Müüa kuivad põrandalauad odavalt ja vaakumpump.
Tel 5197 0870.

Kinnisvara ost

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. www.
kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Katus + tekst = ctrl+L ehk combine
Teenused
Pilt (logo taustapilt.jpg) siia - Effects
- Power Clip - Place Inside Container
1toal korter. Tel 503 2345.
ja siis klikid combainitud teksti+katuse peale.

Põrandatööd: lihvimine, PVC,
taastamine, uue ehitamine.
Head hinnad! Tel 5800 5414,
renoverklubi@gmail.com.
Teeme betoonitöid (vundamendid, trepid, vahelaed).
Tel 5625 4171.

Loomad

Ostan vene sõiduauto, mootoratta, rolleri kuni 1990. aasta
väljalase. Võib pakkuda ka uusi
varuosasid. Tel 5331 4010.

7

AUTOABI 24h: 5618 5701
BETOONI
AUTOAKUD alates 43 €/tk
TALVEREHVID alates 25 €/tk www.sadloy.ee
SUVEREHVID alates 30 €/tk
www.pkp.ee

E-R 8-18, L 9-14, P kokkuleppel tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (8 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress

reklaam
8 ilm

ia
aastoran
res

Oleme avatud!

Neljapäev, 4. aprill 2013

hiina, tai ja india köök
E - P 11-22
Aardla 25a

NÜÜD AVATUD

Kl 11–15 päevapakkumised: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
õpilastele, tudengitele -10% • söögi kaasa tellimine -10%
Kontakt: 742 9036, 5637 5330, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

Ootame Teid nautima
head veini ja kosutavat õlut
hubases keldris
Ülikooli 6a, Tartus

www.kelder6.ee

Vabrikupood, Sõpruse pst. 2, Tartu
Avatud E-R 10-19, L 10-16

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt
tel 5557 7007

NR 1 PVC AKNAPROFIILIDE TOOTJA EUROOPAS

SUUR KATLAVALIK

