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Hetkel väga halvas seisukorras Raudtee tänav peaks tulevikus
magistraalteena kandma vähemalt sama suurt liikluskoormust
kui praegu Aardla tänav ehk 1000 autot tunnis.  Laurits Leima
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www.tartumaraton.ee

Arendus seitsmekordistab
Raudtee tänava liiklust
Raudtee tänava elanikud
kogusid ligi 150 allkirja
Ränilinna üldplaneeringu
vastu, mis muudaks tänava
magistraaliks ja suurendaks
selle liikluskoormust pea
seitse korda.
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4. MAI ON K-RAUTAS
LÕBUS PEREPÄEV.
• Mängud ja tegevused kogu perele
• Tasuta kliendikaart
• Tasuta sisekujundusnõuanded

Selle vastu, et piirkonda, kuhu
on plaanitud peale korterelamute
ka kaubanduskeskus, spordihall,
lasteaed ja Barclay platsi mõõdus
linnaosaväljak, peaks edasi arendama, ei ole keegi. 147 vastuväitele alla kirjutanud Ringtee, Aardla, Raudtee ja Tamme puiestee elanikku on mures hoopis seepärast,
et naaberrajooni Tammelinna elanike elukvaliteet halveneb. Ränilinna pääsemiseks on vaja luua
mitmeid uusi ligipääsuteid, mis
suunavad liikluse just läbi Tammelinna.
Kuna seadus keelab nii suurel maanteel nagu Ringtee vasakpöördeid teha, tulebki Võru poolt
Ränilinna sõita soovijad suunata
pisikese tiiruga läbi Tammelinna
ja vastrenoveeritud silla alt tagasi. Senine Ringtee-Aardla ringristmik kaob ära, selle asemele tuleb
kahetasandiline ristumine.

Raudtee tänav tuiksooneks

KÕIK
AIAMÖÖBEL

Üldplaneeringu liiklusmõjusid uurinud inseneribüroo Stratumi esindaja teeinsener Tarmo
Sulgeri sõnul on Ränilinna ülejäänud Tartuga plaanitud ühendama
kaks suuremat tänavat – Riia ning
Raudtee.
„Tartu linna üldplaneeringu jär-

-20%

gi on Raudtee tänav planeeritud
tulevikus magistraalteeks,“ rääkis Sulger. Linnaosasid ühendava
tuiksoone praegune liiklustihedus
on Sulgeri sõnul umbes 150 autot
tunnis, kuid edaspidi prognoositakse optimaalselt ligikaudu 1000
sõidukit tunnis, mida on pea seitse
korda rohkem.
Samas piirkonnas kulgeval
Aardla tänaval sõidab praegu
keskmiselt 1200 autot tunnis, kuid
seoses Raudtee tänava valmimisega ning Ringtee-Aardla ringristmiku muutmisega kahetasandiliseks oodatakse, et liiklus Aardlas
vaibub märgatavalt.

Uus kergliiklustee
Elanike hirm, et liiklus hakkab
kulgema nende akende alt, on nii
Ranniku kui Sulgeri sõnul asjata.
„Liiklust saab korraldada nii, et
neile pisikestele tänavatele polegi kellelgi teisel peale elanike asja,
kuna tegu on tupikutega,“ selgitas
Ranniku üht lahendusviisi. Muret
ei pea nende sõnul tundma ka veokite pärast, kuna tegu on sõidukiliigiga, mille liikumist saab märkide abil kõige kergemini kontrollida.
Raudtee tänav läbib kapitaalremondi, kolib raudteele lähemale ning majade ja uue tee vahel on
piisavalt palju ruumi, et istutada puid, põõsaid või rajada müratõkkesein, selgitas Sulger tulevase
magistraaltee ääres elajate olukorda. Teekoridor on kuni 27 meetrit lai ning selle piires saab mehe
sõnul teha mida iganes.

Tema toodud näide rahuldas
ka paljusid kohalikke, kes ühispöördumises linnale tegid ettepaneku rajada sarnaselt Ränilinnas
loodavale kergliiklusteele samasugune terviserada ka paralleelselt Raudtee tänavaga. Praegune
Raudtee tänav, mis on umbes viis
meetrit lai, jääks kergliiklusteeks,
selle kõrvale tuleks mõnemeetrine eraldusriba ning alles siis oleks
järg sõidutee käes.
Tähelepanuta ei jäeta ka probleemset Aardla-Soinaste-Raudtee ehk niinimetatud viie tee risti.
Võimalikuks lahenduseks pakkus
Sulger kas fooriga või eritasandilist ristmikku. Ranniku meenutas, et mõtteid selle renoveerimiseks on veeretatud juba aastaid,
kuid praegu pole veel ühtegi konkreetset plaani paigas. Inseneribüroo Stratum tehtud liiklusmõjude
uuringus toob Sulger välja, et vaid
siis, kui kõnealune ristmik korda
tehakse, saaks poole Ränilinna
planeeritavast hoonestusest välja
ehitada.
Ränilinn laiutab Tartu veerel
kõigest 1,22 ruutkilomeetril, millest enamik on kaskede tühermaa.
Linnavalitsuse planeeringuteenistuse juhataja Indrek Ranniku
sõnul on seal tegelikult juba 1992.
aastast olemas hoonestuskava,
mis nägi ette, et tegu on väikeelamumaaga. „Paarikümne aastaga ei ole sinna eramaju tekkinud
ja linnavalitsus ei ole nõus, et see
väikeelamumaaks jääks,“ sõnas
Ranniku eelmisel nädalal toimunud avalikul arutelul.
Laurits Leima

Tule ja lusti kogu perega!
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Pane tähele, et
9. mail kantakse seitung

Tartu ja Elva linnas postkastidesse laiali.
Trükitakse 43 000 lehte.
Kui sul on ilmarahvale midagi teada anda, siis
e-postkast on reklaam@tartuekspress.ee
ja taskutelefoni number 511 6923.

Pakkumised kehtivad 04.05.2013.

6. aastakäik

Kui juhtub, et leht 9. mail sinu postkasti kogunisti kandmata jääb, võta siis kirjutada info@tartuekspress.ee või kõlistada 730 4455.

Pane tähele, et

tartuekspress
KHK ehitusjant lõpusirgel lausega
UUDISED
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Eelmise ehitaja tõttu venima
jäänud kutsehariduskeskuse
autoeriala õppetöökoja ehitus jõuab lõpusirgele ning
sügiseks peaks hoone päris
valmis saama.
2011. aasta aprillis löödi käed
OÜ Elinord Ehitusega, kes lubas
3,7 miljoni euro eest Põllu tänavale
ehitada moodsa autoremondierialade õppetöökoja. Valmimisajaks
seati esmalt 2012. a aprill. Edasi nihkus see kuude kaupa sügise
suunas kuni linn mullu oktoobris
lepingu Elinordiga üles ütles.
Lootus usinalt uus ehitaja leida
luhtus samuti. Linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgensoni hinnangul polnud kiirustamisel enam mõtet. „Hoone oli enamvähem valmis ja õppetöö alustamiseks hädavajalikud lahendused
leidsime. Enne uut hanget soovisime väga põhjalikult fikseerida kõik puudused, et need saaks
viimseni kõrvaldatud.“
Eelmisel nädalal tunnistas linnavalitsus KHK õppetöökoja ehitustööde lõpetamise riigihankel
edukaks AS Eviko pakkumuse
kogumaksumusega 275 406 eurot.
Töö pooleli jätnud Elinordile jättis
linn maksmata leppetrahvi ja telli-

Kutsehariduskeskuse Põllu tänava õppetöökoda sai järjekordse valmimistähtaja. Loodetavasti viimase.
Rasmus Rekand

ja varuraha summas 374 810 eurot.
Seega tuleb ehituse lõpphind kokkuvõttes isegi soodsam.
Eviko juhataja Kaimo Sepa
sõnul ootab neid KHK-s ees päris
palju erinevaid tegevusi. „Vaja on
ringi teha katus, fassaad, kohendada elektrit, ventilatsiooni, veevarustust, kütet ning timmida
seadmeid.“

Tuli leidlik olla
Jürgensoni sõnul tuleb Evikol
peale eelmise ehitaja poolt lõpetamata asjade teha ka mitmed täiendavad tööd, mille järele on ilmnenud vajadus hoone kasutamise käi-

gus. Tähtaeg, mille jooksul ehitaja
valmis peab saama, on kuus kuud.
KHK autode ja masinate remondi osakonna juhataja Jarmo Paljula
avaldas lootust, et uus õppeaasta
saab alata ilma viperusteta uutes
ruumides. Ta möönab, et tänavune sekeldusterohke talv võis jätta
ka õppekvaliteeti oma jälje. „Päris
tegemata ei jäänud otseselt midagi. Tuli kombineerida, alternatiivseid lahendusi leida ning tagasihoidlikemate oludega leppida. Aga
see, kui head oskused tänavustel lõpetajatel koolist kaasa võtta õnnestub, sõltub palju rohkem
ikka õppurite usinusest kui venivast ehitusest.“

Nii tuli automaalritel kätt harjutada pisematel detailidel – spetsiaalse kambri puudumisel terve
auto värvimist ette võtta ei saanudki. Garaažis ei toiminud ka
ventilatsioon, sestap tuli heitgaasidest vabanemiseks ise lahendusi leiutada.
Peaks aga kõik plaani järgi minema, avaneb koos uue õppehoonega võimalus edaspidi automaalriks
õppida ka keskhariduse baasil. Seni
võeti aasta pikemasse õppesse vaid
põhiharidusega noori.
Uuendustest rääkides mainis
Pajula veel spetsiaalkursust autotehnikutele, kes küll juba selles
ametis leiba teenivad, ent kel vajalik kutsepaber puudu. „Diagnostikutele on meil sarnane kursus
– õpe toimub nädala teises pooles
õhtuti, et töö kõrvalt saaks ka koolis käia.“
Pankrotistunud Elinord Ehitus on varasemalt linna tellimusel ehitustöid teinud ka KHK Kopli tänava hoonetes ning samuti
loomemajanduskeskuses Kalevi
tänaval. „Kui ettevõte on lõpetanud tegutsemise, ei saa neilt enam
midagi nõuda“ kinnitas Jürgenson
tõika, et nende hoonete garantiitöid pole enam kelleltki küsida.
Rasmus Rekand

Restoranikuningas põhjustas purjus peaga tsikliavarii
Tartu suurim restoraniärimees Joel Ostrat põhjustas
joobeseisundis mootorrattaavarii, mille käigus said
viga kaks noort naist.
20. aprilli öösel otsustas alkoholi tarvitanud ja tsiklilubadeta Ostrat Tartu vanalinnas oma Kawasakiga kiirendada. Paraku kaotas
mees sõiduvahendi üle kontrolli
ja kukkus külili. Mootorratas libises otsa Rüütli ja Küütri ristmikul
seisnud jalakäijatele – 18- ja 21aastane neiu said kergeid vigastusi.
Juhtumiga seoses on politsei
algatanud väärteomenetluse, mille läbiviimiseks on aega kaks aas-

tat. Praegu tuleb jõuorganitel ära
oodata viga saanute haiguslood,
mis saadetakse politseisse alles
pärast seda, kui inimeste ravi on
lõppenud, pärast seda tehakse
ekspertiisid, mis võivad omakorda olenevalt Eesti kohtuekspertiisi instituudi järjekorrast võtta
umbes kuu aega. “Inimvigastustega liiklusõnnetuste menetlemine võtabki oluliselt rohkem aega,”
selgitas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Peitel.
Toidukohtade Cafe Truffe, Werner, Cookbook, MeatMarket, Rahvaresto ja Volga 7 omanik Ostrat
märkis samuti, et kahjunõudeid
talle veel esitatud pole. Ise pääses

mees õnnetusest enda sõnul tervena. “Ma sain aru, et sellest pole
kuskil kirjutatud. Miks siis nüüd?”
lõpetas Ostrat kõne.
Tõepoolest – seni on ajakirjandus
juhtumit kajastanud vaid anonüümselt. Alles laupäeval avaldas üks üleriigiline päevaleht Ostratist aga pika
portreeloo, mis keskendus tema edule äris. Artikli kommentaariumis

puhkenud arutelu õnnetuse ümber
on nüüdseks kustutatud.
Õnnetust uuritakse praegu liiklusseaduse paragrahvi alusel, mis
käsitleb mootorsõidukijuhi liiklusnõuete rikkumist, kui sellega
on tekitatud teisele isikule varaline kahju või ettevaatamatusest
tervisekahjustus. “Kindlasti võetakse karistuse määramisel arvesse juhtimisõiguse puudumist ja
alkoholi tarvitamise tunnuseid,”
lisas Peitel.
Süüdimõistmisel võidakse Ostrati trahvida kuni 1200 euro, kuni
www.olly.ee
30päevase aresti ja/või juhtimisõiguse
äravõtmisega 6–12 kuuks.
Tähe
110,
Kaur Paves
Tartu

Pätid näljas

Peni poris

Ööl vastu 26. aprilli varastati Võru
tänava parklas seisnud MB bussist
suures koguses erinevaid toiduaineid. Kahju on 2007 eurot.

29. aprillil kutsuti päästjad Tähtvere valda Tüki külla, kus porisesse ojja oli jalgupidi kinni jäänud
koer, kes iseseisvalt mudast välja
ei saanud. Päästjad aitasid koera
kaldale ning andsid ta üle varjupaiga töötajatele.
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eramut ja korterelamut kerkib
Kvissentali elamurajooni laienemise käigus.

Merehädas rebane
26. aprillil kutsuti päästjad Tähtvere valda Pihva külla, kus tiigil ujuva
plangu peal oli veevangi jäänud
rebane. Päästjad aitasid laua ja
redeli abil reinuvaderi kaldale.

tel 56 202 300,
tartu@olly.ee

15. mail algavale
B-kat kursusega liitujale

Laupäeval kella 10st täidab Tartu
kesklinna taas kord kevadlaat, kus
kaubeldakse eesti käsitööde, istikute, taimeseemnete, mugulate
ning Eestis toodetud toiduga.

Forseliuse või Tähe?
Kuna praegune Forseliuse gümnaasium jätkab uuest õppeaastast
põhikoolina, et otsivad töötajad
ja õpilased asutusele uut nime.
Praegu on uue nimekujuna välja
pakutud Tartu Forseliuse kool ja
Tartu Tähe kool. Oma eelistustest
saab teada anda linna kodulehel.

Talgupäev Ülenurmes
4. mail kell 10 oodatakse abilisi
põllumajandusmuuseumi ja Ülenurme mõisa talgutele. Plaanis on
aia parandamine, pargi ja traktoriväljaku korrastus ning põllumajandustehnika puhastamine. Kaasa
võtta reha, töökindad ja soovitavalt kummikud. Talgulistele pakutakse talgusuppi ja ekskursiooni
muuseumis.

LMK siilipurskkaev
Tartu loomemajanduskeskuse Kalevi 13 maja juures kunagi
asunud purskkaevu taastamiseks korraldatud veebihääletusel
eelistasid tartlased kavandit „Siil
udus“. Okaskera tuleb meetrise
läbimõõduga ning vesi purskab
uduna tema ümber.

Ehitus kaamerapildis
Maarjamõisa meditsiinilinnaku ehitusel saavad huvilised silma peal hoida kogu ööpäeva ja
kodust lahkumata. Iga minuti järel
teeb kaamera ülesvõtte ning neid
vahendab kliinikumi koduleht.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Ja köikse kangemad hiired oo‘ ka meitel. 

tel 56 202 300,
tartu@olly.ee

Tähe 110,
Tartu
Tähe 110, tel 56 202 300,
Tartu
tartu@olly.ee

Kesklinnas kevadlaat

Kiviprofiil
Valtsprofiil
Trapetsprofiil
Klassikprofii

Janar Filippov

KINDEL KATUSEALUNE.
IGA ILMAGA!

Tähe 110, Tartu
tel 5344 3900, tartu@olly.ee

www.olly.ee

TASUTA Elton Johni kontserdi pilet!
Meil saab õppida mopeedi-,
mootorratta- ja sõiduautojuhiks!

Eedeni kauplustes 2.–19.05.2013

SOODUSKUPONGIGA kuni -30%
Ühest poest ostes saad kupongi, mis annab mõnes teises Eedeni kaupluses soodustust.

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

KIN
IGA
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Palametsa
pajatused
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Sallivust propageeriva video ülesvõtted kulmineerusid kogunemisega suudlevate tudengite kuju ees.  Kaur Paves

Poliitiline mürgel rahvakoosolekul Vanemuises
Sellise pealkirja all ilmus Ed. Laamanni toimetatud Tallinna ajalehe
Waba Maa esiküljel lugu provokatsioonist, mis pandi 1. juunil 1933. a
äsja kolmandat korda riigivanemaks saanud Jaan Tõnissoni (JT) vastu toime. Riik oli siis teravas poliitilises kriisis. Ees seisis järjekordne
rahvahääletus põhiseaduse muutmise asjus. JT tahtis avalikkusele
öelda, mida tema asjast arvab, tehes seda mitte riigivanemana, vaid
tavakodaniku-ajakirjanikuna. Nii sai ta võimaluse suu puhtaks rääkida. Usaldades tartlaste poolehoidu, valiski esinemiskohaks Vanemuise.
Neljapäeva, 1. juuni lõunase rongiga saabuski ülikoolilinna. Vaksalist sõitis lennuväljale tervitama sõjaväelise kevadõppe lõpetanud
koolipoiste paraadi. Siis koju, et jõuda akadeemilise veerandiga – selline oli Tartu traditsioon – viimase võimaluseni täidetud teatrisaali,
kus tavatartlaste hulgas ootas ka paarsada vabadussõjalaste liikumise ehk vapside löömameest.
Riigivanem võeti vastu tervitusmarsi, tugeva aplausi, aga ka teeseldud köha ning jalgade trampimisega. JT alustab kõnet, kuid peab
peagi katkestama, öeldes: „Haiged mingu koju ja ärgu segagu terveid!“ Kõne jätkub, lärm saalis samuti, kuigi politseinikud kõrvaldavad mõned kõige agaramad segajad. Suure müra tõttu tuleb JT kõnetoolist alla, astudes lavale heidetud paukhernestele. Nende lõhkemine
meenutab püstolilaske. Publikust käib läbi kihin-kahin: riigivanemat
tulistati! Fuajees ja tänaval moondub see kõmu versiooniks – JT tulistanud ise rahva hulka ja haavanud üht naist. Ärevus kasvab veelgi.
JT seisab vihaselt laval, näitab paukherneste viskajatele rusikat ja
ootab, kuni politsei korra majja lööb. Siis jätkab kõnet kehtiva põhiseaduse puudustest ja uue põhiseaduse vajadusest. Lõpetab tunni
aja pärast hüüdega: „Poolt!“, millele saalist kostab vastu nii aplausi
kui vilet ja „Maha!“ hüüdeid. Raskusi on riigivanemal oma autoni
jõudmisega vapside ehk „sirksõdalaste“ kassikontserdi tõttu. Üks
kaltsakas vanamees olla uhkeldanud „Vana Jaani laul on lauldud,
nüüd laulame meie!“ Ja keegi naine, kelle politsei samas kinni pidas,
hüüdnud: „Laske riigivanema auto õhku!“ Hiljem olla naine ülekuulajale seletanud, et tema hüüdnud hoopis: „Tõstke riigivanema auto
õhku!“, mis olevat ju selge poolehoiuavaldus riigi esimese kodaniku
suhtes. Temast olla lihtsalt valesti aru saadud.
Kogu Tartu kihas reedelgi juhtunud poliitilisest skandaalist. Liikusid igasugused jutud. Laupäeval kiirustas Tartusse vapside juht
advokaat Artur Sirk. Ta kinnitas ajakirjanikele, et mürgeldajateks
olnud hoopiski sotside organiseeritud löögirühmad. Vapsid olla sellest süüst priid.
Toimunust vapustatud JT otsustas nüüd kasutada karmi kätt. Ta
ei mallanud oodata tagasijõudmist pealinna, vaid lasi rongi peatudes Tapa jaamas sealt telegraafi teel välja kuulutada kaitseseisukorra
Tartus ja Tartumaal. Tartu prefekt vallandati, kuna ei olnud suutnud korratusi vältida.
2. juunil 1933 võeti JT valitsuse koosolekul vastu radikaalne abinõu. Nüüdsest kuulusid kaitseseisukorra alla Tallinn ja Nõmme,
kogu raudteeäärne maa-ala ja piiritsoon. Mõni aeg hiljem suleti
vabadussõjalaste liit ja kehtestati tsensuur ajakirjandusele. Avalik
arvamus ei kiitnud neid ootamatuid samme heaks, mistõttu karme
käske viidi ellu õige leebelt. JT populaarsus vähenes tublisti. Vapside
ehk „sirksõdurite“ oma seevastu suurenes. Ja rahvahääletusel anti
vaid 1/3 häältest JT põhiseaduse projekti poolt, 2/3 kodanikest hääletas vastu.

Tudengipeo avapäeval lehvis homolipp
Üliõpilaste kevadpäevadele
andsid avapaugu teiste seas
seksuaalvähemused, kes
võtsid esmaspäeval Raekoja platsil üles tolerantsust
propageeriva video.
Kahetunnise ürituse raames
kõigepealt Poe tänava parklasse
harjutama kogunenud tolerandid sammusid seejärel otse linna
keskväljakule, kus asuti aktiivselt
suud maigutama. Valmiv video on
nimelt lip dub formaadis – muusikapala saatel imiteerib rahvahulk
laulmist.
“Kutsume peale lühikest ettevalmistust ühe võttega valmivas
videos üles sõbralikkuse ja tolerantsiga suhtuma kõigisse sõltumata seksuaalsest orientatsioonist või sooidentiteedist,” märkis
ettevõtmise kuulutus.
“Selle muusikalise projekti ees-

Meil on Teie kodule ostja!
Hetkel ootel 50 konkreetset soovijat
Pakkumised on oodatud e-postiga tehing@kaanon.ee
või telefonil 735 0325

Mõned ostusoovid:
- kööktuba või 1-toaline korter kuni 20 000 €
- 2- toaline korter Karlovas väiksemas majas
- 2-toaline korter uues või renoveeritud majas kuni 70 000 €
- 3-toaline suurem korter uuemas majas kesklinnas rõduga
- 4-toaline korter uuemas majas kesklinnas
- majaosa Tähtveres
- maja Tartus või Tartu piiril uuselamurajoonis kuni 270 000 €

Hindamised pankadele, finantsaruandluseks ja kohtuekspertiisideks
www.kaanon.ee/hinda

Endla 6, Tallinn 10149
Telefon: 6659585

Riia 24, Tartu 51010
Telefon: 7350850

www.kaanon.ee

märk on näidata, et Tartu linnas
on erinevaid seksuaal- ning soovähemusi ja et linn suhtub neisse
sõbralikult,” selgitas ürituse korraldaja Märt Kütas.
Videole pani õla alla ka omavalitsus: Tartu linna kultuuriosakond andis tegijatele 200 eurot.
Teine aktivist, kes sugulaste võimalikule halvakspanule viidates
oma nime avaldada ei soovinud,
märkis, et raha kulus autoriõigustele, tehnika rendile ja plakatite
trükkimisele.
“Kui linn juba võtab sellise seisukoha, siis see näitab ka linnavalitsuse toetust lisaks elanikkonna
omale,” arvas Kütas.
20 kohale tulnud osavõtjat hindas anonüümne korraldaja piisavalt heaks tulemuseks. “Ega me
palju rohkem ei oodanudki,” sõnas
ta. “Rahvast oli täpselt nii palju,
kui video tegemiseks vaja.”

Maigutajad võeti kõigepealt
lindile eraldi, seejärel kogunesid nad „Suudlevate tudengite“ purskkaevu juurde kambana
kokku. Linlaste silme all lehvitati
plakatit “Tartu maigutab”, kätte
haarati homoparaadidelt tuntud
vikerkaarelipp.
Aastatel 2004–2007 Tallinnas
palju tähelepanu pälvinud paraadidega Kütas oma üritust siiski võrrelda ei söandanud. “See
on osa tudengipäevadest siiski,
eks kogukonna sõnumit võib ka
muud moodi kanda kui paraadidega,” väitis ta. “Üks osa tudengitest kuulub seksuaal- ja soovähemustesse, see on ka nende hääl.”
Aktsioon möödus rahumeelselt
ning negatiivset tagasisidet korraldajad ei kohanud. “Oleme piisavalt
julged,” selgitas Kütas eraldi turvameetmete puudumist.
Kaur Paves

Lastemuusikal
Vanemuises
6. mail etendub suures Vanemuises lastemuusikal „Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“.
„Kaks 35minutilist vaatust
on jõukohased vaatamiseks
ka pisematele põnnidele ning
igav neil juba ei hakka, sest
laval toimuv on esitatud eranditult kõikide laulustuudio Fadiees 4–16aastaste hakkajate
laululaste poolt,“ lubab laulustuudio juht Ingrid Otti.
Etenduse originaalmuusika
autoriks on heliloojast lauluõpetaja Sirje Toompere, kelle
sulest sai alguse ka mõni aeg
tagasi väga populaarseks saanud muusikal „Pöial-Liisi“.
Üllatavalt professionaalsed liikumis- ja tantsuseaded
on loonud stuudio laps Triin
Põder. Vahvad kostüümid valmistas lapsevanem Ere Sepp.
Lavastuse panid kokku FAdieesi juhendaja Ingrid Otti ja
Heli Ruus. Muusika kannab ette
Tartu I muusikakooli sümfo
niettorkester, keda juhatab Kaido Otsing. Tema sulest pärineb
ka kogu orkestripartituur.

Santose sportlik perepäev
5. mail stardib A. Le Coqi spordimajas järjekordne sportlik
perepäev, mida veavad eest
FC Santose ja Viking Line.
„Kella 12-st 14.30ni on spordimaja uksed tasuta valla kõigile,“
rääkis korraldaja Jüris Sahkur
jalgpalliklubist Santos. „Eelkõige
on oodatud ikkagi lapsed, kelle
jaoks on palju võistlusi, õnneloos, mängud ja batuut. Auhindu ja üllatusi jagub kuhjaga.“
Tulemas on ka üllatuskülaline, kelle nime Sahkur mõistagi
ei avalikusta. Sportlik perepäev
toimub järjest juba kolmandat
aastat ning mullu küündis osalejate arv poole tuhandeni.

Neljapäev, 2. mai 2013
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Klaasime Teie rõdu
Rõduklaasid
Rõdupiirded
Terrassiklaasid

Tutvu näidistega igal tööpäeval kell 8.00 – 16.30
Tallinnas Valdeku 132, tel: +372 6599 247
Tartus Tähe 114, tel: +372 7360 041

Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

www.malmerkklaasium.ee

Tähelepanu,
Natura 2000 alal asuva
erametsamaa omanikud!
Tänavu on Teil võimalik taotleda
Natura metsatoetust kuni 21. maini.
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Kvaliteetsed rõduklaasid
Teie koju!t!
Aiasõber - sõber sinu kõrval!

Lai valik istutusmaterjali
Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k
!
a
eg
d
a
d
soodsate hin
Taotlust saab
esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil
• rõduklaasid
• Püsililled alates 1 eur/tk
• Päevaliiliad alates 1.99 eur/tk
• Üle 200 sordi soodushinnaga
erinevaid istikuid

E - R 8 - 19, L - P 9 - 15
Rohkem soodustusi vaata www.aiasober.ee
Tel 552 9369, 551 0131, aiasober@aiasober.ee
Ändi tee 18, Tüki küla, 61411 Tartumaa

0€
Refinantseerimine

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

siseriiklik@eramets.ee.
Samuti võib taotluse saata posti teel või tuua käsipostiga
SA Erametsakeskus aadressil Mustamäe tee 50, Tallinn 10621.

0€

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

• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

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

Täpsemat infot leiate Eesti erametsanduse
infoportaalist www.eramets.ee

Tartu maakonnas aitavad taotlusi täita:
• Piret Arvi, tel 52 05 853 ja
Urmas Kittus, tel 50 41 299
Tartus, Pepleri tn 32 (Metsaomaniku nõutuba).
13.-21. mail tööpäevadel kl 9 – 17. Muudel
aegadel avatud E ja R kl 9 – 13 ning K kl 13 – 17.
• Peep Põntson,
tel 515 5332
peep.pontson@erametsaliit.ee
Tartus, Kreutzwaldi 64-201,
endine Eesti Maaülikooli peahoone.
Vastuvõtt 2.-21. mail tööpäeviti kl 10 – 16.
• Uno Kiisholts,
tel 5667 0942
uno.kiisholts@mail.ee
Võru 80, Tartu Jahindusklubi.
Vastuvõtt tööpäeviti kell 10 – 16.
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Vanamuise suur maja

9.05 kell 19 Kalendritüdrukud

3.-9.05 kell 12.15, 14.30
(3D), 15, 17.05 (3D), 18,
19.45 (3D), 20.35 Raudmees 3

Vanemuise väike maja

3.-9.05 kell 15.45, 17.35
Õudne film 5
3.-9.05 kell 19.25 New Yorgi varjus
3.-9.05 kell 12.30 Sammy
seiklused 2
3.-9.05 kell 16.15, 21.15
Transs
3.-9.05 kell 13.30, 18.45
Unustus

Teater

5

9.05 kell 19 Idioot

3.-9.05 kell 13.50; 4.-5.05
kell 11.45; 3.05 kell 12;
6.-9.05 kell 12 Dinoaeg

3.-9.05 kell 15.15, 17.15;
4.-5.05 kell 11.30; 3.05 kell
13; 6.-9.05 kell 13 Kruudid

7

8.05 kell 19 Remondimees

4.05 kell 19 Grease

3.-9.05 kell 19.15, 21.45;
4.-5.05 kell 13 Identiteedivaras

1

7.05 kell 19 Tappa laulurästast

3.-9.05 kell 22.20 Veri, higi
ja pisarad

3.-9.05 kell 22.05 21 täis!

6

4 3
7 2
1
9
2

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse teha kavas muudatusi!

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

Kino

Tartu Uus Teater
3.05 kell 19 Keskea rõõmud

Sadamateater

5.05 kell 16 Grease

2.05 kell 19 Paplid tuules
4.05 kell 19 Casanova
5.05 kell 16 Paplid tuules
8.05 kell 12 Muumitroll ja
Sabatäht
8.05 kell 19 8 armastavat
naist

Kontsert
Dorpati
konverentsikeskus
12.05 kell 18 tantsuõhtu
(valss, samba, rumba jt).
Info 511 4081

Genialistide Klubi

Ristsõna

2

3.05 kell 19 Remondimees

3.05 kell 20 Mailaul: William Must Hunt, Armastus

4.05 kell 20 Mailaul: Vinland, Säsi
7.05 kell 20 Jamman Nr.32
9.05 kell 20 Eesti Jazzliit:
Trio S.A.M.

Tartu Ülikooli
botaanikaaed
5.05 kell 18 Tartu kevadpäevad: Võluaia heategevuskontsert

Näitus
Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 01.06 Arne Aderi
fotonäitus Kevad avaneb ja
Eesti loodusluule

Linnaraamatukogu
kuni 25.05 Bibliofiili ja köitekunsti koguja Enn Jaanisoo näitus Nahkköites
Kalevipoeg
kuni 4.05 Rahvusvaheline
tänava- ja postikunstinäitus
Papergirl

4.05 kell 17 Mailaul: Tume,
Sensatsiooniline Tartu
Kevadbänd

Tartu Kunstimuuseum
a

Klubi Rock & Roll
4.05 kell 20 Tartu
Kevadrock 2013
5.05 kell 20 Downstage
Heavenis

ristsõna
5

Tartu Jazz Club

3.05 kell 22 Mailaul: Kreatiivmootor, Candy Empire

4.05 kell 22 Mailaul: Odd
Hugo, Cleaning Women

Neljapäev, 2. mai 2013
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kuni 2.06 Luuserid: üks
vaade muuseumi tulmetele

Vanemuise suur maja
kuni 10.05 Tartu Kõrgema
Kunstikooli üliõpilaste näitus Sõidupilet

New Yorgi varjus
3.05 kell 19.25 Cinamonis
Eraklik ja salapärane Luke on motokaskadöör, kes liigub rändtivoliga
linnast linna. Läbisõidul New Yorgi lähedal asuvast linnakesest nimega
Schenectady võtab ta ühendust kunagise kallima Rominaga ning saab
teada, et naine on vahepeal toonud ilmale tema poja. Mees otsutab
seepeale rändurieluga lõpparve teha ning asub tööle mehaanikuna
autoremonditöökojas, mille omanik leiab Luke´i motoannetele rakendust ohtlikus pangaröövide skeemis. On vaid aja küsimus, millal Luke
seadusega pahuksisse satub.
Avery Cross on karjäärihimuline algaja politseinik ja värske pereisa,
kellel on raskusi tasakaalu leidmisega töö- ja perekonnaelu vahel.
Saatus viib ta kokku Luke´iga ning selle kohtumise tagajärjed annavad
tunda veel aastaid hiljem.

hiina, tai ja india köök

E - R 11-22, L-P 12-20.30

AARDLA 25a

Kella 17st tellijale
pokaal veini tasuta!

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

SUUR KATLAVALIK

Neljapäev, 2. mai 2013

Ehitus

tartuekspress
reklaam

Küte

Kevad-suvised riided kogu perele
Marmorite perepoes Tartus Jalaka
40. E–R 10–18, L 10–16

Sõidukid
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vanavara ost ja müük

Kinnisvara müük
3toal korter kesklinna piirkonnas
omanikult. Tel õhtuti kl 19st 		
740 4081.

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja
hooldus. Tel 501 6453,		
www.nr1aiad.ee.
Ehitus-, remonditööd ja kaevetööd. Tel 5683 5395, 5677 9397,
siseehitus@gmail.com.
Ehitus, remont ja betoonitööd.
Tel 5596 7945, 5820 1334.

Teenused
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
3toal korter Jõgeva linnas
(paneelmaja 1. k, rõdu, toad läbi
maja, avar vaade, kauplus maja
kõrval; kool, polikliinik, bussi- ja
raudteejaam lähedal, omanikult,
6000 €). Tel 510 6279.

Väravaautomaatika ja tõkkepuude müük, paigaldus, hooldus,
remont. Tel 501 6453, 		
margus@muraia.ee.

Kuivad ja märjad küttepuud. 		
Tel 5683 3404.
Kvaliteetsed küttepuud soodsa
hinnaga, alates 27 €. Küsi lisa		
tel 5816 0106.

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

Loomad

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.
Aianduskrunt Ilmatsalu tänava
lõpus (1000 m², maa hästi hooldatud, palju kandvaid viljapuid
(õunad, pirnid, ploomid, kirsid),
sõstrapõõsaid, maasikaid ja vaarikaid, krundil tasuta vesi, võimalus
ehitada väike abihoone). 		
Tel 5661 6166.

Kinnisvara ost
Killustiku, freesasfalti, liiva ja
kruusa müük Tõrvandis. Upitaja (7
m) teenus. Andri, tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com
Miniekskavaatori rent Tartus (80
€/päev). Tel 511 5786.
MTR registreeringu abi. Ehitus,
projekteerimine ja omanikujärelvalve. Tel 5833 6638.

1-2toal korter. Tel 5770 2222.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5770 2688.
5toal remonti vajav ahiküttega
korter. Võib pakkuda ka kahte väiksemat kõrvuti või ülestikku asuvat
korterit. Tel 518 6928.
Baltic Forest ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti ka koos hoonetega. Hinnapakkumine paari päeva
jooksul, sobivusel kiire tehing. Tel
508 0065.

Külmikute remont. Tel 505 0124.
Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 5664 1413, 		
info@treeservice.ee.

Pakun tööd

FitLife spordiklubi Eedeni keskuses
pakub tööd täiskohaga koristajale. Tööaeg E-R 6-12 ja L 15-22.
Töötasu 400 € kuus. Info tel 514
6746 või triin.paju@fitlife.ee.
Vajame Soome tööle keevitajat!
Eeldame keevitamise ja metallitöö
oskust (staaž mitte alla 5 aasta),
MIG/MAG keevitamise oskust,
vähene TIG keevituse oskus tuleb
kasuks, sooja või/ja inglise keele
oskust suhtlustasandil, nõutav
jooniste lugemise oskus. Pakume
head tööd suures tootmisettevõttes, lepingulist tööd vastavalt
Soome tööseadlusandlusele (TES),
konkurentsivõimelist palka (bruto
– Soome maksud). Aitame elamispinna leidmisel. Welkontrade OÜ,
tel +372 5381 7108, +372 5612
8914, +3584 6810 4048. CV saata
welkonfinland@gmail.com, 		
www.welkon.eu.

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

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. 		
Tel 5646 9025.
Fekaalivedu Tartus ja Tartumaal 7
päeva nädalas sõbraliku hinnaga.
Tel 5340 2060.

Paigaldame kõnnitee- ja äärekive. Tel 5343 0998.
Tänavakivide paigaldus, haljastustööd - aedade ehitus! Tartumaa, tel 5630 6423,
aasahaljastus@hot.ee.
Tänavakivide paigaldus. 		
Tel 5604 8044.

1toal keskküttega korter 1. juunist otse omanikult võimalikult
soodsa hinnaga! Tel 5803 4010.
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 502 2728.

Koolitus

Tänavakivist teede, platside ehitus, haljastustööd. Clinker Service
OÜ, tel 5623 3867.

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee, 		
www.nordicarb.ee.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma teeb kevadisi majaümbruste välikoristustöid. Tel 509 0750.

Puksiirteenused, rehvitööd, rehvide müük. Sliiv OÜ, tel 5597 1196,
Tõrvandi, Ringtee 15 vastas.

Jalgrataste hooldus ja remont.
Tartus Võru 132a, Master Sport OÜ		
www.mastersport.ee

Jõe butiik (Soola 10) pakub suures
valikus kasutatud ratta- ja rulluisuriideid! E-R 9-16
Jõe butiiki (Soola 10, avaturg)
saabus uus kogus kasutatud
jalanõusid, voodipesu ja naisteriideid! Oleme avatud E-R 9-16

Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine, rakete
vahetamine ja remont. 		
Tel 5672 7555.
Tasuta vanaelektroonika äravedu
Tartumaal ja Lõuna-Eestis. 		
Tel 5676 4964.
Torutööd Tartus. Tel 5818 3498,
viktorgo@hot.ee, Viktor.

Riided

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. 		
www.kutotootmine.ee, 		
tel 501 5312.
Kaardid ennustavad. Tel 900
1727. Kogenud ennustajad Eesti
vanimal ja parimal ennustusliinil 24
h, 1,09 €/min. Ennustuste tellimine
ka meilile: ennustus.ee

Suveks rannavormi!
Rasvapõletajad,
proteiinid, vitamiinid ja kõik muu
turvaliseks dieediks vajalik Olimpi
e-poest: www.olimp.ee		

Tutvus

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

Raamatupidamisteenus. 		
Tel 506 3891, www.12kuud.eu.

Vinnal Production OÜ otsib oma
meeskonda töökogemusega puidutislereid. CV saata irina.vihhoreva@vinnal.ee. Lisainfo tel 667 0522

Abi alkoholi-, nikotiinisõltuvuse
korral 98%. Hiina meditsiin, prof Ly
Chini meetod, ESRÜ Lootus, Tartu tel
505 8381. Kingi õnne oma perele!

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Raamatupidamine, finants- ning
maksundusalane nõustamine.
Tel 5667 9545.

Üürile võtta
1-2toal korter. Tel 501 3219.

Ohtlike puude langetamine
soodsalt sertifitseeritud saemeeste
poolt. Töö kiire ja korralik. 		
Tel 5559 3732

Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. Tel
744 1100, www.futari.ee.

Ostan 1-2toal korteri omanikult,
võib vajada remonti, hind kuni
37 000 €. Helista julgesti. Raha
olemas. Tel 5648 0009.
Multiliftkalluri teenus (10 t), ehitusprahi konteinerid 10 m³ ja 15
m³, Case laaduri rent. Võimalik
tellida liiva, mulda, kruusa, killustikku, maakive ja täitepinnast. 		
Tel 5852 3333, laur12@hot.ee

Tervis

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

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

Ehitustööd, tänavakivide paigaldus. Priit, tel 502 5744, 		
www.cid.ee.

Võtame Tartus tasuta vastu vanad
arvutid ja nende osad ning
muud elektroonikaseadmed,
remondime need ja annetame
abivajajatele. Suuremate koguste
puhul tasuta äravedu Tartu piires.
Tel 5194 6912, vellostone@gmail.
com, www.tehnikaringlus.com.

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

Võtame enda juurde koju hooldada eaka. Tel 5364 1761.
Õigusabi. Tel 772 2299, e-post
info@reverens.ee, www.reverens.ee.

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

Muu
Pakub huvi: Vene magnetkäivitid,
kaitselülitid, trükkplaadid, raadiojaamad jms. Tel 526 9976.

Vaba aeg

4. mail kl 17 Atlantises (Narva mnt
2, Tartu) MAI-AGATE VÄLJATAGA
– Elamine uutes energiates. Külluse loomise nipid. Osalus 10 €.
Info www.helisevsonum.ee, 		
tel 503 5599.
MTÜ Hea Alguse
Perekeskus (Veski
42) ootab väikelapsi koos vanematega mängutuppa mängima.
E, T 15-18, T, K, N 10-13, osalustasu 2 eurot kogu perele.

Üldehitustööd: katused, fassaadid, aknad, plekksepatööd
Lõuna-Eestis. Tartu, tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

A-, B-, C-, CE-kat, ADR, reguleerija, veoautojuhi ja taksojuhi
ametikoolitused, libedasõit. Korralik koolitus - soodsaim hind.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230,
Kalda tee 30
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
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Taasavatud

Peetri turg

Tule ostma,
müüma,
vahetama
või lihtsalt mõnusalt
perega aega veetma.

Peetri

Mäe

Peetriturg

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
LAEN KORTERELAMULE.

Puiestee

Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.

Turg on avatud
L - P 8 - 15

Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

Tel 5880 0579 või 505 4356.

Osta mööbel otse tootjalt! Teie Gintaro Mööbel
BITE S nurgadiivanvoodi

al.

NAGLIS nurgadiivanvoodi

399.-577.-

al.

260*95*175, m/k 195*130

MINIJA nurgadiivanvoodi

ARESSO nurgadiivanvoodi

469.-477.-

al.

265*95*185, m/k 200*130

SUPERH

649.-772.-

300*80*220, m/k 255*130

BONA nurgadiivanvoodi

MEDEJA nurgadiivanvoodi

IND!

al.

429.-

235*85*175, m/k 205*160, 2 pesukasti, vedruplokk

RAMUNE kušett

al.

TIRA E diivanvoodi

189.-260.-

lahtikäiv, 205*80*80, m/k 185*150

270*90*215, m / k 200*115

229.-349.220*90*75, m/k 192*160

JAS diivanvoodi

SUPE

ND!
RHI

SUPER

HIND!

al.

679.-781.-

521.-605.-

250*95*185, m/k 190*120

119.-199.-

SÕBRAKESKUS TARTU LINN
Võru tn 55F
info tel. 55 56 7210
avatud E-R 10.00-19.00
L –10.00-16.00 P – suletud

Kiirusta! Kauba kogus piiratud! Kampaania hinnad kehtivad 1.05. 2013–31. 05. 2013! või kuni kaupa jätkub

