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Krooniline roolijoodik
sattus avariisse

1. märtsi öösel kella kahe paiku teatati politseile arvatavast
joobes juhist, kes liikus üle Sõpruse silla Karlova suunas. Enne
veel, kui patrullidel õnnestus ohtlik juht kinni pidada, rullus
kõnealune Audi A4 Tähe tänaval äärekive ja puid rammides üle
katuse. Kinnitatud turvavöö päästis üksi autos olnud 24-aastase alkoholijoobes Juri halvimast.
Politseile on napsitav sohver aga ammune tuttav. Aasta
tagasi oli Juri kohtus, kus arutati ühekorraga viit tema toime
pandud liiklusrikkumise episoodi. Väga lühikese ajavahega
tabati ta mullu korduvalt lubadeta rooli keeramast, korduvalt
ka alkoholi tarvitanuna.
Juri saadeti toona kohe arestipäevi kandma. Aasta 2013
kevad-suvine periood möödus vaikselt, kuniks ta oktoobrikuus
taas sõidukiroolist tabati. Puudus juhtimisõigus ja kindlustus oli
tegemata. Kohus mõistis talle karistuseks 7 arestipäeva. Uuesti
tuli kohtuda Juriga sel laupäeval Tähe tänaval.
Lõuna prefektuuri avariiteenistuse vanem Kaido Iste ütles,
et kuna Juri sai viimatises liiklusõnnetuses viga, tuleb esmalt
oodata tema taastumist. Kui mees liikvele saab, kuulatakse ta
menetluses üle, selgitatakse, kellele ja millist varalist kahju ta
tekitas ning vormistatakse protokoll.
„Antud juhul, kui isik võetakse vastutusele väärteokorras,
saab politsei talle taotleda karistuseks maksimaalselt kuni 30
arestipäeva. Kui sündmustest ette rutata, sest antud menetlus
on alles algusfaasis, siis võimalusel taotleb politsei sellistele
rikkujatele kohtus igal juhul võimalikult palju arestipäevi.
Raskemate rikkumiste puhul nagu näiteks joobes juhtimine
(kriminaalses joobes) saab kohtu otsusega rikkujate sõiduki
ka konfiskeerida. Iga sellise karistuse eesmärgiks on tagada
seaduskuulekate inimeste turvalisus.
Olukorras, kus juhilt juhtimisõigust ära pole võimalik võtta,
sest tal seda polegi ja suur rahatrahv ei ole mõju avaldanud,
peab politsei kaitsma teisi liiklejaid ja eraldama võimalusel
rikkuja liiklusest. See, kas rikkuja veedab arestikambris ühe öö
või ühe kuu, on aga juba kohtuniku otsustada.“

Tulekustutajate juubel
6. märtsist on Tartu Laulupeomuuseumis avatud näitus „Tartu
Tulekustutajate Selts – 150“.
Poolteist sajandit tagasi alustas Tartus tegevust vabatahtlik
tuletõrje. Kui tavapäraselt loodi tuletõrjeseltsid kodaniku algatusel, siis siin lükkas tegevuse käima linnavalitsus. Linn andis
vabatahtlike käsutusse tuletõrjetehnika ja ehitas neile suure
kivist pritsimaja.
Juba asutamisest peale oldi Eesti suurimaks tuletõrjeorganisatsiooniks. Pritsimeeste seas oli palju üliõpilasi ja ka õppejõude.
Eelmisel iseseisvusperioodil kuulus seltsi üle 600 liikme. Väga
suurt rõhku pandi meeskonna väljaõppele ja püüti võimalust
mööda rakendada uusi tehnilisi lahendusi esimestena Eestis.
Nii saadi juba 1888. aastal telefoniühendus, 1913. aastal tuletõrjeauto ja 1917. aastal alustas siin tegevust kutseline komando. Omapärase seadmena oli kasutusel mobiilne teemasin,
millest õnnetuspaigal pakuti tuletõrjujatele kuuma jooki.
Näitusel saab külastaja teada, mida pidi sajandeid tagasi iga
linnakodanik tingimata omama ja mis lihtne imerelv pidi summutama kõik leegid. Välja on pandud käsipump ja teisi Tartu
tuletõrjega seotud esemeid. Vaadata saab, millist vormiriietust
on pritsimehed läbi aegade kandnud.
12. aprillini avatuks jääva näituse koostas Sander Muhu
koostöös Eesti tuletõrjemuuseumi ja Tartu linnamuuseumiga,
kujundas Madis Nurms.

ALGAJATE TANTSUKURSUSED
TÄISKASVANUTELE JA NOORTELE

Hugo Treffneri Gümnaasiumis kolmapäeviti 20. 00 – 21. 15
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rinda maailma parimatega
Eelmisel nädalal avaldatud
rahvusvaheline võrdlustabel
andis Tartu ülikoolile taas
põhjust rõõmustamiseks,
paigutades kolm eriala maailma tippude sekka.

lised edetabelid annavad hea võrdlusmomendi teiste maailma tipp
ülikoolidega, ei saa nendes edenemine olla eesmärk omaette. „Me
peame silmas pidama ka rahvusülikooli rolli eestikeelse õppe pakkumisel ega saa teha järeleandmisi õppekvaliteedi osas. Me ei saa
minna üle vaid ingliskeelsele õppele, tuua siia vaid välismaalastest
tudengeid, õppejõude ja teadlasi
või koondada erialasid, mille õpetamine on riigi seisukohalt vajalik,“
sõnas Lepa. „Sarnaseid valikuid on
aga teinud näiteks mitmed ambitsioonikad Aasia ülikoolid, kes on
viimastel aastatel edetabelites
jõudsalt ettepoole tõusnud.“

Enam kui 3000 ülikooli hõlmavas QS World University Rankings nime kandvas analüüsis hõivas Eestist kõige kõrgema koha (51100) Tartu ülikooli kommunikatsiooni- ja meediauuringute eriala ja
seda juba teist aastat järjest. Nüüdiskeeled ning ajalugu ja arheoloogia jõudsid edetabelis vahemikku
151-200.

Tiimitöö maksab
Meediauuringute professor
Veronika Kalmuse sõnul ei piisa
tabelisse saamiseks ühest-kahest
säravast tipust, vaid instituuti on
vaja palju tugevaid õppejõude, kellest moodustuks ühtlane tiim hea
koostöövaimuga. „Kõrgetasemelist
õpetamist on instituudis väärtustatud väga pikka aega, kuid rahvusvahelisel tasemel teadustööde avaldamine sai suurema hoo sisse alles
kümmekond aastat tagasi,“ sõnas
Kalmus.
Pingeridade koostamisel arvestati kolme indikaatorit: ülikooli maine vastava eriala teadlaste ja
tööandjate seas ning publikatsioonide viidatavus. Just viimane neist
mängis meediateaduse edetabelis tõusmisel otsustavat rolli. „Viidatavuse tõusu üle on alati hea
meel, kuna see näitab, et meie teadustööst on teistele reaalselt kasu,“
rõõmustas Kalmus.
Ülikooli ja selle teadlaste maine rahvusvaheliste kolleegide

Kõigile ühe lauaga

Professor Veronika Kalmuse hinnangul tõuseb ühes kõrghariduse massistumisega ka edetabelite olulisus. 
Andres Tennus

seas põhineb küsitluste andmetel.
„Pean ise seda näitajat väga oluliseks, kuna selles kajastuvad välismaa kolleegide hinnangud meie
töö silmapaistvusele – nii mahu
kui taseme poolest – ja usaldusväärsusele,“ sõnas Kalmus.

Kasvav populaarsus
Ülikoolide pingeritta sättimine
on suhteliselt uus nähtus, millega
on tegeletud veidi üle kümne aasta.
„Tundub, et mida rohkem on maailmas kõrgkoole ning mida massilisemaks muutub kõrgharidus, seda
olulisemaks muutuvad ka pinge-

Tasuta tassikoogid lastefondi toetuseks
Esmaspäeval, 10. märtsil saab Tartus
Tasku keskuses asuvast kohvikust
Tassikoogid soetada endale 1-eurose annetuse eest maitsva koogikese,
mille tavahind on 2 eurot. Heategevuskampaania tulu annetab kohvik
SA TÜK lastefondile puuetega lastele hoiukodu loomiseks.
Tassikoogid OÜ omanik Aljona Gorbatškova on seni olnud lastefondi koostööpartner oma teise ettevõtte, kosmeetikatooteid
vahendava OÜ Aravoniga ning on
soovinud juba ammu siduda lastefondiga ka Tassikooke. „Väga paljud on minult küsinud, miks ma

seesugust heategevust teen. Minu
soov oleks, et Eesti inimesed märkaksid enda ümber rohkem. Mõelge kui palju head on võimalik teha

Selle kupongiga
uus naiselik
S-Elips C-line roosa

-30%

12. märts – 30. aprill

Kursuse tasu 40 €
Algkursuste kavas valsid, fokstrott, tango,
samba, rumba, aeglane rock ja cha-cha-cha
Õpetavad Ilme Tiik ja Indrek Kuus
Teave: ilme.tiik@gmail.com,
+372 528 6482
Kaasa palume võtta vahetusjalanõud!

read, võimaldamaks sisseastujatel
teha valikuid kõrgkoolide ning tööandjatel lõpetajate ja koostööpartnerite hulgas, „ märkis Kalmus.
Tartu ülikooli rahvusvahelise koostöö juhi Reesi Lepa sõnul
mõjutavad tabelid kõige enam väljastpoolt Eestit tulnud tudengite
valikuid. „Mitmetes riikides, eriti
Aasias ja endise Nõukogude Liidu
maades jagatakse riiklikke stipendiume välismaale õppima minevatele tudengitele vaid mõnes edetabelis esimese 200 või 300 hulka
kuuluvatesse ülikoolidesse siirdumiseks,“ sõnas Lepa.
Lepa nentis, et kuigi rahvusvahe-

Tabelitel on ka puuduseid: nad
käsitlevad ülikoole ühetaolistena,
kuigi nende eesmärgid ja sisu, tugevused ja fookused ning missioon
võivad olla väga erinevad. „Tartu ülikoolile on seadusega pandud kohustus hoida ja arendada rahvusteadusi ning emakeelset teadusterminoloogiat, valmistada ette eesti keelt
kõnelevaid tippspetsialiste mitmetel erialadel,“ tõi Lepa välja pingereas
mittekajastuva missiooni.
Kuigi Eestis ei määra ülikooli
tabelikoht otseselt teadusrahastuse
või riikliku koolitustellimuse suurust, mõjutab Kalmuse sõnul see
kindlasti teatud osas õppejõudude motivatsiooni ja rahulolu. „Mul
oli küll uhke ja hää tunne, kui teate
ilmumise järgsel õhtul ema helistas ja küsis, mis tunne on töötada
instituudis, mis on oma erialal teist
aastat järjest maailma esisajas,“
tunnistas Kalmus.
Egle Madiste

66€

46.20€

Kampaania kehtib
kuni 31.03 või kuni
kaupa jätkub

E-SIGARETIPOOD TARTU
Võru 4, Tartu

1 euroga! Mõelge, kui
igaüks meist ostab
ühe 1-eurose koogi!“
rääkis ta. „Kuigi praegu ei oska me annetussummat prognoosida, annab meie tiim
endast kindlasti maksimumi, et kampaania õnnestuks ja saaksime võimalikult paljuga puuetega lapsi
ning nende vanemaid aidata.“
Lastefondi tegevjuht Küllike Saar
tõdeb, et selliste koostööpartnerite
üle, kes ise järjest uute toetusette-

panekutega välja tulevad, saab vaid
heameelt tunda.
„Võtmeisikuks on siin Aljona
Gorbatškova, kes Geomar kehahooldustoodete maaletoojana teeb
lastefondiga juba varasemalt heategevuslikku koostööd, mille raames annetab igalt täissuuruses tootelt ühe euro lastefondile. Lisaks on
kohvik Tassikoogid aidanud korraldada ühe meie motivatsiooniürituse, kus koogikesed ja joogid olid
fondi tublidele vabatahtlikele tasuta. Kusjuures algatus ja ideed on
alati tulnud ettevõtja enda poolt.“
Rasmus Rekand
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Tasuta hommikuburger

Mõttetu künnis

Mõlemad Tartu McDonald’sid
pakuvad 7. märtsil kell 6–10 tasuta
hommikusööki: tasuta McMuffinit peekoni ja munaga.

Jakobi mäe otsas, Hurda bussipeatuse juures oli aastaid
künnis. Selline jurakas, mis
raputas isegi kui aeglaselt üle
sõita. Distsiplineeris liiklust
korralikult. Kui mälu ei peta, sai
see sinna kunagi ammu peale seda, kui üks teele tormanud poiss kogemata vöötrajal
autorataste alla jäi.
Ümbruses mõlemal pool
teed on koolid ja lasteaiad.
Ühtäkki aga võeti see üles ning
asendati sootuks lamedama
takistusega, kust autod vabalt
50-ga üle vuravad. Miks?
Sealne korralik
mügar oli igati
õigustatud ja
toimis. Kas linn
on uurinud, mil
moel uus sile künnis
liiklusele mõjunud on?
Kelle initsiatiivil muutus
tehti? Mis see maksma läks?
Riita Lemsalu

aatriumi moeplatsidel pakuvad
oma loomingut Eesti disainerid
Liina Stein, Diana Kurves, Raili
Nõlvak, Julia Läheb, Donna Nordica, Be Lucky, Etnoehe jt.

509,99
eurot tuleb välja käia, kui tahta
homme lennata Riiast otse vägivallast lainetavasse Krimmi. Enne
konflikti saanuks sama pääsme
120 euro eest.

Käimla Muugal, mis on osutunud suhteliselt vandaalikindlaks. Midagi sarnast võiks linnavalitsuse spetsialiste arvates püstitada ka Anne kanali äärde. 
Tartu LV

Kerkiv kemps kergendab kanali koormust

Ahto Meho
Teede- ja liikluskorraldus
teenistuse peaspetsialist

Julgad riietuskabiinis ning
uriinilõhnane suplusvesi Anne kanalis peaks
peatselt mineviku hõlma
haihtuma. Viimaks ometi
rajatakse linna kesksesse
randa korralik tualett.

Nimetame seda jurakat, mis
oli Jakobi tänaval, kiirusepiirajaks. Valmistatud oli see kummist (mitte metallist), toodetud
Poolas. Ette nähtud tegelikult
kiirusele 20 km/h. Kiirusepiiraja vajas vähemalt üle aasta
uuendamist ehk osade detailide väljavahetamist, samuti lükkasid sahad talvel neid sageli
paigast (kinnitatakse tüüblitega teekatte külge)
Eelnimetatud kummist kiirusepiirajad ei pea vastu ka
kohtades, kus on näiteks suhteliselt raske bussiliiklus, hooldus on aga kulukas. Sobivad
nad pigem kvartalisisestele
tänavatele ja parklatesse, mitte
magistraaltänavale. Viimased
aastad ei ole linn uusi kummist kiirusepiirajaid paigaldanud eelkõige nende suhteliselt
kõrge maksumuse ja vähese
vastupidavuse tõttu.
Asfaldist künnis oma parameetritelt on ette nähtud
kiirusele 30 km/h, ja vastab
standardis etteantud nõuetele.
Samuti on asfaltkünnis hooldusvaba ja pikaealine.
Künniste valmistamiseks
kuulutati välja hange. Soodsaima pakkumuse künniste ehitamiseks tegi Lemminkäinen
Eesti AS hinnaga 1600 €, mis
on mõnevõrra kallim kui kummist kiirusepiiraja maksumus.
Plaanis on ka edaspidi eelarve võimaluste piires asendada lagunenud kiirusepiirajad
asfaldist künnistega.

Avaliku vee- ja kanalisatsiooni- ning elektriühendusega tualeti plaanib linn paigaldada Anne
kanali vetelpäästehoone lähedusse haljasalale. Peale naiste ja
meeste WC tuleb uude ehitisse ka
eraldi ruum invaliidide tarvis.
Linn on tellinud projekteerimistingimused, mille alusel koostatakse tööprojekt vee- ja kanalisatsiooni- ning elektritrassi väljaehitamiseks, tualett on kavas osta
valmistootena.
Koos vajaliku pikkusega vee- ja

kanalitrassi ning elektrivarustuse rajamise ja kõvakatendiga ala
väljaehitamise ning WC-mooduli
ostuga läheb uue tualeti rajamine
maksma umbes 50 000 eurot.
„Raha praegu veel polegi,“ rääkis linnamajanduse osakonna
juhataja asetäitja Andres Pool.
„Taotleme seda lisaeelarvest, mis
võetakse vastu maikuus. Siis aga
tegutsema asuda oleks hilja – pingutame selle nimel, et hooajaks
ehk juuni alguseks oleks tualett
kohal ja töökorras.“

Suvine prooviperiood
Milline kanaliäärne kergendusmaja konkreetselt välja hakkab nägema, ei saa täna veel öelda. Kindlasti ei tasu oodata analoogi kesklinnas punavale täisau-

tomaatsele kempsule. Küll aga ei
plaanita uue käimla kasutamise
eest raha küsima hakata. Vähemalt esialgu.
„Tasuline käima kardetavasti ei
lahendaks praegust probleemi, kus
randa reostatakse. Ka sagedast probleemi, kus kanali vee bakteriaalne
tase on üle normi, seostatakse tualeti puudumisega. Kindlat kinnitust
sellele, kas põhjustajaks ikka on suplejad või veekogu eripärad, tegelikult
pole. Igatahes tahame seal probleemiga ühele poole saada.“
Veel pole selge, millised jooksvad kulutused rannakemps endaga kaasa toob. Esimesel suvel loodetakse käimla paigaldajalt ka selle hooldus tellida. Kas tualett jääb
avatuks külmemalgi perioodil,
otsustakse hiljem.
Rasmus Rekand

Aastaga sai sebral viga 32 inimest
Mullu Tartus juhtunud
130-st inimvigastustega
liiklusõnnetusest 37 olid
jalakäijatega ja 32 jalgratturitega.
Surma sai üks jalgrattur ja
vigastada 68 kergliiklejat. Paraku on ka tänavu juba üks jalakäija
hukkunud.
Enamik õnnetusi leidis aset
hommikuse ja õhtuse tipptunni
ajal või nädalavahetuseti, mil liiklusvool on tihedam. Pea kolmveerandil juhtudest on kergliikleja

sattunud õnnetusse just autojuhi süül: näiteks sai ülekäigurajal
viga 32 inimest. Neist juhtumitest
suisa pooled, olid tingitud sellest,
et ristmikule lähenev ning pööret
sooritav autojuht ei suutnud oma
sõidukit kas tähelepanematusest
või liigsuure kiiruse tõttu enne
sebrat ohutult pidama saada.
Teine põhjus, mis kergliiklejatega juhtunud liiklusõnnetustest välja joonistus, on seotud mitmerealiste teedega. Tihti eirasid autojuhid
nõuet jääda ülekäiguraja ees seisma, kui kõrvalrajal olev sõiduk on

sebra ees peatunud või peatumas.
Õnnetusterohkeimateks paikadeks osutusid Lõuna prefektuuri liiklusjärelevalvetalituse
juhi Tõnu Kürsa sõnul Riia tänav
(inimesed ei malda oodata, millal foor neid üle lubab), Kalda tee
ja Narva maantee (suhteliselt ebamugavad üle nelja sõidurea kulgevad sebrad), Aardla ja Jaama
tänav (mootorsõidukite ohtlikud manöövrid ülekäiguradadel)
ja Kaunase puiestee (suhteliselt
lähestikku asub kolm vöötrada).
Kaur Paves

SELLE KEVADE VÄRVID
Rõivad, pesu, aksessuaarid
Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden, Kalda tee 1c, Tartu
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Kõik kleidid -10%

Kõik pakkumised leiad
www.eeden.ee

Treeningriided -20% (tavahinnast)

Naiste aluspesu -25%
Kudumid alates 9.98

3

€

Aksessuaarid -20%. 8. märtsil kogu kaup -20%
Kogu kaup -30%, kui ostad 3 toodet korraga.
Pakkumisele ei laiene lisasoodustused.

Positiivne statistika

Naistepäevanostalgia

Veebruaris registreeriti Tartumaal
137 sündi ja 123 surma, mullu küünlakuul oli sünde 7 võrra
vähem ja surmasid üks rohkem.
Ka abielusadamasse jõudnute arv
on tänavu tunduvalt suurem: 46
eelmise aasta 30 vastu.

Tartu linnaraamatukogu Tammelinna harukogus avaneb
8. märtsil näitus eri aegadest pärinevatest naistepäeva teemalistest
postkaartidest. Väljapanekut saab
uudistada 12. aprillini.

Valgustkartvad teod
Ringtee tänava kaubanduskeskusest viis 28. veebruaril kutsumata
külaline endaga kaasa seitse paari päikseprille. Kahju suurust alles
selgitatakse.

KHK avab uksed
Tartu kutsehariduskeskus ootab
järgmisel neljapäeval, 13. märtsil
nii gümnaasiumi kui põhikooli
lõpetajaid avatud uste päevale, et
aegsasti tutvust teha suvise vastuvõtu erialadega.

Ihaste sild
Linnavalitsuse otsusega hakkab
Tartu vangla juurest üle Emajõe
kulgev sild kandma Ihaste silla
nime. Olgugi, et esmase ideena
käidi välja Ringtee sild, sai määravaks nimekonkursil osalenud
linlaste tahe.

Tasku moelaegas
Tasku kevadise Moeäratuse raames avaneb sel reedel ja laupäeval taas moelaegas – II korruse

Kaks ja pool meest
Uku Suviste, Kristjan Kasearu ja
Jaagup Tuisk kutsuvad 8. märtsil
kell 17 Lõunakeskusesse kelmikale naistepäevakontserdile, mis
kannab intrigeerivat nime „Kaks
ja pool meest“.

Puhkpillikontsert
naistele
9. märtsil kell 14 astuvad tasuta
kontserdil „Naistepäeva auks“
kaitseväe ühendatud õppeasutuse aulas üles puhkpilliorkester
Tartu eesotsas solistide Peep
Lõhmuse, Jaanus Kaldoja, Kevin
Müürsepa ja dirigent Margus
Kasemaaga, kavas on romantilised lood meilt ja mujalt.

Kitarrihelide embuses
Elleri nüüdismuusika päevade raames saab 8. märtsil kell 15 Tartu
linnamuuseumis kuulata Peep
Petersoni kitarriklassi õpilaste
kontserti. Päev hiljem saab sama
instrumendi helikõla nautida Elleri
kooli väikeses saalis üle-eestilisel
noorte loomingupäeva kontserdil.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Möödunud hooajal Rockis mänguohje hoidnud
Justin Ingram võis eelmisel neljapäeval iseäranis
uhke olla – ilmavalgust
nägi tema esimene järeltulija Justin Durel Ingram.
Mine tea, ehk õnnestub
Ingram juuniori kunagi
ka Maarjamaal pallimas
näha. 
Erakogu
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Krimmis kuulid ei vihise
Konflikt
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Sõnumid Musta mere
äärest on vastandlikud.
Uudised räägivad tankidest
ja eraldusmärkideta sõduritest, kohalikud aga sellest,
et üldiselt on olukord rahulik, kuid peamiselt toimub
infosõda.
„Mina telekat ei vaata. Kõik
valetavad ja kõikidel on oma vaade ja oma õigus. Toimub suur
infosõda,“ teatab Krimmi pealinnas Simferopolis elav ja töötav
Ljubov resoluutselt. Ta räägib eesti keeles, sest lapsena elas ta siin.
Esmaspäeval kui põgusalt Ljuboviga vestleme, on tema sõnul Simferopolis kõik rahulik. „Meie töötame, ühistransport toimib, päike
paistab. Emad on linnas koos väikeste lastega,“ kirjeldab õpetajana
töötav naine toimuvat.
Märtsis on Krimm juba mõnusalt kevadine ning ilmad lähevad
aina soojemaks. Telepildist nähtud tankide ja sõdurite kohta mainib Ljubov, et kui ta läbi kesklinna tööle läks, siis oli linn tavapärane ning mingeid relvajõude või
protestijaid ta ei kohanud. „See
on kõige tähtsam, et on rahulik,“
sõnab ta ning jätkab oma tööpäeva
lastele tarkuse jagamisega.

Soola, jahu ja suhkrut
Krimmi läänerannikul kuurortlinnas Eupatorias resideeruva
Ljudmilla sõnul on kõige teravam
olukord just pealinnas Simferopolis. „Seal olid ja võib-olla siiani on
relvastatud tunnusmärkideta inimesed, kes vaikivad nagu mälestusmärgid,“ kirjeldab ta. Samuti
olla Simferopolis tema sõnul kõigile tähtsatele valitsushoonetele
heisatud Vene lipud.
Kodulinna Eupatoria tänavatel naise sõnul sõdureid, Vene ega
Ukraina omasid, ei ole. Siiski iga
päev toimuvad vaikivad miitingud, 1. märtsi rahvakogunemisel
heisati Vene lipp ka linnavalitsuse
hoone katusele. „Muidu meil kõik
töötab. Valgus ja gaas on. Paar
päeva oli ka paanika – võeti raha
välja, osteti soola, jahu, suhkrut
kokku,“ kirjeldab Ljudmilla.
Lõunarannikul Jaltas ja selle
ümbruses on seal elavate inimeste sõnul kõik argipäevane, tänavatel on vaikne ning sõjavägede tegevus pole midagi muutnud. „Kuni
pea kogu Venemaa on Krimmis,
me magame rahulikult ja töötame,“ muigab Jaltas ehitajana töötav Jevgeni. Mis edasi saab, ta öelda ei oska. „Eks näis, mis elu toob.
Inimesed on lihtsalt šokis.“

Ülipinev olukord Ukrainas on
inimesed tänavatele ajanud.
Pea igas teises uudises vilksab
sõna eskaleeruma, ent mida
see ukrainlaste tulevikku silmas
pidades reaalselt tähendab,
pole vist kellelgi selget arusaama. 
Zarema Zariko

Jaltas aga ehitamist jagub, sest
enam kaugel ei ole turismihooaeg, mil linn tavaliselt õitsele lööb.
Sõjalaevad praegu veel imeilusaid
vaateid Mustale merele ei varjuta.
Krimmi kohalikes uudistes juba
räägitakse, et tänu kogu maailma
tähelepanule tõotab algaval hooajal veelgi rohkem inimesi Krimmi
külastada. Kas ka päriselt nii on
või on see järjekordne tõepõhjata
infokild, võta sa kinni.
„Meil on kõik rahulik, poe juures küll arutatakse, mis ja kuidas
ning inimesed, kes plaanisid kuskile sugulaste juurde pühadeks,
tahavad rongipileteid ära vahetada. Inimesed ise ka ei tea, mis
tahta. Ja mis me öelda saame, mis
saab,“ rehmab Krimmi stepikülas
elav Rita käega, kui temaga Skype
vahendusel suhtleme. Ta on sealse
eesti seltsi esinaine. „Inimesed ju
ise kutsusid Venemaa appi!“

Ühendav sild
Krimmi tatarlaste olukord on
alati Krimmis teemaks olnud.
2010. aasta maist on siinkirjutajal
veel meeles suured tatarlaste küüditamise alguse 65. aastapäevale
pühendatud rahvakogunemised

Simferopolis. Kuigi varem on nad
enda eest ka teravalt välja astunud,
siis nüüd kutsus Krimmi tatarlaste
esinduskogu juht Refat Chubarova
inimesi rahule ja mitte alluma provokatsioonidele.
Kas kuulujutud, et Krimmi tatarlased oma üksusi moodustavad,
vastavad ka tõele, ei õnnestu täpselt
teada saada. Küll meenuvad väikesed settekivimist kollakad putkad,
mis Simferopoli ümbruses püsti
olid (siinkirjutaja viimasest Krimmi külastusest on möödas kaks
aastat), et tähistada kunagisi Krimmi tatarlastele kuulunud maid.
Sündmusi Krimmis jälgib ka
ülejäänud Ukraina. Riigi lääneosas Lvivis elava Ulyana sõnul on
Krimmi pääs suletud. „Sissepääs
Krimmi on kõigile suletud, sinna
ei saa tavainimesed, ametnikud
ega ajakirjanikud,“ selgitab Ulyana. Temani on jõudnud uudised,
et Venemaa peaministri Dmitri
Medvedevi käsul alustati silla ehitamist üle Kertši väina. Venemaad
ja Ukrainat ühendavast sillast räägiti juba 2010. aasta kevadel. Toona olid jutud, et just 2014. aastaks
ongi ühendus Krimmi ja Krasnodari krai vahel valmis.
„See on ikka kohutav, mis Krim-

Eakate Tervisepäevad
Ootame kõiki eakaid Südameapteegi Tervisepäevadele

13. märts Anne Apteek, kell 10-14,
Jaama 74, Tartu, tel 731 7050.

14. ja 18. märts Kesklinna Südameapteek, kell 09-15,
Küüni 7, Tartu, tel 740 7276.

•
•
•
•

Õpetlikud tooteesitlused
Tasuta vererõhu mõõtmine*
Soodsa hinnaga vere kolesterooli- ja
suhkrutaseme ning kehakoostise mõõtmine*
(vajalik eelnev registreerimine apteegis)
Toodete sooduspakkumised

Igale uuele kliendikaardi
omanikule kingitus!
* Tegemist ei ole tervishoiuteenusega!

mis toimub,“ ütleb Lena, samuti
Lvivist. „See tundub rohkem olevat
sõda, kus ühel pool on targad inimesed ja teisel pool need, kes „söövad“ ainult seda infot, mis telekast
tuleb. Krimmis inimesed tõesti
arvavad, et neil keelatakse vene või
tatari keele rääkimine ja nad tohivad ainult ukraina keelt kasutada.
Aga see on ju uskumatu vale.“
Samuti kirjeldab Lena, kuidas
tema venelastest tuttavad arvavad,
et kui Ukraina liitub Euroopa Liiduga, siis muutuvad kõik geideks.
„Nad arvavad, et Euroopa Liit
käsib meil seadustada geiabielud.“

Keel tekitab arusaamatusi
Kuna Krimm on ajalooliselt
paras rahvaste paabel, siis suhtlusvahend keel on alati suuremal või
vähemal määral tolmu üles keerutanud. Krimmis on peamine suhtluskeel vene keel, ametlik keel on
olnud ukraina, kuid lisaks vene
keelele on tunnustatud piirkondlik keel ka krimmi-tatari keel.
Nii näiteks teatab Rita, et sügisel esimesse klassi minev lapselaps Evelina peab hakkama õppima kolme keelt – vene, ukraina ja
ka tatari. Eesti juurtega tüdrukul

TELLI
LEHT
TELLI
TELLI

ja igal neljapäeval
on linna suurima
trükiarvuga
nädalaleht
Sinu postkastis.

3 KUUD=9 €
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telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1
730 4455
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Jassu Hertsmann

Riik riigis
Krimm on autonoomne vabariik, mis kuulub Ukrainale. Seal on oma parlament ehk 100-kohaline ülemnõukogu, kus on ka tatarlaste saadikud.
Krimmil on oma põhiseadus, mis on vastavuses Ukraina seadustega. Ainult
Sevastopol allub otse Ukrainale, sest seal asub Ukraina ja Venemaa ühine
mereväebaas. Krimmis kohtab kõikjal NSV Liidu sümboolikat ning linnade
keskväljakul on Lenini kuju.
Eestlaste esimene suurem väljarändamine Krimmi oli aastatel 1861–1863.
Prohvet Maltsveti innustusel ning keiser Aleksandri loal mindi otsima piimajõgesid ja pudrumägesid. Krimmis olid eesti koolid, laulu- ja tantsuseltsid.

Krimmi kirev elu
12. oktoober 2009
Kiievist tulnud tähtsate kontrollide pärast on aga Kurmani äridest nagu
katk üle käinud – ustel, akendel valged luugid ees, suurel turul letid tühjad, raudteejaama juures turul polnud tavalisi telkegi püsti, ainult üksikud
memmed-taadid juur- ja puuvilju müümas. „Nõutakse 50 000 grivnat, siis
võib äri pidada. Kust minul selline raha võtta?“ kurdab loomatoidu müüja.
Müüja avab putka uksed ainult korraks, et vajalik kaup anda ning siis istub
uuesti natuke maad eemal asuva rolleri peale. Leivapoes on järjekord pea
uksest välja. Levib jutt, et vähemalt järgmised kaks päeva ei ole kuskilt
lootust leiba saada.

31. november 2009
Tervet riiki on tabanud seagripipaanika. Koolid pandi kolmeks nädalaks
kinni, Julia hoiatas uudistes, et riigist kuskile inimesi ei lasta. Inimesed
käivad ringi marlimaskides. Vene telekanalid aga kommenteerivad seda
gripipaanikat lähenevate presidendivalimistega. Võta sa kinni, mis jama on.
Haigestunute ja surnute arvud on erinevates telekanalites hoopis erinevad.

18. jaanuar 2010
võib veel valikaineks olla Aleksandrovka keskkoolis õpetatav
eesti keel. Krimmi seadused näevad ette, et vähemusrahvad lausa
peavad võimalusel oma esivanemate keelt õppima. Praeguses olukorras on aga 2012. aastal vastuvõetud keeleseadus paksu pahandust ja segadust tekitanud.
Rootsis elav ukrainlane Andrei
hoiab Ukrainas ja Krimmis toimuval silma peal meedia ja sõprade
sotsiaalmeedia postituste kaudu.
„Mõned päevad tagasi tundus olevat eriti terav seis. Inimesed kirjutasid avalikult vene rahvusest inimestele, kas nad tõesti tahavad
hakata tapma oma vennasrahvast.
Nüüd tundub, et on rahulikum.
Enam ei kirjutata sellest, kuidas
inimesed haaraks relvad, vaid rohkem sellest, kuidas hakkama saada emotsionaalse surve ja infosõjaga,“ räägib Andrei. Samuti tuleb
tema sõnul mitu korda üle kontrollida igasugused sõnumid, mis
levivad meedias, ükskõik kelle
sulest need tulevad ja kelle poole
meedia ka on.
Tiina Rekand
eesti keele ja kirjanduse õpetaja Krimmis Aleksandrovka
keskkoolis aastatel 2008–2010
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Ukraina presidendi valimised. Gripiepideemia tõttu hakkab õppetöö plaanitust nädal hiljem. Täpselt päev pärast valimisi. Nii räägivad inimesed küla
peal paratamatult, et suletud koolid on seotud valimiskampaaniatega.
Juba möödunud õhtust valvab miilits valimissedeleid. Lapilises sinises
sõjaväelase riietuses valvur jalutab ukse ees edasi-tagasi. Ka heidab möödujatele jälgiva pilgu tuletõrjeametnik. Nii mitmelgi inimesel on nimesilt
rinnas ning selle küljes kõlkumas valge näomask.
Kui varem oli velskripunkti koridori sein kaetud haigustest pajatavate
värviliste stendidega, siis nüüd on seinad kaetud presidendikandidaatide
näopiltide ja nende tutvustusega. Valimisruumis seina ääres istuvad naised
pikal pingil, käes paberid ning järjekordselt tuttavad valged näomaskid. Iga
kandidaadi kohta on olukorda jälgimas kolm inimest. Kõik kenasti vastava
kandidaadi valimiseelarvest kinni makstud. (Vastavalt parteile saavad inimesed päev läbi istumise eest 200-500 grivnat).
Lisaks on nende kohustuseks uurida, kelle poolt inimesed hääletavad.
Kui näidata ei taha, siis peaksid inimesed valimissedelil näpuga näitama.
Suure ruumi nurgas on siniste kardinatega kabiinid, mille taga paberilehel
sobivasse kohta saab linnukest teha. Akna all Ukraina ja Krimmi lipu all seisavad
kaks ukraina vapiga kaunistatud klaaskasti, mille põhjas valged paberilehed.
Järgmine päev, mil üle pika aja jälle maa külmast krõbe ning siin-seal
näha väikseid lumelaike, arutavad rättidega memmekesed bussipeatuses
valimistulemusi.
„Noh, olite seal hommikuni?“ küsib kollase rätiga naine vestluskaaslaselt,
kes oli valimisjaoskonnas üheks jälgijaks.
„Ah, poole 11-ks olid hääled juba loetud,“ ütleb valge rätiga proua muuseas.

19. aprill 2010
Aleksandrovka koolis oli evakuatsiooniõppus. Lapsed rabasid lauanurgal
seisvad marlimaskid ette ja lippasid kõik majast välja. Ainult et kui oleks
tõeline plahvatusoht olnud, siis oleks sellel ka traagilised tagajärjed. Otsustati koguneda just gaasikatla lähedal ja mitte kaugel üle põllu jooksvatest
kõrgepingeliinidest.
Vulkaan pani lennujaamad kinni, aga igapäevaelu see siin meil ei sega,
pisikene maavärin oli alles paar kuud tagasi Eupatorias, kuid suuremaks
ehmatuseks oli hoopis mõni küla edasi leitud sõjaaegne miin. Ja seal toimunud evakuatsioon koolis.

6.–8.03

KÕIK VALMISVAIBAD
JA LÕPUTÜKID

-20 kuni -70% soodsamalt!

Sõda keset Euroopat!?
Asudes kirja panema mõtteid hetkeolukorrast Ukrainas, lootsin selle olevat palju lihtsama. Selgus, et on üpris keeruline
end selgelt väljendada, teadmata, mida
võid oodata homselt. Uudiseid jälgides
muutus asi päris piinavaks – iga provokatsioon võib vallandada relvakonflikti.
Mõelge – sõda keset Euroopat!
Võiks arvata, et pärast kuid protestimist ning
hiljutist veresauna, kus valitsusväed tapsid inimesi Kiievi tänavail, peaks piiri taga elavad ukrainlased olema harjunud häirivate uudistega kodumaalt. Aga kuidas saaks harjuda permanentse
hirmuga? See kerkib ühes kõigi oma varjudega, iga
kord uuena ja üha ärevamaks tegevamana. Teated Krimmist ainult teravdavad tundeid Maidanil,
kus pole samuti maha jahtutud.
Mäletan selgelt möödunud laupäeva pärastlõunat. Otsisin uudiseid varavalgest: üha enam
ja enam relvastatud inimesi saabus Krimmi poolsaarele, nimetades endid „enesekaitsjateks“ esindamas „Krimmi inimesi“. Hästi relvastatud, ühegi kuuluvusmärgita mundril. Side emamaaga oli
peaaegu kadunud. Keskpäeva paiku lugesin Vene
Föderaalnõukogu heakskiitu president Putini
soovile „saata relvajõud Krimmi poolsaarele kaitsma Vene kodanikke“. Helistasin emale küsimaks,
kas ma mõistsin uudist ikka õigesti – Venemaa on
alustamas invasiooni Ukrainasse?
Mu pere oli just sel ajal uudiseid vaadanud. Ema
arvates olla tegu järjekordse provokatsiooniga. Ta
püüdis kõlada rahuliku ja rõõmsana, ent hääl reetis muud. Tegelikult oli ta äärmiselt närviline. Võisin vaid ette kujutada, kuidas ta
muretses oma poja, mu 22-aastase venna tuleviku pärast. Ei hakanud rohkem pärima. Ja vaevalt paluks ma tal
kunagi taasmeenutada tundeid hetkel, mil ta mõistis, et sõda võib iga hetk
puhkeda.
Vaagides võimalikku ettekäänet
sekkumiseks, pean mainima, et olen
sündinud ja veetnud kogu oma elu
Lääne-Ukrainas. „Ukraina natsionalismi hällis“, kui tsiteerida Vene allikaid. Kus ma varasest noorusest
lugesin vene kirjandust, vaatasin venekeelset televisiooni. Jumaldan Puškini poeeme

KESKLINNA KESKUSE OPTIUM GRUPI SALONGI
SÜNNIPÄEV ON 7.MÄRTSIL!

• KATETEGA PLASTIKLAASIDE TELLIJATELE
PRILLIRAAMID -50%
• PROGRESSEERUVAD PRILLIKLAASID KUNI -50%
• PRILLITELLIJATELE PRILLIDE MÄÄRAMINE TASUTA
Kõigile prillitellijatele kingitus!

8. märtsil
KOGU KAUP

-30%

Pakkumised kehtivad katetega plastikklaaside
ja prilliraamide koosostul.

TARTUS Vaiba- ja Põrandaekspert
Aardla 25, tel 736 6185 www.vaip.ee

Kesklinna Keskus
Küüni 7
tel 744 1167

Maarjamõisa Polikliinik
Puusepa 1a
tel 731 9151

TÜ Kesklinna Apteek
Poe 8
tel 742 3596

samapalju kui Taras Ševtšenko loomingut. Mu
sõprade geograafiline areaal laiub Arhangelskist
Kiievini ning olen uhke selle üle.
Vene keel on laialt kasutatav keel Ukrainas.
Vene keel kõlas Ukraina oma kõrval ka euromaidanil. Ukrainas elavad etnilised venelased, nagu
ka armeenlased, juudid, valgevenelased astusid
välja koos ukrainlastega, protestiks korrumpeerunud valitsuse vastu. Kogu Maidani sündmuste
ajal oli seal ka „vene telk“, kus Venemaalt tulnud
Vene kodanikud toetasid ukrainlasi. Kas te tõesti usute, et need inimesed oleks seisnud seal, kui
neil poleks lubatud kõnelda oma emakeelt? Või kui
nad oleks tundnud reaalset ohtu Lääne-Ukraina
„neonatsi“ grupeeringutelt, mis kui Kremlit uskuda, üritavad nüüd okupeerida Krimmi? Kus siin
on loogika? Kindlasti mitte Vene ametnike sõnades ja tegudes.
Isegi kui Putin tahab näidata oma toetust nendele etnilistele venelastele ja venekeelsetele Ukraina elanikele, kas relvastatud vägede kasutuselevõtt,
sõjalised õppused Ukraina piiri lähistel ja arvukad
Ukraina õhuruumi rikkumised ning Ukraina sõjaväe vastu suunatud provokatsioonid Krimmis on
parim viis selle teostamiseks? Kahtlen tõsiselt. Ükski ettekääne pole väärt isegi võimalikku inimelude ohustamist, rääkimata sõjast, mis esmakordselt
peale II maailmasõja lõppu on muutunud reaalseks
ohuks Ukrainale ja sealsetele inimestele.
Krimm on suveräänne osa Ukrainast. AINULT
Ukraina inimesed saavad otsustada selle tuleviku
staatuse. Ja seda ei tohi langetada Vene ega ühegi
teise riigi relv kuklas.
Ma piilun uudiseid iga kümne minuti
tagant. Helistan perele kodumaal mitmeid kordi päevas. Olen äärmiselt
mures inimeste pärast Krimmis – nii
ukrainlaste, venelaste kui tatarlaste
pärast. Soovin, et IIALGI elus, ei
peaks teie taluma sellist õudset
kogemust: olla isik, kes tunneb
hirmu isegi siin Eestis olles uudiseid avades; olla kodanik, kes tõsiselt kardab, et võib ilma jääda oma
kaasmaalastest ja kodumaast;
olla õde ja tütar, kes valutab
südant oma pere pärast.
Mariana Semenyshyn

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Ukrainlanna,
Tartu ülikooli tudeng
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Kolme vabaduses veedetud aasSale inimene on edukas ja enesekindel.
Joogid kaalujälgimiseks – asendamatu vahend säilitamaks head vormi. ta jooksul Eesti meediatarbijate
südamed vallutanud, kuid tunamullu taas pokri pistetud Indrek
Leibur (Nõia-Ints) kiidab Tartu
vangla elutingimused konkureerivatest asutustest etemaks ning
lubab ka enda karistusjärgse tuleTeil on raske leida endale õiget dieeti?
viku just Taaralinnaga siduda.
Pole aega jälgida oma toitumist

ja rangelt lugeda kaloreid?
Uskumatu, kuid tõsi kõik on tehtud teie eest.
On loodud unikaalne toitumiseprogramm „Nädalaga Saledaks“.
Võimaldab rangelt kontrollida iga söögikorra kalorisisaldust, varustades
organismi vajalikke toitainetega. „Nädalaga Saledaks“ on vajalik neile,
kellel ei ole aega erilist toitu valmistada ja kes ei taha ennast piinata
range dieediga, kuid soovib tervislikult toituda. Võimaldab mitte ainult
kiirelt valmistada ja maitsvalt süüa, vaid ka ennast vormis hoida.
„Nädalaga Saledaks“ – sinu ideaalkehakaalu ja hea enesetunne võti!
See on lihtne ja tõhus. Nautige ja võtke kaalust alla!
Need ja teised tooted leiad meie interneti poes www.aelitaforte.ee
Praegu eriti isuäratava hinnaga!

Märtsis Suwemi
müügisalongides Brita
nari ---%

9€

69€

*Pakkumine kehtib vaid toonile valge värv ((((().
Madratsid ei kuulu komplekti.
www.suwem.eu
Nari on võimalik soetada...
Tallinnas Pärnu mnt
c
Tartus Tehase tn (Sisustus E Kaubamaja)
Põlvamaal Himma küla Laheda vald

Suspede väel tööd vihtuda saab Indrek parimal juhul taas 2017. aastal. Praegu peab ta
leppima oranži vanglavormi ja üksikkongiga. 
Erakogu

Kuidas kadunud meediastaar jälle Tartusse
sattus?

Olen juba üle aasta siin. Vastavalt elukohale – olen pärit Viljandimaalt – toodi mind Tallinna
vanglast Lõuna-Eestisse üle. Aga
olen tagasi tõmbunud küll, ei otsi
probleeme, sest tahan siit õigel
ajal (karistus lõppeb aastal 2019 –
toim) välja pääseda.

Ometi toimetasid sind
raudus kätega intervjuule kaks valvurit.

Olen natuke paha poiss olnud
tõesti, aga lähemalt sellest ei räägiks. Pean seepärast üksikkambris
passima, kellegagi suhelda ei saa.
Telekas võeti ka ära, nüüd magangi sisuliselt terved ööpäevad järjest
maha.
Loodan siiski tööle minna, näiteks puidu- või metallitööstusesse. Võimalik oleks ka taas juuksuriametit proovida, aga siis saaks
töötada vaid kaks päeva nädalas.
Sellest jääb väheks, mina tööd ei
karda.

Miks sa nii pudistades
räägid – said vastu hambaid või?

kus töötavad tõesti ülbed mendid.
Tartu ametnike suhtes mul pretensioone ei ole, annab nendega
juttu rääkida küll.

Vabaduses kiitsid väga
Tartu vangla õppimistingimusi, mainides, et
oleksid isegi keskkooli
ära lõpetanud, kui vaid
karistusaeg poleks enne
läbi saanud. Kuidas õpingud edenevad?

Pika vanglastaaži jooksul
oled istunud ka kolooniatüüpi Patareis ja Murrus, kuidas praegune
elu sealsega võrreldes
tundub?

Ei, ravimid vist mõjuvad nii.

Õppimisele olen mõelnud küll,
ent algust pole teinud. Iseenesest
tingimused on siin tõesti väga
head, erinevalt Tallinna vanglast,

Nagu öö ja päev. Murrus olime
ikka mitmesajakesi pidevalt koos,
tekkis oma hierarhia ja autoriteedid. Olen ka ise seda tüüpi, keda
kohe tõmbab magnetiga teiste
pahade poiste poole. Nii nägin seal

pealt peksmisi ja isegi tapmist.
Kord näiteks andsin oma telefoni ühe poisi kätte, kes seda
tagasi ei toonud, väites, et korrapidaja võttis ära. Teadsin, et
nii see olla ei saanud, ja peksime ta raudkangidega läbi. Mind
mõisteti üliraskete kehavigastuste tekitamises süüdi ja see
lisas karistusajale tublisti juurde.
Tüüp oleks ära ka surnud, aga oli
õnneks laksu all ja see ta vererõhku üleval hoidis.
Samas sain ka ise peksa, kui
minu kaudu liikuma pidanud
amfetamiin kohale ei jõudnud.
Anti raudkangidega, nii et peas

on armid siiani näha. Üldiselt
käisidki peksmised ikka kambakesi, üks ühele vastasseise esines
harva.
Siin Tartus pole selline asi võimalik, sest kambrisüsteem on hierarhia ära lõhkunud. Tingimused
on leebed, iga nohik saaks siin hakkama. Samas on mul pisut igav.

Kas põgenemisplaane ka
haud?

Ka see on eurovanglas võimatu.
Minu kohta räägitakse küll legende, kuna olen kaks korda püüdnud Võru arestimajast põgeneda
ning korra ka õnnestunud. Üks-
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arestimaja seina lusika ja radiaatoritoruga. Sain 12 tellist lahti, kuid
siis läksin laisaks ja hakkasin lahtise kiviga toksima. Müra oli kosta
ja jäin vahele.

Miks sai sinusugusest
pool elu kinni istunud
pätist staar?

Ei teagi, eks ma selline värvikas
kuju olen. Tuntus sai alguse saatest „Selgeltnägijate tuleproov“,
kust ebaõiglaselt esimeses voorus
välja kukkusin (viitab viimasele
võistlusele, kus kaks teist osalejat
õiged valikud enne ära tegid, nii
et Leiburile võimalust ei jäänudki – toim).
Eks natuke selline tunne tekkis
küll, et mind teavad kõik ja seepärast ei saa minuga midagi juhtuda.
Katus sõitis ära ja sain oma karistuse kätte.

Mis siis ikkagi
2011. aasta suvel
juhtus?

kord logistasin toiduluugi eest
ning lasin jalga ajal, kui valvur
oli ülakorrusele korrapidajaruumi läinud. Tagaaajamise käigus
pidin ujuma oktoobrikuus üle
Tamula järve, seejärel põgenesin
läbi metsade, kuni jõudsin tänu
jumalale tuttava majja, kes oli
nõus mind varjama. Hiljem saadi mind Tartus kätte, sest grupis,
kes pidi mind välismaale aitama,
leidus kits.
Teisel korral õõnestasin sama

Olin lihtsalt valel ajal
vales kohas. Aitasin
tuttavatel ohvriga kokku saada, aga ei teadnud, et löömiseks läheb
(Leibur mõisteti süüdi
väljapressimisele kaasaaitamises isiklikku kasu
saamata – toim). Peksjad
ise kinni ei läinudki, aga
mul oli tingimisi karistus all. Samas ei ütleks,
et mind tanki oleks pandud, lihtsalt täielik ebaõnn.
Mind vahistati 2012.
aasta naistepäeval sadamas, kui olin vabatahtlikult Soomest kohtuistungile
saabumas. Oleks seda teadnud,
poleks tagasi tulnudki.

Kas vabanedes käitud
korralikumalt?

Vaevalt et ma enam muutun. Lihtsalt vanus tuleb peale
(tähtaegsel vabanemisel oleks
Leibur 42-aastane – toim) ja
oleks aeg hakata pere loomisele
mõtlema.

Kuidas naistepõuda leevendad?

Võiksid mulle mõne naise
sebida küll. Blond või brünett,
mul vahet pole – peaasi, et kole
ei ole. Eriti hea oleks abielluda,
siis saaks korraldada pikaajalisi
külastusi (vastavalt vangla sisekorrale kaks korda aastas eraldatud kambris – toim).
Eelmise abikaasaga tutvusin siinsamas Tartu vanglas – ka tema oli
kinnipeetav. Abiellusimegi lihtsalt
selleks, et eraldi tuba saada. Mingit
pulmapidu muidugi ei peetud.
Ka vabaduses oli mul Tartus
naine, Karlovas. Tahakski siia
elama jääda, Tartu on Tallinnast
hubasem ja kodusem.

Kas praegu ka teisel pool
trelle austajaid on?

Ei. Anu Saagimiga olen telefonis rääkinud, aga külas pole keegi käinud. Kõige tihedamini suht-

len õega, kellega koos mind Võrru kasuperesse lapsendati. Muide,
sünnipäraselt on mu nimi Taavo
– kasuvanemad andsid uue nime.
Sealt probleemid algasidki, kasuisa jõi ja ma ei tahtnud koju minna. Sattusin kampadesse ja hakkasin varastama.
Olen ka pärisvanematega kohtunud, aga püsivat kontakti pole.
Ega seda äraandmist päriselt
andeks anda ei saa.

Millal me su elulugu kirjutama hakkame?

Peakski pihta hakkama. Mul
on siin aega mõelda ja kirjutada
küll. Esimene peatükk räägib sellest, kuidas Kreutzwaldi gümnaasiumis klassijuhataja mind esimesel koolipäeval tunni segamise eest lapiga tahvli külge sidus.
Elu on alati minu vastu ebaõiglane olnud.
Kaur Paves

erootikakauplus

Pikk 12b, Tartu • tel 734 3888, 5664 3979
E–R 10–18, L 10–15, P suletud

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist

Rõduklaasid ja -piirded
Terrassiklaasid
Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

Parim põhjamaises kliimas
www.malmerkklaasium.ee
Tartu, Tähe 114. Tel 7360 041. E-post tartu@malmerk.ee

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.
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Hõbedane Bigbank on rahul
arengu, mitte tulemustega
Kohaliku võrkpalli lipulaeval Bigbank Tartul tuli
taas Kuressaarest naasta
õrnalt mõru maik suus.
Nagu karikasarjaski jõuti
finaali, ent ihaldatud tiitel
libises käeulatusest.
Teel Schenkeri liiga otsustavaima mänguni pühkisid tartlased mängeldes eest kaks Läti
klubi. Finaalivastane Selver
pidas ülipõneva viiegeimilise
mahtra maha pärnakatega. Ja
kuigi Tallinna klubi peatreener
Avo Keel märkis, et Pärnu kattis raske mänguga Tartule juba
pidulauda, tõmbasid pikema
kõrre pakist siiski pealinlased
ning lõvidega trofee rändas tulemusega 3 : 1 Tallinna.

Pole veel valmis
„Võistkond pole veel valmis,“
põrutas analüütilise vestluse
alustuseks klubi juhatuse liige
Alari Jõesaar. „Eelmisel hooajal
alustasime sisuliselt uuesti nullist peamiselt noortega tulemist.
Täna tuleb tõdeda, et areng on
olnud päris-päris hea. Aga siiski reaalselt ei tulda veel niimoodi kaasa, nagu peaks ja tahaks.
Pea või katus vahel ikka hakkab
pisut sõitma. Mingites momentides ei suuda me palli maha kinni lüüa.“
Jõesaar toonitab, et lisaks põhjusele olla kriitiline, on vähemalt
samapalju (eestlasele ei ole ju
kohane öelda, et pisut ehk rohkemgi) alust poistel peadki paitada. Hooaja stardipakkudel välja lubatud eesmärgid – jõuda igas
sarjas finaali ja vähemalt korra ka
tiitlile – on laias plaanis ellu viidud. Eesti meistrivõitlused seisavad veel ees, seega terendab võimalus hõbedast pungil auhinnakappi ka kirkaima säraga täiendada.
Jõesaar nõustub, et aeg-ajalt
meenutab tartlaste mäng sõitu

Kui poolfinaali lõppedes oli tartlastel kuhjaga põhjust rõõmustamiseks, siis päev hiljem tuli finaalis tunnistada pealinlaste paremust. 

EVF / Robin Ristmäe

Ameerika mägedel. Ühel hetkel õnnestub kõik, ent järgneva
kiire langusega kaob 4-5 punkti järjest, ühes enesekindlusega. Pahatihti on selleks hetkeks
ka geimi- kui mitte mängurong
tagatulesid näitamas.
„20-aastane polegi veel valmis mängumees. Meie kultuuriruumis ei peagi vist olema veel.
Meie meeskonnal on kõik füüsilised eeldused ning korralik ettevalmistus sellelt baasilt olemas.
Saame servi vastuvõtuga hakkama. Sidemängija positsioonile on kaks võrdväärset vahetust,
millega mängumustrit muuta. Aga kogemusi ei saa osta või
juurde treenida. Need tulevadki
selliste mängudega.“

Kogemusi ei saa osta
Spekulatsiooniga, et Argo
Meresaare puudumine nii otsustavatel hetkedel võis saatuslikuks saada, Jõesaar nõustub
osaliselt. „Taktikalistes muutustes olnuks temaga teatud võimalusi tõesti. Kätt väristama selline
mees ei hakka ealeski. Punktike
siia, teine sinna. Raudselt oleks

tema kasutamise võimalus aidanud teatud tasakaalukust platsile juurde. Paraku vigastus tõmbas kriipsu peale.
Ma ei taha ega tohigi selle taha
pugeda, et Argo kogemused puudu jäid. Juhtisime neljandas geimis 24 : 22, aga ei suutnud üht
punkti ära lüüa, et jõuda viiendasse geimi, kus loterii veelgi
suurem. Küpseme alles. Muidugi ei taha eluaegseks teiseks jääda,“ kostub Jõesaare hääles spordimehe viha.
Klubijuhi arvates on suhteliselt noores meeskonnas peidus
veel märkimisväärselt potentsiaali. Tema sõnadele, et see on
plaanis ühiselt platsil ka tulevikus realiseerida, annab kaalu
tõik, kus peale Andres Toobali ja
Karl Jaani on kõigil teistel praeguse koosseisu mängumeestel leping ka tulevaks hooajaks,
mõnel pikemaltki.
Ei saa välistada, et mõnele
säravamale tähele tuleb magus
pakkumine välismaalt. Jõesaare kinnitusel kätt ette panema
ei hakata, kui terendab võimalus mõistliku tasemega klubisse
Euroopa tasemel palga ja koge-
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muste järele minna. „Oleme väga
õnnelikud, kui keegi poistest välja mängima saaks. Et see võimalus on õhus, hoiame ka ise täienduse-asenduse osas silmad lahti,“ ei välista pealik teatud vangerdusi koosseisus. Ehkki südamesoov on jätkata „küpsemist“
samas mehituses.

Pilk Euroopasse
Vastus küsimusele, kas siit
peaks välja lugema usaldusavalduse ka treenerite aadressil, vajab mõtteaega. „Praegu
pole koht, kus lahmida. Andrei
Ojamets on peatreenerina teinud suure töö. Nagu alati, on
igaühel omad head ja vead. Selle küsimuseni jõuame pärast
meistrivõistluste lõppu.“
Lahingud meistritiitli pärast
saavad alguse kodumänguga
20. märtsil. Suure tõenäosusega minnakse poolfinaalis kokku Pärnu meeskonnaga. Kolme
võiduni peetava seeria parim
saab finaalivastase paarist Selver – TTÜ (või Rakvere, kui neil
õnnestub veerandfinaal tudengite vastu enda kasuks pöörata).

T

TUDEN

MILLAL?
9. APRILL 2014
KUS?

Kõigile tudengitele, kes vajavad suveks
praktikakohta või miks ka mitte
ägedat töökohta kogu eluks!

Eesti Maaülikooli Spordihoones,
Kreutzwaldi 3
Tartu

www.tudengimess.eu

Üllatusterohket
naistepäeva!

Tartu, Tiigi 57 • E–L 11–21
Tel 734 6510

KELLELE?

MTÜ Tudengi tulevik

Finaali esimeses geimis suutsime kontrollida mängu, pidurdada Pulga rünnakuid ja suruda vastast võrgust eemale. Aga teises geimis muutus vastase
serv agressiivsemaks ja meie vastuvõtt
ebakindlaks. Me ei saanud rünnakul
kasutada kiireid tõsteid, tihti takerdusid
meie rünnakud vastaste blokki. Oma
blokile lootsime aga liialt palju ja ei pingutanud piisavalt kaitses. Servid muutusid liiga lihtsaks, mistõttu sai vastane
käima esimese tempo rünnakud.
Neljandas geimis suutsime kaotusseisus välja tulla, ent otsustaval hetkel tegime ise liiga palju vigu. Vastane
näitas tunduvalt paremat närvi. Võiks
öelda, et me ei pidanud pingele vastu.
Positiivne on see, et suudame võita
kõiki. Oleme tõestanud võitlusvaimu
ka 5-geimilistes mängudes. Võrreldes
hooaja algusega, kus kolm mängu
libisesid käest kindlast eduseisust, oleme peale uut aastat võitnud kõik viis
5-geimilist kohtumist. Hindeks panen
meeskonnale tugeva 4.
Peame parandama servi stabiilsust
ja ka võimet teha oma parimaid liigutusi suure pinge all. Sama kehtib servi
vastuvõtu kohta. Iga mängija peaks
muutuma enda suhtes nõudlikumaks.
Kindlasti on üks võtmeküsimus
vaimne küpsus otsustavateks mängudeks. Tahtmist jagub, aga tihti juhtub
nii, et mõni mängumees ei suuda
kontrollida enda emotsioone ja seeläbi
kaob ka kaine mõtlemine.
Eesti MV on järjekordne ja viimane
võimalus teha midagi suurt. Midagi kardinaalselt uut välja mõtelda pole vaja.
Mehed kindlasti ei ole rahul sellega,
mida oleme siiamaani saavutanud. Peame lihtsalt olema rohkem enesekriitilised, võtma igas trennis maksimumi ja
mitte tegema iseendale allahindlusi.
Uue hooaja kohta plaane teha ei
oskagi. Kindlasti loeb see, kuidas meeskond lõpetab käesoleva. Ebaselgus
sportlaste ja treenerite stipendiumitega
raskendab olukorda veelgi. Pakun, et
enamik klubidest ootab praegu tähelepanuga, milline otsus tuleb riigilt.
Suurem osa inimesi, kes panevad
klubide eelarved kokku ja otsivad
sponsoreid, ei oska seetõttu ka prognoose teha. Kui Tartu teeb mulle pakkumise jätkata, olen nõus seda väga
tõsiselt kaaluma. Olen neile aga tänulik
pakutud töökoha eest eelmisel hooajal, muidu poleks võib-olla üldse täna
enam võrkpalli juures.
Andrei Ojamets,
Bigbank Tartu peatreener
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KORRALDAJA

Me ei pidanud
pingele vastu

Peaks teed taas ristuma Avo
Keele hoolealustega, on koduväljakul eelis pealinlastel. Teiste
vastaste korral, nagu ka poolfinaalis Pärnuga, Tartul.
Aastatega trafaretiks muutunud küsimus, miks ometigi väljaspool kodukanti kondiproove ette ei võeta, paneb Jõesaare
ohkama. „Küsimus oli, on ja jääb
raha taha. Kui jalgpallis tähendab iga järgmine samm eurosarjas rahalist preemiat, siis võrkpallis on see võrreldav trahvi või
karistusega.“
Veeretades Pärnu kolleegide
kogemuste varal mõtteis veeringuid, tuleb laias laastus iga
Euroopas käimise etapi kohta eelarvesse leida täiendavad
ligi 20 000 eurot. „Osa toetajaid on huvi üles näidanud. Kui
ka linn paneks õla alla, et Tartu läbi spordi mujal tuttavamaks muuta, oleks asjal jumet.
Igal juhul kaalume mõtet väga
tõsiselt,“ tõdeb Jõesaar, et eurosari annaks mõnelegi mängijale Tartus jätkamiseks lisamotivatsiooni.
Et aga jalg üldse euroukse
vahele pista õnnestuks, tuleb
esmalt riigi meistritiitel aastase
vaheaja järel taas Emajõe äärde
tuua. Lootus marjamaale trügida võib tekkida ka siis, kui karikavõitja TTÜ oma kohast eurokarusellis loobub.
„Oleme 15 aastat võrkpalli Tartus tipptasemel vedanud
ja enda arvates kogu aeg pildil
olnud. Usun siiralt, et pole ei
fännide ega sponsorite lootusi petnud ning tahan neid klubi poolt siiralt ja südamest toetuse eest tänada. Võitleme, kuidas jaksame ja oskame. Ja ma ei
kurda nende hõbedate pärast ka
sugugi. Hinne neli, viit ei saa veel
panna. Edasiminek on olnud
korralik. Kõva sõna,“ lõpetab Jõesaar jutuajamise verbaalse rusikaviibutusega.
Rasmus Rekand
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Palametsa
pajatused

visioon ongi Tanja ampluaa
Eesti Laulu finaali esimeses voorus rahvahääletuse võitnud, kuid teises Tatjana Mihhailovale
napilt alla jäänud Super Hot Cosmos Blues Bandi solist Janno Reim tõdeb Pärmivabriku taga
asuvasse stuudiopunkrisse tagasi jõudes, et napp
kaotus jätab värske materjali jaoks rohkem aega.

Menning solvub
ja lahkub
Eelmisel nädalal oli juttu lahkhelidest ja eriarvamustest Vanemuise
seltsi juhtkonnas. Menningut süüdistati sellise repertuaari valimises, mis peletavat just jõukama publiku eemale. Külastatavuse osas
ei saadud aga kurta. 1913. aastal toodi lavalaudadele üldse 23 tükki,
millega anti 92 etendust 33 338-le pileti ostnud vaatajale. Lisaks veel
priipiletiga sissesaanud. Nii et igal etendusel oli saalis oma 400 huvilist, teinekord enamgi.
Samal ajal nuriseti, et Vanemuises olevat vähe lusti ja nalja,
laulumänge ja operetti. Selliseid etendusi, mille vahejal jalutades saaks näidata uusi moekleite, samas uudistades, mis teistel
seltskonnadaamidel seljas on. Et hiljem seda kõike sõbrannadega pikalt ja laialt arutada kohvitassi taga. Menning nägi aga
Vanemuises eelkõige näitekunsti templit ja oli odava trille-tralle vastu.
Asja arutati teatri juhatuses. Esialgu jäid Menningu suuna pooldajad peale. Siis jõudis kätte 1914. a 8. märtsi peakoosolek, mille kohta Vanemuise truppi kuulunud nooruke Mizzi Möller / Mari Möldre kirjutas järgmist. Seda juba vanaduspõlves oma memuaarides.
„Kuigi juba aastaid kestis urgitsemine Menningu noore teatri aluste
kallal, tuli lõpp meile kõigile ootamatult nagu piksekärgatus selgest
taevast. Koosolekusaali näitlejaid ei lubatud. Jälgisime seda lavalt
suletud eesriide tagant.
Koosolek oli äge, kärarikas
Menning nägi aga
ja kurjaennustav. Menning
Vanemuises eeltõrjus kõik süüdistused enekõige näitekunsti
sekindlalt, faktide ja arvunajal. Vahetevahel tõusis
templit ja oli odava de
lausa laadalärm ja paistis,
trille-tralle vastu.
et võib minna käsikähmluseks. Kui lõpuks hääletusel
tõsise teatri tegijad vähemusse jäid, lahkus Menning ning jättis
tandri võitjatele.
Saali tekkis korraga surmavaikus. Taheti ju Menningut vaid järeleandmisele sundida, tema lahkumist polnud keegi arvestanud.
Tagasi teda ka ei palutud. Olime justkui perekond, kes kaotas järsku oma pea. Otsustasime kõik koos esitada lahkumispalve, kuid
Menning manitses meid paigale jääma ja edasi töötama Ants Simmi
juhtimise all. Aga Simmil puudusid Menningu teadmised, kogemused ja autoriteet. Ta oli küll väljapaistev näitleja, aga mitte näitejuht.
Korraldasime Menningule lahkumispeo, laud oli kaetud laval, teatri
kõige pühamas kohas. Pidu ise oli kurb, meenutas pigem matuseid.“
Niipalju siis Mari Möldrelt.
Menning läks Tallinna sealse Päevalehe kontserdi- ja teatriarvustajaks. 1918. a lõpust oli ta äsjaloodud rahvusvabariigis diplomaatilisel tööl, esindades Eestit Skandinaavia riikides. 1921–1933
oli esindusliku välimuse ja hea saksa keele oskusega mees Eesti vabariigi saadik Saksamaal ja seejärel kolm aastat Lätis. Elu
viimased aastad oli ta jälle tartlane ja siin ta ka suri 1941. a 5.
märtsil 67. eluaastal. Teatriajaloolane Kalju Haan on koondanud
tema publitsistika kogumikuks „Kunstiviha on niisama viha kui
vaimustuski“, mis nägi trükimusta 1970. aastal. Väärt lugemine
teatrihuvilistele.

Eesti Laulu rambivalgusest on
(vasakult) Janno Reim, Mati Sütt ja
Martin Kikas jõudnud tagasi hubasesse stuudiosse, kus sepitsetakse
juba uusi hitte. 
Kaur Paves

Kuidas jõudsid Tartu poisid Uue
tänava apteegi kõrvalt glamuursele eurolavale?

Kõigepealt trehvasime meie Matiga (bassimees Mati Sütt) kokku pilli mängima ja siis
leidsime Tartust ägeda trummari Ilja Šarapovi,
kes regulaarselt mängib löökriistu Vanemuise
teatris. Mul oli valmis kirjutatud ports lugusid
ja hakkasime otsast tegema.
Esimese looga käisime siinsamas Martin
Kikase stuudios, kus koostöö väga hästi laabus. Kuna ajaliselt sattus see täpselt Eesti Laulu
demode saatmise hetkele, otsustasime, et miks
ka mitte. Ülejäänu läks juba iseenesest. Võtsime kogu asja võimalikult muhedalt ja mõnusalt, meie soov on teha head muusikat. Samas
on Eesti Laul tundmatutele bändidele hea promovõimalus näpuke põranda alt välja pista.
Paistab, et rahvale meeldis.

kaela viieliitrise bensiinikanistriga kokku ehitanud. Üsna robustne pill, aga uue loo salvestamisel kasutasime seda ka reaalselt, seal kõlab
ta väga vingelt. Ta on eeskätt slide’iga (metallvõi klaaskangiga) mängimiseks – bluusimeeste värk.

Kuidas ise oma muusikat nimetate?
Stiilimääratluse jätaks küll vahele. Üritame
suhtuda igasse järgmisse laulukesse loopõhiselt, et see tuleks just selline, nagu tema iseloom ja emotsioon lubab. Praegu valmiv järgmine lugu on hoopis teisest ampluaast.

Kes olid tausta laulnud naised ja
kus nendega tutvuda võiks?

Sellest hoolimata – Eurovisioon ju
ometi teie teema ei ole?

Seda viimast ma ei oska öelda (naerab).
Aga leidsime nad nii, et Mati helistas legendaarsele Tartu lauluõpetajale Ursel Ojale ja
tema soovitas meile neid kolme ägedat plikat. Ajasime juttu, tegime proovi ja nii ta
läkski. Plikad olid väga vahvad, see oli meie
suur pluss kogu show’s. Mine tea, pole üldse
välistatud, et teeme veel koos mingisuguseid nõkse.

Kuidas võtta. Suur Eurovisioon on viimasel
ajal tõesti kujunenud rohkem eurodiskoürituseks, aga sellegipoolest on Eesti Laulu meeskond Heidy Purgaga eesotsas stiilimääratlusele
hoopis lahtisema suuna andnud, mis on väga
tänuväärt. Erinevates stiilides tehakse ju omas
mahlas päris head muusikat, miks mitte lasta
sellele mitmekülgsemat valgust? Potentsiaali
on Eestis ju kõvasti.

Mis teist edasi saab?

Läksite seega osalema eeskätt
Eesti Laulule, mitte Eurovisioonile?

Hea küsimus. Ega seda plaani just ei olnud,
et peame kindlasti Eurovisioonile saama, muidu sureme. Suurepärane kogemus oli Eesti vooru läbitegemine kindlasti, väga mahedalt organiseeritud üritus. Õnneks on vedanud heade
sõpradega, kes on meid erinevates aspektides
kogu asja vältel aidanud.

Kas napp allajäämine jääb kripeldama ka?

Ei, südame alt on ikka päris soe toetuse eest,
nii auväärt žürii poolt kui kodudest. Ausalt öeldes päris üllatav. Pole hullu, et esikohta ei tulnud, äkki oli see meile praegu isegi hea – nüüd
saame rohkem uue materjaliga nokitseda. Ega
see päris mütsiga löömise koht ju poleks olnud,
kuhu üheks päevaks kohale minna. Kuigi jah,
kui see uks oleks lahti tehtud, küll siis oleks ka
valmisolek tekkinud.

Kui palju ise mitme vooru peale
kokku saadud kümnetesse tuhandetesse häältesse panustasite?

Ju ikka päris suur hulk sõpru ja tuttavaid
osales, kuigi kõne maksis omajagu (0,99 eurot
– toim). Ise ei helistanud ühtegi korda, aga
pole välistatud, et mõnelgi inimesel võib sel
kuul telefoniarve pisut suurem tulla. Aga et
Tanja Eurovisioonile sai, on ainult tore – see
on olnud üks tema suuri unistusi, sedasorti
show on tema ampluaa. Me ei ole üldse pettunud.

Millest su veider kitarr tehtud on?
Selle leidis mu isa internetist pillimeestefoorumi oksjonilt. Üks kodunokitseja tüüpi härra Tallinnast on vana Tšehhi või Poola kitarri-

Nagu kuulda võid (stuudiost kostab kitarrihelisid – toim), saab järgmine lugu kohe valmis. Kui ta õigesti kõlama hakkab, paiskame ta
levisse ja siis jätkame salvestamist. Materjali on
ees omajagu. Album on kindlasti eesmärk, aga
millal selleni täpselt jõutakse – kiirkorras üle
jala ei tahaks midagi lasta.
Suhtuks pigem igasse loosse sügavuti ja
täie emotsiooniga, ehk siis tuleb kõige muhedamalt välja. Noore bändina hakkame kokku panema live-sätungeid ja arvan, et aprilli
lõpus – mai alguses anname juba ka korralikke kontserte. Midagi muud muusikast keegi meist paremini teha ei oska, üritaks sellele
panustada.

Kuidas leivaraha teenite?
Igaüks teeb siit-sealt haltuurat. Mati, Ilja ja
mina mängime mujal ka pilli ja Martin peab
stuudiot. Kuidagi tuleb hakkama saada ja kui
see ükskord ka ära tasub, on ju väga mõnus.
Kaur Paves

Philips autolamp
X-treme Vision

Pigieemaldaja, 1l
Toode 114-FP-1

Toode 114-FA-1

2.50

Parimad autokaubad!

Elva

Jaama 76
Turu 37a
Valga mnt. 7

100%

rohkem valgust*

Aerosoolvaha
600 ml

2.-

5.20

WWW.FIXUS.EE
Tartu

4.10

3.25

Autošampoon
läikevahaga, 1l

Pesušvamm
Toode 923-P1

1.05

0.85

Toode 104-000710

3.80

6,33/l

Poleerimislapid, 5 tk
Pole
Toode 104-000777
Tood

1.50

2.30
/kompl

* võrreldes standardse tehnoloogia alusel
toodetud halogeenlampidega.

H4 Toode 100-12342XVS2

19,50

26.-

/paar

H7 Toode 100-12972XVS2

26,50

35.-

/paar

pakkumine kehƟb kuni 31.03.2014
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REKLAAMTEKST

Enneolematu kevadvaheaeg AHHAAs
Kevadisel koolivaheajal kutsub
AHHAA kõiki oma suuri ja väikeseid
sõpru osa võtma koolivaheaja eriprogrammist, mis on vingem ja mahukam
kui kunagi varem. Ees ootavad põnevad laagrid ja lustakad teemapäevad
anatoomiast kosmoseni. Lisaks teeb
raadio RingFM AHHAAs iga päev neljatunnise otsesaate.
Vaheaja avab AHHAA auhinnatud teaduslaager (17.-20. märtsil), kus seekord
tehakse tutvust arstiteadusega ja uuritakse, kuidas töötab inimkeha. Teadusteatris
saavad laagrilised teada, kui lihtsalt saab
meeled segadusse ajada.
Inimese sisemaailma saab piiluda ka
19. märtsil toimuval anatoomiapäeval
ning uurida välja, kas inimesel on olemas
seitsmes meel või kas kops saab üle maksa minna. Julgemad saavad ise skalpelli
haarata ja uudistada lähemalt päris loomaneeru ja -kopsu. Pisemaid külastajaid
oodatakse meisterdama inimkeha makette
ja kaasa elama lõbusale teadusteatri
etendusele «Koogist kakaks!». Kõik, kes on
samal päeval käinud Tartu Ülikoolis avatud uste päeval, saavad AHHAAs tutvuda TÜ üliharuldase meditsiinikollektsiooniga, mille vanimad eksponaadid on üle
300 aasta vanad. Ekskursioonid on tasuta
ja giidi juhendamisel.
Meeltepäeval (20. märtsil) saab oma
meeled ja taju proovile panna nii peadpööritavates töötubades ja teadusteatri etendusel kui ka näitusel „Ahhaa, meeltesegaduses!“, mis on avatud veel vaid 13. aprillini. Muu hulgas saab teada, kuidas paistab
punane värv läbi roheliste prillide vaadatuna ning mis tunne on siilile pai tehes.

Kuldset

Naistepäeva
5.- 9. märts
Reedel, 21. märtsil vallutavad AHHAA
noored kriminalistikahuvilised, kes uurivad öölaagris sõrmejälgi ja DNA-d. Hiljem
panevad noordetektiivid oma uued teadmised proovile seiklusmängus.

Kosmose- ja tehnikasõpradele
Kevadised koolivaheajad ei möödu
AHHAAs kunagi ilma kosmosepäevata,
mis seekord toimub laupäeval, 22. märtsil. Kosmosepäeval ootavad huvilisi etendused lausa kahes planetaariumis - lisaks
AHHAA imelisele keraplanetaariumile
saab siis külastada ka teisaldatavat miniplanetaariumi. Suurimad tähehuvilised
saavad töötoas meisterdada päris oma
koduplanetaariumi, aga ka tähekaarte ja
Päikesesüsteemi mudeleid.

Valik pimendavaid

RULOOKARDINAID

kuni

-40%
Kõik laokollektsiooni

Vaheajale paneb lennuka punkti pühapäevane tehnikapäev (23.03), mil
AHHAAsse kogunevad Eesti kõige osavamad ja nutikamad. Tehnikapäeval saab
AHHAAs imetleda mudelistide loomingut
ja ka ise mudeleid meisterdada. RajuCam’i
meeskond tutvustab Tartus valmistatud
kaamerakoptereid, mis teevad aerofotosid
ja -videosid ka kõige keerulisemates maastikuoludes.
Teemapäevade üritustel saab osaleda
AHHAA majapiletiga, planetaariumietendustele tuleb osta lisapilet. Laagrikohad
on seekord juba täis, ent järgmised, mereteemalised laagrid toimuvad juba suvevaheajal.
Vaata täpset kava aadressil
www.ahhaa.ee.

Kõik kõrvarõngad
ja käekellad

-15%

T a r t u s, E e d e n i K e s k u s e s
R a k v e r e s P õ h j a ke s k u s e s

Suur
Päikesevarjutus
Sunoreki salongides
üle Eesti
5.-31. märts

VOLDIKKARDINAD

kuni

-20%
Uue erikollektsiooni

KARDINAKANGAD

-30%

Liivalaia salong

Tartu salong

Mustamäe salong

Pärnu salong

Liivalaia 40, Tallinn
Tel 660 7004
Sõpruse pst 170, Tallinn
Tel 658 7893

Sõbra 54 (Turu Ärimaja)
Tel 7 340 096
Pikk 11
Tel 44 30 884

Viljandi salong

Kuressaare salong

Rakvere salong

Jõhvi salong

Leola 53 (Home Gallery)
Tel 434 2033
Rakvere vald
Tõrremäe (Põhjakeskus)
Tel 32 60 558

Tallinna 30
Tel 45 33 306

Keskväljak 6
(Jõhvi Kaubakeskus)
Tel 33 52 015
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anekdoodid

„See peaks arusaadav olema,
miks ma Jackile vastu kõrvu andsin.
Ta nimetas mind vanaks lollpeaks.“
„Õigus, sa ei näe üldsegi vana
välja!“
***
Sõbrannad jälgivad kohvikus
naist, kes vaatab kogu aeg peeglisse.
„Sa püha issand. On see aga
edev!“
„Edev? Mina nimetaksin seda
vapruseks.“
***
„Kuidas sul alati nii palju raha on?“
„Ma ei tee muud, kui ähvardan, et
sõidan tagasi oma vanemate juurde
ja mees annab mulle seepeale alati
sõiduraha.“
***
Palja ülakehaga mees seisab
akna all, et alustada hommikvõimlemist.
„Tõmba vähemalt kardinad ette,“
kihvatab naine. „Muidu võivad inimesed arvata, et abiellusin sinuga
raha pärast.“
***
„Minu meelest rõhutavad pikad
juuksed inimese intelligentsust,“
arvab üks mees.
„Ainult mitte siis, kui need kuu-

luvad võõrale naisele ja sinu naine
avastab mõne karva su kuuelt. Säärasel juhul teed sa üsna nõmeda
näo.“
***
Direktor teeb aktsiaseltsi koosolekul püksid täis ja tal hakkab väga
piinlik. Ta otsustab enne järgmist
koosolekut ravikuuri läbi teha.
Mõeldud - tehtud. Järgmisel koosolekul laseb direktor jälle püksid
täis, aga piinlik tal enam ei hakka.
***
Noor insener tahab suurde tehasesse töökohta saada. Ta peab läbi
tegema psühholoogilise uuringu:
„Mida te õhtuti teete?“
„Tavaliselt olen niisama kodus.“
„Kas te neidudega kurameerimas
ei käi?“
„Ei.“
„Tõesti, kas te ei taha, või milles asi?“
„No küll ma juba tahaks.“
„Miks te siis ei lähe?“
„Küll ma juba läheks, aga naine
ei luba...“
***
„Minu tuttav läks eile teatrisse,
kuid näidend oli nii igav, et ta tegi
juba enne kolmandat vaatust minekut. No küll tuli alles skandaal!“
„Mispärast?“

„Ta mängis näidendis peaosa.“
***
„Kas me peame uskuma, et teie
mees poos end üles?“ küsis komissar, „Millest on tal siis löögijäljed
peas?“
„Mees kasutas poomiseks kummipaela.“
***
„Kui palju teid rätsepa juures töötab?“
„Koos meistriga kolm.“
„Aga ilma meistrita?“
„Kui meistrit ei ole, siis ei tööta
ükski.“
***
Lendur saab ülesandeks levitada
vaenlase tagalas lendlehti. Ülesandelt naasnud, läheb ta ülemusele
ette kandma.
„Miks te nii kaua ära olite?“
„Ühe maja trepikoda oli nii pime,
et ma ei leidnud postkasti üles.“
***
Hollywoodi filmitäht praakis
fotograafi pildid välja.
„Mitte ei saa aru, mis teiega juhtunud on,“ imestas ta. „Eelmisel
korral tegite minust lausa jumalikud
pildid, aga nüüd...“
„Jah,“ ohkas fotograaf. „Siis olin
ka mina kümme aastat noorem.“

sudoku
sudoku

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
7.–9.03 kell 11.45, 12, 13.45,
14, 15.45, 16, 18; 10.03 kell
11.45, 12, 12.30, 13.45, 14,
15.45, 16, 18; 11.03 kell 11,
11.45, 13.45, 14, 15.45, 16,
18; 12.–13.03 kell 11.45, 13,
13.45, 15, 15.45, 17.05 Härra
Peabody ja Sherman (eesti
keeles)
7.–11.03 kell 20, 22; 12.03
kell 22; 13.03 kell 19.15 300:
Impeeriumi sünd
7.–11.03 kell 17.05, 21.50;
12.–13.03 kell 17.15, 22.20
Otselend

Härra Peabody ja Sherman

7.–9., 11.–13.03 kell 15.35,
20.30; 10.03 kell 17.30, 20.30
Philomena

Härra Peabody on ärigeenius, leiutaja, teadlane, Nobeli preemia laureaat,
toidugurmaan, kahekordne olümpiamedalist, lugupeetud arvamusliider,
kes juhtumisi on ka...koer. Üht oma suurimat leiutist peab aga härra
Peabody kogu ülejäänud maailma eest salajas hoidma. Selleks leiutiseks
on masin nimega WABAC, mille abil tema ja ta inimlapsest adopteeritud
poeg Sherman rändavad tihtilugu ajas tagasi, et kogeda vahetult ajaloo
pöördelisi sündmusi ning kasutada võimalust suhelda kuulsate inimestega, kes on maailma kujunemisloos mänginud tähtsat rolli.
Kui Sherman ühel mitte just kõige ilusamal päeval ajarändamise
kirjutamata reegleid rikub, peavad meie kaks ebatõenäolist kangelast
tegema kõik endast oleneva, et meie planeedi ajalugu püsiks muutumatuna. Vastasel juhul ei seisa nad silmitsi lihtsalt kihvakeeratud minevikuga, vaid ohtu satub ka kogu maailma tulevik... Algab võidujooks
ajaga, mille muudab keeruliseks seegi asjaolu, et ajarännakutesse on
kistud kaasa Shermani klassiõde Penny, kellega poisil just kõige parem
läbisaamine ei ole.

7., 9.–13.03 kell 18.45; 8.03
kell 16.20 Temake
7., 11.–13.03 kell 14.30; 8.03
kell 11.30; 9.03 kell 11.30,
13.30; 10.03 kell 14.30
Minuscule. Mutukad: Kadunud putukate org
7.–13.03 kell 19.50, 22.15
Monumendimehed
7., 9.–13.03 kell 16.20; 8.03
kell 13.30 RoboCop
7.–13.03 kell 21.15 Wall
Streeti hunt
7.–13.03 kell 12.15 LEGO film
7.–9., 11.–13.03 kell 17.35,
22.30; 10.03 kell 22.30 Nümfomaan. II osa

ristsõna
Ristsõna
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7.–11.03 kell 14.20, 19.15;
12.–13.03 kell 14.20, 19.30
12 aastat orjana
7., 11.03 kell 13.15, 17.30;
8.–9.01 kell 11, 13.15, 17.40;
10.03 kell 12.45, 17.40; 12.–
13.03 kell 13.15 Lumekuninganna ja igavene talv (eesti
keeles)
8.03 kell 18.45 Eellinastus:
Hr. Banksi päästmine
10.03 kell 15 Kirjandus kinos:
Maailma mõõtmine

7.03 kell 11.45 Cinamonis

12.03 kell 19.15; 13.03 kell
21.45 Eellinastus: Need for
Speed: Kiirusevajadus

Näitus
Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 10.03 Sven Antsoni maalinäitus Lapsepõlve kihelus
8.–31.03 Objektiivi Ordu
fotonäitus Rabahetked

Linnaraamatukogu
kuni 21.03 Taimedes mõeldes. Aiaplaanid
kuni 25.03 raamatunäitus
Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade nominendid 2013
Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs pangahoone kaudu E-R 11-18
Vanemuise pargi poolt lahtioleku aegadel.

kuni 5.04 raamatunäitus
Endisaegseid loomaraamatuid

Tammelinna
raamatukogu
kuni 15.03 fotonäitus Põnev
tööpäev
kuni 12.04 postkaardinäitus
Lilleline naistepäev

TARTU PEETRI KIRIKUS
Narva mnt 104, Tartu

TULE LEERI!

Tartu Peetri koguduse kevadine
leerikursus algab
24. märtsil kl 18 kirikus.
Leeripüha
on 8. juunil
Registreerida saab
koguduse kantseleis
T - R 10 - 14,
tel 733 3261
ja kodulehel

E-N 11-22; R-L 11-23
P 12 - 21

kl 11-15 päevapraad 3€, päevasupp 1,9€
ISIC kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%

Toit koju linna piires 3,50 €, üle 20 € tellides kojuvedu TASUTA! Küsi pakkumist 747 7093, 5691 4817
kam296@hotmail.com
Väljaspool linna piiri transport alates 0,90 €/km.
www.vagamama.weebly.com
Tasuda saab nii sularahas kui kaardiga.

Pühapäeval, 9. märtsil 2014. aastal kell 14, Riia 12
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste aulas

ia
aastoran
res

NAISTEPÄEVA KONTSERT
Esineb Puhkpilliorkester Tartu
Solistid:
Peep Lõhmus
Jaanus Kaldoja
Kevin Müürsepp

E - L 11-22, P

Ülikooli 2, III korrus,
SEB pangahoones.
Sissepääs ka
Vanemuise
12-21 pargi poolt.

hiina, nepaali ja tai toidud
Dirigent Margus Kasemaa
Si�epääs on tasuta .

Meid toetavad: Tartu Linnavalitsus,
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused,
Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuurkapital,
Tartu Kivilinna Gümnaasium ja MTÜ Puhkpilliorkester Tartu.

kl 11–15 päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 € • õpilastele, tudengitele -10%
peolaua või söögi kaasa tellimine -10%
Küsi pakkumist tel 747 7093, 5691 4817. http://vagamama.weebly.com

www.eelk.ee/tartu.peetri
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SINU DIGIPOOD

Garanteeritult parim
jõudluse ja hinna suhe!
Lenovo IdeaPad G510 on varustatud kõige uuema ja ülivõimsa
neljatuumalise protsessoriga Intel Core™ i7-4700MQ.
Võimas AMD Radeon HD 8750M graafikakiirendi sobib hästi
arvutimängude mängimiseks. Kiirusta, sest kogus on piiratud!

64
18.

Lenovo IdeaPad G510
Intel

15.6"

Quad-Core

8GB

1000GB

Windows Radeon HD

8.1

i7-4700MQ

8750M
graafika

kõvaketas aku tööaeg

mälu

+8GB SSD

kaal

6:00 2,6kg

kuumakse alates

hind 699.-

• 2GB graafikamälu • WiFi • Bluetooth 4.0
• 2xUSB3.0 • USB2.0 • HDMI • VGA

tavahind 999.-

Võimsa sisuga sülearvuti tööks ja meelelahutuseks!

Äriklassi kvaliteet parima hinnaga!

Ülivõimas neljatuumaline jõudlus stiilses kestas!
ekraan

mälu

ekraan

15.6"

8.1.

1005M

kõvaketas

kaal

aku tööaeg

kaal

kõvaketas

4GB

-30%

A
AR NT

3

AA

500GB 2,4kg

aku tööaeg

S TAT

-25%

6:00

15.6"

Quad-Core

8

2,28kg

8GB

750GB

Windows
mälu

8670G
graafika
A
AR NT

II

3

AA

• mittepeegelduva pinnaga ekraan • väga vaikne ja
jahe • sõrmejäljekindel tugevast plastist korpus
• Intel graafika • DVD-kirjutaja • WiFi • Bluetooth 4.0
• HDMI • VGA •1xUSB3.0 • 2xUSB2.0

9.63
hind

349.-

tavahind 499.-

DELL Inspiron 15 (3521)

• LED TrueLife ekraan • DVD-kirjutaja • Intel HD
graafika • Waves MaxxAudio 4 helisüsteem • WiFi
• Bluetooth 4.0 • 2xUSB3.0 • 2xUSB2.0 • HDMI • VGA

NUTITELEFON

Motorola Moto G

Juhtmevaba klaviatuur ja
hiir kodukasutajale Trustilt!

protsessor
Cortex A5
1,0GHz

4.1.2.
ekraan

kõne-/ooteaeg

320x480

tundi

3.2"

7/250

8GB

mälu

hind 199.tavahind 249.-

kaal

OS.

protsessor

4.4.

1.2GHz

Android Quad-Core

112g
Trust

16GB

hind 229.tavahind 299.-

ekraan

kõne-/ooteaeg

720x1280

tundi

4.5"

14/336

kaal

143g

LAUAARVUTI

Windows

tavahind 24.99

• komplektis juhtmeta klaviatuur ja hiir • 2.4 GHz wireless • tööraadius
kuni 3 meetrit • pikk aku tööaeg • sobilik nii vasaku- kui paremakäelistele
kasutajatele

14.78

• ProtectSmart kõvaketta kaitsesüsteem
• kuni 6132 MB/2GB eraldiseisev graafikamälu
• DVD-kirjutaja • WiFi • DTS Sound+ kõlarid
• 2xUSB3.0 • 1xUSB2.0 • HDMI VGA

Dual-Core

4GB

1000GB

mälu

hind

549.-

tavahind 899.-

graafika

• 2xUSB3 • 4xUSB2 • HDMI • VGA
• High Definition Audio 5.1
• DVD-kirjutaja

1.2GHz

aku kestvus

600x1024

tundi

mälu

8GB

7"

7

NUTITELEFON

Apple iPhone 4S

Sony Xperia Z1

Saadaval must ja valge mudel.
kuumakse alates

10.92

4G

hind

12.98

OS.

protsessor

4.3.

2.2GHz

Android Quad-Core

mälu

16GB

OS.

7
ekraan

kõne-/ooteaeg

640x960

tundi

iOS

tavahind 699.-

ekraan

kõne-/ooteaeg

1080x1920

tundi

5"

-33%
protsessor

hind 479.-

-31%

14/880

399.-

tavahind 599.-

kuumakse alates

• tolmu- ja veekindel
• saadaval valge, lilla ja must mudel

kaal

340g

Eriti hea hinnaga iPhone!

kaal

3.5"

170g

47"

SmartTV

3D

400Hz
PPR

Cortex-A9
1GHz

8/200

LUKUVABA
mälu

16GB
kaal

140g

USB VIDEO

LED LCD-TV

DVB-T/C/S2

47VLE9372SL

MKV DivX HD
MP3 JPG

WiFi

119cm

digituunerid

Parim valik!
Ülihea hinna ja
omaduste suhe!

A+

energiaklass

USB

FullHD

2013

1920x1080p SALVESTUS

kõvaketas

8240

4.1.2.

Android Dual Core

ekraan

NUTITELEFON

E1-2500

Radeon HD

tavahind 159.-

OS.

protsessor

Stiilne, võimas ja veekindel
nutitelefon Sony-lt!

AMD

8

79.-

kuumakse alates

HP Pavilion 15-n037so

Suur Samsung telerite
soodusmüük! Hinnad all kuni
33%. Näiteks see suur 40"
40F5000 LED teler vaid 399EUR!

Suurepärane lauaarvuti
kodukasutajale!

-25%

19.99

-38%

S TAT

kuumakse alates

Lenovo IdeaCentre
H515s

-20%

Vabal valikul üks arvutimäng tasuta!

-23%

5.77 6.54
kuumakse alates

4GB

KLAVIATUUR+HIIR

54€

7:00

LUKUVABA

-20%

LUKUVABA

-50%

KINGITUSE
VÄÄRTUS kuni

LUKUVABA

tavahind 129.-

Saadaval hõbedane, valge, punane ja sinine mudel!

449.-

tavahind 599.-

NUTITELEFON

89.-

OS.

hind

Samsung Galaxy
Young
-31%

kõvaketas

Erakordne telefon, erakordne hind!

Nutikas ja lihtne!

Android

12.20

Lenovo IdeaTab
A1000L

kaal

kuumakse alates

kuumakse alates

Lenovo B590

Kvaliteetne tahvelarvuti nüüd eriti hea hinnaga!
TAHVELARVUTI

A10-5745M

Radeon HD aku tööaeg

G

7:00

8

3217U

mälu

4GB 500GB 2,42kg

Windows

Intel

Core i3

II

15.6"

Windows

Intel

Celeron

G

ekraan

AMD

8.34
kuumakse alates

hind

299.-

tavahind 399.-

www.klick.ee
osta kodust lahkumata

40"
102cm

USB VIDEO
DivX HD
MP3 JPG

100Hz
CMR

FullHD

A

• uus Smart TV: veebibrowser, Youtube, Skype jpm.
• 6 paari 3D prille

1920x1080p energiaklass

DVB-T2/C
digituunerid

18.64
kuumakse alates

26.37

-37%

Müügil ka 55"
mudel

kuumakse alates

hind 999.-

tavahind 1599.-

-36%

hind 699.-

tavahind 1099.-

Tähelepanu: Järelmaks on finantskohustus.
Enne järelmaksu lepingu sõlmimist tutvuge vastava teenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.
UNO järelmaksu pakkujaks on Kaupmehe Järelmaks OÜ. Krediidi kulukuse määr on 25.56% aastas järgmistel näidistingimustel:
järelmaksu summa 500€, intressiga 10.9%, tagastamise tähtaeg 3 aastat, lepingutasu 24.90€.
Arvutus on ligikaudne ning võib erineda Teile pakutavatest tingimustest. Soovitame tutvuda järelmaksu infoga aadressil www.klick.ee/jarelmaks.

TARTUS: Tasku keskus 666 8163 | tasku@klick.ee; Lõunakeskus 6668153 | lounakeskus@klick.ee;
Kaubanduskeskus Eeden 6668164 | eeden@klick.ee.

Kampaania kestab 04.03.2014 - 30.03.2014. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed. Näidatud kuumaksed on arvutatud tingimusel, et järelmaksu lepingu perioodiks on 60 kuud.

ekraan

-30%

tartuekspress
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Ehitus
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Teen erinevaid ehitus- ja remonditöid (ka elektri- ja san-töid).
Küsi julgelt ja leiame sobiliku
lahenduse. Tel 5344 1511.
Teen maakivi-, lubikrohvi- ja
plaatimistöid. Tel 5889 2073,
reio.ehitus@gmail.com.

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.

Trepikodade remont kortermajades. Tel 518 7207,
www.trepikoda.eu.
Uute eramute projekteerimine,
kortermajade soojustusprojektid.
Tel 524 3142, imperialproject.ee.
Vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide ehitus Lõuna-Eestis.
Tel 5373 8500.

Materjal
Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.

Est-Stein katusekivid Tartus (korralikud, kasut, punakad, alustel,
190 m², 2 €/m²). Tel 516 6512.

Aiad, väravad, automaatika.
Müük ja paigaldus. Tel 5666 7919,
www.aiameistrid.ee.

Killustik, freesasfalt, kooremultš.
Tõrvandi, Tamme 15, tel 512 8315.

Ehitus-, remondi-, kipsi-, plaatimis-, krohvimis- jm tööd. Tel
5683 5395, siseehitus@gmail.com.
Ehituspuusepa-, katuse- ja
remonditööd, ehitusabi jne. Ehitus Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.
Erinevad ehitus- ja remonditööd.
Fassaadi- ja katusetööd,
vundamentide soojustamine.
Propüleed OÜ, tel 5646 5323,
propuleed@gmail.com.

Fassaadide soojustamine, krohvimine. Plekitööd. Ramest Ehitus
OÜ, tel 516 6152, info@ramest.ee.

Liiva, kruusa, killustiku müük.
Tel 505 7316.
Sisevoodrilauad (al 2,8 €/m²),
välisvoodrilauad (al 3,9 €/m²),
põrandalauad (al 6,5 €/m²). Tööstuslik värvimine. Veovõimalus. Tel
5455 1700, info@voikapuit.ee.
Tasuta lammutuspuit Tartus Tiigi
tn (vanad põrandalauad naeltega).
Oma transport. Tel 516 6152.

Kinnisvara müük

Ostan Tartus ahiküttega 1-2-toalise,
remonti vajava korteri. Seisukord
pole oluline. Kõik pakkumised
oodatud. Vaatan korteri üle ja
võimalus on mõne päevaga
tehinguni jõuda. Tel 56 503 503.
1-2toal remonti vajav korter. Sobivusel kiire tehing! Tel 525 7647.
1-3toal renoveerimata korter Tartus otse omanikult. Tel 520 1874.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5615 9460.
Kinnistu suurusega 5000 m² – 2
ha Roiu ümbruses kodu rajamiseks.
Vajadusel mõõdan oma kuludega
suuremast kinnistust sobiva tüki
välja. Tel 56 503 503.
Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.
Noor pere soovib osta renoveerimata ridaelamuboksi Tartu linnas.
Tel 517 2682, satu@ut.ee.
SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065,
info@skpinvest.ee.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 550 0225.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus

2toal korter Tartus Ilmatsalu tn
(2006. a ehitatud majas, 43,5 m²,
5/5, 69 000 €). Tel 5558 5567,
www.aabakv.ee.

Emajõe Keeltekool: uued kursused märtsist. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.

2toal korter Purde tn uues majas
(55,5 m², 2 rõdu, 82 500 €).
Tel 5624 2181, www.aabakv.ee.

Sõiduõppe ABC pakub AM-, A-,
B-, BE-, C-, CE-kat koolitusi.
ADR- ja ametikoolitused veoauto- ja taksojuhtidele. Motokool
-10%. Lõppastmekoolitus 85 €.
Kalda tee 30, tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee.

Fassaadide soojustamine, renoveerimine, katusetööd, üldehitus, põrandakatete paigaldus ja
viimistlustööd. Kogemused ja
kvaliteet garanteeritud. Võimalus
tutvuda tehtud töödega. Osalise
järelmaksu võimalus. Tel 5593 5310.
Fassaaditööd, vundamentide
rajamine ja soojustamine. Tel
5646 5323, propuleed@gmail.com.
Firma teeb katusetöid ning paigaldab plekk- ja valtsplekk katusekatteid. Tel 5695 6885.

Head
naistepäeva!
Soovib Kikas

Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee.
Kaeve- ja mullatööd, kopp-laaduri teenus, lumekoristus ja äravedu. Tel 5566 3503.

2toal korter Tartu kesklinna lähedal Aleksandri tn (oma terrass, ehit
2007, 52 m², 1/3, 112 000 €).
Tel 5558 5567, www.aabakv.ee.

Küte

2toal korter Tartus (ehitatud 2006,
43,5 m², 5/5, 69 000 €).
Tel 5558 5567, www.aabakv.ee.
2toal korter Tartust 7 km Pilka
külas (renov, 44 m², 2/2, ahiküte,
saun, 33 000 €). Tel 5624 2181,
www.aabakv.ee.
Kinnistu 7 km Tartust (1,3 ha,
kokkuleppehind). E-post
moisto05@gmail.com.

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine,
vihmaveesüsteemid.
Tel 5649 4929.

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv
lepp). Transport tasuta.
Tel 5301 1161.

Maalri- ja krohvitööd, üldehitustööd, katusetööd, veoteenus.
Tel 5800 3734.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Meelis
Karu, tel 742 0656, 511 5949.

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

Maakodu Rahinge järve ääres
(kinnistu 1,2 h, kaldajoon 60 m,
170 000 €). Tel 5560 6858.
Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

www.kikas.ee facebook.com/kikaseesti

Õunapuude lõikamise koolitus
Tartus 29.03. Info www.õunapuu.eu.

Teeme üldehitus- ja siseviimistlustöid. Küsige hinnapakkumist.
Tel 5904 2174, info@innover.ee,
www.innover.ee.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 507 4635.

Kaminapuud, kütteklotsid,
puitbrikett hea hinnaga.
Helista tel 528 9398.
Kaseküttepinnud (pikad ja tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kasepinnud (3-meetrised ja tükeldatud (50, 40, 30 cm), jämedad,
al 18 €/rm). Tel 529 0183, www.
elevus.ee.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Küttepuud. Kojuvedu tasuta. Tel
5193 8862.

Neljapäev, 6. märts 2014
Küttepinnud (3 m ja tükeldatud).
Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.

Teenused

Lõhutud küttepuud koos kojuveoga (kuiv okaspuu 32 €/rm,
märg kask 35 €/rm). Tel 5377 4476.
Puitbrikett alusel (960 kg, 155 €/
alus koos kohaletoomisega Tartu
linna piires). Tel 5386 1215.

Mööbel

tartuekspress
reklaam

Veoteenus. Tel 502 0426.

Viin ära kasutu kodutehnika.
Tel 520 2155.

Tervis
Käes on õunapuude lõikamise
aeg! Hinnad 7-32 €, vajadusel okste äravedu. Töid teevad oma ala
spetsialistid. Tel 550 7067,
info@hanami.ee.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Ropkamõisa lõngapood: puuvillane lõim poolil 10 €/kg, peenvillane
tikkimislõng 20 m / 0.60 €, heegelniidid 10 €/kg. Tartu, Ropkamõisa 10 hoovis E-R 10-16, L 10-14. Tel
520 7727, www.aardlakaubandus.ee.

Lumekoristus katustelt turva
varustusega. Töö kiire ja korralik.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüüki. Tel 5342 7690, Teguri 30.

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

Otsin tööd

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Maaler-krohvija. Tel 5800 3734.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Naispensionär otsib ajutist tööd.
Tel 508 7457.
Suurbritannia/USA kodakondsusega inglane otsib tööd (Tartu)
ettevõttes, mis soovib suurendada kaupade eksporti vene- või
ingliskeelsele turule. Kandidaadil
on hea vene keele oskus ning lai
müügi-, marketingi-, reklaami- ja
ettevõtluskogemus Inglismaal,
Venemaal ja Eestis.
Tel +372 5552 7185, MkkDdd@
gmail.com (inglise ja vene keeles).

Puksiirteenus, treiler (2100 kg,
24 h). Tartu, tel 5191 4813.

PANDIMAJA
V.E.M.M.

Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole. Simmaniduo ja Kandlemees Sander. Tel 504 3202.

T–R 9–13, 14–18, L 9–14, E,P suletud
Tartu, Kalevi 10-17, tel 734 0083.

Ly Chini OÜ: Hiina meditsiin.
Tartu, Sõpruse pst 2, kab 216. Abi
alkoholisõltuvuse korral. Vajalik
eelregistreerimine. Tel 5837 9246,
505 8381.
Teenus: reiki raviseansid abiks
igasuguste haigusnähtuste puhul.
Reikimeister, tel 515 9794.

Tartu kesklinnas asuv autopesula
otsib töödemahu kasvu tõttu autopesuspetsialisti (töökogemus ei
ole oluline, pigem autojuhilubade
olemasolu ning huvi autode vastu).
Väljaõpe kohapeal ja palk kokkuleppel. CV saata info@tuningexpert.ee,
tel 5461 4689 (Vahur).
Töö hotelli administraatorile.
Vajalik inglise keele oskus. Võimalik
osaline tööaeg. CV saata:
tiiu.jarviste@kantri.ee, tel 524 0715.

Riided
Jõe butiigis kogu kaup -50%!
Suur valik dressi- ja suusapükse!
Soola 10 (avaturg), E-P 9-16.
Riided Norrast – kauplus Stiil,
Anne 51, E-R 10-18, L 10-15,
http://stiilriided.ee/.
Uus kogus kaupa. Odavad Rõivad,
Kastani 121, E-R 10-18, L 10-15.

Sõidukid

AT Teenus OÜ pakub
aastaaruannete koostamist ja raamatupidamisteenust OÜ-le, KÜle, MTÜ-le, FIE-le.
Tel 502 9333, 506 0726,
info@atteenus.ee.

Remondin spiraalvedrudel valmistatud pehmet mööblit. Tartus
nõustamine tasuta. Tel 730 3114.

IPT äris E-R 9-12 rauakaupade
tühjendusmüük.
Tartu, Tähe 135 b, tel 503 9003.

Soodne fekaalivedu ja ummistuste eemaldamine. Tel 538 28791,
www.atram.ee.

Kaubaalused. Tel 5800 3734.

Autoremont, summutite remont.
Viljandi mnt 48, Tartu, tel 5853 3080.
Boilerite paigaldus, puhastus,
remont. Tel 518 7207.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025.
Bussireisid 50- ja 52-kohalise
bussiga, hind kokkuleppel.
Tel 5373 8770, 5770 2550,
www.noobelreisid.eu.

Kui su arvuti on liiga vana või rikkega, tule meie juurde. Hindame
su arvuti ära ja vahetame uuema
vastu. Joorami pood, Struve 8, tel
565 7785.

Klaver Ukraina (vähe kasutatud,
vajab häälestamist, 200 €).
Tel 511 5136.
Trüki- ja kujundustööd. Äri- ja
reklaamtrükised, raamatud.
Tel 742 0718, www.bookmill.ee.

„Seiklusjutte maalt ja merelt“
raamatud, hind 1 kuni 5 €/raamat.
Tel 5663 9310.

Pobeda, GAZ 21, Moskvich, Jawa
uued ja kasutatud varuosad.
Tel 5395 8295.

Torutööd Tartus soodsalt,
kvaliteet garanteeritud! Viktor,
tel 5818 3498, viktorgo@hot.ee.

Korstnapühkija. Hinnang Teie
küttesüsteemile. Tel 564 4799,
Kerkvel OÜ.

Ost

Ostan fotol kujutatud kantseleimaksu marke. Tel 516 6325 või
e-post: coleopterous@hotmail.com.

Teen remondi- ja viimistlustöid.
Tel 5648 1251.

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727
(1,09 €/min).

Saekaabel, kokkupandav jalgratas, 40 l alumiiniumpiimanõu,
traat (Ø 3 mm). Tel 5650 6714.

Müük

Tasuta kodumasinate äravedu.
Tel 5386 9008.

Pakun tööd
Autoremondilukksepale. Powerservice OÜ, Ringtee 27, Tartu.
Tel 5342 6788.

Kohviautomaat Saeco Cristallo
400. Tel 5380 1030,ru_mark@
mail.ru.

Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, hõbedast esemed,
nõud jm vanavara. Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, nõud ja muu
kolimisel ülejääv majakraam.
Paku julgelt! Tel 5893 8528.
Vanad tehnikaraamatud - autodest, traktoritest ja mootorratastest. Tel 5395 8295.

Vaba aeg

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma koristab territooriumeid,
lõikab puid ja võsa, teeb san-tehnilisi töid. Tel 509 0750.
Gaasiboilerite puhastamine.
Soojusvahetite happepesu katlakivi setetest. Tel 5596 5864.
Hauaplatside aastaringne hooldus ja kujundus. Tel 502 1660.

Korras klaver H. Neupert (Saksamaa). Tel 501 1357.
Kujundan ja haljastan
hauaplatse. Tel 504 9835,
www.kalmukujundus.eu.
Kvaliteetne raamatupidamisteenus.
Tel 5340 2146, info@ptkconsult.ee,
www.ptkconsult.ee.
KÜ raamatupidamine. Hinnad
soodsad, küsige hinnapakkumist.
Tel 5661 2667.

1994–2006 a sõiduautode kokkuost. Väga kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060.

Uus vann vanasse vanni, garantii
3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Köis (linane köis, D 22 mm,
kasutatav piirdeliistu asemel).
Tel 564 4799.

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

OÜ Teh-Ag: puu- ja juurviljade
hulgi- ja jaemüük Tartus Ravila
51, tarnime kaupa Tartu, Põlva ja
Jõgeva maakonda. Kaup kvaliteetne ja värske. Tellimused
tel 744 7794, www.puuviljaaed.ee.

Veoteenus, vanametalli äravedu,
kokkuost. Tel 5800 3734.

Gongi- ja kristallihelid. Meditatiiv-teraapiline kontsertseanss.
12. märtsil kell 18.30 Näituse 3,
Tartu. www.tuletee.ee
Mobiilse kümblustünni ja
telksauna rent. Tel 5814 1005.
Info www.mobiilnepuhkus.ee.

Juuksur, kosmeetik, maniküür,
pediküür, airbrush, jumestus, massaaž. Broneeri aeg tel 5667 7404.
www.orhideeilustuudio.ee
Koerte pügamine ja hoidmine.
Tel 5559 6964.
Neptun haagised sõiduautole,
hinnad alates 370 €. Tel 525 0221,
656 6205, www.haagis.ee.

Korstnatööd. Pakume kestvaid
lahendusi. Töö kiire ja korralik.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu

tartuekspress.ee/
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E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

730 4455

TOIMETUS • tel 730 4535
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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 (9 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress

16 reklaam

nurgadiivan REGIS

tugitool REGIS

REGLAINER

380.-

nurgadiivanvoodi NILS

nurgadiivanvoodi FREDERIK

672.-

nurgadiivanvoodi HORIZONTE

nurgadiivanvoodi AMIGO

nurgadiivanvoodi BERMUDA

420.-

420.-

TELLIMISEL

al.

diivanvoodi JUGLA

425.-

diivanvoodi LORA

nurgadiivanvoodi ONTARIO

voodi TOSSA
160*200

voodi DAINA

160*200
+ madrats 160*200

647.-

LAI VALIK KUŠETTE
JA KATTEMATRATSID

al.

35.- al. 89.-

120*70*45

al.

300.-

86.-

W W W . G I G A N T M O O B E L . E E

KAMPAANIA! voodi madala otsaga
al.

köök MODENA

569.diivanilaud

316.-

329.-

100.-

kapp ALMA

diivanvoodi LORETTA

389.-

köök ZUZA

270.-

459.-

diivanvoodi SIMONA

al.

magamistuba ALLESIA

diivanvoodi MILAN

399.-

SUPERPAKKUMINE!

299.-

620.-

nurgadiivanvoodi KARET

lastevoodi JUMBA
+ madrats

308.-

110.125.159.165.195.-

nurgadiivanvoodi SAPPORO

635.-

396.-

diivanvoodi ONNI-21

90x200
120x200
140x200
160x200
180x200

Osta saadsalt ka kattemadrats al. 30.-

diivanvoodi RECORD

399.-

diivanvoodi ASTER

80x200

575.-

655.-

vedrumadrats
SUPER POCKET
IDEAL SPORT
Nasa
DELUX
Developed

99.-

komplekt LIIGA

879.-

KKUM
A
P
R

!
INE

756.-

1095.-

SUPE

diivanvoodi + 2 tugitooli

söögilaud

99.-

399.-

80.köök ROXY

199.-

LAI VALIK TÄISPUIT
KUMMUTEID

al.

34.-

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

Tartu • Teguri tn. 39 • Mööblikeskus
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00

tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302

*Pilt on illustratiivse tähendusega
a

komplekt

Neljapäev, 6. märts 2014

