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Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs pangahoone kaudu E-R 11-18
Vanemuise pargi poolt lahtioleku aegadel.

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.

ia
aastoran
res

Gaznet Tartu OÜ

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

E - L paigaldame
11-22, P
Müüme,
ja hooldame
hiina,
nepaaliautogaasiseadmeid
ja tai toidud
sõidukite

kl 11–15 päevapraad
3 €, päevasuppvähendab
1,9 € • õpilastele,
tudengitele
-10%
Autogaasiseade
kulutusi
kütusele,
peolaua
või
söögi
kaasa
tellimine
-10%
aitab säästa loodust ja on lihtne kasutada
Küsi pakkumist tel 747 7093, 5691 4817. http://vagamama.weebly.com

Teostame ka autoremonti ja hooldust
Kõik Sinu autole vajalik ühest kohast!

Asume Tartus Viljandi mnt 48
Tel: 5667 6565, e-post: tartu@gaznet.ee
www.gaznet.ee
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Linn sunnib välikohvi
kud varem sulgema

Mullu novembris lahvatanud
kumu, justkui traaviks mööda Emajõe ääri ringi kahtlane
kaubik, kus ühtevalu hiliseid
jalutajaid vägistatakse, osutus
müüdiks ning prokuratuur
lõpetas tõendite puudusel kriminaalmenetluse.

Suveperioodil peaks linnatänavatele juba varakult
saabuma rahu ja vaikus, sest uus kord näeb ette
välikohvikute sulgemise kell 24 ja neis teeninda
mise lõpetamise kell 23.
„Avaliku korra tagamine öises linnas on päeva
korral olnud juba mõnda aega,“ kommenteeris abi
linnapea Kajar Lember. „Kesklinna elanike ja ettevõt
jate rahulolematus öise lärmi ja õigusrikkumistega
ning politseistatistika analüüs on meid sundinud
välikohvikute lahtiolekuaegu piirama. Eelmisel suvel
sai politsei kesklinna üle paarisaja väljakutse.“
Kui paljud kesklinna kohvikupidajad on senini
Lemberi sõnutsi järginud head tava ka vabataht
likult ja sulgenud asutused südaööks, siis mit
mel pool see kahjuks nii ei ole, ja sellest tuleneb
vajadus sätestada välikohvikupidajatele ühtsed
reeglid. Lisaks tekivad sel suvel koostöös ettevõt
jatega avalikku ruumi ka uued välimüügialad, kus
kauplejatel tekib ühelt poolt võimalus paremini
tegutseda, kuid samas ka kohustus oma kasutu
ses oleval alal tagada puhtus ja kord.

Möödunud kadripäeva paiku lõõmas sotsiaalmeedia mööda Tartut
vuravast meestekambaga kaubikust,
kus otse tänavalt peale krabatud neiud
jõhkra seksuaalvägivalla ohvriks langevad ja hiljem kuhugi tühermaale
maha jäetakse.
Paanika stardipakuks arvatakse olevat 26-aastase neiu avaldust politseile,
kus viimane väitis, et tema piduõhtu
just sel õnnetul moel lõppes – koduteel olla ta kaubikusse topituna vägistatud. Kummalisel kombel ei pöördunud ohver sugugi mitte kohe politsei
poole, vaid paljastas juhtunu alles järgmisel päeval oma lähikondsetele. Seepeale algatatud juurdluse lõpetas politsei sel nädalal, kuna uurimisorganite
kogutud tõendid ei kinnitanud avaldaja versiooni juhtunust.

Hävitav hinnang bussi
jaama planeeringule

Asja menetlenud ringkonnaprokurör Toomas Liiva selgitas, et otsust ei
tasu vääriti tõlgendada. „Tegemist on
äärmiselt tõsise kuriteoga, mis nõudis operatiivset tegutsemist. Samas oli

Peatselt algav Teguri tänava
kõnniteede remont juhatab
sisse hooaja, mille lõppedes
valmib Taaralinna jalakäijatejalgratturite tarvis 300 000
euro eest teid.
„Kuna Tartu linn on kompaktne ja
läbitavad vahemaad üsna lühikesed,
moodustab kergliiklus kõikidest liikumistest ligikaudu 45%. Seetõttu on
oluline keskenduda linna ruumilises ja
transpordiplaneerimises kergliikluse
kasutusmugavuse ja ohutuse tõstmisele. Samuti aitab see kaasa hoidmaks
negatiivset keskkonnamõju madalal ning seeläbi arendada kvaliteetset
elukeskkonda,“ selgitas ettevõtmise
laiemat tausta abilinnapea Raimond
Tamm.
Teguri tänaval rekonstrueeritakse
parempoolne jalgtee Võru-Tähe lõigus
ja vasakpoolne kõnnitee ForseliuseTähe lõigus, sealhulgas ka 60-meetrine lõik Tähe tänaval. Tööde lõpetami-

Seni kesklinnas segamatult peremehetsenud
tiivuliste vastu astub raad 7770 eurot maksma
läinud linnupeletitega.
Reservfondi rahade eest soetatud kolm sea
deldist paigaldatakse Küüni tänavale, Vabaduse
puiesteele ja Ülejõe parki. „Kesklinna hõivavad
linnuparved mustavad tänavaid ja istepinke ning
teatud piirkondades on võimatu leida istumiseks
puhast aset,“ selgitas linnapuhastusteenistuse
peaspetsialist Mart Lukason.
Linde peletavad seadmed töötavad päikese
patareidel ning teevad häält, mis mõjub ohvritele
häirivalt. Lukasoni sõnade kohaselt on sarnased
linnupeletid kasutusel Tallinna sadamas, kus
need on kuuldavasti oma otstarvet täitnud.
Peletid loodetakse valgustuspostidele paigal
dada aprilli keskpaigaks.

REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE

235/45 R17 al 69 €
245/40 R17 al 89 €
235/70 R16 al 84 €
235/65 R17 al 81 €
235/60 R18 al 94 €
195/70 C15 al 52 €

ILA
RAV

175/65 R14 al 34 €
185/65 R15 al 39 €
195/65 R15 al 40 €
205/55 R16 al 53 €
215/55 R16 al 59 €
225/55 R16 al 66 €
225/45 R17 al 68 €
225/50 R17 al 73 €

• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Keretööd ja keevitustööd
• Rehvide müük ja montaaþ
• Autopesu

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

ilmselt igaveseks vaid asjaosaliste endi
teada. Nagu sageli taolistel juhtudel,
mängib ka sel korral oma kõnekat kõrvalosa alkohol.
Liiva toonitas aga korduvalt, et sama-

Prokurör tõdes, et kõnealuse juhtumi ajal ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias avaldatu tekitas omakorda
põhjendamatut paanikat ja uurijatele
üksjagu lisatööd. Statistikat vaagides
sõnas Liiva, et vägistamiste arv on Tartus madal, süüdimõistva kohtuotsuseni on jõutud keskmiselt kord aastas.
Sootuks suurema osa uurijate tööajast võtavad enda alla aga kõikvõimalikud tülid ja kaklused, mis leivad
aset pidutsemise käigus. Pikemalt kirjeldatud raskete isikuvastaste kuritegude liikide, toimumisaegade ja -kohtade ning põhjuste kokkuvõtteks võib
manitseva tooniga resümeerida – jooge vähem!
Rasmus Rekand

avaldaja poolt meile edastatud informatsioon vastuoluline ja napp, seetõttu nõudis iga laekunud infokild üksikasjalikku kontrolli.“
Mis tol ööl tegelikult juhtus, jääb

seerida Euroopa Regionaalarengu
Fondi vahenditest Hipodroomi tn
(Salutähe-Talutare), Riia tn (Raja-Riia
175) ja Turu tn (Ringtee-Teguri) jalg- ja
jalgrattateede ehitamist koos tänavavalgustuse rajamisega. Nende taotlustega seonduvad otsused langetatakse
lähinädalatel.
„Lisaks käesoleva aasta töödeplaanile tegeleme praegu aktiivselt kergliiklusteede rajamisega seonduva plaani koostamisega aastani 2020. Rõõm
on tõdeda, et linnalistele piirkonda-

dele kavandatavate toetusmeetmete
puhul on kergliikluse ja ühistranspordi arendamine üks olulisemaid prioriteete, seega on meil võimalik eelseisvatel aastatel kaasata kergliiklusteede
rajamiseks ka toetusrahasid. Peale linna piires jalg- ja jalgrattateede kavandamise teeme aktiivset koostööd lähiümbruse valdadega, et kergliiklusteede võrgustikku saaksid seotud ka väljaspool linnapiire paiknevad tiheasustusalad,“ lisas abilinnapea Tamm.
Rasmus Rekand

Jalgratturite rajad
pikenevad tasapisi

Roojaorgia lõppakord

S

Jooge vähem

Segased asjaolud

Arhitektide liidu koostatud ekspertarvamus leiab,
et inimesed ei pääse tulevasse bussijaama mitte
üheltki tänavalt.
„Planeeringu lahenduse järgi ehitatav ruum
võimaldab jalakäijale ohutut ja mugavat lähe
nemist üksnes läbi kaubanduskeskuse,“ seisab
arvamuses. Soola tänava poolsest küljest, kust
praegu väljuvad Tallinna liinid, muutuks aga
inimestele bussijaama minek arhitektide sõnul
koguni ohtlikuks.
Ekspertiis rõhutab korduvalt, et pakutud lahen
dus muudab olukorra praegusega võrreldes hal
vemaks, mitte paremaks. Arhitektide hinnangul
muutub Soola tänav kaubanduskeskuse taga
hoovi läbipääsuteeks, kuhu pole jalakäijatele jäe
tud pea üldse ruumi. Kõikidel bussijaama viivatel
teedel on selgelt eelistatud autoga liiklejaid ja
kaubanduskeskust teenindavat transporti.
Detailplaneeringu lahendust tutvustav avalik
arutelu toimub 27. märtsil algusega kl 17 Dorpati
konverentsikeskuses.
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O
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võrd kui tõendid ei kinnita vägistamist,
ei anna nad alust ka arvata, et naine
valetas ning levima kippuv seisukoht,
justkui raisatuks asjatult uurijate aega
või riigi raha, mistap tuleks naine nüüd
tingimata valekaebuse eest vastutusele
võtta, on lihtsalt küüniline.
„Tuleb mõista, et sellelaadsest kuriteost teatamine iseenesest pole lihtne,
see teeb kannatanule uuesti valu. Võib
arvata, et paljudel juhtudel jäetaksegi
seepärast abi otsimata. Aga seda tuleks
siiski teha kohe, mitte viivitada, end
pesta, sest nii on tõendite tuvastamine
veelgi keerulisem või lausa võimatu,“
nentis Liiva.

BETOONI

Saadaval palju
muid mõõte.

E-R 8-18, L 9-14, tel 534 534 99, 53 787 052.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719.

se tähtaeg on 10. juuni.
Oktoobriks valmib Supilinna ja
maaülikooli linnakut ühendav nelja
meetri laiune valgustatud kergliiklustee, mis kulgeb Herne tänavalt ja dendropargist kuni Kreutzwaldi tänavani.
Sügisel valmib ka Ihaste-suunaline
kergliiklustee, mis saab alguse Ringtee
tänava ja Turu tänava ristmiku lähistelt ning kulgeb üle Emajõe kuni Lammi teeni.
Projekteerimisfaasi on jõudnud
Põhja puiestee, mille paremale teepoolele Jaama ja Oksa tänava vahelisel lõigul kavandatakse 4 meetri laiune
asfaltkattega kergliiklustee ning väike
puhkeala, mis valmivad järgmisel aastal.
Kergliiklusteid projekteeritakse ka
Staadioni tänaval Lubja-Sauna lõigul,
Paju tänaval Jaama ja Uue tänava vahelisel lõigul. Nendegi ehitus jääb 2015.
aastasse.
Linn on esitanud taotluse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele finant-

www.sadloy.ee

www.sadloy.ee
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ASPEKT
Klaasist linnapea?
ASPEKT

Sügisel peetud valimistel väljendus tart
laste selge seisukoht, et linnatüüri peaks
oma vankumatus haardes edasi hoidma
Urmas Kruuse, kes sai ülekaalukalt enim
hääli (5292) – teda toetas iga kaheksas
valimas käinu.
Ka Tartu Ekspressi veergudel tunnistas
Kruuse, et kui tartlased talle mandaa
di annavad, on ta valmis jätkama veel
vähemasti neli aastat. Valitsusreformiga
ühtäkki sülle sadanud (mõnedel ande
metel hoopis endale jõuga välja kau
beldud) ministrikohta Kruuse aga vastu
võtmata jätta ei suutnud. Kes teab, kas
teist võimalust tulebki. Varasem praktika
gi näitab, et üks kindlamaid hüppelaudu
ministriportfellini on just Emajõe-äärse
meeri positsioon.
Kes peaks aga asuma nüüd Tartut
juhtima? Teatud režiimides on tavaks,
et enda mantlipärija määrab lahkuja ise.
Olgu selleks siis lähisugulane, hästiare
nenud paaž või kuulekas marionett. Näi
teid pole kaugelt vaja otsida, ent peami
selt toimuvad sellelaadsed vangerdused
riigijuhtimise tasandil ja vähem demo
kraatlikes tingimustes.
Milline oleks tartlaste tahe olukorras,
kus valitud liider ei saa või taha jätkata,
pole hetkel küsida võimalik. Taaskord
valimistulemustesse kiigates võiks lihtla
basele aritmeetikale tuginedes väita, et
meeritoolile peaks potsatuma Margus
Tsahkna. Just tema taktikeppi pidas lin
nale sobivaimaks 3260 tartlast ehk tal on
taskus Kruuse järel ja Heljo Pikhofi (1733)
ning Aadu Musta (1259) ees kopsakuselt
teine häältesaak.
Lähtudes seisukohast, et valija väljen
dab oma poolehoidu esmalt erakondli
kul, alles seejärel isikute tasandil, tulnuks
ehk ametikett riputada hoopis Ants Laa
neotsa karastunud rinnale. Erukindral
noppis oravatest teisena ühtekokku 893
häält.
Linnasekretäri sõnadele toetudes pole
midagi dramaatilist lahti ka sel perioodil,
kui meer puudub. Juhtimine on vald
konniti abilinnapeade vahel jaotatud
ning töö käib kui laeva köögis. Selles
valguses ei tundugi nii utoopiline ajakir
janduses varemgi välja käidud mõte, kus
poliitilisi asemeere koondavaks jõuks lin
nas võiks olla keegi direktori või kantsleri
sarnane. Kui lindilõikamise ja ilukõnede
raske koorem abilinnapeade konte hak
kab murdma, võib häda korral mõne
sõnaosava „maskoti“ lisaks palgata. Polii
tilist kapatsiteetigi koguneks sedasi roh
kem tegude ja vähem sõnade järgi.
Tegelikult on linnapeana välja käidud
Urmas Klaas. Tema kohta pole tartlased
saanud seisukohta võtta – ka riigikokku
valiti ta Põlva-, Valga- ja Võrumaal. Sellistes
situatsioonides ujuvad taas tasahilju pin
nale terminid poliitbroiler ja peibutuspart.
Kas tartlastel on põhjust tunda end
petetuna või nuriseda hääle kaotsimine
ku pärast? Kelle või mille kohta linlased
siis ikkagi oma seisukohta sügisel avalda
da said? Või polegi vahet, keda valid, küll
partei kübarast tõmmatakse välja õige
Urmas?

tartuekspress
lausega
UUDISED

lausega

Enda sõnul terve elu Eesti eest seisnud Jüri Mullo saab kahe punase
passiga lehvitada veel viimast aastat.
Ei ole välistatud, et ametnike jäikus
tõukab ta taas Venemaa rüppe.

Kaur Paves

Hallpealt varasta,
kulupead röövi

ranid, kelle koosseisust leiab ka
Neinar Seli nime.

23. märtsi pärastlõunal teatas
tähelepanelik kodanik politseile,
et Pauluse tänava kalmistul lõi
heledas jopes mees 62-aastast
naist, rebis tal käest käekoti ja
põgenes. Kohale saadeti politsei
patrull ning mõne aja pärast peeti
Tedre tänaval kuriteos kahtlusta
tavana kinni 30-aastane mees.

Esindamine ei köida

2525

päeva suutis Urmas Kruuse Tar
tu linnapea troonist kinni hoida
– jäädes siiski alla eelkäija Andrus
Ansipi 3270-päevasele peaminist
riepohhile.

Marja tänav kinni

Topeltkodanik
kahe tule vahel
Teenekas turismiedendaja Jüri Mullo on aastaid nautinud topeltkodakondsuse võlusid, ent
juba poole aasta pärast
sunnib riik teda sarnaselt
tuhandetele saatusekaaslastele sooritama
lõplikku valikut Eesti ja
Venemaa vahel.
„Olen Eestis sündinud ja
kasvanud, aga nüüd justkui teise sordi kodanik,“ kurtis ingerisoomlasest Mullo, kes juba
aprillis suundub järjekordsele turismimessile Valgevenesse
Minskisse. „Ometi olen turismivaldkonnas nii palju teinud,
28 riigiga sidemeid loonud.“

Reisimine raskemaks
Nimelt on Mullo Eesti kodakondsuse omandanud naturalisatsiooni korras, sealjuures
Venemaa alamaks olemisest
loobumata. Topeltkodakondsus on aga seadusega keelatud,
ehkki sündmuste tõttu Krimmis ja vajadusega analoogsete provokatsioonide vältimiseks venekeelset elanikkonda
enam ühiskonda integreerida, on selle võimalik lubamine
taas päevakorda tõusnud. „Kui

ma oleks venelane, saaks sellest veel aru, aga olen isa poolt
soomlane,“ sõnas mees.
Nii ongi seni mugavalt kahe
tooli peal istunud Mullo saanud politsei- ja piirivalveametilt neljanda kirja, mis on
resoluutsuses halastamatu:
8. augustiks, Gruusia sõja
kuuendaks aastapäevaks olgu
dokumentatsioon Vene passist
loobumise kohta esitatud, muidu ootab kodumaal ees hallipassimehe staatus.
Venemaaga lõpparve tegemine võtab aega kolm kuni kuus
kuud. „Inimesi lihtsalt sunnitakse ühest kodakondsusest
loobuma. Kui piiri peal nähakse, et sul on kaks passi, tahetakse üks ära võtta. Võib tekkida
moment, et pean taotlema Eestis elamiseks uuesti elamisluba,“
selgitas Mullo. „Aga minusuguseid pole sadu, vaid tuhandeid.“
Ent kui ikkagi otsustamiseks
läheb, kummale poole EestiVene kodaniku süda siis hoiab?
„22 aastat on mõlemad olnud,“
ei kiirustanud Mullo vastusega, lisades, et eeskätt vajab ta
Vene passi viisavaba reisimise
jaoks: „Sugulaste juures Peterburi oblastis on ju ka vaja käia.“
Eriti nörritab „teise sordi
kodanikku“ tõsiasi, et erinevalt
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naturaliseeritutest sünnijärgseid Eesti kodanikke puutuda
ei saa. „Kes on tõeline eestlane,
sellel võib ka 10–15 passi olla,“
rääkis mees. „Mul aga on pidevalt tunne, et ma ei ole Eesti riigile vajalik. Olen ümmargune
null.“

Vallandamispalve
Siiski usub Mullo kindlalt, et
igale teole eest järgneb tasu ja
temale osaks saanud ülekohus
saab hüvitatud. Nimelt palvetanud Reformierakonna liige,
kes erinevalt enamikest kaaslastest ei pea paljuks ka liikmemaksu tasuda, selle eest, et
korduvalt topeltkodakondsuse
vastu sõna võtnud koalitsioonipartner siseminister Ken-Marti
Vaher tööst ilma jääks. „Tema
ju pani inimesed kümnesse
sorti,“ põhjendas Mullo. „See
oli minu jaoks kui mitte hävitav, siis väga vastik kindlasti.“
Mullo palved said kuhjaga täidetud: teatavasti ei sulge kabinetiust lähipäevil mitte ainult Vaher, vaid oravate ja
sotsiaaldemokraatide uue koalitsioonileppe tõttu kaotavad
ametipostid kõik IRL-i ministrid.
Kaur Paves

Sajuvee kanalisatsiooni ehi
tustööde tõttu on Marja tänav
17. aprillini Oa-Herne vahelisel
alal kuni 40-meetriste lõikude
na suletud. Kohalikele elanike
le tagab ehitaja juurdepääsud,
ümbersõidud toimuvad Kartuli
või Meloni tänava kaudu.

Urmas on läinud,
elagu Urmas
Kui volikogu poliitilist maavärinat ei
korralda, võtab Tartu linnapea koha
tervise- ja tööministriks siirduvalt
Urmas Kruuselt üle Urmas Klaas.
Foneetilise loogika kohaselt võiks
järgmiseks meerikandidaadiks saa
da seega radioloog Urmas Krass,
Rakvere Vee juht Urmas Krikk või
talunikelt veerand miljonit krooni
välja petnud Urmas Klaar.

Sokk ja Abeljanov
kossuplatsil
Neljapäeva õhtul on suur tõe
näosus taas kossuplatsil näha Tiit
Sokku ja Rashid Abeljanovit, kui
Kõrveküla spordihoones võtavad
kell 19 algavas kohtumises see
nioride meistrivõistlustel omava
hel mõõtu just Soku ja Abeljanovi
Betoonimeister ning Estiko vete

Tartu ülikooli üliõpilasesinduse 31
kohale kandideerib tänavu vaata
mata kandideerimistähtaja piken
damisele 33 tudengit. Valimised
toimuvad õppeinfosüsteemis
30. märtsini.

Plank orbiidile
Loomemajanduskeskuse fil
mikompanii Plank Film projekt
„Format8“ valiti välja märtsi lõpus
Iirimaal algavasse nelja Euroopa
filmikooli korraldatavasse kooli
tusprogrammi.

Ühe õhtu restoran
2. aprillil avab kutsehariduskes
kuse õpperestoranis uksed ühe
õhtu restoran „Kevade kutse“, kus
neljakäigulise õhtusöögi menüüs
kohtuvad kohalik tooraine ja
kevadest inspireeritud kokakunst.
Piiratud arv pääsmeid hinnaga 25
eurot on eelmüügis kutsehari
duskeskuses (Kopli 1D).

Salumäe kuld tagasi
Trekirattur Erika Salumäe
Souli olümpiakuld, mille
atleet Londoni oksjonil
ärimees Neinar Selile
maha müüs, jõudis
ringiga tagasi spor
dimuuseumisse.
Medal koos teiste
Salumäe sportlasteed
meenutavate esemetega
on püsinäitusel väljas 22. juunini.

Kontsert ERMi
toetuseks
Tartu ülikooli kammerkoor kogub
kevadkontserdiga „Valla tee nüüd
kevadelle“ 28. märtsil kell 19 Sale
mi kirikus toetust (pilet kohapeal
5 eurot) rekonstrueeritava Siksä
lä naise riiete ja ehete taastami
seks. Komplekt valmib selle aasta
lõpuks ja leiab oma koha ERMi
püsiekspositsioonis.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

R
U
SUHT
Rasmus Rekand

PÄRNU ROCK: Viasat Spordi
telekava koostaja juba teab,
et otsustavalt pilgu Euroopa
suunas pööranud Rockil oleks
logistiliselt taibukas piirile lähemale kolida. 
Urve Kuslak

10. aprillil

Trükiarv: 43 000
Levi:
kanne Tartu ja Elva postkastidesse
Reklaam: malle@tartuekspress.ee / 521 3038
kaupo@tartuekspress.ee / 511 6923
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Palametsa
pajatused

Õhurünnak Tartule
70 aastat tagasi
1944. a märtsis Eesti linnade purustamise sarjas oli Tartu jäetud
viimaseks. Nõukogude lennuväe suurrünnak toimus pühapäeva,
26. märtsi õhtul ja ööl vastu 27. märtsi. Intensiivsuski oli hoopis
väiksem kui Narva ja Tallinna vastu suunatud terrorirünnakutel.
Purustusi ja inimohvreid tunduvalt vähem. Kuid neid oli omajagu.
Ajakirjanik Arno Raag kirjutas oma pagulaspõlves järgmist. Elasin selle pommitamise üle kälimehe pool Veerikul. Õhtul kell 6 anti
õhuhäire ja linna kohale heideti 3–4 „jõulupuud“ – langevarjude külge kinnitatud valgustuspommide kobarat. Saksa õhutõrje avas tule
ja juba prahvatasid esimesed pommid. Läksime varju keldrisse, kus
tuli istuda õige mitu tundi teadmatuses.
Kui keskööl väljusime, nägime Tartu kohal laialdast tulekuma.
Hulk maju põles lahtise leegiga. Aga siis tuli uus rünnakulaine, sedapuhku suunatud peamiselt raudtee ja jaama pihta. Ka Veeriku kanti
langesid mõned pommid. Alles kell 5 hommikul saabus lõpuks vaikus.
Läksime linna purustusi vaatama. Siin-seal suitsesid ahervaremed ja aedades ning tänavatel istusid või askeldasid tartlased tulest
päästetud varanatukese ümber. Kõnniteedel lebas üksikuid tsiviil
elanike surnukehi. Paar pommi oli kukkunud Näituse tänava ja
raudtee ristumiskohta, löönud sügavad kraatrid roobaste vahele.
Vaksal ise ja kaubaaidad olid aga terved.
Tartu ei kujutanud endast sel ajal mingit sõjalist objekti ega
olnud linnas ka suuremaid väeosi. Nii et puhtal kujul terrorirünnak. Piirkonnakomissar Kurt Meenen
Meenen käskinud niigi
koos oma
eluga riskivaid pritsime- istunud
kaaslastega Barclay
hi tegutsema ikka seal, platsi taga omaaegse
2. diviisi staabi tarvis
kus põleb! Muidu haktehtud tugevas varjendis ja teinud korkavad veel kustutama
tulekahjude
mujal, kus tuld ei olegi. raldusi
kustutamiseks. Hiljem ironiseerisid eestKes neid matse teab.
lased: Meenen käskinud niigi eluga riskivaid pritsimehi tegutsema ikka seal, kus põleb!
Muidu hakkavad veel kustutama mujal, kus tuld ei olegi. Kes neid
matse teab.
Võrreldes 1941. a juulis ja 1944. a augustis/septembris suurtükitulest tingitud tervete kvartalite mahapõlemisega, olid märtsirünnaku
tagajärjed väiksemad. Tartu oli võtnud õppust Tallinna tragöödiast.
Kohe pärast seda oli hakatud saatma lapsi ja vanureid linnast välja
sõjavarju – Nõkku, Elvasse, Puhja ja mujalegi. Ka oli Tartu hoonestustihedus, seda eelkõige äärelinnades-aedlinnades, hoopis väiksem kui Tallinna kesklinnas. Seal muutusid puithoonetest kvartalite
põlengud kohati tõeliseks tuletormiks. Tartus aga mitte – hõredalt
paiknevatelt majadelt kandus tuli harva edasi. Üks selline mahapõlenud ala jäi Näituse ja Tööstuse tänava vahele, kus sõjatuli nõudis
ohvriks ka tuntud keelemehe J. V. Veski kahekorruselise elumaja. Ja
kummalisel kombel on selle lähedusse jäänud ahermaa tühi tänaseni. Ei tea küll, miks?

Alma (Kaia Skoblov) ei pane
abikaasa Gustavi (Ott Sepp)
truudusemurdmisi pahaks.

Gabriela Liivamägi

Ingmar Bergmani poolautobiograafiline draama
„Fanny ja Alexander“ laulab pisut pikale venivat
oodi rõõmsale ja muretule elule.
Vastuolu on sisse kirjutatud
juba Vanemuise väikses majas
etenduva lavastuse plakatile, mis
teatab, et tükis käsitletavad teemad ei ole alla 14-aastastele eakohased. Ometi astuvad peakangelastena üles Fanny (Sandra Reigo või Kristiina Raahel Uiga) ja
Alexander (Mikk Kaasik või Karl
Kristjan Puusepp), kelle 160 vastase seast rollikonkursil välja valitud
osatäitjatest ei küüni vanusepiiranguni ükski.

Vaba armuelu
Vähe sellest: kui koolis või
kodus ootab enamikke kaasealisi
juba „kuradi“ eest noomitus, teenib Alexandri kehastaja jadamisi
märksa vängemate sõnadega publiku rõkkava naeru ja heakskiidu.
Vaatamata meespeakangelase suuvärgile tekib paratamatult
küsimus, kas kõige käredamate stseenide ajaks on lapsstaarid

tagaruumi limonaadi jooma viidud.
Näiteks siis, kui õe-venna restoraniomanikust onu Gustav Adolf
Ekdahl (Ott Sepp) teenijatüdruk Maj’ga (Eva Püssa) vallatledes
tema alakorrusele sukeldub: „Näita, kas su põõsatuustike on sama
punane kui juuksed!“ Või järgmisel hommikul koju tuigerdades
oma seadusliku abikaasa Alma
(Kaia Skoblov) viimase korralduse
„Pane siis! Kähku!“ peale pikema
jututa ette võtab.
Muretut hedonistlikku elustiili viljelev Gustav kujutabki endast
tüki moraalset majakat, mis seab
elujõu ja tegutsemistahte kõigest
vagatsevast ülemaks. Lavastuse aluseks olevat filmi kavandades
märkinud ka Bergman päevikusse,
et tahaks lõpuks ometi kehastada
rõõmu, millele ta oma töös nii harva ja napilt eluõigust on andnud.
Mõistagi aitab eesmärgile kaasa
„Tujurikkuja“ kaudu kultusnäitle-

jaks kujunev Sepp, kelle puhul võib
juba täheldada Peeter Ojaga sarnast fenomeni, kus publik isegi
kõige traagilisema repliigi korral
alateadlikult kõkutama pistab.

Paleest hütti
Gustavi antipoodiks on esmapilgul üllas ja kõrgemate väärtuste
eest seisev piiskop Edvard Vergerus (Mait Malmsten), kel õnnestub
võita just abikaasa Oscari (Margus
Jaanovits) kaotanud Emelie (Ragne Pekarev), Fanny ja Alexandri ema süda. Kohe pärast pulmi
ilmutab ta aga oma tõelist palet
range ja tundetu despoodina, kes
luksusega harjunud pere vabadusteta lausvaesusesse lukustab, abilisteks piits ja seadusetäht, mis
lahutuse välistab.
Nii lähebki võitluseks „hea“ ja
„kurja“, ohjeldamatult prassivate
Ekdahlide ja religioossetesse äärmustesse kalduvate Vergeruste
vahel, sihiga naine ja lapsed türanliku mehe käest vabastada.
Omaette mõõtme lisab lavastusele Ekdahlide vanaisa Isak Jaco-

bi (Aivar Tommingas) suguvõsast
põlvnev juudi müstika, mis haarab enda küüsi ka Alexandri. Nii
hakkab lakkamatult demoniseerivast Edvardist viimaks lausa kahju: väärib Ekdahlide juudi kavaluse najal püsiv laristav porduelu
siis tõesti sellist varjamatut autori
poolehoidu?
Viimaks ei pane piiskop ju oma
kaasaja mõistes toime mingit kuritegu, sest vaevalt laste füüsilises
karistamises või naiselt kuulekuse
nõudmises sajanditaguses Rootsis
midagi ebatavalist oli. Ent eks ole
hea ja kurja piiri suhtelisust eesmärgina rõhutanud ka lavastaja
Ain Mäeots.
Kui esietendusel valitsenud
meeleoludest midagi negatiivset
otsida, põhjustas seda vaieldamatult paljudele külastajatele ootamatu reaalsusena näkku lajatanud neljatunnine pikkus. „Üks
vaheaeg veel?!“ kostis nii mõnegi
teatrihuvilise huulilt. Vaatamata
väsimusele tervitas publik näitlejaid aga harvanähtavas üksmeeles
püsti seistes.
Kaur Paves

Alustame
hooaega
superpakkumisega!

Aknad tehasehinnaga!

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

• Plastik ja puitaknad koos paigalduse
ja viimistlustöödega
• sissemaks 0 €
• järelmaksu võimalus kuni 6 kuud
(ilma protsendita)
Küsi pakkumist: aknaari@city.ee • 7366886;
56452502; 5016158 • Tartu,Aleksandri 1-4

Rõduklaasid ja -piirded
Terrassiklaasid
Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

Parim põhjamaises kliimas
Aprillis ootame Teid meie toodetega tutvuma ka messidel!
Eesti Ehitab 2.–5. aprill 2014 Maamess 24.–26. aprillil 2014

Eesti Näituste Messikeskuses boks C-35

Tartu Messikeskuses

www.malmerkklaasium.ee
Tartu, Tähe 114. Tel 7360 041. E-post tartu@malmerk.ee
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Ain Mäeots

Liina Tennosaar

Mait Malmsten

Lapsosatäitjate jaoks korraldasime
suure konkursi ühel põhjusel: leidmaks just sellesse rolli parimad lapsed. Õige osatäitja pole mitte näha,
vaid tunda: mõni astub uksest sisse
ja pole veel midagi teinudki, aga
juba on huvitav. Ülesannete käigus
selgub asi juba täpsemalt. Suurte
näitlejate kohta öeldakse ju ka, et temas on sees mingi saladus: ta mitte ei esita lihtsalt teksti, vaid paneb
ennast vaatama ja kuulama.
Lapsed peavad jääma iseendaks, üle oma varju hüppama ei pea. Tükk aga on suur ja võimas ja mitte ainult
teksti mõttes, kuigi on ka pikki stseene. Aga tegevus on
kohati üpris karm ja see on lastele suur - ära leierdatud
sõna, aga - väljakutse.
Peaproovide ajal pidid nad koolist ikka nädal või paar
puuduma. Samas on siin saadud kogemus samuti kooli
eest. Olles ise isa, tunnen nende ees vastutust ja loodan, et suudan nendega väärikalt ümber käia ja saan
teejuhi rolliga hakkama. Hollywoodi lapsstaaridega ma
neid siiski ei võrdleks, meie väike trupp on pigem üks
pere ja nad peaksid aru saama, et nad on siin oodatud
ja hoitud külalised.
Külalisnäitlejate - Mait Malmsteni, Liina Tennosaare,
Elina Pähklimägi ja Kaia Skoblovi - osavõtt mulle väga
meeldib, see tõmbab kogu trupi kuidagi värskelt käima,
kuigi teatrile on organisatoorselt natuke raske.
Olin väga noor, 14-15-aastane, kui filmi „Fanny ja Alexander“ esimest korda nägin. Ta jäi mulle väga sisse ja
tundsin, et tahaks seda ise kunagi lavastada, aga kuni
Bergmani surmani 2007. aastal polnud selleks õigusi.
Jumal tänatud, et varem ei teinud - tükk on väga-väga
nõudlik.
Käisin hiljuti ise vaatamas Rootsi kuningliku draamateatri lavastust. See oli ühest küljest kergendus, teisalt
aga pettumus: lahkusin segaste tunnetega, minu arust
polnud see väga õnnestunud, samas oli mul hea ära
näha võimalikud vead. Et see maailm tööle hakkaks, et
tegemist poleks lihtsalt järjekordse ajastutükiga, tuli ära
teha väga suur töö.

Olen enda jaoks
läbinud Bergmani kursuse juba
aastaid tagasi, kui
lugesin raamatut,
milles ta räägib,
kuidas oma sadakond filmi tegi.
See tundus mulle kohutavalt põnev,
kuigi kolmveerand filmidest olid tema
enda jaoks ebaõnnestunud. Otsisin seepeale filme raamatukogudest,
poest, püüdsin kõik need läbi vaadata.
See võttis umbes kolm kuud, mil ilmselt polnud mul midagi targemat teha,
ja sain mehest palju rohkem teada.
Mis puudutab meie tüki aluseks olevat filmi, siis tunduvad inimesed mulle
seal väga tänapäevased ja elusad. Bergman on oma eluajal väga erootiline
mees olnud - ka tükis kasutatakse seda
sõna tihti - ja ta on kirjutanud tegelaste
käitumise impulsiks just nimelt erootika.
Tänapäeval sellest rääkida ei häbeneta,
aga saja aasta taguste inimeste kohta on
nad uskumatult avameelsed.
Lapsnäitlejad on samuti täiesti uskumatud, me ei ole selle aja jooksul kuulnud ühtegi vingu ega virri. Õnneks
minu tegelaskuju kasutab juba etenduse alguses lauset „mind ajab kogu
aeg nutma“, sest lapsed ajavad mind
tõesti nutma – kas siis rõõmu või valusate stseenide pärast. Pikk etendus mul
konti ei murra: kuna mängin 70-aastast, lastakse mul enamasti istuda.
Arvan, et paljud inimesed leiavad
tükist äratundmisrõõmu, sest see on
ühest väga kokkuhoidvast perekonnast, kes hoolimata sadadest vigadest
üksteist väga armastavad.

Ma ei ole kunagi
Bergmani filme
eriti fännanud, küll
aga lugenud tema
raamatut „Laterna magica“, kust
avanes väga põnev
inimene. Siiski ei
pannud see mind tema filme armastama - ei ole päris minu maitse, materjalid
on lugeda isegi põnevamad kui vaadata.
Filmikeel on minu jaoks kuidagi kuiv.
Filmist „Fanny ja Alexander“ olen näinud kolmetunnist Hollywoodi versiooni. See oli täiesti okei, kuigi näitemängus kasutame stseene ka viie ja poole
tunnisest täispikast versioonist.
Minu tegelaskuju on väga erootiline
pastor, kes kujutab endast Bergmani
isa, muidugi oluliselt võimendatuna.
Seal on Bergman end nii-öelda isatappu sooritades korralikult välja elanud.
Dogmaatilised, jäigad ja vastuvaidlemist
mitte sallivad inimesed talle selgelt ei
meeldi ning üks neist vist kippus ta isa
vähemalt osaliselt olema. Nii ta sellise
kuju sinna väga valusalt kirjutanud on.
Hirmus on see, et lapsosatäitjad ei käi üldse koolis. Nad on ju kuu
aega kõik hommikud ja õhtud meiega. Arvan, et nad jäävad istuma, aga
säravad vähemalt etenduses (naerab).
Tegelikult on tõesti kihvtid lapsed.
Kõige raskem on ilmselt Ragne Pekarevil, kes peab kogu etenduse välja
kandma. Minu ülesanne on pigem mitte
ära vajuda. Pausidel saan ikka puhata ka,
pealegi peangi laval kuri olema.

UGALA TEATER
ANNAB TEADA!
TEATRIPÄEVAL,
NELJAPÄEVAL 27. MÄRTSIL,
KÕIK PILETID
HOOAJA LÕPUNI
-50%!
PILETID PILETILEVIST JA
PILETIMAAILMAST!
WWW.UGALA.EE
433 0777

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Tartu Maxima X/XX kauplused
kutsuvad tööle:
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- MÜÜJAID
- KORISTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee

Tegemist on finantsteenuse reklaamiga.
Tutvu tingimustega, konsulteeri. Krediidikulukuse
määra näide: 5000€/60 kuud-47%.
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Ehitus

anekdoodid

Uusrikkal põles maha suvila. Tun
dub, et peale kindlustusfirma pole
see nagu kellegi asi, aga ikkagi meeldiv on...
***
Uusrikas räägib arhitektile:
„Suvilat ümbritsevasse parki las
ke ehitada kolm supelbasseini. Üks
kuuma veega, teine külma veega ja
kolmas hoopis ilma veeta.“
„Miks peab kolmas bassein üldse
ilma veeta olema?“ imestab arhi
tekt.
„Väga lihtsal põhjusel - mõned
mu sõbrad ei oska ju ujuda.“
***
Mees sõidab reede õhtul koos
naise, laste ja ämmaga suvilasse.
Ämm muudkui karjub kogu tee, nii
et kõigil kõrvad pilli löövad. Lõpuks
ei pea mees enam vastu, peatab
auto, tuleb välja, avab pakiruumi ja
teatab:
„No olgu siis peale, kurat sinuga,
roni välja ja kobi tagaistmele!“
***
Mees naaseb pikaajalisest välis
komandeeringust ja sõidab pere
juurde, kes puhkab parajasti suvilas.
Hämmastusega märkab ta aiavära
val silti: „Ettevaatust! Õues on kuri
koer!“

„Kallis,“ pöördub ta naise poole,
„sa ei ole mulle teatanudki, et su
ema nüüd meie juures elab...“
***
Psühhiaater uurib nekrutit.
„Mis su eriala on?“ küsib ta.
„Ma olen humorist,“ vastab nek
rut.
„Nii et sa oskad nalja teha.... Lase
käia,“ pakub psühhiaater.
Nekrut tõuseb aeglaselt püsti,
avab ukse. Ukse taga on pikk rivi
nekruteid.
„Okei, poisid,“ teatab ta, „mind
võeti tööle, te võite kõik koju min
na.“
***
Vestlevad kaks sõpra:
„Kas oled oma oranži autoga
rahul?“
„Enam-vähem. Aga tal on üks
pisike viga: kui ma küljeakna lahti
teen, tuleb alati keegi ja pistab kirja
sisse.“
***
Kaks liikluspolitseinikku tee ääres.
Neile läheneb džiip, mis sõidab
vähemalt 150 km/h tunnis.
„Mida teha?“ karjub üks teisele.
„Tulista!“
Trahh-trahh.
„Mitte minu pihta, rehvidesse!“

Trahh-trahh.
„Mitte meie auto rehvidesse!“
***
Sõbrad omavahel:
„Kuule, kingi mulle oma auto!“
„Hull oled või?!“
„Anna siis korraks sõita!“
„Mis jutt see on?“
„Siis luba, et ma annan vähemalt
signaali!“
***
Eestlane lendab USA-sse tööle.
Mõne aja pärast helistab ta koju
emale:
„Sain tööd. Ja veel elukoha lähe
dal! Mingi veerand tundi sõitu.“
„Metrooga?“
„Ei, liftiga.“
***
Vene teadlane esineb rahvusva
helisel kongressil:
„Siberi loodus on imeline. Sealt
võib leida üle 16 000 erineva loo
maliigi. Juba ainuüksi sääski on ligi
kaudu viisteist ja pool tuhat erinevat
liiki.“
***
Naine äratab hellalt oma meest:
„Kallis, ma pean sulle ühe eba
meeldiva uudise teatama. Kell on
juba üheksa - ja täna ei ole puh
kepäev.“

sudoku
sudoku

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

Immigrant
28.03 kell 21.15 Cinamonis
Ameerika filmirežissöör James Gray toob vaatajateni kütkestava burles
kitantsija loo armastusest, kättemaksust ja armukadedusest 1920ndate
New Yorgis.
On aasta 1921, kui õed Ewa (Marion Cotillard) ja Magda (Angela Sara
fyan) jätavad selja taha oma sünnimaa Poola ning suunduvad parema elu
otsingul Ameerikasse. Nende tee „Ameerika unelmani“ ei osutu sugugi
lihtsaks, kuna Magda satub Ellise saarel tuberkuloosi kahtlusega karantiini
ning Ewa tahetakse riigist välja saata.
Ewa siiski pääseb riiki tänu Brunole (Joaquin Phoenix), kes pakub talle
eluaset ning tööd oma teatris, mis nagu varsti selgub, pole midagi muud
kui lihtlabane bordell. Lootusetuses hakkab ta seal tööle, et oma haige
õe ravimiseks raha koguda. Seal kohtub ta ka teise saatusliku mehega illusionisti Orlandoga (Jeremy Renner), kes armub Ewasse ning soovib ta
päästa sellest liiderlikust maailmast. Tekib omamoodi veider armukolm
nurk, mis ähvardab nende kõigi elu hävitada.

Kino
Cinamon
31.03 kell 15 Kirjandus kinos:
Kärbeste jumal
28.–30.03 kell 13.30, 17.45,
20.15; 31.03–1.04 kell 14.10,
18.10, 20.30; 2.04 kell 18.10,
20.30; 3.04 kell 14.30, 16.45
Grand Budapest Hotell
28.–30.03, 3.04 kell 16,
21.45; 31.03–2.04 kell 16.50,
19.30 Lahkulööja

ristsõna
Ristsõna

28.03–3.04 kell 11.50, 13.45,
17.15, 19.15 Risttuules
28.03–3.04 kell 21.15 Immigrant

Endine E. Vilde nim
Tartu Rahvateater
tervitab kõiki sõpru rahvusvahelise
teatripäeva puhul ja kutsub osalema
tollase peanäitejuhi VENDA PÄI
90. sünniaastapäeva tähistamise
üritustel reedel, 23. mail al. kl 12st.
- Hardushetked Pauluse kalmistul
V. Päi haual
- Elutööd kajastava plaadi avamine
kohvikus Truffe (Raekoja pl 16)
- Näituse avamine, videod
Info tel 516 7977, 5346 2511,
5696 1577

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 14.04 näitus Tampere ja
Näsijärv

28.03–3.04 kell 15, 19.25
Hr. Banksi päästmine

Karlova-Ropka
raamatukogu

28.–30.03 kell 16.20, 22.15;
31.03–3.04 kell 16.20, 18.50
Need for Speed: Kiirusevajadus

kuni 31.03 Objektiivi Ordu
fotonäitus Rabahetked

28.–30.03, 3.04 kell 12, 14;
31.03–2.04 kell 12.45, 15
Võlumaja (eesti keeles)

kuni 31.03 näitus Kivist kirjanikud

28.–30.03 kell 11, 13, 15.45,
17.30; 31.03–3.04 kell 13,
17.30 Härra Peabody ja Sherman (eesti keeles)

Linnaraamatukogu

kuni 5.04 raamatunäitus Endisaegseid loomaraamatuid
kuni 17.04 Tartu kunstigümnaasiumi õpilaste fotonäitus
Päikesevalgus

28.–30.03, 3.04 kell 22.30;
31.03–2.04 kell 16.10, 22.30
300: Impeeriumi sünd

kuni 21.04 Eva Kõivu nukunäitus Üks sõrmus juhib neid

28.03–3.04 kell 15.30 Philomena

kuni 22.04 raamatunäitus
Eesti kauneimad raamatud
2013

28.03–3.04 kell 22 Monumendimehed

kuni 22.04 Merle Sildi maalinäitus Loojangumoonid

28.–30.03 kell 18.50; 31.03–
3.04 kell 21.30 Wall Streeti
hunt

Tammelinna
raamatukogu

28.03–3.04 kell 13.50 12 aastat orjana

kuni 12.04 postkaardinäitus
Lilleline naistepäev

28.–30.03 kell 11.15; 31.03–
3.04 kell 12 Lumekuninganna ja igavene talv (eesti
keeles)

kuni 14.04 Piret Järve maalinäitus Esimene peatükk:
portreed, putukad ja lapsepõlv

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.
Aiad, väravad, automaatika.
Müük ja paigaldus. Tel 5666 7919,
www.aiameistrid.ee.
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Tel 5622 9840.

Ehitus- ja viimistlustööd.
Tel 5904 2174, www.ińnover.ee.
Ehituspuusepa-, katuse- ja
remonditööd, ehitusabi jne. Ehi
tus Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.
Eramute küttesüsteemide ehitus
ja hooldus. Tel 505 3323, 514 5951.
Fassaaditööd, vundamentide
rajamine ja soojustamine.
Tel 5646 5323,
propuleed@gmail.com.
Kallurveod: liiva, mulla, killustiku
müük. Kaevetööd, lammutustööd
ekskavaatoriga. Tel 5356 7062.

Kõik üldehitustööd. Katused.
Fassaadid (ka krohvitavad).
Plekitööd. Ramest Ehitus OÜ,
tel 516 6152, www.ramest.ee.
Maalritööd, plaatimine, krohvimine, vaheseinad jne. Tel 5568 3394,
www.hsviimistlus.com.
Plaatimis- ja san-tehnilised tööd.
WC-de ja vannitubade ehitus. Tel
5633 3258, riivok@gmail.com.
Plaatimistööd, krohvimine.
Tel 5645 9625,
http://plaatimine.blogspot.com.
Põrandatööd, restaureerimine.
Soodsalt. Tel 5800 5414.

Reoveemahutid, septikud - müük
otse tootjalt ning paigaldusteenus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee.
Sanitaar-, kapitaalremont (ka santehnilised ja elektritööd), ehitus-,
lammutustööd. Tel 5837 2544.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaiad-väravad. Tel
5623 3867, www.clinkerservice.ee.

JAGA
Jaga leina

Uute eramute projekteerimine,
kortermajade soojustusprojektid.
Tel 524 3142, imperialproject.ee.

Materjal

LEINA
leinakuulutus (93x45 mm) leinakuulutus (44x45 mm) -

6€
3€
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Freesasfaldi müük (12 €/t). Asume
Tõrvandis Tamme 15, tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.

Neljapäev, 27. märts 2014
Killustik, freesasfalt, kooremultš.
Tõrvandi, Tamme 15, tel 512 8315.
Killustiku müük Tõrvandis
(erinevad fraktsioonid, 12 €/t). Tel
512 8315, Andrioun@hotmail.com.
Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga LõunaEestis. Tel 5666 7528.

tartuekspress

Kinnisvara oskuslik pildistamine.
Kinnisvaramaakleritele ja teistele,
kel on vaja oskusi kinnisvaraobjek
tide pildistamiseks. 2., 16., 30. IV.
Tel 736 1544, www.rahvaylikool.ee.
Raamatupidamise algkursus.
8. IV - 7. V (40 tundi). Tel 736 1544,
www.rahvaylikool.ee.

Liiva, kruusa, killustiku müük.
Tel 505 7316.

reklaam

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

Kasuks tuleb mõningane vene ja
inglise keele oskus ning eelarva
mustevaba suhtumine veebikaa
merasse. Tööaeg ei ole piiratud,
samuti teenistus, mis jääb vahe
mikku 200-2000 $ kätte, maksmi
ne iga 2 nädala tagant pangakon
tole või vastavalt kokkuleppele. Tel
5609 9069, valdek69@hot.ee

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

Põllundus

Kinnisvara müük

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

Küte

Laadur-ekskavaatori teenus.
Kopp-laaduri tunnihind 25 €+KM.
Tel 5623 0591.
Kasvuhoonete (plastikkattega)
müük üle Eesti - www.kasvumaja.ee.
Tel 5915 1801 (eesti k), 5688 1406
(vene k).

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ragnar
Paenurk, tel 742 0656, 5887 0888.
Maakodu Eralas (kinnistu 2700 m²,
elumaja, soojustatud suvemaja,
saun). Info kv.ee, tel 5560 6858.
Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 507 4635.
1-3toal renoveerimata korter Tar
tus otse omanikult. Tel 520 1874.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5615 9460.
Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.
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 omanikult.
Tel 5373 8500.
1-2toal korter. Tel 550 0225.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus
Autokool Viva Liiklus ootab uusi
õpilasi igal esmaspäeval kell 17
aadressil Jaama 76-B6.
Emajõe Keeltekool: uued kursused märtsis. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

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

Jõe butiigis kogu kaup -20%.
Soola 10 (avaturg) E-P 9-16.

Printerikassettide kiire täitmine!
E-R 9-17, Raekoja 13, Tartu. Tel 744
1100, www.futari.ee.
Raamatupidamine soodsalt.
Tel 5551 1130, e-post merlesar@
gmail.com.
Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole. Simmaniduo ja Kandle
mees Sander. Tel 504 3202.

Sõidukid

Soodne fekaalivedu iga ilmaga ja
iga päev. Tel 521 3305.

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

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

Ahju-, pliidi- ja kaminapuu.
Tel 525 7628.

Tasuta kodumasinate ja muu
tehnika äravedu. Tel 5386 9008.

Eramute küttesüsteemide ehitus
ja hooldus. Tel 514 5951, 505 3323.

Tasuta õigusabi. Tel 5551 8893.

Kaminapuud, kütteklotsid,
puitbrikett hea hinnaga.
Helista tel 528 9398.

Müüa Ford Transit Custom (2013.
a, 9 kohta, 18 900 € + km). Tel
512 8315, Andrioun@hotmail.com.

Kaseküttepinnud (pikad ja tükel
datud). Tel 5662 5014.

Pakume sõiduautodele ja mikro
bussidele rehvivahetust ja tasakaalustamist. Hinnad soodsad.
Powerservice OÜ, Ringtee 27, Tar
tu. Tel 5342 6788, 512 8303.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

Otsin tööd
Tulen pitsavalmistaja õpilaseks.
Tel 5812 4003.

Pakun tööd
Arkaadia Puhastuse OÜ
meeskond ootab
Annelinna PUHASTUSTEENINDAJAID.
Erinevad tööajad,
sobib ka lisatööks.
Info tööpäeviti tel
5326 8607, Mare.
www.arkaadiapuhastuse.ee

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

Pakun tööd vabameelsetele naistele ja paaridele vanuses 18-60 a.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel
501 5312, www.kutotootmine.ee.
Veoteenus. Tel 502 0426.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 505 9869.
Viljapuude hooldus-lõikus:
hästi pügatud puu kannab ilusaid
vilju ja on kena vaadata. Üle 15 aas
ta kogemusi, 7-32 €/puu.
Tel 5699 9884, haljas@arche.ee.

Hauaplatside aastaringne hooldus ja kujundus. Tel 502 1660.
Rehvivahetus ja autoremont.
Soodsaim rehvivahetus Tartus
Lembitu 1b. Varuosade, rehvide ja
akude müük. Tel 5620 3199.
Veo- ja sõiduautode remont,
keretööd, varuosad, puksiir.
Tel 504 0334,
allroads.allroads@gmail.com.

Teenused

Väga soodne fekaalivedu 7 päeva
nädalas. Tel 5340 2060.

Pakun aiamööblit (korralik, vastu
pidav, soodsa hinnaga, valmistatud
hööveldatud kuusest). Tel 5198 7225.
Rahvakannel ja keeled, meeste
rahvariided, pastlad nr 37, vöö.
Tel 5837 1826.

Ost
„Seiklusjutte maalt ja merelt“
raamatud, hind 1 kuni 5 €/raamat.
Tel 5663 9310.
Kasutatud raamatud. Ka nõukogude perioodist. Raha kohe kätte.
Tel 734 1901.
Pobeda, GAZ 21, Moskvich, Jawa
uued ja kasutatud varuosad. Tel
5395 8295.
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.

Vaba aeg
3.04 loomemajanduskeskuses „Hääle Vaim“
- meditatiivne
kontsert ja õpi
tuba. Mantrad ja
ülemhelilaul. Oleg Rossijski
(Moskva). Tel 501 4078, www.
kontsert.helide.org.
Tantsuõhtu Dorpati keskuses
(Turu 2) 30.03 kl 19. Info
tel 511 4081, eva.koolitus@mail.ee.

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Master Sport OÜ Tartus
Võru 132a. Tel 659 1109,
www.mastersport.ee.

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

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

TELLI
KUULUTUS

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

Autoremondilukksepale. Power
service OÜ, Ringtee 27, Tartu.
Tel 5342 6788.
Lisatöö koristajale õhtuti Reola
külas. Koristamist vajavad kontori
ruumid. Lisainfo tel 5823 0411.

Triigin pesu (meeste särgid, voodi
pesu, käterätid). Tel 564 5103.

Gaasiboilerite puhastamine.
Happepesu katlakivi setetest ilma
demontaažita. Tel 5596 5864.

Loomad
Koerte pügamine ja hoidmine.
Tel 5559 6964.

PANDIMAJA
V.E.M.M.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Küttepuud lahtiselt ja võrgus. Tel
5683 3404, 5684 8808.

Müük

Plaatimis- ja san-tehnilised tööd.
WC-de ja vannitubade ehitus. Tel
5633 3258, riivok@gmail.com.

Riided

Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hin
na sees. Tel 5193 8862.

60+ naine soovib tutvuda hea
südamliku ja hoolitseva mehega
kooselu eesmärgil. Tel 5557 4115.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Riided Norrast - kauplus Stiil,
Anne 51, E-R 10-18, L 10-15,
http://stiilriided.ee/.
3 m ja tükeldatud kasepinnud
(50, 40, 30 cm). Tel 529 0183,
www.elevus.ee.

Tutvus

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

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Kasutatud riiete pood Anni juures (Võru 14) pakub riideid kogu
perele. Iga nädal uus kaup!
4toal mug korter Tartu linna
piiril, Soinastes. (üp 119 m², 2/3,
mullivann, saun, kamin, rõdu,
renov, 120 000 €). Usaldusväärne
kinnisvarateenus Lõuna-Eestis, ostmüük-üür. Kutseline maakler Veiko
Tamm. Tel 513 8494.
www.ader.ee

Tervis

Ly Chini OÜ: Hiina meditsiin.
Tartu, Sõpruse pst 2, kab 216. Abi
alkoholisõltuvuse korral. Vajalik
eelregistreerimine. Tel 5837 9246,
505 8381.

Multši ja okaspuukoore müük
Tõrvandis Tamme 15 (10 €/m³). Tel
512 8315, Andrioun@hotmail.com.
Sisevoodrilauad (al 2,8 €/m²),
välisvoodrilauad (al 3,9 €/m²),
põrandalauad (al 6,5 €/m²). Tööstuslik värvimine. Veovõimalus.
Tel 5455 1700, info@voikapuit.ee.
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Fekaalivedu, ummistuste
likvideerimine, trasside pesu.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

Klaverite häälestamine.
Tel 504 0624,
www.klaveridkõlama.ee.

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

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

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.ee/

730 4455
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tartuekspress
reklaam
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AUTO TERVIS KORDA!
PAKETT

Kõik autod
vanuses
Pakett sisaldab:

