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OÜ Soe Pann OÜ
• BBQ-ahjud
• Grillid
• Suitsuahjud
• Saunaahjud
• Keevitustööd, ka
kliendi materjalist

Info tel 553 3663, e-post: raul.koll.bbq@gmail.com

www.esuitsud.ee

Nüüd ka kauplus SEPA KESKUSES
Avamise puhul kõik kaubad -10%!

ANU FOTO

uus asukoht
Kesklinna keskuses
Tartus Küüni 7.
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tartuekspress
Tartu saab uue gaasitankla
uudised

Purjutaja põgenes
politsei eest

Esmaspäeva õhtul eiras alkoholi pruukinud sõidukijuht Tartu politseinike peatumismärguannet
ning peatumise asemel põgenes juht politseinike
eest kuniks tema ulja sõidu lõpetas teekraav.
31. märtsi õhtul kella 21.45 ajal teatas tähelepanelik kodanik politseile Jaama tänaval asuva
kaupluse parklast sõitu alustanud Opelist, mille
juht võib olla joobes.
Patrullpolitseinikud märkasid kirjeldusele
vastavat punast Opel Astrat Peetri tänaval ning
andsid sõidukijuhile peatumismärguande. Opeli
roolis olnud mees eiras märguannet ning jätkas
sõitu mööda Narva maanteed Vahi küla suunas.
Vahi teel Vasula järve juures kaotas Opeli
juht oma sõiduvahendi üle kontrolli ning
sõitis teelt välja kraavi. Kraavi sõitmise järel
lukustas mees oma sõiduki uksed ning
proovis järjepanu sellega kraavist taas
teele pääseda.
Takistamaks ohtliku juhi edasist liikumist ning kaasliiklejate ohustamist,
purustasid politseinikud lukustatud sõiduki aknaklaasi ning kõrvaldasid mehe juhtimiselt.
Kontrollimisel ilmnes, et sõidukiroolis oli alkoholijoobes 42-aastane mees, kelle politseinikud
sündmuskohal kuriteos kahtlustatavana kinni
pidasid ning arestimajja toimetasid.
Patrullteenistuse vanem Maido Kolk ütles, et
peatumismärguande eirajatesse suhtub politsei igal juhul resoluutselt, kuna iial ei või teada,
mis on mittepeatumise põhjuseks. Märguandele
tuleb kohe reageerida, vastasel juhul pannakse
põgenemiskatsel ohtu teised liiklejad ning ühtlasi
võib arvestada selliselt käitudes ka oluliselt karmima karistusega.

Perepäev Nubluga
Laupäeval, 5. aprillil kell 13 toimub Tartu laulupeomuuseumis suur koguperepäev Nubluga!
Laulupeomuuseumi hoovis ootab lapsi tuletõrjekomando ja tuletõrjeauto, mida saab uudistada
nii seest kui väljast. Saab tuld teha ja ka kustutada.
Õpitakse kasutama erinevaid tulekustutusvahendeid. Toimuvad võistlused suurtele ja väikestele.
Muuseumi saalis saab tutvuda näitusega tulekustutamise ajaloost. Korstnapühkija räägib ohutust kütmisest ja lõkke tegemisest. Filmilindilt
vaadatakse, kuidas asjad vanasti käisid.
Näitusel „Tartu Tulekustutajate Selts – 150“
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 ning näeb, millist vormiriietust on
pritsimehed läbi aegade kandnud. Perepäeval
tutvustab näitust kuraator Sander Muhu.
Perepäev toimub koostöös Lõuna päästekeskuse ja Tartu reservpäästerühmaga.
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Linnavalitsus ja Eesti
Gaas peavad plaani,
kuhu kiiremas korras
rajada veel üks surugaasi tankla. Tarbijate
hulga kasvu tõttu kipub
ainus olemasolev endise
bussipargi territooriumil
jänni jääma.
Üks korralduslikke muutusi, mis gaasitankijate arvu tõstab, on peatselt maakonnalinne teenindama asuvad kaheksa gaasibussi. „2011. aastal avatud linna esimese maagaasitankla mahud ei oleks pärast
uute gaasibusside saabumist
piisavad selleks, et kõiki maagaasi tarbivaid sõidukeid hästi

vate maakonna bussivedude
on üha lisandumas väga erinevaid kliente: taksosid, kullerja transporditeenuseid pakkuvad ettevõtteid ja ka eraisikuid
sõiduautodega.

Kõva kokkuhoid

teenindada,“ põhjendas arengut abilinnapea Raimond
Tamm.

Tanklat rajava Eesti Gaasi
juhatuse liige Raul Kotov lisas,
et peale metaankütust tarbi-

Kaasav eelarve tuli, et jääda
Tänavuse eelarve eeskujul soovib linnavalitsus ka 2015. aastal
usaldada 140 000 euro
jagamine omavalitsuse
eelarvest linlaste kätte,
Võrreldes eelmisel aastal
toimunud pilootprojektiga on
stsenaariumisse kavandatud
mitmeid muudatusi.
Abilinnapea Kajar Lemberi sõnul on diskussioon kaasava eelarve pilootprojekti
üle olnud väga elav ja sisukas.
„Oleme saanud palju tagasisidet, mida oleme ka selle aasta
projektis arvestanud. Anname endale aru, et tõenäoliselt
võtab see veel mitmeid aastaid, kuni Tartule ja tartlastele kõige sobivama mudeli leiame,“ lisas Lember.
Uue protsessi kavandamisel
on võetud arvesse nii mitmetel 2014. aasta alguses toimunud aruteludel kui ka eRiigi
Akadeemia aruandes tehtud
ettepanekuid.
Volikogule saadetud eelnõus on täpsustatud, et kaasava eelarve protsessi tulemusena valmiv objekt peab olema

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!

kõigile linlastele avalikus ruumis kasutatav ja kättesaadav.

Rohkem arutelu
Kuna pilootprojektis heideti raele ette vähest linnarahva kaasamist, siis on sellesse
aastasse kavandatud märksa enam arutelusid ja tagasiside kogumist esitatud ideede
kohta.
Hääletusel on kavanda-

LUISA VÄRK JA
ARTJOM SAVITSKI

tud suurima muudatusena
ühe isiku võimalus anda kolm
häält. Tehnilise hääletuskeskkonnana on kavas jätkuvalt
kasutada kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi
VOLIS, arendades seda edasi nii täiendava funktsionaalsuse kui ka kasutuskindluse
poolest.
Uute ideede kogumisega on
praeguste plaanide järgi kavas
alustada 1. mail.
Kaasava eelarve eesmärkideks on parandada arusaama
linnaeelarvest ja selle kujunemisest, elavdada kogukondadevahelist koostööd ning leida lahendus mõnele olulisele valupunktile linnas või ellu
viia mõni uus idee.
Tartu oli mullu Eesti esimene omavalitsus, mis kaasava eelarve kasutusele võttis. Linlased esitasid pilootprojekti 158 ideed, millest
rahvahääletusele pääses 74.
Detsembris toimunud hääletusel anti kokku 2645 häält,
773 toetajaga osutus võitjaks
Kultuurikvartali esitlustehnika ost.
Kaur Paves

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

Pommimees
mõisteti vangi
Eelmise aasta aprillis
Võru tänaval pommiga
elukaaslast tappa üritanud Jaanus Kolpakovile
mõistis Tartu maakohus
17 aasta pikkuse vangistuse.
Süüdistuse kohaselt peitis
Kolpakov endise elukaaslase
korteri pliiti lõhkeseadeldise.
Imekombel ellu jäänud naise päästis asjaolu, et ta lülitas
pliidi tööle kaugemalt, nii jäid
plahvatuse järel mööda korterit laiali paiskunud metallitükid pidama naist kaitsnud
külmkapi korpusse.
Süüdistuses Kolpakovile seisis nii tapmiskatse kui
ka lõhkeseadeldise ja tulirelva ebaseaduslik käitlemine,
lisaks valeütluse andmine ja
teiste sellele kihutamine. Lõuna ringkonnaprokuratuuri
vanemprokurör Kretel Tamm
nõudis sellise trobikonna
kuritegude eest karistuseks
20 aastat vangistust.

Samas kriminaalasjas seisid süüdistatavatena kohtu
ees veel Kustav Lainemaa ja
Geit Põldra. Esimene võttis
omaks süü valeütluse andmises, samuti seadusevastases
tegutsemises tulirelva ja laskemoonaga. Karistusena kõlas
aasta tingimisi kolmeaastase
katseajaga. Geit Põldra süüks
jäi narkootilise aine omandamine ja edasiandmine, milles
eest määrati 30-päevane tingimisi vangistus 18-kuulise katseajaga.
Kolpakov on vahi all viibinud alates mullu 13. aprillist.
Rasmus Rekand

KLAVERIL
HANNES AGUR
VELLEND

Gaznet Tartu OÜ

Tartu Maxima X/XX kauplused
kutsuvad tööle:
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- MÜÜJAID
- KORISTAJAID

„Surugaasi hind on hetkel
0,779 eurot kilogramm, mis
võrrelduna bensiiniga tähendaks hinda 0,51 eurot ja võrrelduna diisliga 0,56 eurot liiter,“
tõi Kotov välja võimsalt gaasi
kasuks rääkiva rehkenduse.
„Kaalume täna mitme erineva variandi vahel: Tarbuse territooriumil Jalaka tänava ääres, Ringtee 45 ja ka ole-

masoleva Tähe 135 tankla
laiendamist,“ loetles Kotov
loodava tankla võimalikke
asukohti. „Valikukriteeriumeid on mitmeid. Olulisimad
neist on asukoha logistiline
sobivus, elektriga liitumise
võimalus, gaasivõrgu olemasolu ning maa kasutamise tingimused.“
Investeeringute täpset
mahtu pole täna võimalik öelda, kuna erinevatel variantidel on lahenduse maksumus
erinev. Orienteeruvalt jääb see
poole miljoni euro kanti.
Uus tankla peaks olema valmis kliente teenindama uue
aasta algusest.
Rasmus Rekand

Müüme, paigaldame ja hooldame
sõidukite autogaasiseadmeid
Autogaasiseade vähendab kulutusi kütusele,
aitab säästa loodust ja on lihtne kasutada

10.04 TARTU RAEKOJA SAAL
12.04 TAAGEPERA LOSS
26.04 OLUSTVERE MÕIS

Teostame ka autoremonti ja hooldust

ALGUS KL 19
PILETID ALATES 10 € EELMÜÜGIS
PILETILEVIS JA PILETIMAAILMAS.
KONTSERDIPÄEVAL JA TUND
ENNE ALGUST UKSEL 15 €.
INFO 505 9625 •
WWW.KONTSERTKORRALDUS.EE

Kõik Sinu autole vajalik ühest kohast!

SUUR
LEHT
Asume Tartus Viljandi mnt 48
Tel: 5667 6565, e-post: tartu@gaznet.ee
www.gaznet.ee

10. aprillil

Trükiarv: 43 000
Levi:
kanne Tartu ja Elva postkastidesse
Reklaam:

malle@tartuekspress.ee / 521 3038
kaupo@tartuekspress.ee / 511 6923

tartuekspress
lausega
PLEKKSILD
UUDISED
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Paadisadamale nurgakivi
Reedel, 4. aprillil kell 13 asetatakse
nurgakivi Sõpruse silla paadisadamale – detsembriks valmivad peale kai ka sadamahoone, paatide
hoiuplats ja ujuvkai.
Ühtlasi luuakse sadama ehitustööde käigus valmidus paaditankla rajamiseks ning korrastatakse
Emajõe kallasrada sadama territooriumi ulatuses.
„Soe talv ja Emajõe madal
veetase on võimaldanud sadamakompleksi ehitamisel jõudsalt
edeneda. Paadid saavad kohad
uue sadamakai ääres sisse võtta
siiski alles järgmise aasta kevadel,
sest ehitustööd kestavad vähemalt
käesoleva aasta sügiseni,“ ütles
abilinnapea Raimond Tamm.
„Järgmise olulise sammuna on
meil kavas avaliku konkursi tulemusena sadamale heaperemeheliku operaatori leidmine, kes
juba alates sellest sügisest sadama
igapäevast tegevust korraldama
asuks,“ lisas ta.
2013. aastal korraldatud riigihanke paadisadama ehituseks võitis AS
Nordecon. Sadama ehitusmaksumus koos kaasnevate tegevustega
on 1 689 779 eurot, millest toetusena saadakse 1 371 779 eurot
ning Tartu linna kaasfinantseering
on 318 020 eurot (18,8%).

Sõrmuste
isanda
nukud
Tartu linnaraamatukogu II korruse
näituseruumis on
21. aprillini avatud Eva
Kõivu nukunäitus „Üks
sõrmus juhib neid…“.
Eksponeeritud on
veerandsada Tolkieni
„Sõrmuste isandast“
inspireeritud nukku.
Näitusel väljas olevate nukkude autor Eva Kõiv on Tartu
Vanemuise teatri kostümeerija,
keda eksponeeritud nukkude
loomisel on inspireerinud nii
J. R. R. Tolkieni tegelased, neid
filmis kehastanud näitlejad kui ka
neil seljas olnud suurepärased
kostüümid. Nukkude loomisele
eelnesid taustauuringud ja ühe
nuku valmimiseks päris algusest
kuni lõpliku viimistluseni kulus
keskmiselt kuu aega.
Nukke on Eva Kõiv hobi korras
meisterdanud 1997. aastast. Sõrmuse rahva kollektsioon valmis
lühemate ja pikemate pausidega
2002. aasta kevadest 2008. aasta kevadeni. „Sõrmuste isanda“
nukud on kahel korral olnud näitamiseks väljas Tartu mänguasjamuuseumis, mille püsiekspositsiooni kuuluvad ka mõned Eva
valmistatud nukud.
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Veega sõbraks

Emajõele tagasi?

Aura veekeskus korraldab 4.
aprillil kell 12 veeohutus- ja ujumispäeva „Veega sõber“, mille
osalejateks on kohustusliku kooliujumise läbinud 7-12-aastased
lapsed koos vanematega. Ujumisliidu, päästeameti ja vetelpäästeseltsi koostöös peetava
päeva eesmärgiks on motiveerida
ujumist õppima.

3200

eurot andis linn haridusosakonnale uuele gümnaasiumile Kristjan Jaak Petersoni pronkskuju
soetamiseks.

Soodsad prügikastid

Aktivistid koguvad allkirju ettepanekule püstitada Tartu südalinna veel
üks sild, mis aitaks ratturid ja jalakäijad senisest
turvalisemalt turuhoone
juurest Ülejõele.
Idee ta astada kunagist
(praegusest Narva maantee ja
Raatuse ristist alanud) Holmi
ja Uueturu tänavat üle Emajõe ühendav sild pärineb ajaloolase Andres-Teet Merisalu
sulest, kelle hinnangul tuleks
seda teha „vana Tartu“ osalise
taastamise raames, sest kesklinnast ei pääse jalgrattaga teisele kaldale ühelgi mõistlikul
moel.
„Kaarsild on jalakäijatele
veel sobilik, aga kui enam hästi kõndida ei suuda, siis on sealsed trepid päris kõrged,“ lisas
petitsiooni autor Mart Moppel.
„Seetõttu oleks väga sobiv, kui
Tartus oleks madalate pealesõitudega jalgrattasild.“

Rekade poriterror
Moppeli nägemuses peaks
silla vanalinnapoolne ots asuma turuhoone kõrval, kus jõgi
käänu teeb. „Võidu silla ehituse tõttu lammutati vana sild
ära, aga uus ehitis ise on muutunud tänapäeval kahjuks üsna
ebamugavaks,“ selgitas Moppel. „Neljal real sõidavad rekad
ja kõnnitee osa on väga kitsas
ja kõrge – aeg on edasi läinud ja
liiklus nii palju kasvanud. Ühe
lapsevankri jagu ruumi on,
aga kui näiteks jalgrattur vastu tuleb?“

Praegu kehtiva arengukava
järgi on plaanis ehitada täiendavad sillad Põik tänava otsa ja
Kalevipoja kuju juurde Vabaduse puiestee pargis. „Sildu on
Tartus küll, aga neid ehitatakse kesklinnast üsna kaugele,“
rääkis Moppel. „Aga Kalevipoja
kuju juures oleva silla plaan pole
küll minu meelest mõistlik, sealt
väga liiklusvoogusid ju ei liigu.“

Vaateplatvormi hind
Moppeli hinnangul võiks
linnavalitsus uuele kohale tõsta praegu Supilinna luhal roostetava plekksilla, mille asemele
kerkis 2009. aastal Vabadussild,
selmet materjal vanarauaks
müüa.
„See ei oleks ka väga kallis
lõbu, sest jõgi on kitsam kui
seal, kus plekksild enne asus,“
arvas Moppel. „Väga meeletuid
vundamente ei tule rajada, suhteliselt lihtne asi see sinna paika monteerida.“
Moppeli sõnul ei ole algatusrühm konkreetseid arvutusi
küll teinud, aga summa võiks
jääda suurusjärgus samaks
mullu Narva maantee parki
ehitatud vaateplatvormidega,
mis põhimõtteliselt oleksidki
silla vundamendiks sobinud.
„Kui samad asjad oleks ehitatud turuhoone kõrvale, oleks
võinud silla lihtsalt kraanaga
neile peale tõsta, nagu see omal
ajal enne Vabadussilla ehitamist ära tõsteti,“ lausus Moppel. „See näitab, et see summa
ei saanud eriti suur olla, park
ju renoveeriti linna jooksvatest
kuludest poliitilise tahte järgi.

Kevadine koristuskampaania
„Hoolas ühistu“ kestab tänavu
18. aprillist 20. juunini. Kampaanias
osalemine annab ühistule võimaluse tellida kevadkoristuse ajaks
soodsama hinnaga 7- ja 10-kuupmeetriseid prahikonteinereid.

See ei ole mingi miljoniprojekt.“
Petitsioon kannab uljast eesmärki: Tartu kaasav eelarve
kogus tühised 2645 häält ja iga
toetaja üle selle arvu oleks oluline grupp inimesi! Kui piisava toetuse saanud ettepaneku
kavatsevad korraldajad linnapeale üle anda 1. mail, siis tänaseks on veebruari alguses avatud allkirjakampaaniaga liitunud vaid 23 kodanikku.
„Praegu on küll selline tunne, et väga palju linnarahva
poolehoidu pole õnnestunud
koguda,“ tunnistas Moppel.
„Mõned nädalad oleme seda
Facebookis jaganud ja ka tänavatele mõned lendlehed kleepinud, aga esialgu väga suurt
kätemerd ei paista.“

Ärimaiguline
hommikusöök
Ettevõtluskõrgkool Mainori (Pepleri 6) tasuta sari „Ettevõtlikud
hommikusöögid“ keskendub
8. aprillil kell 10.30 klienditeeninduse kvaliteedile ning sellest tulenevatele turundamise võimalustele.

Siiski pole meeskond püssi
põõsasse visanud. „Õigupoolest
on see vaid üks petitsioon, aga
kui kergliiklusskeemist Tartus rääkida, siis see on ju täiesti välja arendamata. Meie idee
kohaselt võiks kogu Vanemuise
tänav jalgratturitele kuuluda,
saaks Maarjamõisast ja Lõunakeskusestki mugavalt Ülejõele
või kesklinna sõita,“ visioneeris
Moppel.
Praegu kehtiv plaan on Moppeli väitel jalgrattateede osas
võrdlemisi auklik – nii otseses
kui kaudses mõttes. „Teejupid
algavad ja lõppevad eikusagil,“
sõnas ta. „Tahaks, et ei oleks nii,
et hakkad rattaga küll mugavalt
sõitma, aga juba varsti jõuad
trepi või muu takistuseni.“
Kaur Paves

Tiigi seltsimajas (Tiigi 11) tegutsevas Tartu tantsuklubis saab
9. aprillil kell 20 läbi kolmeosaline
ebareeglipäraste tantsude tutvustamine. Pearõhk on reilendril, mis
on prantsuse ja saksa tantsuõhtutel üks armastatumaid tantse.

Noorkunstnike oksjon
Loomemajanduskeskus ootab
noorte kunstnike töid 22. mail kell
18 toimuvale üheksandale noore kunsti oksjonile. Töid võetakse
vastu 14.–21. aprillil nii Tartus kui
Tallinnas.

Ettevõtlik linnajuht
Peatne linnamajanduse valdkonna
abilinnapea Valvo
Semilarski on äriregistri andmetel
seotud tosina
ä r i ü h i n g u g a:
CRH Projekt
UÜ, Aurorette
Kinnisvara OÜ, Aurorette OÜ,
Compakt Kaubandus OÜ, KS Club
OÜ, Miranda OÜ, Pinner OÜ, Vaja
Invest OÜ, Aasta Auto AS, TaufAuto AS ja KS Club OÜ. Valdavalt
on neis tema päralt juhatuse liikme koht, mitmetes ka osaniku või
nõukogu liikme staatus.

Muuseumi põrgumasin

Vangerdus
saunanõukogus
Linnavalitsus kutsus OÜ Anne
Saun nõukogust tagasi Andres
Sallo (IRL) ja Jüri Sasi (RE) ning valis
uuteks liikmeteks Igor Abarenkovi
(KE) ja Mati Tolmoffi (RE).

Veel nädal linnapeata
Uue meeri valib volikogu 8. aprillil
kell 15 ülikooli raamatukogu saalis. Otseülekannet saab jälgida
linna kodulehelt.

Auklik planeering

Ebareeglipärased
reilendrid

9. aprillil kell 12 räägib Hando
Kruuv spordimuuseumis (Rüütli
15) oma konstrueeritud „põrgumasinast“ ja teistest põnevatest
spordiga seotud eluseikadest.

Musklimehed laval
5. aprillil kell 13 algavad ülikooli
spordihoones (Ujula 4) kuuendad
Lõuna-Eesti karikavõistlused kulturismis ja fitnessis. 65 lihaselise
sportlase vägitegusid saab jälgida
3 euro eest.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TUGEVAMA ÕIGUS: Sõiduauto Smart nime taga peituva nutikusega pole öise burgeriputka ees midagi peale hakata: toorele jõule
jääb minisõiduk parkimiskoha valikul selgelt alla. 
Kalev Pihlak

Eedeni jalatsikauplustes
2.–13. aprillini 2014
Shu
Palju hooajatooteid kuni

Vip King
Kogu kaup vähemalt

Walking

Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden, Kalda tee 1c, Tartu

-50%

-20%

-50%

www.eeden.ee

Italyna King
Palju sooduspakkumisi! Kingad alates

Sportland
Kevad 2014 jalatsimudelid

-20% tavahinnast

Valik jalatseid
Lisaks eripakkumised

Sügis 2013 ja vanemad jalatsimudelid

Dream King

Tipa-Tapa lastejalatsid

Kogu kaup vähemalt

-20%

-50% tavahinnast
Kogu kaup kuni

-50%

5.90 €
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RUMMI ja pool
sada kuuma shot’i
Ammuks see oli, kui kummist näiva Rüütli tänava
baaridevalikusse lisandus
Keller, veidi enne seda
laienes Vein ja Vine. Nüüd
tuuakse tartlastele koju
tükike Kariibi mere piirkonnast – homme avab Sõsara
kohvikus uksed Tartu esimene tikibaar.

Ove Tombak toob
magusate kokteilidega
rannabaarikultuuri otse
varakevadise ülikoolilinna
südamesse. 
Tiki baar

Päris Rüütli tänava alguses, raekojaplatsi vahetus läheduses, kutsub Tiki baari juhataja Ove Tombak heledasse laudade ja punutud
toolidega sisustatud tuppa. Valgele interjöörile annavad värvi erinevad potitaimed: mõned palmid,
sõnajalg ja isegi eestimaised rannakõrkjad.
Baarileti taga askeldavad alkoholipudelite, mahlapakkide, mensuuride ja shot’i-klaasidega kaks
näitsikut. „Oota, ma vahetan
muusika ära,“ ütleb Tombak ja
kõlaritest hakkab kostma kergeid
ja rütmikaid ukulele ja basskitarri
meloodiaid.

Sex On the Beach purgist

Osta kasutatud auto
targalt – väldi tünni!
Eelmise aasta „Ära saa
tünni!“ kampaania jätkub
ka sellel aastal koostöös
maantee-, tarbijakaitsening maksu- ja tolliametiga.
Eesmärk on tarbijat teadvustada kasutatud auto ostuga seotud
riskidest. Kampaania raames saab
häid nõuandeid, kuidas ennast
ebaausate automüüjate eest kaitsta ning mida peaks silmas pidama,
kui hakata kasutatud autot ostma.
Lisaks tarbijatele suunatud
kampaaniale kontrollib maanteeamet koostöös tarbijakaitse- ning
maksu- ja tolliametiga kasutatud
autode turul tehtavaid tehinguid
põhjalikumalt, seda eriti kallimate
luksusautode puhul. Põhjalikum
kontroll aitab kasutatud autode
turgu korrastada, vähendades käibemaksupettusi ning ebaausaid
tehinguid.
Üsna levinud on petuskeemid,
kus füüsilisest isikust automüüjad
proovivad jätta muljet, nagu esindaksid nad automüügiga tegelevat
ettevõtet. Petuskeem selgub alles
ostu-müügilepingu sõlmimisel,
kus müüjaks on hoopis keegi kolmas isik. See tähendab, et tegelikult ei jää automüüjast ühtegi jälge. Sellistel puhkudel suunavad
petturid auto ostja ka maanteeameti registreerimiseelsele ülevaatusele autot ise esitama.
„Ostes sõiduki, mis ei ole registreerimiseelset ülevaatust läbinud,
võib uut omanikku maanteeame-

tis tabada ebameeldiv üllatus registreerimistoimingu tegemine võib venida kuni 30 päeva või
ei saa seda sootuks üldse Eestis
registrisse kanda,“ selgitas maanteeameti tehnoosakonna juhataja
Jürgo Vahtra.

Internet avitab
Kasutatud auto ostul on suureks abiks maanteeameti e-teeninduses hiljuti avatud võimalus
kontrollida sõiduki andmeid ja ajalugu. Selle jaoks on vaja teada sõiduki VIN-koodi ja registreerimismärki, kuna nende koos kasutamisel näeb peale sõiduki andmete
ja piirangute ka kindlustusjuhtumeid. Selle toimingu kasutamine
e-teeninduses annab tulevasele
autoostjale võimaluse kontrollida,

kas VIN-kood ja registreerimismärk üldse kattuvad. On ette tulnud juhuseid, kus auto müügikuulutusele on märgitud teise sarnase ja vähe kobedama ajalooga auto
VIN-kood, et ostjat petta. Ka saab
klient kontrollida, kas autoga on
juhtunud liikluskindlustuskahjudega avariid ning kui palju on
autol omanikke olnud.
Maanteeameti, tarbijakaitsening maksu- ja tolliameti ühiskampaaniaga „Ära saa tünni!“
saab põhjalikumalt tutvuda lehel
ostatargalt.ee. Seal on välja toodud soovitused, millele pöörata
tähelepanu sõiduki kontrollimisel, millised on levinud müügitaktikad ning mida peaks silmas
pidama autot müüva ettevõtte
puhul.
Kristen Tuulmets

Tundub, et ühe päris õige tikibaari toimimiseks on vaja kolme asja: mõnusat muusikat, sooja ja suvist miljööd ning mis kõige tähtsam: õiget Jamaica rummi!
Ja seda viimast leidub Tiki baaris
ohtrasti: Tombak mõõdab kätega rummiriiulite pikkust ja nõustub, et kokku võib tõesti tulla kaks
meetrit.
Just Jamaica tuntuim vägijook
on aluseks ka enamikule kokteilidele: riiulil ilutsevad eestlastele
tuttavad õhtused kaaslased Caribba ja Bacardi, veidi tähelepanelikum silm haarab aga rastafari’de
kodumaa esindusjoogi Appletoni. Sõsara kohviku tikibaari tunnusjoogiks nimetab Tombak Tartus vähemtuntud kokteili Dark
and Stormy, mis baseerub samuti
tumedal rummil, kuid millele iseloomuliku maitse annab hoopis
ingveriõlu.
„Nii, Liisa teeb nüüd ühe Flatlineri ja Mia Slippery Nipple’i,“ delegeerib Tombak vahepeal neidudele. Kõik kokteilid tehti läbi juba
päev varem, nüüd harjutatakse
kätt väiksemate ja särtsakamate
napsudega.
Muide, etiketigurudel tasub
Tiki baaris tellimust esitades silmad lahti hoida, sest suure tõenäosusega serveeritakse kokteilid
purgist. Tombak demonstreerib
erineva suurusega purke ja võrdleb vanaema keldririiulilt tuttavat
mahlapurki kombeka õllekannuga. Silma järgi võib tõesti arvata, et
baarmen teeb purki kasutades alatult külma, tegelikult mahutavad

mõlemad pool liitrit õlut.

Premium ja Red Stripes
Tombak selgitab, et kui mujal
maailmas oskavad inimesed sõna
„tikibaar“ kuuldes automaatselt
randa silme ette manada, siis Eestis on asi veel veidi võõras. Et korralikku Maarjamaa suve tuleb tihti oodata kauem kui lotovõitu, tõigi Tombak vaba õhkkonnaga nišibaari ka Eestisse.
Seda, kas baarineiud veelgi suuremaks meeleolu loomiseks rannarõivas publikut teenindavad, ei julge Tombak
lubada. „Aga dresscode
on küll täitsa vaba, tulge või lühikestes pükstes, see on täitsa
lubatud,“ naljatab ta.
Vastne baaripidaja
selgitab, et kui on olemas veini- ja õllebaarid, siis tikibaar
ongi täitsa omaette liik. See on
ka üks põhjustest, miks Tombak kõrtse täis
pikitud Rüütli tänaval vastaseid ei pelga. Konkurents on ainult

edasiviiv jõud, ütleb ta asjalikult ja
tõdeb, et ega baaripidajad, klapid
peas, vaid oma asja aja. Ühe üritusest lõikavad ju kasu ka teised,
klienti pingsalt vaid endale kõrtsmikud hoidma ei hakka.
„Loomulikult pakun ka vaadi-Premiumit,“ lubab Tombak
taas lustakalt ning osutab ananassi ja piraadilaevaga kaunistatud menüüle. Õllede valikus
võib leida eksootilisematki kraami: Sol Mehhikost ja Red Stripes
Jamaicalt.
(„Üks Skittlebomb ja üks
Jägerbomb,“ tellib baari
juhataja neidudelt.)

Papagoid ja
piraadid oodatud
Kel veel segaseks on jäänud, siis päevapraadide,
suppide ja saiakestega äritsev kohvik Sõsar muutubki õhtul kella kaheksast
sujuvalt kergete reggaerütmide taustal eksootiliseks tikibaariks. Ükskõik, kas küsin tantsuruumi või taskukoerte
kohta: kõigele lubab Tombak vastu tulla. Kes tahab
puusi nõksutada, sellele tehakse ruumi laudade
ümberpaigutamisega; kui
koer on puhas ja viisakas, võib
kas või temaga tantsu lüüa.
Veelkord menüüd vaadates jäävad piraadilaeva kõrval silma ka
papagoid. „Muidugi, kui mõtleme
Kariibi merele, siis see on tuntud
ka piraatide poolest – miks mitte
tulla siia piraadimütsiga, papagoi
õlal,“ viskab Tombak mõtte õhku.
„Papagoid, ma arvan, võtame kõik
vastu. Kui nad just liiga suured
pole.“
Greete Palmiste

TELLI
LEHT

Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

3 KUUD = 9 €
6 KUUD = 18 €
1 AASTA = 36 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee
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Uiskudel tartlane kõditab
sadade tuhandete närve
Tartust pärit hokimees lööb
kaasa ühes maailma vaadatuimas ekstreemspordisarjas, mille publikunumbrid
löövad silmad ette ka kuulsatele jalgpallistaadionitele.
Kes on see Eesti sportlane, kes
on võistelnud kõige rohkearvulisema staadionipubliku ees? Tõenäoliselt pakute Ragnar Klavanit või
Margus Hunti, mis ei lähe märgist palju mööda. Kui Augsburgi
jalgpalliklubi kaitsja Klavan mängis möödunud aasta aprillis Dortmundi Borussia kodustaadionil
80 400 silmapaari ees, siis Cincinnati Bengalsis Ameerika jalgpalli
viljeleva Hundi seni külastatuim
kohtumine peeti Dallas Cowboysi vastu ja seda jälgis kohapeal
76 376 inimest.
Rekordimeheks selles valdkonnas on aga hoopis Tartust pärit
20-aastane noormees Mark Taru,
kelle uisukrossisooritusi jälgis
USA-s Saint Paulis kohapeal üle
120 000 inimese. Siia juurde võib
lisada ka Red Bulli veebistriimi,
mis naelutas arvutiekraanide ette
miljonid inimesed üle kogu maailma.

Viie aastaga tippu
Tarust ning tema sportlikust
tegevusest teavad kodumaal vähesed. Endise jäähoki noortekoondise liikmena on nimi meediast aegajalt läbi käinud, kuid seos energiajoogihiid Red Bulli korraldatava ülipopulaarse uisukrossivõistlusega on seni märkamatuks jäänud.
Suure osa elust jääl veetnud
tartlane jõudis Crashed Ice võistlussarja möödunud aastal, kui uue
hokiklubi otsingud vett vedama
läksid. Kõigest viie aastaga Euroopa kõige kõvema noorteliigani välja jõudnud Tarule pakuti küll uut
lepingut, kuid see ei sisaldanud
elamiskulusid. Omades tol hetkel

Kuigi Tartu rahvaarvu ületava publiku ees uisukrossitamine võttis Mark Tarul põlved värisema, näeb ta uudset
spordiala viljeledes silme ees juba olümpiarõngaid. 
Andreas Langreiter

kindlat töökohta ei riskinud Taru
üht aastat oma kulude peal hokile pühenduda ning hakkas otsima
uut väljundit.
Rahvusvahelist uisukrossi võistlust nägi Taru esimest korda kuus
aastat tagasi telerist ja ala köitis ta
tähelepanu kohe. Toona ei jätkunud mehel küll hoki kõrvalt aega
proovimiseks, kuid mullu märtsis
tegi ta otsustava sammu.
Taru uuris internetist, kuidas
oleks võimalik liigas kaasa lüüa, ja
õige pea avastaski end juba Šveitsis Baselis, kus toimus üks mitmetest katsevõistlustest. Tarule pakkus konkurentsi 40 sportlast, kellest kaheksa pääsesid edasi. Nende
seas saavutas teise koha just Taru,
olles sellega esimene võistlussarja
jõudnud eestlane.

Loodetavasti olümpiaala
Pärast Šveitsi võistlust sai tartlane konkurentidelt teada, et iga
riigi Red Bulli esindus saab sarja saata oma esindaja. Taru sai

särtsujoogifirmaga kokkuleppele ning tegi 2014. aasta hooaja pea
täielikult kaasa. Vahele jäi vaid viimane, Quebeci võistlus.
Võistluskalendrisse jäi ka Saint
Pauli etapp, kus Taru enam kui
120 000 silmapaari ees kõrge 13.
koha sai. Tartlane mäletab seda
võistlust sama hästi kui Tali Tõnissonile päheõppimiseks antud salmi. „Tunne oli meeletu. Start oli
umbes viiekorruselise maja kõrguselt ning rahvamassi oli sealt väga
ilusti näha,“ meenutas Taru ning
tõdes, et rohkearvuline publik lõi
hetkeks jalagi värisema.
Kuigi Taru ei julge veel hokist
täielikult loobumist tunnistada,
keskendub ta praegu uisukrossile. Mees loodab, et ala jõuab olümpiale, mis annaks lootust, et sellega on tulevikus võimalik end ka
ära elatada. „See on täiesti reaalne. Pealtvaatajate arv on üüratu
ning kui võrrelda uisukrossi näiteks bobikelgu või suusakrossiga,
siis ma ei näe põhjust, miks ta ei
võiks olümpiaprogrammis olla,“

sõnas Taru.

Õõvastavad vigastused
Crashed Ice võistlussarja 208
võistleja seas saavutas Taru tubli
31. koha. Kui tänavu on kavas neli
etappi, siis tuleval aastal on korraldajatel kuuldavasti plaan üks
etapp lisada.
Juba olümpialt tuttavat suusakrossi meenutava uisukrossi
rajal võistleb korraga neli sportlast, kelle eesmärk on muidugi
võimalikult kiiresti finišisse jõuda. Raja läbimise teevad raskeks
erinevad takistused ning hüpped, mille edukaks sooritamiseks
on vaja väga heal tasemel uisutamisoskust, kiirust, tasakaalu
ning vastupidavust. Kuna kiirused küündivad kuni 60 km tunnis,
on tegemist vigastusterohke ning
ohtliku spordialaga. Enimlevinud hädad on käe- ja rangluumurrud ning õlanihestused, kuid paar
sportlast on murdnud ka kaela.
Siim Kaasik

Bigbank alustab finaalidega kodus
Bigbank Tartu võrkpalliklubi alistas poolfinaalides
konkurendid Pärnust ning
seisab nüüd tiitlivõitluses
silmitsi Tallinna Selveriga.
Avamäng toimub Tartus
3. aprillil kell 20.
„Publiku jaoks on üllatuseks
väga heas, võiks öelda lausa juba
rannavormis mehed ja võrratu
võrkpall,“ vastas klubi mänedžer
Hendrik Rikand küsimusele, millega finaalides pealtvaatajaid rõõmustatakse.
„Lisaks tuleb üllatusi Premium7
kütusefirmalt. Võimalus hankida
endale Facebooki mängu abil fännipasun ja külastajate vahel loositakse välja 2x30 liitrit kütust,“ lisas
Rikand juba pisut asisemaid tõiku. Ja muidugi tantsutüdrukud,
kes tõttavad silmailu pakkuma iga
mängupausi ajal, kui teistes klubides on see tavaks vaid tehniliste
time-out’ide korral.

Võrdväärne vastasseis
Meeskonna vormist tõsisemalt rääkides selgitas peatreener Andrei Ojamets, et kui pikemalt „audis“ olev kapten Mere-

Peatreener Andrei Ojamets annab sidemängija Andres Toobalile nõu,
kuidas väljakul tartlaste paremus maksma panna. 
Kristi Plank

saar ja pisema reievigastuse küüsis Andres Toobal välja arvata, on
kõik mehed rivis ja valmis võitlusse sekkuma.
Meenutuseks: hooaja avakohtumine Selveriga Tallinnas lõppes tartlaste jaoks kibeda 2 : 3 kaotusega, olles esimesed kaks geimi
võitnud. Korduskohtumine kodusaalis lõppes samuti 3 : 2, seekord
Bigbanki paremusega. Vahegrupis
alistati pealinlased 3 : 1, kuid viimane ja ehk kõige mõrum pill tuli
alla neelata Schenkeri liiga finaalis Saaremaal, kus geimidega 3 : 1

viidi lõvidega trofee pealinna. Seega üldseis on paljulubavalt viigiline 2 : 2.

Tegijaid jagub
Tartu treeneri sõnul tuleb keskenduda enda korrektsele sooritusele ja seeläbi vastases ebakindlust
tekitada. „Noortes meeste kindlasti võimu on. Kuid usun, et määravaks saab emma-kumma võistkonna serv on efektiivsem ja kuidas sellega vastase mängu lõhkuda suudetakse,“ nentis Ojamets.

Poolfinaalides Pärnuga kerkis
Tartu poolelt igas mängus esile uus mees, kes asja ära otsustas.
Õigemini meeskond tervikuna
mängis korralikult, sest ega üksikute sooritustega sel tasemel edu
saavutatagi.
„Juurde panna on meil igas elemendis,“ selgitas Ojamets. „Kohati kaob ära temporünnak – üldiselt
on selles süüdi kehvavõitu vastuvõtt. Kindlasti on oma mõttekoht
ka servitaktika osas. Kas alati on
hirmtugev serv see kõige õigem?
Kas üks pommservina löödud äss
on parem kui kaks järjestikust vastast võrgust eemal hoidvat planeerivat servi?“
Need ja mitmed teisedki küsimused saavad vastuse juba neljapäeval Ujula tänava spordihoones, kui pall finaali esimeses kohtumises mängu pannakse. Põhiturniiri võiduga Selverile
kuuluv koduväljaku eelis tähendab sel aastal seda, et Tallinnas
peetakse teine, neljas, viies ja
vajadusel ka seitsmes mäng. Tartu publiku ees võetakse mõõtu
10. ja 15. aprillil, kui varem muidugi kumbki meeskond juba nelja võitu pole saanud.
Rasmus Rekand

5

6

tartuekspress
KULTUUR

Palametsa
pajatused

Neljapäev, 3. aprill 2014

Afgaani pagulasest kõnelev linateos kutsub tartlasi üles endasse ja ümbritsevasse sallivamalt suhtuma.

IOM Estonia

Kui pealinna peourgastes löövad laineid ülisalajased svingerite klubid, siis Tartus kuulutavad täiesti avalikult kolmandat
korda kevade välja hoopis
teistlaadi svingisõbrad.
5. aprillil kell 13 korraldab
tantsuklubi Swingiring Miina
Härma gümnaasiumi aulas
võistluse „Kevadsving 2014“.
Üritusel saab kaasa elada
tantsijatele Eesti eri paigust –
Tallinnast, Tartust, Viljandist
ja Värskast. Kohalikele pakuvad konkurentsi Saksamaa,
Poola, Läti ja Ukraina svingitantsijad – viimasedki leiavad
hoolimata raskest olukorrast
riigis lohutust ja rõõmu tantsust. Osalejad võtavad mõõtu
kaheksas erinevas kategoorias.
Lapsed, noored ja täiskasvanud on võistlustules improvisatsiooniliselt Lindy Hoppi
tantsides. Tartu võistlustele on
iseloomulik kolme tantsu kategooria, kus parima tulemuse
saamiseks tuleb võrdselt tugev
olla mitmes tantsus.

Varisesid
väiksed vallad …
See oluline muudatus Eesti Vabariigi kohalike omavalitsuste struktuuris toimus 1939. a 1. aprillil, seega 70 aastat tagasi. Sellest päevast
hakkas kehtima valdade piiride korrastamise seadus, mis nägi ette
kõigi alla 2000 elanikuga väikevaldade tegevuse lõpetamise. Valdade
arv Eestis vähenes 365-lt 248-le ehk 117 haldusühiku võrra.
Kadumisele määratud valdades olid paljud, eelkõige senise juhtkonna liikmed, pealesurutud otsuse vastu. Aga parata ei olnud
midagi. Asjaolude selgitamiseks võttis sõna tolleaegne siseminister
R. Veermaa, kes ütles rahvale oma raadiokõnes järgmist.
Meie endised vallad olid rajatud inimpõlvi tagasi peamiselt mõisate ja mõisnike huvides. Sellest tulenes arvukate pisivaldade olemasolu ning paljude valdade ebaloomulikud piirid. Aeg ja harjumus olid
taolise olukorra rahvale omaseks teinud, kuigi oli selge, et nii enam
edasi ei saa. Juba Asutavas Kogus kerkis esile valdade ümberkorraldamise mõte. Seda arutati ka Riigikogus ning mujalgi, kuid tegelikkude sammudeni ei jõutud. Viimasel ajal on ümberkorraldamise
vajadust rõhutanud eriti (NB! kirjapilt muutmata!) meie Vabariigi
President Konstantin Päts ja Peaminister Kaarel Eenpalu.
Nende juhtimisel anti 8. aprillil 1938. a välja valdade piiride korraldamise seadus, mis avas lõpuks tee olulistele muudatustele. Mõne
kuu pärast esitati materjalid maakondadele ja valdadele seisukohavõtmiseks. 74% vallavolikogudest pooldas riigi ettepanekuid. 9%
oli tingimisi poolt ja 17% vastu. Kokku võttis küsimuse arutamisest
osa 7400 isikut. 7. oktoobril
Valdade juurde kuulu- kirjutas K. Päts alla valdade
ümberkorraldamise otsusid talumeeste poolt
sele, mis nüüdsest kehtima hakkab. Juba veebruavalitud vallakohus,
määrati ametisse
magasiaidad, vallakoo- ri248lõpul
vallavanemat ning 610
vallavanema abi. Igasse vallid ning vaestemajad.
da asutatakse oma vallakohus. 1939. a hilissügisel viiakse läbi uued kohalike omavalitsuste valimised, mis tähendavad ka kogu reformi lõpulejõudmist.
Lühidalt ja selgelt! Ei mingit jorutamist enam. Niigi oli omavalitsuste ümberkorraldamine tuurinud üle 20 aasta. Siis aga tegi autoritaarne riigivõim lõpuks asja ära. Ainult et uus struktuur ei saanud
ajaloo keerdkäikude tõttu kuigi kaua püsida.
Lõpuks veel paar sõna valdade vanemast ajaloost Eestis. Vallad kui
talurahva seisuslikud haldusühikud hakkasid kujunema 18. sajandi
2. poolel. Juriidiline alus neile pandi 19. sajandi alguse talurahvaseadustega. Valdade juurde kuulusid talumeeste poolt valitud (aga mõisahärra kinnitatud) vallakohus, magasiaidad, vallakoolid ning vaestemajad. Magasiaitades hoiti väljalaenatavat varuvilja ja vaestemajades
vallavaeseid. Veel vastutas vald riigimaksude laekumise eest, andis
kroonule nekruteid ning pidas üleval algastme koole. Asjaajamist juhtis vallavanem, paberimajandust hoidis korras vallakirjutaja. Käske ja
kohtukutseid kandis laiali vallakasakas. Tavaliselt oli kasakaks pika
sõjaväeteenistuse läbi teinud poissmees-erusoldat, kellele oli kasakapalk pensioni eest. Õige väike oli valla ametimeeste võim, vähe nende
otsustada. Ometi andis valdade juhtimine ärksamatele eesti talupoegadele esimesi halduskogemusi, mis hiljem marjaks ära kulusid.

Tasuta film pagu
laste toetuseks
Rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni
(IOM) Eesti esindus pühendab 5. aprillil kell 16 Genialistide klubis näidatava
potentsiaalse tulevase kassahiti kõigile pagulastele ja
kutsub rahvast üles nende
muredele kaasa elama.
Tasuta filmiõhtul näidatakse briti auhinnatud filmirežissööri Bruce Goodisoni 2013. aastal valminud mängufilmi „Leave
to Remain“. „Maailma kinolinale
jõuab film alles selle aasta juunist,
nii et see on hea võimalus juba
enne pilk peale visata,“ soovitas
IMO Eesti esindaja Maarit Cimolonskas.
„Leave to Remain“ on lugu meie
silmade eest peidetud maailmast.
Tegu on provokatiivse täisealiseks saamise linateosega noorest
afgaani poisist, kelle saabumine

autor selgitanud. „Nende lood võivad meile öelda midagi meie endi
kohta ja ka selle kohta, kuidas me
teisi kohtleme.“
Filmis teeb kaasa „Näljamängude“ ja „Harry Potter ja saladuste
kambri“ staarina hinnatud näitleja Toby Jones. Soundtrack’i on aga
teinud Alt-J, 2012. aasta Mercury
auhinna võitja parima Briti albumi eest. „Alt-J on kahtlemata briti
muusikamaastiku üks pärle, kelle
sulest tuleb ainult puhast kulda,“
kiitis Cimolonskas. Lisaks mängivad julges ja õpetlikus filmis professionaalsete näitlejate kõrval ka
teismelised põgenikud, kelle koolitas välja filmi loovmeeskond.
Pärast seanssi järgneb lühike arutelu. Ingliskeelsete subtiitritega filmi näitamist rahastavad Euroopa Pagulasfondi kaudu
Euroopa Liit ning siseministeerium.
Kaur Paves

Suurbritanniasse algatab sündmuste ahela, mis ohustab tema
lähedaste tulevikku. Tahtmatult
mängib ta õnnemängu, kus võitmiseks ja elamisloa saamiseks
ei ole vaja alati seda, mida algselt
paistab olevat. Tegemist on hoopis mänguga, kus päästva elamisloa saamise lootus sõltub vaid sellest, kui heaks osutub lugu tema
minevikust.

Staaride paraad
Bruce Goodison on tunnustatud dokumentalist ja „Leave
to Remain“ tema esimene mängufilm. Goodison kirjutas filmi
stsenaariumi põhinedes tuhandete teismeliste kogemustele, kes
igal aastal Suurbritanniasse satuvad. „Kujutage ette, mis tunne on
kaotada kõik sulle tuttav ja võõra
ühiskonna täiskasvanute maailmas teismelisena toime tulla,“ on

Svingerite
kevadpäevad

Nalja ja naeru pakub kategooria Jill ja Jack, kus tantsu juhivad hoopis naised ja
mehed proovivad võimalikult
hästi naise rolli sobituda. Võistlejaid hindavad kohtunikud
Rootsist, Lätist ja Eestist.
Ülemaailmselt svingitantsijate seas sõlmitud kokkulepe
näeb ette, et üheltki ürituselt ei
tohi puududa võimalus kõigil
huvilistel seltskondlikult tantsida. Vaheaegadel hoolitsebki
muusika eest Tartu Levimuusika Orkester. Võistlusele järgneb
tantsuõhtu restoranis Volga, kus
svingmuusikaplaate mängib DJ
Kashu ja esineb üllatusbänd.

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

VELMA WALLIS

Esietendus 12. aprillil Sadamateatris
Lavastus, tekst MERLE JÄÄGER
Lavaruum IMRE TOOMEOKS
Kostüümid EPP MARGNA
Video HINDREK HALLIK

ANNE VEESAAR, TERJE PENNIE,
RIHO KÜTSAR, ANDRES MÄHAR,
RAGNE PEKAREV, MARIA SOOMETS,
KAROL KUNTSEL, ANDRES VAINURA,
MERLE JÄÄGER

TEATER VANEMUINE | Hooaja peasponsor EMT | Aasta toetaja KINEMA | TARTU LINN
vanemuine.ee

tartuekspress
KULTUUR

Reedel, 4. aprillil kell 19
esietendub Vanemuise väikeses majas Eduard Tubina
ooper „Reigi õpetaja“, mille
aluseks on Aino Kallase
samanimeline lühiromaan.
Vanemuises on etenduskordi vaid kolm.
Lavastuse muusikajuht ja
dirigent on Paul Mägi, lavastaja Roman Baskin, dirigent Taavi
Kull, lavakunstnik Iir Hermeliin,
kostüümikunstnik Kristel Maamägi, koreograaf Janek Savolainen
ja valguskunstnik Margus Vaigur.
Osades laulavad Jassi Zahharov
(RO Estonia), Mati Turi, Karmen
Puis, Pirjo Püvi, Valentina Kremen, Annaliisa Pillak, Merle Silmato (Soome RO), Reigo Tamm,
Jaan Willem Sibul, Simo Breede jt.
Eesti omamuusika ühe tähtteose tee lavale on olnud pikk ja keeruline. 1938. aastal alustas Aino
Kallas oma romaani „Reigi õpetaja“ põhjal libreto kirjutamist, kuid
teose heliloojaks määratud Evald
Aava surma tõttu jäi ettevõtmine
pooleli. 1941. aastal alustas ooperi
kirjutamist Eduard Tubin.
Möödus kolmkümmend aastat, enne kui ooper „Reigi õpetaja“ Estonia teatri tellimusel Tubina
sulest valmis ning Jaan Kross libretole lõpliku lihvi andis. Kuna Tubin
oli pagulane, osutus lavastamiseks
loa saamine raskeks. Ooper pidi

25a
E - P 11 - 20 AARDLA
II korrus
TOIT KOJU KAASA

hiina, tai
ja india köök

Kl 11–16: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
ISCK kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%
742 9036, 5692 5547, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

NB! UUS MENÜÜ

Vanemuises esietendub kodumaine ooper

NB! UUS MENÜÜ

Neljapäev, 3. aprill 2014

„Reigi õpetajas“ saab taas Vanemuise laval näha ja kuulda rahvusooper Estonia solisti Jassi Zahharovit. 
Iir Hermeliin

esietendust ootama 1979. aastani,
mil Kaarel Ird Vanemuisele otse
Moskvast loa hankis. Estonia lavale
jõudis ooper alles 1988. aastal ning
toonagi oli muusikajuhiks ja dirigendiks Paul Mägi

Tähistades Tubina päeva
Loo tegevus toimub 1642. aastal
Hiiumaal Reigi külas ning Tallinnas. Peategelasteks on Reigi kirikuõpetaja Paavali Lempelius ja
tema noor naine Catharina, kes
armub Stockholmist saabunud
diakon Jonas Kempesse. Küpse

helilooja ja elutarga mõtleja poolt
komponeeritud teose lugu on küll
lihtne, kuid sügavalt mitmetahuline. Viimaks jääb teosest kõlama
ennekõike inimlik armastus, see
kõikvõimas universaal.
Esietenduse päeval tähistab
rahvusvaheline Eduard Tubina
ühing Tartu muusikakoolis Tubina päeva, mille raames toimuvad
lisaks „Reigi õpetaja“ esietendusele
ka Tubina-teemaline konverents,
kontsertettekanded ja muudki.
„Reigi õpetaja“ järgmised etendused toimuvad 11. ja 25. aprillil.
Krista Leipsig

Pärnakate gastrollid Tartus
Pärnu teater Endla sõidab
Emajõe-äärsetele dramaturgiasõpradele külla –
külalisetendusi antakse 5.
ja 7. aprillil.
Laupäeval, 5. aprilli kell 19 etendub kunstimuuseumis Kaili Viidase monolavastus „Dussaert‘i
kaasus“, mis on hämmastav ja
naerutav lugu ühest skandaalsest
prantsuse kunstnikust. Laval Kai-

li Viidas, dramaturg Triinu Ojalo.
Lapsed saavad 7. aprillil kell 12
Vanemuise suures majas näha
Andrus Kivirähki „Hiired pööningul“, mille lavastajaks on Priit
Loog, mängivad Ireen Kennik,
Triin Lepik, Sten Karpov ning
Lauri Kink.
Samal õhtul kell 19 etendub
samuti Vanemuise suures majas
Ray Cooney komöödia „Topelt
elu“ ehk humoorikas lugu sellest,

kuidas ühel Londoni taksojuhil
õnnestub samaaegselt linna erinevates piirkondades pidada kaht
maja, abikaasasid ja lapsi. Kui aga
sama isa eri perede tütar ja poeg
juhuslikult tutvuvad ning kokku kolimist plaanivad, muutub
sündmustejada peadpööritavaks.
Lavastajaks Enn Keerd, mängivad
Sepo Seeman, Jaan Rekkor, Karin
Tammaru, Liina Tennosaar jt.
Rasmus Rekand

Laulasmaa Spa parimad pakkumised
Kaubamaja Osturallil 2.-6. aprill 2014.
Spaapakett 33 € / 1 inimene / öö (norm. hind 55 €)
Osturalli Päevaspaa 40 € / 1 inimene (norm. hind 47 €)
Tervisepakett 55 € / 1 inimene / öö (norm. hind 69 €)
Romantikapakett kahele 160 € / 2 inimest / öö (norm. hind 199 €)
Laulasmaa Spa sooduspaketid on müügil:
NB! UUES KOHAS – Tallinna Kaubamaja Ilumaailmas
Tartu Kaubamaja Go Traveli müügiletis
Tutvu pakkumistega lähemalt www.laulasmaa.ee
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VABA AEG

Kino

anekdoodid

Väike seltskond asotsiaale võtab
viina.
„Mis sa seisad ja vahid! Tee midagi!“
„Kas sa ei näe, et mul käed värisevad?“
„Lõika siis vähemalt vorsti!“
„Ma ei saa, käed värisevad!“
„Tee siis, kurat, pudel lahti!“
„Ma ütlesin, et mu käed värisevad!“
„Mida sa siis suudad?“
„Ma võin soola raputada!“
***
Purupurjus politseinik peatab
auto:
„Kuule, mees! Ma küsin sult juba
viiendat korda! Mis asi sul sealt kastist pudeneb?“
„Ma seletan teile juba viiendat
korda,“ vastab autojuht, „talv on,
kiilasjää, ma töötan liivapuisturil ja
puistan liiva.“
***
Mehed arutlevad:
„Kõik nimetavad koera inimese
sõbraks...“
„Ja hästi teevad, sest see on tõsi.“
„Nojah, aga katsu sa sõpra koeraks nimetada. Solvub eluks ajaks!“
***
Hajameelne professor lahkub

hotellist, kuid märkab varsti, et on
oma vihmavarju maha unustanud.
Kui ta oma endise toani jõuab, saab
ta aru, et uued elanikud on juba
sees. Toast kostab järgmine jutt:
„Kelle käekesed need on?“ „Eks
ikka sinu, kallis.“ „Kelle jalakesed
need on?“ „Ka need kuuluvad sulle!“
„Kelle põlvekesed need on?“
Seda kuuldes ei pea professor
enam vastu ja hüüab:
„Kui jõuate vihmavarjuni, siis,
palun, pidage meeles, et see on
minu oma!“
***
Isa ja poeg on kalal. Vihma hakkab sadama.
„Isa, kas ka kalad peidavad end
vihma eest ära?“ küsib poeg.
„Muidugi, pojake,“ vastab isa.
„Muidu saavad nad ju märjaks!“
***
Abielupaar jõuab metsa ja otsustab veidi einestada.
„Siin on söömiseks ideaalne
paik!“ ütleb naine veendunult
mehele.
„Jah,“ vastab mees väsinult, „viiskümmend miljonit sääske ei võinud
ometi eksida.“
***
Autopesula juhtkonna koosole-

kul arutatakse, miks on kliente nii
vähe.
„Ainult 25% autoomanikke kasutab pesulat, ülejäänud 25% pesevad
autot kodus,“ ütleb direktor.
„Aga ülejäänud 50%?“
„Need ootavad vihma!“
***
Kaks purjus meest võtavad peale hääletaja. Masin võtab paigalt ja
pistab siis kihutama kiirusega 160
km/h.
„Mehed, palun ärge nii kiiresti
sõitke!“ ahastab hääletanu. „Ütle
sellele, kes roolis on, et ta kiirust
vähendaks!“
„Tasa!“ vastab kõrvalistuja. „Ära nii
kõvasti karju, muidu äratad ta üles
ja siis sa alles näed, mis kihutamine
on!“
***
Kohtuvad kaks sõpra:
„Mendid on ikka igavesed värdjad?“
„Miks nii?“
„Eile jäin lubadest ilma!“
„Mille eest?“
„Ah, norisid, nagu tavaliselt. Puudub apteek! Number on määrdunud! Sõitsite punase tule alt läbi!
Ja lõpuks, nagu sellest veel vähe
oleks: te olete ju purjus!“

sudoku
sudoku

ristsõna
Ristsõna

Neljapäev, 3. aprill 2014

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
4.-9.04 kell 15, 19, 21.45;
10.04 kell 15, 19.50, 22.30
Kapten Ameerika: Talvesõdalane
4.-9.04 kell 20, 22.30; 10.04
kell 21.45 Tuhat korda head
ööd
4.-10.04 kell 22.15 Haarang
2: Kõrilõikajad

4.-9.04 kell 16.45, 18, 20.15;
10.04 kell 16, 18, 20.15 Grand
Budapest Hotell

Kapten Ameerika: Talvesõdalane

4.-9.04 kell 13.50, 16.10,
21.50; 10.04 kell 13.50, 22.20
Lahkulööja

3.04 kell 19 Cinamonis
Pärast nn New Yorgi lahingut, mida näidati filmis „Tasujad“, püüab Steve
Rogers (Chris Evans) ehk Kapten Ameerika leida oma kohta kaasaegses
maailmas. Ta ühendab jõud eriagent Natasha Romanoffi ehk Musta
Lesega (Scarlett Johansson), asudes Washingtonis võitlusesse seni varjus
püsinud võimsa vaenlasega.
Suure seiklusilmi lavastajateks on vendadepaar Anthony ja Joe Russo,
osades Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Robert
Redford, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Cobie Smulders, Frank Grillo,
Dominic Cooper, Hayley Atwell, Toby Jones ja Emily VanCamp.

4., 7.-10.04 kell 13.20, 17.30;
5.-6.04 kell 11.30, 13.20,
17.30 Risttuules
4.-10.04 kell 16.20 Hr. Banksi
päästmine
4.-9.04 kell 19.15; 10.04 kell
19.45 Need for Speed: Kiirusevajadus
4., 7.-9.04 kell 12, 14; 5.-6.04
kell 12; 10.04 kell 13 Võlumaja (eesti keeles)

Linnaraamatukogu
kuni 5.04 raamatunäitus Endisaegseid loomaraamatuid

4.-9.04 kell 11, 13, 12.15,
14.30, 18.45; 10.04 kell 12,
12.15, 14, 14.30, 18.45 Härra
Peabody ja Sherman (eesti
keeles)

kuni 17.04 Tartu kunstigümnaasiumi õpilaste fotonäitus
Päikesevalgus

4.-10.04 kell 15.30 Philomena

kuni 22.04 raamatunäitus
Eesti kauneimad raamatud
2013

kuni 21.04 Eva Kõivu nukunäitus Üks sõrmus juhib neid

kuni 14.04 Piret Järve maalinäitus Esimene peatükk:
portreed, putukad ja lapsepõlv
kuni 30.04 laste joonistuste
näitus Läbi laste silmade

Muu
Linnaraamatukogu

kuni 22.04 Merle Sildi maalinäitus Loojangumoonid

5.04 kell 12 Koeralaupäev
suurtele ja väikestele Kui
kodus on kutsikas

kuni 22.04 Tartu kõrgema
kunstikooli nahadisaini osakonna näitus Hakka(b) looma

9.04 kell 17.30 Reisimuljete
õhtu Avastamist väärt Raplamaa

7.04-3.05 raamatunäitus
Tartu raamatukogud ilukirjanduses

10.04 kell 10.30 Muinasjututund lastele. Kavas on lugu
Ennemuistne aprillinali

Annelinna
raamatukogu

Tammelinna
raamatukogu

Tammelinna
raamatukogu

kuni 14.04 näitus Tampere ja
Näsijärv

kuni 12.04 postkaardinäitus
Lilleline naistepäev

11.04 kell 17 Lauamängude
õhtu

4.-10.04 kell 21 Monumendimehed
10.04 kell 17.45 Esilinastus:
Rio 2 (eesti keeles)
10.04 kell 19.30 Esilinastus: 3
päeva tappa

Näitus

Eakate Tervisepäevad
Ootame kõiki eakaid Südameapteegi Tervisepäevadele

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

10. ja 15. aprill, Kesklinna Südameapteek, kell 9-15
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!

Neljapäev, 3. aprill 2014
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SISSEPÄÄS?

9. APRILL 2014
Kell 10:30-16:00

TASUTA
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TUDENGIMES

KELLELE?

2014

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

KUS?

Korraldaja MTÜ Tudengi tulevik

www.tudengimess.eu

Eesti Maaülikooli Spordihoones,
Kreutzwaldi 3,
Tartu

Ettevõtted, kes olete huvitatud osalemisest, võtke
kindlasti ühendust!
NB! Kohtade arv on piiratud.

Omanäoline
SETUMAA

LÕUNA-POOLA ja
SLOVAKKIA

LEEDU
merevaigurannik

KURAMAA ringreis

Põhja-Norra ja
NORDKAPP

HORVAATIA ja
SLOVEENIA

17.-18. mai 2014
HIND 119 eurot

13.-15. juuni 2014
HIND 138 eurot

20.-29. juuli 2014
HIND 595 eurot

21.-27. juuli 2014
4.-10. august 2014
HIND 360 eurot

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

22.-24. august 2014
HIND 198 eurot

13.-21. september 2014
HIND 540 eurot

LISAINFO JA BRONEERIMINE:
Loodusreisid OÜ, tel 529 2514, 782 2822
www.loodusreisid.ee

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 €.

Tähelepanu,
Natura 2000 alal asuva
erametsamaa omanikud!
Tänavu saab Natura metsatoetusi taotleda 2.- 21.aprillini.
Tartu maakonnas aitavad taotlusi täita:

• Piret Arvi, 520 5853, piret.arvi@metsaareng.ee ja
Urmas Kittus, 504 1299, urmas.kittus@erametsaliit.ee
Metsaomaniku nõutoas (Tartus, Pepleri tn 32)
E, R kell 9-13 ja K kell 13-17, 21.aprillil kell 9-17.
Teistel aegadel kokkuleppel.
• Uno Kiisholts, 5667 0942, uno.kiisholts@mail.ee
Tartu Jahindusklubis (Võru tn 80).
Vastuvõtt 2.-21. aprill tööpäeviti kell 10 – 16.

Erametsakeskuse ja Eestimaa Looduse Fondi koostöös loositakse
e-PRIA kaudu (epria.pria.ee) Natura metsa toetuse taotluse esitanute seast
välja neli õnnelikku, kel on võimalik koos ühe kaaslasega osaleda
12.07.2014 toimuval õpperetkel lendorava elupaikadesse.
Alutaguse metsades toimuva retke toob võitjateni Estonian Nature Tours.
Soodusregistreerimine 11. aprillini!

Retke juhivad tuntud zooloog Uudo Timm ja mükoloog Indrek Sell.
Esitage oma taotlus e-PRIA kaudu ja osalege loosimises!
Täpsemat infot loosimise
ja toetuse taotlemise tingimuste
kohta leiate Eesti erametsanduse
infoportaalist www.eramets.ee

Autopartner:

Estonian Nature Tours hoolib, toetades lendoravauuringuid
alates aastast 2010 ja Noore Looduskaitsja Auhinda
alates aastast 2005.

SEB 32. Tartu
Jooksumaraton

11. MAI 2014

23/10 km
jooks ja kepikõnd

www.tartumaraton.ee

Meediapartner:

Jooksupartner:

Peasponsor:

Esitleja:

tartuekspress
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müük koos transpordiga LõunaEestis. Tel 5666 7528.

Ehitus

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

Liiva, kruusa, killustiku müük.
Tel 505 7316.
Multši ja okaspuukoore müük
Tõrvandis Tamme 15 (10 €/m³). Tel
512 8315, Andrioun@hotmail.com.

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

ESITLEB:

Plaatimistööd, krohvimine.
Tel 5645 9625,
http://plaatimine.blogspot.com.

Eesti MV ﬁnaalmängud

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

BIGBANK Tartu
vs
Selver Tallinn

Sanitaar-, kapitaalremont (ka santehnilised ja elektritööd), ehitus-,
lammutustööd. Tel 5837 2544.

Neljapäeval 3. aprillil kell 20.00

Ehitus- ja viimistlustööd.
Tel 5904 2174, www.ińnover.ee.

ja

Ehitus, remont, siseviimistlus.
Tel 5622 9840.

neljapäeval 10. aprillil kell 20.00

Tartu Ülikooli Spordihoones * Täispilet 4 EUR Sooduspilet 2 EUR * www.skduo.ee

Ehituspuusepa-, katuse- ja
remonditööd, ehitusabi jne. Ehitus Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.
Eramute küttesüsteemide ehitus
ja hooldus. Tel 505 3323, 514 5951.
Fassaadide soojustamine, krohvimine. Plekitööd. Ramest Ehitus
OÜ, tel 516 6152, info@ramest.ee.
Fassaaditööd, vundamentide
rajamine ja soojustamine.
Tel 5646 5323,
propuleed@gmail.com.
Kallurveod: liiva, mulla, killustiku
müük. Kaevetööd, lammutustööd
ekskavaatoriga. Tel 5356 7062.

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

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 €

Siseviimistlus ja remonditööd
kodudes. Hinnad soodsad! Tel
5681 0163, Mario.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teen kõiki san-tehnilisi torutöid,
eramu täislahendus 1500 €.
Tehtud töödele garantii!
Tel 5800 4772.
Teen remondi- ja viimistlustöid.
Tel 5648 1251.
Tänavakivide paigaldus, haljastus. Tel 5662 0058.
Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaiad-väravad. Tel
5623 3867, www.clinkerservice.ee.
Tänavakivide paigaldus.
Tel 5456 0939.
Uute eramute projekteerimine,
kortermajade soojustusprojektid.
Tel 524 3142, imperialproject.ee.

Materjal

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

Elamukrundid Tartust 10 km (jõe
kaldal, olemas planeering, el 3 X 10
A, vesi). Tel 511 9085.
Hoonestatud ja hoonestamata
kinnistu Torma vallas (kokku 26
ha). Tel 5841 7373.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Meelis
Karu, tel 742 0656, 511 5949.
Krunt Elvas linna ääres
(2korruseline elamu, 126 m²,
kõrvalhoone, krunt 1848 m²,
75 000 €). Tel 5841 7373.
Maja Tartust 5 km (hea asukoht,
uus ehitus, kasulik pind 159,7 m²,
krunt 2669 m²). Tel 511 9085.
Suvekodu Mehikoormas (väga kena,
elamu, saun, ait, krunt 8000 m²,
50 000 €). Tel 5841 7373.
Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.
Uus palkehitus Pajusi vallas Kaave
jõe ääres (saun-suvila, krunt 9952 m²,
20 000 €). Tel 5841 7373.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.

1-3toal renoveerimata korter Tartus otse omanikult. Tel 520 1874.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5615 9460.

BETOONI

Saadaval palju
muid mõõte.

3-toal korter Savernas (3. k, heas
korras, soe, väikesed kulud, aiamaa, 11 500 €). Tel 5841 7373.

1-2toal korter. Tel 507 4635.

ILA

S

REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE

Kinnisvara müük

Siseviimistlus ja remonditööd.
Tel 5568 3394,
www.hsviimistlus.com.

RAV

AS Y
O
ADL

Põrandatööd, plaatimistööd,
san-tehnilised tööd, saunade
ehitus. Tel 528 2696.

Terrassi- ja välisvoodrilauad,
saematerjal, höövelmaterjal, kütteklotsid soodsalt. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

Freesasfaldi müük (12 €/t). Asume
Tõrvandis Tamme 15, tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.
Killustik, freesasfalt, kooremultš.
Tõrvandi, Tamme 15, tel 512 8315.

Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.

Killustiku müük Tõrvandis
(erinevad fraktsioonid, 12 €/t). Tel
512 8315, Andrioun@hotmail.com.

1-2toal korter omanikult.
Tel 5373 8500.

Killustiku, kruusa, liiva ja mulla

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

1-2toal korter. Tel 550 0225.

Alustame
hooaega
superpakkumisega!

Aknad tehasehinnaga!

• 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

Neljapäev, 3. aprill 2014

Koolitus
Autokool Viva Liiklus ootab uusi
õpilasi igal esmaspäeval kell 17
aadressil Jaama 76-B6.
Emajõe Keeltekool: uued kursused aprillis. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.
Raamatupidamise algkursus.
8. IV - 7. V (40 tundi). Tel 736 1544,
www.rahvaylikool.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.

tartuekspress

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

reklaam

kaardid, blanketid reklaamtrükised. www.bookmill.ee

Teenused

Litsentsiga korstnapühkija Tartus,
Tartumaal, Põlvas, Põlvamaal.
Tasuta akt. Tel 5191 6605.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Lisatöö koristajale (Tähe tn) reedeti 12.30-16.30. Tel 5823 0411.

PANDIMAJA
V.E.M.M.

Lõunakeskuses asuv söögikoht
Free Caffee võtab tööle pannkoogikoka. Graafik 2 tööl, 2 vaba,
vahetus 12,5 h, tööpäeva algus kl 8.
CV palume saata meilile terje@astri.
ee või aadressil Riia 195c, 51014 Tartu. Tel E-R 8-16ni 528 5187.
Veofirma pakub tööd E-kat
autojuhile Eesti-Baltikumi piires.
CV koos palgasooviga palume
saata merjeorula@gmail.com,
info tel 5556 8880.

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

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

Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole. Simmaniduo ja Kandlemees Sander. Tel 504 3202.
Soodne fekaalivedu iga ilmaga ja
iga päev. Tel 521 3305.
Soodne fekaalivedu ja ummistuste eemaldamine. Tel 538 28791,
www.atram.ee.

Hallituse ja majavammi tõrjetööd, analüüsid. Tel 5662 9559,
www.niiskusabi.ee.

Tasuta kodumasinate ja muu
tehnika äravedu. Tel 5386 9008.

Hauaplatside hooldus ja kujundus. Tel 523 7238.

Tasuta õigusabi. Tel 5551 8893.

Kasvuhoonete (plastikkattega)
müük üle Eesti - www.kasvumaja.ee.
Tel 5915 1801 (eesti k), 5688 1406
(vene k).

3 m ja tükeldatud kasepinnud
(50, 40, 30 cm). Tel 529 0183,
www.elevus.ee.
Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv
lepp). Transport tasuta.
Tel 5301 1161.
Ahju-, pliidi- ja kaminapuu.
Tel 525 7628.
Eramute küttesüsteemide ehitus
ja hooldus. Tel 514 5951, 505 3323.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Kaseküttepinnud (pikad ja tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.

Kasutatud riiete pood Anni juures (Võru 14) pakub riideid kogu
perele. Iga nädal uus kaup!
Odavad riided Rootsist, kaupluses
selga sobiv, iga päev midagi uut
Tartus Kalda tee 28.

Sõidukid

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

Viljapuude hooldus-lõikus:
hästi pügatud puu kannab ilusaid
vilju ja on kena vaadata. Üle 15 aasta kogemusi, 7-32 €/puu.
Tel 5699 9884, haljas@arche.ee.

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

Kiviaedade ehitus: kiviaiameister.
blogspot.com. Info tel 510 1902.
Koristame krunte (ka puude ja
põõsaste lõikus) ja teeme santehnilisi töid. Tel 509 0750.

Müüa Audi A6 (1,9 TDI, 96 kw,
2004, väga heas seisukorras,
ls 191 450 km). Tel 511 9085.

Korstnatööd. Pakume kestvaid
lahendusi. Töö kiire ja korralik. Tel
5625 1750, tomeli.ee.
Fekaalivedu, ummistuste
likvideerimine, trasside pesu.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Kujundus- ja trükitööd. Visiit-

Lisatöö koristajale õhtuti Reola
külas. Koristamist vajavad kontoriruumid. Lisainfo tel 5823 0411.

Kasutatud raamatud. Ka nõukogude perioodist. Raha kohe kätte.
Tel 734 1901.
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.
Vanametall, autod, traktorid jne.
Vedu meilt, vajadusel lõikamine.
Tel 520 3169.

Väga soodne fekaalivedu 7 päeva
nädalas. Tel 5340 2060.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

TÕNU SILLO
kiviraidur

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

Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

Otsin tööd

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

Ost

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

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

Pakun tööd

Uus kogus linast niiti. Tikkimislõngad 0.60 €/20 m. Leiunurgas
01.-12.04 värviline heegelniit 6
€/kg, villane vaibalõng 5 €/kg.
Tartus Ropkamõisa 10 hoovis,
E-R 10-16, L 10-14. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

Koerte pügamine ja hoidmine.
Tel 5559 6964.

Vanem naine otsib tööd. Võib olla
asendus ja ka ajutine. Tel 508 7457.

Müük

Arvutite remont ja hooldus.
Struve 8, Joorami pood, tel
5657 7785, www.jooramipood.ee.

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

Laias valikus lõhutud küttepuud
veoga. Lepiko talu, tel 5667 5750.

Loomad

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

Riided

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

Lõhutud kask 50 cm 36 €/rm, 30
cm 38 €/rm, kuiv okaspuu 32 €/
rm, märg segapuu 32 €. Vedu
tasuta, koorem on 5 rm.
Tel 5377 4476.

Teen kõiki san-tehnilisi torutöid,
pakun tehtud töödele garantiid!
Tel 5800 4772.

Jõe butiigis uus kaup! H&M,
Zara, Lindex, Icepeak, Hugo Boss,
Jack&Jones jms. Soola 10, E-P 9-16.

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

Otsime juukselõikuse modelle!
Anne 36, Tartu, tel 522 5459,
info@ökosalongvikerkaar.ee,
www.ökosalongvikerkaar.ee.

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

Põllundus

Küte

Tervis

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
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Neptun haagised sõiduautole,
hinnad alates 370 €. Tel 525 0221,
656 6205, www.haagis.ee.
Pakume sõiduautodele ja mikrobussidele rehvivahetust ja tasakaalustamist. Hinnad soodsad.
Powerservice OÜ, Ringtee 27, Tartu. Tel 5342 6788, 512 8303.
Veo- ja sõiduautode remont,
keretööd, varuosad, puksiir.
Tel 504 0334,
allroads.allroads@gmail.com.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

OÜ PLEKK-KATUS
• Katuse- ja seinaplekk
• Lisaplekid
• Roostevaba-, vask-, messingplekk
TARTU
Riia 136C
Tel: 5343 0334, 739 0196
katusplekk@gmail.com
www.plekk-katus.com

TALLINN
Kadaka tee 4
Tel: 506 5659, 65 65 782
info@plekiladu.ee
www.plekiladu.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

TELLI
KUULUTUS
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

tartuekspress
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ERAKORDNE
PAKKUMINE –
SOFT SHELLI OSTJALE KINGIME
TURVAJALANÕUD KAUBA PEALE*

SNICKERS
Workwear
kapuutsiga
Soft Shell
art 1219/04
art 1219/5804

Moodsat, sportlikku ja nägusat jakki võib kanda aastaringselt.
Tuulekindel, veekindel ent hingav jakk on valmistatud pehmest
ja elastsest 3-kihilisest Soft Shell materjalist.
Materjal: 100% polüester, 285g/m²
Värv: 04 - must, 5804 - digiprint

HIND 124.- €

*Osta
SNICKERS
Workwear
kapuutsiga
Soft Shell
ja saad KINGITUSEKS
DIADORA Nimbus turvajalanõud!

DIADORA Nimbus
S3 HRO SRC
turvajalanõud
art 157602-80013

TAVAHIND 99.-

€

vetthülgavast nubuck-nahast pealsete
ja võrkvoodriga. Kahevärviline nitriiltald talub
õli ja mitmeid kemikaale, hea löögisummutus.
Turvanina ja torkekindel tald (komposiit ja APT).
E.V.A. anatoomiline eemaldatav sisetald.
Värv: must/kollane
Suurused: 41–46

art 1219/04
või art 1219/5804

art 157602-80013

TAMREX OHUTUSE OÜ

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee

TALLINN

TARTU

PÄRNU

RAKVERE

VILJANDI

JÕHVI

VÕRU

VALGA

NARVA

HAAPSALU

PAIDE

Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

Aardla 114, Ringtee 37a

Riia mnt 169a, Savi 3

Pikk 2

Riia mnt 42a

Tartu mnt 30

Piiri 2

Vabaduse 39

Tallinna mnt 19c

Ehitajate tee 2a

Pikk 2

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 30.06.2014 või kuni kaupa jätkub!
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