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Politsei palub abi

Pühapäeval, 6. aprillil teatati politseile, et Rõngu vallas Käärdis sõideti öö jooksul otsa kahele
kasele ja männile. Kahju põhjustaja lahkus sündmuskohalt.
Ööl vastu 5. aprilli sõideti Lääne tänaval otsa
tumesinist värvi sõiduautole Volkswagen Golf,
millel sai kahjustada parem külg. Kahju põhjustaja
lahkus sündmuskohalt.
Laupäeva, 5. aprilli ennelõunal sõideti Elvas
Konsumi parklas otsa helesinisele sõiduautole
Mazda 2, millel sai kahjustada tagastange. Otsasõitja lahkus sündmuskohalt.
Neljapäeval, 3. aprillil teatati politseile, et öö
jooksul sõideti Sõpruse puiesteel otsa halli värvi
sõiduautole Opel Vectra. Sõidukil purunes parem
küljepeegel ning kahjustusi sai ka uks.
Neljapäeval, 3 aprillil kella 13.45 ajal sõideti
Rebase tänava Büroomaailma kaupluse parklas
otsa sõiduautole Citroen Berlingo. Sõidukil sai
kahjustusi tagastange.
Neljapäeval, 3. aprillil kella 20 paiku teatati
politseile, et Mäe tänaval sõitis väike sinine sõiduauto otsa maja ees olevale lillepostamendile
ning lahkus kahju korvamata sündmuskohalt.
Kõigil, kes juhtusid mõnd kirjeldatud liiklusõnnetustest pealt nägema, palutakse helistada
telefonil 730 8814.

Tsiklivaras
nabiti otse teolt
Helistaja vihjele reageerinud politseipatrull pidas
Tartus kinni kaks meest, kes püüdsid ärandada
mootorratast.
Laupäeva, 5. aprilli hilisõhtul sai politsei teate,
et Puiestee tänaval lükkavad kaks kahtlust äratanud tumedates riietes meest üht mootorratast
maja eest minema.
Sündmuskohale sõitnud patrullpolitseinikud
hakkasid ümbruskonda läbi vaatama ning nägid
Raadi surnuaia lähistel pimedas midagi vastu helkimas. Lähemal kontrollimisel tuvastasid nad kaks
meest, kes mootorratast edasi lükkasid. Mehed
ei osanud anda adekvaatseid ütlusi selle kohta,
kelle sõiduvahendit nad parasjagu lükkavad või
kuhu on plaan sellega edasi liikuda.
Samal ajal, kui politsei tuvastas ratast lükanud
isikuid ja rattaomanikku, avastas viimane ise, et
sõiduvahend on maja eest kadunud. Varguse
ohver asus ehmunult omal jõul ümbruskonnast
ratast otsima ning jõudis peagi politseisõiduki
vilkurite juhatusel surnuaia juurde, kus tema sõiduvahend juba tagastamist ootas. Rattaomanik
nentis kahetsusega, et oli unustanud mootorratta lukustada.
Politsei pidas mootorratta varguses kahtlustatavad, alkoholijoobes 22-aastase ja 37-aastase
mehe kinni ning toimetas nad esialgu arestimajja
kainenema. Juhtunu uurimiseks alustati kriminaalmenetlust vargust käsitleva paragrahvi järgi.
Politsei tänab helistajat, kelle tähelepanekule
reageerimine võimaldas operatiivselt tabada kuriteos kahtlustatavad mehed.

Loe ja kommenteeri
www.tartuekspress.ee
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Maria Freimani ja Juhan Kangilaski idee „Linnamootor“ jäi Emajõe Ärikeskuse arhitektuurivõistlusel teisele kohale, kusjuures esimest kohta polnud žürii hinnangul väärt keegi. Nüüd võitlevad autorid detailplaneeringu vastu petitsiooni kaudu.

Poolik, kole ja jalakäijavaenulik?
Arhitektid on asunud võitlusse
bussijaama ümbritseva Sadama
kvartali detailplaneeringu vastu, mis jätab nende hinnangul
piirkonna endiselt ebaselgeks,
ebaesteetiliseks ja autokeskseks.
“Soola tänav on Annelinna-kesklinna suunal üks kvartali aktiivsemaid
kergliiklusühendusi ning siia koonduvad piirkonna ühed aktiivsemad funktsioonid: ärikeskus, bussijaam ja turg,”
väidab Urmo Metsa, Lauri Eltermaa,
Eva Nõmme, Kaur Talpsepi, Juhan
Kangilaski ja Maria Freimanni avaldus. Tegemist on arhitektidega, kelle tööd “Suhtlev ruum” ja “Linnamootor” jäid Emajõe Ärikeskuse aasta alguses korraldatud ideevõistlusel jagama
teist kohta – üht selget favoriiti ja kõiki
rahuldavat lahendust ei leitudki.

Vales suunas
Paraku ei tegele detailplaneeringu
praegune lahendus võidutöö autorite

arvates kergliikluse eelistamisega ega
seetõttu ettevaatavalt kogu Sadama
kvartalis tekkivate liiklusprobleemidega. Nii ei soodusta planeering kesklinnale omase aktiivse linnatänava teket.
“Praegune lahendus säilitab Soola
tänaval mittetoimiva liikluskeemi, kus
suure autoliikluse tõttu jäävad kannatajaks kergliiklejad,” seisab pöördumises. “Bussijaamaesisel tänavalõigul kaotatakse üks sõidurada (kusjuures võimalusega see hiljem taastada), mis aga ei vähenda tänava liikluskoormust! Olemasolevaga võrreldes 1,5
meetrit laiem kõnnitee bussijaama ees
ei tähenda sisulist kergliikluse eelistamist.”
Samuti rõhutavad autorid, et lähitulevikus kvartalisse planeeritavad hoonestusmahud ja turu korrastamine
prognoosivad autode voo edasist suurenemist: “Planeering toob juurde kaks
kõrgendatud ülekäigurada, mis hoopis
suurendavad jalakäija ja auto potentsiaalseid konflikte tulevikus, sest üldist
liikluskoormust ei vähendata.”

Tartu hotelli poolsel tänavaküljel
säilitatakse dubleerivad parklapääsud
hotelli ja Statoili kinnistule, mis aga
katkestab kartuste kohaselt kergliiklejate sujuva liikumise. “Tasku ärikeskuse poole jääv kõnniteeala on kitsas, eriti saabuvaid busse teenindavas lõigus,”
lisavad arhitektid.

Tagahoov kesklinnas
Võidutööde autorid arvavad, et ainus
võimalus tagada ärikeskuse ja bussijaama esisel tänaval kergliikluse sisuline eelistamine on valdava autoliikluse
ümbersuunamine. Erand jääks kehtima Tasku alumise parkla transpordile ning taksodele. “Leiame, et üheks
võimaluseks on suunata autoliiklus
ümber Sadama ja Väike-Turu tänava
kaudu. Sadama tänava laius võimaldab
liikluse ümberplaneerimist kahesuunaliseks,” pakuvad arhitektid.
Samuti muudab kavandatav lahendus allakirjutanute sõnul bussijaama ja
Tasku esikülje praegusest veel suure-

mas ulatuses tummaks ja mittesuhtlevaks seinaks, jättes tänava kesklinnale sobimatult tagahoovilikuks ning
pärssides aktiivse linnaruumi edasist
arengut.
“Aktiivsete tänavafrontide vähesust
võib pidada üheks põhiliseks probleemiks Sadama kvartalis, mistõttu sealne avalik ruum on kergliiklejale pikemaks peatumiseks ja vaba aja veetmiseks ebaatraktiivne,” selgitab avaldus. “Hetkel on Tasku esimene korrus pooleldi suletud ja mittesuhtlev,
poole tänava ulatuses aga bussijaama
abil aktiivne ja suhtlev. Käesolev planeeringulahendus kaotab ka tänase
aktiivse pinna, viies bussijaama Tasku sisse.”
Kokkuvõttes kurdavad autorid, et
nende võidutöid pole detailplaneeringu koostamisel arvesse võetud, ehkki võistluse žürii protokoll seda lubab.
Nende veebipetitsiooni oli eilse seisuga
nelja päeva jooksul toetanud pea 400
inimest.
Kaur Paves

Linlased palutud taas heakorratalgutele
Tartu linn kutsub sel kevadel
juba 17. korda kõiki vabatahtlikke osalema traditsiooniks
saanud kahenädalastel heakorratalgutel, mis kestavad 14. –
27. aprillini.
Talgutel korrastatakse linnale ja riigile kuuluvaid maid, millel puuduvad
kasutajad ja hoolduslepingud. Probleemsemad piirkonnad on sel aastal
Jaamamõisa ja Ihaste piirkond, kõrgepingeliinide alused ja raudteega külgnevad alad ning Emajõe kaldad.
“Peamiselt kogutakse neis piirkondades olmejäätmeid, mis on varjulistesse kohtadesse sokutatud, tuule või
veega kandunud või autost välja visa-

tud,” sõnas linnapuhastuse peaspetsialist Madis Tammeorg.
Talgutele soovitatakse registreerida gruppide või kollektiivide esindaja-

te kaudu, kuid ka üksikutele soovijatele
leitakse sobiv töö. “Igale seltskonnale
anname jõukohase objekti, lepime kokku aja, jagame juhised ja töövahendid,
loomulikult pakume kehakinnitust,
tellime jäätmete äraveo ning jagame
tublimatele auhindu,” kirjeldab Tammeorg protsessi. Registreerimine talgutele käib jooksvalt ning praeguseks
on end kirja pannud sadakond vabatahtlikku.
Ka sel aastal on teretulnud omaalgatuslikud talgud. Igaüks on oodatud
oma maja ümbrust korrastama, kuid
jäätmete toimetamise jäätmejaama
peab organiseerima ise. 14.-27. aprillini võtavad Tartu jäätmejaamad kevadkoristuse käigus tekkinud aiajäätmeid

vastu tasuta.
Eelmisel aastal osales talgutel kokku
1185 linlast, likvideeriti 650 ruutmeetrit
võsa ja koguti kokku 1229 kuupmeetrit jäätmeid, kusjuures 10 aasta jooksul
on kogutud olmeprügi osakaal vähenenud ligi poole võrra. Madis Tammeoru
sõnul on sellele peamiselt kaasa aidanud korraldatud olmejäätmete veo käivitamine, tartlaste teadlikkuse tõus ja
maade kasutuselevõtt, aga ka talgute
käigus toimunud varjava võsa likvideerimine.
Linna heakorratalgutel osalemissoovist tuleb teada anda telefonil 736 1267
või 503 7215 või e-posti aadressil madis.
tammeorg@raad.tartu.ee.
Rasmus Rekand
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aitab säästa loodust ja on lihtne kasutada
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Teavita löök
aukudest
Tartu linnavalitsus palub elanikel teatada tänavatel asuvatest
ohtlikest löökaukudest ning
lahtistest ja vajunud kaevukaantest.
Kevadised temperatuurikõikumised hoogustavad teekatete lagunemist ja kuigi tänavate seisukorda jälgivad pidevalt
linnavalitsuse teedeteenistus
ning tänavate jooksva remondiga tegelev Lemminkäinen
Eesti AS, on oodatud ka kõik
linlaste tähelepanekud.
Lemminkäinen Eesti AS
alustas eelmisel nädalal teeremonti kuuma asfaldiseguga,
eelisjärjekorras remonditakse
rohkem lagunenud peatänavad ja bussiliiklusega tänavad.
Tänavaaukudest ning lahtistest ja vajunud kaevukaantest
saab teada anda linna heakorratelefonile 1789 või e-posti
aadressile 1789@tartu.ee või
www.tartu.ee/1789.
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Kivi Konsum hoolitseb ka lõokeste eest

lausega

Vikatimees edukam

Märtsis registreeriti Tartumaal 136
sündi ja 163 surma, aasta eest
olid samad arvud vastavalt 130
ja 139. Ka mulluse 35 abiellumise
asemel registreeriti möödunud
kuul abielusid vaid 23.

Uksed avas tuliuus Kivi
Konsum, mis on argipäeviti
avatud juba varahommikul
ja pakub toidukaupa kiire
elutempoga inimesele.

Mänguasjade
armastuslood

Rahapetturid
tegutsevad taas
Lõuna prefektuuri kriisiohjekeskusele on järjepanu taas
saabunud mitu teadet selle
kohta, et Tartumaa inimestele
teatatakse vene keeles õnnetusse sattunud lähedastest
ning pakutakse võimalust raha
eest probleem lahendada.
Nii helistas vene keelt kõnelenud isik Kallastel elava vanema naisterahva lauatelefonile
ning väitis, et vanaproua lapselaps on põhjustanud traagilise
liiklusõnnetuse. Talle pakuti
võimalust raha eest tekkinud
probleem suuremate sekeldusteta lahendada. Proua kelmidele raha ei andud ning võttis ühendust hoopis politseiga.
Politsei hoiatab, et tegu
on petuskeemiga ning palub
kõigil, kellele tehakse taolise
iseloomuga telefonikõnesid,
teatada nendest kohe politsei
hädaabinumbril 110. Kui tehakse ettepanek tagasi helistada,
siis tuleks see number üles
märkida ning samuti politseile
teada anda.
Mitte mingil juhul ei tohiks
kelmidele aga raha maksta.
Samuti palub politsei kõikidel inimestel, kes seda teadet
loevad, ühendust võtta oma
eakate sugulaste ja tuttavatega
teavitamaks neid kelmidest ja
nende tegutsemismallidest.

1 938 606

gu ligikaudu 300 000 eurot poe sisseseadmiseks. Tahame siin julgemini teatud asju ja lähenemisi testida.
Millise kontseptsiooniga poodi siinsed inimesed ise kõige meelsamini
sooviks?“ innustab Punger poekülastajaid julgelt märku andma, kuidas kauplus sortimendi või teenustega veelgi meelepärasemaks muuta.
Samuti lubas ta hoida Konsumis hinnataseme tudengeid sil-

eurose kasumiga lõpetas eelmise aasta AS Tartu Veevärk, millest
omanikule ehk linnale makstakse
tänavu dividendideks 300 000
eurot. Varasemaid perioode
summeerides jääb veevärgi käsutusse veel 12 491 272 eurot jaotamata kasumit.

mas pidades taskukohasema kui
lähikonna konkurentidel.
Uus Konsum, mis on pisut suurem kui Karete oma, aga teistest
poole väiksem, võtab enda alla
660 m2 müügipinda. Lisaks tegutsevad samas hoones veel lillekauplus ja taaraautomaat. Kivi Konsum
on avatud E-R 7.30-23 ja L-P 9-23.
Kaupluses saab tööd 27 inimest.
Rasmus Rekand

Ajapikendus kioskile
Linnavalitsuse otsusega sai Kaunase pst 79b asuv ajutine toiduainete müügikiosk viieaastase
ajapikenduse – seega saab seal
ostlemas käia vähemasti 2019.
aastani.

Heategevuslik tervisepäev
Laupäeval, 12. aprillil kell
12–15 toimub Tasku keskuses heategevuslik tervisepäev, mille eesmärk on
tutvustada lastele ja nende
vanematele tervislikku toitumist, liikumist ja elutervet mõtlemist.

Uued autopesulad

12. aprillil kell 13-15 ootab Tartu
tähetorn huvilisi kosmonautikapäeva perepäevale „Kosmoselend“, kus saab valmistada käepärastest vahenditest kosmoselaeva või kosmosebaasi ning kuulata
põnevaid jutte sellest, kuidas
teistele taevakehadele jõuda ning
mis meid sinna jõudes ees ootab.

TTK juhatuse esimees Tarmo
Punger usub, et uue poe võtavad
soojalt vastu nii tudengid kui kesklinlased. 
Rasmus Rekand

ti suurim kogus tervislikku salatit, mille valmistavad Tartu koolide 1.-7. klasside lapsed. Kell 12-17
toimub Taskus ka Terviselaat,
kus pakutakse tervislikke too-

Tervisepäeva tulu, mis laekub
laadaliste kohamaksust, läheb
heategevuseks Tartu andekate laste ja Tartu vähekindlustatud perede toetamiseks koostöös Toidupangaga.
Päeva käigus valmib Tasku
esimese korruse aatriumis Ees-

Parkmetsa jooksule
12. aprillil kell 13 korraldab Treenitus MTÜ Raja tänava pargis järjekorras kolmanda Tartu Parkmetsa
jooksu, kus spordisõprade päralt
on 7 km jooksu- ja kõnnidistants
ning tasuta lastejooks (500 m).

teid ja teenuseid. Veel saab osaleda meisterdamise ja fruktodisaini töötubades.
Muusikalist elamust pakuvad
laulustuudio Fa-diees laululapsed
ja noored muusikud Elina Hokkanen ja Johannes Laas. Tartu linna
tervishoiuosakond korraldab
lastele terviseteemalisi
mänge ja viktoriini.
Tervisepäeva raames
kuulutatakse välja Tartu parim tervislik salatikoht. Täpsem info: tervisepaev.paremelu.ee/taimetoidu-konkurss.
Kaur Paves

Võrkpalli meistrivõistluste finaalide kolmas vaatus leiab aset
10. aprillil kell 20 TÜ spordihoones. Vastamisi ikka kodune Bigbank ja pealinlaste Selver, kel
mõlemail üks võit juba vöö vahel.

12. aprillil kell 20 tasub tee Volga
restorani jalge alla võtta neil,
kes peavad lugu bugitantsust
– treener Esko Tulluse juhendamisel peetakse maha just selles
stiilis liikumist õpetav workshop
ning õhtu jätkub ohtra praktikaga.

Kosmoselend tähetornis

Kuulates külastajat

Võrgumeeste tuleproov

Restorani bugima

Alates 9. aprillist on
mänguasjamuuseumis vaadata
j u u b e lia as t a k s
valminud näitus
„ Armastuslood “,
kus kajastuvad
emotsionaalsed
lood kallitest mänguasjadest,
sõprusest ning armastusest.

„Pakume nii toidukaupa, mida
saab kiirelt teele või lõunapausiks
kaasa osta, kui ka poolfabrikaate, millest on hõlbus õhtueine valmistada,“ tutvustas poe suunitlust TTK juhatuse esimees Tarmo
Punger. „Siin on kohviautomaat,
kaasa saab osta sooja pitsat, einevõileibu ja grilltooteid, küpsetuslett pakub mitmekesist saiakeste,
pirukate ja tükikookide valikut.“
Kaupluse lahtiolekuaegu planeerides on eelkõige arvestatud hommikuse tööle ja loengusse ruttajaga, mistap argipäeviti keeratakse
uksed lukust lahti juba kell 7.30.

Pungeri sõnul on oluline, et
vastavatud pood sobiks ka piirkonna püsielanikele: „Neile mõeldes on olemas ka igapäevaeluks
vajalik toidu- ja tööstuskaup. Poel
on hea asukoht nii auto kui bussiga liikleja jaoks. Kauplus asub Tartu ühe suurima liiklusmagistraali
ääres. Lähedal on ülikooli ühiselamud ja südalinn.“
Tartu kuues Konsumi kaubamärki kandev Kivi Konsum asub
Narva mnt 25a, nö esimese torn
ühiselamu kõrval. Seal varem
tegutsenud meelelahutuskoha
hoone lammutas ning uue poe
maja ehitas Colordia AS, kellega TTK on rendilepingu esimese
hooga sõlminud kümneks aastaks.
„Meie investeering siia on prae-

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Sõbra Selveri
parkla autode varikatusega käsipesula rajamiseks ja kiitis heaks
Ringtee 52 detailplaneeringu,
mis näeb ette krundi jagamise ja
ehitusõiguse määramise autopesula ja kahekorruselise ärihoone
kavandamiseks.

Noortekeskusele
aknad
26 309 euro eest vahetab riigihankeil parima pakkumuse teinud Techlink OÜ juunis-augustis välja Anne noortekeskuse 44
akent.

Linnalinnulaupäevak
Linnusõbrad on laupäeval, 12. aprillil kell 11.30
oodatud botaanikaaeda traditsioonilisele LinnaLinnuLaupäevakule
(LiLiLa), et õppida
tehispesade näituselt, kuidas suleliste
kinnisvaraturgu endagi panusega
elavdada.

Pallasele pai
Ajaleht The Guardian valis välja
Baltikumi 10 parimat hotelli ning
ainsana Tartust pääses eliidi sekka hotell Pallas, mille puhul kiideti
hotelli interjööri, ajaloolise tausta
taaselustamist sisekujunduses
ning tubade akendest avanevat
vaadet.
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.

E-R kl 10-18, L kl 10-15

ia
aastoran
res
Naisteratas 28”

(1 käik)

259.-

209.-

E - L 11-22, P

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

hiina, nepaali ja tai toidud

kl 11–15 päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 € • õpilastele, tudengitele -10%
peolaua või söögi kaasa tellimine -10%
Naisteratas 28” Küsi pakkumist tel 747 7093, 5691 4817. http://vagamama.weebly.com

(3 käiku)

299.-

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

269.-
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Kui palju määras poliitikasse
tuleku ja europarlamenti kandideerimise juures tõik, et Postimehe vastutava peatoimetaja
kõrgepalgaline koht novembris
ära kukkus?

Seda momenti kindlasti polnud. Mulle tehti kohe pärast töölt lahkumist neli uut pakkumist ja mõne neist oleks võinud ju ka võtta, aga
kuskilt hakkas mõte poliitikasse minekust aina
puurima. Mulle olulised inimesed kinnitasid,
et on kaua mõelnud, et võiksin seda teha. Isegi naine, kes on kõikide mu ettevõtmiste suhtes väga kriitiline olnud – õigusega, arvan – oli
väga toetav.
Plaan ei olnud veel konkretiseerunud, aga
31. detsembril ütlesin kõik neli tööpakkumist
ära. Mul ei ole ka otsest majanduslikku vajadust
tööle tormata.

Praegu elad säästudest?
Põhimõtteliselt küll. Olen ju 2004. aastast
peale olnud ettevõtete tegevjuht (varem BNS-is)
ja seal makstav töötasu pole halb olnud. Olen
ka küllalt säästlik inimene.
Aga miks ma poliitikasse läksin, on keeruline seletada. Endas oli tekkinud veendumus, et
mingeid asju ei suuda ma enam kõrvalt vaadata. Kõige kõvemini hakkas see tunne puurima
Sirbi skandaalis. Rääkisin raadios ja teles lihtsatest asjadest: ühe erakonna kaks varju hoidvat mõjutajat mingil arusaamatul põhjusel üritasid oma sõbrale teha peatoimetaja koha ühes
väiksetiraažilises kultuurilehes.
Inimene, kel erakonnas polnud märkimisväärset positsiooni, helistas SA Kultuurileht
nõukogu esimehele (Tartu uuele linnapeale
Urmas Klaasile) ja andis sisuliselt korralduse,
et Kaur Kender tuleb peatoimetajaks panna.
Tundsin otseselt, et minu kui kodaniku seisukohast on see erakordne sigadus, niimoodi ei
tohiks asjad üheski riigis käia.
Järgnes suur hulk toetusavaldusi. Inimesed
helistasid, saatsid meile ja kordasid ühte – su
jutt on jumala õige, keegi peab selliseid asju
rääkima.

Miks selline hullumeelne käik tehti – oli ju ilmselge, et sellest jama
tõuseb?

Ei ole kindel, et see nii ilmselge oli, sulle ja
mulle võis ju olla. Neid kohti, kus avalikkusele mittenähtavate kokkulepete abil on sobimatuid inimesi ametitesse pandud, on ju veel
– kuidas saab Tartu linnapeaks Urmas Klaas?
Kas Tartu Reformierakonna organisatsioon on
ta sinna etteotsa valinud? Ei, neile tuli see suure üllatusena. Kui sellised käigud on järjepanu
õnnestunud, siis sa ei mõtle enam, kuidas see
väljastpoolt tunduda võib.
Eesti poliitika on kahjuks väga suletud kasti
moodi. Vaatame kas või praegust peaministrit (Taavi Rõivast): ta on sisuliselt keskkoolist peale olnud erakonnaga kaasas, välispidist kogemust tal pole. Iseenesest võib ka nii
poliitikasse tulla, aga kui kogu põlvkond, nagu
Reformierakonnas näha – Arto Aas, Remo
Holsmer, Kristen Michal, Keit Pentus – on
maast madalast erakonnaga üles kasvanud,

teeb see poliitika halvas mõttes küüniliseks
ja päevapoliitiliseks. Alati vaadatakse lühiajalist kasu, esindatakse kitsaid huve ja laiem pilt
jääb kõrvale.
Arvan, et need, kes on midagi muud teinud, võiksid huvi korral poliitikasse tulla ja
ka poliitikud võiksid takistusteta reaalsusesse tagasi sukelduda. Kolleegid on mullegi
öelnud, et ega sul nüüd ajakirjandusse enam
tagasiteed pole. Ma küsin vastu: mismoodi see loogiline on? Kas ma olen oma kutseoskused minetanud? Mitte et ma plaaniksin kohe tagasi tulema hakata, aga mind ei
rahulda selline suhtumine, et poliitikasse ei
minda, aga kui seal juba oled, siis sealt enam
ei tulda.

Kes oleks Tartule Urmas Klaasist
parem linnapea?

See oleks tartlastel endal vaja otsustada.
Oleks ju mõistlik, kui koalitsioon otsustaks
Tartust valitud saadikute seas ära, kes linnapeaks saab, mitte et Tallinnas Reformierakonna kontoris tuleb kellelegi mõte, et ohoo – saadame Tartusse Urmas Klaasi, ja ta lähebki, hoolimata sellest, et teda Tartust kuhugi valitud ei
ole. Aga sellised vangerdused on Reformierakonnale väga omased.

vestelda oma valitud saadikuga ja küsida, miks
me küll sellise linnapea saame. Inimesed võiksid olla aktiivsemad selgitama, et olud on muutunud ja otsused neile vastuvõetamatud. Poliitikud vajavad tagasisidet.
Ka ajakirjandusel on siin oma roll. Kui 2012.
aasta mais ilmus skandaali põhjustanud Silver Meikari artikkel, helistas mulle üks kõrge
reformierakondlane ja ütles, et see, mis te teete,
on küll väga lahe, aga järgmisena tulevad jaanipäev ja Õllesummer ja kogu see asi on ununenud. Aga kirjutasime sellest umbes aasta aega
järjest ja selle aja sisse jäi ka Kristen Michali
tagasiastumine.
Kui valitsuserakond on rikkunud rahastamise reegleid ja õigustab seda rikkumist, püüab
prokuratuuri rünnata, uurimist pidurdada,
pole ajakirjandusel muid valikuid kui teemaga tegeleda.

Ja selle arvelt võib mõni pisem
munitsipaalsigadus kajastamata
jääda?

Need valikud pole alati nii mustvalged, aga
ajalehe maht on piiratud ja kui on ikka nii suur
jama ja teemad on inimestele olulised, mida on
online-ajastul lihtne kindlaks teha, siis töövõime on lõplik suurus.

Elektrooniline sigaret

Mida meie valijatena siis tegema
peaks?

On väärarusaam, et valimistevahelisel ajal
pole midagi teha. Peale valimiste on olemas
kõiksugu moodused kuni selleni välja, et võiks

Jääb mulje, nagu oleks su teravik
suunatud Reformierakonna vastu.

Viimase kümne aasta jooksul on nad teinud
olulist taandarengut. Kunagi, kui Siim Kallas selle erakonna asutas, oli tegu väga edasi-
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dideerinud kohalikel valimistel. Aga mul ei ole
mõtet oodata tervet aastat riigikogu valimisteni.
Europarlamendi valimised on mulle erakordselt sobivad, sest kogu Eesti on üks ringkond. Valija saab endale sobiva kandidaadi
sõltumata elukohast ja võib olla ka kindel, et
tema hääl just sellele inimesele läheb. Seega
on võimalik saada väga tugev mandaat, mis on
poliitikule ülioluline. Kui oled ikka saanud viimastel valimistel 29 häält, ei ole sul poliitikas
midagi teha – mis muidugi ei takista mõnel
mehel ministriks või Tartu linnapeaks olemist.

Loodad reaalselt Brüsselisse pääseda?

Arvan, et mul on päris hea šanss. Ei tahaks
sugugi välistada, et ma IRL-i kandidaatide seas
kahe parima sekka tõusen.

Kes IRLi valimisnimekirjas sinust
nõrgemad on?

Europarlamenti pürgiv endine
tippajakirjanik Anvar Samost
(IRL) tõrvab võimu külge klammerdunud reformierakondlasi
ning lubab Brüsselis võidelda
joomatõve ja kiirlaenude vastu.

püüdliku ja riigile kasu toova parteiga. Tänane erakond on äärmiselt lühiajalise vaatega
ja tema peamine küsimus on, kuidas võimul
püsida. Kui see varjutab kõik muu, on asjad
halvasti.

Miks Reformierakonnaga tihedalt
seotud Liberalismi Akadeemia sulle 2011. aasta lõpus aasta liberaali
auhinna andis?

Ega see mind ei rõõmustanud. Kahtlustan
selle taga küünilist arvestust. Täpselt samal
nädalal olin minemas Postimehe vastutavaks
peatoimetajaks ja ilmselt üritati mulle kohe silt
külge panna.

Mida sarnast IRL-is parandada
tahaksid?

Poliitikasse minnes pidin ju mingi valiku tegema. Vaatasin, millistel erakondadel
on säilinud veel eetilist selgroogu. IRL ei ole
veavaba, aga nende puhul on kõige paremini
näha, et kui keegi saab hakkama eksimusega, siis erakond menetleb seda ausalt ja avatult. Mõtleme kas või elamislubade skandaalile: kesksed tegelased (Indrek Raudne ja Nikolai Stelmach) on tänaseks parteist lahkunud
ja mitte seetõttu, et nad ise väga oleksid tahtnud.

Kummalt poolelt ühinemiseks
initsiatiiv tuli?

See kuidagi läks nii, et raske on öelda, kes
kellega ühendust võttis. Ühel hetkel lihtsalt
istusime ühe laua taga. Peaminister Andrus
Ansipi Sotši olümpiamängudele sõit (mille vastu Samost Raadio 2 saate „Olukorrast riigis“
eetris allkirju koguma asus) sai pigem ajendiks,
see kindlasti polnud planeeritud.

Miks oma talenti europarlamenti
raiskama lähed?

See on lihtsalt ajaliselt esimene võimalus.
Minu vabastamine endisest töökohast asetas
mu neisse raamidesse, kui ma oleks pidanud
lahkuma kaks kuud varem, oleksin ehk kan-

Sellele ma vastama ei hakka, aga olen näinud uuringuid, mis annavad kõvasti lootust.
Europarlamendi mandaat on nii võimas asi,
et ma oleksin päris rumal, kui seda ei kasutaks. Neid saadikuid on seni vaadatud Eestis
nii, et saadame mõne siledama olekuga isiku
lihtsalt viieks aastaks minema, aga tegelikult
on see valijate häälte mitteaustamine. Mandaadiga on Eestis võimalik väga palju asju ära
teha. Eelmine kord sai Indrek Tarand ju üle
100 000 hääle.

Mis ta siis ära teinud on?
Väga hea küsimus (naerab). Ühe asja oskan
siiski nimetada – kohe, kui Tarand valituks
sai, läksid erakonnad, kes seni olid kaitsnud
suletud nimekirju, parlamenti ja tohutus üksmeeles muutsid need taas avatuks. Mandaat
oli nii võimas, et Tarandi sihile oli võimatu
vastu seista.

Kas asi polnud pigem selles, et
tänu suletud nimekirjadele Tarand
parlamenti saigi?

Jah, aga nüüd on nimekirjad avatud, mis
tähendab, et iga tulevane saadik kogub ilmselt
vähemalt 40 000–50 000 häält. See tähendab,
et neil kõikidel saadikutel on väga suur mõju
poliitiliste valikute üle Eestis. Kas kujutad
ette, et mõni erakond, fraktsioon või komisjon jätab tähelepanuta ükskõik millisesse erakonda kuuluva saadiku arvamuse, soovituse
või protesti, kui selle taga on 50 000 inimest.
Kahjuks pole seda lihtsalt siiamaani tehtud.
Inimesed saavad mandaadi ja siis tegelevad
viis aastat malaariaga Aafrikas – konkreetne
näide!

Millega peaks tegelema?
Lihtsalt üks näide: alkoholipoliitika. Liigtarvitamine on suur probleem, mis mõjutab tervist, töövõimet, tööhõivet. Näiteks kraadiga
limonaadid tuleks lihtsalt ära keelata, nagu paljud riigid on teinud. Miks peaks olema olemas
noortele mõeldud magus, kihisev, igati mõttetu
jook, mille ainus eesmärk on tuua nad hiljem
muude jookide juurde?
Ma ei ole karsklane ega sugugi selle vastu,
et toidu kõrvale head veini või õlut juua. Aga
müüa poes sixpack’iga siirupijooke, kus on viis
kraadi alkoholi sees, on sigadus. Selliseid asju
on veel: aktsiisid on liiga madalad, kange ja lahja alkoholi aktsiisid liiga erinevad – ühe suure
õlletehase lobitöö tulemusena.
Teine viimasel ajal päevakorras olnud temaatika on kiirlaenud. On olnud aastaid teada,
mida oleks vaja teha, aga seda on aina edasi
lükatud.

TELLI
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Huvitav, et kunagisele aasta liberaalile meenuvad esimesena need
kaks teemat. Lähed Brüsselisse
meie käsi väänama?

Mispärast väänama, kas see, kui me võtame
noorel inimesel ära võimaluse oma elu ära rikkuda, on kuidagi väga antiliberaalne? Alkoholiettevõtjal on sada muud asja, mida toota. Aga
inimene, kelle vaated elu jooksul ei muutu, on
lihtsalt rumal. Oleme ju ühiskonna ja teiste inimeste poolt mõjutatud.

Kui kaugele õpingutega Tartu ülikoolis jõudsid?

Diplomitöö jäi tegemata, kuid kõik eksamid
said tehtud. Lõpetamisele ei ole kunagi isegi mõelnud – oli lihtsalt selline aeg, kus minu
15-liikmelisest kursusest lõpetas õigel ajal, 1994.
aasta kevadel ainult kolm, ülejäänud leidsid, et
neil on olulisemat teha. Sellega ei taha ma öelda, et Tartu ülikool ei oleks andnud head haridust. Aga tolleks hetkeks olin ma Hommikulehe peatoimetaja, töö kõrvalt lihtsalt ei jõudnud
tööd valmis kirjutada. Samas pole kordagi elus
ka küsitud, kas mul mingi diplom on või ei.

Mida tänastel tudengitel sinu
kogemusest õppida võiks olla?

Arvan, et on hea, et ka selline näide leidub.
Ise olen palju ajakirjanikke tööle võtnud ja välja õpetanud, kahjuks pidanud mõned ka lahti laskma. Selle kogemuse pealt võin öelda, et
Tartu ülikoolist on küll tulnud väga palju häid
ja andekaid ajakirjanikke, aga minu lemmikute hulka kuulub ka TTÜ-s ettevõttemajandust,
TÜ-s politoloogiat ja ajalugu, Tallinna Ülikoolis haldusjuhtimist õppinuid.
Ajakirjandus on eriala, kus käsitöö poolt
on üsna lihtne õppida, need nõksud omandab intelligentne inimene mõne kuuga. Aga
kui tuleb majandusajakirjanikuks neli aastat
rahandust õppinu, on tal märkimisväärsed
eelised – ta lihtsalt teab, kuidas ettevõte töötab.
Mäletan esimeselt kursuselt, kuidas praktiliselt terve kursus tõstis käed ja tahtis saada kultuuriajakirjanikuks. Mina olin vist
ainus, kes majandusajakirjanikuks pürgis,
keegi ei adunud siis, et see mingit väärtust
omada võiks. Pärast olen üritanud majanduspoolt omal käel õppida ja eks see keeruline ole.

Eeldusel, et ajakirjanik sinus pole
surnud – kuidas europarlamendi
valimistel kohad jagunevad?

Mis puudutab ajakirjaniku surma, siis tahaks
anda ühe lubaduse: kui mind valitakse, siis teen
iga nädal taskuhäälingu, eks seal saan ajakirjanduslikku mina välja elada.
Kuna valitakse inimest, mitte erakonda, ja
IRL-i tulemus on traditsiooniliselt arvamusküsitlusi ületanud, julgeks ennustada, et IRL
ja Keskerakond saavad lõpuks kaks, Reformierakond ja sotsid ühe koha. Indrek Tarand jääb
suure tõenäosusega välja.
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kas ma liiga ülbelt ei suhtu, aga täpselt nii suur
mandaat ju ongi.
Väga loodan, et Kaja Kallas pääseb parlamenti. Ta on Reformierakonnas ainus, kes seda väärib.
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kuumakse alates

kuumakse alates

720x1280

4.5"

UE32EH4003

hind 249.-

kaal

8

tundi

kuumakse alates

kaal

Apple iPhone 4S

tavahind 719.-

USB MEEDIA

-40%

NUTITELEFON

6/530 115,7g
tundi

Sony Xperia Z

hind 349.-

10,1"
800x1280

DVB-T/C
digituunerid

7.05

Motorola Moto G

tavahind 169.-

NUTITELEFON

9.63

80cm

LED LCD-TV
kuumakse alates

Erakordne telefon, erakordne hind!

99.NUTITELEFON

kuumakse alates

4.3.

mälu

16GB

-41%

Dual-SIM

LUKUVABA

OS.

1.2GHz

-20%

4GB
kaal

32"

LUKUVABA

-51%

Android Quad-Core

4.2.

-38%

Ülivõimas tolmu- ja veekindel nutitelefon!

4G

OS.

Android Quad-core

aku kestvus

ekraan

Sony
Xperia E Dual

tavahind 129.-

protsessor
Cortex A5

tavahind 899.-

protsessor

tavahind 299.-

NUTITELEFON

79.OS.

hind 599.-

hind 199.-

Saadaval ka 3G mudel hinnaga 249.-

Stiilne kahe SIM-kaardi toega nutitelefon!

Samsung Galaxy
Young
LUKUVABA

16.07
kuumakse alates

HP ProBook 450 G1

Nutikas ja lihtne!

Hinnad all kuni -40%!

-33%
kuumakse alates

HP Pavilion 15-n250sy

Suur telerite soodusmüük!

OS.

protsessor

4.3.

1.9GHz

Android Quad-Core

4G
mälu

16GB

hind 449.-

hind 399.-

tavahind 599.-

tavahind 699.-

ekraan

kõne-/ooteaeg

1080x1920

tundi

5"

17/350

kaal

130g

OS.

protsessor

4.4.

2.2GHz

Android Quad-Core

mälu

16GB

ekraan

kõne-/ooteaeg

720x1280

tundi

4.3"

18/670

kaal

137g

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

TALLINN: Viru Keskus 6668160 | viru@klick.ee; Kristiine Kaubanduskeskus 6668116 | kristiine@klick.ee; Rocca Al Mare kaubanduskeskus 6668155 | rocca@klick.ee; Ülemiste Kaubanduskeskus 6668159 | ulemiste@klick.ee; Järve Kaubanduskeskus 6668154 | jarve@klick.ee;
Lasnamäe Centrum 6668128 | mustakivi@klick.ee; TARTU: Tasku keskus 6668163 | tasku@klick.ee; Lõunakeskus 6668153 | lounakeskus@klick.ee; Kaubanduskeskus Eeden 6668164 | eeden@klick.ee; PÄRNU: Kaubamajakas 6668152 | parnu.papiniidu@klick.ee;
VILJANDI: Viljandi Centrum 6668166 | viljandi@klick.ee; JÕHVI: Kaubanduskeskus Tsentraal 6668168 | johvi@klick.ee; RAKVERE: Põhjakeskus 6668177 | rakvere.pohjakeskus@klick.ee; VALGA: Valga Maxima 6668121 | valga@klick.ee; PAIDE: Ringtee 2, 6668124 | paide@klick.ee;
KURESSAARE: Auriga Keskus 6668117 | kuressaare@klick.ee; VÕRU: Kagukeskus 6668173 | voru@klick.ee; RAPLA: Rappeli Keskus 6668174 | rapla@klick.ee.

Kampaania kestab 03.04.2014 - 30.04.2014. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed. Näidatud kuumaksed on arvutatud tingimusel, et järelmaksu lepingu perioodiks on 60 kuud.

ekraan

G
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Õhinapõhiselt linnaraadioks
eeter

Neljapäev, 10. aprill 2014

Kuu tagasi Genialistide klubi luitunud keldris ilmavalgust näinud
internetipõhine Generaadio seab
järgmiseks eesmärgiks FM-sageduse – seda vaatamata tõsiasjale,
et seni on suurima töötasuna välja makstud 27 eurot.

Generaadio eestvedajad (vasakult) Greete Palmiste, Kärt
Rebane ja Mihkel Vinogradov on suutnud vaatamata olematutele rahalistele vahenditele ühise eesmärgi nimel kokku
ajada 60 teotahtelist noort kultuurisõpra. 
Kaur Paves

“See on hämmastav, kuidas eeter 24/7
jookseb, sest keegi ju ei saa selle eest raha,”
imestas värske raadiojaama peatoimetaja Kärt Rebane. Aga jookseb – tõsi, igal
õhtul kell 18 algavat neljatunnist programmi kedratakse uue saatepäeva alguseni
kuus korda. Sealjuures kannab iga nädalapäev oma temaatikat: näiteks räägitakse
esmaspäeviti muusikast, teisipäeviti poliitikast, neljapäeviti kultuurist.

7

Piirkondlikule raadiole kehtivad kultuuriministeeriumi kehtestatud ranged
nõuded, näiteks peab ta kajastama kohalikku elu, sõnalise osa maht peab olema
vähemalt 20% ja Eesti autorite teoste osa
samuti vähemalt 20%. Nagu selgub eelmise aasta 13. juuni Tartu Ekspressist, on just
lokaalsete uudiste edastamisega Russkoje
Radiol meediaseireuuringute kinnitusel
korduvalt probleeme tekkinud.

Eelista eestimaist
Rebase kinnitusel on tingimuste täitmine Generaadiole jõukohane, eriti rõhutas ta põhimõtet hoida muusikapalade
20 parema seas ainult Eesti artiste. „Meil
on nii korrektne jaam, et tasume avamispeolt teenitud tulu eest autorite ühingule,“ rääkis ta. „Hästi paljud raadiojaamad,
ka need, kes reklaamitulu saavad, ei maksa mitte midagi.“
Ometi eelistas ministeerium 2009. aastal venekeelset programmi kohalikule
MTÜ-le Tartu Raadiojaam nimelt viimase küsitava majandusliku suutlikkuse tõttu. „Seni ei ole Tartus kohaliku loa omaniRebane nõustus, et tegijatel endal siskel, kes on väikesed firmad, õnnestunud
setulek puudub. “Kust mujalt raha saaks
kohalikku raadiokui reklaamist? Aga
jaama töös hoida
kui tõenäoline on, Paljud raadiojaamad
just majanduslikel
et jaam, mis tegutpõhjustel,“ märkis
seb ainult Tartus ja ei maksa Eesti autorite
ministeeriumi meeon ikkagi niširaa- ühingule mitte midagi.
dia- ja autoriõiguse
dio, hakkaks kunaosakonna juht Peeter Sookruus.
gi teenima mingit reklaamitulu?” päris ta.
Generaadio tegijad usuvad, et neid
Vaatamata sellele lubab põhituumik
hoiab vee peal tohutu entusiasm. Samas
jääda Generaadioga seotuks, kuni on saapole jäänud tulemata ka esimene honovutatud järgmiseks aastaks seatud eesrar, sügisel Tartu kultuurkapitalilt küsimärk väljuda interneti piiridest ja saada
tud 200 eurot. Lähtuvalt juhitud saadete
enda kätte piirkondlik FM-sagedus. Tulearvust sai Rebane kätte 13,5, Palmiste aga
va aasta jaanuarini kuulub Tartu regioüheksa eurot. Suurim välja makstud töönaalne sagedus 101,2 MHz AS-ile Taevatasu küündis 27 euroni.
raadio, mis annab eetrisse venekeelset
Kaur Paves
Russkoje Radiot.

Poisse napib
Plaanis on ka hommikuprogramm,
kuid napib tööjõudu: argipäevade katmiseks vajalikust kümnest saatejuhist on
olemas kuus. „See oleks eetris kell 7–10,
aga keegi ei hakka ju iga päev tasuta tööd
tegema,” tõdes Rebane. “Praegu teevad
see eksootiline ja põnev asi, eriti neile, kes
programmi pea ainult tüdrukud, vajame
pole kunagi diktofonigi näinud,” arvas
jutukaid mehi.”
saatejuht ja raamatupidaja Greete PalmisKogu senine kollektiiv on Genialistide
te. Peatoimetaja abi Mihkel Vinogradov
klubi programmijuhi Ahto Külveti aastavõttis aga kogu kontseptsiooni kokku ühe
tagusest üleskutsest idanenud ideed järsõnaga: õhinapõhisus.
gides vabatahtliku entusiasmi pealt kujuVärsked klubiasukad pole läbi saanud
nenud justkui iseenesest. “Mina pole neid
ka sünniraskusteta, millest peamised ongi
toimetusi moodustanud, lihtsalt tuli hunseotud majaga, kus range juhtimine puunik rahvast kokku ja hakkas järjest tegedub ja erinevat sorti kultuurirahvas oma
ma, mida keegi tahtis,”
rida ajab. “Näiselgitas Rebane. “Kõige Köögis kõlisevad noadteks ühel õhtul
rohkem tahetakse teha
tehti siin otsekahvlid, tambitakse liha, sa adet sa m a l
muusikasaateid.”
Mis küll arvukuselt see jääb ju kõik peale.
ajal, kui kõrval
juba 60-le lähenevat
hakkas helimees
tegijaskonda motiveerib? “Nende jaoks,
detsibellide proovi tegema – et kui kõvasti
kes liitusid meiega selle aasta alguses, on
välja kannatab,” meenutas Rebane. “Köö-

gis kõlisevad noad-kahvlid, tambitakse
liha, see jääb ju kõik peale. Plaanime teha
remonti, et ruum oleks helikindlam.”

Toetuste najal edasi
Linnalt toetuseks saadud 1200 eurot
kulusid arvuti, diktofoni ja kahe mikrofoni peale. Edasi vajab noor kollektiiv Rebase sõnul suuremat stuudiopulti, avaramat lauda ja mõnusamaid toole – praeguse mööbli eest on hoolt kandnud kolimisfirmas töötav klubi turvamees ning see
peaks tegelikult kuuluma prügimäele.
“Palju sõltub sellest, kui hästi me projekte kirjutada oskame. Ilma rahata hakkama ei saa,” viitas Palmiste vajadusele ka
edaspidi toetuseid küsida.

Rõduklaasid ja -piirded
Terrassiklaasid
Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

Parim põhjamaises kliimas
Aprillis ootame Teid meie toodetega tutvuma
Maamessil 24.–26. aprillil 2014 Tartu Messikeskuses

INGLISE KEELE VESTLUSKURSUSED, SOOME JA
VENE KEELE ALGKURSUSED

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

REKLAAMTEKST

• Asutusesisene keeleõpe
• Individuaalõpe (ka Skype'i teel)

Üks tore pood Naiselt Naisele
Tartus Sõbrakeskuses
Tänu kaasaja moetrendidele on komisjonirõivapoed asunud võrdväärsele kohale tuntud brändide ja tavakauplustega. Sõbrakeskuses on
end sisse seadnud huvitava kaubavalikuga pood Naiselt Naisele, mis
töötab komisjonikaubanduse põhimõttel. Pood on avatud juba mitu
aastat ning pälvinud heakskiidu kvaliteeti austavate klientide seas.
Naiselt Naisele poe klientide hulka võiks arvata trenditeadlikke ja
julgeid naisi. Kaubavalik koosneb vägagi praktilistest ja rohkelt
kasutusvõimalusi pakkuvatest riietest ja aksessuaaridest. Müügis on
käsitööna valminud ehteid, poolvääriskividest ehteid, disainerrõivaid,
palju rätsepatööna õmmeldud riideid, mis on ainueksemlarid. Leidub
ka raamatuid lastele ja täiskasvanutele.
Kauba müüki pakkujatelt oodatakse eelkõige terveid, puhtaid ja
triigitud moodsaid klassikalisi kui ka moemaastikelt tuntust kogunud
riideid, jalanõusid, aksessuaare ja muid põnevaid leide. Pood palub
kauba pakkujatel kindlasti ette helistada ja sobiv aeg kokku leppida.
Klientide jaoks on ennast mõnusalt sisse seadnud riided igale maitsele
ja ootavad põnevusega uusi omanikke!

Naiselt Naisele pood on avatud:

T–R kl 11–18 ja L kl 11–15
E, P suletud
Vaata ka FB-s Naiselt Naisele ja www.naiseltnaisele.ee
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TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128, E-R 9.00-18.00

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

www.aknakoda.ee
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TULE TARTU PARIMASSE FOTOPOODI!
FOTOLUKS kauplusest Ülikooli 6a leiad:

• Kvaliteetsed fotolabori- ja pilditeenused
• Dokumendi- ja stuudiofoto pildistamise
• Parima valiku foto- ja stuudiotehnikat
• Tartu suurima valiku fotoalbumeid ja pildiraame
• Vanade slaidide ja must-valgete fotode taastamise
• Suureformaadiliste trükkide tellimise
• Professionaalse oskusteabe ja meeldiva teeninduse
kaupluses töötavate fotograafide poolt!
NB! Kõikidele kuulutuse ettenäitajatele
kehtib 10x15 5-päeva foto hinnaks 0,11 senti!
Soodushinnaga pakkumine kehtib kuni 15.05.2014.

Telli pildid Tartu digilaborisse: www.fotoluks.ee

Fotoluksi Tartu kauplus, Ülikooli 6a, Tartu 51003, tel. 730 9540
tartu@fotoluks.ee, Avatud: E-R 9-18, L 10-16 www.fotoluks.ee

Kroonpress on trükikoda, mis kuulub meediakontserni AS Eesti Meedia.
Kontserni tütarettevõtted annavad välja tuntuid trükimeedia väljaandeid ajalehti Postimees, Õhtuleht jt ning ajakirju Kroonika, Kodukiri jt. Kroonpress omab ISO 9001 kvaliteedi-, ISO 14001 keskkonna- ja OHSAS
18001 töötervishoiu- ning tööohutuse juhtimise ning FSC ja PEFC sertifikaate ja Põhjamaade Ökomärgise litsentsi.

Otsime oma kollektiivi:

Brošeerijaid nii suvepuhkuste asendamiseks kui
põhikohaga, kelle peamiseks tööülesandeks on pooltoodangu
asetamine tootmisliinile ning toodangu liinilt maha võtmine ja
alustele paigutamine.
Eeldame:
• füüsilist vastupidavust ja kiirust,
• soovitavalt öise töö kogemust.
Operaator-tehnikut, kelle tööülesandeks on
tootmisliinide seadistamine vastavalt tellimustele, tehnohoolde
teostamine.
Eeldame:
• Tehnika-alast eriharidust,
• Tehnika-alase töö kogemust,
• Soovitavalt öise töö kogemust.
Pakume:
• kaasaegseid töö- ja olmetingimusi,
• vahetustega täistööajaga tööd (päevased ja öised
vahetused).
CV palume saata meilile kroonpress@kroonpress.ee
kuni 25.04.2014.

Neljapäev, 10. aprill 2014
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Päikesekiired nopivad
SPORT

Neljapäev, 10. aprill 2014

nõiatantsuga medaleid
Volbripäeva lähenedes harjutavad paljud nõiad tantsu, et see ööl vastu esimest
maid hästi välja tuleks,
nende seas võimlemisklubi
Janika Tartu rühma Sunshine tüdrukud.
Tantsijad on oma põnevat ja
keeruka koreograafiaga võimlemiskava „Nõia sosin“ harjutanud
alates sügisest ning headust tõestanud üle laia ilma. Märtsi lõpus
Bulgaarias toimunud rühmvõimlemise maailmakarika kolmandalt
etapilt tulid säravad piigad tagasi
hõbemedalitega, jäädes vaid 0,2
punktiga alla Bulgaaria naiskonnale ja edestades suure Venemaa
tugevaid võimlejaid.
Need, kes kava näinud, võivad
kinnitada, et ühtki nõida platsil
pole. On hoopis kaunid noored osava liikumisega neiud põnevate ja sillerdavate trikoodega, mis on spetsiaalselt selle kava jaoks disainitud.
Graatsiad, kes väikese linnakese võimlemismaailmas tuntuks
teinud, on 17-19-aastased Evelin
Mutli ja Helen Linnok Kivilinna, Maris Pagel kommerts-, Marlen Miilaste Jaan Poska, Ilona Aigro Annelinna, Kristin Laupa ja
Merili Savolainen Hugo Treffneri,
Carmen Kukk Tamme gümnaasiumist ning Liisi Vister Halliste
põhikoolist. Kõik nad on võimlemisega tegelenud üle kümne aasta
erinevate treenerite käe all.

Ränkraske töö
Maailmakarika parimad selgitatakse välja neljas võistlusvoorus
ning sel aastal on meie päikesekiirtel (nii hakati seda rühma kutsuma aastaid tagasi, hiljem tõlgiti
see sobivasse ingliskeelsesse vormi) läinud enneolematult hästi.
Esimesel etapil, mis toimus sügisel Hispaanias, tuldi neljandaks,
teisel – kodupubliku toetavate silmade all Miss Valentine võistlusel

Tartlaste mänedžer Meelis Birk
tõdes, et hooaja eesmärgiks oli tiitel koju tuua. Seda, mis selle võitmisest puudu jäi, Birk täpselt öelda ei osanud. Ühe faktorina tõi
ta siiski välja õnne, mille puudust
olnud tunda terve hooaja vältel.
Birki sõnul on uude hooaega kaasa võimalik võtta palju rõõmustavat.
„Ei saa öelda, et kõik oli negatiivne.
Poiste võitlustunne ning kasvanud
võidujanu aitavad meid uuel hooajal
kindlasti,” ütles mänedžer.

LEEDU
merevaigurannik

KURAMAA ringreis

Põhja-Norra ja
NORDKAPP

HORVAATIA ja
SLOVEENIA

17.-18. mai 2014
HIND 119 eurot

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

22.-24. august 2014
HIND 198 eurot

13.-21. september 2014
HIND 540 eurot

20.-29. juuli 2014
HIND 595 eurot

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

– saavutati jällegi teine koht.
Kui 19.-20. aprillil Soomes tullakse taas esimese kolme hulka,
on käes ka maailmakarika etappide üldarvestuse medal, sest arvesse lähevad kolme parima võistluse
tulemused. Eelmisel aastal saavutati kokkuvõttes kolmas koht.
„Tüdrukute praeguse edu taga
on aastatepikkune ränk töö,“ teadis tüdrukute üks treenereist Maire
Kamarik, kes on ilu- ja rühmvõimlejaid ette valmistanud juba pool sajandit. „Mujal maailmas tehakse suurvõistluste jaoks sageli niinimetatud
aastaseid projekte, kus üheks hooajaks pannakse erinevatest võimlejatest rühm kokku, kuid mina selliseid
tegemisi ei poolda. See rühm on aastatega kokku kasvanud.”
Treeninghooaeg kestab sügisest jaanipäevani ning trennid on
kuus päeva nädalas. Vaid kolmapäev on trennivaba. Trennist puudumiseks sobivaid põhjendusi leida pole praktiliselt võimalik – lihtsalt ei saa, kui see häirib terve rühma treeningut. Koduseid koolitöid
tehakse vahel poole ööni, kuid
hinded on tüdrukutel korras.

Isiksuste klapitamine
„Tüdrukud on väga hästi distsiplineeritud,“ kiitis oma hoole-

aluseid ka teine treener Kristiina Noor. „Üksteisega arvestatakse, kõiki toetatakse ja abistatakse ning võistlustel annavad nad
endist vähemalt 200 protsenti.“
Võistlustel hindavad võistkondi
12 kohtunikku ning hindeid pannakse kava raskuse, tehnilise täitmise ja artistlikkuse eest.
„Tüdrukute ülesanne on sooritada kava veatult, hea tehnikaga
ja emotsionaalselt, samas peab
saama elamust ka publik,“ rääkis
Kamarik, kes on ka ise aastaid
hindeid jaganud. „Kõige raskem
ongi tavaliselt emotsionaalsem
pool, hoida ja edasi kanda kava
ideed kuni viimse sekundini.“
See aga tähendab, et esinejatel
peab olema ka näitlejameisterlikkust, et suuta jutustada lugu
kehakeele ja näoilmete abil, mitte sõnadega.
Kuigi iga tüdruk on omaette
isiksus, peavad nad kava esitades
moodustama võistkonnana ühtse terviku – peale sünkroonse liikumise muudetakse nad võimalikult sarnaseks ka välimuselt: ühtne võistlusvorm, meik, soengud.
„Kui tüdrukud veel juuniorklassis võistlesid, ehmatasin ma ühel
Viljandis toimunud võistlusel end
kaameks,“ naeris Kamarik. „Olin
žüriis ning enne tüdrukuid ei näi-

Hokihooaja hõbedal lõpetanud Tartu Kalev Välk
võtab kaotusest kaasa suurenenud võidujanu ning
võitlusliku mängu.

Õnne polnud

LÕUNA-POOLA ja
SLOVAKKIA

13.-15. juuni 2014
HIND 138 eurot

nud, kui nad lavale tulid – kõik
olid oma juuksed süsimustaks
värvinud!“

Tugev tugigrupp

Kuigi seekordses finaalseerias fortuuna Kalev Välgule ei naeratanud,
lubatakse aasta pärast pealinna konkurentidel seljad prügiseks teha.

Imre Pühvel

Tänavu 20-aastaseks saanud
hokiklubi koosseis koosneb mängijatest üle kogu Eesti. Kuigi keskmine
vanus on pigem noorem kui vanem,
ei ole tartlastest noori esindusmeeskonda piisavalt peale tulnud.
Noortetööga tegeleb tegelikult
hokiklubi Kajakas, kes kasvatab
mängijaid küll Kalev Välgule, kuid
haldab erinevat rahakotti. „Muud
moodi ei saakski,” kommenteeris
Birk olukorda. Tänavu kasutati
küll noori kasvandikke põhihooaja mängudes, kuid play-off ’ide
jaoks on nad veel liialt noored ning
füüsiliselt nõrgad. „Finaalmängudes oleksid nad sellise pressi

alla sattunud, et oht trauma jaoks
olnuks suur,” selgitas Birk.
Kalev Välk on tänase seisuga
täisamatöörtiim, sest Birki sõnul
oleks Eesti tingimustes profimeeskonda pidada väga raske. Samas
esindab rahvuskoondist eile Serbias alanud teise divisjoni MM-turniiril kolm Kalev Välgu mängijat.

Kasvav huvi
Kui rääkida mänedžeriga Eesti
jäähoki üldseisust, läheb jutt ruttu
juba teada-tuntud põhiprobleemi,
jäähallide puuduse juurde. Lisaks
erinevad Birki sõnul piirkonniti

TARTU, Tähe 110
5344 3900
tartu@olly.ee

Selle hooaja kava „Nõia sosin“ on
ligi kolm minutit pikk ning peale tüdrukute on heade tulemuste nimel vaeva näinud veel paljud.
„Võistkonna ümber on kogunenud
väga tugev tiim. Suure panuse rühma arengule on andnud viimase
kolme hooaja kavade autor, maailmakuulus Soome koreograaf Antton Laine, kelle kavad on tulnud
rühmvõimlemises seitsmel korral
maailmameistriks.
Peale koreograafilise poole tegeleb Antton ka trikoode
kujundamise ja selleks sobilike
materjalide leidmisega,“ kirjeldasid treenerid võimlemise köögipoolt.
Hästi esineda tahetakse nii
karikaetappidel kui ka maailmameistrivõistlustel mai lõpus Venemaal, kus rühma unistuseks on
tulla medalile. Kuna see toimub
aga täpselt samal ajal, mil gümnaasiumilõpetajad teevad matemaatikaeksamit, tuleb Maris
Pagelil ja Helen Linnokil minna
hoopis järeleksamile.
Kaie Päike

Kalev Välk jätab mured vanasse hooaega

Märtsi lõpus peetud finaalseerias alistas Tallinna Viiking Sport
tartlaste võistkonna üldtulemusega 3 : 0. Esmapilgul näib tallinlaste
ülekaal olevat mäekõrgune, kuid
tegelikkuses domineeriti täielikult
vaid teist mängu, kus taaralinlased alistati 7 : 0. Esimene ja viimane kohtumine aga lõppesid tulemusega 4 : 3, kusjuures viimane
mäng võideti alles lisaajal.

Omanäoline
SETUMAA
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kolossaalselt hallide rendihinnad.
Kuigi uus jäähall oleks Tartusse
vägagi teretulnud, ei lahendaks see
Birki sõnul probleemi, vaid pelgalt
leevendaks seda. „Viimase 20 aastaga on hokihuvi meeletult kasvanud. Seda just harrastajate seas.”
Näiteks linna meistrivõistlustel
osaleb tänavu kümme võistkonda.
Peale harrastajate on kasvanud
ka fänkond. Kalev Välgu poolehoidjaid ühendavas Facebooki grupis, kus arutelu hokiklubi kohta on
väga tihe, on 355 liiget. Lõunakeskuses toimunud finaalseeria teist kohtumist jälgis alaliidu andmetel 7770
pealtvaatajat, mis küll tähistab ilmselt ka juhuslikke poodlejaid, kuid
ka näiteks esimest poolfinaalmängu PSK vastu jälgis sealsamas kaubanduskeskuses 800 silmapaari.
Veel sellel kuul istub meeskond
ühise laua taha ning arutab plaane uueks hooajaks. Selge on see, et
finaali jõudmine enam ei rahulda ning kogu tiim on muutunud
tunduvalt näljasemaks. „Kindlasti mingisugused muudatused
peavad tulema, igas kaotuses on
plussid. Ei saa nii võtta, et tahame
ainult finaalis mängida. Me tahame võita!” kinnitas Birk.
Siim Kaasik
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OLLY TERASPROFIILID AS
Kassinurme, Jõgeva vald,
48410 Jõgevamaa
Tel 73 44 413
olly@olly.ee
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Looduslikud põrandakatted

Porirestid ja -matid

Linoleum- ja PVC-katted Valmisvaibad ja vaipkatted
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Üks asi, kaks naist
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Palametsa
pajatused

Ülikooli pesumajast
lapse silmadega
Mina, Linda Kroll, olen Tartu tüdruk, sündinud siin linnas 1899. a ja
lapsepõlve veetnud Kaarlilinnas ehk Karlovas, kus meil oli Katariina
tänaval pool maja ja väga ilus elamine. Aed ja peenramaa sinna juurde. Aga 1913. a sai minu isa, kes oli töödejuhataja, vene ja saksa keel
suus, ülikooli rektorilt matemaatik Vissarion Aleksejevilt, kes oli
tuntud hea majandajana, pakkumise asuda universiteedi pesumaja
juhatajaks. Ema ei tahtnud kuidagi ümber kolida uude kohta Soola
tänaval, mille Emajõe-poolses otsas paiknesid need asutused. Praegu on seal avaturg, aga tol ajal oli kõik ligadi-logadi ja ümbrus kole.
Isa aga ütles: „Sa mõtle vaid, missugune ametikoht. Kuupalk 30
rubla, prii korter, küte ja valgustus. Vesi ja pesupesemine veel lisaks.
Mul ei ole muud teha, kui käed tagumiku peal tööde järgi valvata.
Arveraamatuid pidada ja tšekke välja kirjutada.“
Aga ema ei tahtnud ikka. Kutsus Valgast vend Jaani Tartusse nõu
andma. Jaan käis pesukojas ära ja ütles emale nii: „Kas sa tead ka,
milline ajalooline maja see on! Kogu suure Vene riigi ulatuses. Kui
pärast 1905. a mässu riigiduuma kokku tuli, siis oodati suure huviga,
milline on esimene asi, mida hiigelriigi seadusandlikule kogule arutada antakse. Ja mis see siis oli – Jurjevi ülikooli kliinikutele vajaliku
pesuköögi ehitamine. Nii et sa hakkad elama ajaloolises majas!“ 1913
me siis kolisimegi SooKarl Dehio vaatas isegi la tänavale.
Suu res tel listest
kolmjalgsete pesupapõrandaga ruumis oli
lide alla, läks siis trulli- kaks suurt katelt. Üks
teine puhta vee
tuppa ja nuusutas kliini- pesu,
keetmiseks. Oli 5 pesukute äsjapestud pesu.
naist, kõik said kuus 25
rubla palka ja õiguse
pensionile, mis ei olnud just tavaline asi. Seepärast ei tahtnud keegi
pesunaise kohast loobuda. Kutsusid teinekord oma mehi appi pesu
trullima, sest see oli jõudu nõudev raske töö.
Pesuköök oli minu ja teiste tüdrukute mängumaa. Muidugi siis,
kui seal töö ei käinud. Mõnikord pugesime suures katlas kaelani
vette nagu jaapanlased oma saunas. Ülikooli polikliiniku professoril Karl Dehiol oli komme käia pühapäeviti pesukorda üle vaatamas
ja kord sattus ta meile peale. Isa sai selle eest veel noomida – pesumajas valitsegu ikka kord ja puhtus! Dehio vaatas isegi kolmjalgsete
pesupalide alla, läks siis trullituppa ja nuusutas kliinikute äsjapestud pesu. Kas ikka lõhnab puhtuse järele, kas on ikka õues päikese
ning tuule käes kuivatatud? Aga meil pestu oli kriitvalge, nii lõpmatult puhas. Sest pesti hoolikalt leelisega ja iga puuda pesu peale anti
naisele nael seepi.
Minagi aitasin pesupesemise juures ema. Mulle usaldati professorite puhaste kitlite kokkupanemine, mis nõudis omajagu täpsust ning
oskust. Trulli alt tulid kitlid välja siidpehmetena ja saadeti edasi kliinikutesse, kus neid veel triigiti. Meie juures triikimistööd ei tehtud.
Hiljem, Eesti vabariigi aegu osteti ülikooli pesukojale välismaised
masinad. Nendega pestu jäi aga kuidagi kohvipruuniks, vereplekid
olid linadel näha. Sest veri liguneb riidelt lahti vaid leiges vees, mitte
kuumas või külmas. Uus põlvkond ilmselt ei teadnud seda. Ei olnud
enam tsaariaegseid asjatundjaid pesunaisi.

Eeloleval laupäeval,
12. aprillil esietendub Sadamateatris Alaska legend
„Kaks vana naist“.
Selle mütoloogilise rännakuloo
on dramatiseerinud ja lavastanud
Merle Jääger, kes teeb oma debüütdraamalavastuses ka ise näitlejana kaasa. „Kaks vana naist“ lisandub Vanemuise repertuaari eksperimentaalsarja „Üks asi“ raames.
Indiaani rahvusest Velma Wallise „Kaks vana naist“ on tõlkinud
Arvo Valton. Lavaruumi kujundaja on Imre Toomeoks, kostüümikunstnik Epp Margna, muusikalise kujunduse loob Merle Jääger, valguskujunduse Jaanus Moor
ning video Hindrek Hallik.
Atapaski legendil põhinev lugu
räägib reetmisest ja sõprusest.
Kaks vana naist hüljatakse nälja
sunnil nende oma rahva poolt talve hakul ja jäetakse surema. Naised otsustavad siiski kõige kiuste
ellu jääda ning hoolimata Alaska
karmist kliimast see neil teineteise toel õnnestubki. Saab ilmsiks,
et kahel vanal naisel on siiski veel
midagi anda – maailmale, oma
rahvale ja teineteisele.

tav võime olla ülev. Ent harva ärkab
see peidetud anne ellu, kui just saatus ei nõua meilt seda.“
Lavastaja Merle Jääger saadab
enda nägemuse sellest liigutavast loost teele järgmiste sõnadega: „Enne kui alustame oma lugu,
paluksin gwichi rahvalt vabandust,
kui miski pole nii nagu peaks. Ehk
me hääldame teie nimesid kummaliselt või pole lavastuses kasutatud laulud gwichidele omased.
Luban, et kui keegi atapaskide hulgast võtab lavastada mõne seto loo
ja põimib sinna sisse mõne teise
soome-ugri hõimu või kasvõi läti
rahvalaulu, siis mina selle peale ei

Atapaskid seto kastmes
Alaskal Fort Yukonis elav Velma Wallis kirjutas oma 1993. aastal
raamatuna ilmunud kirjapandud
loo saatesõnas: „Lugu kahe vana
naisega juhtus ammu enne seda,
kui meieni jõudis läänelik kultuur.
Inimesed olid seda lugu põlvest
põlve edasi jutustanud, lõpuks jõudis see minu emani ja siis minuni.
/---/ See legend ütleb mulle: inimese võimetel pole piire – vähemalt
mitte vanuselisi –, et saavutada
elus, mis vaja. Igaühes siin suures ja
keerulises maailmas elab hämmas-

pahanda, vaid saadan teile kaarnaga tervisi üle Tsirgutii.“
Mängivad Anne Veesaar, Terje
Pennie, Andres Mähar, Ragne Pekarev, Maria Soomets, Karol Kuntsel,
Andres Vainura, Merle Jääger.
„Üks asi“ on märksõnapaar
Vanemuise teatri viimaste aastate repertuaaris, mis märgib hooaja
viimast, kevadist draamalavastust
Sadamateatri majas.
Seni on selles rubriigis jõudnud
publiku ette Uku Uusbergi autorilavastus „Karjäär“ (2012) ja Enda
Walshi „Härrasmees“, mille lavastas Maria Soomets (2013).
Krista Lepsig

Tiit Palu
Vanemuise draamajuht
„„Üks asi“ – ükskõik, milline ta siis on – tähendab reeglitevaba mänguruumi, mille jaoks on ka
hästiplaneeritud teatris alati piisavalt kaose võimalust. Arvan, et ei peaks jääma muljet, et kõigi
uuslavastuste hulgas on vaid üks, kus tegijad saavad tõeliselt vabad
käed. Tegelikult sünnivad kõik lavastused lavastajate eestvõttel ning
ilma takistuste või kohustusteta. Hea meelega näeksin, et „Üks asi“
tooks kaasa lähenemislaade ja mänguviise, mida varem polegi olnud.
See võiks tähendada muu hulgas ka koostööd artistide, dramaturgide,
meediadisainerite, heliloojate, kunstnikega nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Teatri ülesanne on toetada avangardi. Selleks teeme lahti
toa ukse, kus on hoiul teatri lõhkeainevarud, ning ulatame kandikul
süütenööri ja tikutopsi. Plahvatus on soovitav.
Järgmisel hooajal teeb „Ühe asja“ lavastuse Andres Noormets, kelle
huvid teatris on pidevas liikumises. Mis sest „Ühest asjast“ siis saab,
selgub 25. aprillil 2015.“
„Härrasmees“ esietendus Sadamateatris 13. aprillil 2013. Iiri autori
Enda Walshi mononäidendi lavastas Maria Soomets ning kõiki tegelasi
eesotsas Thomas Magilliga kehastab Robert Annus, kes on ka näidendi
tõlkija. „Härrasmees“ jõuab 30. aprillil oma viimase etenduskorrani. Eelviimase, 16. aprilli etendusele järgneb teatrikohtumine, kus haridus- ja
teadusministeeriumi koolivõrgu koordinaator Jürgen Rakaselg räägib
agressiivse käitumise tagamaadest ja sellega toimetuleku võimalustest.
Uku Uusbergi autorilavastus „Karjäär“ jõudis Sadamateatris publiku
ette 14. aprillil 2012. Sellelegi lavastusele on jäänud vaid kaks mängukorda – 25. aprillil ja 2. mail. „Karjääri“ trupp pälvis tänavu Kaunases Balti
teatrifestivalil žürii eripreemia mängulise eksperimentaalsuse eest ning
Robert Annus tunnistati parimaks näitlejaks.

Raekoja plats 20
III korrus
Tel: +372 7333 351

Kas Sinu maakler müüb?
Meie müüme!

Linn toetab
olümpialootusi
Saavutussportlastele stipendiumideks annab linn tänavu
ühtekokku 15 000 eurot, mis
on 4000 eurot rohkem kui
eelmisel aastal. Spordiekspertidest moodustatud seitsmeliikmelise komisjoni ettepanekul saavad 1500-eurose toetuse aerutajad Kaarel Alupere
ja Tarmo Tootsi, sulgpallur
Raul Must, kergejõustiklased
Rasmus Mägi, Grit Šadeiko ja
Leila Luik.
1000 eurot pälvivad kergejõustiklased Mari Klaup, Liina
Luik, Maris Mägi ja Grete Udras
ning suusatajad Karel Tammjärv ja Peeter Kümmel.
Stipendiumide määramisel
võeti aluseks sportlaste tulemused eelmisel hooajal ja hetke perspektiiv jõuda rahvusvahelistele tiitlivõistlustele ning
seal edukalt esineda.
Toetused makstakse välja
ühekordsete stipendiumidena
ning sportlased saavad seda
kasutada oma treeningprotsessi parendamiseks, võistlustel käimiseks või spordivarustuse soetamiseks.

Inimsuhted
luubi all
11. aprillil kell 19 avatakse Eesti
Rahva Muuseumi näitusemajas heli- ja videoinstallatsioon
„Kõrvuti”.
Installatsiooni kava võitis
eelmisel aastal ERMi korraldatud linnaruumi-teemalise näituseideede konkursi. Selle on
loonud linnafestivali UIT eestvedajad Marie Kliiman ja Kadri
Lind, kes soovivad anonüümsesse näitusesaali tuua millegi kaunis vastandliku - sooja,
isikliku ja kohati isegi kohmaka
suhte võõraga.
„Kõrvuti” on heli- ja videoinstallatsioon, mis keskendub
inimese-inimese ja linna-inimese vahelisele suhtlusele,
kutsudes mõtlema, kas ruumi jagava kahe võõra vahel
võib tekkida usalduslik suhe.
Näiteks kohtumised võõraga
pargipingil on ootamatud ja
panevad meid proovile: segavad argirütmi ja juhivad mõtted eemale.
„Räägite pisut juttu ja siis
selgub, et olete naabrid. Kuidas sa varem ei märganud?
Te olete elanud kõrvuti, ent
pole üksteist kunagi näinud.
Kas tema ongi see keegi, kes
õhtuti nii valjult Klassikaraadiot kuulab, et sul on tunne
nagu elaksite ühes korteris?“
küsivad korraldajad. Installatsioon „Kõrvuti” toimib umbes
samamoodi: kokku saavad
kaks võõrast.
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Olümpiakomitee ilmutas
trennisõpradele raamatu
Eesti Olümpiakomitee
initsiatiivil ja „Liikumis
aasta 2014“ egiidi all
on trükipresside alt
välja pääsenud vastne
üllitis – „Liikumise ja
spordi ABC II“.
Kuidas peaks harrastusjooksja treeninguid planeerima? Milliseid spordijooke
treeningul kasutada? Milline on spordi ja kehalise
aktiivsuse mõju tervisele?
Mis teeb spordis võitjaks?
Äsja müüki jõudnud Rein
Jalaku ja Peeter Lusmägi
koostatud teos annab just
neile küsimustele vastused.
Spordimetoodiline raamat
koondab väärtuslikke nõuandeid teadlikuks treenimiseks nii harrastus- kui
ka tippsportlastele.
„Teaduse rakendamine
spordi huvides on meie jaoks
oluline valdkond nii tippspordi kui
ka liikumisharrastuse kontekstis.
Näiteks anname kaks korda aastas välja ainsat eestikeelset tea-

TELLI

TELLI
ja neljapäeval
on leht Sinu postkastis.

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

LEHT
telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1
730 4455

www.tartuekspress.ee

duslik-metoodilist spordiajakirja
Liikumine ja Sport, samuti kutsusime eelmisest aastast ellu sporditeaduslike projektide stipendiumi-

konkursi,“ ütles Seli, kelle
hinnangul on Eestis viimasel paarikümnel aastal
võrdlemisi vähe ilmunud
meie enda autorite spordimetoodilisi raamatuid.
Äsjailmunu on järg 2010.
aasta raamatule „Liikumise ja spordi ABC“. 250-leheküljelises teoses jagavad
oma teadmisi ja kogemusi
hinnatud treenerid ja spetsialistid, teiste seas Rein
Jalak, Harry Lemberg, Pavel
Loskutov, Martin Mooses,
Vahur Ööpik, Inga Neissaar,
Kaarel Zilmer, Jaanus Levkoi. Raamatust leiab muu
hulgas nõuandeid, kuidas
planeerida mitmesuguste spordialade treeninguid,
mida süüa-juua, kui intensiivselt treenida, kuidas taastuda ja ennast testida.
Raamat on müügil raamatupoodides üle Eesti ning
seda saab 16 euro eest tellida ka
internetist menuk.ee/portfolioitem/liikumise-ja-spordi-abc-ii
Kaupo Torim
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Kodumaine viss importpommidele alla ei vannu
Milline kaupluselettidel
hiilgav ubin sobib vitamiinivaesel varakevadel näljakustutuseks kõige paremini? Tartu Ekspressi suur
õunakatse uuris välja.
Kuue kogenud hindaja karastunud maitsemeeled pani proovile 13
välismaist päritolu poeõuna alates mürkrohelisest Itaalia „Granny Smithist“ ja lõpetades “Eesti
rahva lemmiku” silti kandva „Tellissaarega“, millega kostitab meid
nimest hoolimata hoopis Leedu.
Konkurentidele piiri tagant astus
vastu väidetavalt kohalikku tõugu
„Karksi renett“ otse turult.
Ilmnes, et neljast mehest ja
kahest naisest koosneva žürii eksperthinnangud jäid koosmeelest
kaugele: ühele ja samale sordile
võis punkte jaguda ühest maksimaalse kümneni. Ülitihedas konkurentsis saavutas vägevaima
keskmise skoori punetav sakslane
„Kanzi“, edestades napilt Itaalia
„Goldenit“. Kodumaine „Renett“
ei jäänud vaatamata keskmisest
tagasihoidlikumale välimusele
võõrvõimust sugugi maha, pälvides auväärse kolmanda koha.

Kanzi
Saksamaa

7.2

Pisut rohkem teravust. Isegi on mingi maitse. Mahlane, piisavalt hapu ja maitsekas, värv OK ja nahk ka
paras. Maitsetuvõitu.

Golden (suur)
Itaalia

6.7

Talutav, kuid vesine. Tavalise poeõuna maitsega. Kollakalt kutsuv, mahla parasjagu, maitselt eelistaks
hapumaid variante. Vesisevõitu maitse, ei miskit oohoo–efekti.

Karksi renett
Eesti

6.6

Mõnus kodune, kuid liialt magus. Peaaegu nagu oma aiast. Kodune, sõmer mudru, mahlasuselt mõistagi
jääb teistele alla, aga mõnus ikka. Jahune maitse.

Jonagored
Belgia

6.5

Magus-hapu-tasakaal ei häiri, kuid midagi erilist ei tunneta. Tüüpiline välismaa maitsega õun. Kirev kuub
kutsub haarama, suur jurakas, mahlasuse ja hapukuse tase üpris hea.

Golden (väike)
Poola

6.2

Läägelt magus. Hapu. Tavaline. Mõnus maitsetasakaal, kuldne välimus, paras vahepala. Hea maitse,
paraja suurusega.

Champion
Poola

6.2

Martsipanise maitsetooniga, pisut põnevam. Maitsetu. Hapukam, maitsekam, ka vist mahlasem. Paraja
suurusega, mitte liigne hiiglane. Meenutab koduaia õunasorti.

Gala
Poola

5.8

Mahedalt hapu, kuid väiksevõitu. Ühest piisab isu rahuldamiseks. Hapu, toores, terava raskestinäritava
nahaga, nagu oleks liiga vara puust maha kakutud, kisselliks ehk sobib.

Granny Smith
Itaalia

5.8

Õige rohelise õuna hapusus, tunned end säilitusaineid täis eurooplasena. Toorevõitu nii välimuselt kui
maitselt, tekstuur küll tihe, ent palju seda ei sööks. Kole roheline.

Red Chief
Itaalia

5.7

Tõeliselt hea, sööks kümme tükki ära. Välimus on isuäratav. Ilus tume värv, nahk vintske, mahlane ja
mahe. Värvus kõikse kenam, tumepunane – nagu peibutuspart.

Royal Gala
Prantsusmaa

5.7

Jahune, igav. Välimuselt ahvatlev, kuid maitsetu. Vesine. Lastele hea, pole magus ega hapu, pehme, ent
mitte liialt, maitse ümar, ei midagi meeldejäävat. Veidi pehmem, vesine.

Gloster
Poola

5.5

Plastmassi välimus ja maitse. Toore, puu otsast võetud õuna maitse. Lääge. Üpris hapukas, annab närida.
Tugev viljaliha, arvata võib, et paras peerumeelitaja.

Mutsu
Poola

5.2

Stiilne poeõuna välimus, ent maitse üllatab olematusega. Õunalaadne toode. Roheline õun ei kutsu,
maitsel pole viga, mahlasust küllaga, prae kõrvale võtaks sellisest viilu.

Paulared
Poola

5.2

Täielik jahu. Kopitanud maitse. Pehme, mage, erilise emotsioonita maitse. OK maitse ja hamba all paraja
tihedusega viljaliha.

Tellissaare
Leedu

4.8

Pisike jahune õunaviss. Nagu oma keldrist – pehme, väike kodune viss. Lapsed ilmselt seda ei tahaks,
natuke teeb keele paksuks. Tuttava maitsega, täitsa OK, pisike õun – paras naksata.
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Mida ja millistest
õuntest teha?
Õunte parim võimalik kasutus sõltub eelkõige magususest-happesusest, aga ka viljaliha struktuurist.
Seetõttu ei ole näiteks magusad õunad vähese happesuse tõttu ideaalseimad mahlaks, kookidesse sobivad
paremini ubinad, mille struktuur ei ole jahune ning viljaliha kuumutades ei lagune. Moosiks aga passib keeta
nimelt pehmema struktuuriga hapukamad õunad.
Maitse, säilivus ja sobivus sõltuvad suuresti küpsusastmest, parima kvaliteediga
on õigel ajal korjatud viljad. Palja silmaga
on küpsust keeruline hinnata, seda saab
teha vaid juhul, kui on täpselt teada sordile
vastav omadus ja välimus.
Peale sordi omaduste oleneb maitse ja
sobivus ka näiteks korjamisajast. Üldjuhul
ei anna koore värvus väga selget teavet happelisuse või magususe kohta. Õuna kuju järgi
saab vilja kvaliteeti hinnata aga pigem vaatepunktist,
kas tal on antud sordile omane kuju ning seetõttu ka
eeldatavad maitse- ja struktuuriomadused.
Eestimaistest õuntest säilib üle talve “Tellissaare”,
samuti on hea säilivusega “Antonovka” ning erinevad
taliõuna sordid. Välismaistest sortidest on parima säilivusega Itaalia ja Lõuna- Aafrika viljad, näiteks „Royal
Gala“ ja „Granny Smith“. Kindlasti on heaks säilivuse eelduseks see, kui valitakse terved ja plekivabad
õunad ning tagatakse korralikud säilimistingimused.
Kodus on üldjuhul keeruline suuremat kogust
õunu hoida, kuid nädala tagavara saab edukalt säilitada külmkapis avatud pakendis. Kõrvuti ei tasu hoida
erinevaid puuvilju, näiteks banaani ja õuna – need
rikuvad üksteise kvaliteeti.
Kellel on aga kodus hoiustamiseks kelder või panipaik, siis reegel on see, et temperatuur peaks jääma
paari plusskraadi juurde.
Oleg Tsvetkov
Maxima puuviljade ostujuht
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Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!

poodlemisest soodsam
Piisava kannatuse olemasolul saab iga õllesõber koduste vahenditega
taskukohase rüüpe valmis
segada.

Keskaegseid piinamisriistu meenutavad
metallkonstruktsioonid kuluvad tegelikult marjaks ära pudelite korkimisel. 

Pruulmeistrid

Olgugi et urbaniseerunud
humalafänn kaldub tänapäeval
“jahil” käima eeskätt nurgapealses poes, on kodus õlle pruulimine
olnud eestlaste seas alati au sees.
Võib arvata, et esimesed õllesarnased kääritatud joogid valmisid
Eesti aladel juba 1000 aastat enne
Kristust, kirjalikud andmed pärinevad aga 1284. aastast, mil Saaremaa piiskop nõudis õlleandamit.

Lõpliku lahustumiseni

Puhtus ennekõike
Novembris Rüütli tänaval pruulimistarvikute poe avanud Pruulmeistrite juhatuse liige Priit Kivestu märkis, et viimastel aastatel on
iidne komme taas au sisse tõusnud, sest kodus õlle tegemine on
muutunud väga lihtsaks. “Vaja on
vaid kääritusnõud, desifitseerimisvahendit, õllekontsentraati ja
pudeleid,” kõlas spetsialisti lühikokkuvõte.
Suurim vahe vana arusaama
järgi pruulimisest on Kivistu sõnul
see, et kõik virdega kokkupuutuvad tarvikud desinfitseeritakse
ning õlu kääritatakse ankru asemel eraldi nõus, kust see villitakse kas pudelitesse, vaatidesse või
ankrusse. “Õlu saab oluliselt selgem ning parema maitsega,” kinnitas Tallinna ja Tartu kauplustes

villida,” selgitas ta. “Enne pudelisse villimist aga pannakse sinna
teelusikatäis suhkrut.“
Kellel on natuke rohkem aega,
saab Tammela sõnul tegeleda ka
meskimise ehk linnastest suhkru
välja keetmisega – seega teha õlle
algusest lõpuni valmis.
Kuidas kogu protsess täpselt välja näeb? “Esimese etapina võtame
pärmi ja see läheb sooja vee alla,
et siirup vedelamaks läheks,” näitas Tammela. “Teise etapina panen
kääritusämbrisse pruulimissuhkru, valan peale kaks-kolm liitrit
kuuma vett ja loksutan segamini.”

ligikaudu sadat erinevat kontsentraati müüv Kivestu.
Valmistamisel tuleb arvestada, et protsess võtab aega umbes
kuu ning rüübe säilib pärast villimist üle aasta. Nii et praegu on
just paras aeg hakata suveks ja jaanipäevaks õlut pruulima. “Maitse
muutub paremaks seistes umbes
kuus kuud,” rääkis Kivestu. “Tulemus on täiesti võrreldav poes müü-

davate gurmeeõlledega, mille hind
algab sageli kahest-kolmest eurost.”

Täismäng
Teine juhatuse liige Alar Tammela lisas, et isetegemise komplektide hinnad ulatuvad 10–25
euroni ja neist saab 20–23 liitrit
õlut. “Komplekti saab panna ämbrisse käima ja sealt juba pudelisse

Seejärel tuleb kääritusnõusse
valada kontsentraat ja lõpuks kõige peale külm vesi koguseni, mida
soovitakse saavutada. “Segan,
kuni siirup ja suhkur on täielikult
lahustunud, siis võib lisada kuivpärmi. Panen kääritusnõule kaane ja õhuluku peale,” jätkas Tammela. “Valan vett õhulukku kuni
sellel olevate kriipsudeni. Siis kork
peale ja nii lihtne see ongi. “
Umbes kümne päeva pärast
peaks õhulukk olema seisma jäänud – aeg on villima hakata. Pooleliitrisesse pudelisse tuleb lisada
teelusikatäis suhkrut ja jätta kogu
kupatus kümneks päevaks sooja
seisma. Pärast võiks toodang veel
kümmekond päeva külmkapis
laagerduda ning ongi poeskäimise
vaev kokku hoitud.
Kaur Paves

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
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Kino

anekdoodid

Mees püüab kõigepealt vihmaussidega, siis leivaga ja lõpuks taignaga. Miski ei aita, kala lihtsalt ei näkka. Vihane mees tõmbab taskust
rahakoti, võtab sealt peotäie münte
ja viskab need vette, hüüdes: „Võtke, lurjused! Minge ja ostke midagi,
mida te sööte!“
***
Hullumaja peaarst võtab tööle
uue sanitari ja tutvustab teda tingimustega. Teeb ühe suure palati
ukse lahti ja lausub: „See palat on
ainult autoomanikele.“
„Aga miks siin ühtegi inimest ei
ole?“ imestab uustulnuk.
„Nad lamavad kõik voodite all,
parandavad oma autosid.“
***
Mees äratab hommikul naist:
„Jänkuke, sul on aeg tööle minna.“
Naine keerab teise külje: „Täna
pole ma jänkuke, vaid kalake, mul
pole jalgu ja ma ei lähe kuhugi!“
***
Edgar Savisaare kabinetti tungib
keegi naine ning nõuab tööd linnavalitsuses ja korterit kesklinnas.
„Ma ei saa aru, miks ma peaksin
teid tööle võtma?“ imestab Savisaar.
„Ma olen teiega maganud!“ teatab naine.

„Kus?! Millal?!“
„Viimasel Keskerakonna kongressil. Teie esimeses, mina viiendas.“
***
Arstide nõupidamisel teatab üks:
„Lugupeetud kolleegid, pean teile
teatama, et patsient Petersoni ravimist tuleb jätkata - analüüsid näitasid, et tal on veel raha.“
***
Peaarst kontrollib algajat arsti:
„Mida te teete, kui haigel on lõualuu nihestunud?“
„Annan talle kõrvakiilu,“ vastab
algaja.
„Nii. Ja mida te edasi teete?“
„Lasen kiiresti jalga.“
***
Jaapanis leiutati varaste püüdmiseks robotpolitseinik.
Jaapanis püüdis robot viie minuti
jooksul kinni 100 varast.
Ameerikas püüdis robot viie
minuti jooksul kinni 200 varast.
Venemaal varastas keegi viie
minuti jooksul roboti...
***
Sõbrannad omavahel:
„Minu mees ei oska isegi puhkusel töötamata olla.“
„Mis sa räägid?“
„Jah, nii see on. Kui arst määras

talle sanatooriumiravi, võttis ta sinnagi oma sekretäri kaasa.“
***
Noor isa läheb lastearsti juurde:
„Doktor, mu naine sõitis puhkusele ja jättis lapse minu hoolde.
Poiss on kaalus kõvasti alla võtnud. Ma käin temaga jalutamas,
massaažis, võtame vanni, teeme
sporti...“
„Aga millega te teda toidate?“
„Ah sa kurat! Seda ma arvasin, et
olen midagi unustanud!“
***
Köielkõndija ootab last. Amet
toob nii hästi sisse, et ta viivitab
lapsepuhkusele minekuga. Lõpuks
otsustab ta günekoloogilt nõu küsida. Arst teatab:
„Ülehomsest peale ei ühtki esinemist!“
„Aga miks mitte homsest?“
Günekoloog raputab pead:
„Homseks on mul teie etenduse
piletid.“
***
„Teie haiguses on süüdi alkohol,“
teatab arst patsiendile pärast läbivaatust.
„Aitäh, doktor, et vähemalt teie ei
aja kogu süüd minu kaela!“ vastab
patsient.

sudoku
sudoku

ristsõna
Ristsõna
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Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
11.-13., 15.04 kell 11, 12.45,
13.15, 15, 15.40, 17.05, 17.40,
19.10; 14., 16.–17.04 12.45,
13.15, 15, 15.40, 17.05, 17.40,
19.10 Rio 2 (eesti keeles)
11.-16.04 kell 20, 22.15; 17.04
kell 20 3 päeva tappa
11.–17.04 kell 18, 22.25 Vereside

11.-12.04 kell 12, 19.15, 22.30;
13.-15., 17.04 kell 12, 19.50;
16.04 kell 12, 19.15 Kapten
Ameerika: Talvesõdalane
11.-17.04 kell 17.15, 20.25
Grand Budapest Hotell
11.–12., 16.04 kell 14.35,
21.50; 13.–15., 17.04 kell
14.45, 19.20 Lahkulööja
11.-13.04 kell 11.30, 16.10,
18.15; 14.04 kell 13.30, 18.15;
15.-17.04 kell 12.05, 13.30,
18.15 Risttuules
11.-13.04 kell 15.50; 14.04
kell 12.30; 15.–17.04 kell
13.50, 15.50 Hr. Banksi
päästmine
11.-12.04 kell 13; 13.04 kell
13, 22; 14.-16.04 kell 15.15,
22; 17.04 kell 15.15 Need for
Speed: Kiirusevajadus

Rio 2
10.04 kell 17.45 Cinamonis
Blu ja Pärl on loonud pere ning neil on nüüdseks kolm paigalpüsimatut linnupoega, kel tuleb lakkamatult silm peal hoida. Nüüd jätavad
nad suurlinna selja taha ning suunduvad Amazonase ürgmetsa, kus
ootab suguvõsa kokkutulek. Linnaelu mugavusega harjunud Blu leiab
end ootamatult paigast, mis on tema jaoks täiesti tundmatu. Ning on
sunnitud kohtuma kõige hirmuäratavama olevusega maamunal - enda
äiaga. Üritades samal ajal kõigest väest, et ta ise ega tema pere ei langeks nende kurikavala vihavaenlase Nigeli põhjaliku kättemaksuplaani
ohvriks.
„Rio 2“ on „Jääaja“ tegijate loodud lustiline animaseiklus, mis pakub
veel rohkem nalja, seiklusi ja kaasahaaravaid laule kui 2011. aastal maailma vallutanud esimene film.

Tartu Jaani kirik
11.04 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, Anna
Humal (orel)
12.04 kell 19 Kirikupühad
Maarjamaal: Passioon

11.-13.04 kell 11.15; 14.-17.04
kell 11.45 Võlumaja (eesti
keeles)

15.04 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
Merlin Otsing (viiul), Elke Unt
(orel)

11.-13.04 kell 13.45; 14.-17.04
kell 16.20 Härra Peabody ja
Sherman (eesti keeles)

19.04 kell 19 ülestõusmispüha kontsert Surrexit Christus
Hodie

11.-17.04 kell 21.15 Monumendimehed

Tartu Jazz Club

11.-12., 17.04 kell 19.45 Eellinastused: Noa laev
17.04 kell 22.15 Esilinastus:
Oculus

Kontsert
Atlantis
12.04 kell 20 Tanel Padar

Feel Good Music Café
11.04 kell 22 Metsakutsu &
Superskankers
12.04 kell 21 Nevesis +
Motor Tension Anxiety
17.04 kell 19 James Dalton
(USA)

Genialistide klubi
11.04 kell 22 Sõpruse Puiestee + Arles Kangus & Udu
17.04 kell 21 Kosmikud ja
DND

Klubi Rock & Roll
11.04 kell 21 Metsatöllu uue
albumi Karjajuht esitlus

Sõbra pubi
17.04 kell 21.30 Tartu bluusiklubi

11.04 kell 21 Hedvig Hanson
kvartett
16.04 kell 20 Margus Põldsepp
17.04 kell 21 Improkunst:
vonKuusk
18.04 kell 21 Estraadiraadio
19.04 kell 21 In Spiritus:
Aurora

Tartu Pauluse kirik
19.04 kell 16 Passioon

Tartu Peetri kirik
13.04 kell 17 Heategevuskontsert Maarja Päikesekodu
rajamiseks

Tartu ülikooli aula
13.04 kell 14 Tartu regiooni
muusikakoolide suur kevadkontsert
16.04 kell 19 Eliitkontserdid:
Peep Lassmann (klaver) ja
Tallinna keelpillikvartett

Teatri kodu
11.04 kell 19 kontsert Armastuslaulude õhtu

Ülikooli kohvik
16.04 kell 21.30 Sandra Silla-

maa miniatuurne kevadtuur
Trad.Attack!

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 14.04 näitus Tampere ja
Näsijärv

Karlova- Ropka
raamatukogu
kuni 10.05 Eve Valperi maalinäitus Taevavärv
kuni 18.05 Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus

Linnaraamatukogu
kuni 17.04 Tartu kunstigümnaasiumi õpilaste fotonäitus
Päikesevalgus
kuni 21.04 Eva Kõivu nukunäitus Üks sõrmus juhib
neid
kuni 22.04 raamatunäitus
Eesti kauneimad raamatud
2013
kuni 22.04 Merle Sildi maalinäitus Loojangumoonid
kuni 22.04 Tartu kõrgema
kunstikooli nahadisaini
osakonna näitus Hakka(b)
looma
kuni 3.05 raamatunäitus
Tartu raamatukogud ilukirjanduses

Tammelinna
raamatukogu
kuni 12.04 postkaardinäitus
Lilleline naistepäev
kuni 14.04 Piret Järve maalinäitus Esimene peatükk:
portreed, putukad ja lapsepõlv
kuni 30.04 laste joonistuste
näitus Läbi laste silmade
4. - 8. juunil 2014. aastal Tartu kesklinnas
10. Rahvusvaheline puhkpillifestival

"Mürtsub pill"
Osalevad orkestrid

Kastani 90, Tartu
E-R 12-18
L 12-15
Tel 5807 0076 (24h)
kaie.paike@mail.ee

•
•
•
•
•

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud

Tšehhist, Rootsist, Lätist,Venemaalt,
Soomest ja muidugi Eesti paremik.
Pealava Raekoja platsil,
festivali telk Tartu Kaubamaja kõrval
Festivali õpilasorkester ja rivitrummarid,
näitus festivali ajaloost.
www.potartu.ee
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ESITLEB:

Eesti MV ﬁnaalmängud

BIGBANK Tartu
vs
Selver Tallinn

Neljapäeval 3. aprillil kell 20.00
ja

neljapäeval 10. aprillil kell 20.00

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

kl 19.30
kl 20.00
kl 20.15
kl 21.00

XIII JÜRIÖÖ TEATEJOOKS

registreerimine tervisekõnnile Toomkiriku ees
start tervisekõndijateleToomkiriku ees
jooksjate registreerimine Toomkiriku ees
Jüriöö teatejooksu start Toomkiriku ees

5 x 1200 m

Toomemäel 23. aprillil

N+N+M+M+M

VÕISTLUSGRUPID: • kõrgkoolid
• gümnaasiumid
• põhikoolid
• firmad
• klubid
• omavalitsused
kl 21.45 võitjaid autasustab Tartumaa spordiliidu
juhatuse liige Heiki Sarapuu.

eelregistreerimine tel 737 0999
faks 737 0999
e-post: info@tmsl.ee

KORRALDAJA:
TARTUMAA SPORDILIIT

SF

tartuekspress

18 reklaam

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 €

Ehitus

Tänavakivide paigaldus.
Tel 5456 0939.

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

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

Materjal

Elamukrundid Tartust 10 km (jõe
kaldal, olemas planeering, el 3 X 10
A, vesi). Tel 511 9085.

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

www.sadloy.ee

Taksojuhi täienduskoolitus toimub 25. aprillil, hind 28 €. Lisainfo
tel 7361 834, www.khk.ee/koolitus.

www.sadloy.ee

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.

Aiavõrgud, -paneelid, -postid,
okastraadid, kinnitustarvikud,
väravatarvikud, väravad, metallaiad, tõkkepuud, väravaautomaatika, garaažiukse automaatika jpm. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.
Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.

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

Ehitus, remont, siseviimistlus.
Tel 5622 9840.

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

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

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

Fassaaditööd, vundamentide
rajamine ja soojustamine.
Tel 5646 5323,
propuleed@gmail.com.

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 €.

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

Aiad, väravad, metallkonstruktsioonid, tsinkimine, värvimine,
keevitustööd. Tel 504 3024.

Ehituspuusepa-, katuse- ja
remonditööd, ehitusabi jne. Ehitus Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.

Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee.
Kallurveod: liiva, mulla, killustiku
müük. Kaevetööd, lammutustööd
ekskavaatoriga. Tel 5356 7062.
Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus.
Tel 5557 9399.
Kõik üldehitustööd. Katused.
Fassaadid (ka krohvitavad).
Plekitööd. Ramest Ehitus OÜ,
tel 516 6152, www.ramest.ee.

Kruusa, liiva, killustiku müük Tartus. Tel 505 7316.

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

SOOJUSPUMBAD
KONDITSIONEERID
PÄIKESEPANEELID
www.soojuspumbad.com

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teen remondi- ja viimistlustöid.
Tel 5648 1251.
Tänavakivide paigaldus, haljastus. Tel 5662 0058.
Tänavakivide paigaldus, piirdeaiad, haljastustööd. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

Maakodu Eralas (kinnistu 2700 m²,
elumaja, soojustatud suvemaja,
saun). Info kv.ee, tel 5560 6858.

3 m ja tükeldatud sanglepapinnud (al 17 €/rm). Tel 529 0183,
www.elevus.ee.

Tasuta! Naeltega kuivad lauad,
prussid kütteks. Kätte saab 24/7.
Asuvad Tiigi 80. Enda vedu.

Maja Tartust 5 km (hea asukoht,
uus ehitus, kasulik pind 159,7 m²,
krunt 2669 m²). Tel 511 9085.

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

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

Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

Kaseküttepinnud (pikad ja tükeldatud). Tel 5662 5014.

Kinnisvara müük
1-toal korter Tartus. Tel 512 9975.

Uus maja Kõrvekülas (üp 202 m²,
el-p 166 m², 2054 m², krunt piiratud aiaga, saun, garaaž, 185 000
€). Tel 525 7647, www.aabakv.ee.

1-2toal korter. Tel 507 4635.

3-toal korter Kalda tee 8
(äsja remonditud, rõdu, avatud
köök, 2 tuba eraldi, 59 600 €).
Tel 5624 2181, www.aabakv.ee.

Laias valikus lõhutud küttepuud
veoga. Lepiko talu, tel 5667 5750.
Lõhutud kvaliteetsed küttepuud:
mustlepp 50 cm 30 €/rm, kask
50 cm 34 €/rm. Kohaletoomisega
Tartu lähiümbruses.
Tel 5300 5959.

Loomad

1-3toal renoveerimata korter Tartus otse omanikult. Tel 520 1874.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5615 9460.
Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.
Ostame kasvava metsa raieõigust. Pakume konkurentsivõimelist hinda ja kiiret maksmist. Töö
kiire ja korralik! Pakkumised ja
päringud palun saata
metsamaterjal@gmail.com või
telefonil +372 5457 1048.

2-toal korter Tõrvandis (majasisene eraldi tubadega, 5/4, tehtud san-remont, osal mööbel,
madalad kommunaalkulud, majal
suuremad remonditööd tehtud
laenudeta, 43 000 €).
Tel 5392 8366, www.aabakv.ee.

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

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

1-toal korter. Tel 503 2345.

2toal korter Tartu kesklinna lähedal
Aleksandri tn (2007 ehitatud, 52 m²,
1/3, oma terrass, 112 000 €).
Aitan müüa Teie kinnisvara Tartus
ja Tartumaal. Tel 5558 5567,
www.aabakv.ee.

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

Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.

Kinnisvara ost

2-toal korter uues majas Purde tn
(55,5 m², 3/4, soodsad kõrvalkulud, koos osalise sisustusega,
82 000 €). Tel 5624 2181,
www.aabakv.ee.

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Välisvooder 3,9-7,3 €/m², sisevooder 3,5-6,1 €/m², tööstuslik
värvimine 1,4-1,8 €/m², põrandalaud 6,5-13,5 €/m², saematerjal
180 €/m², veovõimalus.
Tel 5455 1700, www.voikapuit.ee.

Sanitaarremont, maalri- ja plaatimistööd. Tel 5332 3648.

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

Küte

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

Liiv, killustik, muld, purustatud
betoon koos transpordiga Tartus,
Tartumaal ja Lõuna-Eestis. Tel
5356 7062.

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

Siseviimistlus ja remonditööd
kodudes. Hinnad soodsad!
Tel 5681 0163, Mario.

Krunt (1,16 ha) kodu rajamiseks
Ülenurme v, Soosilla k (10 km
Tartust, el 3*16 A, 21 500 €).
Tel 525 7647, www.aabakv.ee.

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

Maja Soinastes (hea asukoht,
2007. a, 5 tuba, üp 177 m², krunt
1569 m², vesipõrandaküte, kamin,
saun, garaaž, aiaga ümbritsetud,
169 000 €). Usaldusväärne kinnisvarateenus Lõuna-Eestis, ostmüük-üür. Kutseline maakler
Veiko Tamm. Tel 513 8494,
www.ader.ee.

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.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ene Lina,
tel 742 0656, 504 8379.

Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga LõunaEestis. Tel 5666 7528.

Maalritööd, plaatimine, krohvimine, vaheseinad jne. Tel 5568 3394,
www.hsviimistlus.com.

FULDER OÜ
Vitamiini 7, Tartu
fulderinfo@gmail.com
Tel 742 4001
5811 5660

3-toal korter Vabriku tn hoovipoolses majas (O k, 80,9 m², ahik)
müüa või vahet korteri vastu Tartu
lähedal. Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.

Kinnistu Tartu lähedal (1,3 ha).
E-post muisto05@gmail.com.
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Soovin osta Roiu lähedale kodu
rajamiseks maatüki suurusega
5000 m² - 3 ha. Tel 56 503 503.

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.

Kadunud triibuline kass majast
Turu 11, Aura veekeskuse vastast.
Tel 5845 4134.
Koerte pügamine ja hoidmine.
Tel 5559 6964.
Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

Otsin tööd
49aastane mees ootab tööpakkumisi. Ka juhutööd. Tel 512 9975.
Vanem naine otsib tööd, võib olla
ajutine/asendus. Tel 5835 3117.

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

Neljapäev, 10. aprill 2014
Lisatöö koristajale (Tähe tn) reedeti 12.30-16.30. Tel 5823 0411.
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Plaatimis- ja san-tehnilised tööd.
WC-de ja vannitubade ehitus. Tel
5633 3258, riivok@gmail.com.

Paco Promotion Agency www.
pacojobs.com/es/ pakub tasuvat
tööd tantsijatele ja hostessidele.

Septikute müük ja paigaldus.
Tel 5757 0202.

Rehvivahetus ja autoremont.
Soodsaim rehvivahetus Tartus
Lembitu 1b. Varuosade, rehvide ja
akude müük. Tel 5620 3199.

Riided
Anne 51 kasutatud riided Norrast. Kauplus asub Anne sauna
vastas elumaja küljel. E-R 10-18,
L 10-15. stiilriided.ee
Jõe butiigis kasutatud naisteriided (H&M, Zara, Lindex, O´Neill
jms) ja meesteriided (Hugo Boss,
Bugatti, Hilfiger jms). Soola 10 (avaturg), E-P 9-16.

Odavad riided Rootsist, kaupluses
selga sobiv, iga päev midagi uut
Tartus Kalda tee 28.

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

Teenused
Aiaruumi taimedega kujundamise nõustamine. Tel 521 7937.

Pakume sõiduautodele ja mikrobussidele rehvivahetust ja tasakaalustamist. Hinnad soodsad.
Powerservice OÜ, Ringtee 27, Tartu. Tel 5342 6788, 512 8303.

Soodne fekaalivedu ja ummistuste eemaldamine. Tel 538 28791,
www.atram.ee.
Valmistan puidust uksi, aknaid,
mööblit jne. Tel 512 1766.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 5348 4653.

Haagissuvila (siseviimistlus tegemata, soodsalt). Tel 5554 4394.
Komisjonipoes Topelt Elu (Kaunase pst 21, II k) leiate palju huvitavaid
asju odavate hindadega. Võtame
kaupa komisjonimüüki ja samuti
tasuta äraandmiseks.

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

AT Teenus OÜ pakub
aastaaruannete koostamist ja raamatupidamisteenust OÜ-le, KÜ-le,
MTÜ-le, FIE-le. Tel 502 9333,
506 0726, info@atteenus.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.
Müügikiosk (ratastel, seest soojustatud, soodsalt). Tel 5554 4394.

Arvutite hooldus ja remont.
Joorami pood, Struve 8, E-R
10-18, L 10-16, tel 565 7785,
www.jooramipood.ee.

Hauakivide ja hauaplaatide
kujundamine, valmistamine ja
müük. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.

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

Hauaplatside hooldus ja kujundus. Tel 523 7238.

Väga soodne fekaalivedu 7 päeva
nädalas. Tel 5340 2060.

Odavalt õmmeldud naisteriideid,
puusaümbermõõt 110-126 cm.
Tel 5399 6989.

Tervis

Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.
Kujundus- ja trükitööd. Visiitkaardid, blanketid reklaamtrükised. www.bookmill.ee

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025.
Elektritööd eraisikutele ja firmadele. Tel 5684 7007.

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

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

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

Veo- ja sõiduautode remont,
keretööd, varuosad, puksiir.
Tel 504 0334,
allroads.allroads@gmail.com.

Jõe butiigis uued kvaliteetsed
suvekleidid, retuusid, käekotid,
meeste pesu ja 3D voodipesu.
Soola 10 (avaturg), E-P 9-16.
Kasutatud riiete pood Anni juures (Võru 14) pakub riideid kogu
perele. Iga nädal uus kaup!

Müük

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

Põllundus

Kasvuhoonete (plastikkattega)
müük üle Eesti - www.kasvumaja.ee.
Tel 5915 1801 (eesti k), 5688 1406
(vene k).
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Litsentsiga korstnapühkija Tartus,
Tartumaal, Põlvas, Põlvamaal.
Tasuta akt. Tel 5191 6605.

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

Fekaalivedu, ummistuste
likvideerimine, trasside pesu.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

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

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

Koristame krunte (ka puude ja
põõsaste lõikus) ja teeme santehnilisi töid. Tel 509 0750.

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

Korstnapitside ehitus ja remont.
Korstnapühkimine, pottsepatööd. Tel 5557 9399.
Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel 5557 9399.

Ohtlike puude langetamine ja
purustamine/äravedu soodsalt
sertifitseeritud saemeestelt. Tagame korraliku töötulemuse! Tel
5559 3732, www.vikatimees.eu.
Ohtlike puude langetamine, puude hooldus, hekkide pügamine.
Tel 5664 1413, info@treeservice.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Lp Maris Häidbergi patsient! Teie
uus perearst on Aet Valgepea.
Perearsti praksise asukoht on
muutunud. Asume alates 7. IV
Lastekliinikumis (Lunini 6). Vabandage ebamugavuste pärast! Praksise lahtiolekuajad: E, K, R kl 8–16, T
kl 10–18, N kl 9–17. Registreerimine
vastuvõtule ja nõustamine
tel 731 9245, 5656 9618, e-post
perearst.valgepea@gmail.com.
Ly Chini OÜ: Hiina meditsiin.
Tartu, Sõpruse pst 2, kab 216. Abi
alkoholisõltuvuse korral. Vajalik
eelregistreerimine. Tel 5837 9246,
505 8381.

Tutvus
55 a naine tutvuks vaba Tartu
mehega. Tel 5834 6078.

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

Uued tüdrukute jalgrattad. Asuvad Tartu linnas. Transpordi võimalus. Tel 56 503 503.

Ost
„Seiklusjutte maalt ja merelt“
raamatud, hind 1-5 €/raamat. Tel
5663 9310.
Kasutatud raamatud. Ka nõukogude perioodist. Raha kohe kätte.
Tel 734 1901.
Vanaaegsed raamatud, postkaardid, fotod, maalid, graafika,
mündid, paberahad, märgid,
medalid, mööbel, kellad jne.
Tel 5829 9810.
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.

Teated

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Ropkamõisa lõngapoe leiunurgas
01.04-12.04 värviline heegelniit
6 €/kg ja villane vaibalõng 5 €/kg.
Peenvillased tikkimislõngad 0.60
€ / 20 m, puuvillane lõim poolil
10 €/kg, uus kogus linast niiti 17
€/kg. Ropkamõisa 10 hoovis
(väravast sisse), Tartu, E-R 10-16,
L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.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

tartuekspress.ee/

Sõidan Varssavisse 14. aprillil. Väljumine Tartust kl 6. Tel 513 6575.

Linnu talu müüb Hy-Line
tõugu pruune ja valgeid
aasta munenud kanu 4 €/tk
P 13. aprillil (tel 5559 4530)
Tartu Sadamaturu parklas kl 8
ja Laeva bussijaamas 14.50.
Tel 503 1485, 501 7500.

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

730 4455

tartuekspress
KEVADISED HINNAÜLLATUSED!
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LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

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

tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302

AUTO TERVIS KORDA!
PAKETT

Kõik autod
vanuses
Pakett sisaldab:

*Piltt on illustratiivse
illustratiivse
atiivse tähenduseg
ttähendusega
ähendusega

komplekt LIIGA

