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Laulasmaa Spa parimad pakkumised
Kaubamaja Osturallil 6.-12. aprill 2015.

Täpsem info telefonil 6870
888 või internetist www.
laulasmaa.ee

Spaapakett alates 31 € / 1 inimene / öö (norm. hind 55 €)
Osturalli Päevaspaa 40 € / 1 inimene (norm. hind 47 €)
Tervisepakett 55 € / 1 inimene / öö (norm. hind 69 €)
Romantikapakett kahele 160 € / 2 inimest / öö (norm. hind 199 €)
Laulasmaa Spa sooduspaketid on müügil:
Tallinna Kaubamaja Ilumaailmas ja Tartu Kaubamaja Go Traveli müügiletis
Tutvu pakkumistega lähemalt www.laulasmaa.ee
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Linn soovib koolid täita wifiga
UUDISED

Neljapäev, 9. aprill 2015

Linnavalitsuses on
küpsenud plaan katta
Tartu koolid võimeka
juhtmevaba internetiga,
mis aitaks kaasa nüüdisaegsel tehnilisel tasemel
õppetööle.
Haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnul traadita internet enamikus koolides juba toimib. Küll mitte
kõikjal ega kõigile. „Praegused
lahendused pole piisavad näiteks selleks, et terve klassitäis
või mitugi õpilasi saaks korraga nutiseadmetega õppetöös
osaleda,“ kirjeldas Raave olukorda. „Teatud määral pioneerina soovime oluliselt suurema jõudlikkuse ja leviulatusega võrku ehitada esmalt Poska
gümnaasiumisse. Neil on valmisolek seadmete ja tarkvara
poolest praegu kõige parem.
Esirinnas oma lahendusega on
ka Veeriku kool.“

Kohalik digipöörde
konkurss
Edasi soovib linn välja kuulutada konkursi, kus veel kaks
parimat ideed välja käivat
kooli varustatakse nii korraliku wifi kui ka klassikomplekti jao nutiseadmetega. Kas
need on tahvlid või sülearvutid, jääb juba haridusasutuste
endi öelda.
„Kaasneb veel kohustus saadavaid kogemusi teiste linna koolidega jagada,“ täpsustas Raave. „Loodetavasti saame innustada ka teisi. Tulevik liigub pöördumatult selles
suunas, et pedagoogikas tuleb
kasutada üha rohkem nutilahendusi ja digiõpet. Eesmärgiks on muuta tegevus huvitavamaks, info leidmist kiirendada.“
Tervet koolihoonet laitmatu leviga katvate võrguseadmete hind võib ulatuda 15 000–
20 000 euroni. Tahvlid-arvutid soovitakse rendile võtta.
Nii saab neid jooksvalt vajadu-

Tasuta Facebookis surfamiseks ei pea koolilapsed enam lähikonna kõrtside ressursse kasutama. 
RASMUS REKAND

sel uuendada, välja vahetada
ning kokkuvõttes tuleb ka hind
soodsam, usub Raave. Eraldi
rida eelarves mõtte teostuseks
pole, vaid rahastus peaks tulema linna infotehnika üldisest
kaukast.

Poska põrutab
pioneerina
„Tunnet veel pole, küll varsti tuleb,“ kostis Poska direktor
Helmer Jõgi hetkeseisu päringule. „Seadmetele, mis jagavad
internetti üle suure maja ning
mille sabas saaks üheaegselt
700 tarbijat olla, on alles hange
välja kuulutatud. Eelmise aasta lõpus soetasime juba tahvlite komplekti, meil on mobiilne sülearvutite klass, Apple TV
seadmed. Helsingi haridusalaselt messilt leidsime endale
kõige sobilikumana tundunud

platvormi ClaccFlow, kuhu
saab tõepoolest ühenduda nii
Androidi kui iOSi nutiseadmetega ning õpetaja näeb omakorda kõigi õpilaste tegevusi.“
Kool püüab laiemalt tehnoloogiakasutust juurutada meetodiga VOSK ehk Võta Oma
Seade Kaasa. Koolipapa sõnul
on tänane seis ju nii ehk naa
selline, et igal jütsil on oma
nutikas taskus, miks mitte siis
nende eesmärgipärast kasutust
soodustada.
„Wifi võiks olla tänapäeva koolis normiks. Ei pea tunde raamatukogus tuhlama iga
vajaliku fakti leidmiseks. Nutin
dus on sellele põlvkonnale omane, pole mõtet tuuleveskite vastu võidelda, vaid proovida neid
ikka hooguandval eesmärgil
kasutada,“ resümeeris Jõgi.
Vanemate vastasseisu, et
koolis vabalt levivast wifist

saab hoopis takistus, mis liigutab tähelepanu õppimiselt veel
enam meelelahutuse ja sotsiaalmeedia poole kaldu, ei pea
digipöörde kohalikud arendajad põhjendatuks. Toimetusega jutelnud vanemate jutust jäi
kõlama hirm, et niigi Facebooki-lembest generatsiooni ei
saa uue korra ajal enam mingi
valemiga piirata.

Plusse enam
miinustest
Riho Raave hinnangul pole
vahet, kas nutitahvel või paberpliiats, kõlvatusi saab teha
mõlemaga. Helmer Jõgi lisas, et
neid, kes end tunnist välja lülitavad ja niisama klassiruumis
unelevad, on praegugi. Mobiilne internet levib samuti kõikjal. „Kellelegi ei saa kulbiga tarkust pähe panna. Meie näeme

homset päeva digitaalselt jagatavate uute teadmiste koosloomisena. Arendatav sidetaristu
peaks ikka kaasa aitama, mitte ei loo täiendavaid võimalusi
tundide ajalgi meelt lahutada.“
Hoopis tõsisema murekohana tõi Jõgi asjaolu, et puudub piisav digitaalne õppevara,
pilvelahendused on episoodilised. Õpetajad peavad palju asju
katsetamise käigus leiutama.
„Avastamist ja tööd jagub küllaga, aga usun kindlalt, et digipööre meie koolides on võimalik ja käeulatuses.“
Sarnast seisukohta jagas
Riho Raave, ent ajalist prognoosi, millal kõigis Tartu koolides on traadita internet sama
elementaarne kui elekter või
köetud klass, ta öelda ei tihanud. Enne uusi otsuseid tuleb
katsekoolide tulemusi hinnata.
RASMUS REKAND

lavastaja ENN KEERD, kunstnik KRISTINA LÕUK
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LAUSEGA
UUDISED

Kas Kristo Kollol ja teistel tartlastel on põhjust sel hooajal teist korda juubeldada, selgub hiljemalt 26. aprillil.

RENE RIISALU

LAUSEGA

Andkem au

Täna kell 18.30 toimub Raekoja platsil heategevuskampaania
„Anname au!“ avaüritus, kus naiskodukaitsjad tutvustavad ja müüvad sinilille rinnamärke, mis tähistavad tänu ja tunnustust kaitseväe
ja kaitseliidu veteranidele.

Taksod laiavad
kõnniteel
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Miks on märgistamata Vanemuise-Ülikooli ristmiku taksoparkla kõnniteel?
Taksod manööverdavad
kõnniteel, sättides ohtu inimeste tervise. Parkla võiks füüsiliste
vahenditega eraldada jalakäijatele mõeldud alast. Olen ka
varem probleemsele olukorrale
tähelepanu juhtinud, aga nüüd
sõidavad ja pargivad taksod
antud kõnniteel lausa pidevalt.
Samuti pargitakse kõnniteedele ülikooli raamatukogu ja
Vanemuise vahelises piirkonnas (purskkaevu ja parkla juures) – teinekord nii, et kõnnitee
on täiesti blokeeritud. Miks ei
tegele linna liiklusjärelevalve
nende autodega?
Anton Pelešev
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käekotis olnud eurost jäi ilma
esmaspäeval Beckeri pubis einestanud naine.

romaani „Minu nimi on Marytė“
autor Alvydas Šlepikas esineb kirjandusfestival Prima Vista raames
6. mail Tartus ja 9. mail Põlvas.

Sumera pärand
19. aprillil, pärast balletietendust
„GO – mäng kahele“ esitleb pianist Kadri-Ann Sumera Vanemuise väikese maja ovaalsaalis
CD-plaati „Lepo Sumera – Piano
Music“, millele ta on salvestanud
oma isa, helilooja Lepo Sumera
peaaegu kogu klaveriloomingu.

Tõbi nurjas etenduse
Vanemuise väikeses majas ei
toimu homme kell 19 etendust
„Meister ja Margarita“ näitleja
Katrin Pärna haigestumise tõttu.
Sama piletiga saab vaadata samal
päeval kell 19 suures majas draamaetendust „Kui tuvid kadusid“.
Soovi korral vahetatakse teatri
kassades piletid ümber 23. aprillil
toimuvale „Meister ja Margarita“
etendusele või ostetakse tagasi.

Noored oksjonile

Martin Nelis
liikluskorraldusteenistuse
juhataja
Nimetatud kohas on tegemist
kõnniteega, kus sõidukite liiklemine ja parkimine on keelatud.
Kõnniteede alused ei ole arvestatud sõidukite raskusele, lisaks
kahjustavad sõidukid ka kõnniteede katendit, samuti suurendavad liiklusohtu. Seetõttu
ei ole võimalik olemasolevate
tingimuste korral sõidukite parkimist kõnniteel aktsepteerida.
Tegemist on linna promenaadi ja olulise liikumissuunaga
teatri ja kontserdimaja peatreppide poole, kuhu oluliste sündmuste puhul on paigaldatud
punane vaip ja teeserva küünlad. Pidev parkimine ja parkimistasku loomine ei väärinda
seda suunda.

Reelika Värva
väärteouurija
Menetlusteenistuse ametnikud
on kontrollinud Vanemuise
tänaval kõnniteel parkimist ka
varasemalt ja valesti parkijaid
trahvinud. Kuna valesti parkimise probleem esineb eriti
intensiivselt just õhtuti, siis
menetlusteenistuse ressurssidest ei piisa pideva kontrolli
tegemiseks. Linnavalitsuses on
kaalumisel menetlusteenistusse uute täiendavate töökohtade loomine parkimise kontrolli
tõhustamiseks.
Allikas: Tartu LV

Tiitlikaitsjad kutsuvad tartlasi appi
Võrkpalli Eesti meistritiitlit kaitsma asuval Tartu
Bigbankil tuleb finaalis
vastu astuda Pärnule.
„Ääremaalt“ vaadates üsna
märgiline, et parima selgitamisse ei suutnud sekkuda
ükski pealinna klubi.
„Pealtvaatajate seisukohast ju
täiesti loogiline tulemus,“ arvas
Bigbanki mänedžer Hendrik
Rikand, viidates tõigale, et just
Tartu ja Pärnu saalidesse koguneb
varasema praktika põhjal enim
võrkpallisõpru. „Tahaks ka selles näitajas suvituslinlastele „ära
panna“, ehk palume kõiki kindlasti Ujula tänava spordihoonesse tulla.“
Pärast „lõvide“ kojutoomist
publikule präänikuna välja käidud
2-eurone piletihind jääb kehtima
ka eelolevateks kohtumisteks. Et
kõik end mugavalt saaks tunda,
tõmmatakse välja ka teine tribüünipool ning keelekastet-kehakinnitust tuleb pakkuma Jam-Jam.

Kui pelgalt tänavustest omavaheliste mängude tulemustest lähtuda, peaks soosiku seisuses olema pärnakad, kes tartlasi seljatanud kokku neljal korral. Teisalt ei
saanud Tartu põhihooajal kordagi
jagu ka TTÜst, küll aga õnnestus
see Balti liiga finaalis. Sest saati on
meeskond purjetanud tõusulainel,
tunnistades vaid võite.

Tähenduslik vastasseis
Intriige lisab rivaliteedile asjaolu, et Tartut juhendab pikalt
Pärnuski leiba teeninud Andrei

8.-19.04

Rõivad, jalatsid
aksessuaarid
kosmeetika
Vaata kõiki pakkumisi www.eeden.ee

Selle kupongiga
8.-19.04 Eedeni keskuse
kaupluses Lindex

Üks
tavahinnaga
toode

-25%

Selle kupongiga
8.-19.04 Eedeni keskuse
kaupluses Mosaic

-15%
-20%

1 täishinnaga toode
2 täishinnaga toodet

Ojamets. Pärnakate tiitel omakorda pärineb kümnendi tagant, mil
palle tõstis löögiks ette praegune
peatreener Avo Keel.
„Pärnu vastu tuleb näidata ise väga head side-out‘i,“ virutas Rikand erialaterminiga, mis
tähendab, et jätkuhoos tuleb hoida nii vastuvõtt kui rünnak. „Oluline on lüüa ka korralikku servi, et
nende sidemängijatel elu raskeks
teha ja tempomeeste võimas kolmik Tammemaa-Nassar-Palmar
võrgust eemal hoida. Palju hakkab
sõltuma staarpommitaja Hindrek
Pulga mängust, kelle pidurdamine võibki võtmekohaks osutuda.
Samas on peatreener mitmel korral varemgi sellise formatsiooni
välja joonistanud, kus just Pulk on
kinni pandud.“
Tartu meeskond asub finaaliheitlusse üsna tavapärases rivistuses ning pole oodata erilisi katsetusi
ka põhikuuiku osas. Uuesti on rivis
viimases mängus kergelt vigastada
saanud libero Rait Rikberg.
RASMUS REKAND

Võõrad klaabud
Erasmuse projekti „Elu lasteaias
üheskoos – sotsiaalsed suhted,
õpioskused ja lapse päevarütm“
raames võõrustab lasteaed Klaabu laupäevani Islandi, Prantsusmaa, Türgi, Kreeka ja Itaalia pedagooge.

Viudest värvulisteni
Laupäeval kell 11.30–15 on kõik
linnuhuvilised oodatud TÜ botaanikaaeda Linnalinnulaupäevakule,
kus jagatakse soovitusi erinevatele lindudele sobivate tehispesade
valmistamiseks ja paigaldamiseks.

Leedu kirjandusstaar
Leedus

rohkelt

auhinnatud

Algas tööde vastuvõtt 21. mail
toimuvale noore kunsti oksjonile.
Noorte töid oodatakse kuni 12.
aprillini oksjoni uuel veebilehel
www.noorkunst.ee.

Setu munapühad
Setomaa külades ehitatakse
pühapäeval liivast munaloomkad, kus külaelanikud veeretavad
värvilisi pühademune. Obinitsas,
soome-ugri kultuuripealinnas,
saab lisaks nautida näidendit ning
isurite muusikat.

Hea ja kurja puud
TÜ botaanikaaias on 29. aprillini
avatud näitus, mis tutvustab piiblilugudes esinevaid taimi. Näitusel
saab teada, milline näeb välja hea
ja kurja tundmise puu, põlev põõsas ning kiikajonipuu.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

EUROOPALIK SOLIDAARSUS: millist praegu Tartus viibivat Eesti
poliitikut meenutab maaling Dublini kõrtsi seinal? 
KAUR PAVES

Eedeni Maksimarketis
Kupongid kehtivad Eedeni Maksimarketis 8.-19.04.2015. Kupongide realiseerimisel jäävad kupongid kauplusele. Soodustus kehtib tavahinnaga toodetele.

Päeva-, öö- ja
silmaümbruskreemid
Käte-, jala- ja
kehakreemid,
kehaõlid
Šampoonid,
palsamid,
juuksemaskid ja -õlid
Juuksevärvid, -geelid,
-vahud ja -lakid

-25%
-25%
-25%
-25%

Dekoratiivkosmeetika
silma-, huulte ja küünekosmeetika,
jumestus- ja peitekreemid, puudrid,
põsepunad

Seebid, vedelseebid,
dušigeelid, kehakoorijad,
vannisoolad- ja vahud

Sukad, sokid, pesu
laste, naiste, meeste

Lasteriided

-25%
-25%
-25%
-25%
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Pensionär ja ID-kaart UUDISED

Neljapäev, 9. aprill 2015

sõbrad või vaenlased?
Koolikirjandliku pealkirja
all toome lugejate ette
endise geodeedi Ado
Halliku võitluse jõustruktuuridega, millest peaksid
õpetlikku ainest leidma
mõnedki eakaaslased.

Ado Hallik annab endale aru, et riigivõimu vastu ta ei saa, kuid teeb
oma parima, et saatusekaaslasi kannatustest säästa. 
KAUR PAVES

Juba 5. veebruari Tartu Ekspressis kurtis Hallik följetonivormis
paljusid uue ID-kaardi soetanud
eestimaalasi tabanud probleemi üle – mitmed asutused alates
posti- ja lõpetades pangateenuste
osutajatega pole veel jõudnud oma
tarkvara värskete isikutunnistuste teenindamiseks vajalikule tasemele viia. Nii nõudis vanahärra
omale tuuleveskitega võideldes
üha uusi ID-kaarte.

Lämmatav kantseliit
„Peamine ei ole huvi, vaid
ausus. Kes ei suuda tagada ausust,
on paratamatult kaotaja,“ rõhutas
pärast pikka võitlust 16. veebruaril
uue ID-kaardi omanikuks saanud
Hallik. „Mida lubati, seda saavutati. Sain kaardi nõnda, et kirjutasin
pika seletuskirja põhjuste kohta.
Paraku oli riigi poolt ette näidata
vaid ametlik trükitud leht, kuhu
tuli põhjuse kohta ruudulistesse
kastikestesse riste teha. Ah mis
kena kantseliidi musternäidis!“
Korjusepäevaks, 12. märtsiks
oli aga seis Halliku tähelepanekute kohaselt kõikjal endine: igal
pool toksitakse käsitsi isikukoode.
„Tööga tegeletakse üsna tõsiselt,
seda sai lehest pidevalt lugeda,“
osatas Hallik. „Kullakesed, ärge
nähke vaeva! 6. märtsi ajalehes oli
teade olemasoleva tarkvara failivormingu ddoc muutmiseks. Kas tõesti
algab kõik uuesti?“
Politsei- ja piirivalveameti arendusosakonna identiteedi ja
staatuste büroo juhataja Margit Ratnik selgitas, et alates 2014.
aasta oktoobrist isikutunnistusel tehtavaid
muudatusi – 3.5 versiooni kiibirakenduse kasutuselevõttu – tutvustati mullu märtsis
toimunud riigi infosüsteemi ameti teabepäeval ning PPA edastas
selleteemalise kirja avaliku sektori asutustele. „Meeldetuletusena
lisati vastav informatsioon www.
id.ee keskkonda,“ märkis Ratnik.
„On kahetsusväärne, et mõned

ettevõtted pole jõudnud oma süsteemides vastavaid muudatusi
veel teha. Võtame selle info teadmiseks ning tulevikus parandame
kindlasti dokumentidel tehtavate
muudatuste alast kommunikatsiooni.“
Halliku hinnangul on ettevalmistuseks antud ajast küll ja küll
ning probleemide jätkumine lubamatu. „Kuulge, avaliku sektori
asutused! Möödunud on juba aasta, ärgake üles!“ hüüdis ta. „Kõik
teavad, aga vastutavad ametnikud
ei tegutse.“

Sõna sõna vastu
Ajakuluga aga ebameeldivused
Halliku kogemuste kohaselt ei
piirdu. „Korduvalt Eedeni Swed
banki kontoris viibides ei sulge-

nud tarkvaraprogramm minu IDkaardi isikuandmeid. Seda tegi
pangandustöötaja oma vanema
versiooni kaardiga,“ meenutas ta.
„Miks tekkis selline olukord, et
pärast kaardi eemaldamist dokumendilugejast ei lõpeta ID-kaart
dokumendi andmete kuvamist?“
Ratnik lükkas sellekohased

süüdistused tagasi. „Dokumendi sertifikaadilt loetud isikuandmete säilitamine arvutis või süsteemis sõltub paljuski konkreetse
arvuti või süsteemi ja internetilehitseja seadistustest, mitte dokumendist endast,“ märkis ta. „Tehtud katsetused näitasid, et pärast
kaardi eemaldamist dokumendilugejast lõpetas näiteks ID-kaardi
haldusvahend dokumendi andmete kuvamise.“

Nähtamatu taust
Halliku väitel on selge, et iga IDkaart peab töötama elektroonilises keskkonnas laitmatult. „Seda
nõuavad ka maist 2014 isikutunnistusele väljastatavate sertifikaatide kasutustingimused: „Sertifikaadi omanikul on õigus ja kohustus kasutada sertifikaate vastavalt
kehtivatele kasutustingimustele
ja digitaalallkirja seadusele.“,“ tõi
ta välja. „Miks sunniti ettevõtteid
jõuvõtteid kasutades kasutama uut
tarkvara? Kas see on täiendav sissetulek tarkvara arendavale firmale?“
Ratnik põhjendas, et tagamaks
isiku autentimise tõsikindlust
ning digitaalse allkirja turvalisust, sealhulgas võltsimiskindlust,
tuleb välja antavaid dokumente
aja jooksul uuendada ning vajadusel võtta kasutusele uuemaid
kiipkaardirakendusi ja krüpteerimisvõtmeid. „Dokumendil tehtavate uuenduste sageduse määrab
ära infotehnoloogia üldine areng,“
lisas ta.
Halliku mõttearenduse kohaselt on lool sügavam põhi ning

nähtamatum taust. „1. märtsil olid
valimised, varem e-valimised IDkaardiga. Aga 6. märtsi Õhtulehes
teatati, et 5. märtsist on ID-kaardi
tarkvaraks vaikimisi failivorming
bdoc, mis asendab senist ddocvormingut. Midagi sai nelja päeva jooksul riigi tarkvaraga muuta,“
on vanahärra kindel veendumus.
„Väga paslik oli muuta valimisaegne ddoc olematuks: pole enam
tarkvara, pole kontrollivõimalust.“
Halliku nõudmine riigile on ühene. „Edaspidise minu jooksutamise
vältimiseks palun väljastada minu
nimele selline ID-kaart, mis töötab ka Tartu linnas oleva tarkvara
keskkonnas,“ raius ta. „Kui see pole
võimalik, väljastada mulle enne
2014. aasta oktoobrit olemas olnud
variant, mis töötas tõrgeteta.“

Uus voor kahe aasta pärast
Ratniku sõnul pole vanema kiibirakendusega ID-kaardi väljastamine võimalik. „Hallikule 17.
novembril välja antud ID-kaardi ekspertiis tuvastas, et kaart
on kasutuskõlblik ja sellel vigu ei
esine,“ kinnitas ta. „Loodame, et
peagi jõuavad kõik asjassepuutuvad asutused ning ettevõtted oma
süsteeme uuendada ning kodanik
saab muretult jätkata ID-kaardi
elektroonilist kasutamist.“
Hallik politsei optimismi ei
jaga. „Hea seegi, et 14. märtsist
Prisma kontot kasutada saab,“
rõõmustas ta. „Aga uus ID-kaart
ilmub juba 2017. aastal. Inimesed,
olge valvsad!“
KAUR PAVES

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel, 110 kW, raadio-CD, USB,
AUX, bluetooth, konditsioneerid,
2. ja 3. rea istmeil reguleeritavad
käe- ja seljatoed, kõrge, mahukas

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss

Hea korteriühistu juhatus!

TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
17. aprillist 19. juunini 2015 vältava kampaania

«HOOLAS ÜHISTU»

Avaüritus toimub 14. aprillil kl 17
TarKÜL-i büroos Gildi 3 (II korrus).
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7 m³ JA 10 m³ PRAHIKONTEINEREID.
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kehtib EKSTRA HIND! Vaata täpsemalt: www.tarkyl.ee
Registreerimine info@tarkyl.ee või tel 5342 7912.
Telli numbril 5566 1888 abijõudu, et laadida
konteinerit ning koristada keldrid ja panipaigad.
NB! Keldrite koristus tolmuimejaga ekstra hind!
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Audi ja Lõuna-Eesti: tulevase
peaministri õnnetus ja õnn
Musta Audi A6 numbriga
679MFZ ei ole peaminister
Taavi Rõivasel ilmselt põhjust hea sõnaga meenutada, sest 2007. aastal tegi
ta sellega Võrus korraliku
avarii ja vähem kui aasta
hiljem võinuks ta sellesama masina pärast langeda
röövmõrva ohvriks. Nii pidi
2008. aasta suve LõunaEesti visiit Rõivasele erinevalt aasta varasemast enam
kui positiivsena meelde
jääma.
2007. aasta augustis oli põhjust kirjutada toonasest reformierakondlasest riigikogu liikmest
Taavi Rõivasest, kes sõitis oma
uhiuue Audi A6-ga Võru pearistmikul kõrvalteelt sisse peateel liikunud võrulase Omar Peedosaare
autole. Kannatada said nii mõlemad autod kui ka viimase masinas olnud laps. Rõivas oli viibinud Haanjas Reformierakonna
suvepäevadel ning tulnud Võrru
poodi. Oma selgituste kohaselt ei
märganud ta Vabaduse tänavalt
Jüri tänavale sõites märki „Anna
teed!“ ja nii avarii juhtuski. Rõivas
leidis, et sel ristmikul võiks olla
valgusfoor ja 2013. aastal see tema
erakonnakaaslastest linnajuhtide
eestvõtmisel sinna paigaldatigi.
Taavi Rõivase sama aasta (esmaregistreerimine juulis 2007) luksuslik Audi A6 S-line numbriga
679MFZ veeti esialgu avariilisena parklasse. Nagu nähtub hilisemast, otsustasid riigikogulane ja
kindlustusfirma tuliuue 125-kilovatise võimsusega masina siiski
üles kõpitseda. Ju siis ei olnud selle
esiotsa kahjustused sedavõrd suured. Hooletuse eest sai mees 3000
krooni trahvi, ilmselt lisandus
õppetunnile ka kopsakas omavastutus auto remondi eest. Nii jäi
too Lõuna-Eestis käik tulevasele
peaministrile kindlasti meelde kui
kaunis ebameeldivate tagajärgedega sõit.
Ligi aasta hiljem, suvel 2008
oli Taavi Rõivas otsustanud avarii
läbiteinud auto siiski maha müüa
ja ta riputas kuulutusteportaali pakkumise soetada see masin
540 000 krooni eest.

Mõrvarid vangi
2010. aastal mõistis Harju maakohus süüdi Vitali Tarasovski ärimees Karel Käärsonilt ebaseaduslikult vabaduse võtmises, mõrvamises, röövimises, varguses, täht-

Taavi Rõivase auto pärast avariid. 

sa isikliku dokumendi kuritarvitamises ning tulirelva ja laskemoona
ebaseaduslikus käitlemises ning
mõistis talle liitkaristuseks 20-aastase vangistuse. Tarasovskiga koos
kohtu all olnud Alexander Milishenko tunnistati süüdi ebaseaduslikus vabaduse võtmises, röövimises, varguses, kuriteo varjamises,
tulirelva ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises ning temale mõistis kohus liitkaristuseks nelja-aastase vangistuse.

Juhuslikud „kandidaadid“
Süüdistuse kohaselt helistasid
Milishenko ja Tarasovski 12. juulil 2008 Karel Käärsonile ja soovisid tema www.auto24.ee-s müüki pandud sõiduautot BMW samal
päeval näha. Kokkusaamisele võttis Tarasovski kaasa helisummutiga Makarovi püstoli. Pärast Käärsoniga kohtumist sõideti Tallinnas
Betooni tänaval laohoonete juures
asuvale platsile, kust relvaähvardusel kinni seotud käte ja jalgadega
ärimees viidi tema auto pagasiruumis Lääne-Virumaale Tõõrakõrve rappa. Rabas mõrvas Tarasovski
ärimehe ja tõukas ta varem valmis
kaevatud auku. Mehed ajasid ärimehele mulla peale ja sõitsid tagasi
Tallinna. Sama päeva õhtul võtsid
nad röövitud pangakaardiga pangaautomaadist raha ja sõitsid Vilniusse, kus müüsid ärimehelt röövitud auto.

Mõrv oli kahtlemata õõvastav,
kuid õõvastav on ka see, et Käärson oli juhuslik ohver ning kurjategijatele oli ainsaks kriteeriumiks
kallis auto ja omaniku viibimine
Tallinnas. Telesaade „Radar“ tõi
hiljuti välja, et mõrvarid helistasid tol 2008. aasta 12. juulil teadaolevalt viiele inimesele, kes müüsid kuulutusteportaalis kallimat
sorti autot. Üks neist, kes samuti
võinuks langeda röövmõrva ohvriks, oli hilisem peaminister Taavi Rõivas.
„Tunnistaja TR ütluste kohaselt müüs ta interneti kaudu 2007
Audi A6 hinnaga pisut üle poole miljoni krooni,“ kirjutati kohtuotsuses. „Huvilisi oli ainult üks
mees, kes helistas laupäeval lõunasel ajal ja tundis huvi, kas ta saaks
võimalikult kiiresti näidata autot.
Vestlus oli vene keeles. Ta oli Lõuna-Eestis ja ütles, et enne esmaspäeva ei ole võimalik. Helistaja oli
pisut pettunud, leppisid kokku,
et helistab samal numbril tagasi,
ja mida ta mitmel korral ka tegi,
kuna oli huvi auto müüa, aga telefon oli esmaspäeval välja lülitatud.“
Rõivase puhul teebki olukorra kõhedamaks fakt, et Tallinna
tagasi jõudes võttis ta järgnenud
esmaspäeval ja teisipäeval samal
numbril ühendust. Õnneks oli
telefon mõlemal päeval välja lülitatud. Toimikus seisab: „Leppisime
kokku, et helistan samal numb-

LÕUNALEHT

ril tagasi, ja mida ma mitmel korral tegin, kuna oli huvi seda autot
müüa. Siis hommikust peale oli
telefon välja lülitatud ja järgmine
kord oli jutt neljapäeval politseis.“

Proua Lõuna-Eesti juured
See, kus Rõivas tol saatuslikul
nädalavahetusel täpsemalt käis,
pole teada. Küll aga külastas ta
neil päevil teadaolevalt järjekordset koduerakonna suveüritust,
nimelt reforminoorte suvepäevi.
Need peeti 2008. aasta juulis küll
Pärnumaal, mida Lõuna-Eestiks
kuidagi ei saa pidada. Teada on
aga, et Rõivase elukaaslase Luisa Värgi vanaema elab Võrumaal
Mõniste vallas, peaministriproua
(seni küll mitteametlikult) on aga
kasvanud Elvas.
Fakt on aga see, et seda Lõuna-Eestis käiku võib Taavi Rõivase pere meenutada heldimusega
– „Radarile“ ütles ka üks juhtumi
uurijatest, et neli kaugemal viibinud kalli auto müüjat võivad pidada 12. juulit 2008 oma teiseks sünnipäevaks.
Audi A6 numbriga 679MFZ, mis
praeguse peaministri ühel korral
avariisse sõidutas ja teisel korral võinuks lausa tema eluküünla
vägivaldse kustutamiseni viia, ei
olnud ilmselt Taavi Rõivase jaoks
õnnelikul kuupäeval liinilt maha
veerenud.
JANAR KOTKAS, LÕUNALEHT

Relvastatud laigulised täidavad linna
Sõjakooli 96. sünnipäeva
puhul toimub reedel linnas patrullvõistlus, millest
võtavad osa nii sõjakooli
õppurid kui ka külaliskadetid välisriikidest.
Traditsiooniline patrullvõistlus peetakse esimest korda täies
mahus Tartu linnas. Võistlus
algab kell 9.25 raeplatsilt ning lõppeb orienteeruvalt kell 17 kaitseväe
ühendatud õppeasutuste juures,
kulgedes Raadi-Kruusamäe, Ülejõe, Supilinna, Tähtvere, Kesklinna, Veeriku, Vaksali, Maarjamõisa, Tammelinna ja Karlova linnaosades.
Sõjalis-sportlikust võistlusest

võtab osa kaheksa võistkonda.
Kõik võistlejad kannavad välivormi riigi ja üksuse eraldusmär-

kidega. Kadetid kannavad kaasas ka relvi, kuid ei kasuta neid
sihtimiseks ega tulistamiseks.

Võistkonnad liiguvad jalgsi ning
lahendavad kontrollpunktides
erinevaid ülesandeid. Võistkondadega kokku puutudes palutakse linnarahvast suhtuda rahulikult ning võistlejaid mitte segada.
Patrullvõistlusele eelneb pidulik
jalutuskäik, mis algab kell 9 kaitseväe ühendatud õppeasutuste
eest. Rongkäik liigub mööda Riia
maanteed ja Ülikooli tänavat Raekoja platsile, kus KVÜÕA ülem
kolonel Martin Herem annab
ühisstardi patrullvõistlusele. Aastapäevapidustused kulmineeruvad laupäeva õhtul õppeasutuste
saalis peetava kadetiballiga.
AVE EERMA

Tartu Ülikooli aulas
Reedel, 10. aprillil 2015 kell 19.00

IV TARTU
SEGAKOORIDE

LAULUPÄEV
Pääsmed hinnaga 4/2 eurot
müügil enne kontserti kohapeal
INFO: kultuuriaken.tartu.ee
Korraldab: Tiigi Seltsimaja
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Hakkame ise fentanüüli tootma
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Eestis on väidetavalt umbes kümme tuhat fentanüülisõltlast. On pakutud ka arvu, mis ületab 20 000 piiri.
Probleemiga tegelemisel lähtub Eesti riik globaalsest narkopoliitikast, mis keskendub ennetamisele, karistamisele,
asendusravile ja ainehulga vähendamisele.
Tundub igati loogiline, kuna
selline tegevus nagu fentanüüli
äri, suurendab HIV levikut, kuritegevust, suremust ja üldist masendust ühiskonnas. Kuid mulle tundub, et meil on jäänud kahe silma
vahele midagi, mis võiks aidata
kaasa probleemi lahenemisele. See
on idee, mis esmapilgul tundub
täiesti irratsionaalne ning väärtusetu, kuid sügavamal uurimisel
tuleneb sealt lahend, mis leevendab olulisel määral selle äri kahjulikke mõjusid.
Kõigepealt tuleb aga lahti seletada see, mida tähendab olla fentanüülist sõltuvuses. Mulle tundub,
et inimesed ei ole veel siiamaani
sellele pihta saanud. Mis siis on
selles narkomaanis nii erilist, mis
eristab teda tavalisest kodanikust?
Ainult üks vahe ongi – lihtne tõsiasi, et fentanüülisõltlane teeb fentanüüli ja tavaline kodanik mitte.
Kui tavaline kodanik proovib fentanüüli, siis saab temast tõenäoliselt samuti fentanüülisõltlane.
Inimene ei saa sinna midagi
parata, et nii juhtub, sest inimene ei ole võimeline muutma neid
füsioloogilisi protsesse, mis toimuvad tema ajus. Midagi kriminaalset sellises tegevuses järelikult
ei ole. Saame süüdistada inimest
ainult selles, et ta oli uudishimulik. Õigupoolest ka see on raske,
sest enne fentanüüli proovimist
läbib inimene rea narkootikume,

mis viivad tema aju sellisesse seisu, et ta on valmis proovima järgmist meelemürki.
Niisiis ei ole süstimine kriminaalne tegevus, selle aine mõju
inimesele lihtsalt on selline. Kõik
meist ei tapa ega röövi. Kuid 99,9%
meist, kui me oleksime fentanüülisõltlased, hakkaksime varastama
või petma, kui meil saab raha otsa.
Seega on tegu haigusega. Haigusi
tuleb teatavasti ravida.

Sõltlane järgneb droogile
Vaatleme status quo‘d. 10 000
või enam inimest ostavad iga päev
fentanüüli. Nad ei tule ravile, sest
sõltuvusest on raske lahti saada.
Me ei saa midagi parata, et Venemaalt tuleb siia meeletu kogus
ainet. Vahele võtame ainult kübekese mürki. Sõltuvus on kallis. Inimene läheb vargile, sest vastupidi käituda on äärmiselt keeruline,
ajuprotsessid ei lase.
Narkomaanid nakatuvad HIVsse, sest kasutatakse teiste süstlaid. Levib HIV. Keegi paha rikastub. Inimene ei tule ravile ja abipaketid ei toimi, sest kui narkomaani lähedased ei suuda aidata,
siis ei suuda ka kaudsed abistajad.
Ühesõnaga on narkomaan plindris. Ainet ja raha on vaja ning nii
iga päev. Kuhu minna? Ikka sinna,
kus on fentanüüli. Ja nii ta lähebki ning saab ühel päeval surma.

Lahendusi ei paista olevat, lähitulevikus kindlasti mitte. See on
maailm number üks.

Pahade meeste asemel
Maailm number kaks on see,
kui me hakkame ise tootma fentanüüli ja andma seda tasuta neile, kes on sõltuvuses. Mis on selle
loogika ja miks on see hea, püüan
järgnevalt seletada.
Tuletame meelde, et narkomaania on haigus ning seda on
vaja ravida. Kuidas ravida narkosõltuvust? Esimeseks sammuks
on inimesega pideva kontakti
loomine. See on raske, sest narkomaan on üksik inimene. Aine
on kõige tähtsam asi tema elus.

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
LETITEENINDAJAID
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, tel 602 3147.

Andes talle seda, mida ta niikuinii pahade meeste käest ostaks,
saavutame temaga kontakti. Pange tähele, et meie ei soovi tema
raha, vaid seda, et narkomaan
saaks terveks. Me anname talle puhta süstla, et takistada HIV
levikut, üritame arstiabi kohalolekuga vältida üledoosi. Peame
inimesega nõu, kuidas teda aidata ja kaotame ära ka narkomaani vajaduse minna vargile. Ehk
saaksime isegi mõne juhtlõnga
fentanüüli päritolu kohta, kärbiksime diilerite arvu ja mis kõige tähtsam – takistaksime fentanüüliäri levikut ühiskonnas.
Kuid siin tekib probleem, sest
aine koguhulk ühiskonnas kahekordistub. Seega hakkab seda voo-

lama tänavatele ning suureneb
vahelejäämise oht. Õnneks on
aga enamik kliente saanud endale
parema augu ja sealt seda ostma ei
lähe. Need diilerid, kes on ise sõltlased, ilmselt enam ainet müüma
ei hakkaks, vaid müüksid suuremad tegijad.

Odavus ei peibuta
Palju on üldse neid inimesi, kes
on nõus proovima sellist sodi?
Ilmselt mitte väga palju. Umbes
10 000 – 20 000 ehk ongi. Asi on
selles, et paljud neist, kes on fentanüüli nõus proovima, on juba sõltuvuses. Seega ma ei näe, et tekiks
massiline tarbimine.
Aine hind väheneks tohutult,

kuid ma arvan, et see ei kasvata
tarbimist erilisel määral. Asi ei ole
rahas. Kui narkomaan tahab teha
fentanüüli, siis teeb ta seda fentanüüli pärast, mitte sellepärast, et
aine on kallim või odavam. Ei ole
nii, et ta ütleb: „Kuulge täna ma ei
tee, sest see maksab 12 eurot, kui
oleks viiekas, siis teeks.“ Need,
kes esimest korda asja proovivad
ei ütle: „Kuule Paul, fentanüül on
nüüd 2 eurot hitt, peaks vist võtma.“ Sa kas võtad või ei võta, olenemata hinnast. Hind on teisejärguline.
Hinnalangus on aga hea. Autojuhid saavad vähem raha piiriületamise eest, mis suurendab tõenäosust, et nad ei tee seda enam.
Äri ei ole enam nii tulus. Võib tekkida seis, kus see kaotab üldse
oma mõtte.
Mõelge sellele, kuidas oleks kõige parem aidata inimest, kes sellise sõltuvuse käes vaevleb? Üksinda ei või teda kindlasti jätta. Ilmselt on kõige parem, kui me kulutame tema peale meeletu ressursi:
raha ja inimtööjõudu. Jälitaksime
teda ja püüaksime ta kinni siis, kui
ta ainet ostma läheb ja viiksime ta
sundravile. Ja kui ta vabaneb sõltuvusest, hakkaksime teda uuesti
jälitama ja kordaksime protsessi,
kui vajalik.
Sellist ressursi meil loomulikult
ei ole. Seega oleks teine ja parem
valik, kui me suudaksime viia sõltlase sellisesse seisu, kus ta tuleb
ise meie juurde. See, mida me talle
pakkuda suudame, on iseasi.
LAURI TABRI
öövalvur
endine matemaatikatudeng
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Mis eesmärkidega lähevad esimesi pöördeid võtvale jalgpallihooajale vastu Tartu ümbruskonna
tiimid?

Seni peamiselt märkimisväärsete publikunumbritega silma paistnud hittklubi Welco läheb uuele hooajale vastu enneolematult
suurte sportlike ambitsioonidega. 
JK WELCO

Meistri- ja esiliiga lükkasid juba 11. korda
vutivankri veerema märtsikõleduses, õlleliigade rahvas pidi ootama aprillini. Sellele vaatamata on peamised ettevalmistused kõikjal tänaseks selja taga ning põhjust
omakandi mansadele otsa vaadata küll.
Seda enam, et Taaralinnaga seotud klubisid leiab igalt kuuelt tugevusastmelt.

Lipulaev Tammeka täitis tegevjuht
Kalle Paasi sõnul hooajaeelse eesmärgi
ja säilitas mullu liigas mänginud andeka,
noortekoondislastest tuumiku. „Nimekatest mängijatest taasliitus Tammekaga
mullu Levadia ridades meistriks tulnud
paremäär Heiko Tamm. Duublist edutati esindusmeeskonda poolkaitsja Johannes Theodor Kollist, ääreründaja Tristan
Koskor ning väravavaht Karl Vaabel,“ lisas
ta. „Tammekas panevad end klubi kutsel proovile ka Võru mees, jõuline ründaja Kristjan Moks ning endise linnarivaali
SK 10 ridadest tulnud ründav poolkaitsja
Ergo Eessaar.“
Mullu hinnalise seitsmenda tabelikoha koju toonud Tammeka püüab tänavu
kohta veel ühe positsiooni võrra parandada. „Samas on Premium liiga tabeli teinegi pool koondislastega tugevdatud Pärnu
linnameeskonna ja Viljandi Tuleviku liitumise järel äärmiselt ühtlane,“ tõdes Paas.
„Miinimumeesmärk on seetõttu ikkagi
liigasse püsima jääda.“
Jalgpallikool Tammeka kogu klubi eelarve on Paasi väitel suurusjärgus 420 000
eurot. Sellest nelja vooruga ühe punkti kogunud esindusmeeskonna päralt
on umbkaudu 100 000 eurot, duubel JK
Luunja käes 7000 eurot ning selle duubli JK Tammeka II eelarve jääb omakorda
3500 euro juurde.

Elva läheb võidule
Kolmandal liigatasemel ehk esiliiga
B-s palliva FC Elva esindusega on liitunud endine kasvandik Kaarel Tani, duublist on edutatud esindusvõistkonna trenni
Hans-Hendrik Karro, Remi Kõivik, Gennadi Judin, kes enamasti teenivad mängupraktikat FC Elva II eest. Suurimaks muudatuseks pidas tegevjuht-treener Marek
Naaris tõika, et Elva II tüürib uus peatreener Veiko Haan.
Praegu täiseduga juhtiva esinduse eesmärk ongi Naarise sõnul esiliiga B kinni
panna. „Alla viienda koha saavutada ei
sooviks. Eelmiste aastate kuuendad kohad
tuleb üle mängida!“ rõhutas ta. „Duubli eesmärk on arendada mängijaid ja koos
sellega olla ambitsioonikamatele hüppelauaks esindusse.“
Klubi eelarve võib Naarise teada küün-

Tartu lipp igal tasemel
Meistriliiga
Esiliiga
Esiliiga B
II liiga
III liiga

IV liiga

Üliühtlane tabelipõhi

dida 192 000 euroni, kuid palju oleneb
noorteprojektidest. Esinduse eelarve
moodustab sellest 34 000 eurot ja Elva II
oma 4000 eurot.

Fännide toetuse pärast ei pea häbenema ka Dorpati esinumber Tammeka, ehkki mullu kaotati selles arvestuses 2013. aasta liidripositsioon Florale. 
JK TAMMEKA

JK Tammeka
FC Santos
FC Elva
JK Luunja, JK Welco
FC Santos II, EMÜ SK, FC
Tartu, Tartu Ülikool Fauna,
FC Merkuur,
JK Welco II
FC Bronx Wood, FC Elva II,
JK Taara, JK Tammeka II

esineda liigas soliidselt ja väärikalt. Palju
on selleks aga rahalisi vahendeid? „Need
arvud jätaks enda teada,“ ütles Rand.
„Võtame samm-sammult ning püüame
suurendada oma eelarvet igal järgneval
aastal. Seni on see õnnestunud.“
Mudaliigast on astme võrra ülespoole kerkinud Tartu Ülikool Fauna, kes on saanud
uue treeneri: varem naiskonda juhendanud Maiko Tamme proovib kätt meestega.
„Treenerivahetusele lisaks on klubiga liitunud 15 uut mängijat. Klubisisene konkurents
on oluliselt tihenenud,“ lausus 3500–4000
euroga majandava klubi juhatuse liige Gert
Voomets.“Esimene eesmärk on mängukindluse leidmine ning pidev edasiminek hooaja
vältel. Soovime klubi näha ka järgneval hooajal kolmandas liigas.“

Taarakindel stabiilsus

Lõuna-Eesti põhjatsoonis
Paradoksaalsel kombel teise liiga põhja-läänetsoonis müttavast Tammeka
duublist JK Luunjast on mitmed võtmemängijad siirdunud edasi esindusmeeskonda, kuid samas tuli täiendusi Tammeka noortesüsteemi lõpetanud mängumeeste seast. Meeskonda esindavad mullu veel Tammeka U-17 eest väljas olnud
Rain Näkk, Andre Varusk, Sander Taan,
Karlo Korss ning Jakob Päll (kõik sündinud 1998). Samuti liitus Tammeka duubelmeeskonnaga Põlva Lootosest Temari
Nuuma.
„Hooaja eesmärk on taga null ja promotsioon,“ põrutas Luunja peatreener
Sander Lember. „Mänguline eesmärk on
arendada läbi hooaja nelja suure tsüklina
kaitset, üleminekut rünnakust kaitsesse,
rünnet ja üleminekut kaitsest rünnakule
– tõsta noored mängijad just mänguintelligentsilt Premium liiga tasemele.“
Luunja murrab piike ebaproportsionaalselt võimsa turunduse ja fännibaasi
poolest tuntud Welco esindusmeeskonnaga. „Võistkonna kvaliteet on tõusnud ning
konkurents igale positsioonile on kõvasti suurem,“ rääkis uus tegevjuht ja peatreener Siim Valtna, kes eelarveküsimust
amatöörtiimi puhul oluliseks ei pidanud.
„Kõige olulisem muudatus on see, et meiega taasliitus Mikk Valtna Tammeka esindusmeeskonnast. Lisaks Lehar Savikink
ja Hannes Tiru samuti Tammekast ning
Tartu SK 10st Jarko Lilleallik ja Allan Pilvet. Loomulikult tahame liigas paremat

7

kohta kui eelmisel aastal saavutatud kolmas.“

Tugi stripiklubilt
Kuulsusrikka ajaloolise nimega Merkuur jätkab kolmandas liigas. „Koosseisus
väga suuri muudatusi pole toimunud, aga
mõned siiski,“ kinnitas klubi juhatuse liige ja kapten Jevgeni Šatalin. „Meiega liitus
viis head mängijat, kes on mänginud esiliigas ja isegi Premium liigas. Arvame, et
nende oskused ja suured kogemused aitavad meid.“
Treener Vladislav Gussev ja Šatalin on
sihiks seadnud ei rohkem ega vähem kui
lõunatsooni esikoha. „Miinimumeesmärk
on aga pääs teise liigasse. Loomulikult
tahaks näidata ilusat mängu ja olla võistkond, kellest räägitakse,“ märkis Šatalin,
lisades, et aastaeelarve jääb 3500–4000
euro piiresse ning sponsoritena jätkavad
mullusest Credit.ee ja Stripclub.ee.

Eelviimasel tasandil läheb võistlustulle ka FC Tartu, mis koosneb esmakordselt
70% ulatuses oma kasvandikest. „Ülejäänud meeskonna moodustavad möödunud
ning ülemöödunud hooajal tiimi esindanud vanemad ja kogenenumad mängumehed,“ lisas tegevjuht Svetlana Rand.

Naistest meestesse
FC Tartu duubliks on tänavu registreeritud Bronx Wood neljandast liigast, kuid see
on Ranna väitel ka sisuliselt kõik, mis klubisid ühendab. „Ulatasime omalt poolt abikäe Bronx Woodi poistele, kes tahtsid hakata meistrivõistluste tasemel jalgpalli mängima, kuid kel puudus kogemus protsessidega,
mis kaasnevad meeskonna moodustamise
ja registreerimisega,“ märkis Rand.
FC Tartu eesmärk on Ranna sõnul saada palju mänge ja uusi kogemusi noortele ehk jõuda nii väikestel kui suurtel karikavõistlustel võimalikult kaugele, ühtlasi

Viimaks liigapüramiidi põhi, kust alustab oma kasvandikel põhinev Tammeka
II. „Lisaks registreeritakse ka mõned mullu JK Luunjas mänginud ning Tammeka
noored, kelle sünniaastaks 1999,“ täpsustas klubi tegevjuht Paas. Et meeste liigas
lüüakse kaasa esimest korda, ei soovi peatreener kohalisi eesmärke seada. „Peamine on kindlasti piisava mänguaja andmine
meeste konkurentsis,“ sõnas ta.
Comebacki teeb aastase vaheaja järel
igipõline neljanda liiga meeskond JK Taara. „Lahkunud on Ott Scheler ja Marko Lõoke, kes jätkavad oma õpinguid
järeldoktorantuuris vastavalt Varssavis ja
Bostonis. Uutest tulijatest on meiega liitunud Üllar Soom (FC Fauna), Arsi Tupits
(FC Aspen), Marten Järvik (Põltsamaa
Sport). Varem meil pikalt mänginud Tarmo Mölder lubas samuti teha tagasituleku
suurde jalgpalli,“ kõlas eestvedaja Kuldar
Kõivu kokkuvõte. „Peale selle otsime veel
aktiivselt väravavahti – kõik pakkumised
on teretulnud.“
Üle kümne aasta neljandat liigat oma
kohaloluga austanud Taara liikmetele on
Kõivu sõnul aja jooksul selgeks saanud,
et mängitakse pigem ikka hea seltskonna
pärast ja mingeid suuremaid ambitsioone
ei ole. „Samas tuleb märkida, et vahepeal
on ikka hea ennast konkurentsis proovile
panna ja kaotada ei meeldi meilegi. „Arvan,
et jääme liigas keskmike hulka,“ lisas Kõiv,
märkides, et 2000eurone eelarve kaetakse
eranditult liikmemaksudest.
KAUR PAVES

KASVUHOONED
VALINART OÜ

valmistab ja paigaldab
polükarbonaatkattega
tsinkmetallkarkasskasvuhooneid.

NB! Talvel ei pea
kasvuhoonelt lund
eemaldama.

Näidisega saab tutvuda
Tartus Ringtee 25 (autoparklas)
Info tel 5557 8673 • WWW.VALINART.EE

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

SOODNE LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.
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Palametsa
pajatused
329.

Invektiivsest kõneviisist
„Sa kuradi raisk, mis pläma see siin jälle on ...“ võib mõnigi lugeja
pahandada. „Ma pole sellisest kõneviisist midagi kuulnud ...“ Pahandamiseks ei ole aga põhjust, sest avalause ongi invektiivses kõneviisis. Termin on tuletatud ladinakeelsest väljendist invictive oratio,
mis tähendab ropendamist, laimu, sõimu, solvamist ja muud taolist.
Seda just tolleaegses argises kõnekeeles, mida muistsed roomlased
verbaalses suhtluses kasutasid.
Kaasaja etnolingvistid on täheldanud invektiivse kõneviisi lausa
pandeemilist levikut suures osas nüüdismaailmas. Eelkõige nendes
keeltes, mille kasutajad on plaanimajanduse köidikutest vabanedes
sattunud turumajanduse tuulepuhangutesse. Pealegi olukorras, kus
totaalne sõnavabadus koos tsensuuri puudumisega annab võimaluse nn „piiride kompamiseks“. Teiste sõnadega kõigi roppuste, mida
aga sülg suhu toob, väljasülitamiseks.
Psühholoogide arvates olevat tegu negatiivsete või agressiivsete
pingete maandamise ühe vormiga. Kui varem peeti vägisõnade rohket kasutamist peamiselt meeste pärusmaaks, siis viimasel veerandsajandil on sõnapasanduslik ropendamine ikka enam levinud noorte
ja naiste – üllatuslikult just noorte naiste – kõnepruugis. Rõvedused
on muutunud kõnevoolu soodustavateks parasiitsõnadeks, millega ollakse sedavõrd harjunud, et neid ei pandagi tähele. Ühtaegu
nähakse selles meestega võrdõiguslikkuse taotlemise ilmingut. Mille poolest meie siis meestest kehvemad oleme!
Nii aastat 70 tagasi elasin üliõpilaspõlves Vana-Tiigi intris mõni
aeg samas toas hilisema tuntud sõnavara uurija Rein Kulliga (1925–
2001). Vaikse olemisega tõsine lingvist oli. Küll läks ägedaks, kui asi
puudutas meie emakeele väärkasutamist. Siis muutus kullist lausa kotkaks ja soovitas paljusid „kuradeid“ kasutades hakata vastuvaidlejal „ometi kord õige otsaga mõtlema“. „Mis sa vannud, Rein ...“
manitsesid toakaaslased. „Kuidas ma vannun?“ imestas Kull vastu.
„Muud ei ole, kui üks „kurat“ teise otsa.“ „Kus siin vandumist on?
„Kurat“ on eesti keele artikkel ilma milleta kaotaks kõnekeel oma
nõtkuse. Pealegi – kui kena sõna häälikuliselt. Kuulake vaid, kuidas
see RRR sõna keskel põriseb. Ja millised modifikatsioonid. Võid öelda „korrradi korrrat!“ või hoopis leebelt „ah sa kuramuse...“.“
Sakslased ütlevad liitsõnana „Donnerwetter“. Jälle põrisevad rrid. Meil tõlgitakse see „Välk ja pauk!“, kuigi täpsem oleks „pikseilm“.
Või võtke soomlaste „perkele“. Jälle r sõna keskel. Nii et ilma „kuradita“ ei saa mitte kuidagi, oli Rein Kull endas kindel. Ja jätkas: „Üldse on eestlaste sõim ja vägisõnad kuidagi mannetud. Fantaasiavaesed. Lennukus puudub. Kuidas lajatab eestlane teisele, kui see on tal
kopsu üle maksa ajanud. Ütleb „Mine metsa oma jutuga!“ või „Sõida seenele!“ või „Käi poti laadale!“ Paremal juhul saadab mõnda allkeha õnarusse. Mis sõim see ka on. Kuula vaid, milline on venelaste ropendamine. Lingvistiline kõrgpilotaaž. Lausa kadedaks teeb.“
„No too, Rein, üks hea näide klassikalisest meisterlikust roppusest,“ ärgitasid poisid. „Klassikaline?“ jäi Kull mõttesse. „Kurat, ma
pean selle siis ladina keelde tõlkima.“ Tõlkiski venekeelse originaali
vanade roomlaste keelde ja see kõlas nii: recipe penis in orem et elephantum lude. Kujund missugune. Olime ju kõik ladina keele algkursust õppinud ja oskasime konstruktsiooni ilu väärikalt hinnata.
Aga eestikeelsest tõlkest loobun, sest daamid võivad pahandada,
kuna invektiivne fraas ei ole sooliselt tasakaalus. Mis vastab tõele –
naisterahvale sellist korraldust juba anda ei saa.
Muide – kui meie temperamentne maestro Raimund Kull juhtus
Soomes orkestri ette astuma, siis tutvustati teda ikka kui Raimund
Kotkast. Nii olevat viisakas Soome publiku suhtes.

SAJALE ATLEEDILE
Tartu linn jagas andekatele
noorsportlastele ja Tartu
olümpialootustele toetusteks kokku 42 882 eurot.

Tänavu sai linnalt andeka
noorsportlase toetust 75 noort
ja toetuste kog usumma oli
22 882 eurot. Olümpialootuse stipendiumi sai 16 tartlasest
saavutussportlast ja nende vahel
jagati 20 000 eurot, mis on eelmise aastaga võrreldes 5000
eurot rohkem.

Mulluse põhjal
Andeka noorsportlase toetust taotles sel aastal 104 sportlast, kellest komisjon valis välja
75. Aluseks võeti eelmisel hooajal
noorsportlaste saavutatud tulemused vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ning hinnati ka
sportlase arengut. Noorsportlastele jagati 200–1500 euro suuruseid toetusi. Suuremad rahasüstid said rahvusvahelistel tiitlivõistlustel edukalt esinenud noored atleedid: Julia Beljajeva (vehklemine), Kaarel Alupere (aerutamine), Hans-Christian Hausenberg (kergejõustik), Kregor
Zirk (ujumine), Jaan-Sulev Öpik
(invasport), Rasmus Haugasmägi ja Stefan Arand (veemoto). Toetus kantakse üle sportlaste koduklubile ja klubi saab seda kasutada vaid konkreetsete laureaatide

Poolteist tuhat eurot pälvis teiste seas mullu naiskondliku MMi hõbeda võitnud Julia Beljajeva. 
JULIA BELJAJEVA FÄNNILEHT

edasisteks treening- ja võistlustegevusteks.

Kaks jäi ilma
Olümpialootuste stipendiumile esitas avalduse 18 Taaralinna
sportlast. Komisjon otsustas eraldada stipendiumitoetuse 16 saavutussportlasele. 1500eurosed stipendiumid saavad aerutaja Tarmo
Tootsi, sulgpallurid Raul Must ja
Kati Tolmoff, judoka Juhan Mettis, kergejõustiklased Grit Šadeiko,
Rasmus Mägi, Liina Luik ja Lily
Luik. Tuhat eurot said omavalitsuselt kergejõustiklased Leila Luik,

Mari Klaup, Maris Mägi, Grete Udras ja Jaak-Heinrich Jagor,
aerutaja Kaspar Sule, suusatajad
Peeter Kümmel ja Karel Tammjärv. Olümpialootuse stipendium
antakse otse sportlasele tulevaste
treeningute ja võistluste tarbeks.
„Tegemist on juba traditsiooniliste toetustega, millega linn aitab
kaasa oma parimate sportlaste treeninguvõimaluste parandamisele,“
sõnas abilinnapea ja toetuste jagamise komisjoni esimees Tiia Teppan. „Nende võidetud medalid ja
tiitlid toovad au ka Tartule ja nii on
linna kohustus neid igati toetada.“
HELLE TOLMOFF

Kaks aastakümmet hansapäevi
11. ja 12. juulil toimuvad
„Juubeldavad hansapäevad“, mis on sel korral eriti
meeleolukad, sest tähistatakse ürituse 20. sünnipäeva.
„Juubeldavatel hansapäevadel“ seavad end üles mitmed teemalinnad ning tegevust jätkub
neis lõputult. Näiteks Teaduslinnas on võimalik heita pilk minevikumaailma, vaadata tänapäeva
ning kiigata tulevikku koos erinevate teadlastega. Toomelaval seavad end õdusas miljöös üles säravad artistid ning sumedatel suveõhtutel saab nautida välikino Eesti
uute suurepäraste filmidega.
Lastelinna tegevused koonduvad sel aastal „mängu“ ümber –
mängitakse lauamänge, spordimänge, osavusmänge ja meisterdatakse koos palju põnevat. Lastelin-

nas on ka loomade rantšo, kus hansapäevade pisemad külalised saavad tutvust teha loomadega, kellega igapäevaselt kokku ei puututa.
Tepomehe sõnul on ta väga elevil, sest üle aastate on hansapäevadel ligipääs hansalinna sümbolile
– Emajõele „Juubeldavate hansapäevade“ pidustuste raames on end
avanud ka Jõelinn, kus Lodjakoja

Jõekohvikus valminud erakordsel
laval saab kuulata mõnusaid kontserte ning õhtuti nautida rütmikaid tantsuõhtuid. Lisaks on jõe
äärde koondunud vahvad käsitöölised ning hansapäevadel populaarne Posijate telk, kus ravituks saavad
ka kõige ootamatumad tervisehädad,“ ütles Tepomees.
MARIKA GOLDMAN

ESIETENDUS 17.04 VANEMUISE VÄIKESES MAJAS

Naeru Akadeemia
KOKI MITANI KOMÖÖDIA
LAVASTAJA AARE TOIKKA (VAT TEATER) — KUNSTNIK IIR HERMELIIN
OSADES HANNES KALJUJÄRV — RIHO KÜTSAR
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APRILLIKUU SOODUSTUSED!
1149.-

TIPO

759.-

RITMO

758.-

PRATO

669.-

BONO

669.-

nurgadiivanvoodi

nurgadiivanvoodi

KOMPLEKT REGLAINER 3+1+1

1299.-

nurgadiivanvoodi

nurgadiivanvoodi

NUGRADIIVANVOODI REGLAINER

279.-

+MADRATS

al. 539.-

al. 459.-

al. 459.-

-10%

-10%

-10%

al.160x200
359.-

al. 349.-

-10%

-10%

160x200

160x200

*Pilt on illustratiivse tähendusega

KIIRUSTA - KAUPA PIIRATUD KOGUSES!

160x200

160x200

239.-

VOODI DAINA

VOODI MINOTTI

160x200
160x200

160x200

VOODI TOSSA

köök

475.-

VOODI VERONA MIKS

299.-

160x200

VOODI HURTADO

SMILE

VOODI ONIX

NADIA

al. 70.-

90x200

VOODI MOKKA MIKS

399.-

köök

369.-

METALLVOODI

MORENO

köök

köök

299.-

269.-

MODENA

köök

345.-

KUŠET TREVISTA

160x200
160x200

ERINEVAD MADRATSID
PRIMO

+ALFA BONEL
VEDRUMADRATS

al. 79.-

80x200
90x200
120x200
140x200
160x200
180x200

SEKTSIOON MOCCA

299.-

SEKTSIOON KARIBA

345.-

ELIZA

köök

179.-

al.

al.

249.-

199.-

al. 180x200x61

al. 150x210x57

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

SEKTSIOON LARISA

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
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Puhkusepakett
al

39 €

RRAGA?
O
K
D
Ö
ÕIK TÖ
TEEME K KSUGA!
A
JÄRELM 5,9%
l. 1
• intress akse al. 0 €
• sissema

Puhka kauni Võrumaa
looduse ja ilusa männimetsa keskel!
Pakett ühele sisaldab:
• Majutamine kahekohalises toas 1 öö

• Piiramatu spaa- ja saunakeskuse kasutus lahtiolekuaegadel (E-R 8-10 ja 14-22; L-P 8-22)

• Hommikusöök buffet-lauas

• Hommikumantli ja spaasusside kasutamine

• 2 erinevat hoolitsust valikust (palume valik teatada broneerides): lokaalne massaaž (20 min);
soe paraﬁin kätele (20 min); soe paraﬁin jalgadele (20 min); jalavann meresoolaga (20 min);
sügavsoojendav muda-paraﬁini padi (20 min);
shiatsu-massaaž (20 min); magneesiumsoola
jalavann (20 min); solaarium (5 min)

• Õhtusöök hotelli restoranis kl 17.30-19.30
• Käimiskeppide ja/või minigolﬁ kasutamine
• Reedel ja laupäeval tasuta pääse ööklubisse
Club Capital (eriüritustel soodushinnaga pilet)
või Club Tartu (v.a eriüritused)

Printech
Eristu unikaalse ja
soodsa pinnakattega!

• WiFi ja parkimine

Paketi hind (kaheses toas)* P–E 39 €
Majutus üksinda toas**
P–E 59 €
Lisatasu savisviidis
55€ / öö

T–N 45 €
T–N 65 €

R–L 55 €
R–L 75 €

AS TOODE KATUSEABI:

* Paketi hind kehtib tingimusel, et toas ööbib vähemalt 2 inimest

** ka SGL toas

Kubija hotell-loodusspaa | Männiku 43a, Võru | Tel + 372 50 45 745 | info@kubija.ee | www.kubija.ee

TALLINNAST kl 12.00

12.00€

Kampaania kehtib 07.04 – 16.06.2015

TELEFON: 659 9400, 800 7000

www.toode.ee/printech
e-kiri: toode@toode.ee

Tutvu tingimustega: WWW.TOODE.EE/JARELMAKS või lhv.ee/jarelmaks ja küsi nõu meie asjatundjalt.
* Järelmaksu pakub AS LHV Finance. Järelmaksu krediidikulukuse määr on 25,64% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba/teenuse
maksumus 650 €, sissemakse 0%, krediidisumma 650 €, intress 19,9% jäägilt aastas (fikseeritud), lepingutasu 19,9 €, järelmaksu periood
25 kuud, tasumine igakuiste annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 819 €.

AEG ON
RAHA!

Eckerö Line ei keera suveks kella edasi,
vaid keerab hoopis piletihinnad tagasi!
Seega maksab laevapilet päevastel
väljumistel just nii palju, kui palju näitab kell!
Sama soodushind kehtib ka sõiduautole.

HELSINGIST kl 15.30

15.30€
Lisainformatsioon ja kampaania tingimused www.eckeroline.ee

tartuekspress
Igihaljas Hillar: Takistasin isamaaPERSOON
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laste permanentset purjusolekut
Tartu Ekspressi toimetuse
staažikaim liige, 88-aastane Hillar Palamets võib olla
küll üleriigilisest meediast
taandunud, kuid lõikab
kohalikul tasandil endiselt
vahedalt kui habemenuga.
Ning pälvib vähemalt turuhoones ka väärilist tagasisidet.
Mais jõuab kätte kuulsa Pala
metsa pajatuste kolumni 333.
number. „Tartu Ekspressis läheb
mul kaheksas, elus 88. aasta, lõpetasin raadiosaated – need on mul
siin kolmes kollektoris, tahan nad
ülikooli raamatukogule anda –
888. „Ajalootunniga“,“ tulistab
legendaarne ajaloolane peast fakte endise hooga. „Hiina õnnearv
on 8, Pekingi olümpiamängud
avati 2008. aasta kaheksanda kuu
kaheksandal päeval kell kaheksa
õhtul kohaliku aja järgi.“

Allikas: Vikipeedia

Vahekord turumüüjaga
Numeroloogilisest kõrvalepõikest hoolimata ei pea Palamets
end ebausklikuks. „Horoskoope
ei usu, aga mõnel päeval, kurat,
klapib kõik. Lähed bussipeatusesse – buss tuleb täpselt ette. Sõidad
tagasi – jälle buss täpselt ees. Aga
teisel päeval näed, et buss on 30
sekundit varem ära läinud ja pead
jälle 10–15 minutit ootama,“ lisab
ta. „Mingi soodsate juhuste kokkujooks on olemas.“
Nii bussi kui kondimootori abil mõõdab Riia mäel resideeriv vitaalne vanahärra kodulinna
tänavaid iga päev. Eriti armastab
ta käia turul, sest seal saab suhelda. „Kord kuus käib tütar abikaasaga mind siin vaatamas ja abistamas. Ma ostan neile head kaelakarbonaadi ja pöördun müüjadaami poole: „Proua, ma tahaks
teiega vahekorda astuda!“,“ muigab Palamets. „See pole muide
rumal sõna, mõtlen muidugi ärilist vahekorda. Aga hakka sa kaubamajas kassiiriga rääkima, selja
taga on pikk saba ja peetakse kohe
dementseks.“
Nii palju annab aastate kulg
siiski tunda, et liigesed pole enam
endises löögihoos ja aktiivsest seltsielust osavõttu seetõttu vähem.
„Aga siin laua taga ma istun ja selles mõttes olen õnnelik inimene
– veel ennast hooldav, rivis püsiv.
Vaata, mis meestega juhtub – Savisaargi oli ju täies elujõus. Mine
tea, millal sama minuga juhtub,
aga vähemalt paari kuu varu võite
lehes ilmutada, nimi pange siis leinaraami,“ ei pea vanameister võllanaljagi paljuks.

Kindlalt edasi
Huvitavaimaks perioodiks
kirevast elust peab Palamets suure sõja lõpuaastaid 1944–1946.
„Mind kutsuti Himmleri, Görin-

Kolleegide külaskäigu puhul sidus Hillar Palamets harjumuspäraselt lipsu ette.
Siiski pole tegu veel tipptasemel kohtumisega: olnuks külaliste seas daame,
asendanuks kauboipluusi tingimata valge triiksärk. 
RASMUS REKAND

gi ja Rosenbergi ühiskorraldusel
lennuväe abiteenistusse okupeeritud idaaladel. 16–17aastased poisid lennuväljadel õhutõrjekahurite juures, kusjuures neid rünnati ja sai ka surma,“ meenutab ta.
„Mul oli siis valik: kas hoian kõrvale või taganen koos nendega ja
mind viiakse laevaga Kuramaale või Saksamaale. Aga siis tulid
venelased ja kuna koolid olid poistest tühjaks jooksnud, andsid nad
mulle võimaluse kool ära lõpetada. Lõpetasingi – kuldmedaliga!“
Kuigi sõjaeelne Tartu, millest leheveergudelgi ohjeldamatult juttu on olnud, oli Palametsa

linnapeadega toidab kogu aeg Tallinna,“ pakub Palamets viimaks.
„Ainsana püsib kindlalt linnavolikogu esimees Aadu Must (inter
vjuu on tehtud 25. märtsil, enne
Musta otsust siirduda riigikokku – toim). Tema tõestab, et Keskerakond võib Reformi või teistega
täitsa rahulikult koalitsioonis olla,
koos töötada, ilma et tülli läheks.“

Pits pole patt

Palamets tunnistab, et temagi hääl läks valimistel just kolleeg Mustale. „Ta on ju mu õpilane
olnud ja muidu mõnusa olekuga
papi,“ põhjenLapsi oleks võinud rohkem olla, dab ta.
P õ h i m õ tkuigi ka siin on omad konksud.
telisi vangerPaljude laste puhul tekib päran- dusi ei teeks
vanahärra ka
di jagamisel väga vastikuid ja
isiklikus elus,
pikale venivaid vaidlusi.
kui teist korda
nullist alustada saaks. „Võib-olla valiksin erihinnangul inimeste, mitte autoalaks geograafia. Aga kooliõpetade linn nagu praegu, ei tõtta ta
mine mulle istus, see on ju sama,
tänast elukorraldust kritiseerima.
mis laval esinemine, edevuse
Küsimus, mida võimutüüri juures
rahuldamiseks annab piisava foomuutma peaks, võtab lausa kukalt
ni,“ arutleb ta. „Lapsi oleks võinud
kratsima.
rohkem olla, kuigi ka siin on omad
„Ainult nii palju, et keelaksin
konksud. Paljude laste puhul tekib
Tallinnasse juhtivale tööle minepärandi jagamisel väga vastikuid ja
ku ära kümne aasta jooksul pärast
pikale venivaid vaidlusi.“
ametist lahkumist, sest Tartu oma

Ei saa mööda kohustuslikust
päringust: kuidas küll sama kaua
ja hästi elada? „Kuldne kesktee,
äärmustest tuleb hoiduda. Nii
tippspordist kui nutitelefonidest,“
kõlab resümee. „Normaalne toitumine, jalgsi käimine, mul pole
kunagi autot olnudki. Alkoholi
võib pruukida, aga mitte kuritarvitada. Piir on 50 milliliitrit ööpäevas – kaks poolikut pitsi. See ei
kahjusta, vaid laiendab veresooni.“

Abiks abielupuhkus
Mis aga eksperdi sõnul peamine: mitte vahetada naisi, sest abielulahutus mõjub närvisüsteemile igal juhul. Hiljuti meie seast lahkunud abikaasaga 59 aastat koos
elanud Palamets kinnitab, et jõudis naisega lõplikult ära harjuda.
„Kahtlemata lahkhelisid ja mikrotülisid oli, aga suuri ei olnud,“
räägib ta. „Teine asi oli see, et ma
olin suvel kaks-kolm kuud Keilas,
naine aga oli Kivimäe tüdruk, Voldemar Panso naaber. Me ei olnud
suvel tihedalt koos, see oli nagu
abielupuhkus, mis aitas ka võimalikke pingeid maandada.“
Raudnaelana püsib Palametsa kaubamärgina laitmatu käekiri – Tartu Ekspressi kolumngi valmib käsikirjas ning mustandi ja
puhtandi kirjutamine võtab kok-

ku neli tundi. „Võtan tintenpeni
ja kirjutan ning see mõjub mulle sama rahustavalt kui mõnele
mehele sigareti suitsetamine,“ lausub vanameister.

Lõoke, mitte siga
Veendunud hommikuinimene
tõdeb, et pärast „Aktuaalset kaamerat“ ja spordiuudiseid tahaks
lihtsalt puhkama minna. „Ärkan
päiksega koos. Suvel on sellega
muidugi probleeme – linnud hakkavad kell neli laulma, noored lähevad siis magama, kui mina tõusen.
Võib-olla on see bioloogiline eripära: mõned on lõokesed, teised seatüüpi ja magavad hommikul kaua,“
arutleb Palamets.
„Aga võib-olla on asi ka selles,
et olen koolmeister olnud ja tunnid algasid kell 8, ergo 7.45 pead sa
koolimajas olema, tähendab 7.15
kodunt lahkuma ja kella kuue paiku tõusma. Ei saanud minna pohmelliga või tuikudes tundi, see
hoidis ka alkoholist eemal.“
Küll aga ei suutnud pikaajalise õppejõu väitel kärakast sugugi eemal püsida nõukogudeaegsed
tudengid, kelle eestvedamisel tabasid teda 2002. aastal süüdistused
kompartei teenimises ja venestamises, mistõttu tuli viimaks endal
linna aukodaniku tiitlist loobuda.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

„Asi oli selles, et takistasin nende noorte meeste põhilist isiku- ja
kodanikuvabadust, milleks oli permanentne purjusolek ühiselamus,“
märgib Palamets, jättes siiski kaebekirja autorid Rein Helme, Aimar
Altosaare, Lauri Vahtre ja Mart
Laari nimeliselt nimetamata. „Selle põhjal oli ütlemist. Võtsime siis
poisid kokku ja arutasime, mis kell
loengutega pihta peaks hakkama.
Osa ütles, et kell 12 võiks õppetöö
alata, teine osa aga, et ei, kurat, 12
on vara, parem kell 14, siis on paras
pärast nelja tundi loenguid Humalasse minna.“
Möödunu ei tähenda siiski,
nagu Palamets „pullimeeste“ peale vimma peaks. Isegi laiemas avalikkuses originaalist ehk kuulsamakski saanud, jämekoomikaseriaalist „Wremja“ pärineva Rednar Annuse kehastatud Hillari
suhtes jätkub tal kiidusõnu. „See
on heatahtliku pilaga tehtud, ta ei
ole tige ega ründav,“ arvab ta. „Eks
mu tugev külg olegi, et ma pajatan
ja räägin lugejatega minevikust
inimlikus keeles, mitte ei teoretiseeri. Selle saate kaudu tuntakse
mind veel praegugi ära.“
KAUR PAVES
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• viigipüksid (vöö 90 - 160 cm)
• püksirihmad (vöö 90 - 200 cm)
• bokserid (vöö 80 - 160 cm)
• T-särgid (S - 9 XL)
• triiksärgid (S - 9XL)
• püksid (vöö 80 – 200 cm)
• dressipüksid (vöö 80 - 200 cm)
• tagid (S - 9XL)
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SEPAKESKUS • Sepa 21, Tartu
SEPA TURG
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Alates 1958

Tellimisel ka järelmaksu võimalus!

TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128, E-R 9.00-18.00

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

Täpsem info:

www.aknakoda.ee

E–R 9–17, L 9–16, P 9–15, tel 511 9340.

Jäta kevadväsimus koju, tule puhkama
Parim ravi kevadväsimuse vastu on mõnus kosutav puhkus. Eesti inimene vajab pika talve järel
vaheldust, et laadida oma
akusid. Olgu lihtsalt üleväsimus ja stress või mõni
tõsisem
tervisehäda
–
puhkus Värskas aitab alati!
Värska kuurort erineb kõigist
teistest selle poolest, et see
on ehitatud otse mineraalvee
allikate lähedusse. Mineraalvesi ühes kohaliku ravimudaga annavad maailmas
ainulaadse koosluse. Lisaks
ravivannidele saab mineraalvett Värskas nautida nii
mõnedes veekeskuse basseinides kui ka joogiks.

andis just Värska ravipakett.

Meie puhkuse mõju on teaduslikult tõestatud. 2012–
2014 a. teostati Eesti SPA-des
uuring osteoartroosi haigetele. Analüüsiti kuurortravi toimet. Uuringus selgus,
et kõige paremaid tulemusi

Pakume sobivaid pakette nii
noortele, lastega peredele kui
ka pensionipõlve nautijatele.
Maikuus täitub Värska Sanatooriumil 35 tegutsemisaastat ning seetõttu on sünnipäevakuul ka erihinnad:

• Päev Värska kuurordis
hinnaga al. 30 €
(tavahind 42 €) inimene
• Aktiivne puhkus
(5 päeva) hinnaga al. 190 €
(tavahind 285 €) inimene
• Klassikaline ravipakett
(7 päeva) hinnaga al. 275 €
(tavahind 330 €) inimene

Meeldiva puhkuse saad
broneerida
e-posti info@spavarska.ee
või
telefoni teel 799 3901
Eripakkumised kehtivad
kuni 20.06.2015 või kuni
vabu kohti jätkub!

www.vaibasalong.ee

2015. a vaibakollektsioon kohapeal ja kataloogis
Uuenenud valik vaipkatteid
Pikk 12, Tartu
Tel 744 2089
E-R 10-18, L 10-16
Suur valik vaipu soodushindadega

tartuekspress
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Mazda värskeima ratsuga ringi vurades ei tasu poissmehel kaaslannata jäämist peljata. 
RASMUS REKAND

Koolipõlve meenutav nali,
mis sobib kaunikesti hästi
ka olukorda, kus sõidukogemusi pakutakse proovida
Mazda uusima mudeliga.
Vihmapilved tõmbavad oma
hallitusehaisuseid kuuehõlmu
koomale vaid niipalju, et lörtsisahmakatele ruumi teha. Tõeline koerailm, nagu siinmail pühade puhul kombeks. Pista sellisega
nina kodust välja, ei loo just iseäranis eufoorilist eeltooni hinges.
Kohtingukaaslast silmates vajuvad taevapisarad kaugele tagaplaanile.
Mõne tunni eest Soome laevalt
tulnud 2 peaks olema ainus omataoline terves riigis. Vaevukuuldavalt nurrudes piilub ta Eurostauto
talli nurga tagant. Suur suu, und
teesklevad kissis silmad, küür seljas. Sarnases poosis passib meie
kass puhma tagant peenral krabistavat varblast.
Pistes rinda i30, Polo, Yarise ja
teiste klassikaaslastega, ei näe 2
üldse harjumuspäraselt väikeautolik välja. Disaininippidega on kere
täis puhutud ja jätab endast üllatavalt jõulise ning tigeda mulje.
Näinuks auto tagaosa ilma kirjadeta, poleks küll esimese kolme
hulgas vist Mazdat osanud pakkuda. Esiosa ja küljejooned kannavad
juba selgemalt kolmedelt-kuutelt
tuttavat suguvõsa heraldikat.
Sõna otseses mõttes värvikas
interjöör pakub lahendust neile,
kel maitsekuse osas latt kõrgemale seatud kui pragmatismi jüngrite tavapärane „hõbedane-diiseluniversaal“. Punased istmekatted, valge „päevitusetriip“ armatuuril, erilist hiirekino pole vajagi,
et ilmestada niigi halli elu. Õhu-

avad ja näidikutepaneel kannavad looja arvates lennuki kokpiti
intiimset hõngu. Kasutaja seisukohast liigitub kogu juhtimisega
seonduv mugavalt käepäraseks –
harjumusaega polegi nagu tarvis,
näpud leiavad kõik vajaliku justkui
oleks sõidetud koos juba aastaid.

Väike, mitte väiklane
Nõukaaegse mudeli puhul
pereautoks sobivuses võib kahelda. Käsiatra, küüliku talvist heinavaru ning poolt tosinat kartulikotti koos neid aiamaal üles noppinud järeltulijatetrioga sellesse
sõidukisse ei suru. Seega universaalkerega Opel Recordi fänniklubi mehed jalutavad tast külma
kõhuga mööda.
Geelitatud tukaga poissmehel
peaks tuksatama küll. Sellega vurades ei pruugi peljata, et kõrvaliste
tavatult tihti istujannatuse all peaks
kannatama. Masin jääb silma, kisub
pilku, tõmbab tähelepanu.
Samas pole tegu šovinistliku täkuga. Täitsa ehedalt kujutan ette „kahte“ ilmestava aksessuaarina tarbimas ka kaunima soo
esindajaid, tudengineiust advokaadiprouani. Stiil on ühteaegu
veatu ja eatu.
Katse viiekesi pardal (kaks meist
algkoolikud) kinnitas, et pealinna
otsa peaks vapralt vastu. Aga see
on ka lagi. Euroopalike suurperede (kaks last ja kass) teise auto rolliski ei tohiks 2 ebaõnnestuda. 95%
ajast tuleb linnatänavaid paarikilomeetriste juppide kaupa mõõta
ning ka saekaatrimeeste ühe käe
näppudel loendatavad vanaema
ühiskülastused kogu perega saab
tehtud. Iseäranis pikakoivalised
või kõhtukasvanud isad küll uri-

sevad tahaistujale hädavajaliku
jalaruumi tekitamiseks juhipinki
aste-paar ettepoole sikutades, ent
neljane sats mahub tegelikult pardale kaunis lobedalt.

Juhile mitmeti abiks
Valge „kassi“ kõrvad on nats
tavapärasest tahapoole sikutatud.
Seega jääb küljepeeglite ning piilarite (mille nurka kapoti suhtes
samuti tõsteti) vahele paras pilu, nii
et võimalus midagi ohtlikku pimenurka peita kahaneb tuntavalt.
1,5-liitrine Skyactiv bensiinimootor eelistab tegutsemist üpris
madalatel pööretel. Et aga heli
isolatsioon on korralik, pole mootoritöö intensiivsuse astet alguses kõrva järgi just lihtne määrata. Siin tuleb abiks väike targutaja
tahhomeetri kõrval, mis käiguvahetuste kohta näpunäiteid jagab.
Juhi elektroonilistest abilistest
pakub juba üpris tavapäraseks saanud vihmasensor pääsu pidevast
kojameestega sehkendamisest. Eeldatust praktilisemaks osutus kädistaja, mis peitub ingliskeelse lühendi
LDWS taha. Vaid maanteekiirusel
aktiveeruv süsteem müristab kõlarites (vastavalt vasakuis või paremais)
hoiatavalt siis, kui kipud emmalekummale poole üle telgjoone vajuma. Reastumisel, mil suund vilkumas, taipab ta targu vaikida.
Linnapidurdusabi, pimenurga ja
tagant liikuva sõiduki jälgija ning
kaugtulede kontrollsüsteem –

ohutust ja mugavust süvendavaid
vidinaid on Mazdal paras ports.
Nendega varustatus sõltub mõistagi valikutest, mis omakorda ei
jäta mõju avaldamata hinnale.

Unustamatu vedrustus
Kõige meeldejäävama elamuse
pakkus aga vedrustus. Uus 2 on
just see masin, millega tasub ette
võtta kiiruskatse munakivisillutisel veekauss süles. Trügisin Lossi
ja Pargi tänavaile meelega korduvalt ning imestusin, kui vähe teekatte konarustest sõitjateni ulatub. Ei, mitte selline prantslastest
tuttav laevalael heljumine, vaid
pigem ettekujutus stabilisaatorrakendustega kaameramehest tõkkejooksu tegemas. Aru ei saa kuidas, aga pilt on pärast vaadates

sujuvamast sujuvam.
Sama positiivsest küljest ilmutas sõiduk oma teelpüsivuse kuulekust maanteel, üldse mitte väikeautolik kogemus, kus iga roobas
ja tuuleiil on karmiks katsumuseks. Emmentali juustu sarnase
pinnamustriga kruusateel sai julgus ammu enne otsa, kui amortide-vedrude soov meid kõiki ühes
tükis koju tagasi tuua. Täpne ja
lühike käiguvahetus. Tundlik hästi haardes istuv rool. Pööretel üpris
särtsakalt sikutav mootor. Koostisosad, mis mõnelgi juhul aitavad
autopidamisest veel üht rõõmu
aegajalt välja pitsitada.
Ole sa siis pereema, poissmees
või algaja kihutaja – uude Mazdasse
tasub sisse istuda küll. Mitterahuldavast, nagu koolis, on Kaks kaugel.
RASMUS REKAND
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Heiko Rannula: Ilma korvpallita ei oskakski elada
Suure ringi küsimus „Kes
on hetkel Eesti korvpalliliiga liider?“ võinuks mullu
oktoobri keskel harrastusmälumängurile komistuskiviks osutuda. Kolme
järjestikuse võiduga stardipakkudelt minema põrutanud suvepealinna klubi
päikseline seis oli seda
enam tähelepanu väärt, et
pärnakate juhendaja Heiko
Rannula alles debüteerib
peatreenerina.

Lootusrikas aastakäik
Looduse poolt harukordselt
võimsa mootoriga õnnistatud noor
Rannula sattus treener Jüri Neissaare noortepundis kõrvuti Paade,
Doronini, Aabi, Peerandi ja Gert
Prantsiga. „Aastakäigul polnud
viga,“ ühmab ta nüüdki. „Oma esimese treeneri kiituseks tuleb tunnustada tema oskust anda meile
peale tehnilise poole edukalt edasi

-20%

PARIM VALIK VAIPU JA
PÕRANDAKATTEID

Isa jälgedes
Paljude kodumaiste nimekate korvpalliperede kõrval on ilmselt vähe teada Rannulate pisikene
dünastia. Isa Vambo kündis korvpallipõldu noortekoondiste tasemel August Soku käe all.
„Elasime Ilmatsalus. Käisin isaga spordihoones trennide ajal kaasas. Küll palusin, et võtke mind ka
mängu. Aga alati lükati edasi: „Siis
saad, kui kümme aastat täis.“ Järgmisel aastal sama jutt, ainult number suurem. Lõpuks ei õnnestunudki koos isaga platsile saada. Vana ja
kulunud jutt, et elasingi võimlas või
panin üksinda palliga tuhandeid
tunde, vastab aga minu puhul täitsa
sõna-sõnalt reaalsusele,“ meenutab
Heiko Rannula tutvust alaga, millesse kiindus jäägitult.
Kui tõsisemad pallitrennid said
alguse, kui Heiko oli 11aastane, oli
trennikogemust üldisemalt selleks
ajaks seljataga juba viisaastaku
jagu. Nõtke Heiko alustas kuueselt peotantsuga. Keerutas jalga
paralleelselt pallipatsutamisegagi
veel mitu aastast, suurima saavutusena on Eesti meistrivõistluste
medalgi ette näidata.
Kehaliste võimete poolest võinuks Heikost ehk tasemel jalgpallurgi tulla – ala on armas ja
tulnud harrastaja tasemel märkimisväärse eduga väljagi. Kõne alla
tulnuks ka mõni teine meeskonnaala. Kindlasti mitte suusatajajalgratturi-jooksja moodi enesepiitsutamine ilma mängulise lusti ja tiimitöö valude-võludeta. Aga
spordimehe amet, nui neljaks, oli
ainuõige valik juba kümneaastase
Heiko peas.
„Kõik, kes mind lähemalt teavad, võivad kinnitada, et olen tõeline spordifanatt. Hull peast, heas
mõttes spordihaige. Fännasin toona oma suurt iidolit Aivar Kuusmaad. Nii väga tahtsin teha neidsamu liigutusi, mida tema siis. Olen
sageli mõelnud, et ma ei oskakski
ilma korvpallita elada. See on tõesti
sõna otseses mõttes minu elu.“

Sünnipäevanädalal
9.-11.04 kogu kaup
tavahindadeSt

Nüüdseks on taskus põhiturniiri viies koht 15 võidu ja 17 kaotusega. Uurisime, kuidas on alustav
peatreener olukorraga rahul või
mis plaane haub tulevikuks. Ühtlasi sai analüütiline pilk pööratud ka äsja ketsid varna riputanud
Rannula pallurikarjäärile.

Läbielatu varal teab Rannula, et enesekindluse võib ära kaotada üheainsa mänguga, selle uuesti ülesleidmiseks ei piisa teinekord tervest hooajastki. Treeneritöös tahaks ta väga osata näha ka hoolealuste hinge. 

SIIM SEMISKAR

ka mängust arusaamise kunsti. Saime üpris hästi selgeks korvpallifilosoofia üldisemalt. Mängujuhile, kelle positsiooni olen ju terve elu mänginud, on see hädavajalik.“
Kiirelt arenenud mängujuht
võttis (toona Tartu Ülikool-Delta
nime kandnud) esindusklubi pingil
koha sisse juba hooajal 2000/2001.
Oma mõju oli kindlasti ka asjaolul, et peatreeneri toolile asus
just Neissaar. Üheksas kohtumises
platsile pääseda polnud just palju,
ent kui koha pärast tuleb võidelda
Teini ja vendade Liivakutega, oleks
enamat tahta ka väga raske.
„Minu tippajad jäidki paraku
perioodi, mil olin kahekümnendate alguses. Nüüd tagantjärele pisut
kripeldab, et ei osanud sihikindlamalt enda kallal tööd teha. Just
nende spetsiifiliste, mängujuhi
jaoks vajalike nüanssidega, mida
kahjuks siis ka keegi mulle otseselt ei õpetanud. Hiljem hakkasin
tajuma neid puudusi, mis minu
arengut piiravad, aga siis oli juba
suhteliselt hilja …“
Kui palun treener Rannulal iseloomustada kunagist mängija
Rannulat, kerkivad plusspoolelt
esile kiirus ja füüsis, ka pallikäsitsusoskus. Kaalu vastaskausile laob
Heiko mõnevõrra ebastabiilse vis-

ke, ideaalse pallitunnetuse puudumise (tanelsokulikke „õunu“
ei saanud käppa hoolimata visast
proovimisest), vähese nahaalsuse
ja hapravõitu eneseusu.
„Olen kogu aeg iseenda suurim kriitik olnud. Selleks, et olla
hea korvpallur, ei tohi olla liiga
hea inimene. Tuleb minna sportlikus mõttes üle laipade, kordagi tagasi vaatamata, panna kõigile ära, ka sõpradele-kolleegidele.
Selles ampluaas arenemiseks on
hädatarvilik saada välja kodusest
hellitavast keskkonnast. Õppida võitlema, elama profina nii,
et ainumastki päeva ei saa lõdvemalt lasta. Ka platsiväliseid segajaid on võõrsil vähem. Saab kasvada isiksusena. Mina lasin mitmed variandid omal ajal mööda,
jäin unelmate pakkumisi ootama.
Ükski neist polnud midagi sellist, et tormaks kohe kotti pakkima, aga pidanuksin siiski minema hoolimata kesisest palgasummast või lahjemast liigast,“ kahetseb Rannula nüüd, et ei riskinud
2000ndate alguses asuda maitsma
leegionärileiba, mis võinuks toimida karjääri jaoks hüppelauana.

Igal medalil kaks külge
Korvpalliringkondades pole
mingi saladus, et üpris soe side
tekkis Rannulal Heino Endeniga, kes üritas noort tartlast edasi aidata nii koondise treeneri kui
ka mänedžerina. Mõni näeb selles
koostöös palluri hoogsat avanemist; teised heidavad ette, et poisil aeti pea asjatult pilvedesse, kust
see alla tulla ei osanudki. Kummal
poolel on praegu vaadatuna õigus?
„Enden oli minu õnn ja õnnetus
korraga. Ma jätaks pikemalt kommenteerimata tema võimekuse
agendina. Olles nüüd ise seda tööd
natuke teinud, võin oletada, et
saanuks ka teisiti. Treeneri-mängija suhe klappis meil jõle hästi.
Paugust noore poisina koondises Kriisade-Pehkadega treenides
tekkiski tunne, et tase on olemas,
võin tõesti jõuda kuhu tahes. See
omakorda tõi kaasa teatud laiskuse, mõnel suvel võinuks ikka palju rohkem tööd teha. Võrreldes
omaealistega Eestis tegingi trenni kõvemini. Nüüd muidugi tean,
ei tasu võrrelda, kellest teen roh-

kem, vaid vaadata teises suunas,
kui palju jään parimatele veel alla.
Ka korvpallist arusaamine erines tal päris palju sellest, mida räägiti Tartus. Mulle passis Endeni
versioon rohkem. Pole siis ime, kui
noor naga kukub klubitreeneritele
rääkima, kuidas ikka koondises tehti, ja nii ongi õige, et ta sellega mujale ei jõua kui ummikusse. Noortel
meestel tikub pahatihti tekkima
tunne, et nad on maru targad.“

Vaimselt varaküps
2006. aasta sügisel „kolis“ Heiko
Valka. Jaanus Liivaku käe all algas
mõnevõrra teisel tasemel pisut
uuem hingamine. Üle 35 minuti
platsil, üle 13 punkti mängu kohta. Pelgalt 25aastane pallur hakkas
aga just siis üha selgemalt mõtlema treeneriametist. Kui võhik võib
arvata, et Pärnus pandi pukki verisulis sell, pole tegelikult tegu ikka
päris mehega metsast. „Üsna analüüsiva mängijana tõdesin, et ega
mu tiivad eriti kaugemale ei kannagi.“
Just kompromissitu võidunälja
puudust heidab ta noorema põlvkonna mängijaile ette. Olgu finaali otsustav kohtumine, trennilõpu
viskevõistlus, soojendusjalka või
isegi kaardimäng bussipäras, õige
spordimees tahab alati võita. Vaid
selline suhtumine viib edasi, tipu
suunas. Rannula arvates.

Kasvatab paksu nahka
Pikematest plaanidest rääkides
on Heiko hinges lootus, et treenerina on tal vähemalt sama suur
potentsiaal kui mängijana. Ja veelgi olulisem, et selle realiseerimine
õnnestub paremini, kui õnnestus
oma võimete teostamine ise palli taga ajades. Selleks on vaja õnne,
sidemeid, aga ennekõike ropult palju töö- ja õpitahet. „Mul on eesmärgid ja ka plaan, kuidas nendeni jõuda. Loodan, et nüüd, eakamana,
oskan ka inimestega paremini ringi
käia, osavamalt suhelda. Kodused
ringkonnad on üsna kitsad ja mängijana põletasin lollilt mõned sillad
enne maha, kui ise arugi sain.“
RASMUS REKAND
Pikemat versiooni loe
märtsikuu ajakirjast Basketball
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Küüni 5b,
TARTU

Tiibeti, t
restoranandoori ahju

Toit koju ja kaasa

E–N kl 11–23
R–L kl 11–01
P kl 12–23

ja india

tudengitele -10% • kaasa -10%

7

aid momosid,
Pakume ka maitsv ärast tandoori
Lhasa kana, India-pebaabi
ahjus küpsetatud k vat.
usi!
ja palju muud maits
tseelam
i
uusi ma
a
m
t
s
a
v
aa
ovima j
Tel 740 1606, 5668 3044

o
Tulge pr

himaalajajutud.ee

kam296@hotmail.com

restoranhimaalajajutud

Naisterõivaste kaupluses CLIVIA
Eedeni Kaubamajas

Saabus müügile uus
KEVADSUVINE TOODANG

(38-54) 25 €
• lai valik pükse • voodriga seelikud 24 €
• kostüümid alates
49 €
kid ,kleidid jne.
• pihikseelikud , ja • valik tooteid -30%
Kvaliteetsed Eestis toodetud tooted.
Alati soodsad hinnad!
Külastage meid. Tel 748 0802.

TARTU MARATONI

KUUBIK 2015
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Uuno Kivilinnast

Andsin rahajõududele alla
Kevadhooaeg on juba
ammu käes. Kuldnokadki
peaaegu laulavad. Olen
juba nii sääske kui kärbest
uimasena tuiamas näinud.
Naudin kevadet täiel rinnal.
Mul on väga ilus sinimustvalge
jalgratas ja nüüd taas ka üle Eesti
kuulsaks saanud elektriline miniroller. Kahjuks on viimane enamiku ajast kadunud olnud.
Kõigepealt pani proua Tiiu selle pihta ja viie kuu pärast sain selle juhuslikult kätte. Siis oli see veel
mitu korda Tallinnas kahenädalases remondis. Nüüd siis veel maaletooja OÜ Ringomeri käes remondis. Võitlesin nendega küll kuni
tarbijavaidluste komisjoni istungini Toompeal, kuna minu arvates ei
olnud viga minu tekitatud.
Kohtu riigilõiv on aga 125 eurot ja
hea advokaat maksab kindlasti kordi rohkem. Ma kohe tean, et oleksin võitnud, aga momendil ei ole
mul sellist raha välja käia ja andsin alla. Kogu maailmaga ei jõua ka
võidelda. Ringomeril oli muidugi
hea meel, nad ei tahtnud isegi talvekuude eest viivist. Lõpuks sain
rolleri ju kätte ja loodan sellega kõige kiuste veel kaua sõita.
Tegelikult on see väga omapärane sõiduvahend, teist sellist ma
Tartus näinud ei ole. Kui kuskil seisma jään, tuleb alati mõni
uudishimulik juurde ja küsib, kui
kiiresti see sõidab ja mitu kilomeetrit ühe laadimisajaga. Mõni
autojuht tervitab ka signaa-

Lõpuks ometi saab Uuno
Eesti kuulsaimat elektrirollerit
linnarahvale täiest hiilguses
demonstreerida.  KAUR PAVES

li andes. Politsei mulle siiamaani
eriti tähelepanu ei ole pööranud,
sest kiirust ma tavaliselt ei ületa,
kuigi vahel on väike pabin sees,
kui olen enne pudeli õlut joonud.
Signaal on nii tugev, et olen
mõnda inimest lausa ehmata-

nud. Kohe hüppavad kõrvale. Riia
mäest üles veeredes läheb igast
jalgrattast nagu postist mööda.
Soovitan soojalt kõigile, see on
väga hea sõiduvahend, eriti nii
väikses linnas nagu Tartu. Ostke
omale ka, üksinda ongi igav sõita,

kuigi ta maksab rohkem kui mõni
vana autologu.
Nii et UUNO1 sõidab kõigest
hoolimata edasi. Kui rolleri kätte
sain, tähistasin seda pudeli šampusega, mis on õlle kõrval minu
meelisjoogiks.

Kontrollitud
kasutatud autod!

Käivitame
raha-

Hyundai i30

Hyundai Matrix

1.4 (80kW)

masina!

10/2010, luukpära, esivedu,
manuaal, hõbedane met.,
bensiin, sn 124 000 km.

6 900 €

Mazda 5 Elegance

Võid võita

2.0 (107kW)

5000€

Mazda 3 Premium

1.6 (76kW)

1.5 (74kW)

12/2008, luukpära, esivedu,
manuaal, tumepun., bensiin,
hooldusraamat, sn 113 900 km.

3900 €

Mazda 6

02/2014, sedaan, esivedu,
manuaal, tumehall met., bensiin,
hooldusraamat, sn 16 000 km.

16 900 €

Mazda 6 Dynamic

1.8 (88kW)

1.8 (88kW)

Mazda 3 Touring
1.6 (77kW)

07/2011, sedaan, esivedu,
manuaal, tumehall met,, bensiin,
hooldusraamat, sn 180 000 km.

5200 €

Mazda 6 GT
2.3 (122kW)

kinkekaardi,
kui ostad Tööriistamarketist
vähemalt 30€ eest kaupa!
07/2006, universaal, esivedu,
manuaal, punane, bensiin,
hooldusraamat, sn 167 000 km.

Lisaks läheb loosi

¤ 45 x 100€
100
kinkekaart
¤ kinkekaarti
0
10
kinkekaart

4900 €

¤rt
1kin0ke0
kaa¤
0kaar¤
t
1ki0
nke
rt

Mazda 6 Touring
2.0 (114kW)

0
a
eka
1k0
k
n
i

03/2006, sedaan, manuaal,
hõbehall, bensiin,
hooldusraamat, sn 118 000 km.

4900 €

Mazda CX-5 Touring
4x4 2.0 (118kW)

12/2010, sedaan, esivedu,
manuaal, must met., bensiin,
hooldusraamat, sn 116 000 km.

10 900 €

Nissan Qashqai
Acenta 2.0 (104kW)

01/2007, sedaan, esivedu,
manuaal, tumeroh. met., bensiin,
hooldusraamat, sn 142 000 km.

5900 €

Peugeot 206
1.4 (55kW)

Kampaania kestab
01.04 – 31.05.2015.
Vaata lisa ja uuri reegleid
www.tööriistamarket.ee

UUS A

TALLINN, Pärnu mnt. 238, (Järve keskus)
TARTU, Ringtee 78
NARVA, Tallinna mnt 30B
RAKVERE, Lõõtspilli 2, (Vaala keskus)
PAIDE, Tööstuse 26
Kinkekaardid kehtivad
kuni 30.11.2015

02/2012, universaal, esivedu,
automaat, valge met.,
bensiin, hooldusraamat,
sn 39 800 km.

05/2013, maastur, nelivedu,
automaat, tumehall, bensiin,
hooldusraamat, sn 25 000 km.

14 900 €

Villu Sabre

25 900 €

müügikonsultant
Tel 736 6388
Mobiil: 533 40542
e-post: info.tartu@eurostauto.ee

02/2008, universaal, nelivedu,
automaat, must, bensiin,
hooldusraamat, sn 72 500 km.

9900 €

06/2004, luukpära, esivedu,
manuaal, tumesin., bensiin,
sn 167 000 km.

2800 €

Vaata lisa www.eurostauto.ee
Eurostauto OÜ Tartu esindus: Aardla 25a, 50110
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Kaks meest lähevad maffiabossi
juurde:
„Kuulsime, et vajate turvamehi?“
„Kas olete endised sportlased?“
küsib boss.
„Oleme. Mina olin iluuisutaja,
tema on linna malemeister.“
***
Vestlevad hobune ja eesel.
„Meie, hobused, oleme inimese kõige paremad sõbrad,“ ütleb
hobune. „Me aitame neil tööd teha,
jahil käia ja sportida, oleme asendamatud lahingus...“
„Kõik on õige,“ vastab eesel, „aga
teid asendatakse masinatega, seevastu eeslid ei kao maailmast kunagi kuhugi!“
***
Naine: „Selle asemel, et nii palju süüa, võiksid spordiga tegelda!
Vaata, missugune kõht sul ees on!?“
Mees: „Hea meelega tegeleksin,
aga kus sa oled nii suure kõhuga
sportlast näinud?“
***
Noormees ja neiu on hotelli vastuvõtulauas.
„Me sooviksime numbrit kaheks
minutiks,“ ütleb noormees.
„Kuid see on võimatu!“ hüüatab
ametnik.
„Uskuge mind – see on võimalik!“
teatab neiu.

Kino

***
Grusiinlane tirib oinast lennuki
trapist üles. Tema teele astub stjuardess ja küsib:
„Kodanik, kuhu te selle oinaga
trügite?“
„See pole oinas, oinas õpib mul
ülikoolis,“ vastab grusiinlane. „See
on aga suveniir ülikooli rektorile.“
***
„Miks sa nii tujust ära oled?“ küsib
ema koolist tulnud Jukult.
„Sellepärast, et Tanel Padar ei ole
peaminister,“ vastab Juku.
„Aga ta on ju laulja – lauljad ei
olegi enamasti ministrid!“
„Nojah, aga täna tunnikontrollis
ma panin ta sellesse ametisse...“
***
Koolist koju jõudnud Juku hõikab juba koridorist:
„Ma tahaksin teavitada kõiki asjast
huvitatud pooli, et mina, Juku, esinesin täna oma klassi ees täieliku
idioodina, kui kordasin seksuaal
õpetuse tunnis lugu toonekurgedest, mille mulle olid jutustanud
teatud isikud, kes samuti selles korteris elavad!“
***
Küsimus: „Kuidas lapsi seksist
võõrutada?“
Vastus: „Seda tuleb koolis õpetada nagu tavalist ainet ja anda ka

koduseid ülesandeid.“
***
Isa: „Noh, pojake, kuidas koolis
läks?“
Juku: „Mina kahemehe isaga ei
räägi!“
***
Marssal helistab kindralile.
„Kuule, kas sul seal paari peaga
polkovnikut on?“
„On!“
„Saada nad minu juurde, mul on
vaja diivan ümber tõsta!“
***
Volvo mõlgib ristmikul džiipi,
liiklus jääb seisma, džiibist ronivad
välja noored dressides mehed ja
astuvad Volvo juurde:
„Noh, mees! Müü masin maha,
müü korter maha ja hakka pappi
pritsima!“
„Kes te, poisid, üldse olete?“ küsib
Volvo juht.
„Meie? He-hee... Meie oleme
sportlased!“
Volvo juht tõmbab püstoli välja:
„Noh, sel juhul – kohtadele! Valmis olla! Start!“
***
„Aga kuidas teie nimi on?“ küsib
noormees neiult.
„Sa oled ikka eriline romantik...“
vastab neiu. „Küsida midagi sellist
just seksi ajal!“

SUDOKU
SUDOKU

CINAMON

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
10.–16.04 kell 21.45 Danny
Collins
10.–12.04 kell 12.45, 14.15,
17.05, 18.30, 20, 21.15, 22.45;
13.–16.04 kell 12.15, 14,
16.45, 18.30, 19.30, 21.15,
22.15 Kiired ja vihased 7
10.–12.04 kell 17.15; 13.–
16.04 kell 17.05 Lahkulööja
sari: Mässaja

RISTSÕNA
RISTSÕNA

ta

Näitleja

ja

20359

UNO
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Üheaastane!

r

O NU

Inglise
keele
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Näitleja

ja

Ooperilauljatar

10.–16.04 kell 22 Viiskümmend halli varjundit
10.–13.04 kell 13.15, 17.30;
14.–16.04 kell 15.15 Jubetar
10.–13.04 kell 16, 20.30,
22.30; 14.–16.04 kell 16,
21.30 See jälitab sind
11.–12.04 kell 10.45 Paddingtoni seiklused
10.–13.04 kell 18.15; 14.–
16.04 kell 17.30 Perekond
Belier
10., 13.–16.04 kell 13.45; 11.–
12.04 kell 11, 13.45 Lammas
Shaun. Film
10.–12.04 kell 19.30; 13.–
16.04 kell 19.20 Vehkleja
10.–13.04 kell 15.15; 14.–
16.04 kell 13.15 Tuhkatriinu

ta
ul
e
Lu

Kui sa oled
kolmeaastane,
kas siis ...?

Uhke
ehitis

Näriline
ETV
saade
Tsaari
käsk

... Avion
Tulu,
kasu

Lennuki- Riik
mark
Aasias

N. Liidu
võimlemiskuulsus,
en. + n.

Näitleja
Telelavastaja
Rooma
number
Elukutse

Endine
näitleja
Kreeka
täht

Element
nr. 8

Baarium

Küla
Virumaal
Hülglane

17.04 kell 21 Mikk Tammepõld & Priit Jääger

Ajakirjanik
Linn
Lätis

2 x täht
Küsimus

Lennukimark
Alevik
Raplam-l
Samuti

Lind

Spordivahend

Kirjastus

Graafik

ANNELINNA
RAAMATUKOGU

TARTU LOOME
MAJANDUSKESKUS

kuni 30.04 näitus Naeratus!
Naivistid Iittalas

16.04 kell 18 Drukmo Gyal
mantra kontsert Kristallpuhas Tiibeti hääl

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

kuni 30.04 näitus Marimekko
– Soome disainiklassika

15.–16.04 kell 19 Eellinastused: Sügavasse laande

TARTU ÜLIKOOLI AULA

Kontsert

10.04 kell 21 Metsatöll
11.04 kell 21 Metal on Metal:
Bestia, Itk, Mortferus

11.04 kell 18 E STuudio Kam-

LINNARAAMATUKOGU
kuni 18.04 Naima Neidre originaalillustratsioonide näitus II

10.04 kell 19 IV Tartu segakooride laulupäev

kuni 18.04 nahakunsti näitus
Peidetud varandus

TUBINA SAAL
10.04 kell 18 Elleri ja Otsa
kooli klassikalise laulu õpilaste kontsert
11.04 kell 16 kammerkoor
A. Le Coq 15. sünnipäeva
kontsert 15 hetke
17.04 kell 18 18 kevadist pilku muusikale

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
10.04 kell 19 Kodukamara
kolmik

kuni 21.04 näitus Helisevad
lood – loe ja kuula!
kuni 18.05 raamatunäitus
Endisaegseid muusikaraamatuid

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 12.05 Ilmar Anvelti fotonäitus Portreed ja teekonnad

Muu
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

•
•
•
•
•

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud

LINNARAAMATUKOGU
15.04 kell 10 algupärase lastekirjanduse päev Pingekohad
laste- ja noortekirjanduses
15.04 kell 10.30 Muinasjutuhommik lastele

Korrata!

Ennäe!
Naisenimi

Näitus

11.04 kell 15 Flöödimuusika
botaanikaaias

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

Jaapani
suusahüppaja
Eoskott

Kuur

Võrkpallitreener

16.04 kell 21 Cathouse Radio

16.04 kell 18 salongiõhtu
Tantsides kevadesse

Vaestemaja
Tavatus

Rehvifirma
Pagaritoode

19.04 kell 19 Kadri Voorandi
ja Eesti rahvusmeeskoori
kontsert Vaikuse laul

15.04 kell 20 Kait Tamra

Kolmikhüppaja

Jalgpallur
Piirkond

Ilupõõsas

Küsimus

Pikk
vokaal

10.04 kell 21 Helin-Mari
Arder

Hõbe

Iriidium

Looduskaitse

TARTU JAZZCLUB

14.04 kell 19 Noortekas:
Sügavasse laande

SALEMI KIRIK

Raadiomees,
eesnimega

15.04 kell 19 Eliitkontserdid:
Virgo Veldi (saksofon), Marius Järvi (tšello), Jaak Lutsoja
(akordion)

kuni 16.04 näitus-viktoriin
Vildet tabades

ROCK & ROLL

PACINO

merkoori kontsert Pimedusest valgusesse

TARTU ÜLIKOOLI
BOTAANIKAAED

10.04 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Sirkka-Liisa JussilaGripentrog (orel, Soome)

Tükk
Asi

10.04 kell 12.20, 13, 14.45,
16.30; 11.–12.04 kell 10.30,
11.15, 12.20, 13, 14.45, 16.30;
13.–16.04 kell 12, 13, 14.45,
16.30 Käsna-Kalle Kantpüks

JAANI KIRIK

Fiati
mudel

Perekond Bélier

10.–16.04 kell 19.45 1944

10.–12.04 kell 11.45, 15.30;
13.–16.04 kell 11.45, 15 Kodu

Kui vana sa
oled,
kaamel?

Neljapäev, 9. aprill 2015

NÄGEMISE KONTROLL
PRILLIDE VALMISTAMINE-klaaside paigaldus raamidesse kiirtööna,
PRILLID KÄTTE SAMAL PÄEVAL!
REMONT-ninapatjade, kruvide asendamine, painutamine ja kohendamine
LASERKEEVITUS
Aspecta pro OÜ
KONTAKTLÄÄTSED
HOOLDUSVAHENDID
ANNE PRISMA (NÕLVAKU 2)
PÄIKSEPRILLID
Info ja registreerimine
SPORDIPRILLID
tel: 74 201 42

E-R 9-20
L-P 10-16

mob: 53 845 524
e-mail: optikaservice@gmail.com

OPTIKA + service

tartuekspress
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Parim sülearvuti pakkumine!
HP Compaq 15-s107n
-150€
Intel
Celeron
N2840

15.6”
4 GB

7.

Windows
8.1

KUUMAKSE ALATES

1000 GB 2.23 kg

05

6:25

249.-

• wifi • USB 3.0 • Intel graafika
• 2 x USB 2.0 • HDMI

399.-

Parim nutitelefon alla 100 euro!
MOTOROLA
Moto E

-43%

Suure ekraaniga!
SONY Xperia E4

-50€

Parima hinnaga iPhone!
APPLE iPhone 4S

-30€

Parim tahvelarvuti pakkumine!
LENOVO IdeaTab
A3500-FL

-23%

TASUTA! Ümbris

79.4.3”

4 GB

530x 960

1 GB RAM

299.-

199.-

5MP

KRIIMUKINDEL
Dual-Core
1 .2GHz

kaamera

Android
4.4.2

15h
372 h

142 g

8 MP

LUKUVABA

5”

540 x 960

8 GB

1MB RAM

99.-

269.-

149.-

139.-

3.15 MP LUKUVABA
kaamera

7.57

4.48

KUUMAKSE ALATES

KUUMAKSE ALATES

kaamera

Quad-Core
1.3 GHz

Android
4.4.4

12 h
696 h

144 g

3.5”

640 x 960

LUKUVABA

KRIIMUKINDEL

8 GB

Dual-Core
1.0 GHz

512 MB RAM

129.-

iOS 7

14 h
200 h

140 g

7”

8 GB

800 x 1200

Quad-Core
1.3 GHz

Android
4.2.2.

320 g

9:00

Klick´i poodides UNO järelmaksu intress aprillis 10.9%
Superhinnaga!
TOSHIBA 8GB
TransMemory

-38%

360 kraadi ulatuses pööratav ja volditav disain

-100€

puutetundlik

Intel Celeron
N2840 2.12.5Ghz

2 GB

32GB

Windows
8.1

5:42

11.6”

Parima hinna ja võimsuse suhtega sülearvuti!
15.6”

Intel
Core
i3-4030U

4 GB

1000 GB

2.5 kg

6:00

1.5kg

5.-

8.

-150€

Full HD ekraan ja väga võimas sisu!

Windows
8.1

15.6”
Full HD

Intel
Core i7
4510U

GeForce
840M

Windows
8.1

8 GB

1000 GB

2.4kg

-200€

6:00

KUUMAKSE ALATES

HP Stream x360

34
LENOVO G50-70

• maht 8GB • lugemiskiirus kuni 17MB/s
• kirjutamiskiirus kuni 6 MB/s • USB 2.0 liides

299.• CoolSense nutikas jahutus • kõvaketta kaitsesüsteem HP
399.ProtectTools • spetsiaalselt Windows 8 jaoks optimeeritud uus
puuteplaat • WiFi • Bluetooth 4.0 • USB 3.0.0 • 2 x USB 2.0.0 • HDMI

Lauaarvuti ja monitor uskumatu hinnaga!

Müügihitt!

Parima hinnaga 48“ Full HD teler!

8.-

100 Hz
PPR

Windows
8.1.

1000 GB

A

4 GB
Intel
Quad-Core
2.41 Ghz

-82€

32"
80 cm

20” monitoriga
LENOVO IdeaCentre H50-00 + Philips Monitor
• graafikamälu 1GB • HDMI • 2 x USB 3.0 • 4 x USB 2.0 • VGA

-200€

UE48H5000

VIDEO

6.

KUUMAKSE ALATES

23

217.299.-

18.64
KUUMAKSE ALATES

LENOVO Z50-70
• DVD-kirjutaja • 4 GB graafikamälu • wifi
• Bluetooth 4.0 • 1xUSB 3.0 • 2 x USB 2.0 • HDMI
• VGA • Dolby Advanced V2 helisüsteem

3D

600 Hz

FullHD

USB-

Smart TV
wifi

curved
nõgus

CMR

VIDEO

55"
140 cm

699.899.-

UE55H6800AK

A+

Laiem nägemisväli

Nõgus ekraan võimaldab vaadata kogu ekraani samal vaatamiskaugusel, tagades
selgema pildi isegi ekraani ääreosades. Just ühtlane vaatamiskaugus ongi lameda
ja nõgusa ekraani peamiseks erinevuseks. Nõgus ekraan toob ääred vaatajale
lähemale ja laiendab nägemisulatust, luues tunde, et ekraan on tegelikust suurem.
Kui võrrelda sama diagonaaliga lame- ja nõgusekraani, tundub nõgusekraan
samadest mõõtudest hoolimata suurem ja parem olevat.

USB-

KUUMAKSE ALATES

399.-

48"
121 cm

549.-

CMR

VIDEO

10.92

A+

399.-

100 Hz

USBRadeon
R5 235

• DVD-kirjutaja • wifi • Bluetooth 4.0 • USB 3.0
• 2 x USB 3.0 1 x USB 2.0 • HDMI

Full HD
32VLE4401

10.92
KUUMAKSE ALATES

10.

KUUMAKSE ALATES

92

399.599.-

26.37
KUUMAKSE ALATES

Elioni nutiTV vaatamise võimalus ilma digiboksita, neljatuumaline protsessor
tagab kiire SmartTV, ülikiire käivitus

999.-

Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda. Näiteks 599-eurose laenusumma puhul 24 kuuks
intressiga 10.9% algsummalt aastas ja lepingutasuga 24.9 eurot on krediidi kulukuse määr 26.99%, kuumakse suurus 31.66 eurot ning tarbija poolt makstav kogusumma 759.92
eurot. Tutvu tingimustega lähemalt www.unojarelmaks.ee ning vajadusel pea nõu spetsialistiga. Teenuse pakkuja on Kaupmehe Järelmaks OÜ.
TALLINN: Viru Keskus (6 668 160), Kristiine Kaubanduskeskus (6 668 116), Rocca Al Mare kaubanduskeskus (6 668 155), Ülemiste Kaubanduskeskus (6 668 159), Järve Kaubanduskeskus (6 668 154), Lasnamäe Centrum (6 668 128), Mustika Keskus (6 668 151);
TARTU: Tasku keskus (666 8163), Lõunakeskus (6 668 153), Kaubanduskeskus Eeden (6 668 164); JÕHVI: Kaubanduskeskus Tsentraal (6 668 168); KOHTLA-JÄRVE: Vironia Keskus (6 668 156); KURESSAARE: Auriga Keskus (6 668 117); NARVA: Fama Keskus (6 668 169);
PAIDE: Paide Maksimarket (6 668 124); PÄRNU: Kaubamajakas (6 668 152); RAKVERE: Põhjakeskus (6 668 177); RAPLA: Rappeli Keskus (6 668 174); VALGA: Valga Maxima (6 668 121); VILJANDI: Viljandi Centrum (6 668 166); VÕRU: Kagukeskus (6 668 173).

Kampaania kestab 06.04.2015 -30.04.2015. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed. Näidatud kuumaksed on arvutatud tingimusel, et järelmaksu lepingu perioodiks on 60 kuud.

SINU DIGIPOOD
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Plaatimistööd. Propüleed OÜ,
tel 5646 5323.

Ehitus

Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

Neljapäev, 9. aprill 2015

Kutseline maakler Peeter Meus,
tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee.

Veoga liiv, kruus, killustik, muld.
Tel 551 2811.
1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.
Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.

Plekksepatööd, vihmaveesüsteemid, teraskatused, lisaplekid.
Tootmine, müük ja paigaldus!
Tel 5341 8183, tauno@tametek.ee,
www.tametek.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont. Ehitusja lammutustööd. Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.

Kinnisvara müük

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnisvara ostul, müügil, üürimisel
• Kinnisvara komplekshaldus

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

Ehitus, remont, siseviimistlus,
kuurid, aiamajad, terrassid. Pikaajaline kogemus! Soovitud tulemus garanteeritud! Tel 5622 9840,
www.kevori.ee.

Teeme ehitustöid. Korterite
renoveerimine. Katused. Fassaadid. Vundamendid. Kaevetööd
(kopplaadur Volvo). Kvaliteeti ja
kogemust rohkem kui 15 a. Tel
511 6186, akeron001@gmail.com.

1-toal ahik renov korter Vanemuise 55 (32 000 €). Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.

Teeme erinevaid üldehitustöid üle
Eesti. Tel 5683 5395, 5677 9397,
siseehitus@gmail.com.

1-toal kap-remonditud ahik korter Jänese tn (uus ahi, aed, kelder,
vaikne maja). Kiire! Tel 5563 9452.

Ehitusmeeskond teeb kõiki ehitustöid. Tel 5820 2040.

Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
E-post: eravara@eravara.ee
Tel 742 7630 ja 506 6173.

Telli välisuks! Tootmine Tartus,
paigaldus üle Eesti! Tel 5625 4169,
www.askorpuit.ee.
Ehitus-viimistlustööd, katused,
fassaadid, torutööd. Ragan OÜ,
tel 5749 4994, ragan@ragan.ee.
Erinevad ehitus- ja remonditööd.
Üldehitus, krohvimistööd, siseviimistlus. Tel 5633 3258.

Fassaaditööd, lamekatusetööd,
hüdroisolatsioonitööd, vundamenditööd, tööd korteriühistutele. Küsige pakkumist!
Tel 5323 4050, www.proofex.ee.
Fassaaditööd: soojustamine ja viimistlemine. Küsi pakkumist
tel 5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.

Tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ehitus, haljastus. Tel
5852 0474, grandstone@neti.ee.
Vundamentide soojustamine,
uute ehitus, vanade remont, hüdroisolatsioonitööd. Tel 5649 4929.
Õhksoojuspumpade müük,
paigaldus. Hinnad al 669 €, järelmaks al 50 €/kuus. Tel 5388 4884,
www.õhksoojus.eu.
Üldehitus, renoveerimine,
siseviimistlus, sisetööd, betoonitööd, lammutus. Tel 5566 6416,
raudpuurehitus@gmail.com.

2-toal korter Kartuli tn 8 AS Eviko
ehitatud uues energiasäästlikus
majas (avar, gaasiküte, parkimiskoht, panipaik). Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.
2-toal korter Kaunase pst 1 (5/5,
46,8 m², rõdu, heas korras, köök
ja vannituba remonditud, võimalik
vahetus maamaja vastu, 49 400 €).
Tel 5624 2181.

Liiva, metalli, ehitusmaterjali
vedu. Tel 5648 8522.

Kortermajade renoveerimine, katuse- ja fassaaditööd. Tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

Lamekatusetööd. Tel 5332 9491.
Monoliittreppide, vundamentide
ja vahelagede ehitus. Betooni
parandus- ja tolmutõkke tööd.
Tel 5625 4171.

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

Ruumikas maja Elva linnas vaikses
kõrvaltänavas (6 tuba, 2 k + kelder,
kinnistu 1980 m², 114 600 €).
Tel 5624 2181.

Talumaja kõrvalhoonetega Pajusi
vallas. Tel 511 0681.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter Tartu kesklinnas.
Võib vajada remonti.
Tel 5622 8225.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Garaaž Tartu linnas. Tel 5355 1996.

ECRE ostab investeerimise eesmärgil kinnisvara Tartus. Soovite
müüa oma korterit, helistage
56 503 503 või saatke pakkumine
marko@ecre.ee. www.ecre.ee

Saematerjali müük tasuta transpordiga Tartus. Tel 5656 4624 või
info@puiduplats.ee.

Kinnisvara müügi- ja üürimisteenused Tartus ja Lõuna-Eestis.

Üürile võtta

Emajõe Keeltekool: uued kursused aprillis. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.
Tõstukijuhi koolitus. Soome
tööohutuskaardi (roheline kaart)
koolitus. Tel 508 8225,
info@kolmasaste.ee.

Küte
3 m jämedad kasepinnud (17 €/
rm) ja tükeldatud (30, 40, 50 cm).
Kaup paari päevaga kätte.
Tel 529 0183, www.elevus.ee.
Aasta ringi laias valikus lõhutud
küttepuud veoga. Lepiko talu, tel
5667 5750.

Ahju-, pliidi- ja katlapuu (lepp,
haab, kask). Hind al 26 €/rm (laotud). Tel 525 7628.

HINNAŠOKK!

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

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

Kasepinnud 30, 40, 50 cm. Vedu
ja tšekk. Tel 5594 7098.
Katla-, ahju- ja pliidipuud koos
kojuveoga. Kuiv okaspuu alates
30 €, kask 34 €. Tel 5377 4476.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.

Toolipood. Tel 5559 1351,
toolipood@gmail.com,
www.toolipood.ee.
Vana mööbel, müüa ja ära anda.
amredspan@hot.ee

Otsin tööd
Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja, eraõpetaja.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee.
Naine (pensionär) otsib tööd, võib
olla asendus ehk ajutine.
Tel 5835 3117.

Pakun tööd

Kvaliteetne halupuu väga soodsa
hinnaga. Erinevad puuliigid. Tel
5551 0645.

Haljastus- ja teetöölistele.
Tel 737 1770.

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

Lihunik saab töö sigade tapamajas
Vasulas. Väljaõpe kohapeal. Tel
505 0425.

OÜ Greeny pakub tööd haljastusja teetöölistele. Tel 737 1770.

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv
lepp). Min kogus 3 rm. Vedu tasuta.
Tel 5301 1161.

Müüa hea kvaliteediga purustatud
mineraalvilla ka käsitsi soojustamiseks. Tel 527 9863.

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

Põllumaa Tartu maakonnas. Tel
5620 4096.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

4-toal renov korter Kalda teel
omanikult (II k, 74 000 €).
Tel 515 9519.

Tel 514 2173

Garaaž Tartus. Tel 516 5412.

1-toal korter. Tel 503 2345.

2-toal mug korter Tähtvere v
Haagel Haagevälja tee 1 (üp 46,1
m², 1/3, el-küte, rõdu, vajab sanrem, 33 000 €). Kutseline maakler
Sirle Uiga, tel 526 4198, 780 8085,
www.aadlivillakv.ee.

30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Oleme avatud ette helistamisel!
Müüa kasutatud mööbel Transport Tartu piires tasuta. Tartu, Ringtee 1. Helista ja tule vaatama! Tel
5381 4290, www.rolfo.ee.

Lisatöö siseruumide koristajale
Märjal kolmapäeva ja reede hommikul kl 6-8. Tel 5823 0411.

Koolitus

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Kõik üldehitustööd: katus, fassaad (ka krohvitav), sisetööd jne.
Plekkide painutamine ja paigaldus. Tel 516 6152, info@ramest.ee.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

2-toal korter uues majas Ida 4c
(3/3, 50,3 m², suur 19 m² rõdu,
panipaik, köögimööbel, parkimiskoht, 79 900 €). Vabaneb kiiresti!
Tel 5624 2181.

Kruusa, liiva ja killustiku müük
koos veoteenusega. Tel 505 7316.

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine,
vihmaveesüsteemid.
Tel 5620 2333.

Korstnate ehitus ja remont koos
vajalike plekitöödega.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

Mugavalt linnast maale! 3-toal
renov kodu Kaagveres (58 m²)
müüa või vahetada väiksema
korteri vastu Tartus.
Tel 5354 1283, www.aabakv.ee.

Aitan müüa põllumaad ja metsa
väga heade hindadega. Kiired
tehingud. Tel 5620 4096.

Killustik, liiv, kruus, muld veoga.
Tel 5826 7949.
Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

2-toal korter Põlvas (KÜ, keskküte,
kuum vesi, parkett, 17 000 €). Tel
520 0578.

2-toal mug korter kivimajas Karlovas (2/4, 47 700 €). Tel 5395 4074.

Materjal

Maatulundusmaa Tartu vald,
Lombi küla, Üla-Kibali (üp 7869
m², katastri nr 79403:002:0862,
Tartust 9 km, detailplaneering
puudub, 10 700 €). Kutseline
maakler Sirle Uiga, tel 526 4198,
780 8085, www.aadlivillakv.ee.

Talukompleks Mooste v Suurmetsa külas (3 tuba, 69,6 m², vesi,
kanal, kinnistu 7,51 ha, 49 900 €).
Tel 5624 2181.

Tselluvilla paigaldamine puistena – pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.
Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaida/väravad. Tel
5623 3867, www.clinkerservice.ee.

Müüa ja ära anda nõuka ajastu
mööblit (sh ka tigudiivanvoodi
tugitoolidega, vajab remonti,
jm pehme mööbel).
amredspan@hot.ee

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ragnar
Paenurk, tel 742 0656, 5887 0888.

Ehitus- ja remonttööd. Puitfassaadid, katused ja lamekatused
jne. Tel 5662 9930.

Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd. Tel 5858 6953.

Mööbel

FUEGO

Export Design

999

ta
Vaahe!
ko
€
CE-sertifikaadiga,
(tavahind 2.000 €)
Soojustsalvestav
kamin otse tehasest
poole hinnaga!

HELISTA +372 5044 188
info@ultimatemarket.com

Küttepuud Elvas ja Tartumaal.
Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee.
Lepp 30, 40, 50 cm. Tel 557 6177,
www.kuttepuud.com.
Okaspuu (võrgus 40 liitrit, 1,60
võrk, veovõimalus). Tel 504 5307.
Puitbrikett, kütteklots, kaminapuu, kojuveoga! Tel 528 9398.
Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.

SA Aarike Hooldekeskus ootab
oma töökasse ja sõbralikku kollektiivi hooldustöötajat. Juhataja tel
511 6113 või 735 1534.

Põllundus
(Vilja)puude, põõsaste ja hekkide
pügamine. Üle 15 a kogemusi. Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.
Hekkide ja õunapuude lõikus.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee.

Koerte pügamine. Tel 5559 6964.

Hobuse- ja lehmasõnnik 50-70
kg kottides 4-5 €/kott, vedu tasuta.
Tel 5631 5129.

Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine ja kiibistamine.
Tel 514 8998.

Kartuli, sibula, kapsa, porgandi,
peedi, kaalika ja mee kojuvedu
Tartu linnas. Tel 5356 8382.

Loomad

Neljapäev, 9. aprill 2015
Müüa kartulit (seemnesuurus)
Laura, Quarta, Flavia (varajane). Tel
5556 6600.
Müüa toidukartul Laura, Gala,
Vineta. Kojutoomisega.
Tel 5300 3523.
T 25 ja T 40 küttesüsteemide
hooldus ja remont. Tel 5605 5687.
Vene traktorite elektritööd,
müüa T 25, T 40 uued juhtmestikud ja armatuurid. Tel 524 0640.
Õunapuude hoolduslõikus kogenud tegijalt ja okste äraveoteenus.
Tel 5344 1304, broneeri aeg meilil
viljapuuhooldaja@gmail.com.

tartuekspress
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BUSSI RENT
alates 50€ päev
Citroen Jumper (2014)
9 kohta, püsikiirushoidja

diisel, 110 kW, kõrge, mahukas, raadio-CD, USB,
AUX, bluetooth, konditsioneerid, 2. ja 3. rea
istmetel reguleeritavad käe- ja seljatoed.

511 6923 • info@aurel.ee

aurel.ee/buss

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

Juuksur, kosmeetik, ripsmetehnik, maniküür, pediküür, airbrush
jumestus. Broneeri aeg
tel 5667 7404, Emajõe 8-5, Tartu.
www.orhideeilustuudio.ee

Ladu müüb Tartus hulgi kasutatud
riideid (Norra originaal, Oslo). Tel
5648 0844.
Odavad rõivad, Kastani 121.
E-R 10-18, L 10-15. Uued ja kasutatud riided.

Sõidukid
Kaardid ennustavad.
Tel 900 1727. Kogenud ennustajad
24 h, 1,09 €/min. Ennustuste tellimine ka meilile: www.ennustus.ee.

Autode ost. Küsige pakkumist tel
5839 5949.
Autoremont Tartus.
Tel 5853 3080.

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info telefonil 5823 2707.
Rehvivahetus meilt, raha teilt. Asume Annelinnas Kuuse tn. Töö kiire
ja soodne. Tel 5621 7955.
Sõidukite rent Tartus (alates
4,75 €/päev). Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Veo- ja sõiduautode keretööd ja
taastamine. Uued ja kasutatud
detailid. Tel 504 0334, allroads.ee.

Teenused

Ohtlike puude langetamine ja
puude hooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.com.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Autokorvtõstuk 18 m, kõrgpuulõikus, kaevetööd, multiliftkallur 15 t, liiv, killustik.
Tel 505 4074.
Boileri puhastus. Tel 5340 6762.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025, 734 8044.
Ehitus- ja viimistlustööd, akendeuste vahetus. Töö kiire ja korralik.
KÜ-d, eramajad, kontorid-bürood.
Tel 510 0645,
formcenter@gmail.com.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Pügame hekke, niidame, teeme
haljastuse ja paigaldame piirdeaia. Võta ühendust, sest hinnad on
soodsad! Tel 5301 6655,
aruna@planet.ee.
Vaata ka www.aruna.planet.ee.
Rakke-, salv- ja sahtkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont. Tel 557 4792.

San-tehnilised tööd, likvideerin
ummistusi, torustike, pottide,
kraanide, jne vahetus, remont.
Tel 553 7638.

Keskkütte- ja san-tehnilised
tööd. Tel 5849 4151.

Septikute (2, 3, 5 m³) ja imbsüsteemide paigaldus ja müük.
Tel 5757 0202.

Kodude (majad, korterid) ja kontorite koristustööd Tartu piirkonnas. Tel 5869 3182.

Summutite remont, autoremont
Tartus. Tel 5853 3080.

Kodused elektritööd.
Tel 735 3777, 5566 1888.

Tasuta kodumasinate, elektroonika, malmvannide ja vanaraua
äravedu. Tel 5386 9008.

Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200, 710 0610.

Ly Chini OÜ. Abi alkoholisõltuvuse korral. 98%. Hiina meditsiin.
Tartu, Sõpruse pst 2, vajalik eelreg.
Tel 505 8381.
Suur Piibel (trükitud 1938-1940).
Maksan 100-500 €. Kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.

Tutvus
59 a majaga sale naine Elvast
otsib hoolivat autoga sõpra. Sobivusel kooselu. Tel 5846 4613.

Müük

Lastele soodsalt sünnipäevapidu!
Tel 5883 7671,
Sipsikumängumaa.ee.

Vana samovar, kuld- ja hõbeesemed, raamatud, postkaardid,
fotod, mündid, paberrahad,
mööbel, kellad, maalid, graafika,
märgid, medalid jne.
Tel 5829 9810.
Vanad raamatud, märgid, diplomid, aktsiad, mündid, fotod, graafika jm vanavara. Tel 5649 5292.
Vene jalgratas või mootorratas.
Tel 5805 0201.

Trüki- ja kujundustööd. Reklaamid, raamatud, visiitkaardid.
Tel 742 0718, www.bookmill.ee.

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

Suur valik rõivaid, kodukaupa ja kasutatud mööblit. Külastage meid!

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

Tervis

Kõrvade augustamine, näohooldused, ripsmete ja kulmude
värvimine, maniküür, pediküür,
depilatsioon. Tartu, tel 513 0893.

Transport tõstukiga (tõstab 500 kg)
veokiga, kast 2x3 m. Oksad, ehitusmaterjal jms. Tel 501 6453.

Bokside rent, komisjonimüük
Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.

Õunapuude hoolduslõikus kogenud tegijalt ja okste äraveoteenus.
Aedade koristusteenus jm aiatööd. Tel 5344 1304, broneeri aeg
meilil viljapuuhooldaja@gmail.com.

Paadikäru ja aerud. Tel 505 0425.

Teeme T-särke, kruuse, fotokristalle Teie soovitud pildi ja tekstiga.
www.estoniashop.umi.ru

Ehitus, lammutus, puulõikus,
korvtõstuk 18 m, ekskavaatorlaadur, kallur 15 t, lumetõrje.
Tel 505 4074.
Elektritööd Lõuna-Eestis, avarii
korral vajadusel 24 h reageerimine
Tel 513 7844.

Kasutatud raamatud, ka nõukogude perioodist. Tartu ja Elva. Raha
kohe kätte. Tel 734 1901.

Väiksemad elektritööd.
Tel 5340 6762.

Korteriühistu raamatupidamine,
revisjon. Tel 735 3777, 5566 1888.
Lammutame Teie lagunevaid
hooneid ja muid ehitisi nii terviklikult kui ka osaliselt. Utiliseerimine
meilt. Konsulteerimiseks helistage
tel 5668 0362 või e-post:
info@spetsehitus.ee.

Hõbedast esemed. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Koguja ostab EW aegseid korporatsioonide uuriripatseid (naha/
vapiga) kuni 200 €/tk.
Tel 5649 5292.

Teeme erinevaid torutöid.
Tel 5622 9840.

Korstnapühkija (kasutan tuhaimurit, väljastan peale igat tööd akti).
Tel 5805 0201.

Alumiiniumpaat Romantika. Tel
5650 8996.

Võtan oma koju hooldamisekspõetamiseks eaka venelanna.
Seltsiks olemas 89 a rahulik ja vaikne voodihaige vene memm. Soovitav oma mööbliga. Pakun vaikust
ja rahulikku elu. Tel 5599 5766.

Kandlemuusika ja rahvalikud
laulud Teie peole! Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com.

Kopp-auto kalluri teenus
(kandejõud 10 t, nelikvedu).
Tel 5826 7949.

Ost

www.tarklaen.ee – laen kinnisvara tagatisel – madal intress,
tasuta hindamine. Tel 508 8518.

Planeerimistööd roomikbuldooseriga. Tel 5826 7949.

San-tehnilised ja kõik torutööd,
likvideerin ummistusi, abistan
veeavariide korral. Tel 5621 7955.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Trepitala (hall metallik, 16 astet,
pikkus 4,5 m, 450 eurot).
Tel 522 0167.

Veoteenus suure kaubikuga. Tel
502 2026, Toivo.

Aedade ehitus. Tel 5849 4151.

Autoelektrik, diagnostika Tartus.
Tel 5853 3080.

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

Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.

Abi san-tehnilistel töödel.
Tel 735 3777, 5566 1888.

Autobussiteenused (Baltimaad,
Venemaa). Peeter, tel 5373 8770,
www.noobelreisid.eu.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (suur kaubik, parimad hinnad). Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee.

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

Kanalisatsiooni ummistuste
likvideerimine. Tel 735 3777,
5566 1888.

Katuste pesemine, parandus- ja
värvimistööd. Tel 5565 0673.

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

Mootorratas Honda CBR 1100xx
1.1 r4 112 kW (2004, sinine, denso
iridium power küünlad, pestav k&n
õhufilter, üv 07.2016, 3650 €).
Tel 504 0377.

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, klaverite vedu jne.
Linna parim hind. Tel 553 7638.

Plaatimistööd Tartus.
Tel 5605 4192,
web.zone.ee/plaatimine.

Riided

Autoremont, rehvitööd, summutite remont, õlivahetus. Tartu, tel
5853 3080.

Monoliittreppide, vundamentide
ja vahelagede ehitus.
Tel 5625 4171.
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Kastani 38, Tartu • E–R 10–18, L 10–15
https://www.facebook.com/TaaskasutuskeskusSahtel
Info: 5680 4451, tartu@sahtel.net

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee

Vaba aeg
Lõngapood. 100% puuvillane
lõim 10 €/kg (1 pool kaalub 1 kg,
erinevad jämedused), Saksamaa
linane niit alates 17 €/kg, villane
sokilõng 15 €/kg, värvitud 100%
villane 25 €/kg, akrüüllõng 10 €/
kg, peenvillased tikkimislõngad
0.60 € / 20 m. Tartu, Ropkamõisa
10 (Dentese hoovis, väravast),
E-R 10-16, L 10-14. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

14.04 kl 18-20 Tartus Rännaku
töötuba. Oodatud kõik huvilised ja
intensiivseminari läbinud. 21.04 kl
18-20 Tuleviku teraapia töötuba.
Hinge eesmärgi leidmine. Info ja
reg tel 5457 8030. Reiki meister
Terje Tenno.
Tartu segakoor Heli lauljad!
Saame kokku 15. aprillil kl 12
laulupeomuuseumis (Jaama 14).
Meenutame ja ikka laulame!
Tel 740 2372, 5634 5692.

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

tartuekspress.ee/

LEHE TELLIMINE (12 € / 3 kuud)
telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

730 4455

tartuekspress
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AUTO SÕIDUKORDA!
+
5

TASUTA
KLIENDIKAART

Bensiinimootor
99€
Diiselmootor
149€
Õlifilter ja Mobil õli
hinna sees

Uued akud al 59€
al 29,90€
Rehvivahetus
Rehvid netipoe hinnaga!

Hinna sees: salongi- ja õhufiltri seisukorra kontroll; generaatori rihma kontroll; laadimispinge kontroll; siduripedaali vabakäigu
kontroll (ja vajadusel reguleerimine); summuti seisukorra kontroll;
kliimaseadme seisukorra kontroll (kas jahutab); jahutusvedeliku taseme ja
võimalike lekete konroll; pidurivedeliku taseme ja võimalike lekete
ningrehvide seisukorra ja rõhkude kontroll; veovõllide kaitsekummide
kontroll; õli taseme kontroll käigukastis; ukselukkude määrimine; klaasipesu
vedeliku taseme kontroll; aku elektrolüüdi taseme ja tiheduse kontroll;
(võimalusel) akuklemmide puhastamine ja määrimine; käsipiduri seisukorra
kontroll; hoiatustulede, kontrolltulede ja helisignaali kontroll; varuratta seisukorra kontroll; mootoriõli ja õlifiltri vahetus; klaasipuhastajate seiukorra
kontroll; veermiku ja pidurite seisukorra kontroll; aku ja generaatori seisukorra
kontroll; tulede reguleerimine ja valgustugevuse kontroll; vedelike tasemete ja
lekete kontroll; vee sisalduse määramine pidurivedelikus; jahutusvedeliku
tiheduse (külmakindluse) kontroll; alusvankri hoobade, varraste, liigendite ja
vedrude kontroll; hooldusjärgne hooldevälba nullimine;
kanne hooldusraamatusse (Mazdal Mazda serverisse).

