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Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs maja eest E-R 11-18 (Ülikooli tn)
Vanemuise pargi poolt lahtiolekuaegadel.

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

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD

Maitsvad ja teravad elamused valmivad Nepaali
kokkade käe all. Tulge proovima tervislikke Nepaali toite!
E - R kl 11-15 päevapraad 3,20 €
päevasupp 2,0€
ISIC kaardiga menüüst -10%
Söögi kaasa tellimine -10%

TOIT KOJU JA KONTORISSE küsi infot tel 747 7093, 5691 4817
kam296@hotmail.com
või vaata pakkumist:
www.vagamama.weebly.com

Emadepäeva soodusmüük

8.-9. mai!

Mantlid, joped, peakatted, kindad
ja sallid -15%
Pesu, sukkpüksid ja sokid -40%
Kliendikaardiga lisasoodus -5%

Caramel Moda kauplus
Zeppelini keskuses

Neljapäev, 7. mai 2015
nr 18 (339) • Tiraaž 42 000
www.tartuekspress.ee
Turismipäev

TUTVU UUE HINNAPOLIITIKAGA
Kogu kaup

-25%
(v.a. * tähistatud tooted)

7.-10.05
..
..
..

Neljapaevast puhapaevani

Palju häid pakkumisi

-20%

Sadu raamatuid kuni

Kehtib tavahinnaga mudelitele
Ei saa teiste pakkumistega kombineerida

-80%

..
Laupaeval, 9. mail kell
.. 15
Karl-Erik Taukar & Band

25%-50%
soodsamalt!

Vaata kõiki pakkumisi
www.tasku.ee
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Autoaia müügitaktika:
otsime järgmise lolli
„Ära siis maanteel sõida, sõida ainult linnas,“
lohutas müügimees
irvelsui autoaiast. Sama
sell, kes mõned päevad varem oma käega
ostu-müügi lepingu
koostas ja allagi kirjutas.
Mees, kes peale raha kätte saamist enam ei vastuta justkui millegi eest.
Emotsioonisädemeist kirgas lugu sai alguse veebruaris.
Venno piilus uue auto järele
juba mõnda aega. Autopesula
poiss, töökoha üleaedne, lubas
silma lahti hoida. Küll tema
juba miskit paslikku esimesena liikumas näeb. Saavad ju
paljud läänest tulnud raudruunad just tema juures enne
müüki panekut näo puhtaks.

Ära muretse, nii käibki
Tuligi äss diil! 2003. aasta
BMW 530. Täpselt see, mis vaja.
Tiit, autoaia Pets ja Pojad
pealiku järeltulija, küsis mõistlikku hinda, 6650 eurot. Tõsi,
veel tuli Vennol oma kaukast
maksta esmase arvelevõtmise,
ülevaatuse ja sellele eelnenud
hädavajaliku pisiremondi eest,
aga mis seal‘s ikka. Et bemm
arvel polnud, pikka proovisõitu teha ei saanud. Linna vahel
lippas masin, mis lust.
Venno kratsis küll kukalt,
kui Tiit müügipabereid tehes saksakeelse blanketi välja
võttis ning ostjal täita käskis.
„Pole ise autoärikas, ei tea
nüansse. Jäingi müügimehe
libedat juttu uskuma, et kõik
peabki nii käima. Loll olin,“
ühineb Venno nende parteiga,
kes tagantjärele tarkust liigitavad täppisteaduste valdkonda.
Müügilepingu kirjutas siiski
kokku Tiit. Müüjaks märgiti
aga Tartu firma asemel tundmatu kodanik Bremenist. Justkui käinuks tehing otse kahe
eraisiku, sakslase ja eestlase
vahel. Sõidukitega sahkerda-

Lootuses, et osapooled on oma õppetunni saanud,
figureerivad nad loos väljamõeldud nimedega. Taolisest
võltslepingust tasub kauge kaarega aga kõigil mööda käia.
vast autoaiast kusagil ei märkigi. Müüja allkirigi Tiidu poolt
võltsitud. Eurodepakk rändas
Tiidu kätte, BMW võtmed
Venno näppu. Käepigistus.
Registreerimisel liigseid
küsimusi ei esitatud. Õnnelikku naeratust jagus värske
bemmimehe näole vaid loetud
tundideks. Maanteel lõi kõlksu
sisse. Sidur libises. Automaat ei
vahetanud käike. Diagnostikameeste mambodžambo hüdrosüsteemide disfunktsioonist
ja lukustumatust turbiinist …
saa sa täpselt sotti. Igatahes
tüüpviga sedalaadi isenditel.

Sinu auto, sinu mured
Muidu muhe autoärikas Tiit
oli ühtäkki nagu ära vahetatud. Jutuisu hoopis napp, mälu
ka kehvavõitu. „Kasutatud
auto, ikka mõni veake juures.“

„Tegid ju proovisõidu, vaatasid
üle – nüüd sõida.“ „Kui maanteel ei kannata, eks lase linna
vahel.“ „Ega mina ju müünudki
sulle autot – vaata pabereid!“
Raha tagasi maksmisest ei
tahtnud Tiit midagi kuulda.
„Pakkunuks ta mingit lahendust, näiteks teeme remondikulud pooleks,“ möönis Venno, et läinuks ilmselt taolise
kompromissiga kaasa küll. Tiidu jätsid sellised mured pehmelt öeldes külmaks, aga ta
soostus siiski nüüd juba Venno
nimel oleva BMW Petsi ja Poegade autoaeda müüki võtma.
„Kui leiame ostja, saadki
raha tagasi.“ Kui küsisin, et
käigukastiviga ju märgatakse,
kostis Tiit, et ega nad lasegi nii
pikka proovisõitu teha, üllatas
Vennot autoärikate nahaalsus. „Põhimõtteliselt otsitakse

järgmist lolli. Sellepärast tahangi kogu loo avalikuks teha.
Ehk oskavad teised minu vigadest õppida.“
Aeg läks, aga mured ei kadunud. Vastuoksa! Venno läks
kevade eel müügiplatsile plaaniga suverehvid alla kruvida.
BMW müümisel on edevam
velg vankumatu argument.
Üllatusena ulatati talle järeletehtud autovõti. Tuli ilmsiks,
et pikanäpumehed teinud autoaia kontoris rüüstetööd ning
muude hulgas pandi huugama
ka Venno masina võti.

Ei müünud, vahendasin
„Tõin kohe auto sealt ära.
Kusagil on ju nüüd keegi, kes
originaalvõtmega võib suvalisel hetkel mu masinaga minema sõita. Lisaks selgus, et
müügiplatsi vastu tundis põhjalikumat huvi ka maksuamet.
Nii on ka minu masinal ARK-is
peal hoiatav märge. Miks – ma
ei oska öelda,“ kirjeldas Venno
olukorda, kus jäi rahast ilma,
auto veaga, sõita ei julge ja
müüa ei saa.

Tiit selgitas telefonitsi ajalehele, et asjalood käinud sootuks teisiti. „Kolm kuud hiljem
tuleb süüdistama. Paar päeva
sobis sõita, siis enam mitte.
Nüüd karjub ja laamendab.
Mina polegi talle midagi müünud. Tutvuge paberitega!“
Mis rolli Tiit loos üldse mängib? Kuidas ta saab kursis olla,
kui autoäri ajas Venno sakslasega otse?
„Vahendasin. Eraisikuna!
Tõin talle välismaalt auto,
mida soovis. Firma ei puutu
raudselt üldse asjasse. Talle sobis ju, mida ta veel tahab? Mis
garantii? Mis vastutus? Mina
pole talle midagi müünud!“
Aga leping – on sel tõesti
Tiidu käekiri, nagu Venno väidab?
„Kiire on tõesti. Muidu räägiks …“
Küsimused, millele Tiit lubas meili teel reageerida, jäävad vastuseta. „Asjad Vennoga
on korras, kummalgi rohkem
probleeme pole,“ teatab sõnum.
Venno ka ei võta enam toru.
RASMUS REKAND
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Kes oli see tark inimene ja
pani Kannikese tänavas asuva
pakendikonteineri lukku nii, et
pakendeid saab konteinerisse
panna läbi tillukese augu?
Mina igatahes loobun nüüd
pakendite sorteerimisest,
kuna nendest lahti saamine
on muudetud piisavalt tülikaks. Soovitus suuremas koguses pakendeid jäätmejaama viia ei ole ka pädev, kuna
sõidu peale läheb rohkem
raha kui maja juurde suurema
konteineri soetamine.
Ivo Maasik

Silver Tätte
Tootjavastutusorganisatsioon
OÜ teenusjuht
Konteinerite lukustuse oleme
tellinud jäätmekäitlejalt juba
konteineri paigaldamisel. Sageli lõhutakse lukud ära ning
sellepärast oli nimetatud konteiner vahepeal lukustamata.
Põhiliseks põhjuseks lukustamisel on, et lahtistesse konteineritesse pannakse mittesobivaid jäätmeid. Kuna suurest
avast on mugav kõik sisse visata, siis seda ka tehakse (konteinerisse jõuavad olmejäätmed,
elektroonikajäätmed, ehitusjäätmed jne). Väikesest avast
mittevastavad jäätmed üldjuhul sisse ei mahu.
Sorteerimisjuhendi kohaselt
peaks pakend jõudma konteinerisse lahtiselt. Läbipaistmatuid kotte kasutades ei saa
autojuht veenduda, et tegemist on pakenditega. Lisaks
mittesobivatele jäätmetele
võib tegemist olla ka ohtlike
ainetega. See aga tähendab
sorteerijatele potentsiaalset
terviseriski. Sellepärast peetaksegi läbipaistmatuid kotte
mittesobivateks jäätmeteks.
Mittesobivate jäätmete puhul ei tohi pakendijäätmeid
vedav auto seda tühjendada
ja tellitakse kas olmejäätmete
või mõni muu transport. Kokkuvõttes tuleb ühe konteineri
pärast tellida mitu transporti,
kuid pakendid ei jõuagi taaskasutusse.
Kahjuks kannatab sellises
ahelas mugavus ja korrektselt
toiminud kodanik.
Allikas: Tartu LV

VÄITS VÄLKUS

nelja kõrtsilise kallal
Tudengilinna usk peatänaval pummeldajate
rahumeelsusesse sai
nädalavahetusel kõva
hoobi, kui isehakanud
noakangelane nelja
kaaskodanikku sisselõigetega kostitas.
Pühapäeva varahommikusse veninud ööl sõpradega
väljas pidutsenud tartlane
Marten Rohelpuu ei osanud
aimatagi, kui verise pöörde sulnis õhtu võtta võib.
Kuulsa Bermuda kolmnurga
tugisambas Kivi sattus seltskonna juurde 25-aastane
noormees.

Õppinud ohvrid
„Tekkis konf likt ühega
meist ja et mina olin
asukoha poolest
talle kõige lähemal
ja püüdsin teda sõnadega maha rahustada,
siis ründas ta mind esimesena taskust võetud noaga,“
rääkis Rohelpuu. „Konflikti
täpsema olemuse jätaksin
hetkel pigem täpsustamata,
aga mingit provokatsiooni
meie poolt ei olnud.“
Rohelpuu sai enda sõnul
torke rinna piirkonda, arstiabi vajasid veel kolm kaaslast. „Puutus ka kopsu ära.
Keegi sai noaga selga. Kõige
eluohtlikum oli minu seisund, samas läksid mõnel
ka käel kõõlused. Lõplikke

tulemusi alles näeme,“ kirjeldas ta spontaanset veretööd.
„Praegu olen õnneks jalul
ja haiglast väljas. Oleks abi
veninud, oleks võinud palju
hullemini minna.“
Pärast rünnakut väänas
jõustruktuurides töötav Rohelpuu agressori diivanite
peale maha. „Koostöös turvateenistusega, kes ka suhteliselt kiiresti kohale jõudis, saime noa tal käest ära,
rauastatud ja politseile üle
antud,“ sõnas mees. „Mõnes
mõttes võiks öelda, et hea, et
just meie seltskond sinna sattus, sest tegu oli ametialaselt
sellisteks olukordadeks valmistunud inimestega. Selliseid asju on tööl ikka tehtud.“
Teo tagamaade kohta ei
osanud Rohelpuu midagi arvata. „Võiks öelda, et inimese
valulävi oli ootamatult kõrge ja
seal võis
ka midagi muud
peale alkoholi
mängus olla, aga täpsemat infot politsei meile avaldanud pole,“ lausus ta. „Mees
käitus agressiivselt ka pärast
mahaväänamist.“
Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kristina
Kostina kinnitas, et juhtumi
asjaolude väljaselgitamiseks
on politsei alustanud krimi-

naalmenetlust, mille raames
kahtlustatavana üle kuulatud mehele on määratud
kohtupsühhiaatria ekspertiis. „Isik viibib praegu arstide järelevalve all,“ lisas ta.
Menetlus kehtiva kriminaalkaristuseta mehe üle
käib paragrahvi alusel, mis
käsitleb raske tervisekahjustuse tekitamist, millega on
põhjustatud oht elule. Süüdivaks tunnistamisel ja süüdimõistmisel ootab noorhärrat
nelja- kuni kaheteistkümneaastane vangistus.

Hirmu ei tunne
Rohelpuu aga märkis, et
sündmus oli tema kogemuste põhjal erakordne. „Eks
kaklusi ole ennegi nähtud,
aga seni pole keegi nuga andma tulnud. Ma ei leia, et sellises kohas peaks üldse nuga
kaasas kandma,“ märkis ta.
Erilist hirmu edaspidise
väljas käimise ees Rohelpuu
siiski ei tunne ja täiendavaid
ettevaatusabinõusid kasutusele ei
võta. „Nagu
näha,
sa ime
küll vigastada, aga
olu korraga tulime toime. Tuli ehk
praktika mõttes kasukski,“
arvas ta. „Pigem tuleb valida seltskonda, kellega välja
minna.“
KAUR PAVES

Linnaosad koonduvad
Lähinädalail panevad
kodanikuaktivistid
aluse Tammelinna ja
Ihaste seltsile, kasvatades vastavate mittetulundusühingute arvu
linnas kahekordseks.
Laupäeval kell 18 algab
Tammelinna haruraama-

tukogus Tammelinna seltsi asutamiskoosolek, mille
eesmärk on luua enda kogukonnaselts. Seltsi tulekust on
juba pikalt räägitud, aga 12.
mail saab see idee reaalsuseks, kui võetakse koht sisse
juba praegu aktiivselt tegutsevate Karlova ja Supilinna
seltsi kõrvale.

16. mail alustab oma ühenduse, Ihaste seltsi loomist ka
sealne kogukond. Kell 14 toimub Kristjan Jaak Petersoni
gümnaasiumis üldkoosolek,
kuhu on kutsutud nii Ihaste
asumi elanikud ja kinnistu
omanikud kui ka ettevõtted
ja organisatsioonid.
KAUR PAVES

Paarike ühendas jõud

Jalgsi tervise nimel

Teisipäeval ründasid Nõva
tänava korteris mees ja naine
tüli käigus tuttavat 19-aastast neidu, põhjustades talle
füüsilist valu ja tervisekahjustuse.

Linna tervishoiuosakond
korraldab tänavu juba üheksandat korda kampaaniat
„Jalgsi tervise nimel“, mille
käigus antakse juunist augustini 50-le 40–65-aastasele kodanikule sammulugeja ja kõndimiskaart.
Registreeruda saab linna kodulehel.

5000

eurot sai spordiklubi Välk
494 linnalt Eesti jäähoki
meistrivõistluste meistritiitli
võitmise puhul.

Rattasõbrad
konkursile
Linn kutsub asutusi ja ettevõtteid osalema fotokonkursil „Kõige rattasõbralikum asutus/ettevõte 2015“.
Temaatiline foto ja rattalembust ilmestav asutuse
lühikirjeldus tuleks saata esmaspäevaks aadressile Kairi.
Kuusik@raad.tartu.ee.

Üüratu raamatulaat
Lõuna-Eesti suurim raamatulaat toimub kirjandusfestivali Prima Vista raames täna
ja homme Tartu ülikooli raamatukogu ees ja sees. Laadal
lööb kaasa üle 30 kirjastuse.

Rindesõduri
kogemus
Ülikooli raamatukogu näitusesaalis avatakse homme
kell 16 saksa ekspressionist Otto Dixi näitus „Kriitiline graafika. Sõda“, mis on
valminud kunstniku enda
Esimese maailmasõja läbielamiste põhjal. Näitus jääb
avatuks 10. juunini.

Leevendus Kabelile

Korterelamu
südalinna

Kabeli tänava ülekattetööde
riigihanke võitis Asfaldigrupp
OÜ 36 000eurose pakkumisega, millest linn tasub
18 855 eurot, ülejäänud osa
maksab soojatorustikke ehitanud AS Giga. Tööde lõpetamise tähtaeg on 30. juuni.

Raad väljastas ehitusloa Lai
39 korterelamu-ärihoone
püstitamiseks. Kavandatakse neljakorruselist hoonet,
mille esimesele korrusele
on planeeritud kaks väikest
äripinda, teistele korrustele
korterid.

SÄHVATUS

Pisemat auku
ei pruugi

LAUSEGA

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

LUGEJA KIRI
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NAISTESÕBRAD, KIIRUSTAGE: kuigi teise
ringi kaup, ikkagi igati soodne pakkumine,
olgu tüki- või kilohinnas. 
KADRI NURME

Eedeni kauplustes kuni 24.05

SOODUSKUPONGIGA

Ühest poest ostes saad kupongi, mis annab mõnes teises Eedeni kaupluses soodustust.

-30%

Kaubandus- ja
Vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu
www.eeden.ee
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Mis siin haiseb?
Tartu Ekspress küsitles pea kahtsadat linlast, et selgitada välja,
milline on Emajõe Ateena kõige
ebameeldivamalt lõhnav paik.

2. Pirogovi park ja sealne
tualett (7,5%)

Rõhutada tuleb, et järgnev tekst on siiski
küsitletute personaalne arvamus ja ei kandideeri loomulikult mitte mingisugusele
faktilisele tõekspidamisele.

10. Turu tänava McDonald‘s (1,5% häältest)

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

AS Y
O
ADL

S

E–R 8–17.30
L 9–14
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719

RAV

ILA

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

BETOONI

UUED REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE
• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
TUDORI AKUDE MÜÜK
(garantii 3 a)

175/65 R14 al 33 €
185/65 R15 al 37 €
195/65 R15 al 37 €
205/55 R16 al 40 €
205/60 R16 al 44 €
215/55 R16 al 45 €
215/60 R16 al 50 €
215/65 R16 al 55 €
215/50 R17 al 61 €
215/55 R17 al 59 €
225/45 R17 al 52 €

225/50 R17 al 60 €
235/65 R15 al 66 €
235/75 R17 al 68 €
245/70 R16 al 78 €
225/65 R17 al 65 €
235/65 R17 al 64 €
235/60 R18 al 73 €
195/70 R15C al 51€
205/65 R16C al 64 €
215/65 R16C al 59 €
235/65 R16C al 70 €

Saadaval palju teisi mõõte.

Kesklinn on täis mitmeid kiirtoitlustusasutusi ja neist enamikku
mainiti ka hääletamisel, kuid üks
sai teistest märgatavalt rohkem
hääli. Selleks on legendaarne Turu
tänava McDonald‘s, mis omale iseäralike aroomidega on tervitanud
tartlasi juba rohkem kui 15 aastat.

9. Rüütli tänav (2%)
Ainuke tänav, mis edetabelisse
mahtus. Oma rohkete toitlustusasutuste ja baaride poolest tuntud
Rüütli tänav on vastajate arvates
erakordselt aromaatne Möku ümbruses laupäeva hommikuti.

5. Kaubahalli sisehoov (4,5%)
Järgmised kolm kohta kuuluvad katusealustele ruumidele. Viiendal kohal
platseerus vanalinna vahetus läheduses asuv kaubahall, mille Ülikooli
tänava poolsel otsal on väike sisehoov,
mis viib kolmandale korrusele Tähe
piljardiklubisse. Kuigi silte kirjaga „videovalve“ märkab igal sammul, vallutab ebameeldiv uriinihais ninasõõrmed kohe, kui lähemale astud.

8. Sebe linnaliini bussid (2,5%)
2011. aasta algusest vallutasid linna punasekirjud bussikesed, mis
lisaks oma uudsusele on tartlaste
südamesse koha sisse võtnud ka
aromaatsuse poolest. Ilmselt jääb
teema võõraks neile, kes bussitransporti ei kasuta, kuid probleemina
tõi selle välja siiski arvestatav hulk
internetihääletusel kaasalöönutest.

7. Turuhoone kalaturg (3%)
Kui kokku lüüa erinevad turuosad,
mida hääletusel nimetati (näiteks
Turu silla poolne ots, turuhoone lihalett või koridor), siis saaksid Tartu
turud koondarvestuses teise koha,
kuid et meie hääletusreeglid nõudsid siiski kindlat paika, osutus kalaturg naabritest edukamaks.

6. Anne kanal (4%)
Üks linna kolmest ujumiskohast pälvis kuuenda koha. Anne kanali lõhna, eriti suvel, pidas ebameeldivaks
neli protsenti vastanutest. Hiljutine
uuring avaldas haisu saladuse – nimelt ei ole nii väike veekogu võimeline vastu võtma rahvamassi, mis seda
külastamas on. Hinnanguliselt sumpab tehisveekogus suve jooksul umbes 126 000 inimest, kes kõik oma
väikse panuse lõhnabuketti jätavad.

4. Kroonuaia silla alune (5%)
Sillaaluseid märgiti vastustes ära
erinevaid, kuid rohkem kui viis
protsenti vastanutest pidas neist
kõige jubedamaks botaanikaaia
kõrval asuvat Kroonuaia silda. Sarnaselt eelmiselegi on sealne õhustik
kaetud kopitanud uriini lõhnaga.
Ilmselt peetakse sillaalust heaks ja
varjatud paigaks, kus avalikkusele
märkamatult oma kehahädasid kergendamas käia.

3. Bussijaam (6%)
Linna visiitkaart. Sealt sõidavad läbi
bussid Peterburist Riiga ja Tallinnast Võrru. Bussijaamade fenomen
kutsuda enda juurde kehvemal elujärjel inimesi on märkimisväärne.
Isegi kui seal puuduvad taara vastuvõtupunktid või odavad viinapoed,
on ümbrus kerjustest pungil. Samuti peab linn paljuks pompse ära
ajava turvamehe palkamist.
Linnamajanduse osakonna haljastus- ja puhastusteenistuse juhataja Eda Põldma arvates peavad
inimesed bussijaamaks ka seda ala,
mis seda ümbritseb. „Minu isiklik
arvamus on, et mõeldakse ka jõeäärt. Lähiümbrus on see, mis on
problemaatiline,“ ütles Põldma.

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

Ilmaportaalid võiksid Tartu live-suvekaamera sättida Pirogovi pargile,
sest kui sealne park on rahvast täis,
on järelikult väljas ka hea grillimis
ilm. Piknikualana registreeritud
ja legaalselt kerget alkoholi lubav
pargikord annabki võimaluse lustivett pruukida ja sellest tingituna ka
ebameeldivat lõhna tekitada. Erakordselt ebameeldivaks märkisid
vastajad pargis olevat tualetti hüüdnimega Lift.
Põldmagi märkis, et tegemist on
avaliku piknikualaga, kus ebameeldivat lõhna tekitab hooajaliselt paigaldatud välitualett. „Tegemist ei
ole kõige viisakama välitualetiga,“
tunnistas ta. „Sellele alale tualeti
planeerimisega on tegeletud, kuid
kuni tegudeni pole jõutud, on paigaldatud ajutine tualett. Kes on vähegi viisakas, siis kasutab seda, kes
mitte – see leiab teise võimaluse.“
Põldma lisas, et Pirogovi platsi
ennast koristatakse vastavalt hooldusnõuetele. On ette tulnud olukordi, kus ürituste järel on plats olnud
puhastamata, kuid seda väga harva.
Koristamise mõttes on ta väga suure
tähelepanu all. „Park ise on ideaalse
koha peal ja rahva seas väga populaarne, see tähendab, et linn kindlasti tolereerib platsi jätkamist.“

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

OPTIKA + service

1. koht – Zavood (8,6%)
Tõenäoliselt Tartu linna värvikaim kõrts, mis paraku on ka kõige
värvikama külastajaskonnaga. Juba
üle 15 aasta tegutsenud keldribaar
on saavutanud üle-eestilise tuntuse. Tartut tuntakse Zavoodi järgi ja
ühtlasi on baar ka tähtis siinse kultuuri osa. Ilmselt on suur osa tema
fenomenist just omapärane lõhn.
Uruguailasest omanik Mario Pizzolantit Tartu Ekspressil kommentaariks tabada ei õnnestunud.
MATHIS BOGENS
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Grillime ära! Saaremaa Lihatööstus
söötis Lõuna-Eesti talgulistel kõhud täis
Sel aastal otsustas Saaremaa Lihatööstus “Teeme ära!”
talgupäeva kodusaarest võimalikult kaugel pidada.
Nii jõudis saarlaste grillidessant Lõuna-Eestisse, kus
teada-tuntud tublid talgulised, kes oskavad ühevõrra
hästi nii tööd murda kui ka pidu pidada.
Et vihmase ilma kiuste talguliste tuju üleval hoida, kutsusid saarlased
appi rahva lemmiku, näitleja ja muusiku Tarvo Kralli. Koos sõideti ühest
talgukohast teise, pandi tööle käed külge ja jagati Saaremaa Lihatööstuse
uusi isuäratavaid šašlõkke, suus sulavaid juustusnäkke ja muud headparemat, mis just äsja kena uue pakendi saanud. Krall jagas talgulistele ka
kasulikke grillinippe, et šašlõkiliha ikka mõnusalt mahlane ja krõbe saaks.
Kuna saarlased seekord igal pool hästi vastu võeti, plaanitakse pikk teekond
ka tuleval aastal ette võtta. Sest aus saarlane teab, et kes teeb tublilt tööd,
peab ka hästi sööma.

Kõigile jätkub
Lisaks harjumuspärasele kauplusautole oli seekord Aarikel kohal ka
saarlaste buss hea ja paremaga. Kokku jagati Lõuna-Eesti talgulistele
terve kaubikutäis šašlõkiämbreid, liharikkaid grillvorste ja isuäratavaid
juustusnäkke.

Kadakaviht ja hõrk šašlõkiliha
Tõrvandi parkmetsas terviserada korrastanud talguliste juht Marek
Mardisoo võtab vastu parima, mida saarlastel pakkuda on: ehtsast
Saaremaa kadakast saunaviha ja kohalikust lihast käsitsi lõigatud saare
šašlõki. Omalt poolt saatis Marek saarlastega järgmistele talgulistele
kastitäie väärt multši.

Sööge saia, sööge liha!
Paali külas Mäepealsel ehitati keldrile uut katust. Saarlased katsid talguliste
toidulaua mõnusa lihaga ja andsid üle ka Aarike talgupäeva korraldaja Elle
saadetud maitsva kringli. Perenaine Maarja Anton (pildil keskel), ei jäänud
võlgu ja saatis Laguja talgulistele koduveini, õunamoosi ja muud suupärast.
Aarike hoogsad talgud
Kui saarlased Aarikele jõudsid, olid Tartu Kristliku Noortekogu kasvandikud
kohaliku hooldekodu kauaaegse juhi Elle Otti eestvedamisel tõsises
tööhoos. Puhkeplatside rajamine on neile juba traditsiooniline talgutöö
ja isegi noortega kaasas olnud koer, kes küll pildilt jalga lasi, oli kohal juba
viiendat aastat järjest.
Lapsesuu ei valeta
Samal ajal, kui isad-emad veel terviserajale multši kärutasid, seadsid nutikad
Tõrvandi lapsed end juba lauda istuma. Eks värske õhk ja tõsine töö võtavad
kõhu heledaks ja iga lapski teab, mis on tühjale kõhule hea.

Pritsimehe pilgu all
Laguja seltsimaja talgurahvas pidas
tööst ja naljast lugu ning Saaremaa
liha ja Mäepealse vein jõudsid
õigesse kohta. Nõo vabatahtlik
pritsimees hoidis grillsütel silma
peal, et tuli liiga lendu ei läheks.
Siinsed mehed saatsid järgmistele
talgulistele ühe parajalt oksliku
kännu lõhkuda.
Kuidas liha vardasse saab?
Pulgaoja paisjärve puhkeala
korrastajad võtsid saadetud kännu
tänuga vastu ja kogunesid ühispildile.
Krall õpetas talgulistele ka seda,
kuidas liha õigesti vardasse ajada, et
see ikka ühtlaselt mahlane küpseks.

• Enne grillimist hoia liha tund aega toasoojas, siis ei ole
temperatuurimuutus nii järsk ja liha küpseb kiiremini.
• Leia grillimiseks tuule eest kaitstud koht, nii jaotub kuumus
grillis ühtlaselt.
• Grillsöed süüta toiduõli või pilbastega.
• Peale süütamist kulub umbes 10–20 minutit, kui sütele tekib
õrn valge tuhakiht ja söed on grillimiseks valmis.
• Pruunista liha grillil alguses ühelt, siis teiselt küljelt. Lihalõiku
tuleb keerata vaid ühe korra, šašlõkki, ribisid ja toorvorste
võib keerata mitu korda.
• Puidust vardaid tuleks enne grillimist 15 minutit vees leotada.
• Määri vardaid toiduõliga, siis tuleb küpsenud liha paremini
varda küljest lahti.
• Suru lihatükid vardal kergelt üksteise vastu, siis ei hakka need
varda keeramisel pöörlema.
• Pärast liha pruuniks küpsemist tõsta küpsenud liha grilli
vähem kuuma ossa järelküpsema ja sulge grillikaas.
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SOODUSPILET 18€

RALLY ESTONIA 2015 SUURKONSTERT

esitleb:

AINULT
17. MAINI!

ELVA LAULULAVA

SH
HOW TÕM
MBAB
B KÄ
ÄIMA
Toetab:

WWW.FACEBOOK.COM/HITIVABRIK

Piletid müügil Piletilevis ja Elva Matkakeskuses.
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21. sajandi sepp: Sama mõistlik oleks romaani kirjutada
Tegime juttu Tartust 40 kilomeetri kaugusel
vanaisa talus Kolovere sepikoda pidava Sander
Haugasega ja uurisime, mis paneb ühe mehe
nutiajastul hoopis kuuma rauda taguma ja ürgset elukutset valima.
Mida sepaks olemine sinu
jaoks tähendab?
Ennekõike austust selle ameti vastu. Austusega kaasneb vastutus oma
töö ees ja kohustus enda oskuste ja
võimete piiri pidevalt edasi nihutada.

Millisele inimesele sobib
sepaamet?
Sitkust, jonni ja silmamõõtu peab
olema. Kasuks tuleb huvi arhitektuuri, insenerilahenduste ja kunstiajaloo
vastu. Töötegemise peamiseks eesmärgiks ei tohiks olla raha.

Mis seob sind Tartuga?
Olen pärit Põlvast. Tulin 1999.
aastal Tartusse gümnaasiumisse.
Sellele järgnes kõrgema kunstikooli skulptuuriosakond ja õpingud
sepp Ivar Feldmanni juures. Tartu
on küll väike, aga iga-aastane tudengite rotatsioon hoiab „õhu puhtana“. Siin on tervislik kogus nutikust, idealismi, teotahet ja selget
mõistust.

päeval valmistavad automatiseeritud
vabrikud rauakaupa oluliselt odavamalt.
Sepatööst on saanud inimestele
eelkõige emotsionaalne ja esteetiline valik. Seega seda teha on sama
mõistlik kui kirjutada romaani või
vändata mängufilmi. Ja nagu raamatu või filmiga, nii on ka sepatööga:
supermarketis on kehv ja kaheldava
kvaliteediga valik. Ehituspoest leiab
muidugi ka ühtlase ja kõrge kvaliteediga rauatööd. Tuleb osata vahet
teha.

Kas üheksast viieni tööd ei
soovi teha – oleks ehk
stabiilsem?
Majanduslikult oleks stabiilsem.
Samal ajal oleks ka igavam. Ma
usun, et on inimesi, kellele sobib
üheksast viieni rütm. Mulle väga
ei sobi. Sepana saan olla kvaliteedi
suhtes kompromissitu. Tihti tähendab see pikki päevi töökojas, mõttega asja juures olemine aga arendab
inimest. Eks see on küsimus sellest,
kuidas keegi oma eneseteostusvajaduse saab rahuldatud.

Kui mõttekas on tänasel päeval sepp olla – tehnoloogia
ju areneb, ehituspoodides on
kaubad odavad?

Millest sinu elu veel koosneb?

Eelmise sajandi keskpaigast alates on sepa roll ühiskonnas oluliselt
muutunud. Varasemalt oli sepp kogukonna peamine rauatöömees: tagus
naelad, parandas adra, rautas hobuse,
valmistas uksele hingepaari. Täna-

Peale sepatöö tegelen valumeister
Bruno Kadaku kunstvalu keevitamisega ja annan kõrgemas kunstikoolis keevituskursust. Sport, meri
ja pillimäng on osa mu elust. Ma ei
nimetaks neid hobideks, need on

Läikivast miljööst ei maksa end eksitada lasta – ka sel sajandil tähendab sepatöö Sander Haugase sõnul pikki päevi töökojas. 

JANARI KINTSIRAUD

lihtsalt asjad, millele leian vajaliku
aja.

On sinu tehtud töid võimalik
Tartu avalikus ruumis näha?
Viimane suurem töö oli Meat Marketi veiniriiul, mis täidab kahe ruumi vahelist avaust. Riiuli keskel asub
klaasist uks. Suurematest töödest tasub välja tuua veel Truffe teisaldatava
suveterrassi projekteerimise ja teostamise ning sepised Schrammi Kelleris.

Millist nõu annad lugejale,
kes tahaks isegi rauda taguma
hakata?
Tasapisi! Kindlasti ei tasuks alustada äriplaanist, eurotoetustest ja
pangalaenust. Sepikoda on komplekt
teadmistest ja tööriistadest ning just
selles järjekorras. Eks parim viis on
ikkagi läbiproovitud tee: õpipoisist
selliks, sellist meistriks.
Õpingutega paralleelselt tuleks
tasapisi hakata koguma tööriistu.
Tööriistad on individuaalsed ning
enamik riistu tuleb kas ise teha või
vanadest kohendada. Kui rasked
õpinguaastad ära ei kohuta ja tekivad
esimesed päris oma kliendid, tuleb
täita tellimused õigeaegselt ja kvaliteetselt. Parim reklaam sepale on
rahulolev klient. Kui klient pöördub
sepa juurde jälle tagasi, on tõenäoline,
et ta on su nime jaganud ka kellelegi kolmandale. Nii tekib kliendibaas.
Hea mõte on parimatest töödest ka
väike portfoolio koostada.

Millised on tulevikuplaanid?
Praegu asub mu töökoda Tartust
väljas. Perspektiivis näen kolimist
linna, et tulla lähemale klientidele ja
materjalimüügikohtadele.
JANARI KINTSIRAUD

HINNAŠOKK!
FUEGO

Export Design

1.198

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

HELISTA +372 5044 188
info@ultimatemarket.com
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Mustlaskarva medalisadu poksiringis
Tartu poksi hoiavad jalul mustlaste suurpere meesesindajad,
kes aga alatihti majanduslike
raskuste küüsis rabelevad.

Samas oleks Kibe sõnul tingimata
vajalik käia ka kaugematel turniiridel
põlistes poksikantsides Maardus, Sillamäel või Narvas. „Aga juba ööbimised lähevad vähemalt 20 eurot maksma, sõit ja söögid ka – sajakas läinud.
Neil ei paista seda sajakat nii väga
kuskilt,“ kõneles ta. „Ailando nüüd
küll väga tahtis minna ja lubas raha
ise korjata, aga ütlesin, et seda raha
läheb sul kuskil mujal rohkem vaja.“
Siiski tunnistas Kibe, et mustlastele igiomase elustiiliga tuleb tal rinda pista alatasa. „Kehvale teele veab
neid üks vanem sugulane,“ lausus ta.
„Vanema poisi ajaski suitsu tegema.
Varastamine on nende jaoks vist ikka
asi, mis kuritegude hulka ei kuulu.“

Jaan, Ailando, Rekardo ja Armando
Bresovskist on saanud poksitreener
Vello Kibe elu keskpunkt.  KAUR PAVES

Poksiveteran Vello Kibe elu on viimastel aastatel keerelnud noorte
hoolealuste ümber, kelle nimel on ta
valmis endast andma kõik. Ülikooli
spordiklubis rahmeldavate tulevaste
Mayweatherite ja Pacquiaode seas
torkavad eriti silma ühest perest pärinevad romad, keda seltskond ilma
mingi halvustava varjundita ajaloolisel kombel mustlasteks kutsub.

Kummitav alakaal
Üheksalapselise Bresovskite perekonna noorim poeg Jaan on Eesti
meistrivõistlustelt koju toonud juba
kaks pronksmedalit. „Ma olen teda
alati pidanud kõige perspektiivikamaks,“ kiitis Kibe. „Poisist saab asja,
tema on rahulik töömees.“
Rekardoga juhtus aga eelmisel aastal
veider lugu, kus tal jäi pool kilo puudu, et oleks mahtunud 46–48-kiloste
võistlusklassi. „Vähem ei tohi ka olla,
kuigi natuke totter see on. Medal läkski selle nahka,“ rääkis Kibe. „Aga sel
aastal tuli ta võitjaks väga kindlalt.“
Eesti tasandil on pronksmedal ette
näidata ka vanem vend Armandol.
„Tema on nüüd küll juba abielumees
ja väikse tütre isa, aga trennis käib
ikka edasi,“ sõnas Kibe.

Sihivad tunnelit
Grupi vaimseks isaks nimetas Kibe
aga heitliku loomuga Ailandot, kelle

Memmemõrtsuka naaber

hoole ees nooremate õdede-vendade eest treenergi mütsi maha võtab.
„Olen temaga sõdinud, trennist minema löönud, aga siis on ta jälle andeks palunud,“ rääkis Kibe. „Tema oli
eelmisel aastal Eestis hõbedal ja mina
lootsin, et ta sel aastal võidab ära, aga
poiss oskas haigeks jääda. Ei olnud
tema süü, praeguses seisus on ta minu
arust ikka väga hea.“
Edasiarenemiseks oleks Kibe sõnul
vaja hunnikut raha, mida aga vendadel pole kuskilt võtta. Lahendust
ei paista. „Jõulutunnelisse tehti küll
avaldus, aga ei ole kuulda midagi.

Ühes peres on neil üheksa last – milline see suurpere siis veel on, keda toetada? Raske on,“ kurtis mees.
Vahemärkusena võib Kibe ja poiste lohutuseks tõdeda, et perekond
Bresovski taotlus siiski pääses Jõulutunneli eestvedajate sõnul 704 rahuldatu hulka 1425-st ning oma osa
annetustega kogutud 143 109 eurost
pälvivad nemadki. „Pärast nädalatepikkuseid koosolekuid nägime me, et
meil ei ole võimalik igale abivajavale
lapsele leida ressursse, et osta neile
jalgpallijalanõud, viiulit või jalgratast,“
märkis Helen Karu, Jõulutunneli pro-

jektijuht lastekaitse liidust. „Samas see
väike toetus praegu võib sillutada tee
suurtele tulevikutähtedele.“

Unistus sajast
Seniks toetab temperamentseid
jüngreid pensionär Kibe ise nii palju
kui võimalik. „Ostan pileteid, varustust. Valga ongi enam-vähem ainuke
koht, kus me võistlemas käia saame,
sest rongisõit on suhteliselt odav ja
Valgaga on meil väga head suhted,“
selgitab ta. „Jaanuaris käisime kaheksakesi ja kõik tulid võiduga tagasi.
Harukordne saavutus!“

Mehe entusiasmi noorte treenimisel pole vähendanud ka isiklikud
läbielamised sootuks mustemate jõududega. „Endal on enne Lähtet suvila,
kus on viis-kuus korda sees käidud.
Seal elasid ju ka mustlased eesotsas
kuulsa memmemõrtsuka August
Burkevitšiga,“ meenutas ta. „Nüüd,
kus ta kinni istub, pole keegi enam
käinud. Oli ikka kaabakas küll.“
Lippu pole alla lasknud ka poisid
ise, parimaks saamise lootust pole
maha matnud keegi. „Sooviks saada
paari aasta pärast juunioride maailmameistriks,“ rääkis Rekardo. „Selleks
lähed iga päev jooksma ja teed varjupoksi,“ ei jäänud treener vastust võlgu.
„Samas vaata, et liiga palju ei jookse ja
jälle alakaaluliseks ei muutu.“
KAUR PAVES

“Tervist raha eest ei osta, seda peab hoidma.”
Kevadel löövad välja vanad või
varjatud tervisehädad, sest soojade ilmade saabudes tõuseb paljudel inimestel aiatöödega järsult
füüsiline koormus. Suvele tahaks
ju minna vastu reipa ja tegusana.
Dr. KÜLLI MARGUS

Tüüpiliselt võib see olla valu põlveVärska sanatooriumi
peaarst
des, seljas, puusas või kaelas. Kroonilised liigeshaigused on maainimeste raalvee allikatele. Mineraalvesi ühes
ja füüsilise töö tegijate hulgas väga kohaliku ravimudaga annavad maalevinud kaebused. O� eldakse küll, et ilmas ainulaadse koosluse. Lisaks raraha eest ei saa tervist osta, kuid sel- vivannidele saab mineraalvett Värsle eest hoolitsemine on kahtlemata kas nautida nii mõnedes veekeskuse
kõigile jõukohane. Iga automehhaa- basseinides kui ka joogiks.
nik teab, et parem
JA� TA KEVADVA� SIMUS SELJA TAHA: pika talve järel on turgutus hädavajalik, et laadida akusid ja
korrapärane hooldus,
Teaduslikult
Pärast 6-päevast
minna suvele vastu reipana. Värska sanatooriumis kulgeb puhkus kevadise looduse keskel.
kui kallis remont.
tõestatud
ravipaketti
Sama lugu on meie ke2012–2014 a. teostati
või vaevused. Tulemusena saate nii • UUS! Põlvepakett (6 päeva)
Värskas oli
haga.
Eesti SPA-des uuring
inimese enesetunne osteoartroosi haigetele. oma tervisehädale leevenduse kui hinnaga 330 eur €/inimene
ka konkreetsed soovitused elukvaUnikaalne kuurort
• SOODUS! Klassikaline raviAnalüüsiti kuurortravi
parem
ka
poole
liteedi parandamiseks.
Krooniliste haiguspakett (7 päeva)
toimet ja selgus, et kõiaasta möödudes.
te ja istuvast eluviihinnaga al. 275 € (tavahind 330 €)
Eriti
soovitan
meie
mineraalvee
ge paremaid tulemusi
sist tulenevate häandis just Värska ravipakett. Pärast vanne, sest see on Värska sanatoo- inimene
dade leevendamiseks on Värska 6-päevast ravi Värskas oli inimese riumi kõige väärtuslikum raviprotMeeldiva puhkuse saad broneerida
sanatooriumil nii vahendid kui per- enesetunne parem ka poole aasta seduur, mida mujalt ei saa.
e-posti info@spavarska.ee või telesonal: taastusraviarst, füsioterapeu- möödudes.
foni teel 799 3901
did ja erinevad ravivahendid. Värska
• Päev Värska kuurordis
Eripakkumised kehtivad kuni
kuurort erineb kõigist teistest selle Alustame sellest, et selgitame välja hinnaga al. 30 € (tavahind 42 €)
20.06.2015 või kuni vabu kohti jätkub!
poolest, et see on ehitatud otse mine- inimese tuleku põhjuse – kaebused inimene
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Nokia kaksik-sim nutitelefon!

Suure ekraaniga!

NOKIA Lumia 530

SONY Xperia E4

-70€

3.

-46%

KUUMAKSE ALATES

96

79.-

129.-

148.-

5 MP

LUKUVABA

DUAL-SIM

kaamera

4”

129 g

480 x 854

Nutikas elu igaühe jaoks!
SAMSUNG Galaxy
Young 2

-20%

4 GB

OS.
Windows
Phone 8.1

Quad-Core
1.2 GHz

512 MB RAM

199.-

13 h
528 h

Särav AMOLED ekraan 4G toega!
SAMSUNG Galaxy S4 Mini

-54€

5 MP

5”

LUKUVABA

kaamera

540 x 960

8 GB

Quad-Core
1.3 GHz

1 GB RAM

Vee- ja tolmukindel!
SONY Xperia
Z3 Compact

-74€

Android
4.4.4

12 h
696 h

144 g

Kiirematele kingiks WU-1a wireless adapter +
-54€
koolitus+check&clean koguväärtuses 225EUR!
NIKON D3200 peegelkaamera + 18–55mm VR
II objektiiv
TASUTA! Statiiv!

5.

KUUMAKSE ALATES

66

54.

90

58

4G

4 GB

Android
4.4.2

Cortex-A7
1 GHz

512 MB RAM

7h
250 h

108 g

499.-

8 MP

LUKUVABA

KRIIMU
KINDEL

8 GB

Dual-Core
1.7GHz

OS.
Android
4.4.2.

kaamera

4.3 ”

540 x 960

10.81
KUUMAKSE ALATES

425.-

249.-

3.15 MP LUKUVABA
kaamera
480 x 320

11.

KUUMAKSE ALATES

195.-

69.00

3.5 ”

TASUTA! kiire 16GB
mälukaart!

1.5 GB RAM

LUKUVABA

tolmu- ja
veekindel

12 h
300 h

107 g

395.449.-

IP68

4.6 ”

16 GB

720 x 1280

Quad-Core
2.5 GHz

2 GB RAM

Android
5.0.

14 h
920 h

129 g

• resolutsioon 24,2 MP •suur 3“/7,6cm 921000 punktiga LCD ekraan • FullHD 1080p
video salvestamine • juhendi režiim – intuitiivne kaamerasisene abi • võimalus
juhtida iOS-i ja Androidi™ nutiseadmega • juhtmevaba piltide jagamine • kuni 4fps
sarivõte • filtriefektid

Klick´i poodides mais UNO järelmaksu intress 10.9%
Töökindlus mõistliku hinnaga!
Intel
Celeron
N2830

15.6 ”
4 GB

500 GB

6:00

garantii
3 aastat

-134€

Parima hinna ja võimsuse suhtega sülearvuti!

Windows
8.1.

15.6 ”

Intel
Core
i3-4030U

2.15 kg

4 GB

1000 GB

2.5 kg

6:00

ASUS X553MA

7.

• WiFi • Bluetooth 4.0 • 1xUSB3.0 • 1xUSB2.0 • HDMI • VGA

265.399.-

Lisa värvi oma mängudesse!
RAZER Kraken Neon

LENOVO G50-70
• DVD-kirjutaja • wifi • Bluetooth 4.0 • USB 3.0
• 2 x USB 3.0 1 x USB 2.0 • HDMI

100 Hz

Windows
8.1

8 GB

10.

A

energiaklass

92

399.499.-

-100€

32
"
80 cm

32VLE4401

USB

VIDEO

59.

• sagedus 20 – 20 000 Hz • takistus 32 oomi • tundlikkus 110 ± 4 dB • kaabli pikkus
1,3 m • kaal 293 g • värvused roheline, lilla, kollane, oranž, roosa

5.77

-150€

15.6 ”
Full HD

Intel-Core
i5-4210M

Windows
8.1

1000 GB 2.27 kg

8GB

1000 GB

2.5 kg

7:00

GeForce
GT840M

garantii
3 aastat

garantii
3 aastat

HP Pavilion 15 -p249no

• DVD-kirjutaja • wifi • Bluetooth 4.0 • 2 x USB 3.0 • USB
2.0 • HDMI • VGA • BeatsAudio helisüsteem

299.-

13.

KUUMAKSE ALATES

49

499.649.-

Rohkete võimalustega suur ja kiire nutiteler!

3D

400 Hz

Full HD

USB

salvestus

Smart TV
wifi

VIDEO

A+

HÜBRIID

49
"
123 cm

-750€

49VLE8472

USB

UUS

ACER E5-572G

18.64
KUUMAKSE ALATES

• DVD-kirjutaja • wifi • Bluetooth 4.0 • USB 3.0
• 2xUSB 2.0 • HDMI • 2 GB graafikamälu • mittepeegelduva
pinnaga ekraan • Antud Inteli M-seeria protsessor on
võimsam kui Intel Core i7-5500U või Intel Core i7-4510U

699.-

Väga õhuke 4K/UHD nutiteler!
A

400 Hz

energiaklass

3D

salvestus

USB-

4K/UHD

VIDEO

USB

58
"
147 cm

-100€

58PUS6809

3840x2160

HÜBRIID
TV

TV

13.49
KUUMAKSE ALATES

KUUMAKSE ALATES

199.-

Full-HD ekraan ja võimas protsessor!

Windows
8.1

TASUTA! Kaspersky viirusetõrje ja
tulemüür (27,95EUR)

energiaklass

99

AMD
Quad-Core
A8-6410

15.6 ”

KUUMAKSE ALATES

Müügihitt!

Võimas sisu stiilses kuues!

6:45

KUUMAKSE ALATES

46

-100€

• uus SMART inter@ctive 3.0 nutiTV: browser,
Facebook, Dropbox • DLNA, Miracast • 6 paari 3D prille

499.1249.-

23.79
KUUMAKSE ALATES

899.999.-

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 04.05.2015 -31.05.2015. 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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Siberis represseeritu:
kättemaksuks Idel Jak
Oma sünnipäeval NKVDle ema kaotanud Heino
Noor tunnistab eluõhtul
juudi tšekist Idel Jakobsoni tapmiskava.

„Pärast on väga nukker tunne nagu tühja kõrtsi laulus:
kõik on juba läinud ja mind on üksi jäetud,“ kirjeldab
Heino Noor oma tundeid elamist täitvaid vanemate
fotosid taas kokku pakkides. 
KAUR PAVES

Möödunud 24. aprill tähendas Jaama tänaval vanaduspõlve pidavale toksikoloog
Noorele küll 93. sünnipäeva,
ent tähistanud pole mees vanemaks saamist juba üle 70
aasta. Kogu tema elu on saatnud teadmine, et 1942. aastal
pidi ema Salme Siberi avarustes oma ainsa poja sünnipäeval
timuka kuklalasku tundma.
Kolm päeva varem oli maha
lastud isa Karl.

Igavene häire
Teenekas psühhiaater kinnitab, et elu lõpul on vanemate
surmast saanud psühholoogiline dominant, millest ei saa
üle ega ümber. „Muidugi ei saa
ma olla vaimselt täiesti terve,“
tõdeb ta, märkides siiski, et
mõistuse juures ei taju vigu
olevat ei ta ise ega lähikondsedki. „Kui mitte muud, siis on
meil minu näol tegemist sellega, mida meditsiinis nimetame posttraumaatiliseks stressihäireks. Läbi tehtud sügavad
vapustused, katastroofid jätavad paratamatult psüühikasse
oma jälje.“
Meditsiiniteoorias endiselt
vabalt purjetav vanahärra
tõdeb, et oluliselt hullemalt
looduslikest ehk god-made
katastoofidest mõjutavad
indiviidi man-made sündmused. Nii ka tema põlvkonda ja eriti perekonda. „Kas
me nimetame inimesi, kes
minu pere saatuse määrasid, kurjadeks kommunismi
teostajateks või proletariaadi diktatuuri paratamatuks
kaasnähtuseks, on vormistamise küsimus, aga raskesti
talutav ja seletatav ja tagantjärele raskelt puudutav nende
tehtu on,“ räägib ta.
Haapsalust pärineva Noore
vanemad reedeti sarnaselt tuhandetele saatusekaaslastele
tuttavate, oma linna kodanike
poolt 4. juunil 1941, kümme
päeva enne juuniküüditamist.
„Noore sotsialistliku riigi,
Nõukogude Eesti tähe all polariseerus ühiskond, vastandus üksteisele, toimus klassivõitlus,“ kõneleb mees kibeda
irooniaga. „Kohe tekkis hulk
inimesi, kes tõttasid Nõukogude võimu teenistusse astuma,
teisisõnu koputajad, kes üksteist üles andsid.“

Sööt vaenlasele
Karl ja Salme Noorele pandi
süüks eeskätt seost vabadussõjalaste liikumisega, aga ka
vastavalt politseikomissari

ja naiskodukaitse esinaisena
töötamist. Toimiku, kus kirjas ka äraandja nimi, sai Heino
Noor kätte alles mullu suvel.
„Boriss Melts tunnistab minu
ema ja isa kohta, et tema teab
neid kui nõukogudevastaseid,“
lajatab ta. „Meie perekonnatuttavaga tegu just polnud, aga
advokaadina puutus ta vanematega ikka kokku.“
Vahemärkusena tõdeb Noor,
et tõendusmaterjali vapside
kohta panid suuresti kokku
1934. aastal nende eest võimu
haaranud Konstantin Päts ja
Johann Laidoner. „ Ei tahaks
just vennatapuks nimetada,
aga vend venna vastu võitlus
see kahtlemata oli,“ ütleb ta.
„Kogu selle materjali, mis vabadussõjalaste vastu koostati,
kasutasid ju ära hoopis meie
kõigi ühised verivaenlased
NKVD-st, kelle kätte need sattusid.“
Toimikuid läbiva märke
„vaps“ esitas laia tutvusringkonnaga mees ka ekspresidendi pojapojale, hiljuti patendiameti juhi kohalt taandunud
Matti Pätsile. „Küsisin, mis ta
arvab. Muidu on tubli ja tark
mees, aga selle peale ei ütelnud
midagi. Eks teema on väikse
rahva jaoks väga valus.“

Silm silma vastu
Peasüüdlaseks peab Noor
aga kurikuulsat ENSV julgeolekujuhti Idel Jakobsoni,
keda kaitsepolitsei eeluurimine kahtlustas vähemalt
1800 isiku represseerimises.
Nagu 619 saatusekaaslase puhul, seisab Jakobsoni allkiri
ka Sverdlovski vangilaagris

maha lastud Noore vanemate
surmaotsusel. „Määrus polnud mingisugune kohtuotsus, minu ema ja isa üle pole
isegi näilist kohut peetud.
Oli lihtsalt nõupidamine, kus
troika, kes kas oli koos või oli
see lihtsalt fiktsioon, otsustas. Ja dirigeeris kogu asja Idel
Jakobson,“ ketrab vanahärra
teda aastakümneid saatnud
teadmist.
Kui Noor 1990. aastal arhiivide avamise järel Jakobsoni
rollist teada sai, hakanud teda
kummitama Talioni põhimõte: silm silma, hammas hamba, veri vere vastu. Kaitseliidu
liikmel oli olemas põrandaalune Makarovi püstol ja laskemoon ning selge siht silme ees.
„Teadsin täpselt, kus Jakobson
elab: Lasnamäel Punasel tänaval,“ meenutab ta. „Mõtlesin,
et lähen ja pühendan talle viiskuus kuuli ning saadan ta Talioni printsiibi järgi teise ilma
kui oma ema ja isa surnukstulistamise tegeliku korraldaja,
olgugi et ta ei hakanud oma
käsi isiklikult määrima.“
Pärast veretööd Punasel
tänaval oleks Noor oma idee
kohaselt naasnud kodulinna
Haapsalusse sünnimaja juurde ja ülejäänud kuulidega
kindla peale ka enda elu lõpetanud. „Ma ei oleks mingil
juhul tahtnud veel mingisugusel kohtulavastusel, ehkki
võib-olla psühholoogiliselt
kergendavatel asjaoludel, aga
ikkagi teise inimese elu kustutanuna osaleda,“ kinnitab
ta. „Võib-olla pisut romantiliselt oleksin end Haapsalu
lahe kaldal maha lasknud.

Olen hea laskur ja tean, mida
teen.“

Hirm Zuroffi ees
Oma lugu on Noor püüdnud
avalikkusega jagada juba aastaid, kuid seni pole keegi söandanud Jakobsoni nimetada.
„Läksin selle infoga ühe Eesti
juhtiva päevalehe tolleaegse
toimetaja juurde, nime ma nimetama ei hakka, ja pakkusin
kirja pandud lugu repressioonidest ja muust. Tema luges
selle läbi ja nõustus avaldama,“
meenutab Noor. „Kaks päeva hiljem helistas toimetaja ja
ütles, et lugu on hea küll, aga
võtame Jakobsoni nime ära.
Vastasin, et lugu kaotab siis ju
oma mõtte. Ja jäigi ilmumata.“
Noor tunnistab, et juudi
soost tšekistist avameelselt
kõnelemine pole tänagi täiesti riskivaba tegevus. „Praegugi
käib meil aeg-ajalt Wiesenthali
keskuse emissar Efraim Zuroff ja ütleb, et teil on siin veel
kümme või kaheksa või viis
meest elus, kes omal ajal politseipataljonis juute hävitasid,“
räägib ta. „Seepärast olekski
justkui antisemitismi ilming,
kui öelda, et Jakobson korraldas massimõrvu. Tahaks, et ei
satuks veel aastal 2015 paadunud juudipõlgurite rubriiki.“
Sealjuures rõhutab Noor, et
on olnud lähedane tuttav Eesti
juudi kogukonna väga väärikate esindajatega, mõnega neist
ka kollegiaalselt. „Suhtlesin tihti tänaseks lahkunud kogukonna esinaise Evgenia Gurin-Looviga. Tema lähedase sõbranna,
samuti juuditari, zooloog Aleksei Turovski ema Anita Tu-
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u: Plaanisin
akobsoni mõrva
jääb vanahärra vaoshoitult soliidseks, siis maailmavaatelisel
tasandil on seisukohad jäänud
kindlaks. „Omaette kategooria oli minu ajal rahvuslus või
ka natsionalism, kui soovite
– mitte ainult mingisugune
maailmavaade, üks paljudest,
vaid kasvatus maast-madalast,“
lausub ta. „Kuivõrd üldse tänapäeval üldisest maailmavaatest
rääkida saab? Kristlust, budismi ega muud usku niinimetatud tsiviliseeritud maailmas ju
pole. Moslemitel küll on ja selle
ohvriks nad praegu langevad,
meie sageli nendega koos.“
„Paadunud tüübi“ enda arvates tänapäeval absoluutset
tõde ei olegi. „Praegu oleme
pragmaatilised: tõde on see,
mis here and now mulle edu ja
kasu toob,“ arvab ta. „Kõik on
mina-keskne ja peamine on
muidugi kaif antud hetkest.“

Ülidemokraatlik pläma

rovskajaga tegime koos Maarjamõisa haigla neurokirurgia
osakonnas uurimusi.“

Sale madonna
Gurin-Loovi juures teed
juues olevat mees ka pärinud,
kuidas kogukond Jakobsoni
tegudesse suhtub. Vastus on
tal tänini sõna-sõnalt meeles:
„Meie arvame, et Idel Jakobson
oli kaabakas ja mõrvar, nagu
neid võib leiduda igas teiseski
kogukonnas ja rahvuses.“
Veretööst Punasel tänaval aga siiski asja ei saanud.
„Emake ilmutas end mulle
ja palus mitte kätte maksta,“
räägib usu ja teispoolsusega
lähedastes suhetes olev Noor.
„Arutasime vaimulikuga, mida
siis teha, ja kroonlühter, nagu
Juhan Liivi teoses, tundus lihtsalt öeldes mage olevat.“
Niisiis lasi mees hoopis
Haapsalu kirikusse ema mälestuseks altari „Leinav madonna lapsega“ ehitada. „See
on tahutud toomingapuust,
autor on Hille Palm, kelle abikaasa Lembit Palm on samu-

ti skulptor. Tema kodumajas
Purtse külas Viljandimaal oli
kunagi lebama jäänud üks
toomepuupakk,“ selgitab ta.
„Ega toomingas väga jäme olla
ei saa, sellepärast on ka leinav
madonna kaunis sale, võib-olla liigagi. See oli minu väljund
selle asemel, et Idel Jakobson
teise ilma saata.“

Tugi Savisaarelt
Leinava madonna ees on
kastike, mis on täidetud Siberist, Eestist küüditatute ja
arreteeritute vaevapaikadest
toodud mullaga. Reisi Uuralitesse korraldas 1989. aastal ei
keegi muu kui tollal valitsuse
eesotsas olnud Edgar Savisaar.
„Muide, olen märganud, et
need, kes koos paljude teistega kirusid Savisaart – oli ju hea
toon rääkida, et ta on venesõbralik ja nii edasi – suhtuvad
praegu, kus tema olukord on
teatavaks saanud, tunduvalt
teistmoodi,“ märgib Noor.
„Elatakse kaasa ja kõigil on temast õudselt kahju.“
Kui päevapoliitikast kõneldes

Küll hooliti kõrgematest
väärtustest Noore noorusajal:
kohusetäitmine oli sisse programmeeritud ja selle järgi elatigi. Noor rõhutab, et kui tolleaegses Eesti kaitseväes kedagi
kiideti, ei tulnud talle pähegi
vastata nii, nagu praegu presidendile: „Tänan!“ „See olnuks
sentimentaalne ja tobe. Mina
pidin vastama „Minu kohus,
härra leitnant!“
Küllap on seetõttu loogiline,
et noore Noore sümpaatia just
1930ndatel tormiliselt hoogu
kogunud vapside liikumisele
kuulus. „Olen kuulanud nende juhti Artur Sirku kõnelevat
1933. aasta sügisel Haapsalu
lossi ääres. Mäletan, et 11-aastase poisina oli see niivõrd sugestiivne, et judinad jooksid üle
keha,“ meenutab ta. „Kas seda
pahaks panna või heaks kiita,
ei tea, aga tema olek mõjus Eestimaa üldises olukorras, sest
kogu see erakondadevaheline
jama, kus valitsused vaheldusid
iga kahe-kolme kuu tagant, oli
kõiki ära tüüdanud. See ülidemokraatia, kus igaüks võis plämada, mis iganes tal sülg suhu
tõi, panigi vabadussõjalastele
aluse.“
Samas tõdeb vanahärra, et
just printsipiaalsus ja truudus
võis tema põlvkonnale, kellele
polnud üldjuhul ette nähtud
sama vanaks elada, saatuslikuks saada. „Olime sunnitud
poolt või vastu olema ja täitsime oma kohust. Nii läksime
sõtta lauluga, mis oli nii laskurkorpuse kui Relva-SS diviisis poolel sama: „Eestimaa, su
mehemeel pole mitte surnud
veel“.“
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

Romantikapakett

100

Killuke õnne
(1 öö kahele)

alates

€

Kirglikud romantilised hetked, las tulevad tulevikus otsingu retkel.
Vajad armastust ja hoolt, seda ei saa igal poolt.
Pakett sisaldab:
• Majutus kahele inimesele 1 öö
• Hommikusöök buffet-lauas
• Spaa- ja saunakeskuse kasutus lahtioleku
aegadel (E-R 8-10 ja 14-22; L-P 8-22)
• Hommikumantli ja spaasusside kasutus
• Puuviljavaagen, vahuvein ja trühvlid toas
• Lõõgastav massaaž (50 min) mõlemale

• Käimiskeppide ja/või minigolﬁ kasutus
• Reedel ja laupäeval tasuta pääse ööklubisse
Club Capital (eriüritustel soodushinnaga
pilet) või Club Tartu (v.a eriüritused)
• WiFi ja parkimine
• Restorani à la carte menüü -10%
(v.a eripakkumised)
• Hoolitsused -10% (v.a eripakkumised)

Paketi hind kahekohalises toas
Paketi hind sviidis
Paketi hind saunaga sviidis

P -N 100€ R -L 120€
P -N 140€ R -L 160€
P -N 175€ R -L 200€

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

TULE TARTU PARIMASSE FOTOPOODI!
FOTOLUKS, Ülikooli 6a aadressilt leiad:

* Dokumendi- ja stuudiofotode pildistamise
* Vanade must-valgete fotode taastamise
* Slaididest paberfotote trükkimise
* Tartu ilusaima valiku pildiraame ja -albumeid
* Suureformaadiliste fotode trükkimise
* Kvaliteetse foto- ja stuudiotehnika
SOODSAD PILDID FOTOLUKSIST!

Kuni 15.05.2015 kehtib kuulutuse ettenäitajale
10x15 5-päeva foto hinnaks vaid 0,13€!

Fotoluks Tartus, Ülikooli 6a, tel 730 9540, tartu@fotoluks.ee
Avatud E-R 9-18, L 10-16 www.fotoluks.ee
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ZUUMtv-ga VAATAD
TV3 EDASI!

1. juulist 2015 kaob tasuta kanalite hulgast ära TV3.
Liitu Starman ZUUMtv-ga ja vaata TV3 ja
Kanal 2 muretult edasi ka pärast juunit!
Telli starman.ee või helista 1770
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„Mul ei ole vahet, kes ta
oli. Inimene vajas abi“
Mõneks päevaks Soomest Eestisse puhkusele
tulnud mees leidis Võru
bensiinijaamast läbikülmunud ja mõnevõrra
kahtlust äratava välimusega lätlase.
Vähe sellest, et abivalmis
mees pakkus lõunanaabrile
oma kodus öömaja, viis ta lätlase järgmisel päeval ka mitmesaja kilomeetri kaugusele
Daugavpilsi koju ära.
Üle-eelmise laupäeva hilisõhtul läks Vastseliina mees
Rainer (29) (tagasihoidliku
mehe nimi tema palvel muudetud) pärast pikka kodust talgupäeva Võru Olerexi tanklasse
sööki-jooki ostma, kui avastas
seal istumas kurva olemisega
õhukestes riietes tätoveeritud
mehe. Rainer läks uurima, mis
tollel viga on.
Selgus, et lätlane Stepan (vanust ligi 35) töötab vabakutselise tätoveerijana, käis Peterburis oma teenust pakkumas,
kuid äri läks halvasti ja rahatuna pidi ta lõpuks hakkama
hääletades Peterburist tagasi
liikuma. Nii ta Võrru sattuski.
„Kahju oli temast lihtsalt,“
nentis Rainer.

Külaskäik soolas

Raineri sõnul on ta varemgi
inimestele appi läinud, kui on
näinud, et nad on hädas.
Järgmisel hommikul pani
Rainer autole hääled sisse, võttis elukaaslase ka kaasa ja koos
viidi lätlane koju Leedu piiri
äärde Daugavpilsi. Õhtul koju
tagasi jõudes näitas läbisõidumõõdik, et maha sai sõidetud
ligi 640 kilomeetrit. Kojuviimise eest Rainer lätlaselt raha
ei küsinud.
„Ma ütlesin Rainerile, et vaa-

dake ette, äkki on mingi hull, et
tee peal teid röövima ei hakka
või midagi,“ muljetas LõunaLehele Raineri elukaaslase õde,
kes tol pühapäeval Võrumaale
paari lapsi hoidma jäi. „Lätlane
oli autost naisele helistanud ja
too oli öelnud, et vaata ette, et
ikka tervelt koju jõuad, et sind
ei röövita või midagi.“
Nii Eesti kui Läti naiste hirmud osutusid asjatuks. Kodus
Lätis ootasid Stepani naine ja
kaks väikest last, kes olid pe-

reisa kojusaabumise üle väga
rõõmsad, kutsusid abivalmid
eestlased tuppa ja pakkusid
süüa ning kohvi. Rainer ja
tema elukaaslane ei saanud
kauaks uute tuttavate juurde jääda, sest väike laps ootas
kodus ja juba järgmisel päeval
pidi mees Soomes tööl tagasi olema. Lätlasega lepiti aga
kokku, et varsti tuleb ta koos
perega Võrumaale külla.
ELINA ALLAS, VIDRIK
VÕSOBERG, LÕUNALEHT

KINGI EMALE
ENERGIAT!

Bio-Quinone Q10 30 mg 60 kapslit + tasuta 30 kapslit

50%
TAsuTA

www.pharmanord.ee

Otsi parimat hinda: www.raviminfo.ee ja www.apteegiinfo.ee

EE_Q10_Ad_TartuEkspress_0414_142x93

Kuigi talgute tõttu oli Raineri Vastseliina korteris juba
palju öömajalisi, pakkus ta
lätlasele siiski seal ööseks peavarju. Korteri ülerahvastatuse
tõttu tuli lõunanaabril magada köögipõrandale asetatud
madratsil.
Raineri sõnul nägi mees
tõesti oma tätoveeringutega
hirmuäratav välja, kuid tema
sisetunne ütles, et tegu on hea
ja usaldusväärse inimesega.
„Tema olemus oli teistsugune,“ sõnas Rainer. „Ta ei olnud
päris tavaline inimene. Tavalise inimese jaoks näeks ta kindlasti hirmuäratav välja. Mul ei
ole vahet, kes ta oli. Inimene
vajas abi.“
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Palametsa
pajatused
333.

Linn peab taas kevadlaata
Laupäeval, 9. mail kell 10
algab kesklinnas traditsiooniline kevadlaat,
mida korraldatakse juba
15. korda. Raekoja platsil
ja Küüni tänaval on väljas
ligi 350 kauplejat. Ühtlasi
tähistatakse ka Euroopa
päeva põnevate ettevõtmistega.
Traditsiooniliselt kaubeldakse laadal eestimaise toidu- ja talukaubaga, rikkalikult
pakutakse käsitööd (nii kudumeid, puidust esemeid, punutisi, mahekosmeetikat, ehteid,
kaltsunukke kui ka keraamikat). Laadale on registreerunud rohkelt istikute, seemnete, sibulate ja muu kevadise
aiakraami müüjaid. Suures valikus on müügil singid, suitsuliha ja -kala, kevadine köögivili, värske hapukurk, redis,
sibul, tomat ja mesi. Värskeid
küpsetisi pakub mobiilne pagarikoda.
Raekoja platsile püstitatud
laval kestab kultuuriprogramm kuni kella 17-ni. Kevadlaadale tulevad lapsi ja laadarahvast rõõmustama ning
põnevaid elamusi pakkuma
Kolme Põrsakese teadussõu,
Ülenurme muusikakooli laulustuudio lapsed, tantsustuudio Error ja Shate tantsukooli
õpilased. Teadussõu etendused
on kell 13 ja 15.

Aktiivse kauplemise kõrval ei löö laadalised risti ette ka vallatute tantsusammude ees.

TOOME TANTSUSELTS
Samuti esinevad Sirje ja Rein
Kurg ning lõõtsamees, kes loob
mõnusat laadameeleolu mitmes paigas. Põnevat ja harivat
programmi pakub kell 13–15
politsei- ja piirivalveameti
lõuna prefektuur, kelle päästjad ning politseinikud teevad
vetelpääste ja veeohutuse demosid Atlantise sadamasillal.

Näha saab nii piirivalve, politsei ja päästeameti kui ka kiirabi demo ning kohal on vetelpäästekoerad.
Laadaga samal ajal tähistatakse Euroopa päeva. Selle
raames jagavad kogemusi ning
korraldavad põnevaid tegevusi vabatahtlikud Euroopa eri
riikidest. Toimuvad maailma-

kohvik aktuaalsetel teemadel
ja elav raamatukogu, lapsed
saavad meisterdada ning loositakse auhindu. Kell 16.30
esineb Elisa Kolk. Kogu päeva
jooksul saab vastata viktoriiniküsimustele Euroopa kohta.
Päeva lõpus loositakse vastanute vahel välja tahvelarvuti.
RAUL VEEDE

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 €.

Hea korteriühistu juhatus!
TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
17. aprillist 19. juunini 2015 vältava kampaania

«HOOLAS ÜHISTU»

ANU FOTO

uus asukoht
Kesklinna keskuses
Tartus Küüni 7.

KAMPAANIA AJAL SAAB TELLIDA KEVADISE
SUURKORISTUSE TARBEKS SOODSA HINNAGA
7 m³ JA 10 m³ PRAHIKONTEINEREID.
Korteriühistutele, kes on TarKÜL-i või EkÜL-i liikmed,
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!

Neljapäeviti kella 11 - 16.30 juriidiline nõustamine
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Siniverelise Carmeni
KIRETUD PUUSANÕKSUD
Teatrihooaja lõpusirgel
jõudis Vanemuises publiku ette uusim versioon
Georges Bizet‘ kuulsaimast ooperist „Carmen“.

Kui sõnalisele poolele pole ette heita midagi, siis koreograafiliselt kipub „Carmen“ vaatajaid külmaks jätma. TÕNIS JÄRS

Teatrile on tegu juba kuuenda korraga läbi ajaloo lavastada
seda 1875. aastal Pariisis maailmavalgust näinud ja omal
ajal ära põlatud armastuslugu,
kus traagiliselt segunevad härjavõitlejalik sihikindlus, reetlik
mustlaskirg ning patriootlik
andumus.
Ooperi muusikajuht ja dirigent on Paul Mägi, lavastaja-koreograaf Giorgio Madia
Itaaliast. Lavastuses teevad
tavapärasele orkestri- ja balletikaardiväele lisaks kaasa
ka Vanemuise tantsu- ja balletikooli õpilased ning Tartu
poistekoor. Eeldused eeskujulikuks teatriproduktsiooniks
on loodud.

Lõuna ei too head
„Carmeni“ näol on tegu
kahe ja poole tunnise neljast
vaatusest koosneva ooperiga.
Tegevust ja tegelasi on palju
ning sisulisi pöördekohti omajagu, seega on kavalehe sünop
sis kindlasti abiks lavastuse
järgnevuse täpseks mõistmiseks. Mis aga saab, kui enne
etendust jääb kavaleht lugemata ning pimenevas saalis pusima hakata on juba liiga hilja?
Orkester tõmbab tempoka
täpsusega käima avastseeni Sevilla tubakavabriku ees
oleval väljakul. Amfiteatrist
inspireeritud lavakujundus ja
maitsekad kostüümid toetavad sündmuste arenemist nauditavas suunas. Sigaretivabriku algav lõuna seevastu ei too
endaga head.
Domineerivalt mässumeelse ja kirest nõretava Carmeni
rollis astub lavale noor Moskva
Helikoni ooperiteatri metsosopran Alexandra Kovalevitš, kes oma esimese soolo

ja kogu ooperi ühe tuntuima
meloodia „Habanera“ ajal
mõjub paraku hoopis upsaka,
ümbritsevast pisut segaduses
või häiritud aadlipreilina. Külmaksjättev puusanõks, millega
Carmen siseneb, jääbki muutumatul kujul „leivanumbriks“
neljandas vaatuses. Laulutehniline pool eraldi on nauditav,
küll aga nõuab rolli usutavaks
mängimine ka toetavat kehakeelt, et mitte öelda koreograafiat, korrektsest sisemisest
dünaamikast rääkimata.

Kahemõõtmelised
karakterid
Meespeaosalise, armeekapral Don Jose rollis astub üles
jazzlauliku taustaga ungarlasest tenor Boldizsar Laszlo,
kes samuti sõnalise teksti esitamisega kenasti ülesannete
kõrgusel asub, ent füüsilise
karakterikujutamisega hoopis tundmatus suunas triivib.
Võib näha kohmetuid samme,
koreograafiliselt lõpuni viimata liigutusi ja näitlejana valesti

või suvaliselt valitud ning sobimatult suunatud pilke.
Näiteks tühi pilk põrandale
ja pinges keha, mis takistab
peal kogu oma raskusega armastatud naise põlvele toetumast, kuigi sõnades on just
vannutud igavest kiindumust
ja väljendatud siirust. Tegemist on võibolla tõesti ainult
detailidega, mis paraku aga
publiku alateadvusest alguse
saanuna ooperi jätkudes ühel
hetkel vaataja teadvusesse
kerkivad ja lõpuks valmivad,
formuleerudes selgeks arusaamaks, et laval olevad tegelased
ei ole usutavad.
Ooperikoor ja ballett, kalibreerige enda näitlejameisterlikkus täpsemaks. Teie loote
eeldused, et peaosalisi tõsiselt
võetaks, olles keskkond, mis
soodustab, takistab, suunab
nimitegelasi otsustama, kahetsema, võitlema või alla vanduma. Nimitegelased toetuvad
teie projitseeritavale maailmale ja kui neil pole millestki
kinni haarata, siis rullubki

publiku ette papüürustel kahemõõtmeline etendus.

Musklid toovad
kergendust
Hiiglasliku peegli ees valmistub võitluseks veel hiiglaslikuma kehaga toreadoor
Escamillo, keda kindlakäeliselt kehastab Läti rahvusooperi noor bariton Janis Apeinis.
Härjavõitleja tõmbab punase
rätiku lehvides osavalt kogu
publiku endaga kaasa.
Peamine naiskõrvaltegelane
on Micaela, kelle õrna karakterit kannab elegantselt prantslannast sopran Diana Higbee.
Tehnilise tõrke tõttu kolmandas vaatuses kaotab Micaela
lüüriline soolo suure osa oma
võlust, sest publikule vilgub terve esitluse vältel otse silma värvevahetav strobovalgus, mistõttu parterist saab lava suunas
vaadata vaid silmad kinni.

Kutsub tagasi
Kogu lavastusprotsessi ja
koreograafia eest vastutab

K, 20. mail kell 19 Rakvere Teatris
N, 21. ja R, 22. mail Vanemuise Teatris

Giorgio Madia, kelle erakordset stiilitunnetust ja leidlikku meisterlikkust nägi Tartu
publik viimati 25. jaanuaril esietendunud tantsulavastuses
„La Dolce Vita“. Sel korral näeme vähem tantsu ja rohkem
koreograafiaga massistseene.
„Carmeni“ mõneti üllatav
ja vastuolulisi reaktsioone tekitav safiirsinisest domineeritud lavakujundus on sündinud
Madia tihedas koostöös stsenograaf Maarja Meeruga. Värvid, mustrid ja kostüümid on
viimse detailini keskkonna- ja
ajastuautentsed ning väärivad
seetõttu eraldi kiitust. Teisalt,
ehk paneks just roosipunane
kleit ja korsett Carmeni uut
moodi hingama?!
Eesriide sulgudes tekib üllatav järelefekt. Ununevad
häirivad pisiasjad ja tehnilised
viperused, jääb grandioosne
esteetiliselt nauditav lavakunst
ja meeliköitev ooperimuusika.
Järgmisi etendusi näeb juba
uuel hooajal alates septembrist.
JANARI KINTSIRAUD
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Külmalt kümnevõistlusele?
Teleekraanilt graatsilisena säravad kümme
kuninglikku kergejõustikuala osutuvad lihtsureliku esituses koomiliseks
piinaks.

Edukas floppimine algab jõulisest äratõukest, millega
pildilnähtul pole mingit seost. 
JAANUS MÄGI

Maratonisarja üritused
pakuvad rahvasportlasele
küll rõõmu raja läbimisest ja
naabrimehe edestamisest, aga
sellele eelnev tundidepikkune
tuim nühkimine, mis tuhandete omasuguste seas kuidagi
silma ei paista, kipub end varem või hiljem ammendama.
Peab ju olema mingi särtsakam alternatiiv ka amatööridele!

Hääbunud traditsioon
Õnneks laotab rahvusringhäälingu programmivalik
endiselt vaatajate silme ette
kunagise kultusala mõõduvõtud. Nii liigub teleri ees lösutava avastamata atleedi mõte
paratamatult selles suunas, et
lihaspotentsiaal Andres Raja
kombel kümnel alal spordijumalannale ohverdada.
Ehkki legendaarne ajakirjanike kümnevõistlus on
pärast Vahur Kersna ja teiste
vana kooli täkkude taandumist hingusele läinud, vaevuvad aktivistid veel siin-seal
igameheüritusi korraldama.
Lähimale jõuproovile saabki
end kirja pandud koos tõotusega, et ühtki ala enne järele ei
proovi. Kergejõustikutrennis
käinud sõber ennustab üldist
vormi hinnates jõukohaseks
skooriks 2700, hea õnne korral ehk isegi 3000 pügalat. Aga
lõpuks sõltub kõik tehnikast,
ja sellest pole enne proovimist
aimugi.
Seda isegi näiliselt nii primitiivse ala kui 100 meetri
sprindi puhul. Kui ikka kunagi varem pole end stardipukkidelt ära tõuganud, siis
erilisest lendminekust rääkida
ei saa ja tegelikult alustaks parema meelega püstiasendist.
Ent väärikus seda ei luba ning
seepärast tuleb ebamugavast
kummardusest kosudes juba
kaasvõistlejate selgasid imetleda.

Pakk ei ründa
Kaugushüpet on erinevalt
ülejäänud kompotist kehalise
kasvatuse tunnis isegi tehtud,
kuid küllap oli sel ajal juba pigem prioriteediks, kus tuleval
nädalavahetusel juua ja oksendada. „Lähed pakku tapma,“
kõlab peakorraldaja hinnang,
kuid abi sellest pole. Loll lihas-

seatakse esmalt 1.10, mille
puhul on julgustav kuulda tõdemust, et see ületab peatselt
katsumuseks tuleva tõkkejooksu eluohtlikud takistused (kust latt niisama kergelt
maha ei libise) vaid kolme sentimeetri võrra. Kohe aga kergitatakse kõrgust veel kümne
sentimeetri võrra, sest ilmneb, et algne tase ei annaks
tabelisse ühte punktigi. Kuigi
sellest kannataks ka karjapoisistiilis või pea ees üle karata,
sunnib sportlaseetika siiski
floppima, mis ennast muidugi
ei õigusta. Vaimne blokk selg
ees hüppessemineku ees on
nii suur, et maanduda tuleb
koos latiga.

Ideaalis võiksid jalad
muidugi maaga kontaktis olla, kuid vähemalt ei
kobista võistleja teisel
katsel oda endale selga.

Jalg ees tõketesse
mälu sunnib ikka kiirendamise asemel viimaseid samme
äratõukekoha peale venitama,
mis kulmineerub väsinuna liivakasti vajumisega.
Pisut leebemal moel kulgeb
vähem tehnilisi nüansse pakkuv kuulitõuge, kus mahajäämus konkurentidest kujuneb
ka veidi vähem masendavaks.
Siiski selgub kohapealsete
spetsialistide kommentaaridest, et päris palliviskemeetmetega kaugele ei purjeta:
küünarnukk tuleb hoida kõrgel ja vältida raudmuna üle
sõrmede libistamist.
Kõrgushüppe algkõrguseks

400 meetrit on amatöörile
vastik distants, kinnitavad ka
kogenumad. Sellist ala naljalt
iseseisvalt ei harjuta, pole ta
sobilik ei sprinterile ega staierile. Õiget tempot on raske
valida ja nii osutub kogu staadioniring piinarikkaks kogemuseks, mis kulmineerub
erakordselt nadide punkti
skooridega.
Kõik eeltoodu tundub ometi jalutuskäiguna pargis, kui
näha enda ees tõkkejooksurada. See on haige, siit ei pääse tervelt, kõlavad hõiked, ja
kurvaks teeb ka teadmine, et
käega takistusi maha ajada ei
tohi. Kuna eneseusk on täiesti

Tõke pole iseenesest sportlase
vaenlane, aga selle mõistmine
nõuab aega ja harjumist.

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

kadunud, ei jää üle muud, kui
tõkked jalaga maha peksta,
misjärel varem kõigilt aladelt
punktide korjamises veendunud olnud võistleja mõistagi kontrollaja sisse ei mahu.
Samas läheb paremini kui
mitmel kaaslasel, kes end üle
tõkete painutades vigaseks kukuvad.
Kettaheide – kes siis end salamisi Kanteriks poleks mõelnud. Eksperdid aga soovitavad
proffide pöördeid mitte jäljendama hakata ja viskevahend
lihtsalt hoosammu pealt teele
saata. Konservatiivne lähenemine tagab selle, et ketas püsib
vähemalt sektoris, aga lendamast keeldub ta sellegipoolest.
Amatöörvõistluste magusaim pala, teivashüpe, algab
iroonilisel kombel samast
punktist mis kõrgushüpe –
ühe võrra kasvataks skoori
1.20 ületamise puhul. Nagu
alati, tuleb üle korrata, et ilma
teibata katse ei loe. Peale teiba
segab sooritust juba eelnenud
aladelt süvenenud kõrguskartus, mistõttu libisevad käed
haardest ning järjekordne null
on tõsiasi.

Oda ajab jooma küll
Odaviskeks on igasugune
spordituju kadunud ning rajal
hoiavad veel vaid kohusetunne ja juba makstud osalustasu.
Kõige krooniks osutub taparelv oodatust pikemaks ja tabab mingil müstilisel kombel
atleedi selga, mispeale ei suuda
ka muidu heatahtlikku asjalikkust üles näidanud pärisvõistlejad naeru tagasi hoida.
Pärast kõike seda pakub
harjumuspärane 1500 meetri jooks lausa lunastust ning
kujuneb ka ainsaks alaks,
kus viimastest tabeliridadest
kõrgemale kerkida õnnestub.
Ühtlasi saab selgeks, et tõigal,
et rahvaspordiüritused enamasti maratonidega piirduvad,
on ka oma põhjus. Ketta, oda
ja teiba nautimiseks peab nende vahendite tehnilisi kapriise
siiski elementaarselgi määral
mõistma – erinevalt 42,195
kilomeetri läbimisest siin lõpuprotokolli pääsemisega rahulduda ei saa. Teine variant
oleks ilmselt sama ebapädevate
sõpradega kihlveo peale pulli
teha, ent niisama mitte milleski süüdi olevaid spordimehi
segama minna pole mõtet.
Mis tulemusse puutub, siis
saladuskatte all võib tunnistada, et eesmärgini ei jõutud.
Isegi poole peale mitte.
KAUR PAVES
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NÄLJASE PALK
Spinati-pirnismuuti
Smuuti on mitmekülgne jook,
mis võib kiires elutempos vahel
ka vajalikku toidukorda asendada. Tegemist on justkui klaasitäie energiaga. See võib olla
kosutavaks hommikujoogiks,
mõnusaks lõunaooteks või
kergeks õhtueineks.
Pakun Sulle välja ühe kevadrohelise värskendava smuuti. Isetehtud smuuti eelis on, et saad kasutada just selliseid
koostisosi just sellises koguses nagu ise soovid – seega võid
retsepti alati kohendada oma lennukate ideede ja soovide
kohaselt.
Spinati-pirnismuuti sobib ka taimetoitlastele, laktoosi- ja
gluteenitalumatusega inimestele.

Kukkusid keset ööd
Kassitoomelt välja löödud öölaulupidu tõestas, et on
ka uues pesas laululaval soojalt omaks võetud: sajad
tudengid ja kaasamõtlejad täitsid lõõritusmeka taas
pilgeni.
HANNA ODRAS

Kogus: 1 portsjon
Koostis:
• 50 g külmutatud spinatit
• 100 g pirni
• 15 g mett
• 200 g sojapiima
• 100 g jääd soovi korral
Tükelda pirn, pane koos
spinati, mee ja sojapiimaga
mikserisse. Mikserda esialgu
segu madalal kiirusel, seejärel suurenda kiirust järk-järgult. Kui segu on ühtlane,
võid eriti karge joogi saamiseks lisada veel ka jääd. Sel
juhul mikserda veel 5–10
sekundit. Parim kohe serveeritult!
Head isu!
ALARI AIN
Vilde peakokk

Umami pood sai 1-aastaseks
Tähistame seda üheskoos!

AINULT meie Tartu poes (Vaksali 5) ja
AINULT 15.maini KÕIK tooted -10%
Kohapeal maitsmiseks soolast, magusat ja vürtsist

Sel laupäeval, 9.mail, oleme sünnipäeva puhul
erakorraliselt avatud kl 12-15!

Foto:
Lauri Laan

Naudi maailma maitseid oma kodus!

• KINGITUSED
• VÜRTSID JA ÜRDID
• TERVISETOIDUD
• LOODUSKOSMEETIKA
• GURMEETOOTED

Umami pood, Vaksali 5, E-K 11-18, N-R 11-17.
Kontakt: 55 26 167, info@umami.ee, e-pood: www.umami.ee
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d lõõritama

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.

GALERII

19

20 REKLAAM

Neljapäev, 7. mai 2015

KÄI AJAGA KAASAS
Ruukki 40 kvaliteediklass

nüüd 8.20 €/m2
tavahind 10.25 €

OSTA TERASKATUS

UUES KUUES

RÄÄSTAVALTSIGA TERASKIVI FEB FORMA - TÄIUSTATUD DISAIN JA TEHNILISED OMADUSED

O
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Nutikas valik nii
professionaalile
kui tee-ise kliendile

Innovaatiline
tootearendus

Katusekeskus
E-R 8.00-16.30

Ringtee 78a, Tartu

·

fi

Tagasivaltsitud räästaserv ilusam välimus,
pikem eluiga

Tel 730 1885

AINULT 6 ETENDUST! — 20.05-28.05 TÜ KIRIKUS (JAKOBI 1, TARTU)

Kajakas
ANTON TŠEHHOVI KOMÖÖDIA
LAvASTAJA TIIT PALU
OSADES KÜLLIKI SALDRE — MARIA SOOMETS — KAROL KUNTSEL — RIHO KÜTSAR
MERLE JÄÄGER — RAGNE PEKAREV — JÜRI LUMISTE — PRIIT STRANDBERG
RAIVO ADLAS — PEETER VOLKONSKI — OTT KILUSK

·

www.ruukkikatus.ee
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O

TARBIJA

Neljapäev, 7. mai 2015

21

Uuno Kivilinnast

Ülbest elektrimüüjast ja
avalikust enesekergendamisest
18. märtsil oli minu kodus elektrikatkestus. Sellest oli küll ette teatatud,
aga ma ei hakanud kõiki
kodutehnikajuhtmeid
seinast välja tõmbama.

Seekord jäi Uuno teele
Elektrilevi tegus kollektiiv.  VIKTORIA ARRO

www.odavlaen.ee

7 460 086, 581 00 111
Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Näiteks
10 000 € laenusumma korral 5 aastaks fikseeritud
intressiga 10,47% ja lepingutasuga 300 € on krediidi
kulukuse määr 11,08%, kuumakse suurus 253,93 €
ning tarbija makstav kogusumma 15 236,06 €. Tutvu
tingimustega www.odavlaen.ee või helista 6 777 888
ja pea nõu meie spetsialistiga. Krediidi saamiseks tuleb
sõlmida tagatisvara kindlustusleping. NB! Määras ei
ole arvestatud tagatise seadmise ja kindlustamisega
seotud kulusid.

Enne seda töötas minu köögitelekas, mis oli küll vana
Sony, aga väga ilusa pildiga,
väga hästi, aga pärast elektrikatkestust elu enam sisse
ei võtnud. Kui siis Elektrilevi
(Eesti Energia) poole pöördusin, soovitati mul teler töökotta viia, akt koostada ja lubati
isegi transpordikulud katta.
Natuke hiljem aga helistati ja
öeldi, et ei olegi telekat vaja kuhugi viia, ja saadeti interneti
teel vastus, et nemad milleski
süüdi pole.

Eeskuju Madonnast
Kui proua Tiiu minu rolleri
pihta pani, ütles ta ka politseile, et tema pole võtnud. Sarnane telekas maksab 160–180
eurot.
Aga paljud miljonärid ongi
kõige suuremad koid. Mina
ei viitsi ka iga asjaga kohtusse
minna. Olgu pealegi õnnelikud, et firma minu pärast
pankrotti ei läinud. Bensiinitanklat võin ma vahetada,
aga elektrit pean kahjuks ikka
nende käest ostma.
Lauljana Madonna minu
lemmikute hulka ei kuulu.
Naisena aga meeldib ta mulle
väga ja eriti tema suur süda.
Tema on annetanud miljoneid
heategevuseks, aga mõnel firmal on ühe teleka hüvitamisest kahju.

Hädaline lasku püksi
Suur pettumus ajas mind
Anne Kähkukasse õlut jooma. Kuna õlu aga kaua sees
ei püsi, siis kartsin koduteel,
et ei jõuagi koju, ja läksin ühe
lähedalasuva maja seina vastu
kusema. See on muidugi inetu, tunnistan, aga häda ei anna
häbeneda.
Pimedas ei pannud tähelegi,
et lähedal seisis politsei mikrobuss. Äkki pani üks seadusesilm mulle käe õlale ja ütles,
et avalikus kohas kusemine on
keelatud. Vabandasin, et püksi lastes on küll võib-olla algul
soe tunne, aga see läheb ruttu mööda. Ikkagi viidi mind
autosse, kus kontrolliti isiku-

andmeid ja koostati protokoll
tegevuse kohta, kuigi ma tavaliselt kusel käies ID-kaarti
kaasas ei kanna.
Pääsesingi hoiatusega, et kui
ühe aasta jooksul veel juhtub,
saan karistada. Toiming võttis
nii kaua aega, et mul tuli uuesti häda peale. Jõudsin ikkagi
koduni. Muuseas soovitasin
politseil rohkem püüda pätte
ja vargaid, mitte minusuguseid
ausaid kodanikke.

Mul on Starmani internet ja
kolm telekat. Iga lisateleka eest
maksan 1,99 eurot. Öeldi, et lepingu muutmise või lõpetamisega kaasneb leppetrahv 29,91
eurot (huvitav number). Mina
ei maksa ühtegi senti kellelegi,
kui ma süüdi pole.

Haruldane amet
Edasi põrutasin Taskusse,
millest suurem osa on minu
ehitatud. Olen olnud 30 aastat tornkraanajuht, keda on
üle Eesti vist vähem kui riigikogu liikmeid. Ütlesin Starmani klienditeeninduses, et
ei saa selle teleka eest praegu
maksta, mida mul ei ole ja
mille Eesti Energia tuksi keeras, kuid kokkuleppele me ei
jõudnud.

FEKAALIVEDU

ning
era- ja kortermajade

TORUUMMISTUSTE
LIKVIDEERIMINE.
Tel 516 9117.

Kuumaksed alates 27 €
Intress alates 10%

erootikakauplus

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

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist
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Vastuoludest pung
sportlik, mahukas
Algselt Toyo Cork Kogyo Co nime kandnud firma
nimetati Teise maailmasõja järel Mazdaks. Nimi pandi
iidse monoteistliku uskumuse valguse valitseja ja
Universumi looja Ahura Mazda (Tark Isand) järgi, kes
olla kinkinud inimesele mõistuse ja tarkuse. Meile
on Mazda kinkinud võimaluse oma toodangut osta.
Head toodangut.

AKNAäri

A
G
E
A
O
O
EH
M
A
T
S
U
L
!
A
A
G
E
S
I
M
KU
K
A
P
R
E
P
SU
Aknad tehasehinnaga!
Plastik- ja puitakendel koos paigalduse
ja viimistlustöödega sissemaks 0 €,
järelmaksu võimalus kuni 6 kuud
(ilma protsendita).
Küsi pakkumist!
aknaari@city.ee
736 6886, 5645 2502, 501 6158
Tartu, Aleksandri 1-4.

Teadsin prooviautosse istudes, et saadud muljetest tuleb
kirjutada lugu. Mida kauem
sõitsin, seda pirakamaks kasvas ideevaakum – kuidas? Kuidas kirjutada kiidulaulu nii,
et see seda poleks, et lugejale
ei jääks muljet, nagu oleks loo
autorit „määritud“. Laita pole
ju midagi.
Mida enam kaalusin, seda
kindlamini kinnistus mõte, et
kirjutan selle valdkonna kõige lühemat lugu. Sellist: uude
Mazda6 istudes on tunne,
nagu istuksid vanasse autosse. Hakkad sõitma ja kõik on
hästi, midagi pole vaja sättida:
kõik on tuttav, mugav ja valmis
– nagu oleksid auto õhtul maja
ette parkinud ja hommikul
rooli istunud. Vahe on vaid selles, et uus ei nagise, ei kolksu,
on vaiksem, sujuvam, mugavam, turvalisem – parem.
Seda, et uus auto on vanast
parem, pole tehnoloogiarallis
vaja tõestada. Mõistab seda
isegi veendunud aga-vanasti-oli-rohi-rohelisem-tüüpi
skeptik. Viimastele on uues
Mazda6 üks silmarõõm – kütusenäidik, mis näib koopia
aastakümnetevanustelt autodelt, toimib aga 100% digitaalselt. Lahe lahendus.
Pole ma lobeda jutuga insener, kes mõistab masina
verbaalselt tükkideks kiskuda
ning ükshaaval rääkida ära
auto head ja vead. Sestap jagan
oma muljeid.

Mida teha jalgadega?
Siruta välja!
Uue Mazda6 loomisel on
tehtud taas pisikene samm selles suunas, et juht saab autosse
istudes hakata puhkama, mitte tööd tegema. Üheski autos,
millega olen sõitnud, ja neid
on aastakümnete vältel olnud
väga palju ning erinevaid, pole
ma kogenud mõnu, et juht
saab jalad välja sirutada – tikksirgeks nii, et kannad ega varbad ei puutugi seina! Oma 193
cm kasvuga kuulun inimrassi
pikemasse seltskonda ja selline
sirutusvõimalus on absoluutne
ohhoo-efekt. Automaatkäigukastiga mudelil on pedaalide
kõrval nii lai ruum, et korraga
mahuvad sügavikku mõlemad
jalad. Pikka maad sõites ülimõnus. Sirutad jala(d) välja,
kiirushoidik hoiab kiirust ja
auto hästi pikisuunda ... hakka
või laulma!

Ükskõik kus ja mille taustal – pilgupüüdja on
Mazda6 Facelift igal pool. 
KAUPO TORIM

Salongis on piisavalt ruumi. Villutammelik harjaspea
peaks ehk oma latva tsipa viltu
hoidma, aga kindlasti ei pelga
Mazda6 esiistmetel geelipeade rünnakut. Tagaistmel saab
pikk inimene lae kätte siis, kui
ta istub eeskujulikult täiesti
sirgelt. Kaldun arvama, et harvad on need sõidud, mil Mazda6 tagaistmele maanduvad
korraga kolm tsentneri kaalus
ja 190+ pikkust meest.
Kuigi auto põhja ja katuse
alla ning ustesse on lisatud
müra isolatsioonimaterjali,
pole hiirvaikust saavutatud.
Müratase on keskmine ning jäi
kiiruse tõustes üsna muutumatuks. On selge, et kapsaussi
vingerdamist seal kindlasti ei
kuule, aga kui enamikes autodes on kummisahina, tuule
mühina ja mootori müra kõrval igaveseks kaaslaseks nagin,
siis uues „kuues“ naginat pole.
Küllap tänu salongis kasutatud kvaliteetsele materjalile:
armatuurlaual, keskkonsoolil
ja ustel domineerib mitte plast,
vaid nahk.

Kui kõrgel ma olen?
Istme seljatoe kuju on ka
timmitud. Laiemaõlgsem tegelane ei tunne end enam ahistatuna ega pea külgkõrgenduste
vahele mahtumiseks õlgu
kokku voltima. Nagu eelmisel,
kiidan ka uuel mudelil peatoe
nurka, mis on istuja suhtes
täpselt sobiv.
Hiljuti tekitas Eestis elevust teade, et senine Sakala kõrgustiku kõrgeim tipp
pole mitte 145 meetri kõrgune Rutu, vaid 2 meetrit „turjakam“ Härjassaare mäeke.
Uue „kuuega“ saanuks seda
väidet kontrollida, sest navigatsiooniseade kuvab asukoha määramisel peale tavalise
laius- ja pikkuskraadi ka kõrguse merepinnast. Paraku
on Karksi-Nuia lähistel asuv
Härjassaare lausa metsas ja
et Mazda6 pole metsamasin,
värskendasin mööda igituttavaid teid sõites oma teemälu uute kõrgusteadmistega.
Rubriik „Tunne oma kodumaa kõrgust“ tekitab elevust.
Tartust Tallinnasse sõites polnud aimugi, et Anna ja Ardu
vahel lookleb tee merepinnast
70–75 meetri kõrgusel ning
oma silma kuningaks pidav
umbusust nõretav kodanik sai
kinnitust, et Tallinnale ning

ühtlasi merele lähenedes kõrgus merepinnast tõepoolest
väheneb.

Ergonoomilised
lahendused
Ergonoomika on teadus
inimesele kõige soodsamatest
tegevusviisidest, vahenditest
ja keskkonnast. Mazda on selle teadusharu spetsialistidega
käed löönud ja saanud kaasavaraks rodu pisikesi parendusi,
mis teevad sõidu ja autos oleku
märkamatult, aga vääramatult
mugavamaks.
Armatuurlauast turritab
Mazda 2-st ja 3-st tuttav 7-tolline puutetundlik ekraan.
Naviseadet standardvarustuses pole, on aga kõik teised
elementaarsed „viled“, nagu
eestikeelne menüü, turvali-

selt ja kergesti nutitelefoniga
ühilduv Bluetooth käed-vabad
süsteem jne. Kogu meediakeskuse kaskaadi on mugav juhtida keskkonsoolil asetsevast
ergonoomilisest juhtkangist ja
helitugevust saab sättida kohe
selle kõrvale lisatud väikesest
nupust.
Nahkkattega roolil on mitmeid funktsiooninuppe. Vasakul meediamängija, paremal püsikiiruse ohjamiseks.
Viimast on parema käe pöidlaga mugav juhtida. Kui asukohad mällu jäänud, pole paljudel juhtudel vaja pedaaliga
mängida – käsitsi saab kenasti
hakkama ja pöialt nupul hoides on kiirendus sujuv. Kaks
põlvkonda vanem mudel tõmbas sellisel kiirendusel põsed
kuklasse.
Uus on veel võimalus muuta
seda, millistel pööretel käiguvahetus toimub. Käigukangi
kõrval on sport-režiimi lüliti.

Muhelus Lõuna
keskuse parklas
Uus Mazda6 annab juhile
teada, et ümberringi on teisi
autosid veel ja mitte kaugel,
vaid lähedal. Mazda on infokandjatena kasutusele võtnud küljepeeglid. Mõistagi ei
kuvata sinna midagi ülipõnevat, mis silmad peeglitesse
kinnitaks – ei, info kuvatakse
siis, kui sinna roolikeerajana
vaadata. Ja nii ilmuvad tagur-
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ngil uus Mazda6:
ja ökonoomne
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M UDI L A SKOO RI DE
F E S T I VA L E LVA S
TULE TERVE
PERE
JA SÕPRADEGA
KO N T S E R D I L E !

Laupäeval 23. mail
kell 13 Elva laululaval
Enne kontserti rongkäik
Esineb suur mudilaste ühendkoor,
sekka tantsijad Tartust.
Sissepääs PRII

Naisterõivaste kaupluses CLIVIA
Eedeni Kaubamajas

emadepäeva sooduspakkumine
nädala lõpuni
kõik täishinnaga tooted -20%

damisel või möödasõidul, kui
ohtlikus läheduses on mõni
teine sõiduk või objekt, peeglite välisservadesse auto kujutised ning salongis hakkab vilkuma ohutule nupp. Esimeste
ja tagumiste parkimisandurite kõrval on Mazdal andurid
auto tagaosa mõlemal küljel.
Kujutlege end ostuööl Lõunakeskuse parklasse, mis on
pilgeni sõidukeid täis ja parkimisridade vahel kimavad uued
närvilised saabujad. Kiirust
seal keegi ei kontrolli ja on hea,
kui tagurdama hakates auto
teavitab juhti, et läheduses on
üks või mitu meeleheitel parkimiskohta otsivat ostlejat.

Uuendused ja
sõidumugavus
Tuledega on Mazda6 n-ö
saba ja karvadega astunud
LED-maailma. Lähi-, kaug-,
päevasõidu-, udu- ning tagatu-

led on LEDid. Voolutarbimine
seega väiksem ja tulede eluiga
pikem. Põhimõtteliselt polegi
sellel autol vaja pirne vahetada.
Luxury mudelil on mõlemas
esitules neli sõltumatult juhitavat LED-tulede plokki. Pimestamise vältimiseks lülitab
süsteem öisel ajal kaugtuledega sõidul välja ainult selle, mis
on suunatud vastutuleva või
eessõitva sõiduki poole, ülejäänud jäävad põlema.
Standardvarustusse kuulub
võtmevaba start/stop-käivitus,
i-Stop ja uuendusena senise
käsipiduri hoova välja vahetanud ning keskkonsoolile paigutatud nupust aktiveeritav
elektriline seisupidur. Olles
harjunud roolisamba küljes
oleva süütelukuga, vajab selle
ning võtme puudumine harjumist. Vähemalt 10 korda autot
parkides ja süütevõtit kobades
pidin kordama: „Ei ole võtit!“

Õrnalt pidurdades i-Stop ei
rakendu. Mootor seiskub vaid
tugevama pedaalivajutusega.
Taaskäivitamiseks enne pedaali vabastamist tuleb liigutada rooli.
Vedrustus ja pidurid on väga
head. Suurelt kiiruselt nulli pidurdamine on laitmatult kiire,
sujuv, märkamatu. Läbides pea
90-kraadist kurvi, mille raadius võimaldab seda lubatud
kiirusega (90 km/h) teha, kahmavad vanemate mudelitega
sõitjad keha paigalhoidmiseks
kahe käega roolist, uue „kuuega“ on väga vähe tunda tsentrifugaaljõu toimet, mis on hea
vedrustuse tunnus.

Kiire ja turvaline
Märtsi alguses Genfi autonäitusel Euroopa avalikkuse
ette toodud Mazda lipulaev
sisaldab uut ohutustehnikat,
uusi mootorivalikuid, kõiki SKYACTIV-tehnoloogiaid
ning pidurdamisel tekkivat
energiat tasakaalustavat süsteemi, mistõttu on sõiduk
võimsam ja kütusesäästlikum.
Kõrgtugevdatud terasest tehtud jäigem raam ja kere muudavad Mazda veelgi turvalisemaks. Põhjamaalaste rõõmuks
on Mazda6 mudelivalikutesse
esmakordselt jõudnud ka nelikveoline versioon.
Mullu oktoobris käis Mazda uute „kuutega“ Saksamaal
ATP katserajal, kus stardijoo-

nele pandi kolm 2,2-liitrise
SKYACTIV-D 129 kW / 175 hj
diiselmootoriga varustatud
mudelit. Need kimasid järjest
24 tundi, eesmärgiks purustada diiselmootoriga seeriaautode (2,0–2,5-liitrine töömaht)
keskmise kiiruse rekord, mis
seni oli 209,8 km/h. Mazda6
sai hakkama. Uus rekord ootab FIA ametlikku kinnitust ja
kirjutatakse seejärel numbritega 221 km/h.
Oma proovisõidul ma selliste kiirusteni ei küündinud.
111 km/h sõites pendeldas kütusekulu näidiku järgi 5,4-6,4
vahel, 130 km/h-ga 7,1-8 vahel.
Proovisõidu keskmine kütusekulu sai sadade kilomeetrite
läbimise järel 6,9 l / 100 km.
Arvestades teadlikult ebaökonoomset sõidustiili ning sõite
linnades, on tootja poolt sellele
mootorile lubatud keskmine
kütusekulu (6 l / 100 km) kindlasti tõene. Diiselmootorite
kütusekulu on sõltuvalt mootorist veelgi suurepärasem,
vaid 3,9–4,8 l / 100 km.
Uus Mazda6 Facelift on kolmas mudeliuuendus, kus näilised vastuolud kenasti paika
loksutatud. See on sportlik,
suure salongi, mahuka pagasiruumiga (489 l), luksuslik, ökonoomne. Hinna poolest oma
klassi keskmik. Auto garantii
3 aastat või 100 000 km. Head
isu!
KAUPO TORIM

id al 39 €• suvekleid
• kostüüm• voo
id al 23 €
driga seelik
ud 19 €
• topid al 14 € • pük
sid 20 €
€
7
4
id
• jakid al 20 €
• tuulepluus
Kvaliteetsed Eestis toodetud tooted.
Alati soodsad hinnad!
Külastage meid. Tel 748 0802.
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ANEKDOODID
Pastor külastab vaest pere
konda. Äkki palub ta vabandust
ja tormab tagaaia poole. Naas
tes sõnab ta peremehele:
„Kas pole siiski targem käimla
le uks ette teha?“
„See oleks tühi vaev,“ vastab
peremees. „Kakskümmend aas
tat pole seal ust olnud, aga mi
dagi ei ole ära viidud.“
***
Turist läheb Venemaal poodi.
Vaatab, poes on ainult tühjad
riiulid.
„Vabandage, mis pood see
on?“ küsib ta müüjalt.
„Leivapood, aga leib on otsas,“
vastab müüja.
Turist siseneb järgmisesse
poodi, kõik riiulid on tühjad.
„Mis pood see on?“
„Riidepood, aga kahjuks on
kõik otsas.“
Turist sammub edasi ja astub
sisse järgmisesse poodi, aga
ruum on täiesti tühi, pole riiu
leidki.

„Mis pood see on?“ küsib ta
müüjalt.
„Riiulipood,“ vastab see.
***
Kinnisvaramaakler näitab abi
elupaarile korterit:
„Ja see siin on muusikasa
long.“
„Muusikasalong?“ imestavad
korteriostjad. „Siia ei mahu ise
gi klaver. Mis klaver, isegi flööt
mitte!“
„Teil on õigus, selles toas on
lihtsalt kõige parem naabrite
muusikakeskust kuulata.“
***
Öösel prõmmib keegi härra
Petersoni ukse pihta:
„Pange muusika kohe kinni
või ma kutsun politsei!“
„Kui teile ei meeldi, siis kolige
siit majast ära!“ hüüab Müller
vastu.
„Ma elangi naaberlinnaosas!“
***
Lipnikult küsitakse:
„Millise sõjaväeosaga te toime

tuleksite?“
„Ükskõik, millisega!“ vastab
lipnik.
„Jagu suudate juhtida?“
„Suudan.“
„Aga roodu?“
„Suudan.“
„Aga ütleme ... allveelaeva?“
„Tühiasi!“
„Aga täpsemalt, kuidas te seda
teete!“
„Lihtsalt. Allveelaev! Joondu!
Valvel! Sammu marss!“
***
Uusrikas siseneb kondiitri
ärisse ja ütleb müüjale:
„Tänaval seisab minu mersu.
Mul on täna pulmad. Tahan auto
teie toodetega kaunistada –
kapott valage üle vahukoorega,
katusele külvake kreemist roose,
pakiruum valage üle sulatatud
pähklišokolaadiga!“
„Aga kui liikluspolitsei teid
peatab?“
„Tühiasi! Lasen korra limpsi
da!“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
8.–14.05 kell 22.30
Ole tugev!
8.–14.05 kell 16.30, 21.45
Kiired ja vihased 7
8.–14.05 kell 15.45, 19.45
5 korrust kõrgemal
8.–12., 14.05 kell 19; 13.05
kell 17.05 Unfriended: Ütle,
kes on su sõbrad
8., 11.–12.05 kell 13.30, 21;
9.–10., 14.05 kell 16, 20; 13.05
kell 16, 18.15 Adaline‘i aeg
8., 11.–12.05 kell 18; 9.–10.,
13.–14.05 kell 13.30, 21 Ristunud teed
8.–14.05 kell 17.45 Hääled
8., 11.–12.05 kell 11.45, 13.45;
9.–10.05 kell 11.30, 13.45;
13.05 kell 13.15; 14.05 kell
13.45 Draakoni pesa
9.–10.05 kell 10.45 Kodu

SUDOKU

8., 11.–12.05 kell 12.15, 15,
17.05; 9.–10.05 kell 10.30,
12.30, 15, 17.05; 13.05 kell
11.45, 15; 14.05 kell 12.30, 15,
17.05 Käsna-Kalle Kantpüks
8., 11.–12.05 kell 14.45, 16,
19.15, 21.30, 20.30; 9.–10.05
kell 14.45, 18.15, 20.15; 13.05
kell 14.45, 17.15, 20.45, 22.45;
14.05 kell 14.45, 18.15, 20.30
Kuum tagaajamine
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Kuule vares!
Tule sina ka minu
sünnipäevale!

Kirjanik Oleum
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8.05 kell 21 Kevadpunk:
JMKE, SS Robot, Eterniit
TARTU JAZZKLUBI

14.05 kell 21 Lembit Saarsalu
Reunion Jazz Band

8., 11.–12.05 kell 17.15;
9.–10.05 kell 15.15; 13.05 kell
18.45 Eellinastused: Supilinna salaselts

JAANI KIRIK
8.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
puuetega noorte ansambel
Allikabänd
8.05 kell 19 Mailaul 2015: Priit

Asi

Kümnevõistleja

ROCK & ROLL

8., 11.–12.05 kell 12, 14.15,
19.30, 22.20; 9.–10.05 kell 12,
17.30, 19.15, 22.15; 13.05 kell
12, 13.45, 19.30, 22.15; 14.05
kell14.30, 19.15, 22.30 Tasujad: Ultroni ajastu

Kontsert

Jäänuk

9.05 kell 18 Mailaul 2015:
Mari Kalkun & Runorun plaadi Tii ilo esitluskontsert

8.05 kell 21 Tõnis Mägi &
Bänd

13.05 kell 20.30 Naisteõhtu: Kuidas saada Broadway
staariks

Saksa k
artikkel
Graafik

ETV
saade

Strandberg ja segakoor Huik

8.–14.05 kell 13 Poiss kuldsete pükstega

14.05 kell 18 Esilinastus:
Supilinna salaselts

Händeli
ooper

Siis tulen,
kui sa
...

Naisajakirjanik,
eesnimega

Kuum tagaajamine

TUBINA SAAL
17.05 kell 14 Kevadkontsert.
Esinevad Puhkpilliorkester
Tartu, orkestri solistid ja Tartu rivitrummarite ansambel.
Sissepääas tasuta
TARTU ÜLIKOOLI AULA
10.05 kell 16 Emadepäeva
kontsert

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
15.05 kell 19 Vanemuise
sümfooniaorkestri ja Vanemuise kontserdimaja hooaja
lõppkontsert
VILDE
9.05 kell 22 Mailaul 2015:
Maarja Pärtna ja Riho Kall,
Naised Köögis ning Andres
Roots ja Andres Mikk

Näitus
LINNARAAMATUKOGU
kuni 18.05 raamatunäitus
„Endisaegseid muusikaraamatuid“
kuni 20.05 Angela Reidla
maalinäitus 19 rohelist pilti
kuni 20.05 Maris Tuulingu
maalinäitus Ekslemised
kuni 20.05 näitus Baltisakslus
– soole rajatud kindlus

TARTU ÜLIKOOLI
MUUSEUMI VALGE SAAL

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

9.05 kell 18 Eesti maaülikooli
kammerkoori Camerata Universitatise 25. juubelikontsert
Õitseaeg

kuni 12.05 Ilmar Anvelti fotonäitus Portreed ja teekonnad

TARTU ÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU
8.05 kell 19 Konstantin Žigulin
& Ko kontsert Laula, mu hing

TARTU ÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU
kuni 10.05 Liive Koppeli
maalinäitus Õhtuvalgus.
Külastada saab raamatukogu
lahtioleku aegadel

REKLAAM
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Helsingis on lahe!

Eckerö Line viib sind mugavalt Helsingisse, kus ootavad Soome suurimad ostukeskused,
nooblid restoranid ning vilgas kontserdi- ja ööelu. Peale mugavat ööbimist ja
rikkalikku hommikusööki hotellis jõuad kesklinna poodidele värske pilgu peale heita.

Helsingisse viib alati mõnusalt MS Finlandia,
soodsate autopakettide hinnad alates 69€,
hotellipaketid Helsingisse alates 74€.
Täpsem info: www.eckeroline.ee

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

Printech
Eristu unikaalse ja
soodsa pinnakattega!

AS TOODE KATUSEABI:

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 €.

obinitsa
ühe seto pere lugu
autor KauKsi Ülle — Lavastaja ain Mäeots
aINuLt 9 eteNdust aLates 2.07 obINItsas
soodusPILetId KuNI 31.05
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Fassaaditööd:
soojustamine
ja viimistlemine. Küsi
pakkumist tel
5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.

paigaldus ja muuk,
aedade ehitus,
haljastustood.
tel +372 5803 9214

Ehitus, remont, siseviimistlus,
kuurid, aiamajad, terrassid.
Pikaajaline kogemus! Soovitud
tulemus garanteeritud!
Tel 5622 9840, www.kevori.ee.
Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd. Tel 5858 6953.
Ehitusmeeskond teeb kõiki
ehitustöid. Tel 5820 2040.

Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee.
Konditsioneeride, õhksoojuspumpade müük ja paigaldus nii
kortermajadesse kui eramutesse.
Hinnad paigaldusega al 625 €.
Järelmaksu võimalus. Tel
5388 4884, www.õhksoojus.eu.
Korstnate ehitus ja remont
koos vajalike plekitöödega. Tel
5625 1750, tomeli.ee.
Kortermajade renoveerimine,
katuse- ja fassaaditööd.
Tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

Ehitus-viimistlustööd, katused,
fassaadid, torutööd. Ragan OÜ,
tel 5749 4994, ragan@ragan.ee.

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

Erinevad katuse- ja ehitustööd.
Tel 5624 0790, 5682 5366,
www.majaproff.eu.

Planeerimis- ja kaevetööd
JCB 4CX ekskavaator-laaduriga
(40 €/h). Tel 501 9917.

Fassaadide ja vundamentide
soojustamine ja renoveerimine. Tel 503 3719.

Fassaaditööd, lamekatusetööd, hüdroisolatsioonitööd,
vundamenditööd, tööd korteriühistutele. Küsige pakkumist!
Tel 5323 4050, www.proofex.ee.

Telli välisuks! Tootmine Tartus,
paigaldus üle Eesti! Tel
5625 4169, www.askorpuit.ee.

2-toal korter Raatuse tn (stiilne
siseviimistlus, 2010 ehitatud
maja, IV k, üp 100 m², ep 57,5 m²,
parkimiskoht garaažis, 2 avarat
rõdu, 149 800 €). Tel 5558 5567,
kristi@aabakv.ee, www.aabakv.ee.

Tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ehitus, haljastustööd. Tel
5361 3091, pavement@solo.ee.

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

Betooni- ja üldehitustööd nii
firmadele kui eraisikutele. Tel
5596 7945, info@rtehitus.ee.

2-toal korter Põlvas (46 m²,
KÜ, keskküte, kuum vesi, parkett,
17 000 €). Tel 520 0578.

Tselluvilla paigaldamine puistena - pööningud (ka lamekatused), seinad, põrandad.
Tel 503 7220.

TANAVAKIVIDE

Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.

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

Plekksepatööd, vihmaveesüsteemid, teraskatused,
lisaplekid. Tootmine, müük ja
paigaldus! Tel 5341 8183,
tauno@tametek.ee,
www.tametek.ee.

Vundamentide soojustamine,
uute ehitus, vanade remont,
hüdroisolatsioonitööd.
Tel 5649 4929.
Üldehitus (katused, fassaadid,
müüritööd, betoonitööd, lammutustööd). Tel 5593 9262.

Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kasepinnud 30, 40, 50 cm.
Vedu, tšekk. Tel 5594 7098.
AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat,
veokijuhi ameti- ja ADR-, lõppastme- ja esmaabikoolitused.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.
Emajõe Keeltekool:
uued kursused mais.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

Killustik, liiv, kruus, muld veoga. Tel 5826 7949.
Kruusa, liiva ja killustiku müük
koos veoteenusega.
Tel 505 7316.

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

Maja kõrvalhoonetega (3 ha)
Pajusi vallas. Tel 511 0681.

Müüa õõnesbetoon- ja raketisplokid, kõnniteekivid, võrkaiad, okastraadid. Transpordivõimalus. Tel 773 6652,
5689 7761,
trading@blackcondor.ee.
Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

KINNISVARA MÜÜK

Talukoht Pajusi vallas või vahetada Tartu kinnisvara vastu. Tel
511 0681.

KINNISVARA OST

Tasuta koolitused Tartu kutsehariduskeskuses: soojusisolatsiooni liitsüsteemide (SILS)
paigaldamine 16.05–15.06,
laupäeviti kell 10-16; arvjuhitava
freesimis- ja puurimiskeskuse (CNC pingi) operaatori
väljaõpe 40 t, algab juunis;
kondiitritoodete tehnoloogia
(vene keeles) 40 t, 27.05–12.06.
Info tel 736 1834 ja www.khk.ee/
koolitus

Pottsepatööd Lõuna-Eestis.
Tel 5830 9490,
pottseppmeister@outlook.com

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnisvara ostul, müügil, üürimisel
• Kinnisvara komplekshaldus
Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
E-post: eravara@eravara.ee
Tel 742 7630 ja 506 6173.
1-toal kap-rem ahik korter
(uus ahi, aed, vaiksed naabrid,
võimalik kohe sisse kolida, pood
ligidal). Tel 5563 9452.
1-toal kap-rem ahik korter Tartus või vahetada elamukrundi
vastu Tartus. Tel 5897 9316.
1-toal korter Tartus ühiselamu
tüüpi majas, (17 m², KÜ, keskküte,
20 500 €). Tel 5894 1198.

EUROT

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

Väikeelamu krunt (eelistatud
Ihaste piirkond). Tel 551 7460.

ÜÜRILE ANDA
1-toal korter. Tel 558 5395.

KOOLITUS
20. mail algab tõstukijuhtide
kursus Tartus (aku, auto,
teleskoop, hüdro, universaal).
Tel 444 5866, 523 1883,
kit.cut.oy@gmail.com.

Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine ja kiibistamine.
Tel 514 8998.

OTSIN TÖÖD

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

Väike maja või tuba Külitsel.
Tel 5803 8919.

LOOMAD

Müüa Berni Alpi karjakoera
kutsikad. Tel 5666 5588,
509 8475, koiduliivla@hot.ee.

2-3toal korter Tartus mõistliku
hinnaga. Võib olla remonti vajav.
Tel 5673 3922.

Talukoht koos maa ja metsaga.
Tel 508 0065.

Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.

KÜTE

2-3toal korter Tartu kesklinnas.
Võib vajada remonti.
Tel 5622 8225.

Põllu- ja metsamaa üle Eesti!
Küsi hinnapakkumist või kirjuta
info@strategium.ee.

Lepp 30, 40, 50 cm. Tel 557 6177,
www.kuttepuud.com.

Tõstukijuhi koolitused üle Eesti.
Tel 508 8225.

Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja, eraõpetaja.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee.

PAKUN TÖÖD

Garaaž Tartus. Tel 516 5412.

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

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.

Küttepuud Elvas ja Tartumaal.
Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee.

Maatulundusmaa Tartumaal (~5
ha, põhiliselt mets, elamukinnistuga). ixtinson@gmail.com

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Soome tööohutuskaardi (roheline kaart) ja euroliidu tööohutuspassi koolitused Tartus ja
Tallinnas. Tel 508 8225.

MATERJAL

Kaevetööd 7-22-tonniste eks
kavaatoritega. Kallurveod - liiv,
killustik, muld. Tel 512 5350.

Katuste ja puitfassaadide ehitus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.

Kinnisvara müügi- ja üürimisteenused Tartus ja Lõuna-Eestis.
Kutseline maakler Peeter Meus,
tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee.

Kaminapuu, kütteklots, puit
brikett. Küsi julgelt! Tel 528 9398.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Aasta ringi laias valikus lõhutud
küttepuud veoga. Lepiko talu,
tel 5667 5750.
Ahju-, pliidi- ja katlapuu. Pikkused 30-60 cm. Märg ja poolkuiv.
Tel 525 7628.
Haava- ja lepaküttepinnud
(3 m pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.

Ootame oma kollektiivi kohusetundlikku ja asjalikku kojameest,
objektid asuvad kesklinnas ja
Raadil. Tel 5823 0411.
Sõbrakeskuse pesumaja otsib
oma kollektiivi kalander-triikijat
ja abitöölist. Tel 516 5527.

PÕLLUNDUS
(Vilja)puude, põõsaste ja hekkide pügamine. Üle 15 a
kogemusi. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee.
Müüa kartulit (seemnesuurus)
Laura, Quarta, Flavia (varajane).
Tel 5556 6600.
Müüa murutraktor ja muruniiduk. Tel 522 9039.
Viinamarjaistikud, suur valik
sorte, ka avamaale. Tartu kandis
kojutoomisega. Tel 506 7515,
viinamarjad@hot.ee.

REKLAAM
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Õunapuude hoolduslõikus kogenud tegijalt ja okste äraveoteenus. Tel 5344 1304, broneeri
aeg meilil viljapuuhooldaja@
gmail.com.

RIIDED
Jõe butiigis suur valik kasutatud riideid ja jalanõusid meestele ning naistele. Soola 10
Jõe butiigis uued kleidid, pluusid, käekotid, pesu jpm. Soola
10 (Dorpati poolt)

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

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

Kanalisatsiooni ummistuste
likvideerimine. Tel 735 3777,
5566 1888.

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 21.–23. mail kl 10–16
Tartu laste turvakodus
Tiigi 55, Tartu.

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

SÕIDUKID

Kellassepp
Annelinna
keskuses. Ehte-,
prilli- ja kellaparandus. Patareivahetus vaid
3,50 €!

1994.–2006. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Autode ost – küsige pakkumist.
Tel 5839 5949.
Hiina rollerite, mopeedide ja
atv-de remont. Tel 5628 5260.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025,
734 8044.

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info telefonil 5823 2707.
Veo- ja sõiduautode keretööd
ja taastamine. Uued ja kasutatud detailid. Tel 504 0334,
allroads.ee.

Kodused elektritööd.
Tel 735 3777, 5566 1888.

Ehitus- ja remonditööd oma
töövahenditega, sh katlamajade
ehitus ja remont. Tel 5555 9421.
Ehitus- ja viimistlustööd,
akende-uste vahetus. Töö
kiire ja korralik. KÜ-d, eramajad,
kontorid-bürood. Tel 510 0645,
formcenter@gmail.com.
Emailin vanne. Tel 552 2879.
Firma teeb majahoidmisteenust
jt hooldustöid elamutele, ühistutele jne. Tel 509 0750.

Korteriühistu raamatupidamine, revisjon. Tel 735 3777,
5566 1888.
Lõuna-Eesti Nõid võtab vastu.
Selgitan isikliku elu segadusi. Tel
501 1357 Tartus.

Niitmisteenus, trimmerdamine,
puudehooldus ja muud aiahooldustööd: koristamine, istutamine, aiajäätmete äravedu,
jne. Samuti metsatööd: kultuuri
hooldamine, võsalõikus, metsaväljavedu. Tel 5344 1304.

Aedade korrastamine. Tel
525 2862, www.kobruleht.ee.

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

San-tehnik. Tel 5344 8170.
Septikute (2, 3, 5, 10 m³) ja
imbsüsteemide paigaldus ja
müük. Helista ja küsi pakkumist!
Tel 5757 0202.

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

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Master Sport OÜ Tartus
Võru 132a. Tel 659 1109,
www.mastersport.ee.
Kaeve- ja planeertööd miniekskavaatoriga. Raudkäpp OÜ, tel
5568 2671, www.raudkäpp.ee.

Ohtlike puude langetamine,
äravedu, okste purustamine,
heki- ja võsalõikus. Töö kiire ja
korralik! Hinnasula -20%! Järjekorrad lühikesed. Tel 5559 3732,
info@vikatimees.eu.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Väljaandja: Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

VEET MANO – maailmakuulsa energeetilise tervendaja/
selgeltnägija 3 päeva energialaager Taevaskojas ja kursused
Tallinnas, Rakveres, Viljandis.
VEET MANO energiaseminar
ja selja-kaelamassaaži grupp
25.05, 26.05 Tln, Pargi tn 35.
VEET MANO energiaseminar
27.05 Rakvere Aqva Spa, Parkali 4.
VEET MANO energiaseminar
28.05 Viljandis Peetrimõisa k
Härjapea mõisas. VEET MANO
3 päeva laager „Muutuste
energia“ 29.–31.05 Taevaskoja
puhkekeskus. Sooduspiletid
alates 30 € kuni 20. maini ainult
korraldajalt. Piletid Piletilevis.
Registreerime VEET MANO
vastuvõtule. Tel 5689 6670,
www.veetmano.eu.

Teen remondi- ja viimistlustöid. Tel 5648 1251.
Torutööd soodsalt Tartus ja
maakonnas. Tel 5818 3498,
Viktor.

Karske ja sportlik mees tutvub
55 a vaba Tartu naisega.
Tel 5344 0850.
Kivilinna kauboi soovib tutvuda
rõõmsameelse Tartu naisega
vanuses 51-63 a, kellega koos
tantsu lüüa ja kontserdil või muidu
väljas käia. Autot ei ole, suvilat ei
ole, aga on soe süda ja kuldsed
käed. Tunnen ennast väga üksikuna, mul ei ole kedagi peale Sinu,
kui Sa helistad tel 5889 9383.

MÜÜK

Valmistan kodulehti väike
ettevõtetele ja eraisikutele! Tel
5466 9836, websitdesign.eu.

Elektriline mullafrees, roostevaba plekk 1,5 mm x 1,5 m x
3 m, õlleankur 30 l, kastrul 40 l,
autoklaav 35 l. Tel 5348 2895.

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus, san-tehnilised tööd,
vannitubade remont.
Tel 5813 5496.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel
501 5312, www.kutotootmine.ee.
Veoteenus suure kaubikuga.
Tel 502 2026, Toivo.

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

Koguja ostab uuriripatseid. Tartus-Elvas tulen ise kohale. Kõik
pakkumised oodatud!
Tel 5649 5292.
Sarja „Seiklusjutte maalt ja
merelt“ raamatud (kõik 55 tk =
kuni 150 €). Tel 5663 9310.

Suur Piibel (trükitud 1938-1940).
Maksan 100-500 €. Kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, maalid,
graafika, postkaardid, fotod,
märgid, medalid, mööbel,
mündid, paberrahad, ehted,
kellad, samovarid, ikoonid,
nõud jne. Tel nr 5829 9810.
Vanad raamatud, märgid, ordenid, mündid, fotod, graafika,
diplomid jm vanavara.
Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenused!
Utiliseerimine. Head hinnad! Tel
5193 2738.

Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

Kauplus Inderlin ostab vanu
raamatuid, hõbeesemeid,
märke, postkaarte, kunsti jne.
Ka nõukogude perioodist! Raha
kohe kätte! Tel 5803 6752.

Üksik naine (pensionär) Tartust
soovib tutvuda härraga.
Tel 734 3376.

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

TÕNU SILLO
kiviraidur

Kasutatud raamatud.
Tel 734 1901.

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

Lõngapoe maikuu sooduspakkumine: 100% puuvillane
lõim 7.50 €/kg, 1 pool kaalub 1
kg (4x, 6x, 12x). Ropkamõisa 10
(Dentese hoovis, väravast), Tartu.
Maikuus E-R 9-18, L 10-14.
Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

VABA AEG
Ansambel Bailamos sisustab
teie peoõhtu. Tel 5599 5511.
Tantsuõhtu seltskonnatantsudega Dorpati keskuses 22.05
kl 20. Info tel 511 4081,
Eva Tantsukool.

TELLI
KUULUTUS

Viin ära kasutu pesumasina ja
muu kodutehnika. Tel 520 2155.

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

Aitan müüa põllumaa väga hea
hinnaga. Kiired tehingud.
Tel 5620 4096.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastus ja remont.
Tel 5638 1774.

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

Majavammi ja hallitusseente
tõrjetööd. Analüüsid.
Tel 5662 9559, www.niiskusabi.ee.

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

Rakke-, salv- ja sahtkaevude
kaevamine, puhastamine,
süvendamine ja remont.
Tel 557 4792.

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

Korstnapühkija Tartus, Põlvas,
samuti maakondades. Ametlik
akt. Järjekord lühike.
Tel 5191 6605.

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

Tervist reiki abil! Tervendaja
Eve, tel 502 3284.

Survepesu (katused, fassaadid,
sillutised). Tel 5813 5496.

TEENUSED

Aedade, terasside, kuuride/
varjualuste ehitus, haljastustööd. Tel 5841 9964.

Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Ly Chini
OÜ, Tartu, vajalik eelregistreerimine tel 505 8381.

Soodne vedu VW kaubikuga. Tel
553 1419.

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

Klaaside vahetus, parandus,
toonimine ning kahjukäsitlus
kohapeal. Vaba 38a, Tartu, tel
5456 3333, info@alivinauto.ee,
www.alivinauto.ee.

OST

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727. Kogenud
ennustajad 24 h, 1,09 €/min.
www.ennustus.ee.

Kaevan ja puhastan tiike. Erinevad kaeve- ja pinnasetööd.
Võsalõikus giljotiiniga.
Tel 5645 1927, info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee.

Odavad rõivad, Kastani 121. E-R
10-18, L 10-15. Uued ja kasutatud riided. Kogu kaup -50%

Ümarpalkide D-150 valmistamiseks masinad (suvemajad,
kaevuümbrus, laud katusega jne,
7000 €). Tel 552 2879.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Pottsepatööd. Tel 5830 9490,
www.ahjupoiss.ee, www.facebook.com/ahjupoiss.

KaubaPesa (Sõpruse pst 8) – kasutatud riidekaup kogu perele
0,10–2 €/tükk. E-R 15.30-17.45.

Sügavkülmik Bomann ja teler
Panasonic. Tel 522 9039.

TERVIS

Planeerimistööd roomikbuldooseriga. Tel 5826 7949.

Jõe butiik ootab teid E-P Soola
10. Vaata meid ka Facebookis,
pane oma like ja osale mängus!
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1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
Lõunakeskuse ja Eedeni infolett E–P 10–21

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

Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (12 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee

tartuekspress.ee/

730 4455
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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

klaasukseta / veeotstega
Leiliruum: 6 -16 m3
L 490 K 770 S 510
Kaal: 75 kg
245 €
298 €

Pliit "Alma"

Biokamin seinale
L 648 K 374 S 160
Kaal: 4,5 kg
72 €
58 €

• malm
• alumiinium
• roostevaba

7. – 31. MAI

Kamin "Diana"

Saunaahi "F116"

8kW
L 925 K 800 S 550
Kaal: 79 kg
519
598 €

KEEVITUSTEENUS

€

5kW
L 390 K 780 S 390
Kaal: 57 kg
199
239 €

Kaminasüdamik "Jokker"

€

Malmkamin "Agnes"
7kW
L 536 K 557 S 413
Kaal: 79 kg
245
285 €

€

Pelletikaminad al 999 €
"Ketty"
6,2kW
L 456 K 884 S 507
Kaal: 90 kg
1104 €

12kW
L 692 K 520 S 400
Kaal: 107 kg
454 €
319

€

Soome moodulahi
Soojendusala 50 m2
Kaal: 1050 kg
L 940 K 1555 S 630
(Krohviga ahi)

1490 €

999 €

, tartu@kyttesalong.ee

