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Loe järgmisest Koidust

Riigikogu kultuurikomis-
joni ja Eesti-Saksa parla-
mendirühma esimees Ur-
mas Klaas kohtus kolma-
päeval Toompeal Eestit
külastava Schleswig-Hols-
teini liidumaa peaministri
Torsten Albigiga. Kohtu-
misel käsitleti teiste tee-
made hulgas ka Eesti ja
Saksamaa erinevate piir-
kondade koostööd.

«Mul oli väga hea meel
eeskujuliku näitena välja
tuua meie maakonna ja Se-
gebergi maakonna 20 aas-
ta pikkune tihe koostöö.
Peaminister oli sellest
teadlik ning rõhutas, et
kahe maakonna koostöö on
hea näide, kuidas poliiti-
kud on sellele aluse pan-
nud, kuid täna on läbikäi-
mine omavalitsuste, koo-
lide ja inimeste vahel nii
tihe, et me ei suuda kõike
jälgidagi. See tema sõnul
kinnitab partnerluse süga-
vust ning mitmekülgsust,»
vahendas Klaas.

28. juunist 3. juulini toi-
mub Segebergis Põlvamaa
ja Segebergi koostöö 20.
sünnipäevale pühendatud
mitmekesise programmiga
juubelinädal, kuhu on kut-
sutud ka kõik endised Põl-
va maavanemad. Klaasi sõ-
nul kavatseb ta koostöö-
juubelile pühendatud pi-
dustustest kindlasti osa
võtta.

Urmas Klaasi ja Torsten
Albigi kohtumisel olid ju-

Klaas tõi Põlvamaa ja Sege-
bergi koostööd eeskujuks

Merje Meisalu foto
Torsten Albig (fotol koos Urmas Klaasiga) oli Põlva ja Sege-
bergi maakonna 20 aasta pikkuse koostööga hästi kursis.

tuks koostööprojektid kul-
tuuri, hariduse, teaduse ja
keskkonna valdkonnas.
Kultuurikomisjoni esimees
avaldas toetust Schleswig-
Holsteini liidumaa ettevõt-
likkusele uuendatud Lää-
nemere strateegias, kus
pannakse enam rõhku kul-
tuuri poliitikavaldkonnale,
ning märkis, et kindlasti
tekib siin uusi koostöövõi-
malusi.

Eraldi teemana oli üleval
Euroopa Liidu Läänemere
strateegia. Urmas Klaas
ütles kohtumisel Albigiga,
et kuigi Läänemere stra-
teegia on Euroopa Liidu si-
sene, on vaja selle raames
teha koostööd kõigi naab-
ritega. Klaas rõhutas, et re-
gionaalsesse koostöösse
tuleb enam kaasata ka Ve-
nemaad.

«Koostöö Venemaaga on
oluline just keskkonna
valdkonnas, sest Lääne-
mere ökosüsteemid on vä-
ga tundlikud,» lisas  Klaas
ning mainis, et Läänemere
regiooni koostöösse tuleb
Kaliningradi oblasti kõrval
kaasata ka Pihkva ja Le-
ningradi oblastid.

Albigil olid veel kohtumi-
sed peaminister Andrus
Ansipi, Riigikogu esimehe
Ene Ergma, majandus- ja
kommunikatsiooniminister
Juhan Partsi ning kultuu-
riminister Rein Langiga.

Koit

Mati Määrits
mati@polvakoit.ee

Kui mujal Eestis läbisid noo-
red neljapäeval heategevuse
nimel valdavalt 200-meetri-
seid teatejooksudistantse,
siis Põlvamaa noored tegid
ümber Intsikurmu tiigi 600-
meetrise ringi.

OK Põlva Kobras presi-
dendi Nikolai Järveoja
ütlusel oli teatejooksuks
end kirja pannud 17 võist-
konda - Põlva Ühisgüm-
naasiumist, Põlva Kesk-
koolist ning Ruusa ja Vilus-
te põhikoolist. Igaüks pani
välja kaheksa vahetust.
«Kanepi noored jooksid
Otepääl, mis on neile lähe-
mal. Kui eelmisel aastal
lõid kaasa ka Põlva Ühis-
gümnaasiumi õpetajad,
siis seekord kahjuks täis-
kasvanuid ei olnud,» lau-
sus ta.

«Kas olete mõelnud, mis-
sugune õnn on see, kui
kuuleme ja näeme, suuda-
me liikuda, sh joosta!»
pöördus noorte poole Põlva
linnapea Georg Pelisaar.
«Kõikidel lastel paraku se-
da õnne ei ole, mistõttu tä-
na (neljapäeval - M.M.) on
võimalik anda omalt poolt
väike panus selle heaks, et
nende liikumisvõimalused
paraneksid,» lisas ta.

Meer tegi sealsamas hea-
tegevusnumbril 900 7777
ühe kõne, toetades ettevõt-
mist seitsme euroga. «Soo-
vin, et viiksite selle sõnumi
ka oma kodudesse,» kutsus
linnapea noori üles.

Maakonna spordiliidu
peasekretäri Ingrid Muuga
sõnutsi võinuksid noored
ringi ümber tiigi teha kas
või kõndides, sest võit ei
olnud sedapuhku määrava
tähtsusega. «Aga eks lastel
lööb ikka hasart ja võist-
lusmoment välja,» tõdes ta.

Üle Eesti jooksis 9178 last
Üle Eesti osales heatege-
vuslikul teatejooksul 9178
last. Liikumisvõime kaota-
nud laste ravi toetuse ni-
mel jooksma tulnud põhi-
koolinoortele andis Tal-

linnas stardipaugu presi-
dent Toomas Hendrik
Ilves.

Teatejooksu eestvedaja
Erik Pallase avaldas hea-
meelt, et heategevusüritu-
sest on saanud tuhandete
laste jaoks iga-aastane ilus
traditsioon. «Lapsed tule-
vad igal aastal rõõmsasti
teatejooksule jooksma ning
kannavad pärastki kogu
aasta läbi uhkelt tea-
tejooksu särke. Selle üle on
hea meel, sest teatejook-
sust osa võttes annavad
lapsed ja noored oma pa-
nuse heategevusse ning
mõtlevad nende eakaaslas-
te peale, kes on liikumis-
võime kaotanud. Hoolivus
ja arvestamine inimestega
enda ümber ja kogu ühis-
konnas on ilus väärtus,

mida noortele edasi anda.
Ning loodetavasti oskavad
nad sellevõrra rohkem
väärtustada ka oma või-
malusi liikuda ja sporti
teha,» rääkis Pallase.

Teatejooksuga kogutud
annetused lähevad liiku-
misvõime kaotanud laste
raviks Haapsalu Neuroloo-
gilises Rehabilitatsiooni-
keskuses.

Näiteks kuueaastane
Erik sündis elutunnusteta
ning elule turgutades said
arstid tema emale lubada
vaid seda, et poeg hakkab
kunagi silmi pilgutama.
Tänu taastusravile astub
Erik aga tänaseks abiva-
hendite toel juba ise väik-
seid samme.

12-aastasel Artjomil jäid
sünnitrauma järel halva-
tuks mõlemad jalad ja üks
käsi, samuti jäi ta pime-
daks, kuid Haapsalus püü-
takse temagi taastusraviga
abivahendite toel liikuma
saada.

Noored lippasid ümber tiigi
liikumisvõimaluse toetuseks

See noormees andis distantsil endast kõik.

Mati Määritsa fotodTeatepulk on üle antud – uus vahetus asub teele!

Põlva kiireimad
Intsikurmus läbisid ka-
heksa ringi ümber tiigi
kõige nobedamalt Põlva
Ühisgümnaasiumi 8A ja
7B ning Põlva Keskkooli
9B klass.

Noored on
Setomaa üle uhked

Ühe päevaga tabati
kaheksa
alkoholi tarvitanud
sõidukijuhti

Eesti parimad noored aednikud
õpivad Räpinas.
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Kehaline
väärkohtlemine

 Politseile laekus teade,
et Räpina linnas Võõpsu
maanteel asuva ööklubi
ees lõi 32-aastane mees ööl
vastu 5. maid 34-aastast
naist rusikaga näkku, põh-
justades kannatanule füü-
silist valu.

Vargused
 Ööl vastu 8. maid murti

sisse Orava kauplusesse ja
varastati sigarette.

 5. mail avastati, et Lahe-
da valla Vardja külas on lu-
kustamata uksega taluma-
jast varastatud netipulk
Diil. Kahju on 79 eurot.

 3. mail avastati, et Lahe-
da valla Vardja külas on lu-
kustamata uksega taluma-
jast varastatud mootorsaag
Husqvarna 440E. Kahju
on 400 eurot.

 7. mail teatati, et Vastse-
Kuuste valla Leevijõe kü-
las varastati talu kõrval-
hoonest trimmer ja mulla-
frees.

 3.-6. maini murti Lahe-
da valla Tilsi külas sisse ta-
lumajja ja varastati moo-
torsaag Alpina 360, DVD-
mängija, elektritrell, nur-
galõikur, sõiduauto võt-
med.

Agu Lall
Politsei- ja Piirivalveameti
kommunikatsioonibüroo

Päästjatel oli
kaks väljakutset

 9. mail kell 13.53 käisid
päästjad Värska vallas
Vaartsi külas, kus suitsu-
ahjust oli süttinud kulu
ning Kanepi vallas Jõksi
külas, kus järelevalveta
lõkkest oli süttinud kulu ja
metsaalust pinnast 1 ha
ulatuses.

Mis juhtusMis juhtusÜhe päevaga tabati kaheksa
alkoholi tarvitanud sõidukijuhti

Mati Määritsa foto
Kolmapäeva hommikul tuli autojuhtidel puhuda Põlvas Võru tänaval ning Ihamaru ringil (fotol).

ReidReid

tide huviringi käivitamist,
Räpina loomemajja inven-
tari soetamist jne.

Miljööväärtuse ja päri-
muskultuuri säilitamiseks
ja loomise meetmest toeta-
takse rahvariiete ja redisai-
nitud mööbli valmistamise
koolitusprogrammi läbivii-
mist, viitade valmistamist
Seto Külävüü tähistami-
seks, seto niplispitsi raa-
matu väljaandmist jne.

Ettevõtluse meetmest,
kus toetussummad kõige
suuremad, jagub toetust
neljale projektile. Lisaks
ülalmainitud Halika Õu-
natalule toetatakse agro-
turismi arendamist Nopri
talus, OÜ VIP-Mööbli pel-
let-graanulite tootmisliini
soetamist Missos ja Mere-
mäe töökoja kaasajasta-
mist.

Koostöö arendamise
meetmesse esitati kaks
projekti, mis mõlemad said
ka toetuse. Piiriveere Lii-
deri esitatud Lõuna-Eesti
tegevusgruppide ühispro-

jekti «Elu kahe maailma
piiril» raames kerkib su-
veks Piiriveere Liideri ter-
ritooriumile kolm suurt
National Geographicu
kollast akent - Räpinasse,
Podmotsasse ja Obinitsas-
se. Rahastatakse ka Värs-
ka ja Misso valla koostöö-
projekti uute elanike piir-
konda kutsumiseks.

Värska noortel
on nüüd skatepark
Huvitegevuste võimaluste
suurendamiseks on Lea-
der-toetuse abil rajatud
Värska noortele skatepark,
on korraldatud arbi ehk
ðamaanitrummi ehitamise
koolitus Mikitamäel, reno-
veeritud samas naisteklubi
ruumid, kus on võimalik
tegeleda nii keraamika kui
ka kangakudumisega.

Toetatud on Orava Maa-
naisteseltsi õmblustarvi-
kute, köögitarvikute ja lii-
vavärvi valmistamiseks
vajalike vahendite ostu,
mis leidsid kohe ka kasu-

tust liivavärvi koolitusel
Piusal. Toetust on saanud
Räpina rannaala korrasta-
mine ja renoveerimine vee-
ga seotud huvitegevuse
arendamiseks jpm.

Miljööväärtuse ja päri-
muskultuuri säilitamisele
ja loomisele oleme aidanud
kaasa, toetades setode oma
kokaraamatu väljaand-
mist. Leaderi abil on val-
minud lisaks veel mitmed
huvitavad piirkonda tut-
vustavad trükised, nagu

näiteks «Räpina aiad ja
pargid», «Mi uma savvu-
sann», «Setomaa tsässo-
nad», «Seto tikand» jpm.

Eelmisel aastal edukalt
etendunud vabaõhulavas-
tus «Kuurort Ruusa» ette-
valmistustööd olid samuti
Leader-toetuse abil teos-
tatud.

Ettevõtluse arendamise
meetmest on toetust saa-
nud paljud piirkonna väi-
keettevõtjad, et juba tegut-
sevat ettevõtet arendada,

Piiriveere Liiderist said toetust pea pooled projektid
Piiriveere Liideri 2008-
2013 eelarveperioodi vii-
mases taotlusvoorus pälvis
kõrgeima punktiskoori Rä-
pina valla ettevõte Halika
Õunatalu OÜ, mis ligi 21
900-eurose toetuse abil
soetab mahlatootmisliini
ja rajab vajalikud abiruu-
mid.

Kuna rakenduskava
meetmete eelarve oli piira-
tud, said esitatud 62 pro-
jektitaotlusest toetuse vei-
di vähem kui pooled ehk 30
taotlust kogusummas ligi
250 000 eurot. Taas kord
oli aktiivseim kolmas sek-
tor, kust kokku esitati 38
taotlust. Erasektorist lae-
kus 18 taotlust ja omava-
litsustelt kuus taotlust.

Huvitegevuse meetme
kaudu toetatakse noorte
filmiringi käivitamist Ora-
val, Räpina sadama paadi-
silla rajamist veega seotud
huvitegevuse arendami-
seks, Hanikase külakesku-
se juurde laste mänguväl-
jaku rajamist, võitluskuns-

Piirkonda on toetatud ligi kahe miljoni euroga
Piiriveere Liideri kaudu on kogu eelarveperioodi jooksul
Leader-meetme abil piirkonda toetatud pea kahe miljoni
euroga, millest on Põlvamaa maaelu arengut toetatud
enam kui miljoni euroga ja pea teist samapalju on läinud
Võrumaa toetuseks. Valdade lõikes on toetuse summad
jagunenud järgnevalt:
Räpina vald - u  446 000 eurot, 46 taotlust;
Värska vald - u 242 000 eurot, 28 taotlust;
Orava vald - u 206 000 eurot, 23 taotlust;
Mikitamäe vald - u 122 000 eurot, 19 taotlust;
Misso vald - u 444 000 eurot, 48 taotlust;
Meremäe vald - u 477 000 eurot, 49 taotlust.
Piiriveere-üleseid projekte on olnud 27.

seniseid töötingimusi
parendada või hoopis uue
äriga alustada, suu-
rendades seeläbi piirkonna
konkurentsivõimet ja
luues töökohti.

Piiriveere Liider asutati
mittetulundusühinguna
30. märtsil 2006 Eesti ka-
gupiiri äärse piirkonna elu
arendamiseks. Tegevus-
piirkonna ühtsus väljen-
dub väga tihedalt koos ek-
sisteerinud kultuuriruu-
mis, ajaloolises pikaajalises
läbikäimises, paiknemises
Eesti-Vene piiri ja Lämmi-
järve ääres, seto ja võru
kultuuri läheduses ning
sarnases sotsiaalmajan-
duslikus olukorras.

Täname kõiki taotlejaid
Piiriveere Liideri 2008-
2013 arengustrateegia
elluviimisesse panusta-
mise eest!

Kaidi-Mari Liping,
Piiriveere Liideri

juhatuse esimees

Mati Määrits
mati@polvakoit.ee

Paljudel maakonna sõiduki-
juhtidel tuli kolmapäeval kas
korra või rohkemgi alko-
meetrisse puhuda, sest po-
litsei võttis asja eriti põhja-
likult ette. Tabati kaheksa
alkoholi tarvitanut.

Põlva politseijaoskonna
vanemkomissari Toomas
Lihtmaa andmeil kontrol-
liti hommikusel puhumisel
maakonnakeskuses 836
sõidukijuhti ning tabati
neli alkoholi tarvitanud
sõidukijuhti.

«Kriminaalset joovet
õnneks ühelgi ei olnud -
kõigi nende suhtes alustati
väärteomenetlust. Kõik
nad olid 38-59-aastased
mehed, kes arvasid, et
õhtul joodud alkoholi ko-
gus on kehast juba läinud.
Millegipärast hinnatakse
oma võimeid üle. Seetõttu
soovitan soetada endale
pigem 50-60 eurot maksev
alkomeeter, kui tasuda
märksa kopsakamaid
trahve.»

Keskmised trahvisum-
mad ulatavad vanemko-
missari sõnutsi 600-800
euro kanti. Maksimum-
määr on 1200 eurot, juhti-
misõiguse äravõtmine või
30 päeva aresti.

Ühele kahtlust äratanud
juhile tehti ka narkotest,
mis osutus siiski nega-
tiivseks.

Ühtekokku osales hom-
mikusel reidil 17 politsei-
ametnikku ja kaks abipo-
litseinikku. Vaatleja rollis
olid sisekaitse eelkutse
õpilased Põlva Ühisgüm-
naasiumist.

Õhtusel puhumisel Põl-
va maakonnas kontrolliti
369 sõidukijuhti. Taas ta-
bati neli alkoholi tarvita-
nud sõidukijuhti. Veriora
alevikus kinni peetud sõi-
dukijuhi joove oli nii suur,
et tema suhtes alustati kri-
minaalmenetlust. Üks
alkoholi tarvitanud sõidu-

kijuht peeti kinni ja toi-
metati arestimajja, kuna

Joobekahtlusega sõidukijuhtidest
tasub igal juhul teada anda
Toomas Lihtmaa sõnul on politsei jätkuvalt karm ja reso-
luutne nende sõidukijuhtide suhtes, kes alkoholi tarvita-
nuna liiklema kipuvad. Ühtlasi paneb politsei inimestele
südamele, et nad teataksid joobekahtlusega sõidukijuhti
silmates sellest kindlasti lühinumbrile 110. Märganuna
rikkumist, mis ei nõua kohest politseilist sekkumist, saab
sellest teada anda Lõuna-Eesti liiklusliini lühinumbril
14900.

ka tema alkoholijoove oli
ligilähedane kriminaalsele

joobele. Reede hommikul
toimunud kohtuistungil
määras kohtunik 31-aas-
tasele Olavile karistuseks
ühiskondlikku kasulikku
tööd ja võttis lisakaristu-
sena ära mootorsõiduki
juhtimisõiguse 3 kuuks.

Samuti tabati üks joobes
jalgrattur, üks ülevaatu-
seta mootorsõiduk, üks
ülekaaluline raskeveok ja
vormistati kolm muud liik-
lusseaduse rikkumist. Lõuna päästekeskus
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7. mail allkirjastasid Maan-
teeameti ning AS-i Kagu
Teed esindajad tugimaan-
tee 45 Tartu-Räpina-Värska
11,3 kilomeetri pikkuse
Mooste-Leevaku lõigu üm-

berehituse lepingu. Tee-ehi-
tustööd lähevad maksma
5,7 miljonit eurot ning val-
mivad 2014. aasta sügisel.

Ümberehitustööde käi-
gus tehakse Mooste-Lee-

vaku teelõigul ulatuslikku
muldkeha remonti ning
ehitatakse uus alus ja kate.
Tööde tulemusena laieneb
teekate kahe meetri võtta.

Ehitusperioodil suletakse

maantee seoses tugimaan-
tee  54. kilomeetril asuva
teetruubi ehitusega kuni
viieks tööpäevaks. Täpsest
sulgemisest teavitab liikle-
jaid Maanteeinfokeskus.

Tänavu valmib Mooste-
Leevaku teelõigust üks osa
ning järgmisel aastal võe-
takse tee-ehitus ette ülejää-
nud objektilõigul.

Ümberehitustööd teosta-

Allkirjastati Tartu-Räpina-Värska tugimaantee Mooste-Leevaku lõigu ehitusleping
takse Toner-Projekt OÜ
koostatud tehnilise projek-
ti alusel.

Egle Oolo
Maanteeameti avalike

suhete osakond

Raivo Sihver
raivo@polvakoit.ee

Maksu- ja Tolliameti peadi-
rektor Marek Helm rääkis tei-
sipäeval Põlva Maavalitsu-
ses toimunud seminaril, et
ameti eesmärgid järgmiseks
perioodiks on riigi maksutu-
lude kokkukogumine, ebaau-
sa majandustegevuse (ka
varimajanduse) osakaalu
vähendamine ning arengut ja
tulemuslikkust toetava orga-
nisatsioonikultuuri loomine.

Tema sõnul õigustas eelmi-
sel suvel alanud aktsioon,
millega suurendati üle ida-
piiri toodavate kütuseko-
guste kontrollimist, end
igati. Selle tulemusena on
järjekorrad näiteks Koi-
dula piiri- ja tollipunktis
kahanenud imelühikeseks
(võib öelda, et neid peaaegu
enam pole), mistõttu pää-
sevad Vene turistid kerge-
mini Eestisse ning nende
arv on viimasel ajal ka kas-
vanud.

Tahetakse vähendada
salasigarettide osakaalu
Järjekorra vähenemisele
Koidulas on kaasa aidanud
ka Eesti ja Venemaa vahe-
line tollialane koostöö, mil-
le tulemusena vormistatak-
se Paldiski sadamast läbi
Koidula piiripunkti veeta-
vaid Mercedese rekkaid
ainult Vene tollipunktis.

Pea iga nädal avastatakse
suures koguses salasiga-
rette. Näiteks leiti miljoni-
line salasigarettide kogus
niiviisi, et ametnik tahtis
veenduda, kas üle piiri too-
davatel lillepottidel on põh-
jas ikka auk või mitte. Läks
kontrollima ja nii need sala-
sigaretid kätte saadigi.

MTA tollikorralduse osa-
konna juhataja Urmas Koi-
du rääkis, et eesmärk on
vähendada 2016. aastaks
salasigarettide osakaalu 50
protsendi võrra. Praegu
ringleb kõige rohkem sala-
sigarette Ida-Virumaal, sh
ka Maardus. Lõuna-Eestis
pole salasigarettide osakaal
nii suur.

Salasigarettide varustus-
kanalitena kasutatakse
Petseri lähedal asuvat ro-
helist piiri, bussi- ja veoki-
juhte, ümberehitatud sõi-
duautosid, nn Narva muu-
lasid ja kaubaronge. Sala-
sigarette tuuakse sisse ka
Läti kaudu. Nende osakaa-
lu vähendamiseks tehakse
koostööd suurettevõtetega
ning süsteemset tööd va-
rustajatega, korraldatakse
meediakampaaniat ning
oodatakse ka vihjeid aad-
ressil vihje@emta.ee

Üheks meetmeks on ka
konfiskeeritud kauba mak-
sustamine.

See töö ei saa aga kerge
olema. Kui Valgevenes
maksab pakk sigarette
orienteeruvalt 19 eurosenti
ja Eestis üle üheksa korra
rohkem ehk üle euro, siis
ahvatleb ülisuur hõlptulu
paljusid ebaausaid (mitte-
seadusekuulekaid) ärimehi
just selles vallas riskeeri-
ma. See kui organiseeritud
kuritegevus on aga eriti
ohtlik.

Luubi all on
käibemaksupettused
MTA kontrolliosakonna ju-
hataja Kaido Lemendik
rääkis, et 2013. aasta prio-
riteetsed kontrollivaldkon-
nad on käibemaksupettu-
sed, aga ka sektorid, kus
liigub palju sularaha (ka
nn musta raha), näiteks
ehitustegevus, kasutatud
autode müük, metsandus
ning toitlustus- ja majutus-
sektor. Näiteks on Eestis
registreeritud sadu kasuta-
tud autode müüjaid, kuid
maksutulu nendelt eriti ei
laeku. Eesti oli uhke, et eel-
misel aastal hakkas tegut-
sema üle 18 000 uue ette-
võtte, kuid maksukohus-
laste registris need veel eri-
ti ei kajastu.

Maksude (sh ka käibe-
maksu ja aktsiiside) laeku-
mise tõhustamise nimel ta-
hetakse oluline osa kont-
rolliressursist suunata just
maksuriskiga tegevusvald-

kondadesse. Kogu maksu-
tulu laekumine Eestis on
aga hea. Näiteks laekus
maksutulu rahandusminis-
teeriumi pressiteate andme-
tel tänavu aprillis mullu-
sest 6,3% enam.

Avalik sektor on Põlva-
maa suurim tööandja
MTA teabeosakonna juha-
taja Tõnis Kuuse andmetel
on Põlva maakonnas 2329
ettevõtet 6180 töötajaga.
Kõige suurem käive (36%
maakonna ettevõtete käi-
best) on deklareeritud hul-
gi- ja jaekaubanduses ning
mootorsõidukite ja mootor-
rataste remondis. 27% töö-
tajatest töötavad omavalit-
sustes ja avalikus sektoris.
MTA deklaratsioonide and-
metel oli Põlva maakonnas
registreeritud ettevõtete
töötajate keskmine välja-
makse suurus 564 eurot
kuus ehk Eesti keskmisest
(605 eurot) 7% madalam.

2011. aastal tegutses Põl-

va maakonnas 920 FIE-t,
ehk kolm protsenti ettevõt-
jate üldarvust. Keskmine
deklareeritud ettevõtlustu-
lem oli 2011. aastal 3320 eu-
rot ehk 36%  Eesti keskmi-
sest (2449 eurot) kõrgem.

Tõnis Kuuse tõdes, et III
kvartalis kasvab ilmaga
seotud tegevusalades (näi-
teks majutus, maastiku-
hooldus, meelelahutus, jae-
kaubandus) tööhõive.

2012. aastal tehti välja-
makseid 12 538 Põlva maa-
konda registreeritud elani-
kule. Neist 43% töötas
maakonnas registreeritud
ettevõtetes. Juhul kui Põl-
vamaa elanike keskmine
palk oleks 100 eurot kõr-
gem, suureneksid tulu-
maksueraldised maakon-
nas 1,4 miljoni euro võrra.

Põlva büroo töötab
kitsastes tingimustes
MTA Põlva teenindusbüroo
juhtivspetsialist Katrin Si-
mul rääkis, et nad on seal,

kus nende kliendid ning an-
navad õigeaegset ja kvali-
teetset teavet, arendavad
edasi kõiki teenindus- ja
infokanaleid, töötavad väl-
ja uusi e-lahendusi ja liht-
sustavad e-teenuseid. Tema
andmetel on e-maksuametit
ja ka MTA kodulehte usi-
nasti kasutatud.

E-maksuametit/e-tolli
kasutab 62% isikutest.
2012. aastal esitati Põlva-
maal e-maksuameti kaudu
90% tuludeklaratsioonidest
(Eestis tervikuna 90%).

Nelja Eestis tegutseva
panga kliendid saavad juba
2012. aastast teha makseid
e-maksuameti/e-tolli pan-
galingi kaudu. Nutitelefo-
nides saab teha nii kiirpä-
ringuid (maksuvõla  käibe-
maksukohuslase numbri
kontroll, viitenumbriot-
sing) kui ka täita tuludek-
laratsiooni.

Maksukohuslast teavita-
takse e-kirja, SMS-i, tele-
fonikõne ja kirja teel, seda

Maksu- ja Tolliamet tutvustas Põlvas
lähiaastate strateegilisi eesmärke

puuduste kõrvaldamiseks,
maksuvõlgade tasumiseks
ning esitamata ja vigaste
deklaratsioonide esitami-
seks, aga ka saabuvatest
maksude tasumise ja dek-
laratsioonide esitamise
tähtaegadest. Kuna klienti-
de arvamus on MTA-le vä-
ga tähtis, siis oodatakse ta-
gasisidet meiliaadressidel
kaebus@mta.ee, kiitus
@mta.ee või siis kodulehel
tagasisidevormi kaudu.

Teatavasti kolis MTA
Põlva teenindusbüroo eel-
mise aasta lõpus Põlva
Maavalitsuse majja, kus
tegutsetakse praegu kül-
laltki kitsastes tingimus-
tes. Seepärast pöörduski
MTA peadirektor Marek
Helm Põlva maavanema
Ulla Preedeni poole palvega
leida teenindusbüroo tar-
beks majas veel üks täien-
dav ruum.

Marek Helm rääkis, et
MTA on viinud läbi struk-
tuurimuudatused ning ra-
kendanud uue juhtimismu-
deli. Personali optimeeri-
mise tulemusena koondati
MTA-st 242  inimest.

Valdkondliku toimemu-
deli järgi tegeldakse näi-
teks Tartu kompetentsi-
keskuses  aruandlusdistsi-
pliini tagamisega, Pärnu
kompetentsikeskus tulu-
deklaratsioonide menetle-
misega, Jõhvi Kompetent-
sikeskus teeninduslike
kontrollidega ja Tallinna
kompetentsikeskus arves-
tustegevusega.

MTA põhiväärtused on
usaldusväärsus, koostöö
ratsionaalsus ja uuendus-
likkus. Marek Helm on öel-
nud, et nad on uhked selle
üle, et ühiskonna arva-
mushinnangute põhjal on
MTA Eesti elanike silmis
üks usaldusväärsemaid rii-
giasutusi. See on oluline
tunnustus, mida tahetakse
kindlasti hoida.

Majutusettevõtetes peatus
2013. aasta I kvartalis üle
poole miljoni välis- ja sise-
turisti, mis oli 5% enam kui
eelmise aasta samal perioo-
dil. Suurenes nii välis- kui
ka siseturistide arv.

Aasta esimesel kolmel
kuul kasutas majutusette-
võtete teenuseid 303 000

välisturisti, mis oli 5%
enam kui mullu samal ajal.
Kolmveerand välisturisti-
dest saabus Soomest, Vene-
maalt ja Lätist. Soome tu-
riste peatus majutusettevõ-
tetes 133 000 ehk 44% ma-
jutatud välisturistide ko-
guarvust. Kui veel jaanua-
ris jäi Soomest saabunud

turistide arv eelmise aasta
sama kuu tasemele, siis
veebruaris ja märtsis suu-
renes vastavalt 20% ja
19%. Majutusettevõtetes
peatus 79 000 Venemaalt
saabunud turisti ehk enam
kui neljandik kõigist välis-
turistidest. Eelmise aasta
sama perioodiga võrreldes

suurenes Venemaa turisti-
de arv 12%. Venemaa turis-
tide seas olid jätkuvalt po-
pulaarsed aastavahetusrei-
sid - jaanuaris väisas Eesti
majutusettevõtteid 40 000
Venemaa turisti ehk enam
kui pool I kvartalis Vene-
maalt saabunud turisti-
dest. Majutusteenuseid ka-

sutas 18 000 Läti turisti,
mis oli veidi vähem kui eel-
mise aasta esimese kolme
kuu kokkuvõttes. Samuti
saabus Eestisse vähem tu-
riste Saksamaalt, Rootsist,
Norrast ja Suurbritan-
niast.

I kvartalis oli majutuset-
tevõtete klientide seas si-

seturiste 41%. Majutuset-
tevõtete teenuseid kasutas
212 000 siseturisti, mida oli
6% enam kui eelmise aasta
I kvartalis.  Siseturistidest
enam kui pooled olid puh-
kusereisil ja ligi kolmandik
tööreisil.

Aasta alguses peatus majutusettevõtetes turiste mullusest enam

SeminarSeminar

Raivo Sihveri foto
Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helm (keskel), Põlva maavanem Ulla Preeden
(paremal) ning MTA Põlva teenindusbüoo juhtivspetsialist Karin Simul vestlushoos.

Statistikaameti pressiteade
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Urve Vares,
Põlva Lasteaia Mesimumm
liikumisõpetaja

Mesimummi lasteaia poisid
on igal kevadel läbi teinud
väikese «karupoegade ek-
sami», mis selgitab, kui tu-
gevad, julged ja vaprad on
meie kooliminevad poisid.
Sel õppeaastal otsustasime
juba sügisel, et teeme eksa-
mi teistmoodi. Pakkusin
välja matka Taevaskotta,
kus nautida loodust ja
mängida osavusmänge.
Kutsusime kaasa ka tüd-
rukud.

Aprillis saime meeldiva
üllatuse osalisteks - meiega
võttis ühendust Naiskodu-
kaitse Põlva ringkonna ase-
esinaine Kristi Randla, kes
avaldas soovi lasteaiaga
koostööd teha. Väga ahvat-
lev ettepanek! Nii saimegi
kokku, tutvusime ja pani-
me plaanid paika. Otsusta-
sime, et esimene ühine üri-
tus võikski olla «karupoe-
gade» matk Taevaskotta.

Juba 30. aprillil sõitsime
Piibelehe ja Karikakra
rühma lastega Taevaskot-
ta. Lastel oli põnev, kui nad
nägid, et ees ootas palju
sõjaväevormides naisi.

Rivistusel jaotati meile
kolme sorti komme, mille
järgi jagasime meie 31 last
kolmeks grupiks. Iga
grupp sai orienteerumis-
kaardi, mille järele tuli lii-
kuda. Läbisime põneva ja
üllatusterohke matkaraja.

Tark saab metsas
hakkama
Esimene ülesanne ootas
parkla lähedal. Lapsed ot-
sisid piiratud maa-alal
puu-, juur- ja köögivilju.
Arvuliselt tuli neid leida
kümme ja meelde jätma nii-

palju, kui keegi suudab.
Karupoegadel oli mäluga
kõik korras - kümme nime-
tust tulid kui varrukast.

Teises punktis said lap-
sed teada, kuidas metsa
minna ja mida kaasa võtta,
kuidas riietuda ning milli-
sed ohud meid metsas varit-
seda võivad ja mida sel pu-
hul ette võtta. Karupojad
kui «vanad metsaelanikud»

ei jäänud jänni, olid ka va-
rem niisuguste küsimus-
tega kokku puutunud.

Kolmandas punktis tuli
kiivrit kandes roomata lä-
bi maskeeritud ala, okste
alt läbi, see meeldis lastele
väga. Peale selle näitasid
karupojad, kui täpselt nad
visata oskavad ja pimesil-
mi läbisid nööriga piiratud
raja. Kõik sooritasid need
huvitavad osavust nõud-
vad ülesanded edukalt.

Nüüd oli aeg veidi puhata
ja keha kinnitada, ka janu

tuli peale. Metsas liikumine
tekitab ikka söögiisu.
Värske õhk ja Taevaskoja
männimets - tervislik ja
võrratu koht, kuhu ikka ja
jälle tahaks tagasi.

Väike eine võetud, jook
joodud, liikusime edasi
ning järgmises punktis sai-
me kuulda esmaabist. Ka
siin oli arukaid vastuseid
küsimustele ja laste huvi
vajaliku teema vastu.

Hakkasimegi tagasi kõn-
dima ja kui parklasse jõud-
sime, saime mängida laste

«Aliast», loomapiltide järgi
mõistatusi teha ja ära ar-
vata. Lõpuks väike kokku-
võte, meenete vahetamine
ja läbi meie ühine ettevõt-
mine oligi. Olime koos
veetnud toreda hommiku-
pooliku.

Vägev kogemus
Lapsed olid tublid ja nuti-
kad ning pidasid hästi vas-
tu. Lisaks sellele, et saime
palju teadmisi, pidi need ka
meelde jätma, sest järgmi-
ses punktis küsiti nende

kohta. See oli väga õpetlik
ja kinnistav.

Lõpuks sai soovi korral
teha värvidega näole sõja-
maalingu, mille peale lap-
sed lausa tormi jooksid.
Neile nii meeldis muutuda
natukeseks ajaks väikes-
teks sõdalasteks.

Õnneks vedas ka ilmaga.
Kuigi ilmateade oli luba-
nud vihma, ilmataat ikkagi
soosis meid ja suurepärast
matka. Meie «karupojad»
on nüüd karastunud, tea-
vad, kuidas metsa minna,
abi kutsuda, on metsas
osavad ja praktilised, os-
kavad ohtusid vältida ega
jää hätta.

Ütleme suure aitäh Nais-
kodukaitse Põlva ringkon-
na esinaisele Esti Taalile ja
aseesinaisele Kristi Randla-
le ning kõigile vahvatele
naiskodukaitsjatele, kes
toreda ürituse korraldami-
sel abiks olid. Meil oli väga
meeldiv. Mõlemapoolne
positiivne tagasiside andis
motivatsiooni jätkusuutli-
kuks koostööks.

Ootame põnevusega, mil-
lal on meie järgmine koh-
tumine. Tore, et on sõpru,
kes appi ruttavad ja elu
põnevamaks muudavad.
Koostöös peitub jõud ja
meie elu muutub sõbrali-
kumaks, paremaks ja palju
positiivsemaks.

Samuti tasub aeg-ajalt
vaadata vanad traditsioo-
nid üle ja mõelda, et ehk on
aeg midagi muuta ja asjale
teismoodi läheneda, ka-
suks tuleb see igal juhul.
Tuntud tõde on, et vanast
võta kaasa parim ja liida
see uuega. Meie jäime väga
rahule, et olime teinud uue
valiku koos nii huvitava
organisatsiooniga.

Statistikaametilt ilmus äs-
ja veebiväljaanne, mis an-
nab 2011. aasta rahva ja
eluruumide loenduse tule-
mustel põhinedes ülevaate
maakondade olukorrast eel-
mise loendusega võrreldes.

Väljaanne sisaldab and-
meid iga maakonna rah-
vastiku paiknemise, soo-
vanusjaotuse, sotsiaal-ma-
jandusliku seisundi ning
töörände kohta. Edaspidi
lisanduvad ka hariduse, pe-
rekonnaseisu, eluruumide
ja muud andmed.

Väljaanne ilmub ainult
elektrooniliselt ja on ta-
suta kättesaadav Statisti-
kaameti veebilehel.

Andmed Põlvamaa kohta
Pindalalt kuulub Põlva-
maa (2165 km² ehk 5% Ees-
tist) Eesti väiksemate maa-
kondade hulka (väiksemad
on vaid Valga- ja Hiiu-
maa). Ka oma rahvaarvult
(27 448 inimest ehk 2,1%
Eesti rahvastikust) on Põl-

vamaa väiksemate killas.
Veel vähem elab inimesi
Lääne- ja Hiiumaal.

Põlvamaa ainsas linnas,
maakonnakeskuses Põl-
vas, elab vaid 21% maakon-
na elanikest. Sellegi näita-
ja poolest on Põlvamaa
Eestis äärmuslik. Koos
vallasisese linna Räpina
elanikega suureneb linlaste
osatähtsus maakonnas
napilt 30%-ni.

Asustus on Põlvamaal
hõre, vaid 13 inimest ruut-
kilomeetri kohta. 2000.
aasta rahvaloendusest saa-
dik on Põlvamaa kaotanud
16% elanikkonnast ja see
kaotus jaguneb valdade va-
hel võrdlemisi ühtlaselt.
Kõige rohkem on elanikke
kaotanud maakonna kagu-
nurga vallad Värska, Miki-
tamäe ja Orava. Pisut pa-
remas seisus on Põlva ja
Kõlleste vald, mis on (sa-
muti nagu Põlva linn) ela-
nikke kaotanud vaid 10%.

Põlvamaa elanikkond on

üsna vana - keskmine va-
nus 43,2 aastat ehk ligi
kaks ja pool aastat riigi
keskmisest kõrgem. 100
mehe kohta on naisi 107
ehk märksa vähem riigi
keskmisest. Põlvamaa ela-
nike suhteliselt kõrge va-
nus ilmneb vanuserühmade
võrdluses: lapsi on 14% ja
eakate osatähtsus suure-
nes 2011. aastaks 21%-ni
(seda on 3% võrra rohkem
riigi keskmisest).

Sotsiaal-majanduslik
seisund ja tööränne
Põlvamaal elab 2,1% kõi-
gist Eesti vähemalt 15-aas-
tastest püsielanikest.

Põlvamaal on palgatöö-
tajate ja pensionäride osa-
tähtsus ligikaudu võrdne,
st et pensionäre on palju,
palgatöötajaid aga vähe.
Riigi keskmisest tasemest
pisut rohkem on siin aga
õppureid ja ka ettevõtjate
ning töötute osatähtsus on
keskmise lähedal.

Kõige suurem palgatöö-
liste osatähtsus on Põlva
linnas, järgneb Põlva vald.
Mõnevõrra tagasihoidli-
kum on palgatöötajate osa-
tähtsus Räpina vallasise-
ses linnas, Laheda ja Valg-
järve vallas.

Suhteliselt väikese palga-
töötajate arvuga Ahja,
Orava ja Kõlleste vallas on
keskmisest pisut enam et-
tevõtjaid. Põlvamaal on pal-
ju õppureid - suur osa neist
on tõenäoliselt tudengid.

Suurel määral annavad
Põlvamaa elanikkonnale
näo pensionärid. Kõige roh-
kem - üle poole vähemalt
15-aastastest elanikest - on
pensionäre Mikitamäe
vallas, teistes valdades on
pensionäride osatähtsus
võrdlemisi ühesugune; suh-
teliselt vähem on neid vaid
Põlva linnas.

Põlvamaa hõivatutest
67% töötab kodumaakon-
nas. Töörände kõige levi-
num sihtpunkt on Tartu-

maa, kus töötab ligi 10%
Põlvamaa hõivatuid. Eriti
palju - üle 25% kõigist hõi-
vatutest - käib Tartumaale
tööle Ahja, Vastse-Kuuste
ja Valgjärve vallast. Harju-
maale käib Põlvamaalt töö-
le vaid 2% hõivatutest.

Lähimaakondadevahe-
line tööränne on Kagu-Ees-
tis võrdlemisi tihe: Võru-
maale käib 20% Laheda
valla ja 15% Orava valla
hõivatuid, Kanepi vallast

Põnev koostöö naiskodukaitsjatega

MetsaretkMetsaretk

Ahjalane teostab end Tartu- ja välismaal,
enim pensionäre elab Mikitamäel

Kas teadsite, et
• kõige nooremad inimesed elavad Rae, Ülenurme ja
Kiili vallas (keskmine vanus 33 aastat), kõige vanemad
Piirissaare, Alajõe ja Torgu vallas (keskmine vanus üle
51 aasta);
• asustustihedus on kõige suurem Tartu linnas (2516
inimest ruutkilomeetril), kõige väiksem Illuka vallas (1,6);
• kõige vähem eestlasi elab Sillamäe ja Narva linnas
(5% elanikest), kõige rohkem Pühalepa, Kihnu ja Muhu
vallas (üle 99%);
• Eestis on 19 püsielanikega saart. Eestis on 102 tühja
(püsielaniketa) küla;
• Ida-Virumaa pakub kõige enam tööd oma maakonna
elanikele - 81% hõivatutest töötab kodumaakonnas.
Raplamaa hõivatutest töötab oma maakonnas vaid 57%;
• välismaal käib tööl kõige rohkem inimesi Kasepää
vallast (iga kaheksas ehk 12,5%) ja kõige vähem Illuka
vallast (1,2%);
• enim elanikke võitnud omavalitsused on Viimsi, Kiili ja
Harku. Enim elanikke kaotanud omavalitsused on Piiris-
saare, Vasalemma ja Torgu.

käiakse lisaks Tartumaale
tööle Võru- ja Valgamaale.
Viimatinimetatud maakon-
nas käib tööl ka 7% Valg-
järve valla hõivatutest.

Välismaal käib tööl 6%
Põlvamaa hõivatutest.
Suurim on välismaale rän-
dajate osatähtsus Ahja val-
las, kus välismaal tööl käib
koguni 11% hõivatutest.

Statistikaameti väljaannet
sirvis Margit Õkva

Foto erakogustLisaks metsatarkuste omandamisele õppisid lapsed ka pisut sõdurioskusi.
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Näiteid tsaariajast
(1900-1917). Peo korral-
damiseks oli vaja tsaari-
politsei luba

1906. aasta põhiseadusega
lubati Venemaa kodanike-
le, sealhulgas ka Balti ku-
bermangudes, mitmeid üld-
tunnustatud põhiõigusi ja
vabadusi: eluruumi ja
omandi puutumatus, sõna-,
trüki-, koosolekute, ühin-
gute, usu-, elukoha ja elu-
kutse valikuvabadus.

Paraku sõltus nende õi-
guste sisu rakenduslikest
eriseadustest ja haldus-
praktikast, kuna mitmete
ukaasidega vormistatud
ajutised reeglid trükisõna
(24. november 1905), liitu-
de ja ühingute koosolekute
(4. märts 1906) kohta keh-
testasid hulga kitsendavaid
piiranguid ja kahandasid
põhiseaduslike garantiide
tähtsust. Kõik seesugused
piirangud suurendasid
veelgi toonast paberibüro-
kraatiat, sest igasuguse
avaliku ürituse kohta, sh
pidude korraldamiseks, tu-
li taotleda maakonna polit-
seiülemalt luba. Vähe sel-
lest – palvele tuli lisada ka
ürituste täpne kava: sõna-

sõnalt tuli kirja panna ko-
gu teave esitatava kohta.

Praegu kõlab see küll
vist pisut mõistusevasta-
selt, et peokava pidi olema
lisatud sellekohasele palve-
le, kuid teisest küljest on
niisugune arhiivimaterjal
tänasel päeval suure väär-
tusega kui ajalooallikas,
mis annab meile tõese pildi
sellest, milliste ettekanne-
tega esineti, milliseid laule
(helilooja, sõnade autor)
lauldi, milliseid näidendeid
mängiti jne. Veel saame
teada, kuidas meie rahvus-
like autorite – heliloojad,
kirjanikud – laulud ja näi-
dendid jõudsid lavale, kel-
le omad konkreetselt jms.
Seega tsaariajal ei tohtinud
ükski avalik üritus toimu-
da politsei loata. Ka peo
pidamiseks pidi alati olema
maakonnapolitsei luba,
vastasel juhul oli kohalikul
urjadnikul õigus pidu ära
keelata ja ülemustele rik-
kumisest ette kanda, millele
võis järgneda seadusest üle-
astujate karm karistamine.

Kui näiteks mõni selts
tahtis korraldada pidu, siis
kõigepealt tuli seltsi eest-
seisusel (juhatusel) paluda

maakonnaülemalt peokor-
raldamiseks luba. Praktili-
selt tähendas see, et kirja-
likult tuli teatada korral-
damise kuupäev ja esitada
peokava. Kava tuli omakor-
da kirjutada kahes keeles
– esmalt vene keeles, siis ka
eesti keeles. Kreisilinnas
Võrus nt tuli kava esitada
ka saksa keeles.

Vaadeldes arhiivimaterja-
lides leiduvaid seesuguseid
teateid, saab nende põhjal
teha mõningase üldistuse.
Taotlus koos peokavaga
tuli kirjutada kõigepealt
vene ja siis eesti keeles,
kuid tavaliselt on ühe le-
hekülje poolele tekst nii
mahutatud, et sellel on nii
vene- kui eestikeelne osa
esitatud võrdses mahus, st
et nad oleksid omavahel
võrreldavad. Igal juhul on
venekeelne osa alati eral-
datud eestikeelsest tugeva
horisontaaljoonega.

Maakonnaülem oli taot-
lusele-palvele kirjutanud
vastava resolutsiooni
nõusoleku kohta, seejuu-
res teinud korralduse oma
nooremabile, et viimane
laseks kohalikul urjadni-
kul kontrollida, mida peol
tehti – kas peeti kinni ette-
nähtud kavast, kas peol
toimus korrarikkumisi,
kui jah, siis mis laadi need
olid. Urjadnikul tuli polit-

seiülema nooremabile teha
sellekohane kirjalik ette-
kanne.

Oluline oli, et taotlusel
oli märgitud peo algus. Mõ-
nikord alustati peoga isegi
pärast lõunat, näiteks kell
14, tavaliselt aga ikka kell
18 õhtul.

Näiteid peoõhtute
ülesehitusest ja
mängukavadest Vene
võimu ajal (1900-1917)

Kõik toonased avalikud pi-
duõhtud korraldati ühesu-
guse ülesehitusega. Ühe
osana pakuti kahte lühi-
näidendit või siis ühte kahe-
kolmevaatuselist näiden-
dit, mille vaatused omakor-
da võisid koosneda veel mit-
mest pildist.

Teise osana pakuti laule,
sooloettekandeid, instru-
mentaalpalasid. Kolman-
das osas oli alati tasuline
tants, millele tuli eraldi
pilet osta, naistele odavam,
meestele kallim. Sellele
lisaks olid veel mõningad
ühisüritused – seltskondli-
kud mängud, loterii.

Kava võis ettekannete
osas teisendada, st et pol-
nud kindlat nõuet, et pidi
näitemänguga alustama.
Üsna paljudel juhtudel
alustati koorilaulu, soolode
ja instrumentaalpaladega,
siis esitati näidend ja loo-

mulikult oli lõpuürituseks
tants.

Olgu näiteks toodud mõ-
ned peokavad sellises kee-
lepruugis, nagu nad toona
olid kirjutatud.

«I. Pidu 1912. a juuli-
kuus, korraldaja – Põlva
Rahvahariduse Selts

14. ja 15. juulil 1912. a.
Seltsimaja aia avamise
puhul suur suve pidu.

I. Laupäeval 14. juulil
kell 9 õhtal seltsi majas ük-
sikute kooride kontsert ja
II. näitemäng Ristitegijad.
L. Anzengenber. Rahva-
tükk 3 vaat. Tants. Tege-
lastel sisse minek prii. Võe-
rad maksavad 35 kop. II.
15. juulil kell 2 pl.l. Seltsi
aias Põlva ja naaberkihel-
kondade ühendatud koori-
de kontsert. (umbes 200
lauljat). Juh. Kunstn. hr S.
Lindpere.

Eeskava. I. 1) Koit – Lü-
dig. 2) Enne ja nüüd – M.
Herman. 3) Üksinda – Kap-
pel. 4) Minu armas isamaa
– K. A. H. 5) Laevnik – Lü-
dig. II. 6) Mis mulle jutus-
tab koidikutuul? – M. Her-
man.7) Kuule kui (mitteloe-
tav tekstiosa, R.K) – Pacius.
8) Mis mulle meeldib –
Saar. 9) Lauluke – K. A. H.
10) Ärka üles Isamaa – Läte
(orkestri saatel). Vaheaega-
del mängib Põlva ja Kanepi
ühendatud keelpillide

koor). Vihmase ilmaga
kontsert saalis.

Saalis kell 9 õhtul kont-
sert. Eeskava. 1) Mustlase
elu – Schuman. 2) Koorid
kella laulust – Kornberg, C.
Waldburgi öö I jagu F. Men-
delson. 2) Kunstniku Leni-
pere viiulisoolo klaweri
saatel. 3) Näitemäng «Läh-
me lahku». Lustmäng kol-
mes vaatuses Sardon ja
Ede Naje. Osalised: Härra
von Piunelles, Cypirenna,
tema abikaasa. Adhemar
Giatignan, tema onupoeg;
Härra von Clarigne Proua
von Brionne, lesk; Proua
von Valfontaine; Preili von
Lusingnau Baufordin; Bar-
ten, kammerteener; Josep-
ha, toatüdruk - Prunnelleri
juures; uksehoidja, Jo-
seph, ülemkelner, Jean, tei-
ne kelner. Tegevuse koht
Reinis. Tants.

Alkoholita einelaud seltsi
aias. Hobuste järelvaatami-
se eest saab hoolitsetud.

Piletid: I plats – 50 kop.,
II plats – 35 kop., II seisu-
plats – 20 kop. Saalis I ja
II rida 1 rubla, I plats 75
kop., II pl. 50 kop., III pl.
35 kop. Galleri I pl. 35
kop., II pl. 20 kop.» (Ma-
terjal EAA fondist nr 337)

Rein Kaldma

Pidudest ja üritustest Põlvas aastakümnete jooksul 1.
Sellest nädalast avaldame kultuuri- ja haridus-
küljel järjejutuna koduloouurija Rein Kaldma
lühiuurimuse ürituste korraldamisest Põlvas
endistel aegadel.

Indrek Sarapuu
indrek@polvakoit.ee

20 aastat on Värska Güm-
naasiumis õpetatud majan-
dusõpetust. Sel neljapäeval
aga oli Värska Gümnaasiu-
mis eriline päev – peeti ette-
võtlus- ja tutvumispäeva.
Juubeli puhul korraldati Se-
tomaa koolide ettevõtlus-
päev ja külla tuli Eesti üldha-
riduskoolides majandusõpe-
tust koordineeriv Junior Ac-
hievementi Arengufond.

Samas kandis üritus ka
eesmärki meelitada Seto-
maa põhikoolide lõpetajaid,
kel mõtteis mõlkunud
haridustee jätkamine, Se-
tomaa ainsasse gümnaa-
siumisse.

Hommikul olid külla pa-
lutud Setomaa koolide
esindused, et osaleda Eesti
Junior Achievementi  läbi
viidavas turumängus ning
kuulata Marketingi Insti-
tuudi ettevõtluse koolitaja
Epp Vodja loengut «Ettevõt-
likkus ja ettevõtlus».

Tema eestvedamisel kor-
raldati ka turumäng, mille
tulemusena selgusid pari-
mad majandusknihve tund-
vad Setomaa õpilased. Pa-
rimaks tootjaks osutus
Omar Purik Värska Güm-
naasiumist. Parim müüja
oli Mauno Kapten. Parim
pank Eike Koppel, kes kõik
on samuti Värska Güm-
naasiumi õpilased. Pari-
maid kodusid oli võrdselt
kolm ja nendesse kuulusid

Meremäe, Mikitamäe ja
Värska koolide õpilased.

Kogemustega koolitaja
Epp Vodja sõnul on Seto-
maa lapsed vägagi erilised.
«Nende puhul on tunda tu-
gevat identiteedi tunne-
tamist,» sõnas Vodja. Tema
sõnul on Setomaa kohatu-
rundus üldse väga hästi
tööle läinud ning lapsed

teadvustavad oma juuri ja
on selle üle uhked.

Pärastlõunasel tutvumis-
päeval mängiti  tutvumis-
mänge, mis pakkusid osa-
lejatele üksjagu lusti pä-
rast asjalikku turumängu
ja ettevõtlusteemalist loen-
gut. Ringkäik koolimajas
tutvustas väljapandud kä-
sitöö- ja kunstinäitusi, sa-

muti majandusnäitust «20
aastat majandusõpetust
Värska Gümnaasiumis».

Õpilasfirma Reklama rää-
kis oma tegemistest ja tel-
gitagustest, mis pakkusid
teiste koolide õpilasfirmade
esindajatele suurt huvi. Di-
rektor rääkis õppesuunda-
dest gümnaasiumiastmes
ning seejärel saadeti õpi-

lased orienteerumismängu-
le mööda Värska Gümnaa-
siumi. Päev päädis suupis-
telauas, kus õpilased said
suuliselt vastata küsi-
mustele päeva jooksul
kuuldu-nähtu kohta. Pä-
rast külaliste lahkumist
võttis direktor Rein Zaitsev
pika päeva kokku sõna-
dega: «10 punktist 9,5».

(Järgneb.)

Näitus «Peipsist
Vilsandini»
Alates sellest nädalast
saab näha aadressil www.
virtuaalnaitus.ee õpilas-
tööde näitust «Peipsist
Vilsandini». Virtuaalnäi-
tuse eesmärk oli kokku ko-
guda ning internetikesk-
konnas näitusena üles sea-
da pildid esemetest, mida
õpilased tööõpetuse ja kä-
stiöötundides teinud on.

Eesti Tööõpetajate Seltsi
juhatuse esimehe Jürgo
Nooni sõnul saadeti teist
korda toimuvale virtuaal-
näitusele ligi 600 tööd 57.
koolist üle Eesti. «Kaasa-
tud oli tööõpetuse, käsitöö-
ja algklasside õpetajad, jaa-
nuaris toimus ettevõtmise
käigus ka pildistamise alg-
kursus,» lisas Nooni.

Nooni hinnangul ei asen-
da virtuaalnäitus tavanäi-
tust, kuid on sellele alter-
natiiviks. «Kindlasti on
plussiks see, et veebi ripu-
tatud piltidest saab osa
suurem hulk huvilisi, sa-
mas jäävad ära esemete
transpordi ja näitusesaali
üürimisega kaasnevad ku-
lutused,» rääkis Nooni.

Virtuaalnäitust «Peipsist
Vilsandini» saab näha
2013. aasta lõpuni.

Koit

 

Kõige edukam õpilasfirma Reklama tutvustab Setomaad. Epp Vodja hindab kõrgelt Seto noorte aktiivsust.
Indrek Sarapuu fotod

Noored on Setomaa üle uhked



6  Arvamus Koit  11. mai ’13Toimetaja Eve Salundi, eve@polvakoit.ee, tel 799 9457, 5333 9368

JuhtkiriJuhtkiri

,, ,,

Toimetus Lao 5,  63308  Põlva www.polvakoit.ee

Üldtelefon 799 9450 Faks 799 5681

Peatoimetaja Kauno Kõima 799 9458, 529 6749
kauno@polvakoit.ee

Vanemtoimetaja Aare Lepaste 799 9452, 520 1965
aare@polvakoit.ee

Kujundustoimetaja, Anneli Laine 799 9456, 525 1763
kavad anneli@polvakoit.ee
Uudised Mati Määrits 799 9454, 505 0335
Arvamus Eve Salundi 799 9457, 5333 9368
Majandus Raivo Sihver 799 9459, 526 7519
Elu, kirjad Margit Õkva 799 9453, 5333 7517
Kultuur, haridus Indrek Sarapuu 799 9461, 510 5532
Sport Ulve Määrits 799 9455, 509 7160
Kujundus-küljendus Kaie Kull 799 9456

Taive Tullus 799 9456
Keeletoimetus Jana Kuningas 799 9462

Ulve Määrits 799 9455
Reklaamitoimetus Isis Sihver 799 9450, 5300 4289

reklaam@polvakoit.ee, isis@polvakoit.ee
Pearaamatupidaja Tea Sool 799 9460, 799 1652

tea@polvakoit.ee     5342 8349
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ning lühendada. Kaastöid
ei tagastata ega retsenseerita.

Autori aadressi, isikukoodi ja pangakonto numbrita  kaastöid ei honoreerita.
Koidus ja selle lisades avaldatud artiklid on autoriõigustega kaitstud teosed ning nende

edastamine ja reprodutseerimine mis tahes kujul OÜ Põlva Koit nõusolekuta on keelatud.
Kaebuste korral pöörduda  Pressinõukogusse, e-post: pn@eall.ee; tel  646 3363.

Tellimisindeks 69846
Ilmub 3 korda nädalas T, N, L
Väljaandja OÜ Põlva Koit
Trükk AS Võru Täht  trükikoda

Emadepäev kuulub pühade hulka, mida meil
hakati tähistama 1988. aastal. Päeva sõnu-
miks oli siis, ning peaks jäämagi, tänu aval-
damine oma emale, vanaemadele, vanavana-
emadele. Paraku hakkab päeva riiklik tähis-
tamine tasapisi vähendama emadepäeva kui
perepüha tähtsust, sest sellest on saanud pi-
gem emade ja naiste ametliku austamise päev.

Eesti Naisliit annab alates 1998. aastast
välja aasta ema tiitlit. Tiitli võib saada Eesti
Vabariigi kodanik, kelle peres kasvab või on
üles kasvatatud vähemalt kaks last. Aasta
ema peab olema pälvinud tähelepanu ja tun-
nustust ka oma ametitöös. Lisaks valitakse
maakondades aasta ema, raadiojaamad kut-
suvad kirjutama emadest, ansambel Noorkuu
ootab oma Facebooki lehele emasid iseloo-
mustavaid kirjutisi, et siis välja kuulutada
nende ansambli aasta ema, kellele minnakse

Mõeldes homsele

Jäägu siiraim tänu
lihtsasse kevadlille-
kimpu.

personaalset kont-
serti andma. Kuigi
tunnustamisest ja
heast sõnast on ikka
puudu, ei peaks siiski
üle pingutama.

Las jääda emade-
päev ennekõike ikkagi perepühaks. Ilusaid
naisi on palju, aga ema on üksainuke... Ema
on see, kes annab endast kõik - oma surma-
tunnini. Emale mõeldes tahaks igaüks meist
mõne hetke tagantjärele paremaks muuta,
olematuks teha need hetked, kus mõtlematus
ja mõistmatus on talle haiget teinud. Ema
tugi toob maa peale, kui hing sassi läheb, an-
nab jõudu, kui enam üldse ei jaksa. Aitab ise-
endast aru saada, kui mitte keegi enam ei
mõista.

Tunnet, et oled alati armastatud ja ooda-
tud, ei korva reklaamikampaaniad osta ema-
le parfüüm, tolmuimeja, uus mobiiltelefon
või poole hinnaga pesumasin... Äraoldud aega
ei saa kinni maksta. Jäägu siis siiraim tänu,
nagu emadepäeval kunagi aastate eest kom-
beks oli, lihtsasse kevadlillekimpu. Leidke ae-
ga, õnnitlege ja tänage oma ema - elu kandjat
ja hoidjat, ning pidagem emasid kodudes mee-
les rohkem kui ühel päeval aastas.

Omastehoolduse ning hool-
dusravi või hooldust vaja-
vate inimeste põhjatu ja
traagiline problemaatika
on viimaks ka Eesti «edu-
ühiskonnas» kõlapinda
leidnud.

Vajadust kiirete tegude
järele rõhutasid sotsiaalde-
mokraadid juba läinud aas-
ta jõulude eel, kui viisime
Riigikogu suurde saali
oluliselt tähtsa küsimuse-
na omastehoolduse olukor-
ra ja selle mõju nii majan-
dusele kui moraalsele kesk-
konnale.

Tollal selgus, et oma
lähedastele pühendunud
omastehooldajateta ei oleks
meil hoolekande korralda-
mine üldse võimalik. Ühe-
selt joonistus välja ka see,
et Eesti riik käib omaste-
hooldajate tasuta tööjõudu
kasutades rahaga pillavalt
ringi. Kui inimene on sun-
nitud kodus oma sugulase
eest hoolitsema, ei saa ta
töötada ja temalt jäävad ka
maksud laekumata. Toona
sai selgeks seegi, et puudu-
vad pädevad andmed selle
kohta, kui palju hoolda-
tavaid meil on, kus nad ela-
vad ja millised on nende
vajadused.

2005. aastast on täiseali-
se inimese hooldajale toe-
tuse maksmine olnud oma-
valitsuse kohustus. Raske
puudega inimese hooldami-
se eest on see praegu 15 eu-
rot ja sügava puudega ini-
mese eest 25 eurot kuus.

Kui aga täistööjõus ini-
mene peab näiteks voodi-
haige lähedase tõttu ka
oma tööst loobuma, siis
millest ta üldse elab? 2012.
aastal oli Eestis vähemalt
14 900 oma pereliiget hool-

Müts maha omastehooldajate ees!

Heljo Pikhof,,,,,
Riigikogu liige,
sotsiaaldemokraat

davat inimest. Mida saab
halvatud ema hooldav tü-
tar või insuldihaiget poega
hooldav ema endale lu-
bada?

Kes aga püüab oma pal-
gatöö kõrvalt ka kodust
koormat vedada, põleb sa-
muti varem või hiljem läbi.
Vaimne ja füüsiline üle-
koormus võib viia pere-
suhte katkemiseni. Ja kui
ära on lõigatud mis tahes
võimalus korrakski aeg
maha võtta ja saada osa
ühiskonna- või kultuuri-
elust, siis mis jääb üldse
üle, et end inimesena tun-
da? Nii ei püsi pikalt kon-
kurentsivõimelisena töötu-
rul, nii ei ole ka jõudu töö
kaotamise korral uut ame-
tit leida.

Hooldekodude kuutasu
kõigub 500-1000 euro vahel
- seda pensionist ei maksa.
Riik hooldekoduteenust ei
toeta, küll aga toetab 85
protsendi ulatuses ja 60
päeva aastas hooldusravi,
mis tegelikult on mõeldud
haigusest taastumiseks,
mitte pidevaks hoolduseks.
Seepärast «loksutataksegi»
oma eakaid ühest hoolde-
kodust teise, et sedagi toe-
tust maksimaalselt kasuta-
da. Pisut rohkem on riigilt
tuge loota üksikutel eaka-

tel või muidu abi vajavatel
inimestel: nemad võivad
küsida vähemalt koduhool-
dust. Aga seda teenust na-
pib samuti.

Vähegi endaga toimetule-
va inimese parim keskkond
- ka hääbumiseks - on oma-
enese kodu. Näiteks Nor-
ras on igal inimesel selleks
seadusejärgne õigus. Vaja-
duse korral saadetakse abi-
vajajale koju õde, kes aitab
meditsiinilise poole pealt,
hooldaja, kes hoolitseb toit-
mise ja pesemise eest ning
koduabiline, kes käib poes
ja koristab.

Sotsiaaldemokraatide
fraktsioon tegi Riigikogus
valitsusele ettepaneku:
muuta «Eesti hooldusravi-
võrgu arengukava 2004-
2015» nii, et meie hooldus-

kindlustuse võimalused
ning tagada inimestele jõu-
kohase omaosalusega hool-
dusravi. See tähendab, et
pensionist peaks jaguma
hooldekodu koha eest
maksmiseks ja pisut jääks
taskurahagi. Ja kindlasti
nõuab eelisarendamist ko-
duhooldus.

Euroopa Liidu raha eral-
damine selleks, et «märga-
tavalt» vähendada omaste-
hooldajate koormust ja ai-
data neil tööle naasta, mida
sotsiaalminister lubab, on
üürike kergendus, sest eu-
roliidust pärit rahasum-
mad saavad peagi otsa.

Samuti on väga vähestel
eakatel võimalik välja üü-
rida või müüa kodu, et ta-
suda hooldekodu pikaajali-
se teenuse eest.

Nii nagu süda on mooto-
riks, mis tagab, et kogu or-
ganism toimiks ja oleks elu-
jõuline, on tõmbekeskused
maakondades kohaliku
arengu mootoriks. Mooto-
riks, mis tagab, et nii kes-
kuses kui selle ümber oleks
võimalused elamiseks.

Järgmise seitsme aasta
euroraha lähebki eelkõige
selliste keskuste, kohalike
südamete turgutamiseks ja
elujõulisena hoidmiseks.
Et keskused suudaksid ko-
gu oma toimeala ulatuses
tegeleda koordineeritult
kohaliku elu küsimustega.

da, kuidas inimesed täna
elavad, kuidas on ajas
muutunud nende harjumu-
sed ja vajadused.

Suur osa inimesi peab
Eestis mõistlikuks töölkäi-
mise ajaks poole tunni pik-
kust teekonda. Suur osa
inimesi nii käitubki - 73%
maapiirkondade inimestest
käib tööl mõnes teises oma-
valitsuses. Sisuliselt ongi
kujunenud võtmeküsimu-
seks, kuidas tagada hea
töökoht, kvaliteetne hari-
dus ja muude igapäevaseks
eluks vajalike asjade kät-
tesaadavus kuni pooletun-
nise teepikkuse jooksul.

Lahendusi on kaks -
ühest küljest tuleb panus-
tada infrastruktuuri aren-

gusse ehk parandada teede
olukorda ja kaasajastada
ühistranspordivõrku, et
see liikumine oleks võima-
likult kiire, mugav ja ohu-
tu. Teiselt poolt tuleb
tugevdada ka neid keskusi
endid, kuhu paljud inime-
sed igapäevaselt tööle, koo-
li, poodi või miks mitte ka
kinno, kontserdile ja koh-
vikusse sõidavad.

Kui vaadata viimasel
kümnendil toimunud rah-
vastiku ümberpaiknemist,
siis jõuks, mis inimesi lii-
kuma paneb, ongi tööko-
had. Neid eesmärke - tõm-
bekeskuste tugevdamist ja
eelkõige töökohtade loo-
mist ning liikumisvõima-
luste parandamist - tee-
nivad ka järgmise perioodi
eurorahad, et panna pidu-
rit inimeste koondumisele
paari suuremasse linna ja
nende ümbrusesse.

koolivõrgu väljaarendami-
ne, investeeringud tervis-
hoiu ja sotsiaalhoolekande
valdkonda on konkreetsed
sammud, mis muudavad
need keskused tugeva-
maks.

Millised on tõmbekes-
kused, tuleb selgeks teha
igas maakonnas kohalikke
olusid arvestades.

Ei ole võimalik üles ehi-
tada riiki, kus igas külas
ja alevikus oleks kaasaeg-
ne koolimaja, tööstuspark,
kaubanduskeskus, ujula ja
spordihall. Aga meie üles-
anne on luua ja tugevdada
piirkonnakeskusi.

Tugevast keskusest ei
võida isegi nii palju see kes-
kus ise, kuivõrd just tema
tagamaa ja seal elavad ini-
mesed, kes pole sunnitud
paremate võimaluste otsi-
miseks kolima suurtesse
linnadesse, vaid saavad
elada edasi oma kodukohas
ning käia näiteks tööl või
gümnaasiumis piirkonna
keskuses. Nii nagu tuge-
vast ja tervest südamest on
kasu kõigil organeil, kuhu
süda verd pumpab ja neid
elujõulisena hoiab.

,, ,,
Omastehooldajate
probleemi lahenda-
mine pole võimalik
süsteemi korrastami-
seta ja ilma, et rahas-
tamisküsimused olek-
sid saanud vastused.

ravi korral-
dus lähtuks
abivajajate
t e g e l i k e s t
vajadustest.
Te i s i s õ n u
peab valitsus
t ö ö t a m a
välja toimiva
s ü s t e e m i ,
mis teeb
hooldusravi
kõigile abi-
vajajatele kättesaadavaks
ja vähendab omastehoolda-
jate koormat.

Omastehooldajate prob-
leemi lahendamine pole
võimalik aga süsteemi
korrastamiseta ja ilma, et
rahastamisküsimused
oleksid saanud vastused.

Meil tuleb endale aru an-
da, et hooldust ja ravi vaja-
takse kõige sagedamini
üheskoos. Sestap tuleb
ühendada riigieelarve, oma-
valitsuste eelarvete ja ravi-

Kommuunis
või sõpruskon-
nas vananemi-
se idee ei sobi
paljudele ja on
ka mitmete
agadega. Sa-
mas ei tohi
kõrvale heita
ühtki võima-
lust, mis võiks
k e r g e n d u s t
pakkuda.

Ehk oleks hoolduskind-
lustuse mõte jätkusuutli-
kum? Või siis jätta tulu-
maksumäär 2015. aastast
ühe protsendi võrra lange-
tamata, millest võidaksid
nagunii ainult suurema
sissetulekuga töötajad. Ja
edasi kanda «vabanevad»
70 miljonit eurot hoopis
omavalitsustele, kes saak-
sid turgutada koduõendust
ja toetada erivajadustega
inimestele suunatud tee-
nuseid.

2,3 miljardit eurot regionaalarengusse

Kaia Iva,
Riigikogu IRL-i
fraktsiooni esimees

KK

JJ
ärgmise perioodi eu-
rorahast on 2,3 mil-
jardit eurot otsese

regionaalse arengu mõju-
ga. Tööstusalade ja kompe-
tentsikeskuste loomine
tõmbekeskustes, kaasaegse

ui tahame teha
tarku otsuseid,
peame oskama

vaadata piisavalt palju et-
te. Meie inimesed kolivad
üha enam keskustesse ja
nende ümbrusesse. Riigi
kohustus on mõelda, mida
praeguses olukorras saab
ette võtta, et neil, kes soo-
vivad, oleks võimalik ela-
da, oma kodu rajada, lapsi
kasvatada ja sobivat tööd
teha just selles Eestimaa
paigas, kus neile meeldib.
Selleks peame vaatama se-



Koit  11. mai ’13   Teave  7

Meil ja mujalMeil ja mujal

Toimetaja Isis Sihver, reklaam@polvakoit.ee, isis@polvakoit.ee, tel 799 9450, 5300 4289

Liikluseks suletud 8.-17.
mail Lina tn Põlvas Roosi
ristmikust kuni Lina tn 2
majani.

Mailaat ja kirbuturg 12.
mail kell 9 Veriora Küla-
keskuse esisel platsil. Info
525 5982.

Kirbuturg 12. mail kell 10
Kanepi Gümnaasiumi sise-
hoovis. Info 505 6297.

Loeng «Meenutusi Tilsi
Lastekodust» 14. mail kell
12 Põlva Kolmanda Noo-
ruse Rahvakoolis Põlva
Päevakeskuses. Lektor
Laine Kippari.

Räpina Pensionäride
Seltsi koosviibimine 16.
mail kell 13 Räpina Rah-
vamajas (Rahu tn 1). Osa-
võtust teatada juhatuse
liikmele enne 14. maid.

Põlva Päevakeskuse
kevadpidu 16. mail kell
16. Peaesineja ansambel
Viska Viit ja tantsumuu-
sika Toomas Ojasaarelt.

Isis Sihver
isis@polvakoit.ee

Südamlik kaastunne
omastele kalli elukaaslase,
isa ja vanaisa

JAAN KÜTI
kaotuse puhul.

Mälestavad sõbrad:
Urmas, Alar, Uno, Peeter,

Toivo ja Aleks.

Mälestame

JAAN KÜTTI.

Avaldame kaastunnet
omastele.

Kaie lastega

Südamlik kaastunne
Veerale perega kalli venna

VIKTOR MEHILASE
kaotuse puhul.

Agu, Vello, Arne
peredega ja Ellen

Maikuu esimesel päeval
lülitas Eesti Maanteemuu-
seumi direktor Mairo
Rääsk oma muuseumipere
Varbusel tööle suvehooaja
pingega. Uudistamist ja
avastamisrõõmu pakuvad
hooajanäitus «Teed mööda

toodud», uuenenud on näi-
tusekeskkond «Tee aeg»,
kus demonstreeritakse
muuseas Eesti uhkemat
teeauku. Lapsi rõõmustab
liikluslinn. Avamismeele-
olu tõstis  mahehäälne pil-
limeesteduett, põnevust

pakkus «mustkunstnik».
Uues kuues Varbuse Tee-
maja rahuldas rahva toidu-
mured. Tõelise postijaama
meeleolu lõi aga postiteel
liikuv uhke postitõld.

Postitee sõber Ain Erik

Maanteemuuseum töötab suvetuuridel

Südamlik kaastunne
Vahur Käärikule perega
äia, isa, vanaisa ja vana-
vanaisa

VALERI SAKSA
surma puhul.
Kaastöötajad AS-i Cista

pakendivabrikust

Avaldame kaastunnet
Alarile isa

JAAN KÜTTI
surma puhul.

Töökaaslased
3. vahetusest

Päike loojus ja ei teadnud me,
et Sina me juurest oled kaugele teel.

Mälestame armast sõpra

UUNO KAARUST
ja avaldame kaastunnet
omastele.

Kai ja Silvi

Aeg seda kaotust ei kustuta eal. Süda Sind ikka meeles peab.

Südamlik kaastunne Marika Saksale isa

VALERI SAKSA
surma puhul.

Endised kaastöötajad
Põlva Maakonna Ehitus- ja

Arhitektuuri Osakonna Tootmisgrupist

UUNO KAARUS

Mälestame endist töökaas-
last ja head sõpra ning
avaldame sügavat kaas-
tunnet kõigile lähedastele.

Kaie, Kaire, Merike,
Piret, Lily

Avaldame kaastunnet
Alarile perega kalli isa,
vanaisa ja äia

JAAN KÜTT
surma puhul.

Raivo perega

Suures kurbuses langeta-
me pea, mälestades

AIN ARIKEST.
Siiras kaastunne omastele.

Kati, Aino, Tormi,
Riho, Enn

Südamlik kaastunne
Sirjele abikaasa ja tütrele
perega isa, vanaisa ja äia

AIN ARIKE
surma puhul.

Põlva turu kollektiiv

Üks küünal kustus, üks eluraamat sulgus.

Südamlik kaastunne Karin Paatsile perega
kalli ema, vanaema ja vanavanaema

ELFRIEDE KRIIVA
surma puhul.

Vastse-Kuuste vallavolikogu ja -valitsus,
kaastöötajad valla allasutustest

Liiga vara kustus päike, liiga vara saabus öö.
Liiga vara jätsid maha sõbrad, omaksed ja töö...

Mälestame kallist klassivenda ja avaldame
kaastunnet omastele

AIN ARIKE
surma puhul.

Vastse-Kuuste Kooli 1983. a vilistlased

Südamlik kaastunne  Aare
Kaharile perega isa

MEINHARD KAHARI
ootamatu kaotuse puhul.

Arke Lihatööstus AS

Ema - kaevutee ja ojavulin, kestev, lõppematu hingehea.
Pimedate ööde hele tuli - lapse süda seda meeles peab. (V. Osila)

Südamlik kaastunne Karinile perega kalli
ema, ämma, vanaema ja vanavanaema

ELFRIEDE KRIIVA
surma puhul.

Kersti, Maie, Lennart, Kristin,
Liia, Urmas, Kai, Heino ja Jüri

Tähtede taga koidab Sul taevas,
vaikne lootus Sul täide seal läeb.

Südamlik kaastunne
omastele

ELFRIEDE KRIIVA
kaotuse puhul.

Elsa, Valdur ja Vilmar
peredega

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu.
Südamlik kaastunne Karini
ja Mardi perele ema, ämma,
vanaema ja vanavanaema

ELFRIEDE KRIIVA
kaotuse puhul.

Silvi ja Maile peredega

Tunde tasa lööb aegade kell,
jääb mälestus, hea ja hell.

Kallist sugulast

ELFRIEDE KRIIVAT
mälestavad tänutundes
Epp ja Reet peredega.

Sügav kaastunne Atsile,
Karinile ja Mardile pere-
dega.

Südamlik kaastunne Atsile,
Karinile ja Mardile pere-
dega

ELFRIEDE KRIIVA
21.08.1933-10.05.2013

kaotuse puhul.
Leinavad Jaan ja Aivar

peredega, Asta ja Heino.

Mis bensiiniga
sõidavad lätlased?

Bensiinimüügiga on ka meil olnud igavest janti. Oli veel hiljuti
nii, et Värska bensiinijaamas müüdi rohkem jäätist ja
kartulikrõpse kui bensiini. Kui aga piirikaubandust  reguleeri-
ma hakati, muutus taas bensiinijaam  autokütuse müüjaks.

Lätis on arutluse all seadusemuudatus, mis keelaks alko-
holimüügi bensiinijaamades. Kütusemüüjate kinnitusel tooks
selline otsus kaasa pankrottide laine.

Läti seimi sotsiaalkomisjonis on menetlusesl alkoholi  ja
tubakatoodete seaduseelnõud, kirjutab Postimehe Tarbija24,
viidates Mixnewsi uudisele. Uued eelnõud keelaksid osa kau-
pade, sh joovastavate jookide müügi bensiinijaamades
sootuks. Juba praegu kehtivad alkoholimüügi piirangud, kui
bensiinijaama juures olev pood on väiksem kui 20 ruutmeetrit.
Läti kütusemüüjate liidu esindaja Martins Stiransi sõnul on
see löök väikeettevõtlusele ning kütusemüüjad kaaluvad
seaduse jõustumisel konstitutsioonikohtu poole pöördumist.
Kui suurte ettevõtete tegevust see ei mõjuta, siis väikeste Läti
firmade jaoks, kes töötavad Riiast väljas, on see «surmahoop».
Praegu on Lätis 609 bensiinijaama ja neist 200 kuuluvad
suurtele kettidele. 400 bensiinijaama on kohalike ettevõtjate
käes. Sintarsi sõnul moodustab kütuse müük Riiast kaugemal
asuvates jaamades 34% käibest, alkoholi- ja tubakamüük
annab aga viiendiku käibest.

Toimetas Indrek Sarapuu

UUNO KAARUS
Mälestame head sõpra ja
avaldame kaastunnet
lähedastele.

Klassikaaslased ja
klassijuhataja

Ahja kooli päevilt

Mälestuste päiksekullas elad ikka meiega.

Teatame sügava kurbusega meie armsa ema,
vanaema ja vanavanaema

ELFRIEDE KRIIVA
21.08.1933-10.05.2013

surmast.

Ärasaatmine 16. mail kell 11 Põlva Püha Peetri kirikust.
Muldasängitamine Ristipalo kalmistule.

Leinavad lapsed peredega.

Reklaamide ja kuulutuste vastuvõtt toimetuses (Lao 5, Põlva) E-R kell 8-15. Reklaamitoimetaja Isis Sihver. Tel 799 9450, 5300 4289, faks 799 5681,
e-post: reklaam@polvakoit.ee, isis@polvakoit.ee  Kodulehekülg: http://www.polvakoit.ee/reklaam.html, http://www.polvakoit.ee/koit_files/reklaam.pdf
Koit ilmub kolm korda nädalas: T, N, L. Igal laupäeval ilmub Koit ja Nädal, iga kuu viimasel neljapäeval tarbijakülg.

Head ja südamlikku sõpra

UUNO KAARUST
mälestavad ning avaldavad
kaastunnet omastele

Margus, Tarmo, Ulmar,
Margus, Merlis, Margus,

Toomas, Vladyk.

Mälestame kallist klassi-
venda

UUNO  KAARUST.
Sügav kaastunne omastele.

Klassikaaslased
Mooste Põhikoolist

Teatame, et on lahkunud armas

MEINHARD KAHAR
28.05.1936-9.05.2013.

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine 15. mail kell 15 Põlva Püha
Peetri kirikust. Palume pärgi ja kimpe mitte
tuua.

Igavikusadamasse maandus Sinu elulaev,
täheriigi avarustes lõppes Sinu valu, vaev.

Teatame sügava kurbusega meie armsa isa,
abikaasa, poja

AIN ARIKE
12.11.1967-9.05.2013

surmast.
Leinavad omaksed.

Ärasaatmine Tartu Krematooriumist 14. mail kell 12.

Kõikjal on jälgi Su töödest ja tegudest,
mida loonud Sa aastate reas...

Mälestame head naabrit

AIN ARIKEST.

Sügav kaastunne Sirjele ja Liinale perega.

Eevi, Kalle ja Üllar perega

Avaldame kaastunnet
Sirjele ja Liinale

AIN ARIKE
surma puhul.

Üllar perega

Südamlik kaastunne
omastele

AIN ARIKESE
surma puhul.

Juhan, Mart, Heino,
Hillar ja Toivo peredega
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Ost

Kuiva KÜTTEPUUD. 5607 5665.

Lõhutud KÜTTEPUUD koos veoga
Karilatsis. Tel 513 6002.

Lõhutud KÜTTEPUUD. 521 8604.

valvur-katlaoperaatorile
Töö toimub öösel ja on vahetustega.
Kandidaadilt eeldame kohusetunnet ja  korrektsust.

CV saata hiljemalt 19. maiks  aadressil Himmaste küla, 63228 Põlva
vald, Põlvamaa, AS Pinest või e-postiga kristi.johanson@pinest.ee

Lisainfo telefonil 5332 6079, Kristi Johanson.

AS PINEST Põlvamaal Himmastes
pakub tähtajalist tööd

Müüa PÕRANDA- ja VOODRI-
LAUDU (ka krunditud).
Veovõimalus. Tel 503 1859.

Ostame METSAKINNISTUID
(ka läbiraiutuid), PÕLLUMAAD ja
RAIEÕIGUST. Metsakinnistute ost
ka koos hoonete, hüpoteegi, loodus-
kaitsealade ja kaasomandiga.
Parimad hinnad! Helista ja küsi
pakkumist 5331 1935.

VANASSE TALLU SOBIVAT
KRAAMI - laterna, toobri, pingi,
kaste, vanu riideid. 5646 4617.

• Pakume tööd KOKALE ja KOKA ABILE
Põlva Kaubamaja kohvikus.

Sobival kandidaadil on erialane haridus või kogemus koka töö tundmises ja toiduvalmistamises.
Omalt poolt pakume väärtuslikku töökogemust ja mitmekülgset tööd sõbralikus meeskonnas,
eneseteostusvõimalust, arengu- ja koolituse võimalust.
CV koos oma palgasooviga saata e-posti aadressile personal@pty.ee

• Võtame tööle PUHASTUSTEENINDAJA
Põlva Kaubamajja.

Sobiv kandidaat on läbinud puhastusteenindajate koolituse.
Töö graafiku alusel. CV saata e-posti aadressile personal@pty.ee

Lõhutud KÜTTEPUUD. 505 5296.

Müüa alusel pakitud Sangla
TURBABRIKETTI. Kohalevedu
tasuta. Tel 523 8503.

Müüa kuivad pakitud KÜTTE-
KLOTSID ja KAMINAPUUD.
Kohalevedu tasuta. Tel 523 8503.

KÜTTEPUID. Vedu tasuta.
Tel 5620 8897.

Müüa kuiva ja märga HALUPUUD.
Tel 5656 2777.

Lõhutud KÜTTEPUUD. 5382 5536.

Ehituslik SAEMATERJAL. 510 0441.

• teraskatused
• vihmaveesüsteemid

AS TAS TAS TAS TAS Toodeoodeoodeoodeoode
Oja 7, PõlvOja 7, PõlvOja 7, PõlvOja 7, PõlvOja 7, Põlvaaaaa
GSM 516 8543
Tel 797 6005
polva@toode.ee

KAKAKAKAKATUSEABITUSEABITUSEABITUSEABITUSEABI

MÜÜK ja PAIGALDUS

HAHAHAHAHAUUUUUAKIVIDAKIVIDAKIVIDAKIVIDAKIVID
  • matuseplaadid
  • maakivi töötlemine
  • restaureerimistööd
     kalmistul

Põlvas Pärna tn 1
Võrus Muraka 6

tel 527 1490
avoraudik@hot.ee

16. mail kell 10
algab Põlva Avatud Noortekeskuses

(Kesk 15)

TASUTA KARJÄÄRINÕUSTAMINE
ja MÜÜGIKOOLITUS

Põlvamaa töötutele vanuses 16-24 a.

Tublimatele töökoht Põlvas garanteeritud.

Osalejatele makstakse stipendiumi
ning kompenseeritakse sõidukulud.

Rohkem infot
facebook.com/louna.eesti.noored.toole ja

www.abikeskused.ee/myygikonsultant

Info ja koolitusele registreerimine
tööpäevadel 9-17

Daisi Sprenk,  tel 5345 5161
daisi.sprenk@abikeskused.ee

Tegevused toimuvad projekti «Lääne-Eesti töötute
ettevalmistamine müügikonsultandi tööks» raames.

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond
ning rakendab MTÜ Eesti Abikeskused.

Metsakuiva OKASPUUPALKI
(3-6 m). Raha kohe. Tel 510 0441.

Ostame MUSTA ja VÄRVILIST
VANAMETALLI Värskas.
Loosime välja auhindu.
Tel 5808 0726, 517 0278.

VANAD RAAMATUD ja NÕUD
ning muu kolimisel ÜLEJÄÄV
MAJAKRAAM. Tel 5893 8528.

VENEAEGSED  MÄNGUASJAD ja
LASTERAAMATUD. 5395 8295.

Pakume tööd

MÜÜJALE
Veriora kaupluses

puhkuste asendamise ajaks
1. juunist 17. septembrini.

Täistöökoht, töö graafiku
alusel.

Vajadusel väljaõpe koha-
peal, sõidukompensatsioon.

CV saata personal@pty.ee

Müüa KASE- ja LEPAKÜTTEPUID
vastavalt tellija soovitud pikkusele.
Lisaks müüme EHITUSLIKKU
SAEMATERJALI ja KASEPINDE.
Kanepis.Tel 5662 4999.

Töö

Teenus

VÕLAD - kohtuväline teenus.
MENTALIST. Tel 730 0818.

KORSTNAPÜHKIMISTÖÖD. Tel
5693 9798, www.urmasehitus.ee

Palkan koduabilise-aedniku. 7 km
Põlvast. mati@hot.ee, 524 4963.

Vajame KODUABILIST-HOOLDA-
JAT 86-aastasele vanaprouale
Põlva linnas. Tööülesannete hulka
kuulub toidu valmistamine, kaup-
luses käimine, ravimite andmine,
korteri koristus ja vanaprouaga jalu-
tamine. Tasu korralik. Töösoovist
teatada telefonil 5343 3252, Lea.

Puidutöötlemisega tegelev firma
Alcantra OÜ vajab CNC PINGILE
OPERAATORIT. Töö kahes
vahetuses. Info 521 7366.

Pakume lisatöö võimalust
puhtusest lugu pidavale ja
kohusetundlikule töökale
naisele Põlvas. Töö hõlmab
1-2 päeval nädalas ERAMUS
KODUABILISE TEENUST.
e-mail: ai23@hot.ee

«SÜSTIME SEINAD SOOJAKS»
HINGAVA TERMOVAHUGA.
Omame pikaajalist kogemust
hoonete soojustamises. Therm OÜ,
kontakt: www.therm.ee,
info@therm.ee Tel 5660 6010.

Esveko Wood OÜ võtab tööle SAE-
MATERJALI STAABELDAJA.
Kanepis. Tel:+372 5662 4999.

AS Harjumaa Liinid Põlva osakond
ootab tööle BUSSIJUHTE. Info
telefonil 775 1001 ja 5362 5468.

PUHASTUSTEENUSED.
A. Wetron OÜ, tel 5691 0860.

Muud

19. mail Räpinas tuletõrjeplatsil
LEHEKUULAAT. Tel 5805 0167.

Mooste vallavolikogu otsustas 26. aprillil algatada valla
arengukava muutmise. Uus arengukava koostatakse aas-
tani 2020 ja tegemist on olemasoleva arengukava täienda-
mise ja kaasajastamisega.

Vallavalitsus ootab valla allasutustelt, ettevõtjatelt, MTÜ-
delt, seltsidelt ja kodanikelt ettepanekuid Mooste valla
arengukavas aastateks 2007-2017 seatud üldeesmärgi ja
valdkondlike eesmärkide  ning tegevuskava täiendamiseks
kuni 30. juunini 2013. a kirjalikult (vald@mooste.ee või
aivarr@mooste.ee või Mooste vald, 64616 Mooste alevik)
või suuliselt (tel 797 9371).

Arutelud toimuvad Moostes, Kauksis, Rasinal ja Jaani-
mõisas juunikuu esimesel poolel. Kehtiv arengukava ja
valdkondlikud arengukavad on valla kodulehel (http://
www.piksel.ee/mooste, lingi «Arengukava» all).

Täiendav informatsioon aivarr@mooste.ee, 797 9371.

Mooste Vallavalitsus

Alustati Mooste valla arengukava
muutmisega

Ostan MULDA koduaias köögivilja
kasvatamiseks. Tel 504 6750.

KAEVUDE PUHASTUS, SANTEH-
NILISED TÖÖD, kanalisatsioo-
nisüsteemide ehitus. 5813 5496.

OHTLIKE PUUDE RAIE. 5810 8597.

KAARDID ENNUSTAVAD 24 H.
Tel 900 1727,  h 1,09 €/min
või ennustus.ee, h 0,75 €/min.

Müük
Müüa mugavustega 3-toal KORTER
Krootusel. Tel 512 0501.

Müüa NOORED (1-2-aastased)
UTED Ahjal. Tel 527 9268.

Linnu talu müüb Valgamaal
Tagulas häid pruune Hy-Line
tõugu AASTA MUNENUD KANU
2,5 € tk E-P 8-14.30.
Tel 503 1485, 501 7500.

Müüa 3-toal KORTER Põlvas
Piiri tn. Tel 526 9032.

Müüa SÖÖDATERAVILJA SEGU
(nisu, oder, kaer). Hind 220 € tonn.
Tel 5647 8930.

Müüa PÕRSAID Põlvamaal
Põlgastes. Tel 5392 9972.
Kuulutus ei aegu!

3-m LEPA-, KASE-, HAAVA- ja
OKASKÜTTEPUUD. 5687 6113.Kuiv KÜTTEPUU. Tel 501 7006.

Kuivad KÜTTEKLOTSID (hulgi
soodushind), PUIT- ja TURBABRI-
KETT. Vedu meilt. Tel 520 2190.

Põlvamaal Laheda vallas tegutsev
Vardja Masinaühistu pakub tööd
LÜPSJALE. CV palun saata
aadressil vardjamy@hot.ee
Kontakt: 529 6319 või 504 6818.



13. - 19.
mai

2013 t

ittem
ainult

eleris

soovib Põlvamaa ajaleht Koit

Põlvamaal osalevad
• Maanteemuuseumis ristuvad muuseumiööl teed põnevate inimeste
ja sõidukitega. Toimub Urmas Nemvaltsi karikatuurinäituse avamine.

• Põlva Talurahvamuuseumi muuseumiöö algab kell 18. Tule ja veeda
tunnike sajandivanuses külakeskuses, osale kohtukulli pilgu all
kohtuistungil vallamajas ja kui rahakott kannatab, osta midagi kaasa
oksjonilt!  Lisainfo tel 797 0310 või muuseum@polvamaa.ee

• Ahja Muuseumis saab tutvuda Fr. Tuglase elu ja loominguga.

• Piusa Koobaste Külastuskeskus avatud iga päev kell 11-18,
muuseumiööl ka  kell 18-23.

• Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum avatud T-L kell 10-17.

• SetoTalumuuseum T-P kell 10-17, tsäimaja T-L 11-19,  P 11-17.

• Süvahavva Villavabrik-Muuseumis on muuseumiöö algusega kell
18, kuid masinate vahele pääseb vaid gruppidena (maksimaalselt 15-
20 inimest), mistõttu on vajalik eelregistreerimine tel 506 1323.  Avatud
on ka kogukonnaliikmete käsitöö kauplus Villakalli Puut.

 



Esmaspäev, 13. mai '13 telekavad 2

Eesti Televisioon Kanal 2 TV3 «Osoon»
Eesti Televisioonis kell 20.05
Osoon on koos mäetippude vallutaja ja loodusmehe Alar
Sikuga kärestikulisel Piusa jõel. Mati Kose on erialalt
loomaökoloog, kelle praegune tegevus ulatub loodus-
fotograafiast õppejõuni, sinna vahele mahub looduskaitsja
ja looduse populariseerija roll. Mehe huvi lindude vastu
sai alguse tädi kingitud Eerik Kumari linnumäärajast.
Mati eriline lemmik on meie rahvuslind suitsupääsuke,
kellest on plaanis kirjutada ka doktoritöö. Sookurgede
portree tõi tuntust BBC loodusfoto konkursil. Oleme
külalisteks nastiku pulmapeol. Autorid Randel Kreitsberg,
Kadri Hinrikus, Val Rajasaar. Lood seob saateks Vladislav
Korþets. Reþissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso
ja Val Rajasaar, helireþissöör Jüri Vaher, toimetaja-pro-
dutsent Õie Arusoo.

Välisilma dokk. «Droonide aeg» (Rise of the
Drones, USA 2013)
Eesti Televisioonis kell 22.10
Kui veel hiljaaegu tuli sõjatandritel eluga riskida, siis nüüd
teevad suure töö ära mehitamata lennukid ehk droonid,
mis kuuluvad juba 40 riigi arsenali. Need on tõhusad ja
odavad relvad, millega saab hävitada ohutust kaugusest,
säästes tuhandete sõdurite elu. Ent kui mehitamata
sõjalised löögid on nii odavad ja täiesti riskivabad, kas
kättemaks ei muutu siis liiga ahvatlevaks ning miks
peaksid jätma terroristid selle võimaluse kasutamata?

06.55 Terevisioon
08.55 Holby City haigla.

Kuuskümmend minutit
(Inglise 2003). Draama-
sari. Tund võib olla Holby
haiglas pikk aeg. Kelly
otsustab Holbyst lahku-
da ja meelitab Nici kaasa.
Ta ütleb vennale, et isa
ahistas teda lapsepõlves.
Kelly läheb vaatama ema,
keda pole ammu näinud.
Haiglasse tuuakse auto-
õnnetuses kannatada
saanud perekond. Kat-
kestanud suhted Anitaga,
saabub Tom Campbell-
Gore New Yorgist tagasi
ja võtab Rici äraolekul
suuremad operatsioonid
enda hooleks.

09.55 Terevisioon*
11.55 Maahommik*
12.40 Kirbuturu lood, 1/6*
13.35 Pehmed ja karvased*
14.00 Euroopa laulud 2013*
14.15 Toonela lind. Must-

toonekurg (Eesti Telefilm
1997)

15.05 Jamie Oliveri 30 minuti
road. Pardisalat (Inglise
2010)*.

15.30 ENSV. «Uus algus»
(ETV 2011)*. Komöödia-
sari.

16.00 Holby City haigla.
Kuuskümmend minutit
(Inglise 2003)*. Draama-
sari.

17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Hajameelselt abielus.

(Eesti 2006)
17.35 Waterloo Roadi kool

(Inglise 2007). Matt vigas-
tab end, rutates appi Beni-
le, kes on pea katki kuk-
kunud. Selgub, et Ben on
HIV-positiivne ja Matt kar-
dab, et ka tema nakatus.
Jack palub Davina kätt.
Donte ja Chlo kolivad ko-
ju tagasi. Mika tahab, et
Brett ja Chlo oma lahk-
helidest üle saaksid, kuid
kahjuks põhjustab nende
leppimine Dontele suure
vapustuse.

18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.05 Osoon
20.35 Meie inimesed. Maarja.

Ei juhtu just sageli, et pä-
rast kõrghariduse oman-
damist minnakse kutse-
kooli edasi õppima. Maar-
ja elus aga läks see just
nii. Kõigepealt omandas
ta Kunstiakadeemias teat-
rikunstniku eriala, seejä-
rel alustas õpinguid kut-
sekoolis rätsepa erialal.

21.00 Aktuaalne kaamera.
Ilm.

21.30 Sport
21.40 Välisilm
22.10 Välisilma dokk. Droo-

nide aeg (USA 2013).
23.05 Pehmed ja karvased*
23.30 Waterloo Roadi kool *
00.20 Ringvaade*
01.31 ERR-i uudised

«Lahkujad», 2/4
Kanal 2-s kell 20.30
Üha rohkem eestlasi lahkub kodumaalt ega kavatse siia
enam iialgi naasta. Täna külastame Vormsilt pärit
doktorant Tuule Soonistet, kes töötab Göteborgi ülikoolis
välja ülekuulamistehnikaid FBI jaoks. Seejärel suundume
Norra maalilisse väikelinna Tonsbergi, kus väisame
endise ajakirjaniku Anu Ojasalu kodu ja uurime, mis
sundis teda sedavõrd dramaatilist kannapööret tegema.

06.00 Punased roosid*, 503/
800

06.45 Karlsson katuselt
07.10 Delfiin Flipper
07.35 Multimaania
08.00 Reporter*
09.00 Roosa teemant*, 111/

125
10.00 Küladetektiivid*
11.00 Kodus ja võõrsil*, 5494
11.30 Mis? Kus? Millal?*
13.30 Doktor Oz. Sugude

võitlus.
14.30 Komissar Rex. Tappev

kriitika.
15.30 Punased roosid, 504/

800. Peale ühist ööd on
Carlal ja Gunteril raske
teha hotellis nägu, et nad
on teineteise suhtes üks-
kõiksed. Alexandra, Mai-
ke ja Charlotte veedavad
harmoonilise õhtu. Jule
vihastab Kodjo peale, kes
peab Lennardi osa nende
ühises projektis tühiseks.

16.30 Roosa teemant, 112/
125. Rosa ei suuda Ro-
saurale andestada. Mar-
garet ähvardab Rodolfot.
Chanda tapab Graciela.

17.30 Kodus ja võõrsil, 5495.
Kohus mõistab Sasha õi-
geks. Baysse saabub
Harvey lahutatud naine
Melissa. Steve peidab
Ruby reiskotti suure ko-
guse marihuaanat.

18.00 Küladetektiivid, 31.
Lehm tunnistajaks. Sellal
kui Mohr tegeleb ära-
jooksnud lehma otsimi-
sega, saavad Ulrich ja
Korbinian väljakutse käm-
pingusse, kus on toimu-
nud topeltmõrv. Maha on
lastud kämpingu omanik
Peter Jeschek ja üks puh-
kaja. Kuna ka suur mündi-
kogu on varastatud, kaht-
lustavad uurijad esialgu
röövmõrva, kuid edasisel
uurimisel selguvad uued
asjaolud...

19.00 Reporter
20.00 Ärapanija. Tänane

saade sisaldab erirepor-
taaþi kuumalt toolilt ülla-
tuskülalisega.

20.30 Lahkujad, 2/4
21.30 Mentalist. Mu verine

Valentine. Jane ja CBI tiim
uurivad maffiamehe poja
surma, aga asitõendeid
napib. Van Pelti hakkab
kummitama ta ekspeig-
mehe tulistamisjuhtum.

22.30 Mõrvaennetajad. Su-
per.

23.30 Ülisalajane. Johari
aken.

00.30 Jahtunud jälg. Rasked
valikud.

02.15 Põrgulikud köögid*
03.00 Reporter*
03.50 Ärapanija*
04.15 Rosamunde Pilcher -

Roosid tormis*

KINO3. SUUR FILM:
«Mehaanik» (The Me-
chanic, USA 2011).
TV3-s kell 22.00
R: Simon West O: Jason
Statham, Ben Foster, Donald
Sutherland. Arthur Bishop
(Jason Statham) on mehaa-
nik - range koodeksi ja uni-
kaalse talendiga eliit palga-
mõrvar. Tema töö vajab pro-
fessionaalset täiuslikkust ja
täielikku erapooletust, ja Bis-
hop on sellel alal parim. Kuid
kui tema mentor ja parim
sõber Harry (Donald Suther-

06.15 Beyblade: metallisan-
dad. Multifilm.

06.40 Pop Pixie. Multifilm.
06.55 Pop Pixie. Multifilm.
07.05 Smurfid. Multifilm.
07.30 Beyblade: metallisan-

dad* Multifilm.
07.55 Armastus võidab, 34*
08.55 Kirgede torm, 1629*
09.55 Vaprad ja ilusad,

6470*
10.20 Top Shop
10.35 Päikese poole
11.35 Reisijaht*
12.10 Su nägu kõlab tuttavalt,

9*
13.30 Eesti meelelahutus-

auhinnad*
14.30 Vaprad ja ilusad, 6471
15.00 Lena, mu elu armastus,

94.
16.00 Armastus võidab, 35

Victoria tahab teada, kui-
das Padilla sai käekella,
mis ta tütrele kuulub. An-
tonieta ei taha, et Maria De-
samparada peaks kan-
natama sel põhjusel, et ta
armus valesse mehesse.
Federico püüab Fernan-
dat jõuga hotelli viia. Max
kahtlustab, et ta isal on
armuke. Bernarda küsib
Victorialt ja Padillalt, kus
nad varem kohtunud on.
Max kinnitab Victoriale, et
ta abiellub Mariaga.

17.00 Kirgede torm, 1630.
Elena räägib Nilsile hema-
toomist ja nad saavad
pärast rutiinset läbivaatust
teada, et laps on surnud.
Pärast seda kuuleb Nils
pealt arstide vestlust, mis
tekitab temas jubeda
aimuse. Xaver mõistab, et
Kira on endiselt armunud
oma salapärasesse pääst-
jasse ning keeldub haa-
vunult Kira sõprusest.
Konstantin ja Natascha
kordavad oma duetti ning
viimane tahab ka edaspidi
Konstantiniga esineda. Kui
Konstantin jääb proovi
hiljaks, peab Natascha
talle loengu professio-
naalsusest ning Kons-
tantin lõpetab koostöö.

18.00 Kättemaksukontor.
Kangelaseks vastu taht-
mist 1.

19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Ment. Maod karbis.
21.00 CSI Miami. Lõppkiirus.
22.00 KINO3. SUUR FILM:

Mehaanik  (USA 2011).
Põnevik.

23.50 CSI kriminalistid. Tap-
vad kiharad.

00.50 Anarhia pojad. Juuni-
pulm.

02.35 Reisijaht*
03.00 Stop!*
03.25 Võimalik vaid Vene-

maal*
03.50 Päikese poole*
04.40 Seitsmesed uudised
05.30 Lena, mu elu armastus,

94*

land) mõrvatakse, unustab Bishop oma ala reeglid ning
muutub kättemaksuhimuliseks. Nüüd saab ta endale uue
ülesande, mille eesmärgiks on kukutada oma mentori ja
parima sõbra mõrvar. Kuid tema ülesanne muutub
keerulisemaks, kui Harry poeg Steve (Ben Foster), tuleb
tema juurde sama kättemaksuhimulise sooviga. Bishop
on alati tegutsenud üksinda, kuid ta ei suuda selga
pöörata oma parima sõbra pojale. Nüüd, kui Bishop viib
Steve’i sügavale allmaailma, kus sai alguse tema surnud
parima sõbra partnerlus, hakkavad valed aina rohkem
pinna peale tulema ning peagi muutuvad probleemi
parandajad iseenda probleemiks.

ETV fotoarhiiv

TV3 fotoarhiiv



Teisipäev, 14. mai '133 telekavad

Eesti Televisioon Kanal 2 TV3

«Eurovisiooni lau-
luvõistlus 2013.
1. poolfinaal.

Eesti Televisioonis
kell 22.00
Just tänases poolfinaalis
astub järjekorras teisena
lavale Eesti esindaja Birgit
Õigemeel, lauluga «Et uus
saaks alguse». Okas kurku!
Pöidlad pihku! Finaali
pääseb 16. laulust kümme.
Kommenteerib Marko Rei-
kop.

06.55 Terevisioon
08.55 Holby City haigla.

Oidipuse varemed (Ingli-
se 2003). Draamasari.
Endine modell Eve Hatton
tuleb sünnitusosakonda
kontrolli. Rosie meelest
on nii ema kui ka loode
alakaalulised ja sünnitus
otsustatakse kohe esile
kutsuda. Jess laenab isa-
le 20 naela, kuid isa ka-
sutab seda jälle hasart-
mängupanuse tegemi-
seks. Vicky Johnston tu-
leb veenitrombi operat-
sioonile. Haiglasse tuuak-
se eluohtlike torkehaava-
dega tundmatu naine.
Tom ja Diane päästavad
tema elu. Nic tunneb nai-
ses ära oma ema ja kaht-
lus langeb Kellyle. Kelly
lubab oma teo politseile
üles tunnistada, kuid lüli-
tab ema hingamisapa-
raadi välja. Kath püüab te-
da põgenemast takistada
ja Kelly lööb teda noaga.

09.55 Terevisioon*
11.55 Prillitoos (sub)*
13.00 Puutepunkt (sub)*
13.30 Meie inimesed. Maar-

ja*.
13.50 Osoon (sub)*
14.20 Välisilm*
14.55 Välisilma dokk. Droo-

nide aeg (USA 2013)*.
15.50 Üks tegu. Aiategu (ETV

2007).
16.00 Holby City haigla. Oidi-

puse varemed (Inglise
2003)*. Draamasari.

17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Hajameelselt abielus

(Eesti 2006). Komöödia-
sari.

17.35 Waterloo Roadi kool
(Inglise 2007). Draama-
sari. Donte maksab Bre-
tile Chlo pärast kätte. Mi-
ka saab teada, et Chlo
magas Bretiga, ega suu-
da õele andestada. Chlo
põgeneb kodunt. Steph
nõuab, et Jack tunnistaks
Davinale tõtt. Kahjuks ei
pea Jacki ja Davina suh-
ted sellisele hoobile vas-
tu.

18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.05 Vabariigi kodanikud

Aarne Rannamäe juhitav
vestlussaade.

21.00 Aktuaalne kaamera.
Ilm.

21.30 Sport
21.40 OP! Sel suvel muutub

tulevik olevikuks ja seega
on tulevik kohe käes.
«OP!» lõpetab hooaja
ratastel ja rändab otse
tulevikku.

22.00 Eurovisiooni laulu-
võistlus 2013. 1. pool-
finaal.

00.00 Waterloo Roadi kool
(Inglise 2007)*

00.55 Ringvaade*
02.02 ERR-i uudised

«Anakonda»
(Anaconda, USA
1997)
Kanal 2-s
kell 22.35
R: Luis Louisa. O:
Jennifer Lopez, Ice
Cube, Jon Voight.
Põnevusseiklus-
film hiiglasliku
anakondaga rinda

06.00 Punased roosid*, 504/
800

06.45 Karlsson katuselt
07.10 Delfiin Flipper
07.35 Multimaania
08.00 Reporter*
09.00 Roosa teemant*, 112/

125
10.00 Küladetektiivid*
11.00 Kodus ja võõrsil*, 5495
11.30 Lahkujad*
12.30 Heeringas Veenuse

õlal*
13.00 Ärapanija*
13.30 Doktor Oz. Kuues meel

teaduslikult.
14.30 Komissar Rex. Hea

mulje.
15.30 Punased roosid, 505/

800. Carla tahab Gunterist
lahku minna, enne kui
nende suhe üldse alata
sai. Gunter vabandab ja
lubab end parandada.
Jule kurdab Felixile oma
muret ja on üllatatud me-
he südamlikust suhtu-
misest. Thomas valmis-
tub poliitikukarjääriks ja
otsustab minna retoori-
kakursustele. Esther ja
Arndt otsivad oma unis-
tuste maja.

16.30 Roosa teemant, 113/
125. Jose Ignacio vahis-
tatakse. Barbara otsus-
tab Gerardo tappa. Lucia
päästetakse.

17.30 Kodus ja võõrsil, 5496.
Ruby jääb marihuaanaga
vahele, Brax ähvardab
Steve’i. Logan üritab Indi
ja Romeo vahele kiilu lüüa.
Harvey kohtub oma teis-
melise tütrega.

18.00 Küladetektiivid, 32.
Jäljed lumel, 1. Max Lang
lasti maha suusareisil
mägedes. Ainsad jäljed
lumel kuuluvad ta sõb-
rale Karl Schusterile, kel-
lel pole aga mingit motiivi
Maxi tapmiseks. Niisiis
seisavad uurijad mõis-
tatuse ees - kuidas õn-
nestus mõrvaril kaduda
ainsatki jälge jätmata.

19.00 Reporter
20.00 Eesti kõige-kõige.

Täna näeme Eesti kõige
sõnakuulelikumat koera,
tutvume kõige vingema
küünetehnikuga ja saame
teada, milline on Eesti kõi-
ge vanem limonaad.

20.30 Krimi
21.00 Kriminaalne Venemaa.

Ühe otsa reis.
21.35 Nikita. Patuoinas.
22.35 Anakonda (USA 1997).

R: Luis Louisa.
00.25 Chuck. Chuck vs koh-

ver.
01.20 Merepatrull. Punase

taeva hommik.
02.10 Mõrvaennetajad*.
02.50 Reporter*
03.40 Eesti kõige-kõige*
04.05 Unistuste hotell - Bir-

ma* (Saksamaa/Austria
2013)

 «Kriminaalne Venemaa» Ühe otsa reis.
Kanal 2-s kell 21.00
Astrahanis hakkavad kaduma inimesed. Mõne aja pärast
leitakse nende laibad tühermaalt. Linn on paanikas. Uuri-
jatele saab selgeks, et ohvreid ühendab vähemalt üks
tunnus - kõik töötasid taksojuhina. See teadmine ei vii
aga esialgu juurdlust edasi, sest sarimõrvad jätkuvad.

«Suletud uste taga». Ema päästab seksiärist.
TV3-s kell 20.30
40-aastasel töötaval, lahutatud naisel Eda Baueril on
kaks tütart. Vanem tütar, 20-aastane Kätlin on mõned
aastad koos elanud kahtlase taustaga töötu noormehe
Alekseiga. Noortel on ka ühine, 2-aastane laps Saara.
Eda teab, et Aleksei ei tööta ega ka otsi tööd, kuid ema
õudusunenäoks kujuneb juhuslikult teada saadud asja-
olu, et noore pere sissetulek tuleb Kätlini öise töö eest
bordellis. Väidetavalt vaid ajutiselt ja suure unistuse ni-
mel, kuid Eda ei usu, et Kätlin seda vabatahtlikult teeb.
Eda asub võitlusesse kontrolliva ja julma Alekseiga oma
tütre ja lapselapse normaalse elu nimel tulevikus. Eda
teab, et tütar tuleb kiiresti räpasest ärist päästa, maksku
mis maksab.

KINO3. «Seaduskuulelik kodanik» (Law Abid-
ing Citizen, USA 2009). Põnevik.
TV3-s kell 22.30
R: F. Gary Gray. O: Jamie Foxx, Gerard Butler, Colm
Meaney, Bruce McGill, Leslie Bibb, Michael Irby. Võika
röövmõrva käigus naisest ja tütrest ilma jäänud Clyde
Shelton (Butler) võtab seaduse keerdkäikudesse uppunud
kohtuprotsessi järel õigluse enda kätesse, tõotades
kättemaksu nii süüdlastele kui kõigile süsteemi mutritele,
kes ei suutnud esimestele kohast karistust määrata.
Keskne vastasseis tekib ringkonnasüüdistaja Nick
Rice’iga (Foxx), kes ühe kurikaelaga tolle vabastanud
kokkuleppe tegi.

pistvatest ränduritest. Amazonase dþunglis indiaanihõi-
mu otsiv võttegrupp eesotsas reþissöör Terriga (Jennifer
Lopez) võtab oma paati salapärase küti (Jon Voight). See
osutub kohutavaks veaks. Hullumeelne mees võtab selts-
konna pantvangi ja sunnib neid koos endaga koletislikku
inimsööja-anakondat jahtima...

Kanal 2 fotoarhiiv

ETV fotoarhiiv

06.15 Beyblade: metallisan-
dad. Multifilm.

06.40 Pop Pixie. Multifilm.
06.55 Pop Pixie. Multifilm.
07.05 Smurfid. Multifilm.
07.30 Beyblade: metallisan-

dad*. Multifilm.
07.55 Armastus võidab, 35*
08.55 Kirgede torm, 1630*
09.55 Vaprad ja ilusad,

6471*
10.20 Top Shop
10.35 Päikese poole
11.35 Kaitseinglid. Päästke

amiðid.
12.30 Ment. Maod karbis*.
13.30 CSI Miami. Lõppkii-

rus*.
14.30 Vaprad ja ilusad, 6472
15.00 Lena, mu elu armastus,

95.
16.00 Armastus võidab, 36

Maria Desamparada jä-
tab Maxi maha, et mees
oma perest ei võõran-
duks. Linda on vihane, et
Victoria on ta sõbra elu
raskeks muutnud ja tahab
temalt Osvaldo üle lüüa.
Bernarda uurib Osvaldolt,
kas mees teab, et ta naisel
on armuke. Max saadab
Maria Desamparadale lilli
ja laseb kulleril ingliks
riietuda.

17.00 Kirgede torm, 1631. Ki-
ra on haavunud, kui Mar-
tin väidab, et Kira oli tema
jaoks vaid kiusatus. Julius
aimab, et nende kahe
vahel on midagi juhtunud
ja pärib Martinilt ebameel-
dival viisil aru. Elena ei
suuda uskuda, et ta ema-
kas eemaldati, Nilsil tekib
aga kahtlus, et tegemist
oli arstide veaga ja ta
tahab haigla kohtusse
kaevata. Xaver ja Mandy
tahavad pansionisse
meelitada rikka ðeigi, kuid
viimane pole vaimustuses
pansionist, vaid hoopis
Mandyst.

18.00 Kättemaksukontor.
Kangelaseks vastu taht-
mist, 2.

19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Kaua võib!
20.30 Suletud uste taga. Ema

päästab seksiärist.
21.30 Dr House. Luigelaul.

Saade heidab pilgu «Hou-
se'i» kaheksale hooaja-
le.

22.30 KINO3.  Seaduskuule-
lik kodanik (USA 2009).
Põnevik.

00.40 CSI kriminalistid.
Raev.

01.35 Vabaduse hind. Praed.
02.25 Kuni surm meid lahu-

tab. Sooritustasu
02.50 Kaua võib!*
03.20 Stop!*
03.45 Suletud uste taga. Ema

päästab seksiärist*.
04.40 Seitsmesed uudised
05.30 Lena, mu elu armastus,

95*

«Nikita». Patuoinas.
Kanal 2-s kell 21.35
Owen lekitab meediale Divisjoni mustas kastis olnud infot,
mis tõestab USA valitsuse seotust ühe kunagise sala-
mõrvaga. Divisjoni juht Percy asub kiiresti patuoinast
otsima ja ta valib selleks pärjatud CIA agendi Ryani. Ni-
kita ja Owen peavad nüüd Ryani päästma enne, kui USA
valitsusagendid ja Divisjoni palgamõrvarid mehe kõr-
valdavad.
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«Sa ei ole üksi»
Kanal 2-s kell 21.00
Seekord satume Tartust 35 km kaugusel asuvasse
Varnjasse ja uurime elu võimalikkust justkui jumalast
hüljatud väikekülas. Samuti külastame naist, kelle elu
on väidetavalt muudetud maapealseks põrguks. Vaa-
tamata sellele, et tema tervis on erakordselt halb,
keeldutakse teda siin opereerimast. Miks? Naise enda ar-
vates on selle taga suur vandenõu...

«Rizzoli ja Isles». Aitab draamast minu elus.  Hoo-
aja viimane.
Kanal 2-s kell 22.30
Doktor Hope Martin palub Mauralt elumuutvat teenet ja
Jane muretseb Casey läheneva opi pärast, kuid kõik see
muutub kõrvaliseks, kui varisev hoone jätab enda lõksu
armastatud inimesed.

06.00 Punased roosid*, 505/
800

06.45 Karlsson katuselt
07.10 Delfiin Flipper
07.35 Multimaania
08.00 Reporter*
09.00 Roosa teemant*, 113/

125
10.00 Küladetektiivid*, 32.

Jäljed lumel, 1.
11.00 Kodus ja võõrsil*, 5496
11.30 Kelgukoerad*
12.30 Krimi*
13.00 Kuldvillak*
13.30 Doktor Oz. Obsessiiv-

kompulsiivne häire.
14.30 Komissar Rex. Ema-

armastus.
15.30 Punased roosid, 506/

800. Suhtekolmnurk Char-
lotte, Alexandra ja Eriku
vahel muutub järjest kee-
rulisemaks. Alexandra on
võtnud kinnisideeks Eriku
eest võidelda. Jule ei tea,
kuidas tunnetega Lennar-
di vastu toime tulla. Kodjo
muutub kahtlustavaks.
Carla ja Gunter panevad
paika reeglid, kuidas paa-
rina töö juures käituda.

16.30 Roosa teemant, 114/
125. Margaret ja Rodolfo
abielluvad. Leticia palub
Rosaural koju tagasi tulla.
Rosa külastab Jose Igna-
ciot vanglas.

17.30 Kodus ja võõrsil, 5497.
Sasha otsustab kolida lin-
na noorema venna juur-
de. Indi räägib Romeole
Logani lähenemiskatse-
test. Ruby on vihane, et
Brax sekkub tema ellu.

18.00 Küladetektiivid, 33.
Jäljed lumel, 2. Max Lang
lasti maha suusareisil mä-
gedes. Ainsad jäljed lu-
mel kuuluvad ta sõbrale
Karl Schusterile, kellel
pole aga mingit motiivi
Maxi tapmiseks. Niisiis
seisavad uurijad mõis-
tatuse ees - kuidas õnnes-
tus mõrvaril kaduda ain-
satki jälge jätmata.

19.00 Reporter
20.00 Suur lotokolmapäev
21.00 Sa ei ole üksi
21.30 Pilvede all. Kertu koh-

tub Mariaga ja palub te-
ma abi. Mari käib Piretil kü-
las ja Sirje manipuleerib
Albertiga. Beritiga hädas
Mari pöördub abi saami-
seks Indreku poole.

22.30 Rizzoli ja Isles. Aitab
draamast minu elus.
Hooaja viimane.

23.30 Harry seadus. Hosian-
na, Roseanna.

00.25 Vahelevõtja. Hea usk.
01.20 Vampiiripäevikud.

Järeltulijad.
02.05 Krimi*
02.30 Rooli võim*
02.55 Reporter*
03.45 Kriminaalne Venemaa*
04.10 Löögiulatus* (USA

1993). R: Rowdy Herring-
ton. Põnevusfilm.

«Minu imeline muutumine»
TV3-s kell 20.00
Tiia unistuseks on ilusam ja noorem välimus ja põhjuseid
selleks on küllaga. Tiia soovib olla ilusam, sest teda on
tema suure ja kongus nina pärast terve elu noritud. Tiia
sai hiljuti emaks ja ta tahaks oma viiekümnenda sünni-
päeva eel endale ka siledamat nägu, et mitte ainult olla
ema, vaid nii ka välja näha. Praegu pelgab ta, et teda
võidakse tütrekese vanaemaks pidada. Tiial on üks unis-
tus veel, ta loodab, et kui saab endale kaunima välimuse,
siis ehk kappab ka prints kohale ja Tiia ellu tuleb taas
armastus.

«Juurdlust viivad läbi sensitiivid»
TV3-s kell 21.30
Natalja Bantejeva ning Zulija Radþabova sõidavad Tam-
bovi oblastisse, kus asub väikelinn Þerdevka. Pool aastat
tagasi toimus seal jõhker mõrv. 13-aastane Tatjana kõndis
koolist koju, kuhu ta ei jõudnudki. Viis päeva hiljem leiti
põllult tüdruku vägistamistunnustega surnukeha. Nüüd
vajavad tüdruku ema ja politsei abi, kuna neil pole tänase
päevani kahtlusaluseid ega asitõendeid. Ent nende ülla-
tuseks räägivad sensitiivid, et kuriteoga on seotud inime-
ne, kes töötab politseis.

06.55 Terevisioon
08.55 Holby City haigla.

Täisring (Inglise 2003).
Draamasari. Zubin leiab
verise Kathi. Nic valvab
ema juures, kuni too tuleb
teadvusele ja tunnistab, et
jättis lapsed ahistajast isa
meelevalda. Tom kaht-
lustab, et Ric ja Zubin on
üksmeelselt tema vastu.
Tricia tuleb õdede täien-
duskursustele. Kelly püü-
ab end gaasiga tappa.
Kui Nic teda päästa püü-
ab, süttib gaas ja Nic saab
raskeid põletushaavu.

09.55 Terevisioon*
11.55 OP!*
12.15 Visiitkaart. Tiit Varts

(ETV 1987). Mängib sak-
sofonist Tiit Varts, kes on
tuntud ka helireþissöörina
ja teinud ise selle saate
helisalvestuse. Fono-
grammid tehtud koos ER
ja ETV estraadiorkestriga,
juhatab Tõnis Kõrvits. Re-
þissöör Elmo Lööve.

12.25 Ajalik ja ajatu (sub)
(ETV 2012)*

13.00 Riigikogu infotund.
Otseülekanne.

14.00 Eurovisiooni laulu-
võistlus 2013. 1. pool-
finaal*.

16.00 Holby City haigla.
Täisring (Inglise 2003)*.
Draamasari.

17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Hajameelselt abielus

(Eesti 2006). Komöödia-
sari. Videoside Keniga
nurjub, sest majas pole
isase otsaga juhet. Tritta
ja Britta vahetavad liht-
samaid majapidamis-
nippe. Harald asub pa-
randama pubi mainet.
Raivost tehakse tema
teadmata õhtu staar.

17.35 Waterloo Roadi kool
(Inglise 2007). Jacki ees
seisab ta karjääri raskeim
ülesanne. Tom püüab
oma uut peret koos hoi-
da. Grantly hasartmän-
gud lähevad üle piiri.

18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade. Otsige

meid sõprade ja vaen-
laste seast, maa alt ning
maa pealt. Me oleme
kõikjal, kus midagi juh-
tub, ja kindlasti oleme
sinu teleris. Saada oma
uudis meile ja homme
räägivad sellest kõik -
ringvaade@err.ee, tel
517 1712.

20.05 Pealtnägija
21.00 Aktuaalne kaamera.

Ilm.
21.30 Sport
21.40 Foorum
22.30 Eesti dokk. Vaeste kir-

janike maja (Eesti 2012)
23.25 Waterloo Roadi kool

(Inglise 2007)*.
00.15 Ringvaade*
01.20 Riigikogu infotund*
02.26 ERR-i uudised

06.15 Beyblade: metallisan-
dad. Multifilm.

06.40 Pop Pixie. Multifilm.
06.55 Pop Pixie. Multifilm.
07.05 Smurfid. Multifilm.
07.30 Beyblade: metallisan-

dad*. Multifilm.
07.55 Armastus võidab, 36*
08.55 Kirgede torm, 1631*
09.55 Vaprad ja ilusad,

6472*
10.20 Top Shop
10.35 Päikese poole
11.35 Kaitseinglid. Ma olen

elaja, mitte võitleja.
12.30 Suletud uste taga.

Ema paneb lapsed tööle*.
13.30 Dr House. Luigelaul*.
14.30 Vaprad ja ilusad, 6473
15.00 Lena, mu elu armastus,

96.
16.00 Armastus võidab, 37.

Osvaldo räägib Juan
Pablole, et Maxi ema Leo-
nela Montenegro istub
oma armukese tapmise
eest vangis. Victoria ja
Antonieta leiavad vaese-
omaks pekstud Maria
Magdalena. Juan Pablo
kinnitab Osvaldole, et ta
naine ei ole võimeline teda
petma. Ximena nimetab
Mariat vihahoos orvuks.

17.00 Kirgede torm, 1632.
Werner käib Konstantinile
peale, et ta esineks Nata-
schaga ning nende esi-
nemine duetina läheb edu-
kalt. Konstantin suudleb
aga Nataschat publiku ees
just siis, kui Marlene naaseb
taastusravilt. Nils ei leia
Elenat opereerinud arsti
ning kui ta muutub haiglas
vägivaldseks, määratakse
talle külastuskeeld. Kira on
Martini armastusavaldu-
sest vapustatud, kuid
kinnitab viimasele, et tal
pole mingeid ootusi. Sab-
rina jääb Michaelile vahele
André allkirja võltsimisega
ning Michael otsustab teda
rahaliselt aidata.

18.00 Kättemaksukontor
Organiäri 1.

19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Minu imeline muutu-

mine, 8
21.00 Võimalik vaid Vene-

maal
21.30 Juurdlust viivad läbi

sensitiivid
22.30 Kättemaks. Pärand.
23.30 Top Gear
00.35 Kalamehejutud
01.05 Ameerika õudukas.

Halloween, 2.
01.55 Moodne perekond.

Poisteõhtu.
02.20 Moodne perekond.

Muusikalimees.
02.45 Võimalik vaid Vene-

maal*
03.15 Minu imeline muutu-

mine, 8*
04.15 Kalamehejutud*
04.40 Seitsmesed uudised
05.30 Lena, mu elu armastus,

96*

Eesti dokk. «Vaeste kirjanike maja» (Eesti
2012).
Eesti Televisioonis kell 22.30
Miks meile lähevad korda kirjanikud, kes ise ei hooli mil-
lestki ega kellestki, ka iseendast mitte? Odav öömaja võib
olla pelgupaik, aga võib muutuda ka lõksuks. Urkast on
kahju lahkuda, see on nii soodne ja boheemlik. Nii elavadki
mõned töötud kirjanikud vanas puumajas, mille neile
kinkis mees, kes tahtis kirjanikuks saada, aga ei saanud
kunagi. Autor Manfred Vainokivi, produtsent Marju Lepp.

«Kalamehejutud»
TV3-s kell 00.35
Seekordses saates läheb saatejuht Kalev Kruus Hiiumaale
püüdma säinast. Selle särjelaadse, kuid kordades suure-
ma kala püük on väga hasartne ning huvitav. Säinast ei
anna küll kulinaarses mõttes väga palju roogasid valmis-
tada kuid kalakokki Rain Käärsti ning Vambola Moorest
see pisiasi ei heiduta.

ETV fotoarhiiv
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«Püramiidi tipus». Bioantropoloog Lisa Matisoo-
Smith (ETV 2012)
Eesti Televisioonis kell 20.30
Läänemaailm peab Ameerika avastajaks Kristoffer Ko-
lumbust. Kuid Uus-Meremaal töötav Eesti soost bioantro-
poloog Elisabeth Matisoo-Smith väidab, et see pole tõsi -
vähemasti 100 aastat enne kuulsat eurooplasest mere-
sõitjat jõudsid Lõuna-Ameerika randa Polüneesia saares-
tikust pärit inimesed. Sellele järeldusele tuli eesti juurtega
teadlane Vaikse ookeani väikesaartel elavate põliselanike
ja nende koduloomade DNA-d uurides. Just siinsed uuri-
mistulemused lubavad Lisal väita, et üle ookeanide liiguti
tunduvalt varem ja vastupidises suunas, kui seni arvatud.
Kusjuures selle rahvusvahelist aþiotaaþi tekitanud
avastuse tegi Matisoo kanaluude põhjal!

«Showtime -
politseikroo-
nika kange-
lased» (Showti-
me, USA 2002)
Kanal 2-s
kell 22.00
R: Tom Dey. O: Ro-
bert De Niro, Ed-

«Selgeltnägijate tuleproov»
TV3-s kell 21.30
Kas selgeltnägijad tajuvad kinnisilmi, mis asub tuntud
luuletaja Majakovski korteris? Kas neil õnnestub lahen-
dada poeedi surma mõistatus? Seejärel peavad selgelt-
nägijad aitama leinavat ema, kes ei mõista, miks hukkus
tema 12-aastane tütar. Kas tüdruku surmas on keegi
süüdi või kukkus ta katuselt alla ettevaatamatuse tõttu?

die Murphy. Põnevuskomöödia kuumaverelisest
uurijast Mitchist, kes peab valima - ta kas tasub hiiglasliku
kahjunõude purustatud telekaamera eest või osaleb uues
võmmidest rääkivas tõsielushow's. Vastumeelselt otsustab
mees viimase variandi kasuks ja tema paariliseks saab
kuulsusejanus patrullpolitseinik Trey, kes kirjutab päeval
trahvikviitungeid ja harjutab õhtuti peegli ees
actionkangelase poose...

TV3 fotoarhiiv

06.55 Terevisioon
08.55 Holby City haigla.

Kõledal südatalvel (Ingli-
se 2003). Draamasari.
Nic ja Kelly tuuakse ras-
kes seisundis haiglasse.
Arstid võitlevad neile nii
palju halba teinud õe elu
eest. Mubbs hoiab Rosie
lapsi ja satub seal kokku
vindise Samiga. Zubin tu-
leb Ricile toeks rahamure-
sid lahendama.

09.55 Terevisioon*
11.55 Pealtnägija*
12.45 Eesti dokk Vaeste

kirjanike maja (Eesti
2012)*

13.40 Porgandite öö (Eesti
1998)*. Animafilm.

14.10 Kuidas me elame
aastal 2020? Nafta (Root-
si 2008)*.

14.35 Tagamõtsa. Edimäne
armastus (ETV 2012)*.

15.05 Vabariigi kodanikud
(sub)*

16.00 Holby City haigla.
Kõledal südatalvel (Ingli-
se 2003)*. Draamasari.

17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Hajameelselt abielus

(Eesti 2006). Komöödia-
sari. Üks Peetritest maad-
leb võõrkeeltega ja loo-
dab, et talv jääb sel aas-
tal taevasse. Britta val-
mistab värvikirevat salatit
ja Tritta toob maalt kum-
malise paki. Raivo viib
Petside plusside-miinus-
te tabeli otsad kokku.

17.35 Waterloo Roadi kool
(Inglise 2007). Draama-
sari. Kõik on Jacki lahku-
misest jahmunud. Eddie
noolib tema kohta, kuid
saab kibedad vitsad.

18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade.
20.05 Kahekõne. Kahekõne

ei saa katkeda, muidu
muutub see monoloo-
giks. Mida? Kes? Miks?
Kuidas edasi? Nendele
küsimustele leiame vas-
tused «Kahekõnes». Saa-
tejuht Indrek Treufeldt.

20.30 Püramiidi tipus. Bio-
antropoloog Lisa Mati-
soo-Smith (ETV 2012)

21.00 Aktuaalne kaamera.
Ilm.

21.30 Sport
21.40 Kapital
22.00 Eurovisiooni laulu-

võistlus 2013. 2. poolfi-
naal. Lavale astuvad 17
riigi esindajad, kellest fi-
naali pääsevad kümme
paremat. Kuna Eesti esi-
nes eelmises poolfinaa-
lis, siis täna meie hääle-
tada ei saa. Kommentee-
rib Marko Reikop.

00.00 Waterloo Roadi kool
(Inglise 2007)*. Draama-
sari.

00.55 Ringvaade*
02.04 ERR-i uudised

06.00 Punased roosid*, 506/
800.

06.45 Karlsson katuselt
07.10 Delfiin Flipper
07.35 Multimaania
08.00 Reporter*
09.00 Roosa teemant*, 114/

125.
10.00 Küladetektiivid*
11.00 Kodus ja võõrsil*,

5497.
11.30 Pilvede all*
12.30 Suur lotokolmapäev*
13.30 Doktor Oz. Keha

hoiatavad salamärgid.
14.30 Komissar Rex. In vino

veritas.
15.30 Punased roosid, 507/

800. Lennard otsib võima-
lusi, kuidas koostööst
Kodjoga loobuda. Timo
jõuab klassireisilt tagasi.
Clara on kindel, et poiss
on armunud. Johanna
võitleb iga hinnaga Tho-
mase uue töökoha nimel.
Felix avaldab Tanjale ar-
mastust ja teeb ootamatu
ettepaneku. Kodjo mõis-
tab, et Jule ja Lennardi va-
hel on enamat kui sõprus.

16.30 Roosa teemant, 115/
125. Lucia palub Valerialt
abi. Rosaura kukub kok-
ku. Jose Ignaciot rünna-
takse vanglas.

17.30 Kodus ja võõrsil, 5498.
Sasha avastab, et väike-
vend ei vaja teda ja naaseb
Walkerite peresse. Henri
eelistab õpetajatööd Ca-
sey’le. Sõbrad püüavad
Dexist elumeest teda.

18.00 Küladetektiivid, 34..
Tüli lehmalaudas. Rosen-
heimi pangadirektor An-
ton Wechselberger leitak-
se tapetuna. Laiba kõrvalt
leitakse amulett, mis võib
kuuluda mõrvarile. Samuti
tekitab kahtlusi tapetu
värvikas eraelu. Samal
ajal ilmub jaoskonda sar-
mikas naisajakirjanik, kes
uurijatel pead segamini
ajab.

19.00 Reporter
20.00 Mehed ja naised
21.30 Tupiktänava mehed.

Hingehoidmine.
22.00 Showtime - politsei-

kroonika kangelased
(USA 2002). R: Tom Dey.

23.55 Metsik loodus (UK
2006). Verine põnevik
noortest kriminaalidest,
kes saadetakse metsi-
kusse loodusesse ise-
loomu parandama. Ko-
hale jõudes avastavad
noored, et neid jälitab
keegi, kes üle kõige ihkab
nende surma.

01.40 Rizzoli ja Isles*
02.25 Harry seadus*.
03.05 Reporter*
03.55 Hooaeg*
04.30 Aiasaade*
04.50 Kodusaade*
05.15 Kokasaade - Lusikas*

06.15 Beyblade: metallisan-
dad. Multifilm.

06.40 Pop Pixie. Multifilm.
06.55 Pop Pixie. Multifilm.
07.05 Smurfid. Multifilm.
07.30 Beyblade: metallisan-

dad*. Multifilm.
07.55 Armastus võidab, 37*
08.55 Kirgede torm, 1632*
09.55 Vaprad ja ilusad,

6473*
10.20 Top Shop
10.35 Päikese poole
11.35 Kaitseinglid. Kumar

versus Kumar.
12.30 Minu imeline muutu-

mine, 8*
13.30 Juurdlust viivad läbi

sensitiivid, 1, 15*
14.30 Vaprad ja ilusad, 6474
15.00 Lena, mu elu armastus,

97.
16.00 Armastus võidab, 38.

Max kinnitab isa Juan
Pablole, et ta armastab
Maria Desamparadat,
aga jätab ta maha, kui
ema ta kallimat heaks ei
kiida. Eva näitab Faustole
oma vanemate fotot. Xi-
mena hiilib paljalt Maxi
vannituppa, kui mees van-
nis on, aga Max lükkab ta
lähenemiskatsed tagasi.
Osvaldo tühistab kohtin-
gu Lindaga.

17.00 Kirgede torm, 1633.
Konstantin toetab Marlene
otsust taastusravi kliinikus
katkestada, kuid Natas-
cha ei mõista seda. Mar-
lene aitab Konstantinil
kontserdiks harjutada
ning Nataschale ei meeldi
see, mida ta näeb ja kuu-
leb. Elena ei suuda enam
survele vastu panna ja
kirjutab alla kokkuleppe-
le, millega ta loobub
kohtusse pöördumisest
ja lepib rahalise hüviti-
sega. Doris kuuleb, et
ðeik on Mandyst huvitatud
ja leiab võimaluse, kuidas
teda Fürstenhofi meeli-
tada, kuid see idee ei
meeldi Wernerile ja Char-
lottele.

18.00 Kättemaksukontor.
Organiäri, 2.

19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Võimalik vaid Vene-

maal
20.30 Kättemaksukontor.

Dopingukütid, 2.
21.30 Selgeltnägijate tule-

proov
22.35 Kolmeraudne
23.35 Grey anatoomia. Patu-

ne õnge otsas.
00.35 Euroopa Pokkeriturnee
01.40 Kondid. Tüütu tüdruk.
02.30 Kinominutid
03.00 Kolmeraudne*
03.50 Võimalik vaid Vene-

maal*
04.15 Kinominutid*
04.40 Seitsmesed uudised
05.30 Lena, mu elu armastus,

97*

«Kapital»
Eesti Televisioonis kell 21.40
Millal te viimati kassetti käes hoidsite ja selle oma duu-
belmakki pistsite? Kas keegi kuulab veel muusikat lint-
maki abil? Võibolla mõned seda siiski teevad, aga üldiselt
on muusikatööstus suurte muutuste keerises. Kõik see
mõjutab oluliselt ka artisti elu. «Kapital» uuribki, kuidas
muusikatööstuses ära elada, seda nii pop- kui ka klassi-
kalise muusika nurga pealt.

«Mehed ja naised»
Kanal 2-s kell 20.00
Populaarteaduslik meelelahutussaade jätkab meeste
ja naiste vaheliste erinevuste kaardistamist. Mida suuda-
vad ainult naised ja mida vaid mehed? Miks on naiste
mõttemaailm fantaasiaküllasem? Milline huumor läheb
peale meestele, milline naistel? Ja kui adekvaatselt tajuvad
mehed naiste signaale?

«Tupiktänava mehed». Hingehoidmine.
Kanal 2-s kell 21.30
Surnu maine vara jääb ju omanikuta ja see tõmbab ligi
igasuguseid kelme... Tupiktänavas on liikvel jutud, et üks
selline lohutajast «käehoidja» sai surijat tänutäheks luk-
susjahi - pool kilti pika! Ja jälle on Raulil ja Arturil geniaal-
ne plaan valmis: korraldada soovijatele proovimatused,
kus tulevane kadunuke saab ise muusika tellida ja fotodelt
kaeda, kui ilus ta kirstus välja nägema hakkab. Samal
ajal pole Saare Kuldaril ikka veel neeru...

«Kättemaksukontor». Dopingukütid, 2.
TV3-s kell 20.30
Kaur Moksil on õnnestunud edukalt infiltreeruda tree-
ninggruppi ja ta teeb kindlaks, et dopingut tõepoolest
kasutatakse, kuid paraku ei suuda Frida välja selgitada,
mil moel treener oma hoolealustele dopingut manustab.
Asjale saabub lahendus siis, kui kohale sõidab Tartust
Mart Mesilane ja viib Frida kohvikusse, kus pakutakse
kõige hõrgumat kohvi maailmas. Kaur Moks saab elu-
aegse võistluskeelu.
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«Desperaado»
(Desperado, USA 1995)
Kanal 2-s kell 22.30
R: Robert Rodriguez. O:
Salma Hayek, Antonio
Banderas. Kassahitist
möllupõnevik Mehhiko
piirilinnakesse saabuvast
El Mariachist (Antonio
Banderas), kelle kitarri-
kohvris peitub tõeline rel-

«Hauatagune elu» (After Life, USA 2009)
Kanal 2-s kell 00.35
R: Agnieszka Wojtowicz-Vosloo. O: Liam Neeson, Justin
Long, Christina Ricci. Õudusdraama noorest naisest,
kes on lõksus elu ja surma vahel. Pärast traagilist auto-
õnnetust, ärkab Anna (Christina Ricci) üles surnukuuris,
kus selle juhataja Eliot Deacon (Liam Neeson) valmistab
ette Anna keha matuseks. Olles segaduses, hirmul ja
tundes end vägagi elus ning hoolimata Elioti veenvatest
sõnadest, et tema vaim ootab vaid üle viimist haua-
tagusesse ellu, ei suuda ta siiski uskuda oma surma. Ka
Anna leinaval poiss-sõbral Paulil (Justin Long) tekivad
kahtlused. Kus on tõde?

«Võta või jäta»
TV3-s kell 20.00
Sel korral saates kaunid naised. Oma mängu jätkab
eelmises saates pooleli jäänud ilukonsultant ja tsiklinaine
Anette, kellel kaasas Harley Davidson. Teine kaunitar on
triatlonit harrastav Liisa, kes on väga kõrgete ambit-
sioonidega ja tahab võita saates oma uue ratta jaoks
raha.

«Kerge elu»
TV3-s kell 21.30
Toomas peab vastu võtma järjekordse kuritöö. Tema elu
teeb veelgi raskemaks ta õde, kes soovib, et Toomas oma
pärandosast loobuks. Stella hakkab huvi tundma naab-
rinaise kahepalgelise elu vastu. Girtel ajab segi Jumala ja
armastuseotsingud ning Rene on teadmata kadunud.

KINO3. «Euroretk» (Eurotrip, USA 2004).
Komöödia.
TV3-s kell 23.30
R: Jeff Schaffer. O: Scott Mechlowicz, Michelle Trach-
tenberg, Travis Wester, Matt Damon, Vinnie Jones. Scotty
ja tema Berliinis elav kirjasõber Mieke on jaganud aastaid
teineteisega kõiki saladusi. Kui Mieke ühel hetkel
tunnistab, et tal on tekkinud Scotty vastu tunded, läheb
poiss endast välja, arvates ekslikult, et Mieke on meessoost.
Kui ta teada saab, et tegu on hoopis kuuma tibiga, on
tüdruk meiliaadressi ära muutnud. Scotty otsustab
sõpradega Euroopasse sõita, et tüdruk leida. Neid ootab
ees retk läbi Londoni, Amsterdami, Pariisi ja Ida-Euroopa,
mida jäädakse mäletama kogu eluks... Ees ootavad
pealetükkivad itaallased, piinlik vahejuhtum Vatikanis,
vägivaldsed Briti jalgpallihuligaanid ja Amsterdami
seksiklubid...

TV3 fotoarhiiv

valadu. Ta otsib narkoparunit, kelle hingel lasub tema
armastatu tapmine. Linnake kubiseb verejanustest vaen-
lastest, kättemaksja ainsaks toetajaks saab imekaunis
Carolina (Salma Hayek). Esimene lask vallandab kaose…

Kanal 2 fotoarhiiv

06.55 Terevisioon
08.55 Holby City haigla. Iial

ei saa hüvasti jätta (Inglise
2003). Draamasari. Ars-
tid ei suuda Nici päästa.
Ta süüdistab ennast Kelly
kuritegudes ja tema vii-
mane soov on näha oma
õde. Mubbs kipub võit-
luses Samiga alla jääma.
Ric kuritarvitab Diane’i
usaldust ja kasutab ta
krediitkaarti kihlveo sõl-
mimiseks.

09.55 Terevisioon*
11.55 Eurovisiooni laulu-

võistlus 2013. 2. poolfi-
naal*.

14.05 Anima tsoon. Priit Pärn
(ETV 2001). Animafilmi
reþissöörist Priit Pärnast.
R: Asko Kase.

14.25 Foorum (sub)*
15.15 Kapital (sub)*
15.35 Kahekõne (sub)*
16.00 Holby City haigla. Iial

ei saa hüvasti jätta (Inglise
2003)*. Draamasari.

17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Hajameelselt abielus

(Eesti 2006). Komöödia-
sari.

17.35 Waterloo Roadi kool
(Inglise 2007). Draama-
sari. Eddie tahab tões-
tada, et Rachel eksis, kuid
ajab asjad veel hulle-
maks. Rachel seab taht-
matult väikese poisi elu
ohtu.

18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
19.35 Tagamõtsa. Pritsimiis

(ETV 2012) Võrumaa,
Tagamõtsa küla, Taga-
mõtsa talu. Tarmo on
tuletõrjeõppustel ja lisaks
põhitööle langeb pere-
ema Maive õlule ka kogu
talutöö raskus. Hädas on
ta sunnitud koostööd
tegema nendega, keda ta
muidu nähagi ei taha.
Vello saab arstilt muret
tekitava diagnoosi, ka
postimees Contra elu on
ohus. Peretütar Hedy
tuleb nädalavahetuseks
linnast koju.

20.00 Hedvig Hanson. Viire
takka (ETV 2006)

20.05 Mari Kalkun. Riinukese
valss (ETV 2013)

20.10 Vaiko Eplik. Pöördu-
matult soe (ETV 2011).

20.15 Taevasina (Norra
2008). Draamasari. «Tae-
vasina» võõrastemajja
saabuvad esimesed öö-
majalised.

21.00 Aktuaalne kaamera.
Ilm.

21.30 Sport
21.40 Tuulepealne maa.

Uppuv laev (Eesti 2008).
Draamasari.

22.40 Pealtnägija*
23.25 Waterloo Roadi kool

(Inglise 2007)*. Draama-
sari.

00.20 Ringvaade*
00.58 ERR-i uudised

06.00 Punased roosid*, 507/
800.

06.45 Karlsson katuselt
07.10 Zig ja Sharko
07.35 Multimaania
08.00 Reporter*
09.00 Roosa teemant*, 115/

125
10.00 Küladetektiivid*, 34
11.00 Kodus ja võõrsil*, 5498
11.30 Mehed ja naised*
13.00 Tupiktänava mehed*.

Hingehoidmine.
13.30 Doktor Oz. Seksisõlt-

lased.
14.30 Komissar Rex. Sõber

kogu eluks.
15.30 Punased roosid, 508/

800. Tanja ja Felix lähevad
tülli. Kumbki ei suuda aga
selle mõttega kaua vastu
pidada. Jule tunnistab
Kodjole, et oli Lennardis-
se veidi armunud, kuid
viimane ei teadvat seda.
Carla näeb, kuidas Timo
armuvalus kannatab ega
julge pojale oma suhtest
Gunteriga rääkida. Jo-
hanna tekitab reklaami-
kampaaniatega poja
heaks kirjastuses prob-
leeme. Erik on otsusta-
nud lahutuspaberitele alla
kirjutada.

16.30 Roosa teemant, 116/
125. Rosaura viiakse haig-
lasse. Barbara ründab
Gerardot. Rosa vahista-
takse Rosaura röövimise
eest.

17.30 Kodus ja võõrsil, 5499.
Liam paneb pahaks, et
Bianca suhtleb Heathi
tütrega. Henri ja Casey
püüavad iga hinna eest
oma suhet varjata. Roo,
Irene ja Leah teevad
sõbrannadeõhtu.

18.00 Küladetektiivid, 35.
Surmav kohtumine. Mat-
kajad leiavad ühelt kõr-
valiselt niidult koolitaja
Lukas Conradi abikaasa
Verena laiba. Uurimisel
selgub, et naisel oli suhe
oma perearstiga. Kahtlus
langeb nii abikaasale kui
armukesele, kuid huvi-
orbiiti satub ka raevukas
loomakaitsja, kellel oli
pinnuks silmas tapetu
kasukas.

19.00 Reporter
20.00 Kuldvillak
20.35 Galileo
21.30 Kelgukoerad
22.30 Desperaado (USA

1995). Möllupõnevik.
00.35 Hauatagune elu (USA

2009). R: Agnieszka Wo-
jtowicz-Vosloo. Õudus-
draama.

02.15 Anakonda* (USA
1997). R: Luis Louisa. Põ-
nevus-seiklusfilm.

03.40 Reporter*
04.30 Metsik loodus* (Wil-

derness, UK 2006). Veri-
ne põnevik.

06.15 Beyblade: metallisan-
dad. Multifilm.

06.40 Pop Pixie. Multifilm.
06.55 Pop Pixie. Multifilm.
07.05 Smurfid. Multifilm.
07.30 Beyblade: metallisan-

dad*. Multifilm.
07.55 Armastus võidab, 38*
08.55 Kirgede torm, 1633*
09.55 Vaprad ja ilusad,

6474*
10.20 Top Shop
10.35 Päikese poole
11.35 Kaitseinglid. Veerevad

kivid.
12.30 Kättemaksukontor

Dopingukütid, 2*.
13.30 Selgeltnägijate tule-

proov*
14.30 Vaprad ja ilusad, 6475
15.00 Lena, mu elu armastus,

98.
16.00 Armastus võidab, 39.

Max räägib Maria De-
samparadale, et ta hak-
kab naisterõivaid valmis-
tama. Linda tunnistab Na-
tyle, et Juanjo on ainus,
kes teda inimesena koht-
leb. Bernarda väidab Juan
Pablole, et aitab tal tütart
otsida. Victoria ütleb An-
tonietale, et ta peab Maria
Magdalena eest hästi
hoolitsema. Naty kardab,
et ta ei leia kunagi armas-
tust.

17.00 Kirgede torm, 1634.
Juliusel ja Andrél on lahk-
helid Burger Bräu halve-
neva kvaliteedi pärast.
Julius kuuleb, et André
plaanib müüa pruulikoja
Kanada õlletehasele ning
seega puruneb tema loo-
tus uuesti pruulikotta töö-
le saada. Charlotte ei saa
Juliust aidata, sest Fürs-
tenhof on tema jaoks täht-
sam. Juliuse armukade-
dus süveneb veelgi, kui
Charlotte teatab, et sõi-
dab koos Werneriga äri-
asjus Müchenisse. Kira ja
Martin renoveerivad Xaveri
endist korterit ning nende
koostöö sujub hästi, kuni
ilmub välja Xaver.

18.00 Kättemaksukontor . Elu
pärast surma, 1.

19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Võta või jäta
21.30 Kerge elu
22.30 Hawaii 5-0. Lõks.
23.30 KINO3. Euroretk (USA

2004). Komöödia.
01.25 Surematud (USA

2011). Fantaasiafilm. R:
Tarsem Singh. O: Henry
Cavill, Mickey Rourke.
Pärast 10 aastat kestnud
Titaanide sõda, mille võit-
jaks osutusid olümpiala-
sed, tärkab titaan Hype-
rionis (Mickey Rourke)
vimm ning ta kuulutab
inimkonnale sõja.

03.20 Kerge elu, 11*
04.10 Lena, mu elu armas-

tus, 98*
04.55 Seitsmesed uudised
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05.40 Kirgede torm, 1124
06.30 Kirgede torm, 1125
07.25 Bakugan. Multifilm.
07.45 Chuggington. Multifilm.
07.55 Chuggington. Multifilm.
08.10 Teismelised ninja-

kilpkonnad. Multifilm.
08.35 Rähn Woody
09.00 Simpsonid. Saak ni-

mega Ned.
09.30 Ootamatult isaks
10.00 Heimari kokaklubi
10.30 Põllult patta
11.00 Nurgakivi
11.30 Naistesaade
12.00 Kerge elu, 11*
13.00 Kättemaksukontor.

Dopingukütid 2*.
14.00 Grey anatoomia. Patu-

ne õnge otsas*.
15.00 Kättemaks. Pärand*
16.00 Välkrünnak 3: mini-

liiga. (USA 2008) Ko-
möödia.

18.00 Minu imeline muutu-
mine, 8*

19.00 Seitsmesed uudised.
Nädalalõpp.

19.30 Elu keset linna. Mee-
lis ja Mattias tahavad
koos Eeva ja Angelikaga
põgeneda. Daniil üritab
nende plaane luhta aja-
da. Sander teatab Fän-
nile üllatavaid uudiseid.
Ka Fännil on põrutavaid
uudiseid varuks.

20.00 KINO3. Käsna-Kalle
Kantpüksi film  (USA
2004). Animafilm.

21.45 KINO3. Unusta see
Sarah Marshall. (USA
2008). Romantiline ko-
möödia.

00.00 KINO3. Beverly Hillsi
võmm (USA 1984). Ko-
möödia. R: Martin Brest
O: Eddie Murphy, Judge
Reinhold, John Ashton,
Lisa Eilbacher, Ronny
Cox, Steven Berkoff. Axel
Foley (Eddie Murphy) on
Detroiti politseinik, kes
oma ülbe suuvärgiga üle-
muste seas eriti popu-
laarne pole, kuid see-eest
on tema töötulemused
seda paremad. Kui üks
tema sõber tapetakse, lä-
heb ta omal algatusel Be-
verly Hillsi, et asja uurida.
Kuid ka sealsete ametnike
hulgas on ta peagi sama
populaarne, kui koduste
ülemuste juures. Abi
saab ta Beverly Hillsi jaos-
konna politseinike, detek-
tiiv Billy Rosewoodi (Jud-
ge Reinhold) ja seersant
John Taggarti (John Ash-
ton) näol.

02.05 Välkrünnak 3: miniliiga.
(USA 2008). Komöödia*.

03.40 Elu keset linna*
02.05 Minu imeline muutu-

mine, 8*
04.50 Nurgakivi*
05.15 Seitsmesed uudised.

Nädalalõpp

06.20 Põrgulikud köögid
07.10 Reporter*
08.05 Doktor Contraptus.
08.35 Kass Oggy ja kurjad

prussakad
08.45 Top Shop
09.00 Aiasaade
09.30 Kodusaade
10.00 Kokasaade - Lusikas
10.45 Hooaeg
11.30 Rooli võim
12.00 Subboteja
13.00 SEB 31. Tartu Jooksu-

maraton
13.30 Sa ei ole üksi*
14.00 Kelgukoerad*
15.05 Kamenskaja. Meenu-

tamine pole lubatud, 2.
16.05 Valelikud võrgutajad.

Uued tuuled.
17.05 Aafrika - Südame tee-

kond (Saksamaa 2006), 1/
2. Antonia Voigt sõidab
vanaema 80. sünnipäe-
vaks vanemate farmi Na-
mibiasse, kus ta üles kas-
vas. See teekond viib Ant-
onia tagasi minevikku ja
oma suure armastuse
Hansu juurde. Hans on
küll abielus invaliidistunud
Annega, kuid armastab
endiselt Antoniat. Kui
Antonia vanemad lennu-
õnnetuses surma saa-
vad, pärib Antonia koos
õega farmi. Kuid selgub,
et on veel üks pärija, sala-
pärane onu, kelle käes on
vanade perekonnasala-
duste võti...

19.00 Reporter+
19.35 Rosamunde Pilcher -

Neli aastaaega (UK/
Saksamaa 2008), 2/4.
Sügis. Skandaalid, kätte-
maks, armukadedus ja
iha - kõike seda pakub
uus romantikafilmide sari,
mille tegevus toimub
maalilises Cornwallis.

21.30 Viimane samurai (The
Last Samurai, USA 2003).
R: Edward Zwick. O: Ken
Watanabe, Tom Cruise. 4
Oscarile esitatud seik-
luslik kassahitt ameerika
ohvitserist Algrenist (Tom
Cruise), kes palgatakse
nõustama keiserliku Jaa-
pani sõjaväge. Põhja-
käinud Algren peab viima
väed lahingusse, et hävi-
tada viimased allesjäänud
samuraid. Tema veen-
dumused löövad aga
ootamatult kõikuma, kui
ta satub samuraide kätte
vangi ja näeb, et need
karmid mehed on valmis
oma keisri eest kõhk-
lematult elu ohverdama...

00.30 Täiuslik torm (USA/
Saksamaa 2000). R:
Wolfgang Petersen.

02.40 Desperaado* (USA
1995). R: Robert Rodri-
guez.

04.20 Kamenskaja*.
05.05 Reporter+*
05.35 Sa ei ole üksi*

07.30 Väike printsess. Ei salli
vihmausse! (Inglise 2006)*.
Animasari.

07.40 Loomaaia tee 64. Vaal
Thelma lugu (Prantsuse
2008)*. Animasari.

07.50 Tegus Timmu. (Inglise
2009). Animasari.

08.00 Joona jutud. Hooldus-
meeskonna pidu. (Kana-
da 2011)*. Animasari.

08.25 Maða ja karu. Eest ära!
(Vene 2012)*. Animasari.

08.30 Õuduste tsirkus (Luk-
semburgi 2008). Anima-
film.

09.00 Puutepunkt (sub)*
09.30 Ühe armastuse lugu

(Eesti Telefilm 1981)
10.00 Maahommik. Hooaja

viimases saates vaatame
vastu saabuvale suvele ja
käime külas turismitalus,
mis on edukalt tegutse-
nud juba 25 aastat. Sa-
muti uurime, kuidas on
kevad edenenud aias ja
milliseid rohelisi taimi
saab juba toiduks kasu-
tada.

10.45 Õnne 13 (sub)*
11.15 Pealtnägija (sub)*
12.05 Kirbuturu lood, 2/6 (ETV

2012)
12.55 Eesti muusika videod,

(ETV 2011)
13.10 Keskkonnakuu. Vastu-

pandamatu sushi  (USA
2011)*.

14.20 Tähelaev. Haide Män-
namäe (sub)*.

15.30 Püramiidi tipus. Bio-
antropoloog Lisa Mati-
soo-Smith (ETV 2012)*.

16.00 Kiirabihaigla. Armas-
tus on lahinguväli (USA
2009). Draamasari. Gate-
sil on raske Samist ee-
male hoida. Neela närvid
ütlevad üles, kui ta kuu-
leb, et Brenner on Austraa-
liast tagasi.

16.45 Emadepäeva kontsert
Raekoja platsil*

18.05 Lõvimees (Uus-Mere-
maa 2007). Lõvimees
peab võtma loomapargi
hirvekarjalt vereanalüüsid.
Siionisse saabub üks eri-
line külaline Austraaliast,
kes osutub kutsikate hul-
gas väga populaarseks.

18.30 Aktuaalne kaamera
18.40 Madagaskar, 2/3. Ka-

dunud maailmad (Inglise
2011). Loodusdokk.

19.35 Igihaljas vaatemäng
(ETV 1981)

20.30 Õnne 13.
21.00 Aktuaalne kaamera.

Ilm.
21.20 Sport
21.35 20 minutit enne
22.00 Eurovisiooni laulu-

võistlus 2013. Finaal.
01.20 Küte! Parim muusika

2000-2010 (ETV 2011)
02.20 Kiirabihaigla. Armas-

tus on lahinguväli (USA
2009)*.

03.06 ERR-i uudised

«Madagaskar», 2/3. Kadunud maailmad (Mada-
gascar, Inglise 2011). Loodusdokk.
Eesti Televisioonis kell 18.40
Madagaskaril kohtab igal sammul loodusimesid. Peaaegu
kõik imetajad ja roomajad ning üle poole lindudest ja
taimedest on saarele ainuomased - neid ei leidu kusagil
mujal tervel maakeral. Seejuures elutseb üle poole Mada-
gaskari endeemsetest liikidest kitsal mägede ja vihmametsa
ribal saare idarannikul, kus maa langeb järskude astangu-
tena India ookeani. Iga kalju ja iga org moodustab omaette
kadunud maailma. Andringitra graniitmägedel on ennast
sisse seadnud mõned kattade ehk kassleemurite rühmad.
Kaitseks külma vastu on nad kasvatanud endale paksu
karvastiku. Mõnisada meetrit allpool avaneb hoopis teist-
sugune maailm. Pilvedesse mähitud metsades liiguvad
viirastuslikud lumivalged sifakad. Kannibalistlike kal-
duvustega konnad, lihasööjad taimed ja tunneleid kaeva-
vad kameeleonid on vaid mõned näited Madagaskari ime-
tabastest loomadest.

«Eurovisiooni lauluvõistlus 2013». Finaal.
Eesti Televisioonis kell 22.00
Täna selgub 58. Eurovisiooni laulukonkursi võitja.
Esimest korda kõlavad ka otse finaali pääsenud nn suure
viisiku ehk Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa,
Itaalia ja Hispaania palad ning ka korraldajamaa Rootsi
võistluslaul. Kommenteerib Marko Reikop.

«20 minutit enne»
Eesti Televisioonis kell 21.35
Kuidas valmistutakse Eurovisiooniks. Birgit Õigemeele
ja ABBA ning Bonnie Taylori imelised seiklused Malmös.
Saatsime kaameraga Eesti eurotiimi proovis, pidudel ning
kõikjal enne ja pärast Eurovisiooni esimest poolfinaali.
Saatejuht Marko Reikop, toimetaja Reimo Sildvee, ope-
raator Meelis Kadastik, reþissöör Anna Stepanova.

KINO3. «Käsna-Kalle Kantpüksi film» (The
Spongebob Squarepants Movie, USA 2004). Animafilm.
TV3-s kell 20.00
R: Stephen Hillenburg. O (hääled): Tom Kenny, Clancy
Brown, Rodger Bumpass, Alec Baldwin, Scarlett
Johansson. Bikiini Põhjas on taas muresid küllaga. Keegi
on ära röövinud kuningas Neptuni krooni ja paistab, et
süüdlaseks on Käsna-Kalle Kantpüksi ülemus hr Krabi.
Kuigi Käsna-Kallelt on võetud võimalus saada oma unel-
mate töö, ei hülga ta oma bossi ja asub koos parima
sõbra Patrickuga ohtuderohkele teekonnale Merekarbi-
linna, et saada tagasi kroon ja päästa hr Krabi elu. Film
on eesti keeles.

KINO3. «Unusta see Sarah Marshall» (For-
getting Sarah Marshall, USA 2008)
Romantiline komöödia.
TV3-s kell 21.45
R: Nicholas Stoller. O: Kristen Bell, Jason Segel, Paul
Rudd. Peter on helilooja ja armastusväärne tüüp, kes
satub musta masendusse, kui tema tüdruksõber Sarah
Marshall ta maha jätab. Peter ulub ja vesistab. Lõpuks
soovitab ta kasuvend Brian reisi Hawaiile ning Peter
sõidabki Oahu saarele, kus esimeste inimestena kohtab
ta Sarah’t ja tema uut kallimat Aldoust, perversset inglise
rokkarit. Ulumine ja hala algab uuesti, kuni appi tuleb
Rachel - kaastundlik hotellitöötaja, kes kutsub Peteri lu-
aule. Kuigi Peter ei suuda vältida kohtumisi oma eks-
kallimaga, ei kaota ta sellepärast enam oma rõõmsat
meelt. Kas Sarah mõistab, mille ta kaotas?

TV3 fotoarhiiv
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Mälumängupealinn Räpina
Indrek Sarapuu tekst ja fotod

Räpina pürib jõudsate sammu-
dega mälumängupealinna tiitli
poole. 4.-5. maini toimus seal mä-
lumängufestival. Selle ürituse
tähtsündmusteks võib pidada nii
välimälumängu võistlust linna
keskväljakul kui ka üksik- ja paa-
rismälumängu meistrivõistlusi,
kus osavõtjaiks lisaks kohalikele
kõvadele tegijatele ka Eesti tele-
mälumängudest tuntud staarid
Jevgeni Nurmla, Indrek Salis ja
komeet mälumängutaevas, kelle
tuntus pärineb hiljuti Kanal 2-s

taaskäivitnud «Kuldvillakust» -
Igor Habal.

Üksikmängu võitjaks krooniti-
gi Habal, talle järgnesid Illar Tõ-
nisson ja Indrek Salis. Paaris-
mängus tulid võitjateks Arko
Olesk ja Tiit Naarits Igor Habali
ja Alar Särgava ees. Kolmanda
koha viisid koju Tõnu Talve ja
Markus Otsus.

Väga meeleolukaks kujunes
aga keskväljakul Maxima poe
küljes asuvat Räpina suurt info-
tablood ärakasutav tõeline mälu-
mängulahing, kuhu oli aktiivselt
kaasatud ka publik. Tegemist oli

küll showelementidega ürituse-
ga, aga küsimused rangelt Eesti
mälumängutraditsiooni järgivad.
Meeskonnad olid Kuke talu (kan-
dis seekord Ranna Kolhoosi ni-
me), kohaliku ja riigivõimu esin-
dajad nime all Võim, Räpina
Aianduskooli esindus, Räpina
Mälumängu Seltsi liikmed, Rä-
pina Ühisgümaasiumi meeskond
(tähistas hiljuti oma 100. juube-
lit) ning all stars meeskond ni-
mega Targad, keda kaunistas ka
Räpina vaimu Aapo Ilvese laud-
konnakaaslus.

Võitjaks tuli loomulikult Ran-

na Kolhoos. Üllatav oli see, et
Targad pidid tunnistama tagant-
poolt teist kohta ja meeskond
Võim… Seekord jäid mehed vii-
maseks. Meeskonna Võim kõige
kangem esindaja Urmas Klaas
(kes on ühtlasi ka Eesti Orien-
teerumisliidu esimees) ütles, et
esmatähtis on ennekõike orien-
teerumine elus. 39 aastat mälu-
mängu tormides ja keeristes ka-
rastunud Tõnu Talve tõdes Har-
di Tiiduse mõtet: «Mälumängus
viimaseks jäänu võidab kõige
rohkem, sest tema sai kõige roh-
kem teadmisi juurde.»

Räpina Keskväljakule oli kogunenud nii Eesti mälumängijate tipptegijad kui kohalik rahvas.

Eesti mälumängustaarid: Jevgeni Nurmla, Indrek Salis ning Igor Habal. Ranna Kolhoosi võidukas meeskond. Esiplaanil endine maavanem Margus Leivo. Võim, peame tunnistama, jäi seekord kaotajaks.

Mälumängufestivali peakorraldaja Mait
Meensalu.

Legendaarne mälumängur ja mängujuht
Tõnu Talve. Ekraanilt peegeldus karm hoiatus.
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«Kroonijuveelide sädelev ajalugu,» 1/2
(Royal Jewels, Norra/Rootsi/Taani 2011). Doksari.
Eesti Televisioonis kell 18.40
Kaheosalise dokumentaalfilmi esimeses osas tuleb juttu
Põhjamaade kroonijuveelidest, millest enamus on pärit
Napoleoni õukonnast ja mis jõudsid Rootsi koos kunin-
ganna Désiréega. Nende hulka kuuluvad pärlitega kaunis-
tatud kamee-ehted, mida Rootsi kroonprintsess Victoria
kandis oma pulmas. Osa Désirée ehetest rändas aga koos
tema lapselapselapse Lovisaga Taani, sealhulgas väga
põneva ajalooga rubiinkomplekt. Norra kroonprintsi Olavi
abikaasa Märtha sai oma emalt smaragdkomplekti, kui
puhkes Teine maailmasõda. Märthal oli kavas pageda
Ühendriikidesse ja ema soovitas häda korral smaragdid
ära müüa. Nüüd on see komplekt Norra kuningakoja
aarete seas aukohal.

«Mis? Kus? Millal?» Finaal.
Kanal 2-s kell 20.00
Finaali otseülekandes läheb televaatajate vastu lahingusse
poolfinaalid võitnud tarkade võistkond. Lisaks aule ja
kuulsusele on mängus ka ahvatlevad auhinnad - küsi-
musi saatnud televaatajate võidusummad on viis korda
kõrgemad kui tavamängudes ja tarkade võistkonna parim
mängija saab auhinnaks 6000 eurot. Saatesarja trofee
Kristall-öökulli võidab aga finaalis võidukaks osutuva
võistkonna parim liige - kõige põnevama küsimuse esita-
nud televaataja või tarkade tiimi kõige säravam mängija.

«Valede rägastik» (Body of Lies, USA 2008).
Kanal 2-s kell 21.20
R: Ridley Scott. O: Russell Crowe, Leonardo DiCaprio.
Põnevusfilm CIA tippagent Rogerist (Leonardo DiCaprio),
kes tegutseb kriisikolletes, kust reeglina keegi eluga ei
pääse. Roger usaldab vaid häält, mis jagab talle salajase
telefoniliini kaudu infot ja uusi ülesandeid. Liini teises
otsas on CIA veteran Hoffman (Russell Crowe), kes püüab
Rogeri abil päevavalgele meelitada suure terrorirühmituse
liidrit.

«Armunud Booky» (Kanada 2009).
Perefilmi teleesilinastus.
TV3-s kell 09.55
R: Peter Moss Osades. Rachel Marcus, Megan Follows,
Stuart Hughes. Thomsonid, kuhu kuuluvad isa Tho-
mas, ema Francie ja lapsed Willa, Arthur, Beatrice
(hüüdnimega Booky) ja Jakey on kokkuhoidev pere. Uus
kooliaasta on alanud ja 11- aastast Bookyt, kes on andekas
emakeeles, palutakse anda järeleaitamistunde 6. klassi
õpilasele Georgile. Booky on põnevil, sest ta on salamisi
poissi armunud ja loodab, et see kutsub ta kooliballile.
Kui George annab talle imeliku kingituse, hakkab Booky
poisi tunnetes tema vastu kahtlema. Kuid siis järgneb
suudlus ning muust Booky enam mõelda ei suudagi.

ETV fotoarhiiv

«Juba surnud» (Already Dead, USA 2007)
Kanal 2-s kell 23.50
R: Joe Otting. O: Til Schweiger, Patrick Kilpatrick, Ron
Eldard. Põnevik Thomas Archerist, kes elab koos naise
ja pojaga õnnelikku ja edukat elu. Just siis, kui tundub,
et enam paremaks minna ei saa, tungib kurjategija tema
koju ning mõrvab ta poja. Kogu Thomase elu variseb
kokku ning ka politseil ei õnnestu kurjategijat tabada.

05.40 Kirgede torm, 1126
06.30 Kirgede torm, 1127
07.25 Bakugan. Multifilm.
07.45 Chuggington. Multifilm.
07.55 Chuggington. Multifilm.
08.10 Teismelised ninjakilp-

konnad. Multifilm.
08.35 Rähn Woody.
09.00 Simpsonid. Pistrik ja

D’Oh-mees.
09.30 Ootamatult isaks. Ime-

laps.
09.55 Armunud Booky (Ka-

nada 2009). Perefilmi te-
leesilinastus.

11.45 Võta või jäta*
13.10 Ment. Maod karbis*.
14.10 Stop!*
14.40 Top Gear 18, 07*
16.00 Kättemaksukontor.

Dopingukütid, 2*.
17.00 Korvpall. Eesti meistri-

liiga 5. finaalmäng.

19.00 Seitsmesed uudised.
Nädalalõpp

19.30 Reisijaht. Juhuslikele
möödakäijatele pakutak-
se tasuta luksuslikku
puhkusereisi.

20.00 Su nägu kõlab tuttavalt:
parimad palad. Sel keva-
del võitis TV3 saade «Su
nägu kõlab tuttavalt» sa-
dade tuhandete vaatajate
südamed. Tänases saa-
tes näeme selle sarja
parimaid esitusi.

21.15 Faktuaalne kaamera.
Absoluutsed hitid.

22.15 KINO3. Kuidas 10 päe-
vaga kutist lahti saada
(Saksamaa-USA 2003).
Romantiline komöödia.
R: Donald Petrie. O: Kate
Hudson, Matthew McCo-
naughey. Andie Ander-
son (Kate Hudson) kirju-
tab naisteajakirjale artik-
leid sellest, kuidas midagi
mingi kindla aja jooksul
teha, alla võtta, stiili muu-
ta... mida iganes. Selle
asemel soovib ta kirjuta-
da poliitikast ja päevaka-
jalistest teemadest. Kuid
tema ülemus tahab, et ta
kirjutaks artikli, Kuidas 10
päevaga kutist lahti saa-
da. Seejuures peab ta
koostama nimekirja tüü-
pilistest vigadest, mida
naised suhte esimese 10
päeva jooksul teevad.
Nüüd peab ta leidma me-
he, kelle peal seda pro-
jekti katsetada. Valik lan-
geb reklaamifirma töötaja
Ben Barry (Matthew Mc-
Conaughey) kasuks. Prob-
leemiks on, et Ben vedas
just kihla, et suudab iga
naise 10 päevaga endas-
se armuma panna.

00.30 Valgekrae. Viimne
kohtupäev.

01.25 Neli venda (USA
2005). Põnevusmärul.

03.05 Reisijaht, 3*
03.25 Võta või jäta*
04.35 Stop!*
05.00 Seitsmesed uudised
05.25 Kirgede torm, 1128

06.05 Rooli võim*
06.30 Aafrika - Südame tee-

kond* (Saksamaa 2006),
1/2

08.05 Tom ja Jerry
08.30 Galileo*
09.25 Mehed ja naised*
10.55 Kuldvillak*
11.30 Väikesed spioonid 3

(USA 2003). R: Robert
Rodriguez.

13.10 Lahkujad*, 2/4.
14.10 Pilvede all*
15.10 Rosamunde Pilcher -

Kajakad tuules  (Saksa-
maa 1999). Londoni arhi-
tekt Jane Murchinson on
üliõnnelik. Ta ootab last
ja peagi on ees pulmad
noore arsti Davidiga.
Noormees on avamas
oma kliinikut, kuid kutsu-
takse enne pulmi Corn-
walli isa surivoodile. Da-
vid saab peale isa surma
kaela tohutu võlakoorma,
peab müüma vanemate-
kodu ja kaotab kliiniku
jaoks säästetud raha. Da-
vid jätab naise, sest ei
suuda talle pakkuda vää-
rilist elu. Jane püüab Da-
vidit unustada ja üksi poe-
ga kasvatada, kuid saatus
viib kunagised armas-
tajad jälle kokku Cornwalli
rannikul.

17.05 Emilie Richards -
Mineviku jäljed (Saksa-
maa 2012). Pianist Jes-
sica saab pärast ema
surma teada, et ta oli
adopteeritud laps. Naine
suundub saarele, kus ta
sündis, kuid ei leia enda
kohta mingit infot. Jes-
sica saab klaveriõpeta-
jana tööd ja kohtub
muusikakoolis Lydiaga.
Kiiresti sõbruneb ta terve
Lydia perega. Jessica
armub Lydia abikaasa
venda Alexisse, kuid siis
selgub naise mineviku
kohta mõndagi sellist,
mis kogu kaardipaki se-
gi lööb.

19.00 Reporter+
19.30 Heeringas Veenuse

õlal
20.00 Mis? Kus? Millal? Fi-

naal.
21.20 Valede rägastik (USA

2008). R: Ridley Scott.
23.50 Juba surnud (USA

2007). R: Joe Otting. Põ-
nevik.

01.35 Showtime - politsei-
kroonika kangelased*
(USA 2002). R: Tom Dey.

03.10 Tupiktänava mehed*.
Hingehoidmine.

03.35 Reporter+*
04.00 Rosamunde Pilcher -

Neli aastaaega* (UK/
Saksamaa 2008), 2/4

07.30 Reporterhiir Marvi
Hämmer (Saksa 2007)

07.55 Samsam*
08.00 Väike printsess*
08.10 Kiisu Miisu enneole-

matud seiklused
08.25 Lammas Shaun (Ing-

lise 2006)
08.30 Väike Nicolas
08.45 Lastetuba. Meister-

dame Mariga*.
09.00 Prillitoos. Rein Raama-

tut teame kui kunstnikku
ja joonisfilmimeistrit. Nüüd
pensionipõlves jätkab ta
dokumentaalfilmide te-
gemist oma väikeses fil-
mistuudios Valklas. Näe-
me, kuidas valmistada
head ja erilist kohvi ning
räägime ka vanaisa lõõtsa
loo.

10.00 Tähelaev. Peeter Pere.
11.15 Eurovisiooni laulu-

võistlus 2013. Finaal*.
14.40 Madagaskar, 2/3.

Kadunud maailmad (Ing-
lise 2011)*. Loodus-
dokk.

15.30 Tuulepealne maa, 11/
12. Uppuv laev (Eesti
2008)*. Draamasari.

16.30 Nelipüha oikumeeni-
line jumalateenistus EELK
Konsistooriumi kabelis.
Jutlustab EELK peapiis-
kop Andres Põder, kaasa
teenivad EKN liikmeski-
rikute esindajad. Laulab
Eerik Jõks. Reþissöör Toi-
vo Kõster, produtsent Ene
Kõster.

17.30 Puutepunkt. 17-aas-
tane neiu kaotas operat-
siooni tõttu võimaluse
emaks saada. Kuid tema
munarakud külmutati ja
noore naise ema on val-
mis tütre lapse ilmale
kandma. Kas tal on õigus
seda teha?

18.00 Ajalik ja ajatu. Sünd ja
surm, surm ja sünd, 4/6.

18.30 Aktuaalne kaamera
18.40 Kroonijuveelide säde-

lev ajalugu, 1/2 (Norra/
Rootsi/Taani 2011)

19.40 ETV Huumori kuld
(ETV 2009)

20.05 Pehmed ja karvased.
Evelin kirjutab ennast
Kadrioru ajalukku. Edgar
kirjutab ennast Tallinna
ajalukku. Andrus kirjutab
ennast Eesti ajalukku.
Mart kirjutab ühe õige
ajaloo.

20.30 ENSV. Elagu 1. mai!
(ETV 2011). Komöödia-
sari.

21.00 Aktuaalne kaamera.
Nädal. Ilm.

21.40 Sport
22.00 Kuritegu, 19/20 (Taani

2007). Krimisari.
23.00 Taevasina, 5/24 (Norra

2008)*. Draamasari.
23.40 Beyonce: Kontsert

Roselandis (Inglise 2011).
Kontsert New Yorgis
Roseland Ballroomis.

01.03 ERR-i uudised
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06.00 Hommikuraadio
09.00 Seitsmesed uudised. Näda-

lalõpp.
09.30 Kutsuge Cobra 11*
10.30 Star Wars. Osa II - kloonide

rünnak (USA 2002). Seiklus/
fantastika.

13.30 Kodu keset linna
14.00 Kutsuge Cobra 11*
15.00 Farscape - kosmoses kaot-

sis. Ideaalne mõrv.
16.00 Kolmas kivi päikesest*
16.30 Kutsuge Cobra 11. Tagasi-

teed pole.
17.30 Top Gear*
18.30 Simpsonid*
19.00 Ameerika paps
19.30 Kolmas kivi päikesest
20.00 Seks ja linn. Ei mingeid

«agasid».
20.30 Simpsonid
21.00 KINOÕHTU. Virtuaalne

mõrvar (USA 1995). Põnevik/
krimi/fantastika/thriller. R: Brett
Leonard.

23.10 Paljalt naljakas
23.40 NCIS kriminalistid
00.40 Salajane ladu 13. Elemen-

did.
01.40 Salatoimikud. Rahutus.
02.30 Jäähoki MM. Kohtuvad:

Austria-Venemaa.
04.50 Seitsmesed uudised
05.50 Uudistemagasin

06.00 Hommikuraadio
08.30 Seitsmesed uudised
09.30 Kodu keset linna*
10.00 Kutsuge Cobra 11*
11.00 Virtuaalne mõrvar (USA

1995). Põnevik/krimi/fantastika/
thriller. R: Brett Leonard.

13.10 Top Shop
13.30 Kodu keset linna
14.00 Kutsuge Cobra 11*
15.00 Farscape - kosmoses

kaotsis. Merekarbivõte.
16.00 Kolmas kivi päikesest*
16.30 Kutsuge Cobra 11. Flash-

back.
17.30 A-Rühm. Ainult liikmetele.
18.30 Simpsonid*
19.00 Ameerika paps
19.30 Kolmas kivi päikesest
20.00 Seks ja linn
20.30 Simpsonid
21.00 KINOÕHTU. Sündinud nel-

jandal juulil (USA 1989). Draama/
sõda. R: Oliver Stone.

00.00 Paljalt naljakas
00.35 Eureka. Hirmsad tunded.
01.35 Salatoimikud. Väli, kus ma

surin.
02.35 Jäähoki MM. Kohtuvad:

Slovakkia-USA.
04.35 Hommikuraadio
04.45 Täna õhtul,otse-eetris*
05.50 Uudistemagasin

06.00 Hommikuraadio
08.30 Seitsmesed uudised
09.30 Kutsuge Cobra 11*

06.00 Hommikuraadio
08.30 Seitsmesed uudised
09.30 Kodu keset linna*
10.00 Kutsuge Cobra 11*
11.00 Öö muuseumis (NUSA,

Suurbritannia 2006). Seiklus/
komöödia/perefilm. R: Shawn
Levy.

13.10 Top Shop
13.30 Kodu keset linna.
14.00 Kutsuge Cobra 11*
15.00 Farscape - kosmoses kaot-

sis. Kansas 2.
16.00 Kolmas kivi päikesest
16.30 Kutsuge Cobra 11. Usal-

duse küsimus.
17.30 A-Rühm. Hullu Wayne‘i

oodates.
18.30 Simpsonid*
19.00 Ameerika paps
19.30 Kolmas kivi päikesest
20.00 Seks ja linn. Draamatähed.
20.30 Simpsonid
21.00 KINOÕHTU. Kerige tagasi,

palun! (USA 2008). Komöödia/
fantastika. R. Michel Gondry.

23.10 Eesti Autoralli Meistri-
võistlused

23.45 Paljalt naljakas
00.15 Kinominutid
00.45 Valgekrae. Sidemete loo-

mine.
01.45 Salatoimikud. Tunguska.
02.45 Jäähoki MM. Veerandfinaal.
04.50 Seitsmesed uudised
05.50 Uudistemagasin

05.30 Roosa teemant
06.15 Totaalne ärkamine!
09.00 Doktor Oz*
09.55 Ellen. Külalisteks on Michel-

le Obama, Daniel Radcliffe ja
Chesteri kooli õpetaja Sara
Ferguson.

10.50 Linnalegendid. Kohutav
tõde.

11.20 Everwood*
12.10 Top Shop, 106/200.
12.25 Nero Wolfe. Liiga palju

kliente (USA 2002)*. R: John
L’Ecuyer.

14.25 Südametukse, 241/255.
15.15 Südametukse, 242/255.
16.10 Doktor Oz. Viis paksuks-

tegevat harjumust.
17.05 Everwood. Doktor on kohal.
18.00 Pahad tüdrukud. Tahtmine

on taevariik.
19.10 Saladused
20.00 Hea naine. Hiina tulemüür.
21.00 Koletu (USA 2011) R. Dan-

iel Barnz.
23.00 Põrgulikud köögid. Hannah

& Mason’s.
00.00 Reporter
01.00 Ellen*
01.50 e-armastus. Heather ja

Gregg.
02.15 Köögitantsud
02.25 Saladused*
03.10 Doktor Oz. Mis põhjustab

autismi?
03.55 Pahad tüdrukud*
04.45 Reporter*

05.30 Roosa teemant, 42/125.
06.15 Totaalne ärkamine!
09.00 Doktor Oz*
09.55 Ellen. Külalisteks on saate

05.30 Roosa teemant, 43/125.
06.15 Totaalne ärkamine!
09.00 Doktor Oz*
09.55 Ellen. Külalisteks on Jim

Parsons ja Miley Cyrus.
10.50 Mis sul seljas on?
11.20 Everwood*
12.10 Top Shop, 108/200.
12.25 Lahingusse lähevad kodu-

kaunistajad*
13.25 Kadunud*
14.25 Südametukse, 245/255.
15.15 Südametukse, 246/255.
16.10 Doktor Oz. Seitse tervise-

pettust.
17.05 Everwood. Kuni surm meid

lahutab.
18.00 Pahad tüdrukud. Milleks

meile mehed.
19.10 Saladused
20.00 Hea naine. Mõrtsuka laul.
21.00 Eilne öö (USA/ Prantsus-

maa 2010) R: Massy Tadjedin.
23.00 Unustamatu. Uus sari.
00.00 Reporter
01.00 Ellen*
01.50 e-armastus. Sal ja Brian
02.15 Köögitantsud
02.25 Saladused*
03.10 Doktor Oz. 7 vajalikku asja

üle 40-aastastele naistele.
03.55 Pahad tüdrukud*
04.45 Reporter*

05.30 Roosa teemant, 44/125
06.15 Totaalne ärkamine!
09.00 Doktor Oz*
09.55 Ellen . Külaliseks on Martin

Scorsese  ja Rachel McAdams.
10.50 Mis sul seljas on?
11.20 Everwood*
12.10 Top Shop, 109/200.
12.25 Unustamatu*
13.25 Põrgulikud köögid
14.25 Südametukse, 247/255.
15.15 Südametukse, 248/255.
16.10 Doktor Oz. Puhastus. dr Ozi

48 tunni nädalalõpupuhastus.
17.05 Everwood. Kodusõda.
18.00 Pahad tüdrukud. Vabaduse

võtmed.
19.10 Saladused
20.00 Hea naine. Vallandamine.
21.00 Õuehaldjad

07.10 Reporterhiir Marvi Hämmer.
Animasari*.

07.35  Väike printsess. Anima-
sari*.

07.45 Näh. Animasari*.
07.50 Näh. Animasari*.
08.00 Konn ja sõbrad. Animasari.

07.10 Võlukarussell. Animasari*.
07.20 Tatonka lood. Animasari*.
07.30 Ruff tegutseb. Animasari*.
07.41 Ma olen hirmus mutukas.

Animasari*.
07.43 Mina olen loom. Animasari*.
07.45 Willy Fogiga ümber maail-

ma. Seiklussari*.
08.15 Lastetuba. Eurovisiooni

laulud*.
08.30 Õpiõu! Vabaõhumuuseum

(Eesti 2006).
09.00 Ringvaade*
10.00 Lend Singapuri (Eesti

Telefilm 1991)*
10.30 Viis viisi emale (ETV 1993)*
10.53 ERR-i uudised
16.45 Emadepäeva kontsert*
18.00 SimsalaGrimm. Animasari.
18.25 Näh. Animasari.
18.30 Lastetuba. Ärkamine.
18.45 Võlukarussell. Animasari.
18.55 Jutud väikestele lastele.

Animasari.
19.05 Tinga Tinga lood.
19.20 Aktuaalne kaamera (viipe k.)
19.30 Aktuaalne kaamera (vk.)
20.00 Pealtnägija (vk sub.)*
20.45 Erica. Leo (Kanada 2009).
21.30 Keskkonnakuu. Vastupan-

damatu sushi (USA 2011).
22.35 4x4. Magadan.
23.05 Eesti TOP 7
23.50 Kuritegu (Taani 2007)*
00.52 ERR-i uudised

07.10 Võlukarussell. Animasari*.
07.20 Tinga Tinga lood. Anima-

sari.
07.30 Jutud väikestele lastele.

Animasari*.
07.45 Näh. Animasari*.
07.50 SimsalaGrimm. Anima-

sari*.
08.20 Lastetuba. Ärkamine*.
08.35 Eesti lood. Kahe tule vahel

(Eesti 2011).
09.00 Ringvaade*
10.05 Erica. Leo*.
10.50 Eesti TOP 7*
11.33 ERR-i uudised
17.30 Puutepunkt*
18.00 Geronimo Stiltoni lõbusad

lood. Animasari.
18.20 Näh. Animasari.
18.30 Lastetuba
18.45 Vahva Roosi. Animasari.
18.55 Samsam. Animasari.

08.05 Tule õue! (Eesti 2012)*
08.35 MuinasTeeVee. Keskklassi

korter (ETV 2004).
09.00 Ringvaade*
09.35 Ohhoo! (ETV 2005)*
10.05 Tuhat tutvust. Helvi Jürisson

(ETV 1985)*.
10.35 Lilled emale (ETV 1988)*
10.55 Euroopa laulud 2013
13.00 ERR-i uudised
16.05 Kui puu langeb - Maa

Vabastusrinde lugu (USA 2011)*
17.30 Eesti lood. Võõras omade

seas (Eesti 2009).
18.00 Willy Fogiga ümber maail-

ma.  Seiklussari.
18.25 Ma olen hirmus mutukas.

Animasari.
18.27 Mina olen loom. Animasari.
18.30 Lastetuba. Eurovisiooni

laulud.
18.45  Võlukarussell. Animasari.
18.55 Tatonka lood. Animasari.
19.05 Ruff tegutseb. Animasari.
19.20 Aktuaalne kaamera (viipe k.)
19.30 Aktuaalne kaamera (vk.)
20.00 Türgi gambiit (Bulgaaria/

Vene 2004)
20.55 Reggie Perrin
21.25 Üks lugu. Juhan Räni (ETV

2011).
21.30 Kinoklassika. Köis (Rope,

USA 1948)*.
22.45 Neli tankisti ja koer. Kiil

(1970).
23.40 Krantsid (Eesti/Norra

2009)*.
00.28 ERR-i uudised

«The Voice» kohtunikud Chris-
tina Aguilera, Adam Levin ja
Blake Shelton.

10.50 Linnalegendid. Luukered
kapis.

11.20 Everwood*
12.10 Top Shop, 107/200.
12.25 Nero Wolfe.  Enne kui ma

suren. (USA 2002)*. R: John
L’Ecuyer.

14.25 Südametukse, 243/255.
15.15 Südametukse, 244/255.
16.10 Doktor Oz. Kui vana on su

nahk tegelikult?
17.05 Everwood. Tõde, mida

tunnistame.
18.00 Pahad tüdrukud. Mida hing

ihkab.
19.10 Saladused
20.00 Hea naine. Tõe hetk.
21.00 Lahingusse lähevad kodu-

kaunistajad
22.00 Kadunud
23.00 Selgeltnägijatest uurijad
23.30 Kaunis valus. Valus puhas-

tumine.
00.00 Reporter
01.00 Ellen
01.50 e-armastus. Joanna ja

Larry.
02.15 Köögitantsud
02.25 Saladused*
03.10 Doktor Oz. Ozi maa.
03.55 Pahad tüdrukud*
04.45 Reporter*

10.30 Sündinud neljandal juulil
(USA 1989). Draama/sõda. R:
Oliver Stone.

13.30 Kodu keset linna
14.00 Kutsuge Cobra 11*
15.00 Farscape - kosmoses kaot-

sis. Teostamata reaalsus 1.
16.00 Kolmas kivi päikesest*
16.30 Kutsuge Cobra 11. Tule all.
17.30 A-Rühm. Kauboi George.
18.30 Simpsonid*
19.00 OTSE! Eesti korvpall. Korv-

palli meistriliiga finaalseeria.
21.00 KINOÕHTU. Öö muuseu-

mis (USA, Suurbritannia 2006)
Seiklus/komöödia/perefilm. R:
Shawn Levy.

23.10 Paljalt naljakas
23.40 Euroopa Pokkeriturnee (7)
00.50 Head. 3,52 dollarit.
01.50 Salatoimikud. Sangvinaa-

rium.
02.50 Ameerika paps*
03.20 Paljalt naljakas
03.50 Hommikuraadio
04.50 Seitsmesed uudised
05.50 Uudistemagasin

19.05 Tinga Tinga lood. Anima-
sari.

19.15 Hiirelabor. Animasari.
19.20 Aktuaalne kaamera (viipe k.)
19.30 Aktuaalne kaamera (vk.)
20.00 1814 (Vene 2009)
20.45 Vana aja asjad. Trükiaja-

kirjandus (Eesti 2004).
21.00 lyhikas. Miks sa abiellusid?

(Eesti 2012).
21.30 Ameerika telesarja lugu.

Iseseisev naine (USA 2011).
22.25 Maailma kino. Jäätükid

(Prantsuse 2010).
23.50 Juliette Greco laulud (ETV

1989)
00.45 ERR-i uudised
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TV6

Reede,
17. mai

Kanal 11

ETV2

Kanal 11

Pühapäev,
19. mai

Kanal 11

ETV2

TV6

Laupäev,
18. mai

ETV2

TV6

ETV2

06.00 SMS mäng
07.00 Totaalne muutumine. kodu

eri. Perekond Silva.
08.05 Kolmeraudne
09.10 X-Factor
10.30 Ringrada
11.30 Kalamehejutud
12.00 Kalamehejutud
12.30 Kinominutid
13.00 Tippkokk. Vastikud hõrgu-

tised.
14.00 Bobi burgerid
14.30 Star Wars osa 3 - Sithi kätte-

maks (USA 2005). Seiklus/
fantastika. R: George Lucas.

17.30 Hawaii 5-0. Oahu põhja-
kallas.

18.30 Simpsonid.
19.00 Kalamehejutud
19.30 Totaalne muutumine: kodu

eri. Perekond Rhodes 1.
20.30 Simpsonid
21.00 Kõige naljakamad kodu-

videod
21.30 Jäähoki MM. Finaal
23.30 KINOÕHTU. Salaagent

(Kanada 2001). Põnevik/thriller.
R: Marc S. Grenier

05.30 Mis sul seljas on?
06.00 Rosamunde Pilcher -

Unistuste rannik*
07.45 Kuulsuste kodukujundaja
08.15 Rõõmuga täidetud elu
08.45 Top Shop, 112/200.
09.00 Mehi jalaga segada*
10.00 Peakoka saladused
10.30 Aiasaade
11.00 Kodusaade
11.30 Kokasaade - Lusikas
12.10 Hooaeg
12.55 Meedium*
13.45 Doktor Oz. Parim seks

pärast 35. eluaastat.
14.35 Doktor Oz. Kui ohutu on

toit?
15.25 Doktor Oz. Viis vähisümp-

tomit, mida naised eiravad.
16.15 Doktor Oz. Viis kurnatuse

salapõhjust.
17.05 Doktor Oz. Meestesade.

Tõde meeste suguelunditest ja
seksuaalhäiretest.

18.00 Avaja
19.00 Nero Wolfe. Mõrva vastu

immuunne (USA 2001).
21.00 Sahara (Sahara, USA/ UK/

Saksamaa/ Hispaania 2005).
23.25 Saatuslik veetlus. Kaks

karu.
00.25 Reporter+
00.55 Põrgulikud köögid
01.40 Sahara* (USA/ UK/ Saksa-

maa/ Hispaania 2005)
03.40 Saatuslik veetlus*
04.30 Peakoka saladused*
04.55 Köögitantsud
05.05 Reporter+*

06.00 Hommikuraadio
08.30 Seitsmesed uudised
09.30 Kodu keset linna*
10.00 Kutsuge Cobra 11*
11.00 Kerige tagasi, palun! (USA

2008). Komöödia/fantastika R:
Michel Gondry.

13.10 Top Shop
13.30 Kodu keset linna
14.00 Kutsuge Cobra 11*
15.00 Farscape - kosmoses

kaotsis. Kindel maa 3.
16.00 Kolmas kivi päikesest*
16.30 Kutsuge Cobra 11. Täielik

risk.
17.30 A-Rühm. Sosistavate män-

dide hertsog.
18.30 Simpsonid*
19.00 Eesti korvpall. Korvpalli

meistriliiga finaalseeria. Otse.

06.00 SMS mäng
06.45 Totaalne muutumine. Kodu

eri. Perekond Latif.
07.45 X-Factor
09.40 Urukoerad. Ave Maria.
10.40 Liiga. Matus.
11.10 Auahne blondiin (USA

2007) Komöödia/romantika. R:
Scott Marshall.

13.10 Stop
13.40 Besouro (2009). R: João

Daniel Tikhomiroff.
15.45 Kõige naljakamad kodu-

videod
16.15 Simpsonid
16.45 Premium liiga. Karikafinaal

A. Le Coq Arenal. Otseülekanne.
19.00 Ninjasõdalane
19.30 Kõige naljakamad kodu-

videod
20.00 Jäähoki MM. Poolfinaal. Ot-

seülekanne.
22.00 Jäähoki MM. Poolfinaal
00.10 KINOÕHTU. Tagasitulek

paradiisi (1998). Draama/roman-
tika. R: Joseph Ruben.

02.30 Paljalt naljakas
03.00 Kõige naljakamad kodu-

videod
03.30 Hommikuraadio
05.15 Ida-Virumaa uudised
05.20 Seitsmesed uudised
05.50 Uudistemagasin

05.30 Roosa teemant, 45/125.
06.15 Totaalne ärkamine!
09.00 Doktor Oz*
09.50 Ellen. Külalisteks on Julie

Bowen ja Josh Hutcherson.
10.50 Mis sul seljas on?
11.20 Everwood*. Kodusõda.
12.10 Top Shop, 110/200.
12.25 Õuehaldjad*
12.55 Donna Hay kerged eined*.
13.25 Piinlikud kehad*
14.25 Südametukse, 249/255.
15.15 Südametukse, 250/255.
16.10 Doktor Oz. Vähendage

süsivesikuhimu ühe nädalaga.
17.05 Everwood. Kas majas on

arst?
18.00 Pahad tüdrukud. Kus häda

näed laita.
19.10 Saladused
20.00 Hea naine. Välispoliitika.
21.00 Romantiline reede - Pruudi-

poiss (USA/ UK 2008) R: Paul
Weiland.

23.05 Meedium
00.00 Reporter
01.00 Ellen*
01.50 e-armastus. Georgie ja

Chris.
02.15 Köögitantsud
02.25 Saladused*
03.10 Doktor Oz. 7-päevane

energiasööst.
03.55 Pahad tüdrukud*
04.45 Reporter*

07.10 Arva ära, kui palju ma sind
armastan. Animasari*.

07.20 Väike printsess. Animasari*.
07.30 Loomaaia tee 64. Anima-

sari*.
07.45 Jälle Hunt Kriimsilm. Kevad

on käes (ETV 1987)*.
08.15 Lastetuba. Kirjakast*.
08.30 Tuhat tutvust. Helle Laas.
09.00 Ringvaade*
10.05 Erica (Kanada 2010)*
10.45 1814 (Vene 2009)*
11.30 Reggie Perrin*
12.01 ERR-i uudised
17.15 Smallville. Otsingud*.
18.00 Joona jutud. Animasari.
18.20 Maða ja karu. Animasari.
18.30 Lastetuba. Meisterdame

Mariga.
18.45 Lammas Shaun.
18.50 Väike printsess. Animasari.
19.05 Loomaaia tee 64. Anima-

sari.
19.20 Aktuaalne kaamera (viipe k).
19.30 Aktuaalne kaamera (vk.)
20.00 Neli tankisti ja koer. Kiil

(Poola 1970)*.
20.55 Minuscule
21.00 Ohhoo!
21.30 Unistuste maa (Islandi

2009).
22.25 Taevalaul (Eesti 2010)
23.10 Maailma kino. Jäätükid

(Prantsuse 2010)*.

09.00 Siit tuleb Lola! Lastefilm*.
10.35 Tule õue! (Eesti 2012)
11.05 Keskkonnakuu. Viimane

häirekell oaasis (USA 2011)*.
12.45 Igihaljas vaatemäng (ETV

1981)*.
13.40 Vaba mees Priit Vesilind

(Eesti Telefilm 2000)
14.35 Piibar (ETV 1990)
15.05 lyhikas. Miks sa abiellusid?

(Eesti 2012)*
15.35 Apelsini sees. Ago Ander-

son (ETV 2010)*.
16.35 Unustatud filmid. Tallinna

mosaiik (Eesti 1967)*.
17.00 Lasteetendus. Skangpoo-

mijad (ETV 1992)
18.55  Arva ära, kui palju ma sind

armastan. Animasari*.
19.05 Väike Nicolas. Animasari*.
19.20 Aktuaalne kaamera (viipe k.)
19.30 Aktuaalne kaamera (vk.)
Teemaõhtu. Andrus Vaarik 55
19.45 Teemaõhtu. Näitleja.

Andrus Vaarik (ETV 1988)
20.30 Teemaõhtu. Vana ja kitsas

(ETV 1987)
20.55 Teemaõhtu. Preili Julie

(ETV 1991)
22.25 Teemaõhtu. Vigased

pruudid (ETV 1989)
23.25 Teemaõhtu. Kõhuhääl (ETV

1991)
23.50 Teemaõhtu. Tähelaev.

Andrus Vaarik (ETV 2005)
01.09 ERR-i uudised

07.10 Vahva Roosi. Animasari*.
07.20 Tinga Tinga lood. Anima-

sari*.
07.30 Samsam. Animasari*.
07.40 Hiirelabor. Animasari*.
07.45 Näh. Animasari*.
07.50 Geronimo Stiltoni lõbusad

lood. Animasari*.
08.15 Lastetuba*
08.30 Siiditeel (Eesti 2008)
09.00 Ringvaade*
10.05 Smallville. Otsingud.
10.45 Emalaulud (ETV 1981)*
11.04 ERR-i uudised
17.35 Õpiõu! Vabaõhumuuseum

(Eesti 2006)*.
18.00 Jälle Hunt Kriimsilm. Kevad

on käes (ETV 1987).
18.30 Lastetuba. Kirjakast.
18.45 Arva ära, kui palju ma sind

armastan. Animasari.
18.55 Väike printsess. Animasari.
19.05 Loomaaia tee 64. Anima-

sari.
19.20 Aktuaalne kaamera (viipe k.)
19.30 Aktuaalne kaamera (vk.)
20.00 4x4. Magadan*.
20.30 Erica (Kanada 2010)
21.10 Ahvatlev ettepanek. Riho

Sibul (ETV 1993).
21.30 Unustatud filmid. Viljandi.
21.40 Unustatud filmid. Tallinna

mosaiik (Eesti 1967).
22.00 Türgi gambiit. (Bulgaaria/

Vene 2004)*.
22.55 Apelsini sees. Ago Ander-

son (ETV 2010).
23.55 Imeline paik. Laulab Kärt

Tomingas (ETV 1992).
00.34 ERR-i uudised

09.00 Magna Aura - kadunud linn.
Kullapalavik (Bulgaaria/Poola/
Saksa 2007).

09.25 Laulukarussell. Lõppkont-
sert Paides I osa (ETV 2000).

10.10 Tegus Timmu. Timmu lem-
mikloom.

10.20 Lammas Shaun. Anima-
sari*.

10.25 Reis ümber maailma. Laste-
sari.

10.35 Reporterhiir Marvi Hämmer.
Animasari.

11.00 Lõvimees*
11.20 OP!*
11.40 Ela sajani. Leida Rammo

(Eesti 2009).
12.05 Noor pensionär (Eesti

Telefilm 1971)
12.35 Lihtsad laulud (ETV 1976)
13.15 Suitsupääsuke (Eesti

Telefilm 1990)
13.45 Palestra (Eesti Telefilm

1984)
14.05 Jänki jälgedes Hiiumaal

(ETV 2008)
15.05 Ameerika telesarja lugu*
16.00 Teatrietendus. Kratimäng

(ETV 1989).
17.00 Siit tuleb Lola! Lastefilm.
18.35 Õuduste tsirkus. Lastefilm*.
19.05 Tinga Tinga lood. Anima-

sari*.
19.20 Aktuaalne kaamera (viipe k).
19.30 Aktuaalne kaamera (vk).
19.45 Keskkonnakuu. Viimane

häirekell oaasis (USA 2011).
21.20 Minuscule
21.30 Teatriõhtu. Eesti asi (ETV

2010).
23.25 Kinoklassika. Tagaaken

(USA 1954).
01.19 ERR-i uudised

05.30 Mis sul seljas on?
06.00 Mesinädalad Korful

(Saksamaa 2010)
07.45 Kaalulaager
08.15 Lihtne, kiire, maitsev!
08.45 Top Shop, 111/200.
09.00 Lahingusse astuvad

kodukaunistajad
10.00 Peakoka saladused, 10.
10.30 Õuehaldjad*
11.00 Donna Hay kerged eined.
11.30 Beebiminutid.
12.00 Pruudipoiss* (USA/ UK

2008). R: Paul Weiland. O: Mic-
helle Monaghan, Patrick Demp-
sey.

14.00 Eilne öö (USA/ Prantsus-
maa 2010). R: Massy Tadjedin.

16.00  Nora Roberts - Kuu soo
kohal (USA/ Saksamaa 2007). R:
Stephen Tolkin.

18.00 Avaja
19.00 Nero Wolfe. Vaikinud kõne-

mees (USA 2002). R: Michael
Jaffe.

21.00 Rosamunde Pilcher - Unis-
tuste rannik (Saksamaa 2001)

23.00 Piinlikud kehad*
00.00 Reporter+
00.30 Selgeltnägijatest uurijad.
01.00 e-armastus. Christal ja

Fred.
01.30 Kaunis valus*
01.55 Nora Roberts - Kuu soo

kohal* (USA/ Saksamaa 2007).
R: Stephen Tolkin.

03.30 Avaja*
04.15 e-armastus*
04.40 Beebiminutid*

21.30 Donna Hay kerged eined.
22.00 Piinlikud kehad
23.00 Mehi jalaga segada. Kena

päev kuivadeks pulmadeks.
00.00 Reporter
01.00 Ellen*
01.50 e-armastus. Veronica ja

Steve.
02.15 Köögitantsud
03.10 Doktor Oz. Vastuolulised

kaalulangetamise meetodid.
03.55 Pahad tüdrukud*
04.45 Reporter*

21.00 KINOÕHTU. Auahne blon-
diin (USA 2007). Komöödia/
romantika. R. Scott Marshall.

23.10 Paljaltl naljakas
23.40 Vabaduse hind. Eriväelase

saatus.
00.40 Salatoimikud. Terma.
01.40 Ameerika paps.
02.10 Naked & Funny
02.40 Hommikuraadio
04.50 Seitsmesed uudised
05.50 Uudistemagasin

00.35 Eesti TOP 7*
01.26 ERR-i uudised

05.05 Reporter+* 01.30 Kolmeraudne
02.30 Kõige naljakamad kodu-

videod
03.00 Hommikuraadio
05.15 Ida-Virumaa uudised
05.20 Seitsmesed uudised
05.50 Uudistemagasin
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RTR Planeta

05.00 Venemaa hommik. 09.05
Vazir-Muhtari surm. Ajaloosari.
10.00 Sõnumid. 10.30 Tuhat pisi-
asja. Jutusaade. 11.15 Kõige
tähtsamast. 12.00 Jefrosinja. Sari.
13.00 Sõnumid. 13.30 Sõnumid:
Moskva. 13.50 Sõnumid. Valve-
osakond. 14.00 Toimik X. Uuri-
mine jätkub. Jutusaade. 15.00
Aadlipreilide instituudi saladused.
Sari. 16.00 Sõnumid. 16.30 Sõ-
numid: Moskva. 16.50 Spordisõ-
numid. 16.55 Võõrad saladused.
Aastaajad. 17.40 Peredetektiiv.
Sari. 18.40 Sõnumid: Moskva.
19.00 Sõnumid. 19.30 Otse-
saade. 20.20 Ljudmila. Eluloosari.
22.05 Talumees. Draamasari.
23.05 Erikorrespondent. 00.05
Mõrvarid kosmosest. 01.00 Vazir-
Muhtari surm. Ajaloosari. 01.55
Sõnumid+. 02.10 Järsak. Draa-
ma. 03.25 Sõnumid.ru. 04.10
Jefrosinja. Sari.

05.00 Venemaa hommik. 09.05
Vazir-Muhtari surm. Ajaloosari.
10.00 Sõnumid. 10.30 Kogu
Venemaa. 10.45 Tuhat pisiasja.
Jutusaade. 11.20 Kõige tähtsa-
mast. 12.00 Jefrosinja. Sari.
13.00 Sõnumid. 13.30 Sõnumid:
Moskva. 13.50 Sõnumid. Valve-
osakond. 14.00 Õigus kohtuda.
15.00 Aadlipreilide instituudi sala-
dused. Sari. 16.00 Sõnumid.
16.30 Sõnumid: Moskva. 16.50
Spordisõnumid. 16.55 Võõrad
saladused. Aastaajad. 17.40
Peredetektiiv. Sari. 18.40 Sõnu-
mid: Moskva. 19.00 Sõnumid.
19.30 Otsesaade. 20.20 Jur-
mala. Huumorifestival. 22.05 See
on minu koer (Vene 2012). R: Alek-
sandr Itõgilov. O: Maria Kulikova,
Andrei Tðernõðev. Draama. 23.55
Aleksandra (Vene 2010). R: Julia
Krasnova. O: Marina Konjaðkina,
Vladimir Þerebtsov. Draama.
01.50 Imelikud inimesed (Vene
1969). R: Vassili Ðukðin. Draama
03.40 Sõnumid.ru. Reede 04.10
Jefrosinja. Sari.

06.00 Tere hommikust. 09.00
Uudised. 09.10 Elada tervislikult!
10.25 Lõunale! 11.00 Uudised.
11.35 Kaubanduskeskus. Sari.
12.40 Kuni pole veel hilja. 13.40
Teised uudised. 14.00 Uudised.
14.25 Mõista. Andestada. 15.00
Ma annan lahutuse sisse. 15.55
Moodne kohtuotsus. 17.00 Õhtu-
sed uudised. 17.55 Abiellume.
18.55 Las räägivad. 20.00 Vrem-
ja. 20.45 Eesti uudised.
Ilmateade. 21.05 Anna German.
Sari. 23.20 Õhtune Urgant. 23.55
Djatlovi mägitee. Surma tõttu
nimekirjast kustutatud. 00.55 Öi-
sed uudised. 01.10 Me oleme
kusagil kohtunud (Vene 1954). R:
Nikolai Dostal. O: Arkadi Raikin,

05.00 Venemaa hommik 09.05
Vazir-Muhtari surm. Ajaloosari.
10.00 Sõnumid. 10.30 Tuhat pisi-
asja. Jutusaade. 11.15 Kõige täht-
samast. 12.00 Jefrosinja. Sari.
13.00 Sõnumid. 13.30 Sõnu-
mid: Moskva. 13.50 Sõnumid.
Valveosakond. 14.00 Toimik X.
Uurimine jätkub. Jutusaade.
15.00 Aadlipreilide instituudi
saladused. Sari. 16.00 Sõnumid.
16.30 Sõnumid: Moskva. 16.50
Spordisõnumid. 16.55 Võõrad
saladused. Aastaajad. 17.40
Peredetektiiv. Sari. 18.40 Sõnu-
mid: Moskva. 19.00 Sõnumid.

06.00 Tere hommikust. 09.00
Uudised. 09.10 Elada tervislikult!
10.25 Lõunale! 11.00 Uudised.
11.35 Kaubanduskeskus. Sari.
12.40 Kuni pole veel hilja. 13.40
Teised uudised. 14.00 Uudised.
14.25 Mõista. Andestada. 15.00
Ma annan lahutuse sisse. 15.55
Moodne kohtuotsus. 17.00
Õhtused uudised. 17.55
Abiellume! 18.55 Las räägivad.
20.00 Vremja. 20.40 Eesti
uudised. Ilmateade. 21.00 Anna
German. Sari. 23.15 Vladimir
Etuð. Kõik, mis on omandatud
ülejõu käiva tööga. 00.20 Öised
uudised. 00.35 Head tervist!
01.25 Nende akende taga (Vene
1973). R: Hassan Bakajev. O:
Natalja Gvozdikova, Jevgeni
Þarikov, Vladimir Gussev. Draama
02.55 Mõista. Andestada. 03.50
Moodne kohtuotsus. 04.40
Kaubanduskeskus. Sari*. 05.25
Muusikaprojekt.

05.00 Venemaa hommik. 09.05
Vazir-Muhtari surm. Ajaloosari.
10.00 Sõnumid. 10.30 Tuhat pisi-
asja. Jutusaade. 11.15 Kõige
tähtsamast. 12.00 Jefrosinja. Sari.
13.00 Sõnumid. 13.30 Sõnumid:
Moskva. 13.50 Sõnumid. Valve-
osakond. 14.00 Toimik X. Uurimi-
ne jätkub. Jutusaade. 15.00
Aadlipreilide instituudi saladused.
Sari. 16.00 Sõnumid. 16.30
Sõnumid: Moskva. 16.50 Spordi-
sõnumid. 16.55 Võõrad sala-
dused. Aastaajad. 17.40 Perede-
tektiiv. Sari. 18.40 Sõnumid:
Moskva. 19.00 Sõnumid. 19.30
Otsesaade. 20.20 Ljudmila. Elu-
loosari. 22.05 Talumees. Draama-
sari. 23.05 Kahevõitlus. Vaidlus-
saade 00.40 Vazir-Muhtari surm.
Ajaloosari. 01.35 Sõnumid+.
01.55 Otsin inimest (Vene 1973).
R: Mihhail Bogin. Draama. 03.35
Sõnumid.ru. 04.10 Jefrosinja.
Sari.

06.00 Tere hommikust. 09.00
Uudised. 09.10 Elada tervislikult!
10.25 Lõunale! 11.00 Uudised.
11.35 Kaubanduskeskus. Sari.
12.40 Kuni pole veel hilja. 13.40
Teised uudised. 14.00 Uudised.
14.25 Mõista. Andestada. 15.00
Ma annan lahutuse sisse. 16.00
Moodne kohtuotsus. 17.00 Õhtu-
sed uudised. 17.55 Abiellume!
18.55 Las räägivad. 20.00 Vrem-
ja. 20.40 Eesti uudised. Äriuudi-
sed. Ilmateade. 21.05 Anna Ger-
man. Sari. 23.15 Õhtune Urgant.
23.55 Head tervist! 00.45 Öised
uudised. 01.00 Tähelend. 01.20
Õhtune labürint (Vene 1980). R:
Boriss Buðmeljov. Komöödia.
02.30 Mõista. Andestada. 03.25
Moodne kohtuotsus. 04.15 Kau-
banduskeskus. Sari*. 05.00 Muu-
sikaprojekt.

06.00 Tere hommikust. 09.00
Uudised. 09.10 Elada tervislikult!
10.25 Lõunale! 11.00 Uudised.
11.35 Kaubanduskeskus. Sari.
12.40 Kuni pole veel hilja. 13.40
Teised uudised. 14.00 Uudised.
14.25 Mõista. Andestada. 15.00

05.00 Jurmala. Huumorifestival.
06.35 See on minu koer. Draa-
ma*. 07.00 Sõnumid. 07.15 See
on minu koer. Draama jätkub.
08.30 Multifilmid. 08.45 Hommi-
kupost. 09.20 Laupäevak. 10.00
Sõnumid. 10.15 Kolme ookeani
saladus. Kummituse jahil. 11.10
Kaks kaptenit (Vene 1955). R: Vla-
dimir Vengerov. O: Aleksandr
Mihhailov, Olga Zabotkina, Jevgeni
Lebedev. Draama. 13.00 Sõnu-
mid. 13.20 Sõnumid: Moskva.
13.30 Kogu Venemaa. 13.45
Aus detektiiv. 15.10 Südame tuk-
sumine (Vene 2011). R: Sergei Lõs-
senko. O: Jelena Ljadova, Alek-
sandr Golubev. Draama. 17.05
Laupäevaõhtu. 19.00 Laupäeva-
sed sõnumid. 19.45 Vera jõud.
Lühisari. 23.40 Pereasjad (Vene
2012). O: Mihhail Hmurov, Valeria
Arlanova. Draama. 01.35 Vene-
maa turismiobjektid. 01.55 Süda-
me tuksumine. Draama*. 03.35
Kolme ookeani saladus. Kummitu-
se jahil.

07.25 Uudised. 07.55 Lasteklubi.
Belka ja Strelka. Vallatu perekond.
Joonissari. 08.00 Lasteklubi.
Naerupallid. Uued seiklused.
08.20 Mängi, lõõtspill! 09.00
Uudised. 09.15 Hingekarjase
sõna. 09.40 Targad ja targukesed.
10.25 Mekk. 11.00 Uudised.
11.15 Ideaalne remont. 12.25
Heategu 5541. 13.40 Aleksandr
Domogarov. Üksiku mehe pih-
timus. 14.00 Uudised. 14.20
Aleksandr Domogarov. Saade jät-
kub. 14.55 Minu mehe parim sõ-
ber (Vene 2009). R: Aljona Zvant-
seva. Melodraama. 17.00 Õhtu-
sed uudised. 17.25 Kergem ja
õnnelikum. 20.00 Vremja. 20.20
Selgeltnägijate tuleproov. Mustad
ja valged. 23.05 Kuup. 00.10
Mustlaslaager läheb taevasse
(Vene 1975). R: Emil Loteanu.
Draama. 01.55 Mehed! (Vene
1981). R: Iskra Babitð. Melodraa-
ma. 03.30 Taevavõtmed (Vene
1964). R: Viktor Ivanov. Komöödia.
04.40 Muulid (Vene 1987). R: Ana-
toli Petritski. Melodraama. 06.00
Muusikaprojekt.

04.45 Vera jõud. Lühisari*. 08.00
Koerte planeet. 08.35 Iseenda
reþissöör. 09.20 Sõnumid: Mosk-
va. Nädal pealinnas. 10.00 Sõnu-
mid. 10.15 Naerupanoraam.
10.45 Loomade maailmas.
11.15 Vanad rütmid (Vene 1982).
R: Mihhail Jerðov. O: Semjon Moro-
zov. Muusikafilm. 13.00 Sõnumid.
13.20 Sõnumid: Moskva. 13.30
Mustad augud. Valged laigud.
14.15 Linnake. Valitud palad.
Naljasaade. 14.45 Maða ja karu.
Multifilm. 15.00 Südame tuksu-
mine. Draama*. 16.45 Naermine
lubatud. 19.00 Nädala sõnumid.
20.30 Maria saatus (Vene 2013).
R: Dmitri Bulin. Draama. 22.25
Pühapäevaõhtu Vladimir Solov-
joviga. 00.15 Venemaa turismiob-
jektid. 00.40 Armastus nõudmise-
ni (Vene 2009). R: Artjom Nasõbulin.
Draama. 02.10 Südame tuksumi-
ne. Draama*. 03.50 Naerutuba.

07.30 Uudised. 08.00 Lasteklubi.
Belka ja Strelka. Vallatu perekond.
Joonissari. 08.05 Lasteklubi. Nae-
rupallid. PIN-kood. 08.25 Armee-
magasin. 09.00 Uudised. 09.25
Lõunale!. 10.00 Kuni kõik on ko-
dus. 11.00 Uudised. 11.30 Meie
pealinn. 12.05 Dmitri Krõlovi
libareisimärkmed. 12.25 Fazen-
da. 13.00 Täna õhtul. 14.50 Isikli-
kel asjaoludel. Sari. 18.55 Pulma-
möll. 20.00 Vremja. 21.05 Lõbu-
sate ja leidlike klubi 23.35 Teerist
(Vene 1998). R: Dmitri Astrahan. O:
Leonid Jarmolnik, Anna Legtðilova,
Aleksandr Jefremov. Komöödia
01.30 Kergem ja õnnelikum*.
03.30 Must prints (Vene 1973). R:
Anatoli Bobrovski. O: Vsevolod
Sanajev, Nikolai Gritsenko, Tamara
Sjomina. Krimifilm. 05.00 Muusi-
kaprojekt.

05.00 Venemaa hommik. 09.05
Otsijad. 10.00 Sõnumid. 10.30
Tuhat pisiasja. Jutusaade. 11.15
Kõige tähtsamast. 12.00 Jefrosin-
ja. Sari. 13.00 Sõnumid. 13.30
Sõnumid: Moskva. 13.50 Sõnu-
mid. Valveosakond. 14.00 Toimik
X. Uurimine jätkub. Jutusaade.
15.00 Aadlipreilide instituudi sa-
ladused. Sari. 16.00 Sõnumid.
16.30 Sõnumid: Moskva. 16.50
Spordisõnumid. 16.55 Võõrad sa-
ladused. Aastaajad. 17.40 Pere-
detektiiv. Sari. 18.40 Sõnumid:
Moskva. 19.00 Sõnumid. 19.30
Otsesaade. 20.20 Ljudmila. Elu-
loosari Ljudmila Zõkinast. 22.05
Talumees. Draamasari. 23.05
Ljudmila Zõkina. Üksilduse bril-
jandid. 00.00 Vazir-Muhtari surm.
Ajaloosari Juri Tõnjanovi romaani
järgi. 00.55 Tüdrukud. 01.35 Sõ-
numid+. 01.55 Järsak, 1 (Vene
1983). R: Vladimir Vengerov. O:
Georgi Antonov, Jelena Finogeje-
va, Rimma Markova. Draama.
03.15 Sõnumid.ru. 04.10 Jefro-
sinja. Sari.

06.00 Tere hommikust. 09.00
Uudised. 09.10 Elada tervislikult!
10.25 Lõunale! 11.00 Uudised.
11.35 Kaubanduskeskus. Sari.
13.40 Teised uudised. 14.00 Uu-
dised. 14.25 Mõista. Andestada.
15.00 Jurmala 2011. Huumorifes-
tival. 15.55 Moodne kohtuotsus.
17.00 Õhtused uudised. 17.50
Abiellume. 18.55 Las räägivad.
20.00 Vremja. 20.45 Eesti uudi-
sed. Ilmateade. 21.05 Eesti Loto
uudised. 21.10 Anna German.
Sari. 23.25 Marina Vlady. Ma kand-
sin oma valu. 00.25 Öised uudi-
sed. 00.40 Head tervist! 01.30
Anna mulle andeks, Aljoða (Vene
1983). R: Iskra Babitð. O: Igor Ma-
rõtðev, Olga Kotðetkova. Melodraa-
ma. 03.00 Mõista. Andestada.
03.55 Kaubanduskeskus. Sari*.
05.25 Muusikaprojekt.

Ljudmila Tselikovskaja, Mihhail
Janðin. Muusikaline komöödia.
02.40 Mõista. Andestada. 03.35
Moodne kohtuotsus. 04.25 Kau-
banduskeskus. Sari*. 05.10 Muu-
sikaprojekt.

19.30 Otsesaade. 20.20 Ljud-
mila. Eluloosari. 22.05 Talumees.
Draamasari. 23.05 Tunnistajad.
Sergei Jurski. 00.50 Vazir-Muh-
tari surm. Ajaloosari. 01.50 Sõn-
umid+. 02.05 Alati minuga (Vene
1976). R: Solomon Ðuster. O:
Vladislav Strþeltðik, Alissa Freind-
lihh. Draama. 03.55 Sõnumid.ru
04.10 Jefrosinja. Sari.

Ma annan lahutuse sisse. 15.55
Moodne kohtuotsus. 17.00 Õhtu-
sed uudised. 17.55 Oota mind.
18.55 Inimene ja seadus. 20.00
Vremja. 20.40 Eesti uudised.
Ilmateade. 21.00 Imede põld.
22.05 Anna German. Sari. 00.20
Õhtune Urgant. 01.05 Kolme-
kümne seitsmes romaan (Vene
2010). R: Grigor Gjarduðjan. Krimi-
film. 02.45 Jutustus sellest, kuidas
tsaar Peeter moorlasele naise
võttis (Vene 1976). R: Aleksandr
Mitta. Draama. 04.20 Mõista.
Andestada 05.15 Moodne kohtu-
otsus 06.05 Kaubanduskeskus.
Sari*. 06.50 Muusikaprojekt.
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05.30 Vikerhommik. 09.05 Aia-
tark. 10.10 Jutusaade. 11.05
Mnemoturniir. 11.20 Müstiline
Venemaa. 12.05 Beethoveni
sõber. 13.05 Loos on asju. 14.05
Looduse lemmikud. 15.05 Keele-
saade. 16.05 Aja jälg kivis. 17.05
Labor. 18.00 Päevakaja. 18.15
Spordipühapäev. 19.05 Kirikuelu.
20.15 Sport. 20.45 Õhtujutt las-
tele. 21.05 Mnemoturniir*. 21.20
Müstiline Venemaa*. 22.05 Sport.
22.10 Elamus. 23.03 Looduse
lemmikud*. 00.05 Päevatee*.
01.00 Labor*. 01.30 Öömuu-
sika.

07.05 Klassikahommik. 09.05
Klassikud. Richard Wagner 200, III.
Tetraloogia «Nibelungi sõrmus».
10.05 Sooviklassika. 12.05 Heli-
kaja*. 13.05 Vanamuusikatund*.
14.05 Järjehoidja* 14.30 Küll
mina laulan. Esinevad T. Utt, L.
Eensalu, B.Kongo, S. Laas, M. Sii-
mer, Tallinna Muusikakeskkooli
lastekoor, dirigent I. Kõrvits *    Üle-
Eestiline poistekoor Kalev, dirigent
H. Surva * Eesti Nuku- ja Noorsoo-
teatri koor, dirigent R. Toots. 15.05
Raadioteater. R. Rolland «Colas
Breugnon».  16.10 Kuulajate soo-
vil. J. S. Bach - Kantaat nr 208
«Jahikantaat» (J. Smith, E. Kirkby,
S. Davies, M. George, The Parley of
Instruments, dirigent R. Good-
man). 16.50 Üks lugu. 17.05 Vo-
kalissimo. 18.00 Päevakaja.
18.20 Kella-6-dþäss. 19.05 Mi-
raaþ.  Jan Dismas Zelenka - Missa
Deid filii. Esitavad Collegium Voca-
le Ghent ja Freiburgi barokkor-
kester, dirigent on Marcus Creed.
20.00 Folgialbum. Valik Valmar
Schotteri  autorilaule. 21.00 Dþäs-
sikontsert*.  22.05 Raadio Ööüli-
kool. A. Turovski «Loomad Vanas
Testamendis». 23.00 Fantaasia-
plaat*. 00.05 Nokturn.

05.30 Vikerhommik. 09.45 Mina
arvan. 10.05 Ökoskoop. 11.30
Oskar Luts - Tõlkijad, I. 12.00
Keskpäevased uudised. 12.15
Uudis+. 14.05 Reporteritund.
15.00 Pärastlõunased uudised.
15.15 Uudis+ jätkub. 16.05 Kul-
tuuriuudised. 16.15 Stuudios on
Meelis Kompus. 17.05 Setukeel-
sed uudised. 18.00 Päevakaja.
18.30 Mina arvan*. 19.05 Repor-
teritund*. 20.15 Sport. 20.45
Õhtujutt lastele. 21.05 Õhtujazz.
22.05 Sport. 22.30 Tõlki-
jad*.23.03 Eesti lugu*. 00.05
Teatrisse! 01.00 Ökoskoop*.
02.30 Öömuusika

05.30 Vikerhommik. 09.45 Laste
lood. 10.05 Huvitaja. 11.30 Tõl-
kijad, II. 12.00 Keskpäevased uu-
dised. 12.15 Uudis+. 14.05 Re-
porteritund. 15.00 Pärastlõu-
nased uudised. 15.15 Uudis+ jät-
kub. 16.05 Kultuuriuudised.
16.15 Stuudios on Taavi Libe.
17.05 Võrukeelsed uudised.
18.00 Päevakaja. 18.30 Laste
lood*. 19.05 Reporteritund*.
20.15 Sport. 20.45 Õhtujutt las-
tele. 21.05 Da Capo. 22.05 Sport.
22.30 Tõlkijad*. 23.03 Veel üks
maailm.* 00.05 Räägivad. 01.00
Huvitaja*. 02.30 Öömuusika.

05.30 Vikerhommik. 09.45 Laste
lood. 10.05 Huvitaja. 11.30 Tõl-
kijad, III. 12.00 Keskpäevased
uudised. 12.15 Uudis+. 14.05
Reporteritund. 15.00 Pärast-
lõunased uudised. 15.15 Uudis+
jätkub. 16.05 Kultuuriuudised.
16.15 Stuudios on Madis Kimmel.
17.05 Eesti Kontserdi uudised.
18.00 Päevakaja. 18.30 Laste
lood*. 19.05 Korvpalli Eesti meis-
trivõistlused. 20.55 Õhtujutt las-
tele. 21.05 Da Capo 22.05 Sport.
22.30 Tõlkijad*. 23.03 Luule-
ruum. 00.05 Kohustuslik kirjan-
dus*. 01.00 Huvitaja*. 02.30 Öö-
muusika.

05.30 Vikerhommik. 09.45 Laste
lood. 10.05 Huvitaja. 11.30 Tõl-
kijad, IV. 12.00 Keskpäevased
uudised. 12.15 Uudis+. 14.05
Reporteritund. 15.00 Pärast-
lõunased uudised. 15.15 Uudis+
jätkub. 16.05 Kultuuriuudised.
16.15 Stuudios on Taavi Libe.
17.05 Mulgikeelsed uudised.
18.00 Päevakaja. 18.30 Laste
lood*. 19.05 Reporteritund*.
20.15 Sport. 20.45 Õhtujutt las-
tele. 21.05 Rahvasteball. 22.05
Sport. 22.30 Tõlkijad*. 23.03
KÖP. 00.05 Keelesaade*. 01.00
Huvitaja*.  02.30 Öömuusika.

05.30 Vikerhommik. 09.45 Mini-
turniir. 10.05 Huvitaja. 11.30 Tõl-
kijad, V. 12.00 Keskpäevased uu-
dised. 12.15 Uudis+. 14.05 Te-
gija. 15.00 Pärastlõunased uudi-
sed. 15.15 Reedene rõõm. 16.05
Kultuuriuudised. 17.05 Kihnu-
keelsed uudised. 18.00 Päeva-
kaja. 18.30 Miniturniir*. 19.05
Korvpalli Eesti meistrivõistlused.
20.55 Õhtujutt lastele. 21.05 Da
Capo. 22.05 Sport. 22.30 Tõl-

05.30 Vikerhommik. 10.10 Pe-
repilt. 11.05 Rahva teenrid. 12.05
Kultuurikaja. 13.05 Eesti lugu.
14.05 KÖP-i valikkava. 15.05
Soovide aeg. 16.05 Päevatee.
17.05 Veel üks maailm. 18.00
Päevakaja. 19.05 Kuuldemäng.
20.15 Sport. 20.45 Õhtujutt las-
tele. 21.05 Rahva teenrid*. 22.05
Sport. 22.10 Ööülikool. 23.03 Aja
jälg kivis*. 00.05 Kultuurikaja*.
01.00 Rahva teenrid*. 02.00 Öö-
muusika.

07.08 Silmad lahti! 10.05 Kuul-
deraadius. 13.05 Siin me oleme.
16.05 Pleier. 18.00 Päevakaja.
18.20 Pleieri kuld. 19.00 Pleier
extra. 20.00 Kaabel. 21.00 Prog-
ressioon. 22.00 Tramm ja buss.
23.00 Linnadþungel. 00.00 2
päeva vahel.

07.08 Silmad lahti! 10.05 Kuul-
deraadius. 13.05 Siin me oleme.
16.05 Pleier. 18.00 Päevakaja.
18.20 Pleieri kuld. 19.00 Pleier
extra. 20.00 Nestor & Morna.
21.00 Eesti Pops. 22.00 Eurovisi-
ooni poolfinaal. 00.00 2 päeva va-
hel.

07.08 Silmad lahti! 10.05 Kuul-
deraadius. 13.05 Siin me oleme.
16.05 Pleier. 18.00 Päevakaja.
18.20 Pleieri kuld 19.00 Pleier

07.08 Silmad lahti! 10.05 Kuul-
deraadius. 13.05 Siin me oleme.
16.05 Pleier. 18.00 Päevakaja
headlines. 18.02 R2 Keikka.
19.00 Pleier extra. 20.00 Bash-
ment FM. 21.00 Vibratsioon.
23.00 Kajatuba. 00.00 2 päeva
vahel.

07.08 Silmad lahti! 10.05 Kuul-
deraadius. 13.05 Puust ja puna-
seks. 14.05 Muusikanõukogu.
15.15 Pleier. 17.05 KalendeR2.
20.00 Pleier extra. 21.00 Urba-
nism. 22.00 Tjuun In. 00.00 Öö-
töö. 01.00 Öögruuv. 02.00 Dee-
per shades of house. 04.00 2 päe-
va vahel.

08.05 Hommik kahega. 12.05
Stand-Up Comedy with Louis &
Stewart. 13.05 Puust ja puna-
seks*. 14.00 Suur plaan. 15.05
Leviosuti & R2 Live: Outloudz.
17.05 Kuri karjas. 19.00 Tallinn –
express. 21.00 Programm. 22.00
Eurovisiooni finaal. 01.20 Tjuun
in*. 03.20 2 päeva vahel.

07.10 Klassikahommik. 09.30
Jutujärg. Andres Ots loeb A. Kitz-
bergi külajutu «Räisep Õhk ja tema
õnneloos». 10.05 Muusikatuba.
Esinevad Saksa Raadio Filhar-
mooniaorkester, Saarbrücken-
Kaiserslautern ja metsosopran
Elina Garanca dirigent Karel Mark
Chichoni juhatusel. 11.05 Album:
Leedu Kammerorkester. Modestas
Piternas. 12.15 Delta. 15.02
Lõunakontsert Londonist. Esine-
vad Natalie Clein (tðello ja Alasdair
Beatson (klaver). 16.05 Vestlusi
kultuurist. Leo Normet, 11. 17.05
Da Capo. 18.00 Päevakaja.
18.25 Kella-6-dþäss. 19.05 Oo-
periõhtu. Wagner 200. Ooperi-
tetraloogia teine ooper «Valküür».
23.03 Fantaasia esitleb: Areaal
LIVE*. 00.05 Nokturn.

07.10 Klassikahommik. 09.30
Jutujärg. A. Kitzbergi külajutt

07.10 Klassikahommik. 09.30
Jutujärg. A.Kitzbergi külajutt «Rät-
sep Õhk ja tema õnneloos». 10.05
Muusikatuba. Esineb La Fonte Mu-
sica Michele Pasotti juhatusel.
11.05 Album. P. Szymanowski
kammermuusikat esitab Sileesia
keelpillikvartet (EMI/Polskie Radio
2006). 12.15 Delta. 15.15 Ama-
deus +. 16.05 Kontserdisaalis.
Esinevad Läti Raadio koor, Sinfo-
nietta Riga, sopran I. Parsa ja
vioolamängija L. Klava dirigent S.
Klava juhatusel.  17.05 Da Capo.
18.00 Päevakaja. 18.25 Kella-
6-dþäss. 19.05 Kontserdisaalis.
Wagner 200. Esineb Rootsi Raadio
Sümfooniaorkester D. Hardingi
juhatusel. 21.00 Täna kontserdi-
saalis. Esinevad G. Otsa-nimelise
muusikakooli rütmimuusika suuna
õppurid. 22.05 Fantaasia. 00.05
Nokturn.

07.10 Klassikahommik. 09.30
Jutujärg. A. Kitzbergi külajutt «Rät-
sep Õhk ja tema õnneloos». 10.05
Muusikatuba. Mängib Põhja-Sak-
sa Sümfooniaorkester Thomas
Hengelbrocki juhatusel. 11.05 Al-
bum: Sir Malcolm Arnold Orches-
tral Works. Esitavad Northern
Chamber Orchestra Nicholas War-
di juhatiusel ja Manchester Sinfonia
Richard Howarthi juhatusel. 12.15
Delta. 15.15 Amadeus +. 16.05
Kontserdisaalis.  Hetki rahvusvahe-
liselt koorifestivalilt Tallinn 2013.
17.05 Da Capo. 18.00 Päeva-
kaja. 18.25 Kella-6-dþäss. 19.05
Kontserdisaalis. Esineb Age
Juurikas (klaver). 20.00 Ilmakaar.
Flamenko ja barokk «Las idas y las
vueltas».  21.00 Vestlusi kultuurist.
August Gailit. 22.05 Fantaasia.
00.05 Nokturn.

07.10 Klassikahommik. 09.30
Jutujärg. A. Kitzbergi külajutt «Rät-
sep Õhk ja tema õnneloos». 10.05
Muusikatuba. Euroraadio filmi- ja
meelelahutusmuusika kontserdi-
seeria, V. Esineb BBC Kontsert-
orkester, solistid A. Beechey (sop-
ran), T. Howar (tenor), G. Bickley
(bariton), M. V. Singers, dirigent on
R. Balcombe. 11.05 Räägivad.
12.15 Delta. 14.05 Dþässiplaat.
15.15 Amadeus + 16.05 Delta*.
17.05 Da Capo. 18.00 Päevaka-
ja. 18.25 Kella-6-dþäss. 19.05
Kontserdisaalis. Esinevad BBC
Sümfooniaorkester, dirigent A.
Vedernikovi juhatusel. 20.00 Täna
kontserdisaalis. E. Whitacre autori-
kontsert Tallinna Jaani kirikus.
Esinevad Estonian Voices, Karolis
Kaljuste ning 80-liikmeline pro-
jektkoor. 21.30 Crossover. 22.05
Fantaasia. 00.05 Nokturn.

07.05 Klassikahommik. 09.05
Helikaja. 10.05 Räägivad*. 11.05
Uus raamat.  11.15 Ennelõuna-
muusika 12.05 Meditatsioon
13.05 Folgialbum*. 14.05 Kun-
stiministeerium* 15.05 Ama-
deus+. 16.00 Nyyd-muusika.
Kultuurifoorum, II*. 17.05 Heli-
träkk. 18.00 Täna kontserdisaalis.
Elleri konkurss 5. rahvusvaheline H.
Elleri nimeline viiuldajate konkurss.
Mängib Eesti Riiklik Sümfoonia-
orkester, dirigeerib M. Murdvee.
20.00 Dþässikontsert. M. Shipp.
21.00 Fantaasiaplaat. J. Sullivan
«U.F.O.» . 22.05 Ilmakaar «Las idas
y las vueltas». 23.00 Meditatsioon.
00.05 Nokturn.

«Rätsep Õhk ja tema õnneloos»
10.05 Muusikatuba. Laulab René
Pape (bass), klaveril saadab Ca-
milo Radicke. 11.05 Album: Ten-
thing (EMI Classics 2011). 12.15
Delta. 15.15 Amadeus +. 16.05
Klassikud. Richard Wagner 200, II*.
17.05 Da Capo. 18.00 Päevakaja
18.25 Kella-6-dþäss. 19.05 Kont-
serdisaalis. Kontsert Euroraadio
sarjast «a la carte». Esinevad Truls
Mjork (tðello) ja Rootsi Raadio Süm-
fooniaorkester, dirigeerib Manfred
Honeck. 21.00 Nyyd-muusika.
Kultuurifoorum, II Eetikast kultuu-
ris. 22.05 Fantaasia.  00.05 Nok-
turn.

extra. 20.00 Rocka rolla. 22.00
Metallion. 00.00 2 päeva vahel.

kijad*. 23.03 KÖP. 00.05 Kihnu-
keelsed uudised*. 00.30 Aiatark*.
01.00 Huvitaja*. 02.30 Öömuu-
sika.

Raadio 2
08.05 Hommik kahega. 09.05
Kuuldemäng. 10.05 Hommik ka-
hega jätkub. 11.05 Muusikanõu-
kogu*. 12.05 Olukorrast riigis.
13.00 Rahva oma kaitse*. 14.00
Hallo, Kosmos! 16.05 Leviosuti &
R2 Live: Outloudz *. 18.02 Olukor-
rast riigis*. 19.00 Etnokonservid.
20.00 Jazzitup. 22.00 Sinu saa-
de. 00.00 2 päeva vahel.
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Kalad
20.2 - 20.3

Veevalaja
21.1 - 19.2

Ambur
23.11 - 21.12

Jäär
21.3 - 19.4

Kaalud
23.9 - 23.10

Kaksikud
21.5 - 21.6

Kaljukits
22.12 - 20.1

Lõvi
23.7 - 23.8

Neitsi
24.8 - 22.9

Skorpion
24.10 - 22.11

Sõnn
20.4 - 20.5

Vähk
22.6 - 22.7

Nädalahoroskoop
15 teave

Riigiasutuste eestvedamisel on
eestikeelsele tasuta kontori-
tarkvarale LibreOffice loodud
portaal www.libreoffice.ee, õp-
pevideod ja juhendid. Kasutaja-
tele annab lisaväärtuse eesti
keele õigekirjakorrektor ja
märksõnastik, aga ka täienda-
valt loodud kvaliteetne kasuta-
jatugi.

Registrite ja Infosüsteemide
Keskuse (RIK) direktori Mehis
Sihvarti sõnul on tegemist väga
praktilise tarkvaraga, mis aitab
kindlasti vähendada piraattark-
vara osakaalu Eestis.

«Kui arvestada, et piraattark-
vara osakaal on Eestis ligikaudu
45%, siis üha kasvav teadlikkus
vaba tarkvara olemasolust, selle
kasutamine ja suhteliselt kiire
areng peaks edaspidi seda osa-
kaalu märgatavalt muutma,
kasvatades samas Eesti IT-sek-
tori konkurentsivõimet üldi-
selt,» ütles Mehis Sihvart.

«Kuna LibreOffice on heal ta-
semel vaba tarkvara koos kvali-
teetse kasutajatoega, siis on see
kindlasti üks võimalik alterna-
tiiv tarkvara ebalegaalsele kasu-
tamisele. Otsene vajadus sellise
portaali ja eestikeelse toe järele
tulenes ennekõike sellest, et
Eestis on uuringute andmetel
kasutuses ligikaudu kaks korda

Tasuta eestikeelne kontori-
tarkvara vähendab piraatlust

rohkem litsentseerimata tark-
vara kui põhjanaabritel Rootsis
või Soomes,» tõi Sihvart näite.

LibreOffice on vaba tarkvara,
mis sarnaneb ülesehituselt teis-
te levinud kontoritarkvaradega.
Sellega on võimalik töödelda
tekste ja tabeleid, luua esitlusi
ja palju muud, lisaks on olemas
eesti keele korrektor. Tarkvara
sobib tuntuimate operatsioo-
nisüsteemidega: Windows, Ma-
cintosh ja GNU/Linux ning
võimaldab töötada kõigi tuntu-
mate kirja- ja tabelarvutusprog-
rammide failidega.

LibreOffice.ee eestikeelset
tarkvara saab tasuta alla laadida
aadressil www.libreoffice.ee Sa-
male lehele on koondatud ka
sisulised õppevideod, eestikeel-
sed harjutused ja juhendid ning
foorum nõu küsimiseks.

LibreOffice’i eestikeelsete ju-
hendmaterjalide ja õppevideote
loomist toetati Euroopa Liidu
struktuurifondide programmist
«Infoühiskonna teadlikkuse
tõstmine» Euroopa Regionaal-
arengu Fondi rahastusel ning et-
tevõtmine sai teoks RIK-i ning
Riigi Infosüsteemi Ameti koos-
töös.

Heilika Kutsch, RIK-i teenuste
ja turunduse talitus

Tarkvara moodulid
• Writer – tekstitöötlusprogramm dokumentide loomiseks.
Writer on kõikide tekstitöötluseks vajalike võimalustega prog-
ramm. See on piisavalt lihtne märkmete kiireks üleskirjuta-
miseks, ent samal ajal ka piisavalt võimas näiteks raamatute
koostamiseks koos sisukorra, diagrammide, registrite ja muu
vajalikuga.
• Impress – rikkalike võimalustega esitlusprogramm. Im-
press on silmapaistev tööriist veenvate multimeedia-esitluste
koostamiseks. Edastamaks slaidisõnumeid selgemalt ja atrak-
tiivsemalt, saad nende vormistamiseks kasutada tasapinnalisi
ja ruumilisi lõikepilte koos eriefektidega. Sinu käsutuses on ka
erinevad stiilid ning animatsioonid.
• Base – võimas haldur andmebaaside jaoks. Base on täis-
funktsionaalne andmebaasitarkvara, mis muu hulgas sobib
hästi järgnevaks: objektikollektsioonide korraldamine ja jälgi-
mine; klienditeabe andmebaaside haldamine; õpilaste hinnete
ja õppekavade andmebaaside haldamine; uuringutulemuste
ja katsete andmete talletamine; rahvastiku- ja rahvaloendus-
andmete talletamine; igakuiste finantsaruannete koostamine
ettevõtetes ja asutustes; auditi-, kvaliteedikontrolli- ja tootmis-
andmete haldamine.
• Calc – tabelarvutustarkvara arvutuste ja analüüside teos-
tamiseks. Calc on lihtsasti omandatav tabelarvutusprogramm.
See on juba esmakasutamisel arusaadav ja kergesti õpitav.
Professionaalsed andmeanalüütikud ja igapäevatöös ar-
vutustega tegelevad inimesed oskavad hinnata selle mitme-
külgset ja põhjalikku funktsioonivalikut.
• Draw – tööriist diagrammide ja graafikute loomiseks. Draw
abil saad luua nii kiireid visandeid kui ka keerukaid projekte,
mis annab võimaluse mõtete edastamiseks graafikute ja dia-
grammide kaudu. Tänu 300×300 cm maksimaalsetele lehe-
mõõtmetele sobib Draw suurepäraselt projektide, tehniliste joo-
niste, plakatite jms loomiseks.
• Math – lihtne viis dokumentidesse võrrandite ja valemite
sisestamiseks. Math on valemiredaktor, mida saab kasutada
matemaatiliste ja muude valemite sisestamiseks tekstidoku-
mentidesse, arvutustabelitesse, esitlustesse ja joonistesse. Va-
lemid võivad sisaldada mitmesuguseid elemente – murdude,
astendajate ja allindeksitega mõisteid, integraale ja matemaa-
tikafunktsioone, aga ka võrratusi, võrrandisüsteeme ja maat-
rikseid.

Allikas: http://www.libreoffice.ee/

Finantsseis on liikumas pare-
muse poole ning saad lubada en-
dale asju, millest ammu unista-
nud oled. Lähedased vajavad
hetkel sinu toetust ning nõu-
andeid, püüa leida nende jaoks
aega ning kannatust.

Planeedid toetavad sinu tege-
misi. Sestap oleks mõistlik alus-
tada plaanide elluviimisega,
millele juba pikemat aega mõel-
nud oled. Võimalik, et alguse
saab ka sõprussuhe, mis sind
positiivselt mõjutab.

Usalda oma sisetunnet ning jälgi
tähelepanelikult uute võima-
luste tekkimist. Parandad tõe-
näoliselt finantsseisu ning võib
juhtuda, et teenid tehingutelt,
millelt tulu kõige vähem oodata
oleksid osanud.

Ära muretse liialt möödunu pä-
rast. See võib edaspidiseid tege-
misi takistama hakata. Õpi teh-
tud vigadest, kuid ära lase neil
oma elu varjutama hakata. Hea
aeg on armuasjadeks.

Võid kohtuda inimesega, keda
sa kaua näinud pole, ning see ku-
juneb vägagi meeleolukaks. Või-
malik, et sinu elus toimuvad ka
mõned olulised muutused. Olu-
line on nendega võimalikult va-
lutult toime tulla.

Kõik asjaajamised peaksid sel
nädalal kulgema kui lepase ree-
ga. Peaksid aga jälgima, et sa ei
võtaks endale enam kohustusi,
kui kanda jaksad. Ka puhkusel
on oluline osa sinu igapäevaelus.

Peaksid sel nädalal keskenduma
tulevikule ning paika panema
olulisemad sihtpunktid. See
aitab langetada igapäevaotsu-
seid ning hoida end õigel kursil.

Keskendud sel nädalal enam
tööasjadele, püüdes lõpule viia
kohustused,  millega juba mõn-
da aega tegelenud oled. Võima-
lik, et teed ka mõningaid suure-
maid ümberkorraldusi.

Inimesed võivad sind sel nädalal
positiivselt üllatada. Pane enam
rõhku koostööle, sest nii on liht-
samalt võimalik jõuda tulemus-
teni, mis oled endale sihiks
seadnud.

Usalda sisetunnet ja pane enam
rõhku loovusele - märkad, et
asjaajamised kulgevad igati la-
dusalt. Ka rahaasjad on priimad –
saad lubada endale asju, millest
ammu unistanud oled.

Kuna langetad sel nädalal üsnagi
kaalukaid otsuseid, peaksid ak-
tiivsemalt suhtlema, sest see
võimaldab sul olla kursis kõigi
vajalike faktidega. Võimalik, et
teenid pisut lisaraha, mida het-
kel vajad.

Mõned inimesed võivad sind sel
nädalal üllatada. Pead olema
valmis oma plaanides mõnin-
gaid muudatusi tegema, et kõik
püsiks siiski sinu kontrolli all.
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 ASUME UUEL AADRESSIL 
PÕLVA, JAAMA 77C

Sõiduautode silla- ja 
remonttööd, sildade 
reguleerimine

tel 799 7994, 501 2965 
e-mail: hinkus@hinkus.ee, www.hinkus.ee

Rehvide ja velgede 
müük, paigaldus, 
remont, taastamine

• RAIEÕIGUSE JA KINNISTUTE OST
•METSAMATERJALI KOKKUOST
•ÜLESTÖÖTAMINE JA VÄLJAVEDU
• 3-MEETRISE KÜTTEPUU MÜÜK
• METSAOMANIKU NÕUSTAMINE

    AS LEMEKS PÕLVA Tel/faks 799 1474
    polva@lemeks.ee GSM     502 1666

Parimad hinnad paberipuust palgini!

Muinsuskaitseameti TEABEPÄEV
koos õpitubadega

neljapäeval, 16. mail Mooste mõisas
Ajaratas teeb raudse järjekindlusega oma tööd ja täitub juba
viis aastat ajast, mil Moostes sai kokku suurem seltskond kul-
tuurimälestiste omanikke. Vahepealsel ajal on mõisahoonete
taastamine veelgi edenenud ja tühjalt seisnud hooned on leid-
nud uue kasutuse. Mooste on koht, kuhu huvilised leiavad tee
üle kogu Eesti, et siin midagi kasulikku teada saada ja õppida
vanu esiisade meistri- ja ehitamise oskusi.
   Kutsume ajalooliste hoonete omanikke jälle Moostesse
kuulama uuemat informatsiooni ja vaatama vanade tööde tege-
mist ning  õppima unustatud materjalide kasutamist.
   Alustame Veskiteatris savikrohvi tutvustamisega, hiljem järg-
neb Vanaajamaja õppekeskuses palkhoone hävinud raiekorda-
de asendamise näitamine ja lõpuks tõrvaahju tutvustamine.
   Moostes on edukalt vanad hooned pandud uue jumala
teenimise funktsiooni - saame Ülo Needo juhendusel käia rah-
vamuusikakoolis, endises viinavabrikus ja folgikojas.
    Algust teeme kell 10 ja eelregistreerimise korral saavad osa-
leda kõik muinsuse-  ja pärandihuvilised, kellega on koostöö
loodud ja loomisel.

Registreerida hiljemalt 14. maiks e-posti aadressil
viktor.lohmus@muinas.ee või telefonil 512 4247.

Viktor Lõhmus
Muinsuskaitseamet

Endine Mooste mõisa tööriistakuur on ennistatud (dets 2010).
Viktor Lõhmuse foto

11. mail
• kell 11-15 raamatuoksjon
«351 trükist» Tartu Kirjanduse
majas (Vanemuise 19); e-ka-
taloog http://www.kivisild.ee

• kell 11-17 vanade raama-
tute laat TÜ Raamatukogu
fuajees.

• kell 12-14 raamatu või luu-
letuse illustreerimise töötuba
kunstikaupluses Skizze
(Aleksandri 9). Tasuta.

• kell 13 «Hipi vs hipster»
ERM-i Näitusemajas. Vestle-
vad ja oma loomingut loevad
Marko Kompus ja Kaspar
Jassa. Avatud näitus «Nõuko-
gude lillelapsed».

• kell 13 «Aeg lendab. Isad ja
pojad». Kirjaniku ja reþissöör-
dokumentalisti Leonid Mlet-
ðiniga vestleb Jaan Kaplinski.

• kell 14-18 loovkirjutamise
töötuba Kristiina Ehini juhen-
damisel Tartu Loomemajan-
duskeskuses (Kalevi 13).

• kell 16 Tartupeedia kirjan-
duslooliste artiklite võistluse
võitjate autasustamine Tartu
Kirjanduse Majas.

• kell 17 Tartu Elektriteater
esitleb: Rupert Edwarsi film
«Murelaps Tolstoi» Tartu Uue
Teatri majas (Lai tn 1). Filmist
vestlevad Mihhail Lotman ja
Mihkel Kunnus.

• kell 18 Anna Haava 7a ko-
gukond esitleb: «Naised luu-
les ja muusikas».

12. mail
• kell 12-14 raamatu või luu-
letuse illustreerimise töötuba
kunstikaupluses Skizze
(Aleksandri 9).

• kell 13 õudusjutud lastele
ja julgematele täiskasvanu-
tele ERM-i Näitusemajas. An-
ne Vilbaste pajatused näitu-
sel «Eesti. Maa, rahvas ja
kultuur».

• kell 16 kirjandusõhtu «Aja
peegeldus Tartu kirjanike
loomingus» Tartu Kirjanduse
majas. Tutvustatakse vene
keeles kirjutavate kirjanike
loomingut, lauldakse ajastu-
kohaseid laule (vene keeles).

• kell 16 Anna Haava 7a ko-
gukond teeb kokkuvõtteid
sõnakonkursi sõna «squatti-
mine» asendamiseks eesti-
keelsega.

• kell 17 Tartu Elektriteater
esitleb Ben Lewise filmi
«Google and the World Brain»
Tartu Uue Teatri Majas.

Tartu rahvusvahelise kirjandusfestivali
Prima Vista 2013 üritusi

http://www.kultuuriaken.tartu.ee/


