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Tähtvere suurõppus valmistas
linlastele parasjagu peavalu

Teisipäeval
Teisi
äeval toimunud taasiseseisvunud Eesti suurimal kriisiõppusel
kriisiõ usel osales veerandsada kannatanut ning läbi mängiti poole tuhande Tähtvere elaniku evakueerimine. Tartu osaõppus EU CREMEX 2011 projektist kuulus iga nelja aasta tagant
korraldatava suurõppuse juurde. Taaralinnas mängiti läbi kõige keerulisem stsenaarium, mille järgi põrkasid Betooni tänava raudtee ületuskohas kokku ohtlikke kemikaale vedanud vagun ja sõiduautod. Esmalt tuli nii rongist kui autodest
päästa inimesed, hiljem selgus ka radioaktiivse kiirguse oht.
Loe lk 2
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TÖÖRIIS AKESKUS
Väike aga tõhus
murutraktor koduaeda.

Niidulaius: 97cm
Mootori tootja: Briggs & Stratton
Võimsus: 12,5 hj
Aku: 12V (28 Ah)
Kütusepaagi maht: 4,7l
Lõikesüsteem: külgväljavise
Lõikekõrgused: 26-100mm
Lõikekõrgusi: 6
Kaal: 180kg
Toodetud USAs.

Sepa Keskus (uus maja), Turu 45B • E - R 9 - 18, L 10 - 14
Tel 740 2100 • info@tooriistakeskus.ee

Traditsiooniline murutraktor
€
9
9
võimsa mootoriga.
16 Niidulaius
107 cm ja lõikekõrgus 26-100 mm
Mootori tootja: Briggs & Stratton
Võimsus: 19,5 hj
Aku: 12V
Kütusepaagi maht: 4,7l
Lõikesüsteem(id):
külgväljavise, multšer
Toodetud USAs.
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Uudised

Näituse tänava kõnniteed ja Veski tänav
saavad uue ülekatte

Linn hakkab omanike eest
plekkgaraaže lammutama

Linnavalitsus tunnistas Näituse tänava Baeri-Veski vahelise lõigu kõnniteede rekonstrueerimise riigihankel edukaks OÜ Elva Kommunaal Grupp pakkumuse maksumusega 11 955
eurot ja Vanemuise 6 kõnnitee rekonstrueerimise hankel ASi TREF pakkumuse hinnaga
18 444 eurot. Neilt teelõikudelt freesitakse vana asfalt ja paigaldatakse uus asfaltbetoonkiht. Veski tänava Jakobi-Näituse lõigu ülekattetööde riigihanke võitis AS TREF hinnaga
77 511 eurot. Tööde käigus tehakse tänavale tasandusfreesimine, sõidu- ja kõnniteele paigaldatakse uus asfaltbetoonkate ja kaevukaaned reguleeritakse tänava tasapinda. Tänava
ehitustööd peavad olema lõpetatud enne rattaralli toimumist maikuu lõpus.
TE

Linnavalitsus eraldas reservfondist 4670 eurot Raudtee 3T asuvate plekkgaraazãide
lammutamiseks. Märtsikuus kohustas linnavalitsus garaazãiomanikke linnale kuuluval kinnistul õigusliku aluseta asuvad plekkgaraazãid lammutama või
demonteerima. Mai alguseks selgus, et lammutamata on 12 garaazãi ja mitmed
neist olid lammutatud osaliselt. Eraldatud rahasumma kulub garaazãide lammutamiseks, olmeprahi likvideerimiseks ja kanalite täitmiseks. Tööd tuleb lõpetada
enne 28. maid, mil Tamme staadionil toimuvad Gustav Sule mälestusvõistlused. Antud ala soovitakse kasutada autode parkimiseks.
TE

Linna haridusosakonna
juhiks saab Riho Raave
Tartu linnavalitsuse
haridusosakonna uueks
juhatajaks saab Riho
Raave, kes töötab hetkel
haridus- ja teadusministeeriumis nõunikuna
kohalike omavalitsuste
alal. 50-aastane juristiharidusega mees on varem
pidanud ka asekantsleri
ametit. Raave asub linnavalitsuses tööle 30. mail.
“Otsus kandideerida sündis
asjaolude kokkulangemise tõttu. Andsin endale lubaduse, et
kui 10 saab täis, siis liigun edasi. Maikuus see tärmin täitus,”
põhjendas Raave
Esimese asjana uues ametis
mainis Raave vajadust taastada
osakonnas töörahu ja motivatsioon. “Rängad raputused on
üle elatud, taas on vaja täie jõuga

Riho Raave töötas senini haridus- ja teadusministeeriumis.
Foto: tallinnakonverentsid.ee

tööle hakata. Edasi tuleb aktiivselt töötada uue haridusvõrgu
arengukavaga,” loetles Raave.
Raave ei kuulu ühessegi poliitilisse erakonda. Aastatel 1999–
2001 töötas ta Otepää vallavanemana. Ta on õppinud Tallinna 17. keskkoolis, Tallinna kalatööstuslikus merekoolis ja Tartu
ülikoolis.
Rasmus Rekand

Tartus toimub Põhjamaade
sõpruslinnade kokkutulek
23.–29. maini peetakse
Tartus Põhjamaade sõpruslinnade kokkutulekut.
Põhjamaade sõpruslinnade ühendus loodi 1947. aastal.
Võrgustikku kuulub kuus linna:
Baerum Norras, Frederiksberg
Taanis, Hafnarfjördur Islandil,
Hämeenlinna Soomes, Uppsala
Rootsis ja Tartu Eestis.
Iga kahe aasta järel kohtuvad
linnade esindused kokkutulekul,
mida Tartu võõrustas esimest
korda 1999. aastal. Heade sõp-

rus- ja koostöösuhete märgina
pakutakse kokkutulekul linnade
esindustele ametlikku programmi, mille sisuks on kohtumised,
seminarid, kontserdid, ekskursioonid, noortekohtumised jmt.
Põhjamaade sõpruslinnade festivalist saab osa ka linnarahvas,
näiteks mängib Raekoja kell 23.29. maini põhjamaade viise, toimuvad mitmed näitused, kontserdid ja etendused. Lähem kava
Tartu kodulehel.
Tartu Ekspress

Suurõppus valmistas li
Algus lk 1
Esmalt toimetati õnnetuspaigast kõige raskemate vigastustega inimesed haiglasse ja kergemate vigastustega kannatajad baaslaagri meditsiinipunkti.
Igal simulandil oli oma vigastuste legend. Kindlaks olid määratud ka seisundimuutuste ja surma saabumise ajad. Kui kannatanule näiteks 40 minuti jooksul
keegi tähelepanu ei pööranud,
muutus tema varasem kergem
vigastus legendi järgi eluohtlikuks. Laagri laatsaretist võis
kuulda vaevatud oigeid “Doktor, ma ei jõua enam!” ning
“Aidake! Pöörake mind külili!”.
Paraku selgus, et juba haiglasse viidud patsiendid on puutunud kokku radioaktiivse kiirgusega ning nad tuleb kiiremas
korras haiglast ära tuua ja saasteärastusliinidele ehk ohtlikest
ainetest puhtakspesemisele suunata. Parim vahend ohtlike kemikaalide eemaldamiseks on vesi.
Rootsi eriüksuslased pesid laagris traditsiooniliste autopesusvammidega puhtaks 69st ellujäänust umbes 10 ning ka nendega kokku puutunud politseinikud ja päästetöötajad. 5 simulanti osutusid mannekeenideks, mis
sümboliseerisid hukkunuid.
Rahulolematu linnarahvas

Õppuseks treeniti 120 simulanti mitu kuud. Tartu osaõppusel väliürituste eest vastutava Ivar Kaldasauna sõnul valiti kannatajate sekka peamiselt

Kaitseriietuses Rootsi eriüksuslaste ülesandeks oli ära puhastada
need kannatanud, kes olid puutunud kokku radioaktiivsete saasteainetega.
Fotod: Mari Mets

LOOMA

meditsiinitudengeid ja sisekaitseakadeemia õpilasi – neid, kellel on juba eelteadmisi kriisisituatsioonide kohta. Päästekolledži noormehed rääkisid, et
nende koolist saadeti üritusele
koguni kaks kursust ehk pea 40
inimest. Selleks ajaks olid rangja käeluuvigastustega ohvrid
juba neli tundi lageda taeva all
lamanud. Poistel oli hea meel,
et nad said koolist vaba päeva, kuid üksmeelselt nõustuti,
et kõige vingem oleks siiski ise
päästjana kaasa lüüa. Ohvrite
seas lamanud Kaidi Liis Nõmm
on ka varem väiksematel õppustel osalenud, sest tema isa töötab haiglas. Esmaabialas hoolitseti Nõmme sõnul patsientide
eest hästi, kõigile organiseeriti
külma ilma vastu soojad tekid.
Mitte nii positiivsete emotsioonidega saabusid maaülikooli spordihoonesse oranže
veste kandvad evakueeritud
Tähtvere elanikud. Kokku andsid oma nõusoleku evakuatsiooniprojektis osalemiseks 570
ümbruskonna inimest, neist 300
Tartu Hiie kooli õpilased ja vaid
30 Tammsaare tänava kortermajade elanikud. Maaülikooli
võimlas vestides vaguralt käsklusi oodanud Juhan ja Toivo
olid seal tegevusetult ja infosulus passinud juba tund aega.
Politsei teavitustööd nimetasid
nad ebaprofessionaalseks, sest
segadust, arusaamatusi ja ebameeldivusi oli ohtralt.
Ohupiirkonnast äraviimise ajal olid 16-aastased Stefan
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Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)

Ja siin võiks olla
Sinu reklaam
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Küsi ka teisi pakkumisi:
reklaam@tartuekpress.ee • 521 3038
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“Teeme ära!” talgutel osales 26 001 inimest

Emmy nominendist segakoor annab Tartus kontserdi

“Teeme ära!” talgupäeva korraldusmeeskond ja Eesti Rahva Muuseum tegid muuseumiööl kokkuvõtteid talgupäevast ja talgulugude kogumise veebiretkest. Täpsustatud andmetel osales 7. mail toimunud talgupäeval kokku 26 001 inimest (ligi 2%
elanikkonnast).
Tänavuse talgupäeva arvukaim osavõtt oli Harjumaal ja Tallinnas, kus osales 6398
inimest. Pärnumaal osales 2335 inimest, Saaremaal 2059, Ida-Virumaal 2022, Läänemaal 1783, Lääne-Virumaal 1672, Tartumaal 1590, Viljandimaal 1585, Raplamaal
1289, Jõgevamaal 1287, Järvamaal 1095, Võrumaal 955, Valgamaal 896, Põlvamaal
620, Hiiumaal 388. Kolm talgut toimus Eesti piiri taga: Ahvenamaal, Petserimaal ja
Hispaanias Valencias.
TE

Reedel, 20. mail kell 19.30 esineb TÜ aulas kontserdiga Nebraska Wesleyani ülikooli segakoor. Tartu
ülikooli partnerülikooli esinduskoori juhatab dirigent William A. Wyman. Ettekandele tulevad Ameerika ja Euroopa heliloojate kooriteosed, kaasa arvatud Arvo Pärdi ja Ameerika helilooja Eric Whitacre’ looming ning Jester Hairstoni ja Moses Hogani spirituaalid. Nebraska Wesleyani ülikooli (Nebraska
Wesleyan University – NWU) segakoor külastab Tartut Eesti-Rootsi kontserttuuri raames. Lisaks Tartu
ülikooli aulas toimuvale tuuri avakontserdile esineb koor Eestis veel Tallinnas metodistide kirikus pühapäeval, 22. mail kell 18. Kogu kontserttuuri jooksul saadab koori ka Nebraska Wesleyani ülikooli president dr Frederik Ford Ohles. 40-liikmelise koori tuumiku moodustavad Nebraska osariigi pealinnas
Lincolnis asuva Nebraska Wesleyani ülikooli bakalaureuseõppe üliõpilased, kellest valdava osa peaerialaks on muusika.
TE

nlastele peavalu
Tühjad lubadused, toitmata lapsed

Operatsioonis osalenud Hiie
kooli tühjaks tegemisele kulus
politseinikel õpetajate sõnul
poolteist tundi. Õpilased ootasid tükk aega seisvates bussides, sest segastel asjaoludel oli

kaduma läinud teine bussitäis
politseinikke, kellelt käsklusi
oodati. Koolis lubasid politseinikud majarahva väiteil lastele
evakuatsioonikohas palju põnevaid mänge ja õppusi, karm
reaalsus oli tühi võimla ja tühi
kõht. Kuna kõikidele evakueeritutele garanteeriti spordihoones lõuna, loobus Hiie kool sel
päeval koolilõuna tellimisest.
Lubatud kõhutäis jõudis suure
segaduse järel lasteni kahetunnise hilinemisega, ammu pärast
koolipäeva ametlikku lõppu.
Kooli õpetaja arvates oli seesugune suurõppus lastele kindlasti põnev vaheldus, kuid organiseeritus jättis tugevalt soovida
ning häiris põhjendamatult palju tavapärast koolipäeva.
Mari Mets

Evakueeritud inimesed
paigutati Eesti Maaülikooli spordihoonesse,
kus neil tuli tunde kannatlikult oodata.

Tihe tööpäev oli haavata saanutel, kelle
ülesandeks oli kiirabile
tööd anda.

da
Lotta Ko

Kalevi 20, Tartu
Oleme avatud: E-R 11-18, L 11-16
Teistmoodi second-hand ja õmblustuba.
Igale ostjale üllatus!

LLA!

TULE MEILE KÜ

Kommentaar

Tel 55 999 191

Politseimajor Margus Kotter:
Õppust hindas rahvusvaheline
grupp, kuhu peale eestlaste kuulusid spetsialistid Rootsist, Soomest,
Hollandist ja Leedust.
Politseilise tegevuse hindamismeeskonna juhina pean eriti väärtuslikuks ainulaadset võimalust
testida evakuatsiooni korraldust
ja läbiviimist. On erakordne töötada 4 km2 suurusel alal, kus tuleb
600 inimest evakueerida. Sealhulgas erivajadustega lapsed ja nende õpetajad, keda tahaks eriti kiita.
Nad olid silmapaistvalt hästi ette
valmistunud, õppusesse ise huviga kaasatud, oskasid hädaolukorras üllatavalt õigesti käituda.
Info liigutamine erinevatel tasanditel on valdkond, kus õpiruumi jäi
märgatavalt. Peame õppima operatiivsemalt käituma. Samuti vajab
parandamist koostöö. Toimus küll
koos töötamine, aga erinevad
üksused rügasid omaette.
Kümne palli süsteemis annan
politsei poolt õppusele hindeks
seitse. Eesmärgid said täidetud,
untsu ei läinud otseselt midagi, aga
kümmet ei suuda me ka lähiajal.
Lavastatud olukord oli küll taoline, mille tõenäosust hindan ka ise
ühele kümnest miljonist. Riik peab
seaduste kohaselt kord nelja aasta jooksul suurõppuse korraldama
ning kuna selle ürituse tarvis saadi Euroopa Liidu rahadest tugevat
tuge, olen kindel, et õppus täitis
oma eesmärgi.
Isiklikult haris see mind kui hindajat, politseinikku aga ka inimest.
Pani mõtlema, millised reaalsed
ohud meid ümbritsevad. Raudtee
ääres elades ei mõtle inimene kuigi tihti, mis neis tünnides on ja kuidas käituda siis, kui need tegelikult
uppi lähevad. Kui sama mõtteni
jõudsid ka teised õppusel olnud,
on eesmärk täidetud.
Peale tublide elanike, kes tõsimeeli kaasa mängisid, on meie,
eemalt tulnud ülevaatajate silmis
Tartus töötamas ka politseiametnikud, kelle professionaalsuse üle
linlastel tasub uhke olla.

Tasuta kontserdil kõlavad Sisaski, Marguste,
Pärdi, Tobiase, Bruckneri, Kedrovi jt laulud.
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TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

Mootori ja veermiku remont 175/70 R 13 al 34,75 € 195/70 15 C
al 61,25 €
ASLOY•• Tehnoülevaatuseelne
kontroll 175/65 R 14 al 38 €
235/65 R 16 C al 125 €
ja vajadusel vigade kõrvaldus 185/65 R14 al 38,50 €
245/70 R 16 4x4 al 103 €
AD • Summutite remont ja vahetus 185/65 R 15 al 44,75 € 235/65 R17 4x4 al 85,50 €

S

• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 40,50 € 265/65 R 17 4x4 al 153 €
ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 al 56 €
Palju teisi mõõte!
• Keretööd ja värvimine

Montaaþ koos tasakaalustusega alates 6 € tk.
Rehvide hoiustamine 20 € komplekt.

RAV
ILA

ja Rene ning 17-aastane Jano
õues. Elanikega eelnevalt kokku lepitud kogumispunkti toodi nad bussiga, kus poisid pidid
kõigepealt tükk aega niisama
istuma. Kõik kolm nõustusid, et
ootasid midagi palju põnevamat
ja sarnasel üritusel uuesti osaleda ei tahaks, sest viimane oli
nende jaoks tüütu ajaraisk. Suure vaevaga õnnestus poistel aja
viitmiseks võimlast pall saada.

Tartu Salemi kirikus
L, 21. mail kl 19

BETOONI

www.sadloy.ee

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-17.30, L kl 9-14. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE 22

SÖÖ MEIL JA VÕIDA
VÄÄRTUSLIKKE AUHINDU!
PÄEVAPRAAD 2,90 €,
PÄEVASUPP 1,90 €
TOIDU KOJUVEDU telefonidel:
735 5029 ja 5330 0464.

Korraldame koolilõpulaudu
nii Spordibaasis kui koduaias.
Toitlustame suviseid
grillpidusid ja sünnipäevi.
Avatud välikohvik ja oodata
on uut suvemenüüd.

5858 8575
www.spordibaas.ee

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
MAIKUUS LEPING TASUTA!
Tel 742 3292 • Raekoja plats 13, Tartu
www.eluasemefond.ee
Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri meiega telefonil 742 3292.
Krediidi kulukuse määr alates 6%.
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Vanemuine pani müüki järgmise hooaja piletid

Kultuur

2011/2012 hooajal on Vanemuisel kokku 19 uuslavastust. 142. hooaega alustatakse
8. septembril Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja avakontserdiga. 24. septembril
finišeerub Mika Myllyaho teatritriloogia “Harmoonia” esietendusega – nii “Paanika”
kui “Kaos” on jätkuvalt Vanemuise mängukavas. 30. septembril täieneb Vanemuise repertuaar operetiga “Lõbus lesk” ning 8. oktoobril jõuab vaatajate ette kontsertlavastus “Hispaania öö”.
18. novembril jõuab Sadamateatri lavale draama “Kadunud käsi”, 19. novembril
esietendub Teatri Kodus lastelavastus “Kessu ja Tripp” ning 25. novembril Vanemuise suures majas muusikal “Mary Poppins”. 2011. aasta viimaseks uuslavastuseks on
psühholoogiline thriller “Kontsert diktaatorile”.

2012. aasta esimene esietendus on 9. veebruaril draama “Tappa laulurästast”, sellele
järgneb 10. veebruaril lastelavastus “Morten lollide laeval”. 18. veebruaril toovad Ruslan
Stepanov ja Ardo Ran Varres suures majas välja tantsulavastuse “Carrrmen!”. 10. märtsil jõuab Paul Mägi juhtimisel väikeses majas vaatajate ette Jules Massenet´ ooper “Werther”. 15. märtsil esietendub komöödia “Kalendritüdrukud” ning 24. märtsil toob Janek
Savolainen Teatri Kodus välja tantsulavastuse lastele.
31. märtsil esietendub väikeses majas Rein Paku autorilavastus “Inimese parimad sõbrad”. Uku Uusbergi (pildil) autorilavastuse esietendus on planeeritud 14. aprilliks. 5. mail
jõuab kõikide väikeste vaatajate rõõmuks lavale järgmine Lotte-lugu “Kosmonaut Lotte”.
Hooaja lõpetab Jaan Ulsti tantsulavastus “Kreutzwald meets dance”.
TE

RegiÖÖ festival taaselustab
viikingite karged meloodiad
Kuldsete kätega
Jaan Muuga
Meie ülikoolis on ikka olnud leidurivaimuga õppejõude, kelle lennukaid projekte on aidanud realiseerida suurkooli töökodade meistrid. Paraku on nende panus jäänud – õigemini
küll jäetud – uute seadmete ehitamisel tagaplaanile. Pea kogu
tunnustus on langenud professoritele ja dotsentidele, kes seda
kahtlemata pälvisid, kuid kes ise polnud sageli suutelised uute
aparaatide ehitamisega seotud tehnilisi probleeme lahendama.
Üks selline kuldsete kätega meister, seda just elektrotehnika alal, oli 40 aastat suurkoolis töötanud Jaan Muuga. Rasina
mõisa kandimehe poja üldharidus piirdus Räpina ministeeriumikooliga. Teiste sõnadega – algkooli kõrgema astmega. 1912.
a kutsuti ta tsaariväkke aega teenima ja arukas nooruk saadeti
mõne aja pärast elektrotehnilistele kursustele Novgorodi. Siin
omandas ta erialased teadmised ning praktilised kogemused.
Need võimaldasid Muugal töötada kohalikus elektrijaamas läbi
sõja- ja revolutsiooniaegade, kuni tal 1921. a läks korda opteerumise korras tulla tagasi sünnimaale.
1924. a astus Muuga ülikooli teenistusse, kus teda peagi rakendati uute elektriaparaatide konstrueerimise ning ehitamise alal.
Muuga kirjutas selle aja kohta: “Ülikoolil oli teadagi rahadega
kitsas, välismaal toodetud aparaatide eest nõuti hingehinda.
Tuli hakata endal nuputama,
et odavamalt saaks. See läks
mul ka korda. Siemensi vabriku röntgeniaparaadi diagnostikastatiiv maksis hinnakirja järgi 300 000 marka. Valmistasin
ülikoolile samasuguse 65 000 marga eest. Peagi hakkasin katsetama röntgeni-, diatermia- (soojutusravi kõrgsagedusvoolu abil) ja
teiste taoliste seadmetega. Need osutusid töökindlateks ja aastate
jooksul ehitasin Tartu, Tallinna, Paide, Petseri ja Võru haiglatele
kokku 16 täiskomplekti röntgenaparaate.”
See toimus enne sõda. Sõjajärgsetel aastatel ehitas Muuga
veel tosinajagu röntgeniseadmeid – mõned neist õige suured
loomakliinikute tarvis, nii et tema ehitatud seadmete koguarv
ulatus 30ni. Koos TÜ röntgenoloogia ja radioloogia dotsendi
Jüri Haldrega saadeti Jaan Muuga suviti teaduslike komandeeringute korras välisriikidesse, et nad oleksid kursis meditsiinilise elektrotehnika uuemate saavutustega. Nii viibis Muuga
alates 1927. aastast Viinis, Pozanis, Berliinis, Prahas, Pariisis ja
mujalgi. 1941. a kevadel käis ka Leningradis ning Moskvas.
Tema töökoda asus Kuradisilla lähedal Vallikraavi tänava
ääres olnud ülikooli pumbamajas. Tartu lahingute ajal 1941. a
suvel oli Muuga see mees, kes pani diiselmootori abil tööle ülikooli veevärgi pumbad. Linna veevärk oli rivist väljas, ülikooli
oma aga funktsioneeris. See võimaldas kustutada ülikooli peahoone läheduses lõõmavaid maju, mille leegid ähvardasid juba
suurkooli peamist keskust.
1944. a sügisel sattus Muuga sõjakeerises Tšehhoslovakkiasse, kus leidis erialast tööd kuulsates Tesla tehastes. 1947.
a repatrieerus ja jätkas ülikooli õppetöökoja eesotsas. Muuga kaasabil konstrueeritud ja valmistatud teadusaparaate
demonstreeriti Brüsseli maailmanäitusel, aga ka Londonis,
Pariisis ning Prahas. Moskva näitustest kõnelemata. 1968. a
1. jaanuarist jäi Muuga pensionile ja nädalat kaks hiljem varises kokku peahoone õues, olles teel omaseks saanud töökotta
füüsikatiivas. Kuldsete kätega meistri elutee oli jõudnud ootamatult lõpule.

Välismaal toodetud
aparaatide eest
nõuti hingehinda.

Rokkmuusika riffide
kajad endise klubi PlinkPlonk pinnal pole veel
õieti sumbunudki, kui
19.-20. maini võtab
samades ruumides ning
Vilde lokaalis tuurid üles
kümnes RegiÖÖ festival.
Sedakorda on teemaks
“Viikingite aeg”, mille
ümber pärimuslaulikud
ja pillimehed loovad oma
müütilise heliruumi.

Tartumaa Rahvakultuuri
Keskseltsi korraldatava arhailise loomingu festivali RegiÖÖ
üheks põhikülaliseks on rootsi
lauljatar ja riksspelman, meisterlik rahvapillimängija Miriam Andersén. Haldjahallide
juustega Miriam on ka varajase
muusika spetsialist ning valdab
mitmeid arhailisi instrumente.
Tartusse võtab ta kaasa gusli –
viikingite metallkeeltega lüüra, et esitada viikingi poeetide
ja virtuooside skaltide pärimuslaule. Lisaks kuulamisrõõmule
saab festivalil eheda pillimuusika saatel õppida ja tantsida norra, rootsi ja baltimaade traditsioonilise tantse.
Publikut tulevad tantsutama
Norra pillimehed Sunnfjordi
külast, Läti tantsutuba veavad
aga kuus “hunti” ehk ansambel
Vilki, mis tähendab maakeeli
“hundid”. See läti meestepunt
on pühendunud sõdurilaulude
laulmisele, pillide ehitamisele,
sõjariistade ja ehis-sepiste loomisele. Leedust saabub festivalile mainekas ansambel Visi,
kelle esituses kõlavad leedu unikaalne mitmehäälne laul (sutartines), ballaadid kandle saatel ja
tantsumuusika väga auväärse-

KUUMAKSED KUNI AASTA
REFINANTSEERIMINE

RegiÖÖ üheks nimekamaks külaliseks on Rootsi rahvapillimängija Miriam Andersén, kes võtab Tartusse
kaasa gusli – viikingite metallkeeltega lüüra.
Foto: Catherine Cabrol

telt Leedu rahvamuusika asjatundjatelt.
Eesti pärimusmuusikud esitlevad RegiÖÖl kahte uhiuut
heliplaati. Üks on ansambli
Ütsiotsõ album, neli meest kannavad loovalt edasi võro ja seto
meestelaulu. Lisaks on valminud Tartu ja Tartumaa rahvamuusikute esindusplaat “Kodu

heli”, millel musitseerivad
paarkümmend muusikut. Eesti noortest pärimuspuntidest
astuvad RegiÖÖl üles veel Dialekt, Mehepojad, Kristjan Lüüs
ja teised.
Nagu RegiÖÖl on tavaks,
lõpevad kõik kontserdiõhtud
öise Regijämmiga, kus kõik esinejad ja kuulajad saavad koos

tantsida, laulda ja elust rõõmu
tunda. Festivali pass hinnaga
5 ja 7 eurot, üksikpiletid 2 ja 4
eurot.
Tartu Ekspress

Ootame huvitavaid vihjeid!
vihje@tartuekspress.ee
tel 730 4455

LASTEKAUBAD
KOMISJONIMÜÜK
SÕBRAKESKUSES
Võru 55f, TARTU
E - R 10 - 18
L 10 - 17
506 7595
info@illikuku.ee
www.illikuku.ee

0.-

palgatõendita
kinnisvara tagatisel

7 460 086, 50 100 111
Raekoja plats 20
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Rehepapi ruumides avatakse Ränduri pubi

Uudised

Kinnitustarvikute kauplus Baltic
Bolt avas Tartus oma maja

Reedel avatakse Tasku keskuses Ränduri pubi, kuhu kolm kuud kestnud ehitustööde käigus
investeeriti ligi 200 000 eurot. Uue söögikoha sisekujundajaks on söögikoha omanik Imre Viilukas, kelle sõnul sarnaneb Taskus uksed avav pubi paljuski Võru kesklinnas asuva Ränduri pubiga. “Pubi interjööri loomisel on kasutatud naturaalset Võrumaa metsadest pärit puitu, mida
kulus kokku ligikaudu 35 tihumeetrit,” sõnas Viilukas.
Uuendusena on pubisse ehitatud ka teine korrus. “Kuna ruum on väga kõrge – lae kõrguseks on kuus meetrit, siis otsustasime lisada ka privaatsema 2. korruse, kus pubi pakutavaid
hõrgutisi on võimalik nautida viiel laudkonnal,” ütles Viilukas. Ühtekokku mahutab Ränduri pubi 140 külastajat. Ränduri pubi on avatud iga päev sarnaselt Tasku lahtioleku aegadele,
erandiks on reede ja laupäev, mil pubi on avatud keskööni.
TE

Kinnitustarvikute jae- ja hulgimüügiga tegelev Tallinna firma
Baltic Bolt ehitas aadressile Ringtee 43 oma hoone ja avas seal
Tartu suurima kinnitustarvete kaupluse. Hoones on 300 ruutmeetrit müügipinda ja 700 ruutmeetrit laopinda. Firma eesmärk on võimaldada kinnitustarvet vajavale kliendile kaup
kohapeal ilma tellimust vormistamata. Baltic Bolt on tegutsenud 1992. aastast, peale Tartu asuvad kauplused veel Haapsalus, Paides ja Rakveres.
TE

Rehepapp ajas meediamoguli väimehe pankrotti
Tartu maakohus kuulutas aprilli lõpus välja
ettevõtja Meelis Mäeotsa eraisiku pankroti.
Pankroti üks põhjuseid
oli majanduskriisi tõttu
ebaõnnestunud seitsme
miljoni kroonine investeering restorani Rehepapp. Mäeotsa pankroti
taotluse esitanud Võru
ärimehed võtsid Rehepapi ruumid üle ja avavad
seal Ränduri pubi.

Tartu maakohtu kohtumäärusega kuulutati aprilli lõpus
välja 36-aastase Lõuna-Eesti
ärimehe Meelis Mäeotsa pankrot. Pankrotihalduriks nimetas
kohus Ülli Adamsoni ning võlausaldajate esimene üldkoosolek
peetakse 23. mail Tartus.
Võlgnikul on ajutise halduri hinnangul varasid üle 127 800
euro (ca 2 mln kr) väärtuses,
kohustusi on aga üle 1 928 400
euro (30,2 mln kr). Kohus leidis, et võlgniku maksejõuetuse
põhiliseks põhjuseks on majanduskriis ja investeering Tartu
restorani Rehepapp. Võlgnik
on tegutsenud ettevõtjana 1998.
aastast, kuid 7 miljoni kroonine investeering oli tagantjärele
põhjendamatu riski võtmine, mis
põhjustas tema maksejõuetuse.
Avalduse Mäeotsa pankroti
väljakuulutamiseks esitas kohtule varem Võrus ja nüüd Tartus
registreeritud OÜ Rändur. Selle ainuomanik on Võru Ränduri pubi ja külalistemaja üks omanikke Imre Viilukas ja juht Üllar
Kaljurand. Samad mehed ava-

eestvõtmisel loodi omal ajal Juku
arvuti andmebaasiprogrammiga
tänapäeva Rate’i või Facebooki
eelkäija – tutvumisandmebaas.

Pankrot piirab oluliselt
tegutsemist

Tasku keskuse valmimisest saadik avatud olnud Rehepapp viis oma
omaniku Meelis Mäeotsa eraisiku pankrotini. Samas kohas tahavad
pubiäriga jätkata Võru ärimehed, kes panid püsti pubi Rändur.
Foto: Pubi Rändur

vad homme Rehepapi ruumidesse rajatud uue Ränduri pubi,
mis jäi Kaljuranna juhtida.
Kes on Mäeots?

Omaaegse Võru KEKi omaniku Ülo Mäeotsa ja lavastaja Ain Mäeotsa noorem vend
Meelis Mäeots alustas äritegevust juba noore mehena. Ta
on olnud seotud nii Farmacia
Apteek 5+ apteekidega kui
Tartu ööklubiga Tallinn ning
olnud ka Apotheka juhatuse
esimees. Hiljuti võttis ta Kroonika andmetel üle Tartu ööklubi
Atlantis opereerimise.
Äritegevuses on mees varem
olnud väga edukas: 2009. aas-

tal on tema vara väärtuseks hinnatud 89 miljonit krooni. 2005.
aastal kosis Meelis Mäeots
Helen Kadastiku, kes on Eesti
Meedia kontserni juhi ja Postimehe vastutava väljaandja Mart
Kadastiku tütar. Valgamaal
Sangaste lossis peetud pulmapeo üks külalisi oli peaminister
Andrus Ansip.
“Mäletan Meelist Võru päevilt, häbelik ja arvutinohikust
poiss!” meenutas toona LõunaLehe kommentaariumis üks
tema omaaegseid tuttavaid.
Noore Mäeotsa arvutihuvi ja
ettevõtlikkust kinnitab ka Võru
Kreutzwaldi gümnaasiumi arvutihariduse ajalugu, milles on
märgitud, et Meelis Mäeotsa

Edukat ärimeest tabanud
eraisiku pankrot tähendab
portaali volanoustaja.ee teatel
seda, et kui kohtult taotletakse
võlgadest vabastamise menetlust ja see alustatakse, siis kulub
viis aastat, enne kui tehakse lõplik võlgadest vabastamise otsus.
Esimesel aastal tuleb pankrotti läinul anda võlausaldajatele
100%, järgmisel 85%, ülejärgmisel 80% ja sellest edasi 75%
oma sissetulekutest. Muust
varast on võlgnik selleks ajaks
ilma jäänud, sest see on pankrotimenetluses menetluskulude ja
võlausaldajate nõuete rahuldamiseks maha müüdud.
Pärast pankroti väljakuulutamist on teatud aja jooksul piiratud võlgniku liikumine, sh Eestist
lahkumine. Võlgnik peab olema
kohtule ja haldurile kättesaadav
ning andma igakülgset teavet
oma tegemiste kohta. Tema suhtes võidakse kohaldada ka elukohast lahkumise keeldu, sundtoomist või aresti. Samuti peab võlgnik kogu selle aja kas töötama
või otsima tööd. Pankrotimenetluse ajaks kehtestatakse ka ärikeeld, mis võib kestma jääda veel
kolmeks aastaks pärast pankrotimenetluse lõppu.
Lõunaleht

Linna südames pakutakse ahjusooja suitsukala
Otse ülikooli peahoone
kõrval, iidse vahtra all
tossab suitsuahi. Ainsana
linnas pakutakse Ülikooli
kohviku hoovil lõhna- ja
maitsemeeli erutavaid
suitsetatud latikaid,
kanakoibi, tulevikus ka
vutte.
RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Mõte nii akadeemilises piirkonnas suitsuahi tossama panna ning ilusate ilmadega ka grillil liha säristada tekkis kohviku
juhi Rain Eendra sõnul kollektiivsel mõttetalgul. “Aga kust
saab Tartus värsket suitsukala? Ainult kui ise teed! Muidugi müüvad poed ja turud latikaid-lesta-räime, aga külmana. Neid kahte toodet pole võimalik võrrelda,” rääkis Eendra
Tartu Ekspressile ahjusooja toidu eelistest.
Et kliendid kindlasti just
tulise roa kätte saaks, toimub
kala küpsetamine kindla intervalliga. Ahjuuks avatakse tei-

Kesklinnas suitsuvinet tundes tasub nina sinna suunda seada. Ülikooli kohviku hoovil valmivad Sander Salloki käe all tõeliselt hõrgud suitsulatikad.
Foto: Rasmus Rekand

sipäevast laupäevani kell 15,
18 ja 21. Kuna korraga mahub
restidele kümmekond kala,
toimub müük elavas järjekorras või broneeringute alusel.
Kala saab nii kohapeal tarbida kui kaasa osta. “Tahad sünnipäevale või aiapeole paari
suuremat suitsulatikat tellida
– anna teada, teeme ära. Tule
oma toorainega või võta meie
kala – kuidas aga soovi on,”
sõnas Eendra.
Et on hooaeg, pakutakse
praegu peamiselt Peipsi latikat. Ahven, lest ja räim tulevad
suvepoole. Ka lõhega on katsetused tehtud ning õige pea
lisandub menüüsse punane
kala. Kellele terve kala tundub
liiga suur, saab suitsuse meki
kätte kalasalatist.
Lisaks vee-elukatele saavad
aegajalt Ülikooli kohviku suitsuahjus tõmmu jume ka kanakoivad. “Suitsuvutti tahame ka
proovida. See on tõeline delikatess,” meelitas Eendra gurmaane.

Looduslik juuksevärv
henna baasil

VENITA NATURA
Müügil alates 21. maist
kaupluses Mailis
Asume avaturul (Soola 10) ja
Sõbrakeskuses (Võru 55f)
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Kindlalt!
KINNITUSTARVIKUD JA TÖÖRIISTAD

Ringtee 43b
tel 776 8810
tartu@balticbolt.ee
www.balticbolt.ee
avatud 08.00-17.00 E-R

7

Neljapäev, 19. mai 2011

Toidublogijad avavad Taskus pop-up kohviku

Vaba aeg

Ehitustööd

Laupäeval, 21. mail avatakse Tasku keskuses üheks päevaks toidublogijate pop-up kohvik,
ik
k,
stti
mille raames astuvad oma köökidest ja blogidest välja üheksa tuntumat Tartu ja Lõuna-Eesti
o
otoidublogijat, kes pakuvad päeva jooksul erinevaid hõrgutisi. Maitseklubi juhi Aivar Hansogi-ni sõnul seisneb ürituse idee toiduajakirjanduse propageerimisel, seda eelkõige toidublogiva
ar
de läbi. “Erinevalt ajakirjanikest on blogijad inimeste jaoks enamasti tundmatud,” ütles Aivar
ku
ult on
Hanson. “Kohviku raames ongi võimalik nendega näost näkku kohtuda – näha, kes tegelikult
Ma
aitsekluneed inimesed, kes teistega oma toidulauda nii retseptides kui piltides jagavad,” sõnas Maitseklua päriselt
bi juht. “Lisaks avaneb külastajatel võimalus ise otsustada, kas piltidelt tuntud hõrgutised ka
um
mis lausama hästi maitsevad kui välja näevad,” lisas Hanson. Kohvik avatakse Tasku 1. korruse aatriumis
päeval kell 12.
TE

Teater

JÄRJEJUTT
Argielus kriminaaladvokaadina töötav autor käsitleb oma
karjääri 11 kõige kummalisemat juhtumit, milles pole
peategelaseks “hea” ja “halb”, vaid keskmes on süü küsimus. Juristina vaatleb Schirach oma tegelasi eemalt, kuid
jõuab puudutada ka teemat, milliseid mõtteid tekitab selline töö kaitsjas endas. “Kuritööd” on üks viimaste aastate
kõneldumaid ja müüdumaid raamatuid Saksamaal, seda
on tõlgitud paljudesse keeltesse.

Algus 21. aprilli Tartu Ekspressis
“Kas te mõtlete seda T-särki, mida teie vend Valid pildil kannab?” küsis eesistuja talle kohtutoimikust üht fotot näidates.
“Ja-jah, härra kohtunik. Täpipealt. Just seda. Neid on meil
terve lasu. Minulgi on samasugune seljas. Aga pildil pole Imad,
vaid Valid.”
“Seda tean ka mina,” ütles eesistuja.
“Näidake meile!” nõudis prokurör.
“Viimaks ometi,” mõtles Karim ja küsis: “Kuidas ma saan
näidata? Need ju on meil kodus.”
“Ma mõtlen seda, mis teil praegu seljas on.”
“Kas kohe siinsamas?” .
“Jah, laske aga käia!”
Kui ka prokurör tõsisel ilmel noogutas, kehitas Karim õlgu,
avas ükskõikselt oma nahktagi tõmbluku ja lõi hõlmad valla.
Hõlmade vahelt vaatas vastu samasugune T-särk nagu Validil
kohtutoimiku fotol. Nädal varem oli ta ühest Kreuzbergi poest
ostnud neid terve partii, jaganud kõigile vendadele ja ülejäänud
kümmekond särki pannud vanematekoju tallele, juhuks kui see
peaks veel kord läbi otsitama.
Istung katkestati ja Karim saadeti saalist välja. Kuulnud veel
enne eesistujat prokurörile ütlemas, et jääb ainult vastandamine, muid tõendeid ei ole, pidas ta esimest vooru kordaläinuks.
Kui Karim uuesti sisse kutsuti, küsiti talt, kas teda on varem
kohtulikult karistatud. Ta vastas eitavalt ja prokuratuurist nõutud teatis kinnitas seda väidet.
“Härra Karim Abu Fataris,” ütles prokurör, “teile peaks selge olema, et oma ütlusega saadate te Imad Abu Fatarise süüaluste pinki.”
Karim noogutas, ise häbelikult maha vaadates.
“Miks te seda teete?”
“Saage aru, ka Valid on mu vend. Mina olen kõige noorem,
teised peavad mind tohmaniks. Valid ja Imad mõlemad on mu
vennad. Saate aru? Kui Imad sai pahandusega hakkama, siis
ei või tema asemel Validi kinni panna. Üldse oleks parem, kui
trellide taha pistetakse mõni teine inimene, tähendab mitte
meie suguvõsast... Aga eks see ole jälle kellegi vend...”
Ja siis käis Karim välja viimase trumbi.
“Härra kohtunik,” ütles ta, “Valid see tõesti ei olnud. Aga
Valid ja Imad on pagana sarnased. Vaadake ise.” Võtnud võidunud rahatasku vahelt kortsus perekonnapildi, kus olid kõik
üheksa venda, hoidis ta seda eesistuja näo lähedal. Eesistuja
haaras pildi ja pani pahaselt lauale.
“Vasakult esimene olen seal mina. Teine, härra kohtunik, on
Valid, kolmas Faruk, neljas Imad, viies on...”
Järgneb

Teen san-tehnilisi (boilerid, wc-potid
ja valamud) ja plaatimistöid.
Tel 516 9049.

Kinnisvara müük
1-2-3-4-toalised korterid:
www.tartukorterid.ee

Näitus

Hansahoovi teater

Karlova-Ropka raamatukogu

9. VI, 10. VI, 11. VI, 16. VI, 17. VI, 19.
VI, 30. VI kell 20 Ardi Liivese Mees
kirjus ülikonnas, lavastaja Eero
Spriit, osades Indrek Taalmaa, Tõnu
Kilgas, Eva Püssa, Karin Tammaru.
Alanud on suvelavastuste piletite
soodusmüük!

kuni 21. V Rukkilille lasteaia laste
loovtööde näitus Piiludes päikest
kuni 25. V Epp Nõgese maalinäitus
Nõgese õied 2

Vanemuise teatri suur maja
25. V kell 19 Abba
26. V kell 19 Abba
27. V kell 19 Abba
29. V kell 16 Abba

Siil

Katuste ehitus ja remont.
Korstnate ehitus. Tel 5625 1750,
e-post outomeli@gmail.com.

Vanemuise teatri väike maja
20. V kell 19 Postmodernsed leibkonnad

Kino
Ekraan 18.–26. V
kell 12 (v. a 25. V), 15.15 (v. a 25. V),
18.30, 21.45 Kariibi mere piraadid:
Võõrastel vetel 3D
kell 14.15, 19.20, 22 Kiired ja
vihased 5
kell 11.45, 16.55 Thor

Tammelinna raamatukogu
kuni 26. V Ljudmilla Borissova siidimaalide näitus Õied siidil

Tartu linnaraamatukogu
kuni 20. V raamatunäitus “Looduse” raamatusarjad: “Looduse kuldraamat” (1931 – 1939)
kuni 2. VI Tartu linna lasteaialaste
kunstitööde näitus Mina koos emaga
kuni 4. VI Sven Antsoni maalinäitus
Karud saavad aru
kuni 4. VI näitus Satsang
kuni 11. VI raamatunäitus Aja mitu
nägu: raamatud jutustavad ajaloost

Muu
Tartu linnaraamatukogu
21. V kell 10.30 muinasjututund
lastele, kavas on eesti muinasjutt
Päike, kuu ja tähed

Korterid Tartus. Tel 506 2212,
742 0240.
Müüa Elvas 2korruseline kivimaja
(7 tuba, saun, garaaž) või vahet krt
vastu Tallinnas. Tel 5621 3121.
Müüa krunt Vana-Ihastes (1100 m2,
suvila, garaaž, suur kasvuhoone,
suvel tasuta ühistu vesi, olemas
liitumine linna veega, omanikult).
Tel 5669 1913.

Kinnisvara ost

ainult
7 www.tartu.taksod.ee
366 366 0,55€/km

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu,
sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport.
Tel 5664 0228.

Müüa põranda- ja voodrilauda.
Kohaletoomine tasuta.
Tel 5596 0517.

Müüa kuiva kütteklotsi
ja puitbriketti.

Tel 5197 8500.
Ohtlike puude langetamine, okste,
heki- ja võsalõikus, äravedu. Vihmaveerennide puhastus. Akna- ja fassaadipesu. Tel 5381 7161

1-toal korter. Tel 528 6523.

Ohtlike puude langetamine, äravedu.
Töö kiire ja korralik. www.vikatimees.ee,
tel 5559 3732.

2-toal korter Tartus. Tel 515 3688.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

2-toal korter. Tel 507 4635.

Ostan ja viin ära vanametalli!
Tel 5356 7062.

1-toal korter Tartus. Tel 504 1390.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-toal korter. Tel 508 1794.

Rendile anda

Kontsert

San-tehnilised tööd ja küttesüsteemide hooldus. Tel 516 6836,
moveor@hot.ee.
Tantsumuusika ühemehebändilt igale
eale, soodne ja mitmekülgne.
Tel 514 9885.

Café Shakespeare
19. V kell 20 Tarmo Lamp
20. V kell 22 Raen Väikene
21. V kell 22 Tarmo Lamp ja
Vladimir Karjalainen

Korterid Tartus. Tel 742 0656,
515 3773.

Tartu Jaani kirik
20. V kell 12.15 Keskpäevamuusika
veerandtund, esineb Arno Gabriel
Humal (orel)

Saksa kultuuri instituut
20. V kell 18 kammermuusika duo
Inna Kogan (viiul) ja Tobias Bigger

Salemi kirik
21. V kell 19 A. Le Coqi kammerkoor

Tartu ülikooli aula
19. V kell 18 kammerkontsert Tulevikumuusikud
20. V kell 17 Suur kevadkontsert
20. V kell 19.30 Wesleyani ülikooli
segakoor

Töömahu suurenemise tõttu
otsivad hotellid
London ja Pallas

Rendile võtta
1-toal korter. Tel 501 3219.
1-toal korter. Tel 503 2345.

TOATEENIJAID

1-toaline korter. Tel 511 5949.

CV palume saata
hotelli London aadressil:

2-toaline korter. Tel 554 5900.

Rüütli 9, 51007 Tartu
või
katre@londonhotel.ee
Info tel 7 305 560.

2-toal korter. Tel 502 2728.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Pakun tööd
Firma vajab tuukreid. Требуются
водолазы. Tel 357 8162.

Soovin koduabilist 2x3 h nädalas
Ropka tn-l. Tel 506 2354.

Teenus
Fekaalivedu soodsalt. Tel 513 1903.
Fekaalivedu. Tel 551 1816.
Haljastustööd, kiviparketi paigaldus,
aiad jne. Tel 5677 9397,
yourinvest@hot.ee.

Seo Daeseok
KOREA MÜÜT
Tõlkinud Jinseok Seo

Kerghaagiste, autoveotreilerite, paadihaagiste ja kinniste kerghaagiste
rent Elvas. Tel 505 4843.

Suurtest Aasia kultuuridest ja nende mütoloogiast on eesti keeles varem ilmunud raamatuid
peamiselt India, Hiina ning Jaapani kohta. Seo
Daeseoki “Korea müüt” pakub esimest korda
eesti lugejale põhjalikumat ülevaadet ka selle
riigi mütoloogiast ning ajaloost. Autor on raamatusse valinud seitse asutamismüüti, kümme
šamanistlikku ja seitse Dzã edzã u saare müüti. Need
kirevad lood annavad võimaluse võrrelda, mis on Korea müütides teiste
riikidega sarnast või täiesti omalaadset.

Külmikute remont. Tel 505 0124.
Laenud kinnisvara tagatisel.
Võlgade kiirmenetlus, õigusabi. Firmade likvideerimine. Lõunalaenud OÜ,
tel 555 188 99, www.lounalaenud.ee.
Laenud. OÜ Kredinaator, tel 516 4024.
Muruniitmine teenustööna: murutraktor 0,02 €/m2; niiduk 0,03 €/m2;
trimmer 0,05 €/m2. Tel 5555 0731.

TOIMETUS ( 730 4535
Peatoimetaja: Oliver Kund oliver@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

Vedu ja kolimine. Tel 553 2140.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.
VHS-ilt DVD-le
lindistamine!
www.vhsdvd.org,
tel 5782 5931.

3-toal korter. Tel 517 0420.

Pakume tööd puhastusteenindajalekoristajale. Tel 529 6032.

Hiljuti ilmunud kirjastuselt Tänapäev:

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

TARTU LINNA TAKSO

Võsalõikus, noorendike hooldus,
valgustusraie, alusmetsaraie,
ka harvesteri ees. Hind al 100 € /ha.
Tel 5566 8338.
www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta
tel 800 2424.

Tervis
Alkoholivastane abi, efektiivne 98%
Hiina traditsiooniline meditsiin. LY
CHINI OÜ, tel 505 8381.
Klassikaline massaaž Tartus, N-R.
Tel 504 4842.
SOOLAKAMBER – soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu.

Teated
LASTELAAGRID koolivaheajal.
www.stiilipeod.ee, tel 5302 3855.
Naisrahvatantsurühm Hermes ootab
oma endiseid tantsijaid rühma 30.
aastapäeva kontserdile 28. mail
2011. a kl 16 Tartus, J. Tõnissoni 1
saalis. Info tel 5340 1921, Lea

REKLAAM ( 730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

LEHE TELLIMINE (1.90 eurot / 29.73 kr kuu) ( 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Linda ja Eduard Sarap!
Õnnitlused kuldsel
pulma-aastapäeval,
30. mail 2011. aastal!

VÄIKELAEVAJUHTIDE
KURSUSED
TARTUS
1. - 22. juunini

Selle suve kiireim võimalus

Väikelaevajuhtide teoreetiline ja praktiline õpe.
Sõidupiirkond meri ja/või siseveed.
Kursuse edukalt läbinutele rahvusvaheline
väikelaevajuhi tunnistus.

Info ja registreerimine:
A-Miks OÜ
telefonil 515 1120
e-post: amiks@amiks.ee
www.amiks.ee

Õnnitlevad: Endel, Leili, Merli ja
täditütar Hilja ning Ellen Tallinnast

Hea korteriühistu juhatus!
TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
29. aprillist 20. juunini 2011 vältava kampaania

“HOOLAS ÜHISTU”

*korteriühistute asutamine/juhtimine
*kinnisvara haldamine/hooldamine
*korteriühistu raamatupidamine
*väli- ja trepikoja koristamise teenus
*tehnohooldus/avariivalve 24H
*sanitaartehnilised tööd
Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee
tel 5566 1888 www.juntson.ee

KAMPAANIA AJAL SAAB TELLIDA
KEVADISE SUURKORISTUSE TARBEKS
SOODSA HINNAGA
7 m³ JA 10 m³ PRAHIKONTEINEREID.
Korteriühistutele, kes on TarKÜL-i või EkÜL-i liikmed,
kehtib EKSTRA HIND!
Info: www.tarkyl.ee
Registreerimine E-R 15 - 18, tel 740 0755 või 51
1 0097.
NB! Numbril 5566 1888 saab tellida abijõudu, kes aitavad
laadida konteinerit ning koristada keldrid ja panipaigad.

Maraton on sõprus!
www.tartumaraton.ee

TULEME KOHALE JA MÕÕDAME. VALMISTAME NING PAIGALDAME. ÜLE EESTI.
T KOGE
TA

USI

AAS

M
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AS TOODE TARTU ESINDUS
RINGTEE 43F, TARTU 50105
TEL: 736 2813
FAKS: 736 2202
EMAIL: YLLARTOODE.EE
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