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Uudised

Tartu bussijuhid tahavad linnalt tuge
paremate töötingimuste
saavutamisel
Transpordi ametiühing saatis teisipäeval
raele avaliku pöördumise, milles nõutakse
linnaliinidel valitsevate puudujääkide kõrvaldamist ja bussijuhtide töötingimuste parandamist. Lähemal uurimisel selgub, et enamik
erimeelsusi vajab selgeks rääkimist hoopis
tööandja Sebega.
Lk 2

T

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.

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.

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

Rattaralli tuleb! Aga sina?
Registreeru kohe: www.tartumaraton.ee
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Linnavolikogu uus koalitsioon tegi puhastustööd

Saja Eesti mainekama ettevõtte hulgas
on vaid üks Tartu firma

Reformierakonna ja IRLi juhitav Tartu linnavolikogu avaldas umbusaldust senisele rahandusvaldkonna
abilinnapeale Karin Jaansonile (Rahvaliit, pildil). Umbusalduse avaldamise poolt oli 29, vastu 15 volinikku. Volikogu otsustas maksta Karin Jaansonile hüvitist kolme kuu ametipalga ulatuses. Samuti umbusaldati linnavarakomisjoni esimeest Urbo Vaarmanni (Keskerakond) ning kultuurikomisjoni esimeest Natalja Trošinat (Keskerakond). Nende avalduste menetlemine toimub volikogu 2. juuni istungil.
Samal istungil kinnitati sotsiaalvaldkonna abilinnapeaks Jüri Kõre, kelle poolt hääletas 34, vastu oli
10 volikogu liiget. Volikogu määras uue abilinnapea ametipalgaks sarnaselt teistega 3036 eurot kuus,
millele lisandub 383 eurot autokompensatsiooni. Jüri Kõre on olnud Tartu abilinnapea eelnevalt kahel
korral – 1996–1997 ja 1999–2001 aastal. Tartu linnavalitsus on nüüdsest viieliikmeline, sinna kuuluvad
linnapea Urmas Kruuse ning abilinnapead Raimond Tamm, Tiia Teppan, Argo Annuk ja Jüri Kõre. TE

Uudised

TNS Emori uuringu järgi juhivad suurettevõtete maineindeksi pingerida tasavägiselt Swedbank ja EMT. Järgnevad Saku Õlletehas, Rakvere Lihakombinaat, Eesti Statoil. Kuuendal kohal platseeruv A. Le Coq on paraku ka ainus
Tartu firma, mis uuringu aluseks olnud Äripäeva käibe top 100 hulka mahub.
Ainus uustulnuk esikümnes on Selver ja mainekam riigiettevõte üheksandat
kohta hoidev Riigimetsa Majandamise Keskus. TNS Emori iga-aastane Eesti
suurettevõtete tuntuse ja maine uuring järjestab suurettevõtted kahe näitaja
– üldise hoiaku ning tugevuskuvandi ühendindeksi alusel.
TE

Tartu bussijuhid tahavad linnalt tuge
paremate töötingimuste saavutamisel
Transpordi ametiühing
saatis teisipäeval raele
avaliku pöördumise, milles nõutakse linnaliinidel
valitsevate puudujääkide
kõrvaldamist ja bussijuhtide töötingimuste
parandamist. Lähemal
uurimisel selgub, et enamik erimeelsusi vajab
selgeks rääkimist hoopis
tööandja Sebega.

vad bussis otsa. Nii juhtus hiljuti
näiteks liinil number 3, kus piletita jäänud reisijad jäid kontrolöride ees rumalasse olukorda
ning karistada sai bussijuht, kellel vähendati preemiat.
Sebele jääb pöördumise
taotlus segaseks

OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Ametiühingu Lõuna-Eesti
koordinaator Aare Kübarsepp
ütles Tartu Ekspressile, et probleemideks on bussijuhtide ebanormaalne lõunate süsteem,
diskrimineerimine lisatasude
maksmisel, puhkepauside ebaõiglane tasustamine ning muudetud piletite väljastamise kord.
Nimelt saavad päeva esimesel
poolel liine sõitvad juhid lõunale alles tund aega enne vahetuse
lõppu, kui saabub õhtune paarimees ja tema lõunasöögi ajal ise
liini sõidab. Tunni pärast kohad
taas vahetatakse, et õhtune paarimees saaks lõuna enne oma
vahetuse algust ära süüa. “Et
mõistlikult seda lõunate probleemi lahendada, peaksid need
olema sisse kirjutatud liinigraafikutesse,” leidis Kübarsepp.
Lõunad võiks toimuda liinide
lõpp-peatustes ja olla pool tundi pikad. Linnavalitsuse poole

Bussijuhtidele tekitab enim peavalu ebaloogiline lõunapauside süsteem, mille parandamiseks käivad nad
välja plaani muuta liinigraafikuid ja võimaldada lõpp-peatustes pooletunniseid lõunapause pidada.
Foto: Oliver Kund

pöördutakse küsimuses seetõttu, et just linnal on voli vajalikud
graafikumuudatused sisse viia.
Ametiühingu andmetel on linn
seni bussijuhtide nõudmisest
keeldunud.
Lisaks on küsimuse all ebaõiglane tasustamine. Bussijuhtide lisatasusid on Kübarsepa
sõnul vähendatud kütuse ülekulu tõttu, kuigi tööandja pole
norme kehtestanud ja tehasenorme pole juhid ületanud:

“Säärane ebakindlus on Tartu
linnaliinidel esmakordne pärast
enam kui 20-aastast praktikat,
mil töötajatel on olnud kindlus,
et häirete ja rikkumisteta töö
eest on lisatasud olnud garanteeritud”.
Erinevalt kõigi Eesti suuremate linnade praktikale tasustab Sebe Tartu linnaliinidel
puhkepause vaid põhitariifi ulatuses, kuigi liiklusintensiivsus
ja kiire liinigraafik ei võimalda

sageli pausidest kinnipidamist
ja reaalselt veedavad bussijuhid oma pausid bussi juhtides.
Bussijuhtide taotlusele liinide
ettenähtud kiirust vähendada
pole linn Kübarsepa väitel tänini reageerinud.
Mureks on ka uus piletimüügi süsteem, mis näeb bussijuhile ette 50 eurot ja seab kohustuse bussis müüdavad piletid ise
valmis osta. Sellise süsteemiga
valitseb aga risk, et piletid lõpe-

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

• 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.

ILA

S

Piletimüügi süsteem
näeb bussijuhile ette
50 eurot ja seab
kohustuse bussis
müüdavad piletid ise
valmis osta.

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

KUULUTA LEHES JA VEEBIS

www.tartuekspress.ee/kuulutused

RAV

ja veermiku remont 175/70 R 13 al 34,75 € 195/70 15 C
al 61,25 €
ASLOY•• Mootori
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 €

Sebe Tartu osakonna linnaliikluse juht Üllar Kaljuste ütles,
et peab ametiühingu pöördumist kummaliseks. “Need
teemad on
põgusalt ka läbi
käinud ja meile teada. Üllatav selle kirja
puhul oli see, et
kiri suunatakse kohe suurele ringile, ilma
neid teemasid
väiksemas ringis läbi arutamata.” Sebe kinnitusel pole ametiühing ühegi konkreetse ettepanekuga nende poole pöördunud.
Samas on Kaljuste sõnul bussijuhtide lõunate süsteemi ebamugavus mõistetav. Probleemi
lahendamiseks kavatseb Sebe
suviste bussigraafikutega koos
sisse viia süsteemi, kus lõunate
võimaldamiseks on ametis spetsiaalsed asendusbussijuhid. Ka

piletite ostmiseks on firma nõus
juhtidele rohkem raha andma.
Sebe juhatuse esimees Kuldar Väärsi ütles, et kui lõunate
süsteem kõrvale jätta, siis jääb
ETTA pöördumine arusaamatuks. “Muus osas on ETTA esitatud seisukohad läbimõtlematud ning võib järeldada, et ametiühing pole teemadesse põhjalikult süvenenud,” leidis Väärsi.
Näiteks on jäänud tähelepanuta, et 1. juunist
tõstab Sebe kõikide bussijuhtide põhipalka
ligi 9% võrra.
Bussijuhtidelt
kütust ja reisijaid säästva sõidustiili nõudmine on osa Sebe
poliitikast ja selleks on rakendatud mitmeid
meetmeid alates koolitustest kuni kütusekulu
jälgimise seadmeteni.
See, kas probleemide lahendamisel üksmeelele jõutakse,
selgub järgmisel nädalal, kui
peaks aset leidma Sebe ja bussijuhtide esindajate kokkusaamine.

BETOONI

www.sadloy.ee

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

• Reakuulutus kuni 90 tähemärki - 2 €
• iga järnev 30 tähemärki - 1,5 €
• logo või pildi lisamine - 3 €
• Kuulutus rubriigis “Leitud ja kaotatud” - 1 €

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE 22
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5858 857
valmis,
5.
Laupäeval Meistrite Liiga finaal,
kolmapäeval Eesti - Itaalia jalkalahing!
Korraldame koolilõpulaudu
nii Spordibaasis kui koduaias.
Toitlustame suviseid
grillpidusid ja sünnipäevi.
5858 8575
Avatud välikohvik!
www.spordibaas.ee

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

25.–29.05.2011

SEALIHAKUUBIKUD

SEAHAKKLIHA

V.a Veeriku ja
Karete Konsum

V.a Veeriku ja
Karete Konsum

Rakvere LK, kg

NÄDALALÕPU
PAKKUMINE

KOOREJÄÄTIS REGATT

Rakvere LK, kg

-30%

HELE ÕLU SAKU ROCK

Tallinna Külmhoone
1l

-15%

0.568 l, /l 1.21/

Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada teie tervist.

-43%

3.59
3.50
1.54
0.69
Spordimeditsiinikeskus Vomax
ärkab pärast pankrotti uuele elule
Kolmapäevast pühapäevani

56.17 kr

54.76 kr

5.10

4.10

24.09 kr

2.68

LASTE
VAHUJOOGID

-20%

+

10.80 kr + C

Eedeni Konsum, Kalda tee 1c | Lembitu Konsum, Lembitu 2 | Kivilinna Konsum, Jaama 173 | Ujula Konsum, Ujula 2 | Karete Konsum, Jalaka 34 | Veeriku Konsum, Viljandi mnt 13 | Tartu Lõunakeskuse Maksimarket, Ringtee 75

Sähvatus!

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

Veebruaris lõpetas
pankroti tõttu töö seni
Vomaxit juhtinud osaühing. Samal ajal, kui
võlausaldajad firmast
järele jäänud varasid
jagavad, tegutseb juba
uus firma selle nimel, et
keskus Vomaxi kaubamärgi all juuni alguses
taas avada.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Tartu maakohus kuulutas 11.
mail välja OÜ Tartu Spordimeditsiini Kabinet pankroti. Pankrotihalduri Tiia Kalause sõnul
tingis firma tegevuse lõpetamise asjaolu, et terviseuuringuid,
treeningplaane ja toitumiskavade koostamise teenuseid
pakkuval firmal oli tekkinud
52 000 euro suurune koguvõlgnevus. Enim, 14 500 eurot
ollakse võlgu maksuametile,
kokku on võlausaldajaid kümmekond. Firmale kuuluvad
varad pannakse küll enampakkumisele, kuid Kalause hinnangul on nendest saadav tulu vaid
1200–1500 eurot. Pankrotihalduri sõnul pole ta tuvastanud,
nagu oleks firma maksejõuetuseni viidud kuritahtlikult.
Pankrotistunud OÜ Tartu Spordimeditsiini Kabinet
juhatuse liige Eric Roots nentis, et Vomaxi sulgemise veebruaris tingis põhiliselt masu.
“Need mured on enamjaolt
kogu aeg olnud. Kasumisse me oma tegevusega kuna-

Veebruarist suletud olnud
spordimeditsiinikeskus Vomax
avatakse juuni alguses taas.
Foto: Oliver Kund

gi ei jõudnudki – ise maksime kogu aeg peale,” kirjeldas
Roots 2006. aastal uksed avanud Vomaxi tegevust.
Uus firma tahab kasumit

Vabaks jäänud Vomaxi kaubamärgi ja keskuse ruumid
võttis üle OÜ Biomedium, kellel on plaanis spordimeditsiiniteenustega Tartus jätkata. Hetkel testitakse aparatuuri, juuni
alguses peaks saabuma tegevusluba. Biomediumi juhatuse liige, ortopeed Leho Rips
ütles, et Vomaxi kaubamärgiga
jätkama ajendas erialane töö
ja teenuse tulevikupotentsiaal.
“Meil oli juba pikemat aega
olemas firma, mis ootas head
võimalust turul investeerimi-

seks,” kirjeldas Rips. “Ostsime pankrotipesast asjad välja,
saime kokkuleppele ka endiste
töötajatega ja kasutame nende
teadmisi ja oskusi uue firma all
edasi.”
Seda, et ka Biomediumi
pankrotisaatus tabaks, Rips ei
pelga. “Ma arvan, et küsimus
on selles, et kuidas firmat juhti-

da.” OÜ Tartu Spordimeditsiini Kabinet läks tema sõnul alt
just raha ebamõistliku kasutamisega.
Ripsi sõnul Vomaxi spordimeditsiinikeskusse esialgu suuri uuendusi ei tule, põhiliselt
investeeritakse klientide paremaks teenindamiseks vajalikku
inventari ja teenindusse.

Õpetlik näide selle kohta, kuidas soovimatud tegelased üheaegselt nii oma varast kui ka naisest eemal hoida. Foto: Kuri Naine

www.aastaautopluss.ee

Hammas hamba,
rihm rihma vastu!

LOOMA

VÄIKELAEVAJUHTIDE
KURSUSED
TARTUS
1. - 22. juunini

Selle suve kiireim võimalus

Hind enne

Soodus
177.10

Passat/ Variant

01.-05.a.

1,8T /110kw

274.80

Passat / Variant

98-01.a.

2,0/96kw

274.80

177.10

Passat / Variant

97-02.a.

1,9 TDI

341.50

220.00

Golf,Bora/ Variant

98-02.a.

1,9 TDI

341.50

220.00

Caddy

04.-08.a.

1,9TDI/2,0TDI

330.15

213.90

Transporter T-5

03.-05.a.

1,9TDI

330.15

213.90

Aasta Auto Pluss, Tartu Aardla 101, tel 680 3660

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)

Vanematele kui 2006 aasta autodele teeme soodushinnaga
hammasrihma vahetuse ja tasuta veermiku kontrolli!
Lisaks anname originaalvaruosadele 3-aastase garantii!
Mudel

PÄI
KE

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

Info ja registreerimine:

Kampaania kestab kuni 31.09.2011 a.

A-Miks OÜ
telefonil 515 1120
e-post: amiks@amiks.ee
www.amiks.ee
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Kultuur

Otsitakse kaunist Tartu kodu

Tartus hakatakse vikipeediat täiendama

Linnavalitsus ootab kuni 10. juunini tartlastelt teateid pilkupüüdvate kinnistute kohta. Tiitel “Kaunis Eesti kodu” antakse kuni neljale ilusamale Tartu linna
kinnistule, mille aadress, lühikirjeldus ja fotod edastatakse Eesti Kodukaunistamise Ühendusele kinnistute omanike autasustamiseks Eesti Vabariigi Presidendi autasu ehk tunnusmärgiga ning avaldamiseks raamatus “Kaunis Eesti kodu”. Tiitel “Kaunis Tartu kodu” ja tunnusmärk antakse silmapaistvatele
kinnistutele Tartu linna tasandil. Võitjaid tunnustatakse aukirjade ja auhindadega Tartu linna päeval, 29. juunil. Teateid kaunite kinnistute kohta oodatakse linnamajanduse osakonna telefonidel 736 1154 ja 561 57291 või e-posti
aadressil Kaire.Zimmer@raad.tartu.ee.
TE

Reedel, 27. mail kell 14–17 toimuvad Tartu linnaraamatukogu arvutitoas viiendad
vikipeedia täiendamise talgud. Vikipeedia täiendamise talgud on üle kahe nädala
Tartus toimuv avatud kokkusaamine vikipeedia teemadel. Huvilistele tutvustatakse
vikipeediat, selle kasutamist ja kaastööd, kogenud kaastöölised saavad oma teadmisi/oskusi täiendada ja teistega jagada ning arutleda teemadel, mis neid parasjagu
põletavad (olgu selleks siis vikipeedia artiklite sisu, vormindamine, piltide lisamine
või hoopis vikipeedia tulevik). Üheskoos võidakse ette võtta halvas seisus artikleid ja
neid kollektiivselt toimetada. Igal kokkusaamisel osaleb juhendajana vähemalt üks
kogenud vikipeedia kaastööline. Keelatud ei ole oma sülearvuti kaasavõtmine ning
saabuda ja lahkuda võib vabalt valitud ajal kokkusaamise jooksul.
TE

Kolleegid meister
Jaan Muugast
Elektrotehnika meister Jaan Muuga ei mallanud ka nädalavahetustel olla eemal oma töökojast peahoone füüsikatiiva alumisel korrusel. Peaukse komandant kurtis, et vana Muuga helistab pühapäeva hommikul kell 8 välisukse kella ja ajab ta soojast voodist üles. Komandandi torisemise peale vastavat, et just
pühapäeviti olevat hästi rahulik omaette nokitseda, teised ei
tule siis segama.
Ta oli fanaatiline töömees, kelle sõnutsi tulevat tööd teha
ikka täie jõuga, nii et kui lõuna ajal istud suppi sööma, siis tunned, kuidas lusikas käes väriseb. Muuga ise hindas suppi ja
magusat kraami, põlgas aga tubakat ning kangemat joogipoolist.
Kaastöölised meenutasid.
Ivar Paabo: Kord sattus Muuga patsiendina kurgukliinikusse. Helistas sealt peagi töökotta ja palus, et mehed tooksid talle
järele tööriistade koti – tal olla muidu igav. Läksimegi. Muugat
palatis ei ole, ei teata ka, kuhu kadus. Vaatame siis ringi ja näeme muuga tagumist poolt serveerimistoas. Mees ise on peadpidi toiduliftis ja putitab seal midagi. Riistade üle oli tal väga hea
meel – nüüd saavat ometi millegi tõsisema kallale asuda. Vaatas
kliiniku kogu elektrivärginduse üle ja kus vaja, tegi korda. Seejärel tuli arstide keelust hoolimata jälle tööle. Ta lihtsalt ei
saanud tegevuseta olla.
Voldemar Kiis: Muugal oli
eriline huvi igasuguste maaaluste torude ning ühenduste
vastu. Nägi kusagil peahoone kandis kaevamistöid ja oli
kohe kohal. Uurimas ja nõu
andmas. Kui vaja, pani ise
käed külge. Ta oli niisugune
mees, kes endale kulutas imevähe. Käis ringi riidest pealsetega kõige odavamad kingad jalas
ja tumesinine kittel seljas. Oli vaja poest mingeid nublusid tuua,
võttis oma rahakotist raha ja saatis töömehe järele. Kui küsisime, kas võtame tšeki ka, lõi käega ja ütles: “Äähh, hakka veel
hiljem raamatupidamisega õiendama. Mul niipaljukest ikka
on...” Ja alatasa nuputas, mida saaks tehnilises mõttes paremini
teha. Idee käes, tegi ise algust ja andis siis meile lõpetada. Tema
otsiv vaim tegeles juba järgmise porbleemiga.
Jaan Malin: Iseloomult oli Muuga kuidagi ekstsentriline. Ülikooli juhtkonna suhtes oli tal loomupärane austus. Kui rääkis
telefonitsi rektoriga, siis mitte kunagi istudes, vaid ikka püsti
seistes. Rektor Klementit ta hindas ja Klement hindas tedagi.
Tuli keegi õppejõud töökotta, võttis Muuga külalist vastu sõnadega: “Tervist, professor ...” kuigi külaline võis olla hoopis ilma
kraadita õppejõud. Ka oma alluvaid esitles ta väärikalt – ikka
“Meister see ja see!” Ilma mingi irooniata.
Daniel Palgi: Rektoraadis läks aeg-ajalt elekter ära. Oli viga
peahoones, siis oli Muuga ainus mees, kes selle kiiresti üles
leidis ja ära parandas. Terve füüsikute kari, kelle käes oli peahoone terve toide, ei leidnud millegipärast viga üles. Aga Muuga leidis. Samm oli tal elu lõpuaastatel juba vanamehelikult
tömp, ometi jätkus teda peahoone kandis igale poole. Tatsas
ringi nagu ülikooli pärisperemees, kellel suurkooli ja selle töökoja vastu armastus südames.
Lisan omalt poolt – nüüd ei ole enam Muugat, ei ole ka tema
töökoda. Ega ole vist vajagi, sest piisava raha eest teevad firmad
tellimise peale kõik ära. Ainult et Muuga tegi õige vähese eest.

Muuga ise hindas
suppi ja magusat
kraami, põlgas aga
tubakat ning kangemat joogipoolist.

Meeleheiteta
koduperemehed
Elu on ilus, kui oled üle
neljakümne. Kolmekümnesed mõtlevad ainult
papi teenimisest ja näokreemist. Aga neljakümnesed on hellad ja õrnad.
Nad oskavad kuulata.
Vähemalt endi arvates.
RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Kuid kõik muutub räigelt, kui
ühel ilusal päeval su naine lihtsalt kodust minema jalutab. Siis
peab elama hakkama. Peaks
mootorratta korda tegema. Ja
naisi peaks lantima hakkama.
Olukorras, kus vabakutselise
luuseri tagumiku alt kollased
siidpadjad on ära tõmmatud,
tuleb tuge otsida rahustitelt.
Ja sõpradelt, kes – küll omakasust kõvera – peeglina sulle su
tõelist, ihuvoltide, argirutiini ja
mugavuskardinate villu mattunud mehist olemust soovivad
näidata. Või vahel ka lihtsalt
rahusteid koos sõpradega neelates.
Et teadlaste väljauuritud tõigale – õnnelikkuse graafik teeb
keset elu pea U-kujulise kaare
ja neljakümnesed jäävad täpselt selle põhja – empiiriliselt
vastu vaielda või kaasa noogutada, peaks sünniaasta eelviimane number olema väiksem
seitsmest. Aga tajuma Ugala
etenduse “Meeste kodu” koomilisest vormist välja turritavat pere vs leibkond allteksti on
võimelised ilmselt nooremadki.
Ja kui ei olegi, siis vähemalt sai

“Nagu keegi rõõmu pärast hakkaks paksuks ja kiilakaks,” toriseb Aks (Ago Anderson, keskel).
Foto: Jaanus Laagriküll

triiki täis saalijagu publikut flanellsärkide ja dressipükste lõhnas korraliku kahetunnise naeruteraapia. Kes naeris enda, kes
tuleviku üle.
“Meeste kodus” saavad
17-aastase vaheaja järel töises situatsioonis kokku kursusekaaslased lavakunstikooli
päevilt – Ago Anderson, Mait
Malmsten, Indrek Sammul ja
Riho Kütsar. Lavastajaks Andres Noormets. Sellele, miks

Vanemuise, Draamateatri ja
kaks Endla meest just Viljandi laval kokku juhtusid saama,
teab ilmselt vastust Ugala peanäitejuht Sammul.
Tegelaskvarteti pealtnäha
väga erinevad isendid mahutuvad süžee edenedes üha paremini ühte, pisut minoorsesse küünarnukitundelisse kasti.
Tüli alguses domineerinud ja
üpriski ebaloomulikuna mõjunud neurootiline ärevus soo-

11. - 12. juunil
Viljandis

jeneb ajapikku arusaadavaks
“meeskonnaks”. Katalüsaatoriks eeskätt etüüdimeister
Malmsten. Aga ka kaastundekeeli häälestav hädapätakluse
maine kehastus Anderson, kelle
“õnnetud” pausid räägivad tihti rohkem kui paljud dialoogid.
Pisut küll bennyhillilike võtetega, aga publik on ohjes.
Sisukas ajaviide tuleb külalisetendusena Vanemuise lavale
taas 7. juunil.
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Linlaste uste taha saabuvad küsitlejad

Vandaalitseti Nõo surnuaial

Tartu linnavalitsuse tellimusel toimub ajavahemikus 24. mai – 20. juuni elanike
küsitlus “Tartlane ja keskkond 2011”. Uuringu eesmärgiks on välja selgitada,
kuidas tartlased hindavad oma elukeskkonda, selle probleemkohti ning missugune on linlaste keskkonnaalane käitumine, arvamused ja hoiakud. Kuna sarnane keskkonna-alane küsitlus toimub juba neljandat korda, siis on kavas uurida ka
seda, kuidas tulemused on aastate lõikes muutunud. Uurimuse käigus küsitlevad
Tartu ülikooli geograafiatudengid tuhatkonda tartlast nende kodudes üle linna.
Sobiv aeg ankeedi täitmiseks leitakse vastavalt elaniku soovile. Uuringu viib läbi
konsultatsiooniettevõte Cumulus Consulting OÜ. Linnavalitsus loodab küsitlusvalimisse sattunud tartlaste mõistvale suhtumisele ja aktiivsele osalemisele.
TE

Esmaspäeval kell 20.15 teatati politseile, et Tartumaal Nõo surnuaial on rüüstatud haudu ning kalmistuvaht on sündmuskohal kinni pidanud 13-aastase
poisi. Kalmistul on ümber lükatud pinke, sambaid ning plaate ja lõhutud hulganisti laternaid. Sündmuskohal kinnipeetu sõnul oli temaga kaasas veel üks
poiss. Lõuna prefektuuri ennetusteenistuse vanem Marina Paddar ütles, et
kuna juhtumiga seotud lapsed ei ole oma vanuse tõttu süüvõimelised, siis saadetakse materjalid juhtunu kohta peale asjaolude kindlakstegemist alaealiste
komisjoni. “Kui keegi leiab, et surnuaial vandaalitsemisega on tekitatud materiaalset kahju, siis tuleb selle kohta esitada politseile avaldus,” lisas Marina Paddar. Politsei tänab kalmistuvahti vandaalitseja kinnipidamise eest.
TE

Kuritegude arv on mullusega
võrreldes 13 protsenti vähenenud
Ropka mänguplatsile püstitati ilmastikukindel pinksilaud.

Foto: Rasmus Rekand

Ropka pargi mänguväljak
valmib lastekaitsepäevaks
Osalt vist kokkusattumus,
aga teisalt vägagi tähenduslik, et järjekordne Tartu mänguväljak avatakse
just 1. juunil – lastekaitsepäeval. Nüüd on koht, kus
turnida, kiikuda või korvpalli mängida ka Ropka
linnaosas. Seni olid Ropka
tee äärse pargi lõunapoolses osas vaid piknikuplats
grilliga ja puuskulptuurid.
Mänguväljaku, millel põhiatraktsioonideks on ühe korviga tänavakorvpalli asfaltplats
ja ronimispüramiid-karussell
ehitas riigihanke võitnud OÜ
Vivocard Plus 14 835 euro eest
(232 000 kr). “Lisaks on seal

kaks istumisreelingut ja väliskasutuseks mõeldud lauatennise laud. Kõik vahendid omavad vajalikke sertifikaate ja vastavad kehtestatud standardile,”
kinnitas Tartu Ekspressile linna
haljastus- ja puhastusteenistuse
peaspetsialist Inga Kiudorf.
Kuigi ametlik avamine on alles
tuleval teisipäeval, pidi vastavalt
lepingule mänguväljaku ehitus
lõpetatud olema 26. maiks. “Siis
jääb aega ka platsile kasutusloa
väljastamiseks,” põhjendas Kiudorf. Pidulik avamisüritus algab
kell 15 linnapea kõne ning kõrvalasuva Ristikheina lasteaia
mudilaste laulu ning tantsuga.
Tartu Ekspress

Justiitsministeeriumi
statistika kohaselt on
käesoleva aasta esimese
nelja kuu jooksul registreeritud kuritegude arv
võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga 13%
väiksem, kõige rohkem
on vähenenud kelmuste,
röövimiste ja varguste
arv. Kasvutendentsi näitavad võltsitud maksevahendite ja identiteedivargusega seotud kuriteod
ning joobes juhtimine.

Lühiuudised

Kikerpill meelitab pitsaga
jalgpallifinaali vaatama
Tänavu varakevadel aktiveerusid taas murdvargad, kes puistasid
maapiirkondades tühjana seisvaid suvekodusid. Ministeeriumi andmetel on seis võrreldes aasta varasemaga siiski palju turvalisem.
Foto: Lõuna prefektuur

sevahendiga seotud kuriteod,
mille registreerimiste arv on
mullusega võrreldes 76 võrra
suurenenud. Hiljuti karistusseadustikku lisandunud kuriteoliikidest kasvab endiselt identiteedivarguste arv: kui eelmise
aasta nelja kuuga registreeriti
11 sellist juhtumit, siis käesoleval aastal 17. “Tüüpiline identiteedivargus seisneb näiteks
valekonto loomises suhtlus- ja
kuulutusteportaalides. Esineb
ka juhtumeid, mil teise inimese nimel avaldati intiimteenuse
pakkumise kuulutusi,” ütles justiitsministeeriumi nõunik Jako
Salla. 2010. aastal mõisteti tei-

Kui 2010. aastal kasvas varguste arv pärast talve kevadkuudel märkimisväärselt, siis käesoleval aasta kõigil neljal kuul on
varguste registreerimine olnud
stabiilne – kuus on registreeritud ligi 1500 vargust.
Kuritegude arv vähenes enamikes maakondades, suurem
oli langus Läänemaal, Tartumaal ja Viljandimaal, aga ka
Järvamaal, Pärnumaal ja Harjumaal. Kuritegude arv kasvas
Hiiumaal, Jõgevamaal ning Valgamaal.
Kasvanud kuriteoliikidest
paistavad silma võltsitud mak-

se isiku identiteedi ebaseadusliku kasutamise eest süüdi esimesed 5 isikut. Kõik süüdimõistetud olid noored eesti rahvusest
19–33-aastased mehed.
Lisaks on 2011. aasta esimese
nelja kuuga 7% võrra suurenenud liikluskuritegude arv, mille taga on politsei poolt tabatud
joobes sõidukijuhtide arvu kasv.
Käesoleva aasta alguses tehtud
analüüs näitas, et väljaselgitatud joobes sõidukijuhtidest oli
48% toime pannud väärteo –
veres oli alkoholi 0,5–1,49 promilli – ning 52% kuriteo - alkoholi oli vähemalt 1,5 promilli.
Tartu Ekspress

Pubi Spordibaas läheb kevadele vastu
uuenenud menüüga, kus tähtsat rolli
mängivad pitsad.
Spordilembestele mõeldud söögikoha pealik Tarmo Kikerpill ootab uusi
hõrgutisi maitsma juba sellel nädalalõpul. “Meistrite liiga jalgpallifinaalile
mõeldes hakkame laupäevast pitsasid
pakkuma. Meil spordisündmusi jälgimas käijad eelistavad õlle kõrvale just
sedalaadi suupisteid, mida saab näpu
vahelt süüa ning ka sõpradega jagada,” selgitas Kikerpill, miks lahtised
pirukad ka nende menüüs koha on
leidnud.
Õhukesel põhjal pitsasid pakutakse kümnekonna erineva kattega ning
kahes suuruses. Kikerpill on kindel, et
konkurente löövad nende pitsad nii
maitse kui hinna poolest. Peale selle on
suvises toiduvalikus suurendatud tervislike salatite ning pastade osakaalu. Ka
on Raatuse tänava äärde tekkinud väike
välikohvik, kust suvepalavuse leevendamiseks saab jäätisekokteile osta.
TE

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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Väärikate ülikoolis lõppes esimene õppeaasta

Lõuna piirivalvurid võtsid kaksikvõidu

Täna keskpäeval said Tartu ülikooli aulas tunnistused 264 väärikate ülikooli osalejat. Lühiloengu “Väärtustest ja väärikusest” pidas professor Tõnu Lehtsaar. Väärikate ülikooli
kevadsemestri programmis oli 8 loengut erinevatel teemadel. Räägiti Eesti inimarengu
probleemidest, rahvastikuküsimustest, genealoogiast, põlvkondadevahelisest suhtlemisest, kinnisvaratehingutest, kirjandusest jm. Lisaks sai teoks pikem saksa keele ja kultuuri
kursus. Tunnistuse saamise eelduseks oli vähemalt pooltel loengutel osalemine. Õppetööd viisid läbi Tartu ülikooli professorid, teadlased ja oma ala spetsialistid. Õppijad on
peamiselt Tartust ja Tartumaalt, aga ka Tallinnast, Harjumaalt, Viljandimaalt ja Võrumaalt.
Enamikul osalejatest on kõrgharidus, osalejate keskmine vanus on veidi alla 70 eluaasta.
Vanim õppija on 86-aastane.
TE

Piirivalvurite kutsemeisterlikkuse võistlustel näitasid Lõuna prefektuuri kolm võistkonda oma erialaste teadmiste ja oskuste kõrget taset, kui mõõduvõtul võeti
kaksikvõit. Kolmeliikmelistesse võistkondadesse kuulusid piirivalvurid Varnja kordonist ning Luhamaa ja Koidula maanteepiiripunktist. Igas võistkonnas oli ka üks
naisametnik. Kokku oli võistlustel 11 võistkonda. Esikohale tulnud võistkonda
kuulusid Marko Mesi, Kalle Lellep ja Raili Parv, teise koha saavutanud võistkonda
Andres Pilm, Kait Zopp ja Kaire Vaarask. Kolme päeva jooksul võisteldi Murastes
paljudel aladel: isikusamasuse tuvastamine, esmaabi andmine sündmuskohal,
menetlustoimiku koostamine, dokumendi tuvastamine ning piirivalvealane test,
laskmine, orienteerumine, mootorsõiduki identifitseerimine.
TE

Jõusaalihundid said treeninguid kaardistava veebilehe

Lühiuudised
Tänavad saavad
tolmuvaba katte
Linnavalitsus tunnistas Marja, Meloni
ja Piiri tänavatele tolmuvaba katte ehitamise riigihankel edukaks Elva Kommunaal Grupp OÜ pakkumuse maksumusega 25 615 eurot. Tööde mahtu kuulub tänavakatte ehitus, kruntidele purustatud kruusast sissesõiduteede ehitamine, teepeenarde ehitus,
kaevuluukide tõstmine tänavakatte
tasapinda ja kahekordse pindamise
tööd.
TE

Aleksandri ja Jõe
tänavale pannakse
sademeveetorustik
Aleksandri ja Jõe tn rekonstrueerimiseks sõlmib linnavalitsus lepingu ASiga Giga. Aleksandri tn rekonstrueerimiseks kulub linnal 37 641 ja Jõe tn
rekonstrueerimiseks 17 405 eurot. AS
Giga alustas möödunud aastal Aleksandri tänaval soojatorustiku ehitustöid Lina – Sõpruse pst vahelises lõigus. Vastavalt Tartu linna ettepanekule rajatakse samaaegselt ka sademevee kanalisatsioonitoru eesvool. Kuna
töömahud osaliselt kattuvad, siis on
samaaegselt otstarbekas välja ehitada
ka Aleksandri tn (Lina – Jõe) restkaevud ja Jõe tn (Aleksandri – Turu) sademevee eesvool.
TE

Möödunud aasta lõpus
alustas tööd tartlaste
loodud veebirakendus
Trennihunt, mis on mõeldud asendama tavapärast paberit ja pliiatsit
treeningute ülesmärkimisel ning andma virtuaalset tagasisidet keha
arengu kohta.
Tartlaste Indrek Ulsti ja Mart
Ingveri loodud veebikeskkonna idee sai meestel alguse juba
viie aasta eest. Just siis sai sage
jõusaalikasutaja ja praegu programmeerijana töötav Ulst aru,
et klassikaline meetod, mille kohaselt jõusaaliharjutused
pärast trenni paberile üles märgitakse, ei anna treenija arengust piisavalt tagasisidet ja tulemusi on keeruline võrrelda.
Probleemi lahendamiseks lõi
Ulst veebikeskkonna, kuhu on
kas arvuti või nutitelefoni kaudu võimalik sooritatud harjutused ja korduste arv üles märkida. Seejärel mõõdab süsteem
tõstetud raskusi lihasgruppide
ning harjutuste lõikes ja suudab
andmeid joonistel ja graafikutel esitada, muutes treeningtulemuste jälgimise hõlpsamaks.

Trennihundi keskkond kuvab muuhulgas sooritatud harjutusi lihasgruppide lõikes.

Lisaks sellele on võimalik lubada teistel oma treeningtulemusi veebis vaadata ning kommenteerida või nõu anda. Trennihundi keskkond sai valmis
mullu sügisel, tänaseks on tasu-

Maraton on sõprus!
www.tartumaraton.ee

Peasponsor:

Meediapartner:

Autopartner:

Rattapartner:

Raadioülekanne:

ta teenusel enam kui 400 regulaarset kasutajat.
“Mõeldud on see inimestele, kes käivad pidevalt jõusaalis.
Mida rohkem käid, seda kasulikum see toode sulle on – just

Repro: trennihunt.ee

selleks, et saaksid jälgida oma
arengut,” selgitas Trennihundi
kaasautor Mart Ingver.
Ingveri sõnul sai veebilehe
loomise üheks põhjuseks ka see,
et jõusaalis käijatele suunatud

treeningpäevikuid
treeningpä
p eviku
u
internetis
olemasi t
ti napib
ib jja olema
l
olevad on halbade kasutusomadustega. Samas on Eestis tema
hinnangul 5000–10 000 inimest,
kes regulaarselt jõutrenni teevad ja sellist teenust vajaksid.
Selleks, et Trennihunt kasutajamugavamaks muuta, on
meestel tulevikus plaanis teha
koostööd jõusaalidega. Ideaalis
võiks jõusaalides asuda tahvelarvutid, mille kaudu saaks info
otse treeningu tegemise ajal
oma kontole salvestada. Trennihundi keskkonnas peaks tulevikus aga saama luua kommuune, kus asjast huvitatud saavad
omavahel professionaalset infot
vahetada ja nõu anda.
Trennihundi loojate sihiks
on aasta lõpuks koguda 10 000
kasutajat üle maailma. Rakendus on hetkel eesti-, inglis- ja
portugalikeelne.
Oliver Kund
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Lastekaitsepäeva suursündmus täidab kesklinna lastega

Vaba aeg

1. juunil toimub Tartu kesklinnas lastekaitsepäeva suursündmus “Linnatäis lapsi ja vanemaid”. Kogupereüritus toimub 5. korda. Hommikul avatakse Raekoja platsil Tartu koolide algklassiõpilaste ühisnäitus “Kui ma oleksin suur...”
ning seejärel saab vaadata Altermanni näitemängutrupi lasteetendust. Raekoja ees on võimalik pildistada linnapeaga
ning saada osa laste tantsurühmade kontsert-etendusest, mille finaaliks on teatetants ja lastekaitsepäeva rongkäik.
Pärastlõunast õhtuni on tavapäraselt avatud õpitubade allee, kus saavad tasuta osaleda nii väiksemad kui ka suuremad.
Lastekaitsepäeva esinemispaikades astuvad üles lauljad ja tantsijad. Kaubamaja mänguväljakul võib näha Heino Seljamaa
etendust “Lotte ja Bruno” ning õhtu naelana tõmbab Kaubamaja laval kogu pere tantsima ansambel Vägilased.
Emad on kutsutud Tartu linna kultuuriosakonna suurde saali väikelastega võimlema ning rannavõrkpalli huvilisi
oodatakse Anne kanali äärde servimisvõistlusele ja rannavõrkpalli tippude show-mängule. Traditsiooniliselt avatakse
lastekaitsepäeval üks mänguväljak, sedakorda Ropka pargis. Enamik tegevusi on lastele ja noortele tasuta.
TE

Vilde

Teater

JÄRJEJUTT

Vanemuise teatri suur maja
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.

Siil
Algus 21. aprilli Tartu Ekspressis
“Kas me võime foto oma kätte jätta?” katkestas riiklik
kaitsja, sõbraliku moega vanem advokaat tema selgituse.
Äkki tundus talle, et Valid Abu Fatarise kohtuasi polegi lootusetu.
“Ainult juhul, kui ma ta pärast tagasi saan. See on mul
ainus. Me tegime selle pool aastat tagasi tädi Halima jaoks,
kes elab Liibanonis. Kõik üheksa venda kõrvuti, saate aru?”
Karim silmitses protsessil osalejaid, kas nad ikka mõikavad. “Et tädi näeks kõiki korraga. Aga pilt jäi talle saatmata, sest Faruk ütles, et ta näeb tobe välja... Ja näebki. Võta
või jäta...”
“Minge tagasi oma kohale,” viipas eesistuja.
Karim võttis istet ja alustas taas:
“Veel kord, härra kohtunik... Esimene olen mina, teine on
Valid, kolmas Faruk, neljas...”
“Tänan,” ütles eesistuja närviliselt. “Me saime aru.”
“Kõik ajavad meid segi.” jätkas Karim häirimatult.
“Ka koolis ei teinud õpetajad meie vahel vahet. Valid ei jaganud bioloogiat. Ükskord bioloogia kontrolltöö ajal...”
“Tänan!” kordas eesistuja valjusti. “Aga ma räägin, mis bioloogia kontrolltöö ajal juhtus...”
“Pole vaja,” ütles eesistuja.
Karim oli oma tunnistuse andnud ja ta saadeti saalist välja.
Pandimajapidaja istus pealtvaatajate hulgas. Kohus oli ta
juba ära kuulanud, aga kannatanu tahtis otsuse tegemisele
kaasa elada. Nüüd kutsuti ta veel kord ette ja näidati Fatariste
perekonnapilti. Tal oli meeles, et Valid pidi seal olema vasakult
teine, ja nii ta kinnitaski:
“Pole mingit kahtlust, et kurjategija on vasakult teine mees.”
Kohus rahunes pisut.
Ukse taga arutles Karim samal ajal endamisi, kui kaua võiks
kohtul kuluda pandimajapidaja täiendavale küsitlemisele.
Oodanud täpselt neli minutit, astus ta kutsumata saali. Pandimajapidaja naasis parajasti publiku hulka. Kõik kulges Karimi
arvestuste kohaselt. Ta kukkus häälekalt vatrama, et olevat ühe
asja unustanud, tahab veel kord sõna saada ja lühidalt midagi
tähtsat öelda. Väga tähtsat väga lühidalt. Eesistuja, kes sääraseid sekkumisi ei sallinud, küsis ärritatult:
“Mida siis veel?”
“Vabandust, härra kohtunik, ma tegin vea, rumala vea.” Jälle pälvis Karim kogu saali tähelepanu. Kõik arvasid, et ta võtab
Imadi vastu esitatud süüdistuse tagasi.
Sääraseid asju juhtus kohtus kogu aeg.
Järgneb
Hiljuti ilmunud kirjastuselt Tänapäev:
Eike Värk
HELEND PEEP
ROOSIOKKALISEL TEATRITEEL

Ülikooli kohvik
26. V kell 19 TÜ VKA Allstars

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.

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

kell 12, 15.15, 18.30 (v. a 2. VI)
Kariibi mere piraadid: Võõrastel
vetel 3D
kell 18.30 (2. VI) Kung Fu panda 2 3D
kell 12.45, 17.30, 19.30 Koletu
kell 14.45 Kiired ja vihased 5

Kontsert

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

Müüa kuiva kütteklotsi
ja puitbriketti.

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

Tammelinna raamatukogu
kuni 26. V Ljudmilla Borissova siidimaalide näitus Õied siidil
27. V – 30. VI raamatukogu fotoringi
neljandat tegutsemisaastat lõpetav
näitus
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
kuni 20. VI raamatunäitus Kunstnik
ja kirjanik Arno Vihalemm 100

Muu
Tammelinna raamatukogu
1. VI kell 18 lauamängude õhtu

27. V kell 19 Stina Koistinen
28. V kell 17 Sergei Maasin

Tartu linnaraamatukogu

27. V kell 12.15 Keskpäevamuusika
veerandtund, Annal Humal (orel)
31. V kell 12.15 Keskpäevamuusika
veerandtund, Kirsi Tilk (kitarr)

TARTU LINNA TAKSO

kuni 22. VI fotonäitus Tartus nähtud,
Tartus tehtud
kuni 22. VI fotonäitus Hetki loodusega ja loodusest

Athena keskus

Tartu Jaani kirik

Teenus

Küte

Tel 5197 8500.

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

Tartu linnaraamatukogu

Ekraan 27. V – 2. VI

Otsime kogemustega automaalrit.
Tel 733 1497.

Annelinna raamatukogu

Näitus

Kino

Firma vajab tuukreid. Требуются
водолазы. Tel 357 8162.

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

segakoor

26. V kell 19 Abba
27. V kell 19 Abba
29. V kell 16 Abba
1. VI kell 19 Abba
2. VI kell 19 Abba
3. VI kell 19 Abba
4. VI kell 12 Abba
4. VI kell 19 Abba
5. VI kell 12 Abba
5. VI kell 19 Abba

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

2. VI kell 15 kirjanduskohvik, vaatluse all on saksa kirjaniku Kathrin
Schmidti romaan Sa ei sure

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

Korterid Tartus. Tel 506 2212,
742 0240.
Müüa 1- ja 3-toaline korter Jõgeval.
Võimalikud variandid. Tel 511 9340.
Müüa krunt Vana-Ihastes (1100 m2,
suvila, garaaž, suur kasvuhoone,
suvel tasuta ühistu vesi, olemas
liitumine linna veega, omanikult).
Tel 5669 1913.
Müüa palksuvila (20 m2) Tartus Pikk
61, Anne kanali ääres. Tel 552 2879.

Kinnisvara ost

Ohtlike puude langetamine, äravedu.
Töö kiire ja korralik. www.vikatimees.ee,
tel 5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostan ja viin ära vanametalli!
Tel 5356 7062.
San-tehnilised tööd ja küttesüsteemide hooldus. Tel 516 6836,
moveor@hot.ee.
Tantsumuusika ühemehebändilt igale
eale, soodne ja mitmekülgne.
Tel 514 9885.
Vannide emaileerimine ja vannitubade plaatimine. Tel 552 2879.

1-toal korter Tartus. Tel 504 1390.
1-toal korter. Tel 528 6523.
2-toal korter Tartus. Tel 515 3688.

Tartu linnamuuseum

2-toal korter. Tel 507 4635.

26. V kell 19 Looduspildid vanamuusikas
27. V kell 18 Sterne der Nacht!
28. V kell 16 kammerkoor Aiolos

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

Rendile anda

Tartu Salemi kirik

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

27. V kell 18 Truman State University segakoor Cantoria

Linda ja Eduard Sarap!
Õnnitlused kuldsel
pulma-aastapäeval,
30. mail 2011. aastal!

Korterid Tartus. Tel 742 0656,
515 3773.

Rendile võtta
1-toal korter. Tel 501 3219.
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-toaline korter. Tel 511 5949.

Legendaarne näitleja ja laulja Helend Peep
(29. juuli 1910 – 20. oktoober 2007) on Eesti
teatris fenomen: veel kaheksakümnendates ja
üheksakümnendates eluaastates heas vaimses
ja füüsilises vormis olla ning näitlejana ja lauljana laval esineda suudavad väga vähesed. Helend
Peep mängis nii muusika-, kui ka sõnalavastustes, psühholoogilist süvenemist nõudvates draamades ning sisemist sära ja huumorimeelt eeldavates komöödiates ja
isegi tantsis. Teatriteadlase Eike Värgi elulooraamat väga mitmekülgsest
loojast avab delikaatselt ka tema eraelu ning annab aimu kogu kultuurimaastikul toimivatest keerulistest ja ka karmidest hoovustest.

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

26. V kell 20 Vaike Hannust Duo
27. V kell 20 Alen Veziko ja Arktika

Ehitusmaterjal

2-toal korter. Tel 502 2728.
2-toaline korter. Tel 554 5900.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-toal korter. Tel 517 0420.

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

TOIMETUS ( 730 4535

REKLAAM ( 730 4455

Peatoimetaja: Oliver Kund
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand
Kujundaja: Priit Kivisoo
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg

Reklaamikonsultant:
Malle Pastak
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim

Viin ära kasutu kodumasina ja tehnika. Tel 520 2155.
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
HAMBAPROTEESITÖÖD. Täiendav
vastuvõtt Kesklinna Hambaravis.
Konsultatsioon tasuta. Tel 730 3060.
SOOLAKAMBER – soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu.

Teated
LASTELAAGRID koolivaheajal.
www.stiilipeod.ee, tel 5302 3855.

Kuulutus kuni 90 tähemärki
vaid 2 € (31,30 kr).
Sisesta kuulutus ja maksa selle eest siin:

www.tartuekspress.ee/kuulutused
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Tänavakorvpall Lõunakeskuse parklas

Veeriku peab liikumispidu

Suvine Sprite 3on3 tänavakorvpallisari suundub sel laupäeval Tartusse. Lõunakeskuse parklas
peetakse sarja II etapp, mis korraldajate ennustustes saab olema suve osavõturohkeim.
“Läbi aastate on Tartu etapp olnud sarja populaarseim,” nentis korraldustiimi liige Magnus
Ahuna. “Tundub, et tänavakorvpall on Tartus suurem ning tähtsam sündmus kui näiteks Tallinnas ning Lõuna-Eesti piirkonna palluritele on Tartu alati mugav võistluspaik olnud,” rääkis ta.
Sarja viimaste aastate osalusrekord püstitati Tartus 2 aastat tagasi, kui palliplatsidele asus 129
võistkonda. Laupäevaks hindavad korraldajad vähemalt 100 võistkonda ehk ligi 400 korvpallurit. Võistlused toimuvad Lõunakeskuse parklas, mängude algusajaga kell 11. Tänavakorvpalli korraldab MTÜ Noortesport koostöös Eesti korvpalliliiduga. Täpsem info ja registreerimine:
www.tanavakorvpall.ee.
TE

Tartu Veeriku kooli staadionil toimub neljapäeval,
26. mail liikumispidu “Kasvamise lugu”. Peo pealavastaja on Veeriku kooli vilistlane Karel Vähi. Pealtvaatajad
ja kaasaelajad on oodatud jälgima kell 19 algavat pidu
ning sellele eelnevat liikumispeo rongkäiku, mis kulgeb
marsruudil Veeriku tänav – Ilmatsalu tänav – Ravila tänav
– Veeriku kool. Rongkäik algab kell 18. Veeriku I liikumispeol astuvad üles Veeriku, Reiniku ja Raatuse kooli
õpilased, tantsuklubi Stiil tantsijad, SK Finess võimlejad
ja VK Akros akrobaadid. Osalejaid on ligi viissada.
TE

Rattaralli tähistab juubelit
Nädalavahetusel toimuv
Estonian Cycling Weekend tähistab kümnendat
toimumiskorda. Pühapäevasel rattarallil on pisut
kopsakam juubel – 30.

Laupäeval saab vastvalminud Tamme staadioni
tribüünilt jälgida nii Eesti
kergejõustiku tippe kui
ka järelkasvu. Toimuvad
Fred Kudu mälestusvõistlus ja Kuldliiga avaetapp.

RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Ümmargusi numbreid tähistatakse läbi aegade tugevaimas
rivistuses. Stardijoonele asuvad
17 meeskonda, kust leiab võistlejaid üle Euroopa.
“Nimekaimaks osalevaks tiimiks on kahtlemata Cofidis,
Le Credit en Ligne eesotsas
hetkel Eesti ühe parima ratturi Rein Taaramäe ja lätlase
Aleksejs Saramotinsiga. Viimane neist on näidanud väga
head minekut just Tallinna –
Tartu Grand Prix’del, kus eelmisel aastal oli viies, 2009 teine
ja 2008 kiireim mees rajal,” rääkis sel aastal SEB Tartu Grand
Prix’il stardijoonele asuv Allan
Oras. Tuntud nimesid on stardis
tema sõnul omajagu. “Näiteks
Taani rattur Michael Rasmussen, kes on omale nime teinud
Tour de France’il mägesid ja
konkurente alistades ning heade sprinterivõimetega Angelo
Furlan. Mõlemad mehed võistlevad tiimis Christina WatchesOnfone,” lisas ta.
Eestlasi leiab kokku viiest
meeskonnast. Rahvuskoondise
särgis asuvad rajale Gert Jõeäär, Alo Jakin, Silver Schultz,
Sander Maasing, Martin Puusepp, Reijo Puhm, Rigo Räim
ja Joonas Jõgi, Caspar Austa ja
Allan Oras.
Rattaralli taas tagurpidi

Tartu rattarallile registreerunute arv läheneb 4000. “Ajalooliseks võrdluseks võib tuua esimese Tartu rattaralli, kus lõpetas 362 osalejat. Sellest ajast toimunud areng on toonud endaga põhidistantsidel kaasa ligi

Gerd Kanter heidab
Tamme staadioni avatuks

Sündmusterohke 28. mai
Tamme staadionil saab alguse
kell 11, mil stardib legendaarse mitmevõistlustreeneri Fred
Kudu mälestusvõistlus lastele
ja noortele. Aladeks 60 meetri
jooks, kaugushüpe, pallivise ja
600 meetri jooks.
Võisteldakse kahes vanuserühmas – 1998–1999 ja 2000–
2001 sündinud. Lisaks toimub
mudilaste (s 2002 ja hiljem) mitmevõistlus, kus mõõtu võetakse
60 m jooksus, kaugushüppes ja
palliviskes.
Kanter avab staadioni

Juubelimaratoni tähistatakse läbi aegade tugevaimas rivistuses.

kümnekordse kasvu,” illustreeris korraldaja Indrek Kelk.
Ühes lastesõitudega küündis
finišeerinute arv mullu lausa
6269-ni.
Trassid on tänavu samad, mis
2007. aastal. Pikk rada kulgeb
Tartust Võru maanteed Roiuni, sealt Põlva suunas, mööda
Vana-Võru postiteed Kanepi
kaudu Otepääle ja sealt tagasi Tartusse. “Vahepeal tehtud
teetööd on tõstnud märkimisväärselt rajakatte kvaliteeti, mis
võimaldas meil tagasi pöörduda ühe kaunima profiiliga distantsi juurde läbi võistluse ajaloo,” põhjendas peakorraldaja
muutusi.
Lühem rada on eelmise aasta ümberpööratud versioon:
Tartu-Elva-Pangodi-Tartu. “Nii
on ka ratturitel rohkem vahel-

Foto: Kaimo Puniste / kmzphoto.eu

Rattaralli muudab liiklust
26. V kl 19 - 29. V kl 22 on Soola tänav bussijaama ees kahesuunaline ja Turu
tänav Soola-Aida lõigul suletud.
27. V kl 15-16 juhivad marsruudil Aruküla tee - Puiestee - Narva mnt - Vabadussild - Vabaduse pst - Turu tänav kuni Aida ristmikuni liiklust reguleerijad.
28. V kell 10.10 on liiklus 10 minutiks peatatud Turu-Aida ristimikul.
29. V kell 10,55 ja 12,55 on liiklius 20 minutiks peatatud Riia tänaval.
Bussid 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 16, 18 ja 20 sõidavad 28. V mööda ajutisi marsruute. Täpsem info peatustes.
29. V ei läbi bussid Turu tänaval Turu peatust. Ajutine Turu peatus asub Soola
tänaval bensiinijaama juures.
26. V kl 19 - 29. V kl 22 ei läbi bussid Aura peatust vaid peatuvad Turu peatuses Väike-Turu tänaval.

dust,” märkis projektijuht Kunnar Karu. Ta rõhutas, et rahvasport on eelkõige nautimiseks,
ei maksa kiirustada – kukkuda.
Uuendusena on ka lasteürituste startide intervallid venitatud 20-minutilisteks, mis peaks

Kell 15 algav tseremoonia
avab ühtviisi nii BIGBANK
Kuldliiga suvehooaja kui renoveeritud Tamme staadioni.
Renoveerimisel viimase etapina
valminud tribüünihoone mahutab enam kui 1500 pealtvaatajat.
“Tamme staadioni avamine
kõigile rahvusvahelistele nõuetele vastava staadionina on
pidupäev väga paljudele tartlastele, sest seda spordirajatist võib
julgelt nimetada Tartu spordielu sümboliks läbi aastakümnete. Siin on treeninud nii olümpiavõitjaid kui harrastajaid ja
oma mälestused sellel staadionil toimunust on kõigil tartlastel, kes vähegi spordiga kokku
on puutunud. Staadioni avami-

sele on oodatud kõik linlased,”
ütles linnapea Urmas Kruuse.
Sündmusele lisab väärikust
olümpiavõitja Gerd Kanter, kes
just Tartus teeb oma tänavuse
esimese võistluse kodumaa pinnal. Naiste kõrgushüppes proovib mullust kuldliiga jackpot’i
kaitsta Anna Iljuštšenko.
Pingeliseks tõotab kujuneda heitlus odaviske sektoris,
kus kohal on üheksa 80 meetri
meest. Andrus Värniku kõrval
Läti rekordimees Atheena OM
hõbe Vadims Vasilevskis, Pekingi OM hõbe Aina-rs Kovals,
Berliini MM kuues Antti Ruuskanen, värske juunioride maailmarekordi omanik Sigismund
Sirmais Lätist, venelane Dmitri
Tarabin ja meie Mihkel Kukk.
1500 m jooksus pakuvad
Nikolai Vedehhinile konkurentsi etiooplane Abera Zhane
Lema, soomlane Riku Marttinen, leedulane Mindaugas
Norbutas ja eestlased Keio Kits
ning Kaur Kivistik.
400 m tõketes peavad koduse duelli Rasmus Mägi ja Aarne
Nirk. Venelaste Artjom Zaitsevi ja Roman Jevgenjeviga pistab
kõrgushüppes rinda Karl Lumi.
Meeste kolmikhüppes võistlevad kindlasti Igor Sjunin ja
Mantas Dilys. Jaanus Uudmäe
osavõtt on veel lahtine.
Kahe ürituse vahepeal algusega kell 14 peetakse Tartu poistekoori ja Tartu akadeemilise
meeskoori vahel sõpruskohtumine jalgpallis. Võistlused on
publikule tasuta. Õhtu lõpetab
ansambel Justament.
Tartu Ekspress

kitsal korraldusalal natuke leevendust pakkuma. Varasema
mure – osad lapsed ja paljud
kaasasõitvad vanemad ei kanna
kiivreid – leevenduseks on nüüd
võimalus ka kohapeal kiivrit
rentida.

Linnasõidurada on suletud liiklusele 28. mail kella 11–18.

Olümpiavõitja kodune hooaeg saab laupäeval alguse Tartus.
Foto: Tairo Lutter / Õhtuleht

