S

AT
M
I
R
UU

I

RAAŽ

0
0
2
(
IGA

L
A
J
A
)
00

TU
R
A
T
EHT

S
Pandimajade liider
Muretud laenud
al 3 eurost
Kiire kulla ja
hõbeda kokkuost
Soodne e-pood
www.luutar.ee
www.pood.luutar.ee
Tartu, Kalda tee 30
E-R 9-19, L 10-16, P 10-14
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Hi-Vis JAKK
Cofra Sight

Hi-Vis JAKK
Cofra Tempel

Hi-Vis JAKK
Snickers

art V070-00

art V290-03

art 1433/6674

HIND 55.- EUR

HIND 34.90 EUR

HIND 87.- EUR

Hi-Vis TUNKED
Cofra Spark

Hi-Vis PÜKSID
Cofra Encke

Hi-Vis PÜKSID
Snickers

art V072-00

art V291-03

art 3333/6674

HIND 50.- EUR

HIND 29.90 EUR

HIND 65.- EUR

46.- EUR

88.- EUR

48.- EUR

79.- EUR

art NA002

art 13060

art NA012

art 13050

TURVAKINGAD
Cofra Celtic S3 SRC

31.50
TURVASANDAALID
Tamrex Summer S1P

TURVASANDAALID
Cofra Persian S1P SRC

TURVAKINGAD
COFRA Hymir S3 ESD SRC

68.-

35.TURVASANDAALID
Cofra Don S1P

TURVASANDAALID
Diadora Parky S1P

93.TURVASANDAALID
Sievi Relax S1

28.TURVAKINGAD
Cofra Tallinn S3 SRC

TURVASANDAALID
Cofra Guttorm S1P ESD SRC

37.TURVAKINGAD
Cofra Ebro S3

72.TURVAKINGAD
Diadora Flow S3

114.TURVAKINGAD
Diadora Beat S3

Pakkumine kehtib kuni 30.06.2011 või kuni kaupa jätkub. Tallinnas lisandub eraklientidele müügimaks 1%.

TEE ENNAST NÄHTAVAKS!

UUDIS! Tamrex avab juunis kaks uut kauplust - VÕRUS Piiri 2 ja TARTUS Aardla 114

Tel 654 9900
www.tamrex.ee
TAMREXI KAUPLUSED: TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

Murutraktor
Craftsman LTS 2000.
Tõhus ja manuaalse käigukastiga, võimalik
paigaldada koguja ja muud lisavarustust,
13.5 hj Briggs & Stratton mootor, 1 silinder,
elektristarter, aku 12 V, kütusepaagi maht 5,7 l,
külgväljavise, kaasas multšimise komplekt,
niidulaius 97 cm.

TARTU Ringtee 37a

Raider Husqvarna 111B
Varustatud unikaalse roolisüsteemiga, erakordselt hea
manööverdamisvõimega, lõikeorgan esiosas,
mootor Briggs & Stratton, 6,8 kW @ 3000 p/min,
hüdrostaatiline, niidulaius 85 cm.
* Kaasa käru! Pakkumine kehtib kuni 30. juuni 2011

PÄRNU Riia mnt 169a

RAKVERE Pikk 2

Murutraktor
Craftsman LT 1500.
1-silindriline 17,5hj mootor, hüdrostaatiline käigukast,
väga vastupidav ja töökindel Briggs & Stratton mootor,
niidulaius 107cm, võimalik paigaldada
erinevat lisavarustust.

2599 €

2190 €
1590 €

OÜ METSAKAUPMEES Võru 94, Tartu. Tel 734 3861, 501 9160

Metsakaupmehe murutehnika eripakkumised !

Murutehnika remont,
hooldus ja garantiiremont.

VILJANDI Riia mnt 42a

JÕHVI Tartu mnt 30

16. juuni TARTU EKSPRESS tuleb koju kätte!
Leht toimetatakse igasse Tartu postkasti!
Tiraaž:

40 000

Telli reklaam kõige paremini sihitud
ja kõige suurema sihtgrupiga Tartu ajalehte.
reklaam@tartuekspress.ee • 521 3038
16. juuni Tartu Ekspress kantakse otsepostiga kõikidesse linna postkastidesse.
Kui leht siis teieni ei jõua, helistage 730 4455 või kirjutage terje@tartuekspress.ee
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Linnaliinibussid lähevad suvisele sõidugraafikule

Uudised
Lühiuudised

Politsei annab leitud
rattad linnale üle
Tartu politseijaoskond annab lähiajal
Tartu linnavalitsusele üle umbes 36 leitud jalgratast, millele omanikud ei ole
järele tulnud.
Politsei hoiab leitud esemeid enda
käes aasta ja kui selle aja jooksul omanikud neile järele ei tule, siis antakse
need üle leiukohajärgsele kohalikule
omavalitsusele. Juuni alguses antakse
üle enne 2010. aasta juunit leitud esemed.
Ratastest ilma jäänud isikutel on võimalik enne nende üleandmist linnale
otsida oma rattaid politsei- ja piirivalveameti koduleheküljelt leitud esemete andmebaasist või tulla 6. juunil kell
15–19 Lõuna prefektuuri, Riia 132, Tartu. Kaasa võtta ratta dokumendid ja isikut tõendav dokument.
Sügisel andis politsei Tartu linnale ligi
poolsada leitud jalgratast, mille linnavalitsus jagas Tartus laste hoolekandega
tegelevate asutuste vahel.
TE

Esmaspäevast, 6. juunist hakkavad Tartu linnaliinide bussid sõitma suvise sõidugraafiku alusel. See tähendab busside tavalisest erinevaid väljumisaegu ja -sagedust. Suurim muudatus on liinil nr 7, kus vastavalt
bussikasutajate soovidele on muudetud lõpp-peatust – buss nr 7 alustab ja lõpetab alates 6. juunist Lõunakeskuse juures, mitte FI peatuses
nagu varem.
“Kuna palju on kritiseeritud busside üksteise järel sõitmist, siis nüüd
suvistele graafikutele üle minnes püüdsime maksimaalselt hajutada busside peatustest väljumisi, mistõttu päeva jooksul muutuvad ka busside
liikumise intervallid,” rääkis ühistranspordi peaspetsialist Madis Oona

Info suvise sõidugraafiku kohta pannakse üles Tartu linna kodulehele ja bussipeatustesse. Müügile tuleb ka tutvustav infoteatmik, mis peale
uute sõiduplaanide sisaldab infot piletihindade ja -müügikohtade, tasuta
sõidu õiguse ning ID-pileti ostmise võimaluste kohta. Teatmikus avaldatud sõiduplaanid hakkavad kehtima 6. juunil ja kehtivad kuni sügiseste
sõiduplaanide kehtima hakkamiseni. Infoteatmik on suurusega 105 x
150 mm ja müügihind on 1 euro. Teatmikku on endale võimalik soetada alates 2. juunist Tartu linna infokeskuses raekoja esimesel korrusel,
AS Eesti Posti esindustes ja kaupluses Euronics. Infoteatmikke müüakse
kuni sügiseste sõiduplaanide kehtima hakkamiseni.
TE

Tark tudeng maksab ühikakoha eest ka suvel
Tuhanded Tartu tudengid
sõidavad suveperioodiks
küll oma kodukohtadesse, kuid Taaralinna
jäävad neid ootama ühiselamutoad, mille enamik
õppuritest jätab suvekuudeks enda valdusse.

hoidja kätte, ei arvestata kuni
järgmise ööbimiseni õppurite
üürihinna juurde kommunaalkulusid. Seesugune arvestus tehakse suvel tühjalt seisvates numbrites siiski ainult täiskuude, mitte
üksikute nädalate kohta.

“Üle poole Tartu Üliõpilasküla elanikest jätab suveks toa
endale,” rääkis üliõpilasküla majutusjuht Janika Hango.
Seda sel lihtsal põhjusel, et uuel
õppeaastal oleks võimalik oma
vanas toas edasi elada. Loobudes üüri maksmisest suvel, tuleb
tudengitel esitada sügisel uuesti toa saamiseks ka uus avaldus. Siis aga ei tagata õppuritele enam oma vana head tuba.
Esmakursuslased saavad esitada avaldusi ühiselamukoha
taotlemiseks alates juulist eraldi
järjekorras.

Maaülikooli ühiselamutes
kohti jagub

Tudengid tahavad privaatsust

Populaarseimad elamispinnad ühiselamutes on ühekohalised toad ja korterid, millest
viimaste puhul saavad tudengid nautida ka isiklikku duširuumi ja kööginurka. “Pidevalt

Kuigi paljud tudengid pühivad suveks Tartu tolmu jalgadelt, makstakse ühiselamu üüri tühja toa eest
edasi. Ikka selleks, et ka uue semestri alguses katus pea kohal oleks. Pildil riigiteaduste tudeng Erik
Foto: Morten Vaalma
Perlin oma Raatuse tänava ühiselamutoas.

on laual umbes 300 avaldust,
üksiktoa saamiseks tuleb oodata vähemalt aasta,” täpsustas
Hango. Kord juba ühiselamus
isikliku toa saanud, hoiavad
üliõpilased neid enda kästuses
tavaliselt kuni õpingute lõpuni Tartus. On ka neid, kes isikliku toa saamiseks oleksid nõus
maksma kahese toa mõlema
koha eest, kuigi hind ei kuju-

neks sellisel juhul tudengile eriti
taskukohaseks.
End detsembri alguses üksiktoa järjekorda kolmanda saja
lõppu pannud Tartu ülikooli
esmakursuslane Silver Kuusik
on edenenud poole aastaga tervelt 71ks. Alguses lootis Kuusik
juba uuest õppeaastast isiklikku
tuba saada, sest järjekord liikus
kiiresti, päevas ligi 5-10 inimese

jagu. Nüüd aga langeb nädalas
ära heal juhul paar kandidaati, seega maksab noormees ka
suvekuudel üüri oma koha eest
kaheses toas, et mitte sügisel
elamispinnast üldse ilma jääda.
Alates sellest õppeaastast
pakub üliõpilasküla tudengitele
maksevabastust kommunaalkuludest, kui suvel ühikatoas ei elata. Andes võtmed suveks maja-

Maaülikooli üliõpilaselamutes kehtivad õppeaasta lepingud 30. juunini ning siis kolib
enamik õppureid tavaliselt
suveks välja. “Sügiseks esitatakse uus taotlus ning augustis saavad kõik soovijad omale toa,”
seletas ühiselamute majandusjuhataja Karl Zeigo. Erinevalt
Tartu Üliõpilasküla elamutest
Maaülikooli ühikatesse sellist
tungi pole, seega pole ka vajadust tühjalt seisvate tubade
eest maksta. Suveks tudengitest vabaks jäävaid tube kasutatakse Tartu suurüritusi külastavate inimeste majutamiseks,
aastaringselt pakutakse sarnast
majutust tornelamu esimestel
korrustel, sagedaseimad ööbijad on näiteks kaugõppurid.
Mari Mets
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LASTEPÄEV EEDENIS

Kalda tee 1c, Tartu www.eeden.ee

Laupäeval, 4. juunil 2011 kell 12-16 parklas
Batuudid, elektriautod, rodeohärg, paariskorvpall,
näomaalingud, erinevad võistlused, osavamatele
auhinnad. KOHAL LIMPA

LAUPÄEVAL, 4. JUUNIL:
Karupoeg Puhh lastekaubad > kogu kaup

KOOREJÄÄTIS
PREMIA
VAHVLITOPSIS
vanilli, šokolaadi
65 g
/kg 5.23/

-20% -40%
-20%

LIMONAAD TARTU
A. Le Coq
0,33 l

KUMMIKOMM
DRAAKON GUMMY
täidisega
110 g, Kalev,

/l 0.82/

/kg 2.64/

-31%

-65%

0.
0.
0.
Linn plaanib parkimistasusid
juulist hüppeliselt tõsta
Jysk > kõik lastetooted
(voodid, voodipesu, tekid, padjad, mänguasjad)

Eedeni Konsumis > > > > > > >

34

5.32 kr

Vihma korral toimub üritus keskuses sees.

27

+

4.22 kr + C

0.57

0.39

29

4.54 kr

0.82

Lühiuudised

Täna pärastlõunal alanud
volikogu istungile esitati
plaan muuta linna parkimiskorraldust. Kui see
kinnituse saab, tõusevad
parkimistasud kohati pea
kahekordseks.

Tartu linna valveta tasuline parkimisala
alates 1. juulist 2011
senine tasu

uus tasu

muutus

1.60 €
7.67 €
76.69 €
191.73 €
766.94 €

1.50 €
7.50 €
75.00 €
187.50 €
750.00 €

-6%
-2%
-2%
-2%
-2%

B60
1 tund
1 päev
1 kuu
3 kuud
12 kuud

0.64 €
3.20 €
44.74 €
102.26 €
409.03 €

1.00 €
5.00 €
50.00 €
125.00 €
500.00 €

56%
56%
12%
22%
22%

C120
1 tund
1 päev
1 kuu
3 kuud
12 kuud

0.32 €
1.28 €
15.98 €
38.35 €
153.39 €

0.50 €
2.50 €
25.00 €
62.50 €
250.00 €

56%
95%
56%
63%
63%

piirkond/aeg
A15
1 tund
1 päev
1 kuu
3 kuud
12 kuud

RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Põhjus, miks parkimiskorralduse määrust eelkõige muutma peab, on kohustus see vastavusse viia juulist kehtima hakkava liiklusseadusega. Eelnõu
on linnamajanduskomisjonis
arutlusel olnud mitmel korral.
Tööversioonides märgiti peale
seadusega kooskõlastamise ka
soovi krooni euroks vahetumise
järel tekkinud komakohtadega
tasud ümardada.
Linna tellitud uuring näitab,
et üle 80% täituvusega parkimisalasid on Tartus kokku
kaheksa, neist enamik B-piirkonnas. Samal ajal A-piirkonnas pole puudust vabadest
kohtadest, vaid hoopis parkida
soovivatest autodest. Seetõttu
langevad seal hinnad keskmiselt 6 protsendi võrra. Seevastu B-piirkonnas kerkivad need
34% ja C piirkonnas suisa 67%.

Jalakäijate ala, piirangutega sissesõit
Parkimisautomaatide asukohad
Parkimine on tasuline tööpäeviti kella 8–18.

Teisipäeval, 7. juunil avab Tartu linnaraamatukogu Anne kanali ääres rannaraamatukogu seitsmenda hooaja. Raamatukogu on avatud 7. juunist kuni
13. augustini, teisipäevast laupäevani
kell 11–18 kanali Turusilla-poolses servas puude ja päikesevarju all.
Rannaraamatukogu saab teoks
koostöös MTÜ-ga Öökull. Lugemisvara
on linnaraamatukogu poolt, kirjanduse pakkumise ja laenutamise on enda
peale võtnud Tartu Õpilasmaleva linnarühma noored. Iga päev on rannas
värsked ajalehed ja valik erinevaid ajakirju. Raamatuvalikus on peamiselt kergemat sorti meelelahutuslik kirjandus.
Lugemiseks pakutakse kirjandust lastele ja täiskasvanutele nii eesti kui vene
keeles ja lugejapiletit ei küsita.
Rannaraamatukogu töötab ainult
ilusa ilmaga, kui ilm on jahe või vihma
sajab, leiavad malevlased tööd “päris”
raamatukogus, mängides lasteosakonnas lastega lauamänge, lugedes väiksematele raamatukogu lugejatele muinasjutte, korrastades riiuleid, kontrollides tagastatud filme ja tehes muid lihtsamaid raamatukogutöid.
TE

Koolides tehakse remonti

Tulud kukkunud poole võrra

Masuaeg on parkimistulusid
drastiliselt kahandanud. Kui
2008. aastal laekus linna kassasse sel moel ligi 12 miljonit krooni, siis eelmisel aastal pea poole
vähem – 6,2 miljonit. Kehtivate hindade juures ulatuks tänavune tulemus esimese kvartali põhjal arvutades 5,5 miljoni
piirimaile. Kavandatav hinnatõus peaks eelarvet kosutama
aastas ligikaudu miljoni krooni
(57 000 €) jagu.
Toetust ei leidnud vahepeal
liikvel olnud plaan luua neljas,
D-piirkond, kus tasuta parkimine lubatud kahe tunni jooksul.
Kompromissina pikendatakse
hoopis C-piirkonna senine tunnine prii parkimisaeg kahekordseks. Nii jääb Tartusse ikkagi
kolm parkimisala – A15, B60 ja
C120, kus arvosa näitab tasuvaba parkimise aega minutites.
Kui tasuda korraga järjest 5
tunni parkimise eest, hakkab

Linnaraamatukogu
avab Anne kanali ääres
rannaraamatukogu

uue korra järgi automaatselt
kehtima päevapilet. Tasuliseks
muutub edaspidi parkimine
ka Lille ja Lao tänaval, Kalevi
tänava Soola-Lao lõigul ja Akadeemia tänava Riia-Vanemuise lõigul. Need alad ning Aura
keskuse esine liidetakse C120
piirkonnaga.
Parkla Kaubamaja kõrval
(Uueturu tänaval) soovitakse nihutada B-piirkonnast A15
piirkonda. Poe tänava oma aga
vastupidi A-st B60-sse.
Tartu hotelli esine, Sadamaturu ja Turusilla parkla, Vallikraavi tänav (lõigus Vallikraavi 4a - Lossi), Vanemuise tänav
(Struve-Pepleri), Väike-Turu
tänav ja Struve kuuluks edaspidi B60 piirkonda. C120 muutuks seni B-piirkonda kuulunud
Baeri 1a parkla.

parkimistasu kokku

2010 aasta parkimistulu jaotus

sellest viivised
11 580 626 kr

Parkimisload
974 330 kr

8 455 333 kr

Parkimisautomaadid
1 141 566 kr

6 177 327 kr

3 982 630 kr

Viivistasu
1 938 852 kr

5 428 540 kr

2 907 593 kr
1 938 852 kr

Mobiilne parkimine
2 122 580 kr

1 170 162 kr
2008

2009

2010

2011*

* arvutuslik tulem senise 4 kuu
laekumise põhjal

Allikas: Tartu linnavalitsus

Linnavalitsus tunnistas Tartu Mart Reiniku
gümnaasiumi osalise rekonstrueerimise
riigihankel edukaks OÜ TMV Grupp pakkumuse 81 818 eurot. Hanke tulemusel
renoveeritakse kolm klassiruumi.
Tartu kunstigümnaasiumi automaatkustutussüsteemi rekonstrueerimistööde riigihankel tunnistati edukaks AS
ATEA pakkumus hinnaga 16 252 eurot.
Rekonstrueerimise käigus utiliseeritakse
vana amortiseerunud ATS süsteem, mis
ei vastanud päästeameti nõuetele. Uus
süsteem hõlmab kogu maja.
TE

Tartu talgulised koristasid
460 kuupmeetrit prügi
Ligi 900 linna korraldatud heakorratalgutel osalejat koristas tänavu Tartu
haljasaladelt ja kinnistutelt 213 kuupmeetrit olmeprügi ja 247 kuupmeetrit
lehti-oksi.
Kõige suurema prügikoguse suutis tänavu koguda Tartu Akadeemiline Meeskoor. Aktiivseima talgupere auhinna sai perekond Vau. Kodanikueeskuju auhind otsustati anda
16-aastasele Janar Valdnerile, kes edastas andmed metsa alla prügi viinud inimese kohta.
TE
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Vanemuine sai lastesõbraliku organisatsiooni tiitli

Kultuur

Möödunud neljapäeval pälvis Vanemuine Tartu linnavalitsuse ettevõtlusosakonna konkursil
“Parim ettevõte 2010” laste- ja noortesõbralikuma organisatsiooni tiitli.
Tiitlit käis vastu võtmas Vanemuise noortetöö juht Mall Türk, kelle sõnul on Vanemuise
teatris tehtav lastele ja noortele suunatud töö aasta-aastalt intensiivsemaks muutunud. Lisaks
tavapärastele noortele ja lastele suunatud lavastustele on Vanemuise repertuaaris nn teatritunnid,
kus lavastuslikud ja harivad elemendid on seotud ühtseks tervikuks.
Vanemuine korraldab igal aastal konkursi “Nägin teatrit” ja möödunud suvest alates ka Kollase Kassi Suvekooli, kus noored saavad teatripraktikute käe all ise esimesi teatritegemise kogemusi.
Igapäevaselt korraldatakse kooli- ja lasteaiagruppidele giididega ekskursioone Vanemuise majades.
TE

Eestlased võistlevad laupäeval
mälumängu MM-tiitlile
Laupäeval, 4. juunil selgitavad ligi kaks tuhat mälumängurit 30 riigist välja järjekordse maailmameistri mälumängus. Erinevalt paljude teiste alade
tiitlivõistlustest ei ole osalusele mingeid piiranguid, oodatud on kõik huvilised. Eestis toimub võistlus esmakordselt kahes linnas korraga. Tartus võõrustab kilbareid Karlova gümnaasium, Tallinnas tehnikaülikooli auditoorium
6-121. Võistluse algus on mõlemal pool kell 12. Mängu jooksul esitatakse
240 küsimust, mis on jagatud kaheksasse teemavaldkonda. Eesti Mälumänguliit palub huvilistel registreeruda 2. juuniks veebilehel www.kilb.ee.
TE

Värske firma pakub kunsti laenuks
Tartu Loomemajanduskeskuses alustas tööd
inkubaatorettevõte UÜ
Kunstilaenutus, mis
pakub soovijatele võimalust Tartu kunstnike töid
rendile võtta.

Fotol üks laenutatavatest maalidest - Tartus elava taani kunstniku Per William Peterseni töö “Circus
Foto: Tartu loomemajanduskeskus
smells”.

üles ka oma lemmikud. “Kuna
Dimela tegevus on suunatud
loomade heaolule, siis võtsin Dimelasse kaasa kolm Per
William Peterseni loomadega
seotud õlimaali, millest kahele õnnestuski leida suurepärane koht. Selles firmas on loodud meeldiv atmosfäär, millele
uued maalid on kui kirsiks tordil,” selgitas Raus.
Tartu Teaduspark laenutas
Kunstilaenutuse vahendusel

noore Tartu kunstniku Edgar
Tedresaare neli maali seeriast
“Mootorid”, mis lisavad ilmet
Protolabi sissekäigule ning
Erki Jürise korrograafid samuti kuueks kuuks. “Teaduspark
on huvitatud ka edasisest koostööst ning seda eriti just noorte
kunstnike loomingu eksponeerimisel,” lisas Liina Raus.
L oomemajanduskeskuse ettevõtluskonsultandi Juta
Kuhlbergi sõnul on kunsti lae-

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

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 €

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.

ILA

Jaan Muuga järglaseks ülikooli õppetöökoja eesotsas võib
pidada raadiotehnikale pühendunud meistrimees Voldemar
Kiisi (1918–1990). Läbi ja lõhki Tartu poiss, kelle perekond elas
vaesema rahva linnaosas Pärna tänava kandis. Emajõe kaldad
jõesadama juures olid lapsepõlve mängumaa. Lõpetas Karlova
mõisas asunud ja Jüri Parijõe juhitud IV algkooli. Klassivendadest oli jõudnud kõige kaugemale Kaljo Villako – meditsiinidoktor ja professor. Tuletasid ikka kahekesi koos noorusaegu
meelde.
Keskkooli astumise plaanidele tõmbas kriipsu isa surm
1932. a. Tuli hakata mõtlema kutseharidusele, mis kiiremini leiba annaks. Astus Riia tänaval asunud õhtuse õppega
tööstukooli, kus sai töömehele vajalikud teadmised-oskused kätte. 1986. a jutustas ajakirjanik Halliki Harrole ülikooli helistuudios: “Mind huvitas eriti raadiotehnika. Koolis õpetas meile elektrotehnikat insener Grimm. Peale põhialuste veel elektriseadmete projekteerimist ja montaaži.
Veel oli tehniline joonestamine ja tugev töökojapraktika.
Puidu-, metalli- ja papitööd. Need sain hästi selgeks. Nii et
kui aastakümneid hiljem rektor Klement mind oma eksperimentaallaborisse tööle võttes küsis: “Kas teie ikka puurida oskate? Aga treida?”, oli mul kuidagi imelik tunne. Miks
ma siis ei osanud.
Koolist saadeti mind praktikale ilma erihariduseta, kuid unikaalse meistri Jaan Muuga juurde. Muuga töötas ja elas väikses majas Kuradisilla juures. Samas olid ka ülikooli veevärgi
pumbad. Kui need töötasid, täitis ruume pidev rütmiline müra.
Samasse oli Muuga ehitanud Toome kliinikute tarvis alalisvoolu elektrijaama, et anda voolu eriseadmetele. Silmakliinikus oli
Muuga konstrueeritud võimas magnet, mille abil eemaldati silma sattunud rauapuru.
Minu esimeseks tööks sai röntgeniaparaadi transformaatori
poolide kerimine. Aparaate ehitas Muuga ise, ainult röntgenitorud osteti välismaalt. Muuga maksis mulle omast taskust õpipoisipalka. Nii 15–20 krooni kuus. Mõnikord ka 30 krooni. Aga
tööpäevad venisid ülemäära pikkadeks ja ka töö muutus üksluiseks. Mind tõmbas ikka raadiotehnika, millest Muuga ei hoolinud. Olla temale võõras ala.
Tulin siis Muuga juurest ära ja leidsin hoopis huvitama töö
firmas Sirena. Kogu see firma koosnes kahest persoonist:
peremehest ja minust. Eelmine raadiotehnik oli viinavea
pärast vallandatud. Tegime odavaid raadiovastuvõtjaid, mis
just hinna poolest suutsid võistelda suurte vabrikute omadega. Lampraadio eest küsiti tol ajal nii keskmise ülikonna
hind. Detaile ostsime hulgi ja nädalaga ehitasime aparaadi
valmis. Aeg-ajalt kutsuti mind jõukamatesse kodudesse kalleid Philipsi, Telefunkeni ja Blaupunkti vastuvõtjaid parandama. See oli juba peenem töö, mis nõudis teadmisi ning oskusi. Tartus oli enne sõda selliseid raadiomeistreid 4–5. Mina
nende hulgas. Kui kutsuti uue rikke puhul jälle – ju siis jäädi
minu tööga rahule. Usaldati.
Siis tuli ajateenistus Eesti kaitseväe sidepataljonis Tallinnas (jälle raadiovärk!) ja sõda. Jäin Tartusse. Algul töötasin
raudteel, hiljem tuletõrjes autojuhina. Mõlemad “bronniga” ametid, mis päästsid rindele saatmisest. Pärast sõda olin
paar aastat raadiote korrastaja, 1948. aastast aga endises
kaitseliidu majas asunud Eesti Raadio Tartu stuudio tehnik.
Kuni moodustati oblastid ja stuudio tõsteti oma ruumidest
välja. Seejärel saigi minust ülikooli töömees ja jälle Jaan
Muuga käe all.”

RAV

Voldemar Kiis –
Jaan Muuga õpilane

Ühena esimese kliendina sai
veterinaartoodete hulgimüügiettevõte Dimela pooleks aastaks rendile kaks Tartus elava
taanlasest kunstniku Per William Peterseni õlimaali.
Tartu Loomemajanduskeskuse juht Raul Oreškin rõõmustas noore ettevõtte tubli
alguse üle. “Eriti teeb rõõmu
see, et Eestis üsna haruldane
kunstimänedžmendi haru nagu
kunstilaenutus on saanud paljutõotava alguse,” sõnas Oreškin. “Skandinaavia maades on
kunstilaenutus juba aastaid
edukalt toiminud ning majanduskriisi ajal aitas Soomes
kunstituru elavnemisele kaasa
just kunstiteoste laenutuse võimalus, mille käibed tõusid kriisi
ajal oluliselt.”
UÜ Kunstilaenutuse juhi
Liina Rausi sõnul on Kunstilaenutuse missioon aidata kliendil leida oma miljöösse sobivad kunstiteosed ning
samas pakkuda võimalust oma
igapäevast keskkonda ja õhustikku kergesti muuta. Lisaks
sellele saab klient hoida ennast
pidevalt kursis kõige värskema kunstiga ja leiab sel viisil

BETOONI

www.sadloy.ee

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

LOOMA
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KLIINIK

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

nutamine kunst omaette. “Seda
äri ei saa alustada lihtsalt suure
rahahunnikuga – vaja on luua ja
koguda suhtekapitali.”
UÜ-l Kunstilaenutus on
lepingud tehtud ning esinduslikumad portfooliod koostatud kolme kunstnikuga – Per
William Petersen, Sirje Protsin
Petersen ja Edgar Tedresaar.
Paljude kunstnikega on portfoolio kokkupanek käimas.
Tartu Ekspress
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Sooduspakkumised 1.-30. juunini
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Alma kohupiimakreem 2,5%
(vanilli, maasika) 300 g (2.17 kg)
Alma kodujuust hapukoorega
4% 200 g (3.10 kg)
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Valio Alma Eesti juust 27% 150 g
viilutatud (7.00 kg)
Valio Võru Havarti juust 30% kg
7.67 kr
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9.86 kr
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Kohv Merrild Red 400 g
(7.63 kg)
Kohv Gevalia Original 450 g
(8.87 kg)
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Hele õlu A. Le Coq I 2,9% 0,5 l
(0.98 l)
Hele õlu A. Le Coq Premium
4,7% 0,5 l purk (1.38 l)
Hele õlu Royal Export 5,6%
0,5 l purk (1.26 l)

67.91 kr

9.23 kr
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TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.
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Delma Extra soolaga poolrasvane
margariin 39% 500 g (1.78 kg)
Risso rapsiõli 1 l
Risso päevalilleõli 1 l
Felix Tomatiketšup 1 kg
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Ananassimaitseline vahvlikompvek
150 g, Kalev (6.33 kg)
Vanilli-koorejäätis vahvlikoonuses
Iiris Butter Toffee šokolaadi,
Küpsis Lu Tuc 100 g
200 ml, Balbiino(3.50 l)
piima-kreemitäidisega 150 g (4.60 kg) (peekon originaal) (6.90 kg)
Šokolaadi-koorejäätis vahvlikoonuses
Karamell Molotsnaja Muu kg, Venemaa Küpsis Elyzee 500 g, Adugs (3.58 kg)
200 ml, Balbiino (3.50 l)

6.88 kr

.44
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Hele õlu Baltika 3 4,8% 0,5 l
purk (1.18 l)Hele õlu Saku
Originaal 4,6% 0,5 l (1.28 l)
Hele õlu Saku Rock 5,3% 0,568 l
purk, 6-pakk (1.27 l)
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Lõuna-Eesti tang Kati 1 kg
Doris pikateraline riis 4x125 g
(1.66 kg)
AXA Kiirkaerahelbed 450 g
(1.40 kg)

2.50 kr
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Rollton kanamaitselised kiirnuudlid
60 g (2.67 kg)
Penam Sarveke 400 g (0.88 kg)
Penam Spagett 400 g (0.93 kg)

14.86 kr
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Vedelseep Fa Almond Blossom 300 ml (3.17 l)
Tualettpaber Serla 4 rulli, roosa (0.22 rull)
Majapidamispaber Lambi 4 rulli (0.45 rull)

109.37 kr 99.98 kr
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Felix Lahekurk 680 g/ 360 g (3.03 kg)
BellaBellissimo marineeritud
delikatesskurgid 680 g/ 380 g (1.97 kg)
Rohelised herned Taste
Land 690 g/ 430 g (1.77 kg)
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TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

47.72 kr
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Milda terav tomatikaste 520 g
Milda tomatikaste 520 g (1.21 kg)
Salat Tervis 520 g, Salvest (2.12 kg)
Felix Värskekapsaborš veiselihaga
530 g (2.17 kg)

14.86 kr 10.80 kr 10.80 kr 59.86 kr

10.95 kr

10.95 kr

Perenaise sai 320 g, Eesti Pagar
(1.19 kg)
Must vormileib 600 g, Eesti Pagar
(0.92 kg)

0.89

0.89 0.89 0.75

1.39

0.79 0.92 1.79

Mineraalvesi Vytautas 1,5 l (0.29 l)
Vesi Vichy VivaFresh sidruni-laimi
1,5 l, Saku ÕT (0.42 l)
Coca-Cola 2 l (0.47 l)

Lim. Kelluke 1,5 l, A. Le Coq (0.46 l)
Limonaad Traditsiooniline 1,5 l,
A. Le Coq (0.46 l)
Gutta Klassikaline limonaad 1,5 l
(0.38 l)

Aura Fresh Viinamarjajook 1 l
Põltsamaa Ploominektar 1 l,
mahlasisaldus 40%
Gutta Max Multinektar 2 l,
mahlasisaldus 50% (0.64 l)

Moldova brändi Garling 7*
Black 36% 0,5 l (13.98 l)
Prantsusmaa brändi Ibis XO 36%
0,5 l pet (12.78 l)
Prantsusmaa konjak Larsen VS
40% 0,33 l (30.27 l)

9.23 kr

35.99 kr

74.95 kr

69.94 kr 99.98 kr 85.90 kr 85.90 kr
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TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

5

0.51

38.96 kr 26.44 kr

13.93 kr 34.89 kr

71.97 kr

+pant 0,06

0.55

7.15

3
3
0
5
0.6 0.6 1.1 1.1

Maitselt mahedad grillvorstid
450 g, Nõo LT(4.11 kg)
Nõo Maamehe suitsusink
kg, Nõo LT

Eesti Rahwa grillvorst kg,
Moskva keeduvorst kg,
Rakvere suitsupeekon kg,
3X Rakvere LK

16.43 kr
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0

Jahutatud kanakoivad kg, Tallegg

9.86 kr 17.21 kr 17.99 kr

9.86 kr
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Saunasink kg, Saaremaa LT

9.70 kr
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VOT! Grillvorst sibulaga kg
Filee Timmu poolsuitsuvorst kg
2X Maag LT
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TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.
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Muu alkohoolne jook A. Le Coq
Long Drink Grapefruit 5,6% 0,33 l (1.79.l)
Poola vahutav puuviljavein Sovetskoje
Igristoje White Label 10% 0,75 l (3.07 l)
Itaalia mpv-kvaliteetvahuvein
Martini Asti 7,5% 0,75 l (10.00 l)
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35.99 kr

2

.30

140.66 kr
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Hispaania valge lauavein Vino Blanco
Lanzar 11% 1 l
Hispaania punane lauavein Vino Tinto
Lanzar 11% 1 l
Tšiili punane lauavein Espiritue de
Chile Cab-Cam 13,5% 3 l (3.00 l)

.79

4

139.88 kr 139.88 kr
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8

8
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Geograafilise tähisega Itaalia valge lauavein
Pinot Grigio Veneto 2008 12% 1,5 l (3.19 l)
Prantsusmaa roosa lauavein Franzia
Rose 10,5% 3 l (2.98 l)
Prantsusmaa punane lauavein Franzia
Red 11,5% 3 l (2.98 l)
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TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.
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8.61 kr

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

5.95 kr

Nurga pood Kuusalu tee 39 Kuusalu
Aravete Piibe mnt 16 Aravete
Valge Jaani 3 Järva-Jaani
Kaseke Ülesõidu 8 Tapa
Keskuse Mere 67 Võsu
Lehtse Pikk 14a Lehtse
Mesilane Faehlmanni 15 Rakke
Harald Oja 12 Nõo
Nord Tallinna 68 Rakvere
Tamsalu KM Raudtee 5 Tamsalu
Tapa KM 1.Mai pst 3 Tapa
Ulvi Rägavere vald Ulvi
Vajangu Tamsalu vald Vajangu
Toila Pikk 18a Toila
Õ-pood Kunda tee 4 Viru-Nigula
Loksa pood Posti 2a Loksa
Maali pood Pärniku 11 Avinurme
Karlova pood Võru 47a Tartu
Haava pood Võru mnt 3 Kambja
partner: Georgi Pikk 16 Väike-Maarja

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

Kevade Valga mnt 3 Tõrva
Nooruse Räpina mnt 1 Võru
Pille Kooli tee 2 Väimela
Eeden Weizenbergi 21 Kanepi
Ostumarket Vabriku 11 Põlva
Kaare Suur-Kaare 68 Viljandi
Leola Jakobsoni 11 Viljandi
A-Market Valga mnt 7 Elva
Keskuse Aia 1 Jõgeva
Piiri Piiri 7 Jõgeva
Rüütli Lossi 11 Põltsamaa
Torma Tartu mnt 7 Torma
Alu Rapla 3 Alu
Ristiku Tallinna mnt 45 Rapla
Rita Märjamaa vald Varbola
Karli Piibe mnt 8 Aegviidu
Ambla Pikk 16 Ambla
Kiltsi pood Pikk 2 Kiltsi
Triigi pood Triigi
Koeru Jaani tee 2 Koeru

Eesti viin Stopka 40% 0,5 l (8.94 l)
Ukraina viin Mernaya Na Moloke 40%
0,5 l (12.78 l)
Eesti viin Baron Rosen Vodka 40% 0,5 l (10.98)
Eesti viin Baron Rosen Cranberry Vodka 37,5%
0,5 l (10.98 l) Liviko

www.meietoidukaubad.ee
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Uudised

Restorani Istanbul ruumid enampakkumisel

Rahvakohtunikud andsid vande

Linnavalitsus lõpetas poolte kokkuleppel lepingu OÜ-ga Haktur, kes seni pidas Rüütli tänaval
Türgi restorani Istanbul. Raekoja plats 6 / Rüütli 2 äriruumide uuesti üürile andmiseks korraldab
linn kirjaliku enampakkumise. “Senisel rentnikul on olnud suhteliselt rasked ajad,” selgitas linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, miks Türgi restoran ise soovis uksed kinni panna. “2008. aasta suvel peetud enampakkumisel hinnati ehk olukorda üle ning rendihind kerkis
375 kroonini (24 €) ruutmeetrilt. Praeguseks on ettevõte oma võlad linna ees küll likvideerinud,
aga kuna ei pea kõrge rendihinnaga jätkamist rentaabliks, siis teemegi uue konkursi.” Ruumid
üldpindalaga 92 m², antakse üürile 5 aastaks kasutamiseks toitlustusasutusena. Alghinnaks
määras linn 10 eurot/m² kuus. Jürgensoni sõnul on see praegust turusituatsiooni arvestades
päris optimaalne number. Kirjalik enampakkumine toimub kahe nädala jooksul.
TE

Tartu maakohtu üldkogu ees andsid vande kogu kohtupiirkonna 118 rahvakohtunikku, kelle volitused kehtivad neli aastat. Vande andnud rahvakohtunikest on
38 Tartumaalt, 20 Viljandimaalt, 16 Valgamaalt, 15 Võrumaalt, 15 Põlvamaalt
ja 14 Jõgevamaalt. 81 neist on naised ja 37 mehed. Nende seas on inimesi nii
era- kui avalikust sektorist, kuid ka tööotsijaid, koduseid ja pensionäre. Rahvakohtunikke kaasatakse õigusemõistmisesse ainult kriminaalasjades esimese astme kuritegude läbivaatamisel ning seda vaid üldmenetluses ehk nn võistlevas
menetluses. Rahvakohtunikul on õigusemõistmisel võrdsed õigused kohtunikuga ning talle laienevad ka kõik kohtuniku põhilised kohustused: erapooletu
õigusemõistmise, nõupidamissaladuse hoidmise ja vaikimiskohustus.
TE

4.-5. juunini Raekoja platsil vältav Premium7 Grand Prix üllatab sellel aastal volle show-mänguga, milles
kolm Tartu Rocki korvpallurit lähevad vastamisi poksikindaid kandvate Kristjan Kaisi ja Oliver Vennoga.
Foto: Premium7 Grand Prix

Poksikinnastes võrkpallurid lähevad
korvpalluritega volles vastamisi
Taas kord veavad kallurid Raekoja platsile 200
tonni liiva, et rannavõrkpallurid saaks otse linna
südames selgitada tänavuse parima.
4.–5. juunil peetav Premium7
Grand Prix rannavõrkpallisari
toimub juba kuuendat aastat.
Liivast mänguväljak vormitakse
otse Raekoja platsile ning spordisõpradel on kohtumisi võimalik jälgida spetsiaalselt tribüünilt. Kvalifikatsioonikohtumi-

sed toimuvad Emajõe ranna liivaväljakutel.
Osalejate nimekirjas on 23
mees- ja 10 naispaari. Eelmise aasta võitjad meeste arvestuses Oliver Venno ja Kristjan
Kais on ka sellel aastal esindatud,
kuid mitte enam koos mängides.
Mõlemad mehed on endale paarilisteks valinud vennad – Oliver
Venno / Olari Venno ja Kristjan
Kais / Kaarel Kais. Eestlastele
pakuvad konkurentsi lätlased,
kes on esindatud 5 paariga.

Mõlemal päeval tehakse mängudega algust kell 10. Laupäeval
kell 15 saab teoks show-mäng,
kus eelmisel aastal koos mänginud Kristjan Kais – Oliver Vennole hakkavad vastu TÜ/Rocki
mängijad. Korvpallureid lubatakse platsile suisa kolm. Kindlad nimed on Asko Paade ja Silver Leppik, kolmandale kohale
pretendeerib Tanel Kurbas. Et
mäng ausam oleks, kannavad
Kais ja Venno poksikindaid.
Tartu Ekspress
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Arsise Kellade Kool Tartus saab 10-aastaseks

Vaba aeg

3. juunil kell 19 tähistab Arsise Kellade Kool Athena keskuses oma 10. sünnipäeva kontserdiga. Kontserdil kõlab kellamuusika kellade koolist väljakasvanud
Tartu Kellade Ansambli esituses. Üles astuvad ka väiksed kellamängijad I kursuselt. Kontserdil esitatakse nii tuntud klassikalise muusika seadeid, muusikat kergemas zã anris kui ka spetsiaalselt käsikelladele kirjutatud muusikat. Arsise Kellade Kool on ebatraditsiooniline muusikakool, kus õpitakse küll noote ja pille,
kuid erilised on muusikainstrumendid ja õpetamise metoodika. Kellade koolis õpitakse muusikat käsikellade kaudu.
Kuna käsikellamuusikat viljeldakse ansambli vormis, siis koolis kasutatav metoodika lähtub samuti rühma- ja meeskonnatöö põhimõtetest, arendades lastes mitte ainult muusikahuvi, vaid ka vastutustunnet, esinemisjulgust ja suhtlusoskust. Kontserdi piletid (7/6 eurot) on müügil Piletilevis ja tund aega enne kontserti kohapeal.
TE

Teater

JÄRJEJUTT

Ekraan
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

Hiljuti ilmunud kirjastuselt Tänapäev:

kuni 30. VI raamatukogu fotoringi
neljandat tegutsemisaastat lõpetav
näitus

Katuse- ja seinaplekk. Lisaplekid, vihmaveesüsteemid, roostevaba, vaskja messingplekk. Tartu, Riia 136c, tel
5343 0334, 739 0196, katusplekk@
gmail.com, www.plekk-katus.com.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Vanemuise teatri suur maja

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
kuni 1. VII raamatunäitus “Looduse”
lood: õpetlikke raamatuid (1920 1940)

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

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

Müüa 3000 m³ elamukrundid.
www.hot.ee/orutee, tel 503 2419.

Ekraan 3. – 9. VI
kell 11.45 (v. a 8. VI), 14.15 (v. a 3. VI,
8. VI), 16.45 (v. a 5. VI, 6. VI, 8. VI), 19.
15 (v. a 5. VI) Kung fu panda 2 3D,
eesti keeles
kell 14.15 (3. VI), 16.45 (6. VI, 9. VI)
Kung fu panda 2 3D, inglise keeles,
subtiitriteta
kell 15, 18, 21 Kariibi mere piraadid: Võõrastel vetel
kell 21.45 Kariibi mere piraadid:
Võõrastel vetel 3D
kell 13 (v. a 8. VI) Koletu

Kontsert

Müüa kuiva kütteklotsi
ja puitbriketti.

Tel 5197 8500.
Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu,
sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport.
Tel 5664 0228.

Korterid Tartus. Tel 506 2212,
742 0240.
Müüa 1- ja 3-toaline korter Jõgeval.
Võimalikud variandid. Tel 511 9340.

Müüa palksuvila (20 m2) Tartus Pikk 61,
Anne kanali ääres. Tel 552 2879.

Kinnisvara ost

2. VI kell 19 X Eesti heliloojate festival: Tartu Uue Muusika Ansambel
3. VI kell 19 X Eesti heliloojate festival: Tallinn Sinfonietta

Korstnapühkimisteenus
kutsetunnistusega spetsialistidelt.
www.tuleohutus24.ee, tel 730 5387.
Laenud kinnisvara tagatisel. Võlgade
kiirmenetlus, õigusabi. Firmade
likvideerimine. Lõunalaenud OÜ,
tel 555 188 99, www.lounalaenud.ee.
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
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostan ja viin ära vanametalli!
Tel 5356 7062.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.
2-toal korter Tartus. Tel 515 3688.
2-toal korter. Tel 507 4635.

Rendile anda

Peoinventari rent: telgid, peomööbel,
lauanõud, tekstiilid. www.reserv.ee,
tel 5300 3995.
Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale, soodne ja mitmekülgne.
Tel 514 9885.
Vannide emaileerimine ja vannitubade plaatimine. Tel 552 2879.

TARTU LINNA TAKSO

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

Näitus

segakoor

Korterid Tartus. Tel 742 0656,
515 3773.

Rendile võtta

Annelinna raamatukogu

1-toal korter. Tel 501 3219.

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

1-toal korter. Tel 503 2345.
1-toaline korter. Tel 511 5949.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Karlova-Ropka raamatukogu

2-toal korter. Tel 502 2728.

kuni 12. VII fotonäitus Eve galerii

2-toaline korter. Tel 554 5900.
3-toal korter. Tel 517 0420.

Tuule Lind
VALE TÕDE

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

Rannar kohtub juhuslikult noorepõlvekallimaga, kes
asub temalt raha välja pressima. Ent enne kui asi
teoks jõuab saada, juhtub mehega autoõnnetus ning
petuskeem jääb mõneks ajaks seisma. See ei takista aga šantazãöörist Varjal ja tolle pojal Rannari peret
aina sügavamale mahhinatsioonidesse mässida.

Kokale kesklinna kohvikus. CV saata
muidex@hot.ee või helistada kella
12-20-ni tel 5558 0251.
Tartu Biotehnoloogia Park pakub
tööd koristajale. Tel 738 3053,
e-post oliivika@biopark.ee.

Jonathan Elphick ja John Woodward
LINNUD

Põllundus
Müüa toidukartulit Laura (25 kg / 10 €,
Tartu piires tasuta kojutoomisega).
Tel 5556 6600.

See taskuformaadis teatmik tutvustab 320 Euroopa linnuliiki. Kõigi lindude kohta on olemas nii kvaliteetne lähifoto kui ka joonistus, et neid oleks looduses kergem raamatu järgi kindlaks teha. Raamat on
kohandatud Eesti oludele ning sobib nii nendele, kes
linde veel väga hästi ei tunne, kui ka edasijõudnutele.

Riided
La Moda secondhand kauplustes
müügil kvaliteetsed kasutatud riided
ja jalanõud. UUS KOGUS KAUPA.

Raamat “Linnud” on kordustrükk 2006. aastal ilmunud ja äärmiselt menukaks osutunud raamatust.

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

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

1-toal korter. Tel 528 6523.

Jakobi Mäe kultuurikoda

Tartu Jaani kirik

Haljastustööd, kiviparketi
paigaldus, aiad jne. Tel 5677 9397,
yourinvest@hot.ee.

1-toal korter Tartus. Tel 504 1390.

3-toal korter. Tel 508 1794.

3. VI kell 18 Vaikuse Muusika
plaadiesitlus Nägemus keskaja
muusikast

Fekaalivedu soodsalt. Tel 513 1903.

Kinnisvara müük

Tartu linnaraamatukogu

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

Raatuse 61 ja Raua 22,
Tartu E-R 10-18, L 10-15.

Teenus

5. VI kell 18 Bolshoi Ballett: Coppelia

Kino

Algus 21. aprilli Tartu Ekspressis
“Saage aru, härra kohtunik, teine mees vasakult on pildil
Imad, mitte Valid. Valid on neljas. Vabandust, aga ma olen
omadega sassis. Kogu see pinnimine ja...
Andke mulle andeks.”
Eesistuja raputas pead, pandimajapidaja nägu lõi punetama,
kaitsja muigas.
“Nii et teine mees on Imad?!” raevutses eesistuja.
“Imad on teine?”
“Teine jah. Saage aru, härra kohtunik,” ütles Karim, “me kirjutasime tädi jaoks pildi tagaküljele, kes on kes, et ta teaks, sest
meid kõiki ju pole ta näinud. Tädi küll tahaks meil kordki külas
käia, aga ei saa Saksamaale tulla. Viisa on kallis ja nii edasi.
Härra kohtunik, pöörake pilt korraks ümber. Saate aru? Seal
on kõik kirjas selles järjekorras, nagu nad teisel küljel seisavad.
Nõnda... Ja millal ma pildi tagasi saan?”
—
Pärast seda, kui politsei fototeegis olevat Imadi pilti arvutiekraanil Validi omaga kõrvutades uuriti, pidi kohus Validi õigeks
mõistma. Imad arreteeriti. Aga tema passis olevad sisse- ja väljasõidutemplid tõendasid, et kõnealusel ajal viibis ta Liibanonis. Karim mõistagi teadis seda. Kahe päeva pärast lasti Imad
jälle vabaks.
Prokuratuur alustas Karimi vastu kriminaalmenetlust valetunnistuse andmise ja Imadi kohta valekahtlustuse esitamise
põhjal. Karim pöördus minu poole, rääkis mulle kogu loo, ja
me otsustasime, et edaspidi ta vaikib. Ka tema vendadel kui
lähisugulastel oli õigus tunnistuse andmisest keelduda. Prokuröril nappis tõendeid. Lõpuks jäi Karimi suhtes kehtima ainult
kuriteokahtlus. Kuna ta oli kõik põhjalikult läbi mõelnud, siis ei
saadud teda süüdi mõista. Arvestati paljude võimalike variantidega. Näiteks võis Valid Imadile raha anda või mõni teine vend
Imadi passiga Liibanonis käia. Nad olid ju nii sarnased.
Loomulikult sai Karim jälle võmmu kuklasse. Vennad ei
mõistnud, et Karim päästis Validi naha ning vedas kohut alt.
Karim vaikis. Ta mõtles siilile ja rebastele.
Lõpp

Tammelinna raamatukogu

Ehitusmaterjal

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

Vedu ja kolimine. Tel 553 2140.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.
Veo- ja kraanateenused.
www.kintlog.ee, tel 505 4060.
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
SOOLAKAMBER - soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu.

Muu
Ostan heas korras nõukaaegse vahvliküpsetusmasina (ovaalse mustriga).
Tel 511 6923.
Ostan vanaaegse jalgratta (igasuguses seisukorras). Tel 5564 2233.

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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Rocki korvpallikool kutsub poisse linnalaagrisse

Sport

Rocki korvpallikool korraldab 13.–17. juunini tasuta linnalaagri. Mängulist tegevust pakkuvatele ja korvpalli algtõdesid tutvustavatele treeningutele oodatakse 6–13 aasta vanuseid poisse ehk neid, kelle sünniaasta jääb
vahemikku 1998–2005.
Linnalaagri treeninguid viivad läbi Rocki korvpallikooli noortetreenerid. Lisaks on treeningtöösse kaasatud TÜ/Rocki meeskonna mängijad ja
treenerid.
Rocki korvpallikooli treeneri Toomas Kandimaa sõnul saavad suvistel
treeningutel korvpalliga tutvust teha need poisid, kes ei ole varem korvpallitrennis käinud. “Linnalaagri mõte on selles, et poisid käivad üks-kaks

korda päevas trennis ja ööbivad kodus. Treeningute põhirõhk on mängulisel
tegevusel, aga tutvustame ka korvpalli algtõdesid, teeme erinevaid harjutusi nii
õues kui saalis,” ütles Kandimaa. “Poisid saavad nädala sisukalt ja sportlikult
veeta ning aimu saada sellest, mida korvpallitrennis tehakse. Neile, kes kõikidest trennidest osa võtavad, on Rocki korvpallikooli poolt ka auhind.”
Linnalaagri treeningud toimuvad vastavalt kavale üks ja kaks korda päevas
Tartu ülikooli spordihoones ja staadionil.
Treeninguga tehakse algust esmaspäeval, 13. juunil kell 10.30, mil poisid
jagatakse nelja vanusegruppi. Järgmised treeningud on esmaspäevast reedeni
kell 10.30–12 ja 16–17.30.
TE

Ahned vanemad jätsid osad
lapsed rattavõistlusel medalita
Kuigi Tartu rattaralli lastesõitudele startis 2900
last ja korraldajail oli
valmis pandud üle 3000
auhinnakoti, jäid viimased lõpetajad tühjade
kätega.

Meelespea
Lastega rattaüritusele minnes:
• tule aegsasti kohale – kiirustamine teeb närviliseks ja segab üritusest naudingu saamist
• tutvu klubi kodulehel olevatelt
skeemidelt, kus asub start, finiš ja
registreerimistelk
• kui laps ei karda, las sõidab üksinda – nii jääb võistlejatele rohkem
ruumi
• lepi enne kokku ja vaadake üle
koht, kus kohtute
• rõhuta, et kui sind seal pole, tuleb
oodata, mitte otsima minna
• kontrolli, et laps teaks saatja nime
ja telefoninumbrit, väiksemate
puhul võib selle talle kleepsuga
riietele kinnitada

RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

“Pole lihtne vaadata lapsi, kes
pika rattasõidu on vapralt finišini pedaalinud ja siis peavad
pisarad laugel lahkuma ilma
limonaadi, jäätise – ja mis neile kõige olulisem – medalita,”
kirjeldas ürituse organisaator
Kunnar Karu Tartu Ekspressile laupäevaste lastesõitude kurvaks kujunenud lõppvaatust.
Aga paraku nii just juhtus,
sest kuigi auhinnakotte oli rohkem kui rajal käinud lapsi, jäid
viimased 10 ja 5 kilomeetri
rajalt tulijad neist ilma. Põhjuseks mitte ainult üllatavalt suureks kasvanud osalejate arv,
vaid saamaahned vanemad.
Et medal, mille paelapikkus
võimaldaks seda kiivrit kandvale lapsele kaela panna, ripneks
pisematel ratturitel lausa nabani ja rattatõukamisega on käed
kinni, pakivad korraldajad laste mugavusele mõeldes joogi,
maiustused, diplomi ja medali
kilekotti. Iga lõpetaja jaoks on
finišialas mõeldud üks selline.
Rajal on tuhanded lapsed,
enamikul saatja, mõnel mitu.
Valdavalt pakutakse kotti lapsele. Vahel võtab selle aga ema,
teinekord isa ja nagu tagantjärele numbreid vaadates võib
tõdeda – tihti lausa kõik kolm.
Läbi aastate on välja läinud
auhindade arv ületanud tegelikku osalejate arvu. Korraldajail pole võimalik kontrollida, et keegi topelt ei saaks ning
see pole ka omaette eesmärk –
antakse kõigile, kes soovi avaldavad.
“Sel korral aga varudest tõesti ei jätkunud,” nentis Karu

nihutas stardid varasema 10
minuti asemel kaks korda pikema intervalli taha. Nii ei tekkinud ummikuid finišis ja oli piisavalt aega stardikoridori minekuks.
Kiivrid ja kokkulepped
Ahnete vanemate tõttu ei jagunud kahjuks kõikidele lastesõitudel
Foto: Kaimo Puniste
osalenud põnnidele medalirõõmu.

nukral toonil. “Ikka leidub inimestes suhtumist, et kui tasuta
antakse, siis tuleb krabada. Mul
on raske mõista, mis toimub
nende vanemate südames, kelle
ahnitsemise tõttu mõni hilisem
finišeerija pidi pisaraid valama.
Aga kui ilmajääjaks oleks teie
laps?”
Medalid lähevad hapuks

Sellest, et korraldajaid ootab
ees tõsine lahing, andis märku eelregistreerimine. Esimese nelja tunniga pandi kirja
350 last. Reedeks oli registreerunuid üle 2000. “Jooke-sööke
ehk asju, mida saab poest osta,
tellisime kohe juurde. Medalite valmistamine on pikem protsess, neid homseks ei saa. Me

ei taha kasutada universaalanoüümseid medaleid. Graveerime sinna aastaarvu ja ürituse numbri. Selliste parim
enne lõpeb samal päeval ning
realiseerida võib neid hiljem
vaid metalli kokkuostus. Sadanuks sel päeval vihma, istuks
me praegu kõlisevate kastide
otsas,” põhjendas Karu, miks
hoidutakse suurematest varudest.
“Nädala hakul jõudis uus
ports medaleid-diplomeid
kohale ning paljud on neil juba
järelgi käinud. Vabandan kõigi
sõitjate ees, kes medalita jäid
ning palun neil nüüd sellele klubisse Tartu Maraton järele tulla,” kutsus Karu.
Positiivse poole peale tuleb
kanda tänavune muudatus, mis

Jätkuvat pahameelt aga valmistavad hooletud lapsevanemad, kes ratastel lapsi saates ise
kiivrit ei kanna. “Ülimalt taunitav suhtumine. Me oleme keelanud kiivrita rajale minna, aga
ikka trügitakse. Väide, et kiirused on ju nii väiksed, ei ole
midagi väärt. Jutt on eeskujust!
Sõnumist, mida sellega lapsele
antakse,” noomis Karu.
Et tegemist on suurüritusega,
kus orienteerumine pole lihtne,
eriti lastel, paluvad korraldajad
mõned põhitõed enne lahkuminekut kokku leppida. Mida siis
teha, kuhu minna ja kus kohtuda, kui finišisse jõudes teineteist üles leida ei õnnestu? Kurb
praktika näitab, et lõviosal juhtudest enne lapse kadumist – ja
neid kordi esineb üha rohkem –
sellele valdkonnale tähelepanu
ei pöörata.

Ekrmaa KK üks liidreid Hugo Erkmaa (esiplaanil).

Erkmaa KK osaleb
Euroopa minikorvpalli
turniiril Brüsselis
Neljapäeval, 2. juunil
Brüsselis startival 33.
rahvusvahelised noorte
(poisid s 1999) korvpalliturniiril European Tournament of Mini-Basketball kaitseb Eesti au Eesti
mullune võitja Erkmaa
korvpallikool.
“Meile jäid eelmise aasta turniirist väga head mälestused
ning seetõttu läheme sinna taas
hea meelega,” lausus omanimelise meeskonna treener Aivo
Erkmaa “Reis on poistele eelkõige boonuseks Eesti meistritiitli võitmise eest. Loodame
huvitavaid ja põnevaid mänge.”
Kolmepäevasel turniiril löövad 16 meeskonna hulgas kaasa tugevad Leedu, Läti, Prantsusmaa, Hispaania, Saksamaa,
Itaalia, Hollandi, Türgi ja Belgia esindused. Samuti külalised
Kanadast Quebecist,” kirjeldas

taset ja ulatust Aivo Erkmaa.
Alagrupis lähevad Erkmaa
ja Gert Prantsi juhendatavad
eestlased kokku Red Vic Wilrijki BBC-ga (Belgia), Istanbuli (Türgi) ning Casertaga (Itaalia).
Erkmaa KK koosseisus mängivad FIBA Euroopa egiidi all
korraldataval turniiril Brüsselis Stefan Aria, Hugo Erkmaa,
Kaspar Kitsing, Markus Andreas Auling, Kaspar Treier,
Aaro Silla, Keven Koppel, Carl
Hans Sammel, Kristen Loid ja
Kerr Kriisa.
Mullu võitis Erkmaa KK
samal turniiril kõik seitse mängu. Teel finaali löödi teiste hulgas 2009. aasta karikavõitjat
Charleroi Spiroud (Belgia) ja
Ceep Sabadelli (Hispaania)
ning finaalis itaallaste Roseto
Abruzzo meeskonda.

Ja siin võiks olla
Sinu reklaam 9. juunil
BRONEERI OMA PEOLAUD
JUBA TÄNA!
PÄEVAPRAAD 2,90 €,
PÄEVASUPP 1,90 €
TOIDU KOJUVEDU telefonidel:
735 5029 ja 5330 0464.
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Küsi ka teisi pakkumisi:
reklaam@tartuekpress.ee • 521 3038

€
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Foto: Anna Romanenko

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

Tartu Ekspress

