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Europeade’il osalejad sõidavad
Tartu ühistranspordis tasuta

Joobes rollerijuht hammustas rannas turvameest

Uudised

Pühapäeva, 5. juuni pärastlõunal kell 14.40 jäi Anne kanali ranna territooriumil G4S rannavalvuritele silma ebakindla sõidustiiliga rollerijuht, kes kasutas sõitmiseks rannalistele mõeldud
ala. Rannavalvurid teavitasid joobetunnustega rollerijuhist politseid ning kutsusid appi G4S
patrullekipaazãi. Üks kohal olnud rannalistest aitas rolleri süütelukust võtmed välja võtta, et takistada rollerijuhi plaani edasi sõita. Kinnipidamisel muutus rollerijuht agressiivseks ning hammustas teda korrale kutsunud turvatöötajat reide ja kätte. Korrarikkuja anti üle politseile. Lõuna piirkonna rannavalvejuhi Teet Lille sõnul on Anne kanali piirkonnas varemgi napsiste suvitajatega
probleeme olnud. “Kuuma päikese ja alkoholi koosmõju organismile on ettearvamatu ning
tugevas joobes vette minek on ka heale ujujale ohtlik, rääkimata sellest, et vägijooke pruukivad
seltskonnad häirivad teisi rannalisi,” ütles Lill.
TE

Volikogu otsustas anda Tartus juuli lõpul toimuval rahvakunstifestivali Europeade osalejatele õiguse sõita festivali ajal
Tartu linnaliinibussides tasuta.
48. rahvusvaheline folkloorifestival Europeade 2011 toimub Tartus 20.–24. juulil ja toob linna tuhandeid osalejaid.
Tartu ühistranspordi kasutajate hulk võib korraldajate hinnangul festivalil osalejate tõttu kasvada kuni 800 inimese
võrra päevas.
TE

Näpud põhjas Eestimaa Rohelisi
kummitab Tartus igivana võlavaidlus
Roheliste parteile nelja aasta eest Tartusse
kontori ja selle sisustuse
hankinud ärimees Urmas
Makrjakov nõudis erakonnale osutatud teenete eest aastaid võlga
tagasi. Edu saavutamata
müüs ta firma koos võlanõudega edasi OÜ-le
Kulverson, kes eeloleval
nädalal Eestimaa Roheliste vastu uuele kohturingile läheb.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

2006. aastal Tartu kesklinnas
aadressil Kitsas tänav 3 lühikest
aega asunud roheliste Tartu
kontorist on erakondlastel tänaseks järel vaid sedavõrd udune
mälestus, et uksele koputava
kohtuasja põhjuseidki on esiotsa keeruline meenutada.
“See on mingisugune viis aastat vana asi,” sõnas roheliste
Tartu piirkonna juht Peep Mar-

diste. “Kui mälu ei peta, siis me
üürisime neilt ruume, kolisime
sealt välja, andsime neile võtmed üle, aga nad millegipärast
elavad siiamaani teadmisega, et
me ei andnud neile neid ruume
üle. Nad blufivad, üritavad raha
välja petta.” 2008. aasta seisuga
nõudis Makrjakov erakonnalt
50 000 krooni, millist summat
mat
at
aga uus omanik saada soovib,
viib,
pole teada.
Roheliste kunagise juhi ag
aga
ga
praeguse lihtliikme Marek
e
ek
Strandbergi (pildil) mälus
lu
us
hargneb toonaseid sündmusi
u
usi
meenutades lahti tõeline poliitiiitseebiooper, milles kohtuasja
sjja
ajendiks sai erakonnakaaslase
asse
solvumine.
“Meil oli soov rentida Tara
artus ruume ja rentisimegi koos
oo
os
mööbliga. Möbleeris selle
l le
härra Makrjakov minu meeeeelest oma vahenditest ja mingil
nggil
hetkel hakati rääkima, et erarakond on selle mööbli ost-

nud. Selline tüüpiline Tartu
lugu – väike Tartu lugu,” leidis
Strandberg. “Lõpuks tuli välja, et kui härra Makrjakov ei
saanud kõrget kohta erakonna juhatuses ja riigikogu nimekirjas ja lõpuks ei saanud ka
riigikokku, siis ühtäkki hakkas ta erakonnalt raha nõudma.”
ma. Strandbergi
väitel rahanõudeks aga alust
ei olevat.
U r m a s
Makrjakov

Tartu südalinnas Kitsas tänav 3 aastaid tagasi asunud roheliste Tartu kontor valmistab parteile senini
peavalu.
Foto: Oliver Kund
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muutus endiste erakonnakaaslaste juttu kuuldes emotsionaalseks, ent ei soovinud küsimust lähemalt kommenteerida,
kuna on ettevõtte koos nõudeõigusega edasi müünud. Uue
omaniku OU Kulverson juht
Vahur Nikopensius ei soostunud täpsustama, mida ja miks
ettevõte rohelistelt saada soovib.
Roheliste erakonna juhatuse liige Jaan Vaabel möönis, et
kohtukutse on küll kätte saadud, kuid kuidas sellega edasi talitatakse, pole teada. “Meil
on advokaadibüroo, aga ma ei
teagi, kuidas sellega saab, kuivõrd meil nüüd peale valimisi
see rahaline võimekus on selline väga... olematu,” sõnas Vaabel. “Meil praegu arutelu käib,
kes sellega ennast kurssi viib ja
sinna minna saab, või lükatakse
kohus edasi ja oodatakse, kuni
uus juhatus ja juhtorganid paika saavad.”
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Sõnar tehti tavatelefonidele sobivaks

Õhusaaste võib eestlase eluiga poole aasta võrra lühendada

TÜ teadlaste loodud keeleabi tarkvaral Sõnar valmis versioon, mis
on peale nutitelefonide nüüd kasutatav ka tavalistes mobiiltelefonides.
Sõnar on eesti õigekirja mobiilirakendus, üldjoontes nagu õigekirjakäsiraamat mobiiltelefonis, kuid teistsuguse tööpõhimõttega – Sõnar
on üles ehitatud kasutaja õigekirjaprobleemidest lähtuvalt.
Rakendus on mõeldud nii tavakasutajatele õigekirja kontrollimiseks kui ka kooliõpilastele reeglite omandamiseks. Kuni 12. juunini on Sõnar kõigile tasuta leitav aadressil www.keelevidin.ee või
Facebookis.
TE

Liiklus, naastrehvide all kuluv teekate, ahiküte ning eelmise
aasta idapoolsed metsatulekahjud - peamiselt just need põhjustavadki peenikeste saasteosakeste lendumist õhku, mis inimeste tervisele suurt ohtu kujutavad.
“Kui need osakesed meie kopsudesse jõuavad, siis nad tekitavad sekundaarseid ühendeid, mis meie tervist mõjutavad. Lisaks
sellele võivad nad minna otse vereringesse ja mõjutada sealtkaudu erinevaid elundeid ja võivad mõjutada ka meie närvisüsteemi
ja sealtkaudu südame rütmi ja südame löögisagedust,” selgitas
TÜ tervishoiu instituudi keskkonnatervishoiu lektor Hans Orru.

Lühiuudised

Tartus hakatakse
lindude lennutamises
mõõtu võtma
Tartus peetakse reedel mobiilimängu
Angry Birds osaetapp, mille käigus üle
saja võistleja koguneb Tartu kaubamaja
esisele väljakule, et endi hulgast nobedamate näppudega mängur välja selgitada.
Nokia korraldatava võistluse lõppfinaali 18. juunil Pärnus pääseb Tartust
neli parimat. Võistlust juhib superstaari
saatest tuntud Teele Viira, kes on ka ise
suur Angry Birds fänn. Võistluste seisu
saab reaalajas jälgida interneti vahendusel Nokia kodulehel.
Soomes palju kuulsust kogunud
mobiilimängu Angry Birds meistrivõistlused toimuvad seitsmes Eesti linnas,
kuhu püstitatakse spetsiaalselt selleks
kohaldatud võistluskohad. 9.–18. juunini toimuvatel meistrivõistlustel saavad
osaleda kõik soovijad, kes on eelregistreerunud meistrivõistluste kodulehel.
Igas mängukohas on võimalik võistelda
kuni 200 mängijal.
Võistluse võitja saab auhinnaks
spetsiaalse Angry Birds kujundusega
Nokia N8 telefoni ning auga välja teenitud tiitli “Esimene Angry Birds Eesti
meister”. Lisaks saab iga eeletapi võitja endale auhinnaks Angry Birds maskotid, mis näevad välja täpselt nagu
mobiilimängust tuntud tegelased. TE

Kokku põhjustavad need ülipeened osakesed välisõhus Eestis hinnanguliselt keskmiselt 600 varajast surma aastas. Samuti
põhjustab õhusaaste täiendavalt ka ligi 400 hingamisteede ning
600 südame-veresoonkonna hospitaliseerimise lisajuhtu aastas.
“Kui me vaatame seda, kui palju inimesed konkreetselt elavad peente õhusaasteosakeste tõttu vähem, siis suuremates
linnades jääb see rohkem kui poole aasta juurde ja just kesklinnas on riskitase veelgi suurem. Me oleme leidnud, et Tallinna ja
Tartu kesklinnas elavad inimesed isegi natuke rohkem kui aasta vähem,” rääkis Orru.
TE

Kõrgkoolides õppivaid
lastekodunoori pärjati
stipendiumitega

Sähvatus!

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

Nädala alguses Tartu
AHHAA keskuses toimunud stipendiumite
üleandmise üritusel said
Eesti Lastefondi poolt
tunnustatud 21 asenduskodudest pärit kõrgkoolis õppivat noort. Heade
toetajate abiga jagati
stipendiumiteks kokku
6825 eurot.
Uues Tartu AHHAA keskuse majas tervitasid noori südamlike kõnedega Eesti Lastefondi
juhataja Sirje Grossmann-Loot,
pikaajalise sponsori JCI esindajad Evely Kokka ja Kaidar Raudmets JCI Toomemäest ja Anne
Rähn sotsiaalministeeriumist.
Eesti Lastefondi juhataja Sirje Grossmann-Loot: “Iga kord
kui jagame stipendiumit tublidele õppuritele, oleks samaväärne ja tähtis premeerida
ning tunnustada ka neid häid
asenduskodude õpetajaid-kasvatajaid, kes noori õigele teele
– hariduse poole on suunanud.
Tee kõrghariduse poole on neil
lastel ju tihti konarlik.”
Iga-aastane kohtumine

Stipendiaat Eva Kõrgmaa
jagas oma kõnes rõõmu, et
vähemalt kord aastas on sti-

Edukalt kõrgkoolis õppivate lastekodulaste stipendiumiteks andis
märkimisväärse panuse JCI korraldatav kontrorirottide võidujooks.
Foto: Eesti Lastefond

pendiaatidel võimalik üksteisega kohtuda. Samuti on oluline, et stipendium annab lisaks
materiaalsele toele ka tunnustuse nende noorte saavutustele.
Põnevatest tegevustest teaduskeskuses rääkis AHHAA keskuse projektijuht Irina Orekhova, kes julgustas noori tegelema
teaduse ja õppimisega. Pärast
pidulikku osa nauditi head

seltskonda ja kringlit.
Õppestipendiume on Eesti
Lastefond välja andnud alates
1989. aastast. Tänavu toetati iga
stipendiaati 325 euroga.
Tartu Ekspress

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

Juunikuumus nõuab lõivu: Eile mõned minutid enne südapäeva
lahvatas keset Ilmatsalu tänavat leekidesse väikebuss Renault
Traffic. Sõidukis viibinud inimesed pääsesid vigastusteta, ent
sündmuskohale saabunud päästjail kulus tubli pooltund selleks, et kustutussüsteemid tööle saada ja leegid veejugadega
lämmatada. Päästetöö juhi andmetel tekkis autol sõidu ajal
elektrisüsteemi rike ning see võis põhjustada ka tulekahju.
Foto: Ingmar Markov
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Kultuur

Kõrgema kunstikooli tudengid kaitsevad
lõputöid linnasüdames

Tartu naiste korvpall pandi
kaante vahele

Eile said alguse Tartu kõrgema kunstikooli tänavuse lennu lõputööde kaitsmised, mis
kestavad 15. juunini. Noorte kunstnike looming ei jää aga mitte kunstikooli seinte
vahele, vaid lõputööde näitus “Lend 2011” on avatud kaubahallis kuni 21. juunini ja
galeriis Noorus juulikuu lõpuni. Kaitsmised leiavad aset kesklinna kaubahallis, galeriis Noorus ja kinos Cinamon. Kokku kaitstakse tänavu TKK-s 46 tööd kunstide, restaureerimise ja konserveerimise, uue meedia, disaini ja moe valdkondades. Tööde
hulgas on filme, fotoseeriaid, maale, konserveeritud ja restaureeritud esemeid ning
disaintooteid. Lõpetajate loomingust pandi näitus kokku ka mullu.
TE

Vello Lään koostas Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi tellimusel raamatu “Üheksa kaptenit ehk maailma tipule lähedal”,
mis võtab kokku Tartu naiste korvpalli käekäigu viimasel neljal
aastakümnel. “Eesti meeste korvpallist on ilmunud oma pool
tosinat raamatut, naiste omast ei ühtki. Järgnevad mõnisada
lehekülge püüavad seda lünka täita,” kirjutab autor raamatu sissejuhatuses. Raamat on müügil TÜ spordihoone administraatori
juures hinnaga 15 € ning suuremates raamatupoodides.
TE

Kutsehariduskeskuse linnalaager
tahab õpivaba suve algust edasi lükata
Raadio- ja helitehnik
Voldemar Kiis
Meenutab abikaasa Elfriede: Pärast seda, kui 1950. a alguses
läks Voldemar rektor Klementi luminestsentslaboratooriumi
juurde tööle, jätkas ta õhtupoolikuti ka raadio Tartu stuudios,
mis pärast oblasti kaotamist oli saanud tagasi oma ruumid EPA
peahoone 3. korrusel Riiamäel. Kutsus mindki sinna ametisse
ja õpetas välja helioperaatoriks. Pidin oskama tasemel lindistada, tundma magnetofone ja helipulti, suutma salvestusi eetrikõlbulikeks monteerida. Hiljem kulusid need oskused mulle
marjaks ära, kui tuli ülikoolis juhendada ajakirjandustudengitele ette nähtud raadiotöö aluste praktikume.
Raadios oli koos huvitav kollektiiv, kelle tegevust suunas
reporter Udo Ugaste. Siin puutusime kokku selliste hiljem tuntuks saanud raadiohäältega nagu Valdo Pant, Heino Jallai, Ene
Hion, Hubert Veldermann, Rein Karemäe, Lembit Lauri ja
teisedki. Tartu stuudiole anti oma raadiobuss ja Voldemaril tuli
selle “Hõbehalliga” sõita sageli Lõuna- ja Kesk-Eestisse saateid
lindistama ja nende helikvaliteeti tagama. Vahepeal oli ta aastajagu ülikoolitööst eemal, siis kutsus Klement teda kui asendamatut spetsialisti tagasi. 1958. a sügisel Voldemar läkski, sedapuhku otseselt Jaan Muuga alluvusse. Oli alguses õppetöökoja
insener, siis vaneminsener, hiljem allüksuse juhataja. 1978. a jäi
pensionile, kuid jätkas kuni surmani 1990. a pensionärile lubatud mahus erialast tööd.
Mäletan, et mitmed arstiteaduskonna professorid – Anti
Rulli, Artur Linkberg, Selmar Siirde – pöördusid Voldemari
poole, et ta aitaks neid nõu ja jõuga uute meditsiiniliste aparaatide konstrueerimisel, katsetamisel ning valmistegemisel. See
loominguline töö meeldis abikaasale, kuna nõudis nuputamist
ning uudsete lahenduste otsimist.
Olles ülikooli õppetehnika osakonna juhataja, lasi Voldemar panna aulasse originaalse helivõimenduse ja tõlkesüsteemid, ülikooli tavalise telefonijaama ehitada ümber automaatjaamaks. Kokku seadis ta töökorda 4 helistuudiot, igaüks eelmisest tehniliselt täiuslikum. Just raadio- ja helitehnika oli tema
elu ja kirg. Seda jagas ka poeg Olavile, kes hiljem isa töö ja ametikoha üle võttis. Koos panid nad aluse ülikooli heliarhiivile, kus
1990. aastaks oli kaugelt üle 1000 lindi, kõik seotud ülikooli elu
ja siin töötanud inimeste mälestustega.
Ajakirjanik H. Harro 1986. a: Aulas peetakse loengut ülikooli ja aula ajaloost. Kõrvalmajas asuvas helistuudios istub
helipuldi taga elurõõmsa olemise ja mõnussoolaka huumoriga juba elatanud Voldemar Kiis. Kuulab ettekannet ja kui
esineja varem kokkulepitud kohal pausi teeb, lülitab magnetofoni sisse. Aulas kõlab samas ruumis kunagi salvestatud muusika, katkendeid kõnedest ja muudki. Helipuldi
signaaltulukesed hõõguvad mõnusalt, ajaloolise salvestusega lint keerleb magnetofonil ja vana Kiis liigutab sujuvalt
heebleid, et muuta heli valjemaks või nõrgemaks, moduleerida tämbrit. Muusika lisamine aitab oluliselt kaasa nn aulaprogrammi emotsionaalsusele, toob lähemale minevikku
ruumi pidulikkusest niigi mõjutatud kuulajaskonnale. Sellinegi formaat oli V. Kiisi idee, mis on aastakümneid ajaproovile vastu pannud.
Elfirede Kiisi sõnutsi armastanud Voldemar salvestada ja
kuulata klassikalist instrumentaalmuusikat ja meeskoorilaulu.
Viimast just seepärast, et meeste madalamaid hääli sai hästi
kvaliteetselt lindistada. Talle oli kvaliteet väga oluline. Kiirustamist ei sallinud, aga ülikoolis tuli rutulisi lahendusi nõudvaid
ülesandeid sageli ette. Ja kui vaja – papa Kiis tegi koos oma
ametkonnaga ära.

Tartu kutsehariduskeskus kutsub äsja vihikud
nurka visanud koolinoori
enda juurde linnalaagrisse, et eeloleva suve
tarbeks õppida selgeks
näiteks punusoengute,
nuudlite valmistamise või
mosaiikplaatide paigaldamise kunst.
Kutsehariduskeskus korraldab 13.–17. juunini esmakordselt
suvise linnalaagri, kuhu oodatakse 6.–9. klassi noori, kes soovivad
vaheaja alguse sisustada praktiliste tegevustega töötubades.
Eeloleva nädala viiel päeval toimub kokku kuus töötuba. Esmaspäeval õpitakse selgeks värviliste pastanuudlite
ning magustoidu valmistamise
kunst, teisipäeval sukeldutakse
aga müüja ameti võimalusterohkesse maailma ning omandatakse kingituste pakkimise
oskused. Kolmapäeval tegeletakse nii juuksehoolduse kui ka
ehitusviimistluse alaste praktiliste tarkuste omandamisega,
neljapäeval õpitakse lauda katma ja reedel leiba küpsetama.
Uued oskused saab juba
järgmisel päeval käiku lasta

Kutsehariduskeskuse linnalaagrisse on oodatud uusi oskusi õppima 6.–9. klassi õpilased.

Tartu kutsehariduskeskuse
koolitusjuht Ülle Antson ütles,
et linnalaagri eesmärk on pakkuda linna ja maakonna noortele
võimalust midagi põnevat juurde õppida, et omandatud teadmisi igapäevaelus kohe kasutada
saaks. “Aasta keskel on õpilastel
võib-olla raske aega leida selliseks tegevuseks. Nüüd on sobiv
aeg seda teha,” leidis Antson.
Kõik koolitused toimuvad
kindlal päeval kas Tartu kutsehariduskeskuse Kopli või Põl-

lu tänava õppekeskuses ja kestavad kella 10–14. Ühest linnalaagri päevast osavõtt maksab
13 eurot, mille eest kaetakse
materjalikulu. Noor, kes soovib
osa võtta kogu nädala koolitustest, peaks välja käima 55 eurot.
Igasse laagripäeva on planeeritud ka väike võileivapaus.
“Kuna meil on rühmas üks
juhendaja, siis igasse rühma
ootame kuni 15 noort inimest,”
sõnas Antson. End võib koolituspäevadele kirja panna kas

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

üksi või sõpradega ja seda saab
teha telefoni ja e-posti teel või
registreerudes Tartu kutsehariduskeskuse kodulehel. Lisaks
praktilisele oskusele saab iga
osavõtja kursuse läbimise järel
ka vastava tunnistuse.
“Kui praktiliste oskuste linnalaager õnnestub, siis tahaksime
sellest traditsiooni teha,” sõnas
Antson. Seeläbi saaksid ka tulevased suved Tartu koolinoorte
jaoks praktilise alguse.
Oliver Kund

Fotod: Lauri Kulpsoo

Koolituspäevad
KHK linnalaagri koolituspäevad eeloleval nädalal kell 10–14:
14. juunil “Müügitöö on põnev!”
15. juunil “Ehitusviimistlus”
15. juunil “Ilukool”
16. juuni “Restoranietikett”
17. juuni “Leiba küpsetama!”
Registreerumine ja täpsem info:
www.khk.ee.
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Koger & Partnerid jättis Lubja tänava
sotsiaalmaja ehituse pooleli

Uudised

Kuigi linnavalitsus sõlmis ASiga Koger & Partnerid Tartu Lubja tänava sotsiaalmaja rekonstrueerimiseks lepingu juba 2009. aasta detsembris, on osa töid tänaseni tegemata ja linn otsustas lepingu üles öelda. 9,5 miljoni kroonise tasu eest oleks firma pidanud tööd lõpetama 15. novembriks
2010. Töövõtja taotlusest tulenevalt lepiti lõpptähtaja pikendamises ühe kuu võrra. 15. detsembril 2010 fikseeriti aga jätkuvalt rida lõpetamata töid – fassaaditööd, varikatuste ja rõdude ehitus,
esimese korruse kolme ruumi ehitus ning trepikodade ja soklikorruse viimistlustööd, küttesüsteemi tasakaalustamine, krundi heakorratööd. Linnale on töövõtja tegevusetuse tõttu kaasnenud
täiendavaid kulusid ning osa kiireloomulisi töid on tulnud tellida kolmandatelt isikutelt.
TE

Statistika

Maikuu üllatas sündide
ja pulmade rohkusega
Tartus sündis maikuus 109
ja suri 83 isikut
257 inimest saabus Tartusse
e
230 lahkus siit
40 abielu sõlmiti
Tartu maavalitsuses
17 abielu lahutati

Draamafestival nõuab pankrotistunud
firmalt kohtu kaudu ammust tasu
Esmaspäeval asub Tartu
maakohus arutama hagi
Athena keskuse kunagise
omanikfirma SA Ateen
vastu, kellelt Draamafestivali korraldajad nõuavad 124 290 krooni.
Vaidlusalune võlg ulatub mitme aasta tagusesse aega, mil
praegust Athena keskust kureeris SA Ateen. “Vana
Vana võlg on
üleval, mida ei õnnestu
nnestu teistmoodi tagasi saada,”
ada,” selgitas festivali üldjuht
ht Margus
Kasterpalu (pildil)
dil) seda,
miks kohtutee ettee võeti.
Athena keskuses,
es, mida
kasutati festivalil
lil ühe
mängupaigana, müüdi
SA Ateen poolt ka festivali pileteid. Üks
ks
osa piletitulust,,
kokku 124 290
krooni, jäeti aga
üle kandmata.
Märtsis avaldas Tartu
rtu
maakohus teate SA
A Ateen
sundlõpetamisest.

“Ateenis on toimunud järjepanu juhatajate vahetusi, mistõttu lahendus on nihkunud
ebamäärasesse tulevikku. Toonased kokkulepete sõlmijad
ei tööta enam nende kohtade
peal ning uued inimesed teevad üllatanud nägusid,” resümeeris Kasterpalu. “Loodame,
et Ateeni mehed on kohal, saab
pikalt veninud lloole mingi
lahenduse,” lõpetas ta
ohates.
Kilgi tan
tankist
tembutab
tembut taas

Kun 2008.
Kuni
aasta lõpuaas
ni juhan
ttas SA-d
A
Ateen Viljar Pohhomov,
kes Draama kodulehe andle
m
meil tegut-

Eesti Parapsühholoogide ja Hüpnotiseerijate Liidu president, INFO JA REGISTREERIMINE:
autasustatud kuldmedaliga rahvameditsiini arendamise eest,
iga päev tel. 508 8237,
parapsühholoogiadoktor
OÜ Võlur Albert, reg.nr. 10055321
Vastuvõtt Tartus:
Albert Stepanjan
17. juunil

individuaalvastuvõtud
ja konsultatsioonid
PARAPSÜHHOLOOGILINE ABI

* alkoholi-, nikotiinisõltuvus
* liigne kehakaal
* selja-, ja kaelavalud
* stress, depression, unetus
* biokorrektsioon (needuse mahavõtmine)
* muud probleemid

Mitu aastat tagasi müüs Athena keskus teatrifestivali Draama pileteid, kuid festivali korraldajateni kõik piletimüügist saadud summad ei jõudnud.
Foto: Oliver Kund

seb nüüd festivali tehnikapealikuna. Edasi kuulusid Ateeni
juhatusse Elina Virro ja Rein
Kilgi vend Andres Kilk. Viimasega seotud seitsmest ettevõt-

test tuntumad on Tartu Sadam,
Ammende Villa, Transcom,
Tari, Elikante.
Veebruarist alates on SA
Ateen juhatuses vaid Aivar

Tõnisson. Tema nime on ajakirjanduses sagedasti seostatud
raskustesse sattunud firmade
likvideerimisega. Tuntumatest
tehingutest on Tõnisson vahetult enne pankrotti minekut ostnud osaluse ja hakanud juhatuse liikmeks Rein Kilgi osalusega firmas OÜ Papivabrik ning
sundlõpetatud ja pankrotistunud turvafirmas AS Tammiskilp.
Ametlike teadannete veebiküljel kohtab Tõnissoni nime
58 korral. Äriregister seostab
Tõnissoni kokku pea poolesaja äriühinguga. Enamik neist
on registrist kustutatud või likvideerimisprotsess käimas.
Ehk mitte lihtlabane tankist,
vaid sama metafoori kasutades vend, kes teatud tingimustel nõus logu tangiga täiskiirusel
sohu põrutama.
Tartu Ekspressil ei õnnestunud Tõnissoni kommentaariks
tabada.
Rasmus Rekand

Lühiuudised

Tartus toimub Eesti esimene
ehtefestival “Ilu asi”
10.–11. juunil toimub Tartu Loomemajanduskeskuses Eesti esimene ehtefestival “Ilu asi”, kus kahel päeval näeb
põnevaid ehteid ja nende autoreid,
moekunsti, näitusi ja saab kuulda Eesti ehtekunsti suurmeistri Kärt Summataveti loengut.
Festivali idee autori ja ühe korraldaja
Kerli Pajusaare sõnul sai ehetele pühendatud festivali idee alguse mõttest, et
ehteid ei saa olla kunagi liiga palju.
“Festivali eesmärgiks on üles leida ja
kokku kutsuda Eestis tegutsevad kunstnikud, disainerid ja loomeinimesed, kes
rakendavad oma oskusi ja säravaid
ideid just ehtekunstis,” sõnas Pajusaar.
Reedel kell 11 avataval ehtefestivalil
esitletakse nii moekunsti kui ka ehteid,
avatakse mitu põnevat ehtenäitust, saab
soetada Eesti kunstnike, disainerite ja
loomeinimeste loomingut. Festivali põhiüritus on laupäeval kell 11 algav “Edevuse laat”, mis koondab kokku eesti ehted,
mida mitte kusagilt mujalt ei leia.
Festival on külastajale prii, tasulised
on vaid õpitoad.
TE

pakub, olenemata ravikindlustuse olemasolust,
hingehoidlikku nõustamist kõigile, kellel on ette
tulnud eluraskusi: kaotust, leina, vägivalda,
konfliktseid suhteid või teisi kriise.
Eelregistreerimine telefoni või e-maili teel esmaspäevast reedeni 12-18

www.stepanjan.com

Ujula 1a, Tartu
www.hingehoid.ee

Tel. 7456585
hingehoid@hingehoid.ee

11. juunil kell 10–16
Eesti Põllumajandusmuuseumis

Suvisted Eesti Põllumajandusmuuseumis
Ülenurme mõisa- ja talupäev
Eesti punase tõu näitus-konkurss
VISS 2011
10.00

Rekonstrueeritud Ülenurme mõisapargis asuva
tiigi ja kraavide avamine. Toetas SA KIK
Esineb folkloorirühm Haavikuemandad
11.00–15.00
Areenil valitakse ilusaim eesti punast tõugu lehm
12.00
Kambja harrastusteatrilt O. Lutsu naljamäng Pärijad
13.00
Meenutame 1941. a juuniküüditamist
10.00–16.00
Avatud näitused ja õpitoad
Saunavihtade õpituba
Laastukorvi õpituba – Avinurme Elulaadikeskus
Kangakudumine, puukoorest laevade meisterdamine
Sepatöö
Võid ja sõira valmistab Eesti Piimandusmuuseum
Tartu Kutsehariduskeskus pakub piimakokteile
Laulab Raen Väikene
Laat – käsitöömeistritel ja kauplejatel
palume helistada 738 3822

www.epm.ee

Pargi 4, Ülenurme Tartumaa

Tee rõõmu!
Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
€

3

6€

kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.

6

Neljapäev, 9. juuni 2011

Uudised

Tartusse tuleb rühmvõimlemise MM

Erkmaa KK sai Brüsselis teise koha

11. ja 12. juunil toimuvad TÜ spordihoones rühmvõimlemise MM-võistlused,
kus kahe päeva jooksul on võimalik näha kõrgetasemelist võimlemist ning osa
saada maailma parimate rühmade pingelisest heitlusest kõige kõrgemate kohtade nimel. Võistlema asub 26 rühma 12 erinevast riigist üle kogu maailma,
kokku umbes 250 võimlejaga. Eestit esindavad suurvõistlusel VK Janika ja VK
Piruett ühendatud rühm ning VK Rütmika ja VK Piruett rühmad. “Tänavu on
näidanud häid tulemusi 6 võrdvõimelist võistkonda, kes kandideerivad esikolmikusse,” selgitas võistluste korraldaja Eesti Võimlemisliidu peasekretär Kadri
Liivak ning lisas, et head tulemused viimaste aastate rahvusvahelistel võistlustel
annavad alust loota meie rühmade edukat esinemist ka tänavusel MM-il. TE

Laupäeval jõudis Brüsselis lõpule kuni 12-aastaste poiste korvpalliturniir
European Tournament of Mini-Basketball, mille finaalis proovisid jõudu
mullune võitja Erkmaa korvpallikool ja Kanada esindus Selection Du Quebec. Erkmaa KK kasvandikel seekord tiitlit kaitsta ei õnnestunud, kuid vaatamata 27 : 42 allajäämisele pakuti tüüpilist Põhja-Ameerika korvpalli viljelevatele vastastele finaalis väärilist vastasseisu. “Jäime kohe pressingu alla
ning esimesel veerandajal saadud suur kaotusseis püsis kogu kohtumise,”
rääkis tartlaste treener Gert Prants, lisades, et meeskond pidi finaalis läbi
ajama vigastustega kimpus Hugo Erkmaa ja Keven Koppeli abita. Erkmaa
KK rivistuses käisid peale vigastatute finaalis platsil kõik mängumehed. TE

Tulumaksusoodustuse piiramine
lööb valusalt lastega peresid
Riigikogus menetluses olev seaduseelnõu tahab
vähendada praegu kehtivaid tulumaksusoodustusi,
mille tagajärjel langeb oluliselt näiteks õppekuludelt tagasisaadav raha ja seega võib treeningute
eest tasumine nii mõnegi lapse perele üle jõu käima hakata.
Foto: Internet

Kaotus kuni 4200 kr aastas

“Esmapilgul tundub, et
tegu on suurte summadega ja see ei puuduta paljusid.
Ent kui pisut süveneda, ilmneb risk, et perede kulutused õppe- ja huvitegevusele
kasvavad,” rääkis Swedbanki
Eraisikute Teabekeskuse juht
Piret Suitsu. “Riiklikus lasteaias näiteks on kohatasu 192–

intressideks (3,4%) tasuda
aastas 1360 €. Euribor, millest
sõltub enamiku Eesti kodulaenude intress, jätkab tõusu
ning on saavutanud viimase
kahe aasta rekordtaseme.
Kodulaenu, kooliks valmistuva lasteaialapse ning
ühe trennis käiva koolijütsiga perel tuleb maksutagastuseks kõlblikke kulusid umbes
2319 € (36 284 kr). Ehk maksutagastuse ülempiir on juba
lõhki.
Näites pole aga üldse arvestatud kõrghariduse kuludega. Peres, kus kõrgkoolis õpib
tasulisel kohal vähemalt üks
laps, pole edaspidi võimalik tulumaksusoodustuse teisi väljundeid, mis puudutavad kodulaenu intresse või
annetusi, enam kasutada, sest
õppetasud jäävad enamasti
vahemikku 1800–1900 € aastas.
Õppekulud võiks ju märkida lapse enda deklaratsioonile, aga see eeldaks, et laps
peaks ise eelnevalt piisavalt
tulu teenima, et soodustust
kasutada. Reaalselt paraku

enamik tudengeid nii suurt
aastatulu ei teeni.
Suitsu tõi mõned näited: aasta infotehnoloogia eriala bakalaureuseõppes maksab 1930 €,
meedia erialal 3000 € ehk pea
47 000 krooni ja arstiteaduses koguni 4600 €. Kõik
need summad ületavad juba
üksigi plaanitavat tulumaksusoodustuse ülempiiri.
Elukestva
õppe rõhutamise foonil on
üle 25-aastaste üliõpilaste osakaal viimase 15 aastaga Eestis kasvanud 22%-lt
37%-le. Seega on paljudes peredes kõrgharidust või
uut ametit omandamas ka
vanemad. Majandusmagistriks saamine maksab näiteks
2820 € aastas.
“Kui aga vanem soovib
samuti sporti harrastada või

osaleb ta täiendõppes, näiteks
keeleõppes, siis need arendavad tegevused maksusoodustuse alla enam ei mahu,” märkis
Suitsu. Seega ei toeta eelnõu
just elukestvas õppes jätkamist,
kui perel on palju kohustusi või
vanem soovib maksusoodustust kasutada laste huvihariduse kulutuste vähendamisel.
Käesoleval
õppeaastal õppis
tasulises õppes
49% tudengitest
ehk 33 929 inimest, sealhulgas
oli sotsiaalteaduste, ärinduse ja
õiguse tudengitest oma raha eest
õppimas koguni
83% ehk 19 370
inimest. 48% tasulistel kohtadel
õppijatest on vanemad kui 25
aastat. See aga tähendab, et
nende õppemaksu ei saa nende eest deklareerida vanemad
või muud sugulased. Enam
kui pooled tudengid on võtnud ka õppelaenu, mille int-

“Kui pisut
süveneda, siis
ilmneb seadusemuudatusega
risk, et perede
kulutused õppeja huvitegevusele kasvavad.”

SOOVID, ET JÄRGMISED TARTU EKSPRESSID JÕUAKSID SINU POSTKASTI?
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ressidele kehtis seni tulumaksusoodustus, kuid alates 2011.
aastal esitatud deklaratsioonist enam mitte. Seega kasvavad paljude oma raha eest
õppivate tudengite õppekulutused veelgi.
Lisaks õppuritele puudutab
plaanitav muudatus üksikvanemaga peresid, kus pole võimalik kulutusi kahe deklaratsiooni vahel jagada või ühisdeklaratsiooni esitada ning
lastega peresid, kus tulumaksusoodustuse alla sobiksid
mitme lapse hobid. Eestis on
21 500 ühe vanemaga perekonda ja kolm ning enam last
kasvab enam kui 16 000 peres.
Kokku kasvab sellistes peredes enam kui 60 000 kooliealist last. Paraku pole paljudes
peredes juba täna liiga madala tulu tõttu võimalik maksusoodustusi kasutada. Kavandatav seadusemuudatus
tähendab aga, et ka tulevikus,
kui nende sissetulekud peaksid suurenema, jääb maksusoodustuse summa täna võimalikust oluliselt väiksemaks.
Tartu Ekspress

TOOMAS

ANNI

Telli Tartu suurima tiraaþiga ajaleht
Ülikooli 1 • telli@tartuekspress.ee • 730 4455

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

Eelnõus on kirjas plaan
kahandada füüsilise isiku tulust lubatud mahaarvamiste kogusummat 3196
eurolt 1920 eurole (50 000
kr / 30 000 kr). See aga mõjutab paljusid Eesti peresid, kel
on kodulaen, mõni pereliige
omandab kõrgharidust tasulises õppes või mitu last käivad huviringides, lasteaias või
tasulises koolis.

268 € (3000–4200 kr) aastas.
Mistahes spordihobile, olgu
selleks tantsukool või jalgpallitrenn, kulub aastas samuti
ca 192 € (3000 kr) lapse kohta. Enamik trenne on oluliselt
kulukamadki.
Aga kui peres on mitu last
või käib lasteaialaps lisaks
veel tasulises eelkoolis, mille
hinnad küünivad kohati üle
64 € (1000 kr) krooni kuus,
saab näites kokkulöödud
summadest (960 € / 15 000 kr)
juba pool maksimaalse tagastuse summast,” nentis Suitsu.
Kokku kahaneb laenuintressidelt, õppekuludelt
ja annetustelt tagasi saadav
raha, maksimaalselt 268 €
(4200 kr), pärast tulumaksu langetamist 20%-le, 255 €
(4000 kr) võrra ühe deklaratsiooni kohta aastas. “Tegu ei
ole väikese rahaga. Keskmise
pere jaoks tähendab see aastas juba tervet lasteaiatasu või
ühe lapse kogu aasta trennikulusid,” märkis Suitsu.
Swedbanki andmetel on
keskmine kodulaenu jääk
40 000 eurot. Keskmiselt tuleb

RAV

1. juunil, lastekaitsepäeval läbis riigikogus
esimese lugemise tulumaksuseaduse muutmise
seaduse eelnõu, mis lööb
rängalt õppijate ja lastega perede rahakoti pihta.

BETOONI

www.sadloy.ee

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

Pärnaõie talu
kontsert
12. juunil
kell 18

Tartust 22 km,
Elvast 4 km Vapramäe bussipeatus
Pilet eelmüügist 8 €, piletid
müügil Piletilevis ja Piletimaailmas.
Info +372 505 9625,
info@kontsertkorraldus.ee
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AHHAA-s avatakse robotloomaaed
Alates 11. juunist tegutsevad Tartus AHHAA robotloomaaias kummalised
hiigelelukad, kelle liikumise ja toimimise sisemised mehhanismid on publikule läbinisti nähtavaks tehtud. Robotloomaaia asukad tutvustavad sel viisil
mõningate hämmastavate loomade bioonikat ehk loodusest lähtuvaid konstruktsioone ja mehhaanikat. Loodus on imeline leiutaja, võimaldades inimkonnal õppida aina uusi nutikaid tehnoloogiaid. Teaduskeskus AHHAA õhutab
oma külastajaid uurima, kuidas toimub ehitamine, konstrueerimine ja katsetamine elusolendite jälgimise kaudu. Külaskäik robotloomaaeda aitab mõista,
kuidas toimivad looduses päris loomad või putukad. Näitust saab külastada
Eestis ainult Tartus AHHAA uues majas kuni novembri alguseni.
TE

Vaba aeg

Päästa oma aju säästurežiimilt!
Kas tead, mis on maailma võimsaim energiasäästumasin? Inimaju!
Meie aju on loodud selliselt, et kui
vähegi võimalik, siis lülitab ta ennast
stand-by rezãiimile. Kui meile tuleb
ette lahendamist vajav olukord või
otsustamist nõudev situatsioon,
siis ei hakka aju energiat raiskavalt
uusi lahendusi otsima, vaid otsib
esmalt üles mõned vanad
šabloonid – lahendused, mida oleme ise
varem analoogses
olukorras kasutanud. Kui šabloone on
mitu, siis usume, et
oleme olnud loovad ja
leidnud palju lahendusi.
Aga mis siis, kui leitud
lahendus töötab? Töötab keskpäraselt ja veab meidki keskpärasusesse?
Jah, mõnikord on see kasulik, isegi vajalik. Aga kas see
säästurezãiim on arukas iga kord?

Selleks, et aju võimalikult vähe
energiasäästurezãiimil töötaks anna
talle pidevalt uut sisendit – võimalust näha ja kogeda uusi asju. See
hakkab lihtsatest asjadest: näiteks
sõida hommikuti tööle mööda uut
teed; mine osta poest ajakiri, mida
pole kunagi lugenud ja loe see läbi;
suhtle aktiivselt nende töökaaslastega, kellega sa tavaliselt ei
suhtle; reserveeri vähemalt üks lõuna nädalas
selleks, et kutsuksid külla mõne huvitava inimese; loe head ilukirjandust – need on ju inimsuhete õpikud ja inspiratsiooniallikad. Usud, et Sul
pole kõigeks selleks aega? Palju “õnne” – sinu aju on tõhus energiasäästja ja Sa elad suure tõenäosusega enamiku päevast autopiloodil.
Indrek Maripuu,
www.maripuu.eu

Lokaal Sumin

Kino

17. VI kell 19 Maarja-Liis Ilus

Ekraan 10.–16. VI

Ristiisa pubi

kell 11.45, 14.15, 16.45, 19.15 (v.
a 16. VI) Kung Fu panda 2 3D
kell 21.45 Kariibi mere piraadid:
Võõrastel vetel 3D
kell 12, 15, 18 Kariibi mere piraadid: Võõrastel vetel
kell 19 (v. a 16. VI) Super 8
kell 21 Taevariik

9. VI kell 21.30 Trahter
16. VI kell 21.30 Taas
18. VI kell 21.30 4 Tankisti ja
Rebane

Kontsert
Café Shakespeare
9. VI kell 20 Villu Laiapea
11. VI kell 22 Priit Lomp ja Villu
Laiapea
16. VI kell 20 Raen Väikene
18. VI kell 20 Raen Väikene

Genialistide klubi
16. VI kell 19 Projekt Pii

LOOMA

Tartu Jaani kirik
10. VI kell 19 Maestro Paul Mägi
meistrikursuste lõppkontsert
14. VI kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Hannes
Metssalu (metsasarv)
15. VI kell 19 Jessu sõitsõ jõkõ piti.
Seto legendilaulud

Tartu linnamuuseum
10. VI kell 18 Üks kaunis mälestus
jäänd meelde ...

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

Karlova-Ropka raamatukogu
kuni 12. VII fotonäitus Eve galerii

Tammelinna raamatukogu
kuni 30. VI raamatukogu fotoringi
neljandat tegutsemisaastat lõpetav
näitus

Tartu linnaraamatukogu
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)
kuni 8. VIII Epp Nõgese maalinäitus
Suve süles
10. VI – 12. VIII Ove Büttneri maalinäitus Suvevärvid ja nokturnid

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

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
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.

Tartu linnaraamatukogu
16. VI kell 10.30 muinasjututund
lastele, kavas on Lugu väga kavalast mehest

TARTU MAARJA KIRIKUS

Ehitustööd
San-tehnilised tööd ja küttesüsteemide hooldus. Tel 516 6836.

Pepleri 1, Tartu

12. juunil kl 12 nelipüha
(suvistepüha) jumalateenistus.
kl 18 toomamissa Tartu erinevate koguduste
ühiselt korraldatav
mitmekesise muusika
ja erilise palveosaga
noorte- ja
pereteenistus.

Täpsem info:

www.eelk.ee/tartu.maarja

PÄI
KE

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

Pakun tööd
Kohvik Anna Edasi otsib
peoteeninduse kogemusega
täistööajaga TEENINDAJAT.
Info tel 514 6920 või
annaedasi@gmail.com

Korterid Tartus. Tel 506 2212,
742 0240.
Müüa 3000 m³ elamukrundid.
www.hot.ee/orutee, tel 503 2419.

1-toal korter. Tel 528 6523.
2-toal korter Tartus. Tel 515 3688.
2-toal korter. Tel 507 4635.

Korstnapühkimisteenus
kutsetunnistusega spetsialistidelt.
www.tuleohutus24.ee, tel 730 5387.
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.
Ostame ja viime ära vanametalli!
Vajadusel võtame raskesti äraveetavad/kättesaadavad konstruktsioonid
osadeks. Samuti aitame ära viia vanu
autoakusid. Raha kohe! Transport
tasuta. Tel 5356 7062.
Pandita VÄIKELAENUD ja laenud
kinnisvara tagatisel. Võlgade kiirmenetlus. Lõunalaenud OÜ,
tel 555 188 99, www.lounalaenud.ee.

Peoinventari rent: telgid, peomööbel,
lauanõud, tekstiilid. www.reserv.ee,
tel 5300 3995.

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.
Tartu lasteaed Sirel kuulutab välja
konkursi õppealajuhataja ametikoha
täitmiseks (osaline töökoormus).
Kandideerijalt soovime vastavust kvalifikatsiooninõuetele ning head vene
keele oskust. Avaldus, CV, haridust
tõendavate dokumentide koopiad
saata hiljemalt 22. juuniks Tartu lasteaed Sirel, Lubja 14, 50303 Tartu,
sirel@post.raad.tartu.ee. Täpsem info
tel 736 1596, 5645 2891.

Küte

Põllundus

1-toal korter Tartus. Tel 504 1390.

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

Rendile võtta
1-toal korter. Tel 501 3219.
1-toaline korter. Tel 511 5949.
2-toal korter. Tel 502 2728.
2-toaline korter. Tel 554 5900.
3-toal korter. Tel 517 0420.
Noor lastega pere üürib 3toalise kõigi
mugavustega korteri. Tel 518 9709.

Lõhutud segaküttepuu 50 cm.
Tel 5622 2733.

Kinnisvara ost

KLIINIK

Korterid Tartus. Tel 742 0656,
515 3773.

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

Muu

Tartu ülikooli ajaloo muuseum
19. VI kell 19 kammermuusika kontsert, esinevad Roland Liiv (tenor) ja
ansambel Dorpat

Rendile anda

Killustik, liiv, muld, sõelmed,
maakivid. Räni küla, veovõimalusega
4 m3/6 t. Tel 5622 2742.

Näitus

Vaba aja soovitus

Materjal

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

Teenus
TARTU LINNA TAKSO

7 366 366

ainult
0,55€/km
www.tartu.taksod.ee

Elektritööd eramajades ja korterites.
Töö kiire ja korralik. Tel 523 8521.

3-toal korter. Tel 508 1794.

Haljastus- ja planeerimistööd Bobcatiga. Tel 5622 2742.

Ostan väiksema maja Tartus. Või
vahetan korraliku väikese maja vastu
Viljandi linna piiril. Tel 5197 9974.

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

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.
Veoteenus 4 m3 multiliftiga (täitematerjal, ehituspraht jm). Tel 5622 2742.
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.
SISUSTUSPOOD müüb ja võtab müüki kasutatud mööblit. Tel 5342 7690,
Teguri 30.

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

16. juuni TARTU EKSPRESS
tuleb koju kätte!

KUULUTA
LEHES JA
VEEBIS
tartuekspress.ee/kuulutused
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

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

Leht toimetatakse igasse Tartu postkasti!

Tiraaž:

40000
Telli reklaam kõige
suurema sihtgrupiga
Tartu ajalehte.

reklaam@tartuekspress.ee
521 3038

REKLAAM ( 730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

LEHE TELLIMINE (1.90 eurot / 29.73 kr kuu) ( 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

8 Reklaam

Neljapäev, 9. juuni 2011

Pakkumised kehtivad 10.-12.06.2011 K-rauta Tartu, Valga ja Võru kauplustes.

TERRASSIPLAAT
30 X 30

LAMAMISTOOL

Eukalüpt ja akaa
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VOOLIKUKÄRU
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74 X 186 X 51 cm

Komplektis voolikKOMPLEKT
20 m + liitmikud
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KIIKTOOL

Punane ja sinine
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