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IGA TÖÖ JAOKS LEIDUVAD SOBIVAD KINDAD – MEIE AITAME SUL VALIDA!
Asjatundjad hindavad TAMREXi töökindad absoluutseks tipptoodanguks Baltikumis ja väärikaks vastaseks Skandinaavia parimate kindatootjate kõrval. Kümne aastase
tootearenduse tulemuseks on üle 300 erineva artikli kõikvõimalike tööde jaoks, alates ühekordsetest kuni PRO-sarja töökinnasteni välja. Omaala tõelised meistrid Eestis,
Soomes, Lätis, Leedus kiidavad meie kinnaste kestvust, hingavust, sobivust käe loomuliku liikumisega ja laia suuruste valikut.
3,5 miljonit müüdud kindapaari aastas on ära hoidnud mitmed vigastused ja säilitanud tuhandete töökäte hea tervise.
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PVC-punktidega
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sünteetilisest nahast

RedDiamond
latekskattega kindad

PerfectFit
õhukesed töökindad

Seanahast
universaalsed töökindad
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universaalsed töökindad
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Hi-Vis töökindad
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Töökindad
kvaliteetsest kitsenahast

Pro-sarja töö- ja
vabaajakindad

Pro-sarja
Hi-Vis softkindad

Puutetundlik
PU-materjal
sõrmeotstes
Täpsed ja
tugevad
õmblused

Käed on meie kõige olulisem töövahend peaaegu kõiges, mida teeme. Igal käel
on 27 erinevat luud, 55 lihast ning 30 liigest. Kätes on ühendatud tugevus ja jõud,
võimega teha täpsust nõudvat tööd.
Kindad on tehtud mitmetest erinevatest materjalidest, nagu näiteks puuvill, nahk,
PVC, nitriil, lateks, nailon. Sellisel moel on võimalik ära kasutada erinevate materjalide omadusi ja anda kasutajale parim kaitse võimalike ohtude eest.

-20%

SOBIVAD HÄSTI KA SPORTIMISEKS!
Väga mugav lõige
Sõrmede vahel
õhuke hingav kangas
Hästi hingav käeselg

Läbiõmmeldud
pehmendusega
peopesa

KAITSE OMA KÄSI!

norm. 4.80

Valitud ja kvaliteetne
loomanahk peopesas
Neopreen-kangast
mugav randmeosa

Lai suurustevalik (7-11)
Vastupidav
neopreen-kangas
Valmistatud kvaliteetsetest
materjalidest

17.art 44-381

TÖÖKINDAD
Tamrex Pro 800

Mugav takjakinnis

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 30.08.2012 või kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
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Tööõnnetuste arv kasvuteel

Tööinspektsiooni statistikast nähtub, et aastate lõikes on Tartumaal
kõige trööstitum amet seadmete ja masinaoperaatoritel (tööõnnetusi 84), -juhtidel (63), lihttöölistel (77) ja klienditeenindajatel (57).
Kõige kurjem oli saatus läinud aastal klienditeenindajate vastu,
kellega juhtus pea poole rohkem õnnetusi kui aasta enne seda.
Järgnesid turvamehed ja lihttöölised. Vastukaaluks langes eluvintsutustesse pisut vähem operaatoreid ja masinajuhte.
Võrdlemisi kannatusrohke oli esimene kvartal ka nelja sekretäri
jaoks, kes sattusid tabelisse esmakordselt. Kuidas 2012. aasta lõppeb ei tea keegi, kui aga üks häda juhtub teise otsa tulema samas
taktis, on järgmise aasta tabelis 519 kannatanut. Seda on 19 võrra
rohkem kui mullu ja 144 enam kui 2010. a.
Kui viimase kahe aastaga niitis vikatimees otse tööpingilt kolm
ametimeest, siis tänavu sedavõrd musta statistikat registreeritud
pole. Samuti on viimase 27 kuu jooksul juhtunud 1010 õnnetusest
937 lahterdatud kui „kerged“.
Lõuna inspektsiooni teabespetsialist Anni Raigna statistikat siiski
puhta kullana võtta ei soovita, sest infosüsteemis on ametinimetusi erinevaid, aga töö sisu võib olla sama. „On täielik anomaalia,
et kõik rasked õnnetused juhtuvad erinevates eluvaldkondades.
Ühelgi aastal ei paista silma, et teatud ametitega juhtub eriti palju
raskeid õnnetusi. Näiteks 2011. a ametid praktiliselt ei kordunud.“
Amet
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operaator (puidu-, metalli-, jne)

41

36

7

masinajuht (veok, kraana jne)

29

26

8

lihttööline

23

46

8

vangivalvur

18

21

6

hooldustöötaja

15

15

5

turvamees

11

28

8

lukksepp

10

10

klienditeenindaja

10

39

päästjad

9

politsei

8

puusepp

8

mehhaanik

8

tisler

5

8

11

13
5

õpetaja

18

8

kokk

16

6

betoonija

11

direktor/juht

10

sekretär

4

375

500

„Iga päev satuvad nii lapsed kui
ka lapsevanemad uutesse situatsioonidesse, kodust tänavale astudes, last lasteaiast kooli saates ja
erinevaid valikuid tehes astub igaüks igal hetkel üle läve,“ nentis Lille Maja direktor Hele Riit-Vällik ja
nii saigi sündmus endale nime.
Reedene lastekaitsepäeva programm on koostatud neid printsiipe silmas pidades ja seetõttu on
Tartu kesklinn Raekoja platsist
kuni Tartu kaubamajani jaotatud
erinevateks maailmadeks, kuhu
sisenedes tuleb astuda üle erinevate lävepakkude. Lävepakkudel
on kirjas erinevad Eesti vanasõnad ja need on kõik käsitsi puidu
sisse lõigatud.
Lastekaitsepäev avatakse linna erinevate tantsu- ja liikumisrühmade teatetantsuga, mida
juhib Tartu linnapea Urmas
Kruuse veoauto kastist. Teatetants toimub kogu Küüni tänava ulatuses.
Programm on jagatud üheksaks erinevaks maailmaks. Teatri- ja teadusmaailma egiidi all
püstitakse Raekoja platsile telk,
kus lisaks AHHAA teadusteatrile
saab alates kell 13 näha Tartu linna algklasside ja põhikoolide näi-

Aasta eest jagas lastele pühendatud päeval maiustusi kommidraakon.
ERAKOGU

temänguringide etteasteid.
Kaubamaja kõrval asuvas muusikamaailmas astuvad üles mudilas- ja lastekoorid, Muusikakoda,
erinevad laulustuudiod. Üheksa
tunni pikkuse kava jooksul astub
üles ligi tuhat noort muusikasõpra.
Poe tänava nurgal asetsevas
tantsumaailmas näitavad oma
oskusi ja teevad erinevate tantsustiilide õpitube mitmed eri tantsustiilide viljelejad. Turvalisuse ja
tervise maailmas tutvustavad oma
töid ja tehnikat tuletõrje, politsei
ning kiirabi. Spordimaailmas saab
muude alade kõrval tutvust teha
tänavatennisega. Veel mahuvad
linna loodusmaailm, pärimusmaailm, loovus- ja kunstimaailm
ja maailmapäeva maanurk Anne
noortekeskuses.
Lastekaitsepäeva raames annab
Tartu Uues Teatris etendusi Sorin
Tsirkus Tartu sõpruslinnast Tamperest ning ka seekordne kontorirottide heategevusjooks Rat Race
(reedel kell 16 Raekoja platsil),
kogub raha, et toetada Tartu linna
andekaid lapsi.
Samal päeval kell 13 avatakse
Tamme staadionil 87 956 eurot
maksnud mänguväljak (2500 m²),
tund hiljem ootavad Vaksali pargis
nagamanne uus liumägi, ronila ja
pesakiik.
RASMUS REKAND

Turistid jäävad kesklinnas ratasteta

8

...
Kokku

Tänavune lastekaitsepäev
Tartu kesklinnas koondub
alapealkirja „Üle läve“ alla.

135

Läinud suvel Küüni tänaval
innukalt alustanud tõuke- ja jalgrataste laenutus
tänavu ei stardi.

Ratast laenuta poest
∞ Rattaring (Aardla 112) 12 €
(24h)
∞ Velospets (Riia 130) 15 €

Swedbanki Eedeni kontor
läheb suveks värskenduskuurile
Alates 11. juunist on Swedbanki Annelinna kontor kapitaalremondi
tõttu suletud. Lähimad kontorid asuvad Tartu kaubamajas (Riia 1),
Lõunakeskuses (Ringtee 75) ning Turu 1, kus on Dorpati kontor.
„Kontor saab täiesti uue ilme, sisustuse ja paigutuse, pindala
jääb samaks,“ selgitas Swedbanki pressiesindaja Mart Siilivask, kelle
sõnul jagatakse ligi paarkümmend töötajat remondiperioodiks ära
teiste kontorite vahel.
Renoveerimistööde ajal on jätkuvalt võimalik kasutada nii sularaha-, sularaha sissemakse- kui ka makseautomaati. 11.–15. juunil,
5.–6. ja 11.–13. juulil ning 3., 6., 10. ja 13. augustil kell 10–15 on
Eedeni keskuse automaatide juures kliente vajaduse korral abistamas panga administraator.
Suvekuudel teenindab erigraaﬁku järgi ka Swedbanki Dorpati
kontor, mis on avatud igal laupäeval kell 10–14. Värske ilmega
Annelinna kontorisse oodatakse taas 21. augustil.
„Palume ebamugavuste pärast vabandust ja loodame, et kliendid saavad kõik pangaasjad korda ajada võimalikult muretult ja
mugavalt,“ toonitas Siilivask.

„Sellel suvel ei toimu, sest vahetasin töökohta ja läksin Tallinnasse ära,“ selgitas aasta tagasi südalinnas ainulaadse laenutuspunkti käima tõmmanud MTÜ Eesti
Tõukespordi Liidu juhatuse liige
Martin Medar, salgamata, et mullu olid plaanid uhked.
Eelmisel suvel ootas Küüni 7
hoovis iga päev kell 11–20 rentnikku paarkümmend ratast. Ühe tunni rendi hind oli 4 eurot ja päevahind 12 €. Võrdlemisi krõbeda taksi kiuste jäi Medar enda sõnul ettevõtmisega rahule. „Iga päev olid
rattad väljas, aga teisalt oleksime
ise pidanud olema aktiivsemad.“
Teenus oli mõeldud eeskätt
turistidele ja kavas oli teha kolmneli punkti üle Tartu linna, et sõiduriista oleks võimalik tagastada ka mujale, näiteks hotellides-

∞ Jalgratas (Laulupeo pst 1) 15 €

se. Idee elluviimiseks taotleti raha
keskkonnainvesteeringute keskuselt, ent tulutult. Praegu saab Tartus kaherattalisi laenutada üksnes
rattapoodidest.
Hoolimata nullkasumist soovitaks Medar laenutuse ideed edasi
arendada. „Hinnad peaksid olema
madalamad – umbes kolm eurot
päeva peale. Ka Taanis ja Hollandis on need oluliselt väiksemad.
Samuti ei ole Eestis siseklientuur
nii aktiivne.“
Miks siis kirvehinda küsiti?
„Sest raha kulus uute rataste toomisele, pluss pidime laenutuses
töötavatele noortele palka maksma.“
JUHAN LANG

Ilmatsalu 28, tel. 742 4677; www.toptartu.ee

Kui läinud aastal oli turistidel võimalik Rüütli ja Küüni tänava nurgalt
välja laenutada 15 jalg- ja 5 tõukeratast, siis tänavu jääb neil vaid nõutult käsi laiutada.
JUHAN LANG

tartuekspress
spress
Anne kanal saab ÜHE LAUSEGA
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Jalgratturid
terroriseerivad
Kirjutan teile murest Küüni tänavaga. Enne ehitustöid ja renoveerimist
oli maha märgitud eraldusjoon ratturite ja jalgsi liikujate jaoks. Nüüd
on kasutatud küll mitut eri tooni
kivi ja puitu (isegi maakive), kuid
unustati näidata, kus peaks sõitma
ratturid ja kus on koht aeglasemalt
liikuvatele inimestele. Jalutan tihti
mööda teed lapsega ja korduvalt
on meist demonstratiivselt väga
lähedalt mööda sõidetud. Justkui
meie oleks ratturitele ette jäänud!?
Kogu aeg ei jõua last ka käeotsas
vedada, tema tahab ju maailma
uurida! Sellel teel on aga oht, et
väike inimene jääb esimese kihutava ja inimeste vahel sõeluva ratturi
alla. Olen näinud ka, kuidas üks ratturitest liigsete manöövrite tõttu
tasakaalu kaotas ja kukkus. Olukord
on ohtlik mõlemale osapoolele!
Millal tehakse teele selge eristus
ratturitele või keelatakse nende
sõitmine üldse? Sõita saab ju ka
mööda paralleelseid Ülikooli tänavat ja Vabaduse puiesteed. Viimase
kergliiklusteel on erinevad rajad
korralikult eristatud. Sellise keelu
pärast ei peaks ratast nurka viskama, sõitmata ei jää kellelgi.
Karl A.

ÜHE LAUSEGA

Tutvumine
kahepaiksetega

ringi peale

TÜ loodusmuuseum korraldab
3. juunil zooloog Piret Pappeli
juhendamisel tasuta kahepaiksete
õpperetke Otepää ümbruses, välja sõidetakse Vanemuise 46 eest
3. juunil kell 10, eelregistreerimine
aadressil loodusmuuseum@ut.ee.

1245

eurot koguti Tartu erakoolide
päeva heategevusliku kontserdi
ja laadaga „Hoiame ja hoolime“
Peedule rajatava noorte miljööteraapia keskuse heaks, kus lapsed
saavad tulevikus terapeutidelt abi
näiteks depressiivsuse, söömishäirete ja hirmude korral.

Küüni tänav on määratud jalg- ja
jalgrattateeks, kus võivad mõlemad liikuda. Neid radu eraldada
on küllaltki keeruline ja see võib
olla isegi ohtlikum. Küüni tänav
ei ole päris tänav, vaid pigem väljaku moodi, kus on väga suures
ulatuses ka palju risti käimist pargi
ja Ülikooli tänava vahet. On väga
raske konkreetset suunda maha
märkida, et siin võivad vaid ratturid
sõita. Praegune lahendus õigustab
ennast rohkem.
Reaalne olukord on see, et neid
radu ei panda väga tähele. Kohe ei
pruugi märke igal pool näha olla
ja seetõttu ei tea jalakäija, kummal
pool ta peab kõndima. Kui rattur
tuleb suure hooga arvates, et tal on
seal eesõigus ning keegi kogemata
üle joone satub, võib õnnetus olla
traagiline.
Tegelikult on nii, et tee on neil
ühine, nimetusega jalg- ja jalgrattatee. Joonega eraldamine on täiendav liikluskorralduslik reguleerimine, kuid see ei anna seaduse ees
õigust, et rattur võib omal poolel
kihutada. Kui ta jalakäijast möödub,
siis ta peab arvestama jalakäija kiirusega ja mööduma temast jalakäija kiirusega.

Avalda arvamust
toimetus@tartuekspress.ee

Suvine bussigraaﬁk

Sarnaselt eelmiste aastatega hakkavad alates 11. juunist kehtima
suvised bussigraaﬁkud, sellegipoolest jääb enamikul liinidest
tööplaani tihedus samaks, muutuvad ainult väljumisajad.

Lahkus kaks legendaarset treenerit
Viimased päevad on taevastele
spordiradadele viinud kaks Tartu
legendi – korvpallitreeneri Arne
Laose ning kergejõustiku suurkuju Martin Kutmani.

Sammud terviseks
Reedel algab jalgsikäimist propageeriv kampaania „Jalgsi tervise
nimel“, mis on seekord suunatud
45–55aastastele linlastele, registreerida saab 1. juunil kell 12–14
Küüni tn pargi tervisetelgis.
„Hästi palju on rattureid ja teinekord on väga palju lapsi. Suurem ring oleks ikka parem, siis inimesed
hajuvad ära,“ leidis kaks aastat rulluisutanud Jana Toodo (esimene). Kaidi Kalind (teine) ja HannaLiisa Kalind kiitsid sõbranna arvamuse heaks.
JUHAN LANG

Rulluisutajatel on põhjust rõõmustada, sest
kolm aastat tagasi ümber
Anne kanali alustatud
jalg- ja jalgrattatee ehitus peaks valmima sügisel.
„Mitte mingit jama ei olnud,
lihtsalt oli Euroopa Liidust
rahastus niiviisi,“ kommenteeris linna teedeteenistuse spetsialist Riina Lill tõika, et vastaskaldalt läbi jooksev Turu silda
ja Ihaste teed ühendav 3,8 kilomeetri pikkune lõik valmis juba
2010. aastal.
Kui Ihaste-suunalise kergliiklustee kogumaksumus oli
786 113 eurot, siis Anne kanalit ümbritseva raja ühendamisele kulub Lille hinnangul alla
200 000 €. 2008. aastal hõikas
linn välja, et kanali ja Emajõe
vahelisele alale planeeritakse
ka parklat ja Sõpruse silla lähedusse paatide vette laskmiseks
kaldteed koos juurdepääsutee,
manööverdusala, parkimislahenduse ning välisvalgustusega.
Kuna praegu taotleti raha
üksnes kergliiklusteele, paigutas Lill need plaanid tulevikumuusika žanrisse. „Esialgses
projektis sellele küll mõeldi, aga
praegu ei oska midagi rääkida.“

Rattakratid tööhoos
Viimase nädala jooksul on Tartus
politseile teatatud 9 ratta vargusest, mille väärtuseks hindavad
omanikud kokku üle 7000 euro.

Baltimaade parimad
veebidisainerid

Toomas Põld
linnavalitsuse jalgrattateede ja liikluskorralduse spetsialist
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Esimestel Balti riikide veebidisainerite kutsevõistlustel saavutasid
Tartu kutsekariduskeskuse õpilased Martin Kangur ja Deivid Sarapuu esimese ja kolmanda koha.

Doonoriverd napib
Suuremate operatsioonide tõttu
on TÜ kliinikumi verevarud kriitilises seisus: kokku on kuivanud 0
ja A-negatiivsed ning A-positiivne
grupp, mistap oodatakse kõiki,
kel vähegi võimalik, esimesel võimalusel nõela alla.
Planeeritud lõigul läheb asfaldi ja sõelmete alla ligi 800 m,
kogu ring võtab enda alla 1600 m.

Karta, et 10. novembri tähtajaga tööd rannakülastajaid häirida võiks, tema kinnitusel ei
maksa.

Poolt ja vastu
Esmaspäeva õhtul Anne
kanali ääres veel muldkattega
teed pidi silganud kepikõndija Veroonika pidas kogu ringi
asfalteerimist mõttetuks. „Elan
siin ligidal. Ei tea, kas tahaksin
siia ikka asfaltteed. Võiks mujale kulutada. Rulluisutajatel ei
ole üldse probleemi, nemad
saavad teisel pool väga ilusti
rullitada kuni Ihasteni välja. Ei
pea üle tee minema ega midagi!“ leidis ta, kuid toonitas, et

vastaskaldale ehitatu sobib sinna ideaalselt.
Laitmatuks tunnistatud lõigul rulluiskudega kulgenud
Marko Siiner oli teist meelt,
sest ujumistsooni on tema
sõnutsi rullidel raske pääseda –
kuullaagrite päästmiseks tuleb
rulluisud jalast võtta ja paljajalu kohale kõndida. „Jube õnnelik olen, et tehakse. Üldse oleks
super, kui kõik teed oleks sellised!“
Peale asfalttee ja sõelmetega
jooksuraja ehitamise seisab riigihankes, et täna selguval võitjal tuleb kanali äärde istutada
ka 19 sangleppa ja 17 hõberemmelgat.
JUHAN LANG

Kõige soodsamad kontaktläätsed EESTIS!!!

www.läätsed365.ee
-52% Tavahind*

Acuvue Oasys 6tk või 3+3tk 24.65€ 51.00€*

+ All Clean Soft 60ml hooldusvahend & konteiner tasuta säästad
1 kuulised kontaktläätsed, parima UVA/UVB kaitsega +26.35€

-39%

Air Optix Aqua
6tk või 3+3tk

46.80€*

28.32€ säästad

+18.48€

1 kuulised kontaktläätsed

1 kuulised kontaktläätsed (sinine, pruun, roheline, hall)

-54%

FreshKon värviline
kontaktlääts 2tk

29.90€

13.61€ säästad

+16.29€

Parimaid pakkumisi vaata ka
https://www.facebook.com/Laatsed365.ee
* Tavahind optika kaupluses seisuga 04.04.2012

Jooks Ahvenamaale
Esmakordselt stardib Tartus TÜ
spordihoone juurest (Ujula 4) „Paf
Tartu Olümpiajooks“, 10 km jooksutrass kulgeb valdavalt Emajõeäärsetel kergliiklusteedel ja peaauhind on reis Ahvenamaale.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Kui teiegi ei viitsi seitungeid, arveid ning reklaami ise postkastist
toomas käia, tasub šnitti võtta Sõbra Maximast. Juhtub postiljon usin
olema, saategi saadetised kätte toast lahkumata.
ÕNNE KORTEL
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Ehala muusika Lutsu aias

Palametsa
pajatused

AULI

Regilood pakku
löödud naeltega

tio
n

Restaurant

fA

Bierstube

Peale muusikute plejaadi leidub mitmeid üllatusi korraldajatelegi. Esimest korda toimub
ürituse raames omaloomingu
konkurss. Stiilile otseselt piiranguid ei seata, kuid eestvedajad ootavad siiski traditsioonilisemat muusikat. „Kahjuks pole
aega lugusid enne läbi kuulata,
seega ootame esinejaid põnevusega,“ rääkis Sõmer.
Osalejatel vanusepiirangut
ei ole ja kui keegi tunneb veel
laupäeva hommikul, et tal on
mingi lugu, mida tahab teistega jagada, võib end julgelt kirja
panna. Žüriiks on karmide erialainimeste asemel publik, mis
võiks Sõmeri lootuste kohaselt
ka natuke aramad pillimehed
kohale meelitada.
LAURITS LEIMA
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Esimesest aastast üritust
vedanud programmijuhi Toivo
Sõmeri sõnul on üks põnevamaid lugude jutustajaid esmakordselt regiööl esinev HelinMari Arder & Ethno Groove
Band, kes esitab omanäolisi
rahvalaulude tõlgendusi jazzikastmes. Arderi ja tema bändiga astub esimesel õhtul Antoniuse õues üles ka Silver Sepp.
Õhtul on sama mehe vedada
öömuusika, kus ta improvisee-

rib fantaasiapillidega.
„Silver on avastanud, et kõike,
mida kätte võtta, saab ka helisema panna,“ selgitas Sõmer huvitava nimega instrumentide tagamaad. „Muu hulgas kasutab ta
musitseerimiseks näiteks paku
sisse löödud erineva pikkusega
naelu ja vanu jalgrattaid.“
Lätist pärit kümneliikmeline trummide ja torupillide punt
Auli on samuti Sõmeri sõnul
väärt üle vaatamist ja kuulamist. Eelmisel Viljandi folgil
käinud bänd on Eesti publikule
end juba tõestanud ja võib oodata vägevat sõud. Samuti ootab
mees õhinaga noorte muusikute ansambli Tuulepuu eriprojekti. Bänd on selleks nädalavahetuseks otsinud lisajõudusid
ansamblitest Vägilased ja Oort.
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Sel nädalavahetusel saab
südalinnas avapaugu
üheteistkümnes arhailise
muusika festival RegiÖÖ,
mis jutustab ennemuistseid ja tänapäevaseid
lugusid läbi käsitöö, hääle ja pillikeele.
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Täna, 31. mail, mil möödub veerand sajandit Tartu ühe taidlusteatri
rajaja ja teeneka lavastaja Venda Päi surmast, on kohane meenutada
teda ja tema elutööd.
Näitering tegutses ametiühingute kultuurihoone juures selle
algusest – 1947. aastast peale. Kogus jõudu ja teatritegijaid Vanemuise kutseliste näitlejate Hain Drui, Helend Peebu, Paul Kilgase ja teiste käe all, kellele jäi isetegevuslaste juhendamine siiski kõrvalteenistuseks. Kunstiline tase hakkas tõusma 1950. aastate keskpaigast, kui
lavastajateks tulid Aksel Kallas ja just Venda Päi. Noor metsainsener,
lõpetanud kuldmedaliga keskkooli Viljandis ning omandanud kutse
TPIs. Töökohaks määrati Tartu Metsakombinaat.
Päid tõmbas aga teatrikunsti poole. Juhendas algul Tartu medkooli näiteringi – seal ma noore õpetajana temaga tuttavaks sain.
Edasi juba kultuurihoone
Ametiühingute rah- truppi. Selle kõrval omandas
Neevalinnas kaugõppe korvateater oli tegijate ras harrastusteatrite näitejuhile vajalikud teadmised ning
ametite poolest
paberid. Nii et eriharidusetõeline rahva teater: ga mees ka sellel alal. Tema
juhendamisel saavutas kulpüsitruppi kuulus
tuurihoone näitering taseme,
keevitajaid ja lukk- mille eest anti kollektiivile
1959. a alguses isetegevusliku
seppi, autojuhte,
teatri nimetus koos vastavatrükitöölisi jpt.
te koosseisude ja eelarveliste
vahenditega. Mõni aasta hiljem lisandus E. Vilde nimi, kuigi – pidades silmas nii repertuaari,
mängulaadi kui asukohta Kivisilla apteegi kõrval – sobinuks Oskar
Lutsu oma hoopis paremini.
Ametiühingute rahvateater oli tegijate ametite poolest tõeline
rahva teater. Selle ligi 70liikmelisse püsitruppi kuulus keevitajaid ja
lukkseppi, autojuhte ning trükitöölisi, arste ja õdesid, koolmeistreid
ja raamatukoguhoidjaid, omajagu suurkooli õppejõude ning tudengeidki. Kui toodi tartlaste silme ette suured vabaõhulavastused –
„Tuhandeaastane Tartu“ (1980) ja „Vivat Academia“ (1982), siis tuli
Venda Päil juhtida enam kui paarisada taidlejat õige mitmest kultuurihoone kollektiivist. Ja ta tuli selle laiahaardelise tööga igati toime. Nii nagu rahvateatri kõige menukama, Oskar Lutsu mälestustele ning följetonidele tugineva nostalgilise looga „On ajaratas ringi
käind...“, mida etendati Tartus ja selle lähikonnas 13 aasta vältel 117
korda. Omamoodi rekord.
Pärast Venda Päi ootamatut surma algas E. Vilde nimelise Rahvateatri hääbumine. Senised ametiühingud kadusid ja Tartu kultuurihoonesse, mis hiilgeaegadel koondas 48 taidluskollektiivi
ning harrastusklubisse üle 2500 tartlase, tuli Sinimandria-nimeline rahvakultuurikeskus. Kolme aasta pärast see kadus, sest soodsas
kohas asuv maja läks suuremat tulu toovate ettevõtmiste valdusesse. Kunagiste vildelaste baasil hingitses veel mitmel pool linna peal
näitemänguselts Vilde Teater. Juriidilise isikuna vormistati see alles
2005. aastal, nii et tegemist on ikka kahe Vilde nime kandnud kollektiiviga, millel omavaheline katkematu järgnevus puudub. Mistõttu ka Venda Päi aegsed veteranid ei ole nõus väitega, et praegune Vilde teater asutati juba 1949. aastal. Tegemist on ikkagi kahe erineva
teatrihuviliste kollektiiviga – saavutuste poolest tublid mõlemad.

Läti folkbändis Auli mängib meesteväe kõrval tallinlanna Leanne Barbo.
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Tartu rahvateatrist
ja Venda Päist
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SUUR ALLAHINDLUS
AIASÕBRA AIANDIS!
• Püsililled alates 1 euro
• Päevaliiliad alates 1.99
• 200 sorti soodushinnaga
erinevaid istikuid
Rohkem soodustusi vaata
www.aiasober.ee
Tel 552 9369, 551 0131, e-post: aiasober@aiasober.ee
Ändi tee 18, Tüki küla, 61411 Tartumaa
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Austria köögist pärit maitsvad ja tõhusad road. Paulaner õlled vaadist.
Hea valik Saksa ja Austria pudeliõllesid. Taustaks mängib ”blasmusik”.
Äripäevadel 12.00-15.00 Päevamenüü
E-N 17.00-22.00 R 17.00-23.00 L 13.00 - 23.00 A´la Carte menüü
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Lastekaitsepäeval, 1. juunil kell 18
kõlab O. Lutsu majamuuseumi aias
Olav Ehala ﬁlmimuusika, mida esitavad autor ja Tartu Noortekoor.
Pärast kontserti saavad lapsed
Tartu paberimuuseumi korraldatud
voltimisõpikojas meisterdada lõbusa varese. Lisaks üllatused sponsoritelt.
Olav Ehala on loonud hingeminevat muusikat paljudele eesti ﬁlmidele, sealhulgas O. Lutsu muinasjutu põhjal valminud „Nukitsamehele“ (1981, režissöör Helle
Karis). Tuntumad Ehala muusikaga
ﬁlmid on veel „Don Juan Tallinnas“ (1971, režissöör Arvo Kruusement), „Karoliine hõbelõng“
(1984, režissöör Helle Karis), Priit
Pärna animaﬁ lmid „Aeg maha“
(1984) ja „Eine murul“ (1987) ning
Rao Heidmetsa „Papa Carlo teater“ (1988) jt.
Muuseumi aias on avatud Tartu
kunstikooli õpilaste tööde näitus.

Lastekodulapsed
annavad kontserdi
1. juunil kell 19 korraldab Ettevõtlike
Daamide Assotsatsioon koostöös
Athena keskusega kontserdi ”Lastelt
lastele”, kus laval astuvad üles Mäe
Kodu lapsed.
Athena keskuse turundusjuht
Maarika Pokinen ütles, et ettevalmistusi on tehtud kaua ja vaatamata
sellele, et õpetaja langes vahetult
enne kontserti haiguse tõttu rivist
välja, tegutsevad lapsed suuremate
kasvandike toel edasi.
Kontserti toetavad esinemisega
ka tantsu- ja moekooli Galerii noored, keda juhendab Jelena Frunze.
Mäe Kodu kava on aidanud kokku
panna õpetaja Pille Plinte.
Korraldajate teatel on kõik Athena keskusesse teretulnud. Saalis viibivatele lastele katab laua restoran
Volga.

Neljapäev, 31. mai 2012
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Vahi tänaval valmib
aasta lõpuks Selver
Linn andis ehitusloaga
rohelise tule Kaarsilla Kinnisvarale, et rajada Vahi
tänavale kaubanduskeskus.
Ka tuleb arendajal välja ehitada Vahi-Kummeli-Nurme
ringristmik.
Pikk ja põhjalik Vahi kvartali
planeering on nüüdseks kõik vajalikud kinnitused saanud. Enne
veel kui sinna kolmekorruselised
korterelamud kerkima hakkavad,
rajab arendaja 1900 m² üldpinnaga
kaubanduskeskuse, kus juba detsembri keskel loodab uksed avada
Selver.
„Vahi ja Raadi linnaosa on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud,
aga taristu pole sellele järele jõud-

nud. Usume, et uue kaupluse tulek
on selles piirkonnas teretulnud
ja kohalikud võtavad meid hästi omaks,“ kommenteeris Tartusse kuuenda supermarketi rajamise
põhjuseid Selveri keti juht Andres
Heinver.
Peale 1010-ruutmeetrise Selveri
müügisaali jääb ruumi ka erinevatele teenusepakkujatele, teiste seas
apteegile. Selveris luuakse kohalikele elanikele 30 uut töökohta,
kogu keskus pakub tööd kuni 45
inimesele.
Linna ja arendaja vahelise leppe kohaselt on viimane paralleelselt hoonega kohustatud ehitama
ka ringristimiku Vahi-KummeliNurme tänavate lõikumiskohta.
Linna arhitektuuri ja ehituse osa-

konna juhataja Karin Raidi kinnitusel peaks ristmiku ning keskuse ehitus toimuma paralleelselt.
Hoone kasutusluba ei anta enne
välja, kui ka ring valmis.
„Täpset summat ei tea, kuna
alles ootame pakkumisi,” jäi
Kaarsilla Kinnisvara arendusjuht
Viljar Jänes vastuse võlgu küsimusele, palju ringristmiku rajamine projekti eelarvele lisab. Hinnanguliselt võib jutt käia 100 000
eurost.
Ka pole veel ehitajaga käsi löödud – kaalutakse pakkumisi. „6
kuud on täiesti piisav aeg,” ei näinud Jänes mingit probleemi keskusega enne jõule valmis saamaks.
RASMUS REKAND

LOOMA
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Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)
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“Ainult pahandused,” kurdab Mery sõbrannale.
“Mis siis juhtus?”
“Ma sain täna hommikul
anonüümkirja.”
“Ära võta südamesse, Sa
jäta lihtsalt vastamata!”
¬¬¬
Naine mehele:
„Sa pead mulle tingimata
uued aluspüksid ostma. Vanadega ei või ma ennast enam
kuskil näidata.“
¬¬¬
Härra Müller läheb oma uut
autot registreerima.
„Kas ma võiksin saada
numbri 13 13 13?“ küsib ta
autoregistris.
„Hämmastav!“ ütleb ametnik. „Enamik inimesi püüab
sellist numbrit nagu 13 vältida,
aga teie soov on seda koguni
kolmekordselt oma auto küljes näha.“
„Selles pole midagi imelikku. Ma arvan, et ka varaste
hulgas on ebausklikke ja nad
ei hakka riskima niisuguse
numbriga auto varastamisega.“
¬¬¬
Naine: „Võid sa mulle öelda,
kuidas sa oma särgikrae huulepulgaga kokku määrisid?“
Mees: „Tõesti imelik! Ma
mäletan väga hästi, et võtsin
särgi seljast ära.“
¬¬¬
“Selles kastikeses hoian ma
kõige kallimat mälestust meie
pulmareisist!”
“Ah, kui armas! Ja mis see
on?”
“Hotelliarve!”
¬¬¬
Noor õde on hädas ratastoo-

lihaigega, kes kipub ligi tükkima,
kui neiu palatis või koridoris
tööd teeb. Ühel päeval märkavad kolleegid, et tüütut patsienti
pole enam näha ja tunnevad
huvi, kuidas tal õnnestus mees
maha jahutada.
„Väga lihtsalt,“ vastab õde,
„ma keerasin tema toolil rattad alt ära!“
¬¬¬
“Ma pole veel oma mehega
kordagi tülitsenud!”
“Tõeti või? Loodame, et
abielu teine nädal möödub
sama harmooniliselt.”
¬¬¬
„Kas teate, miks liiklusõnnetusi oli märksa vähem neil
aegadel, kui peamiseks transpordivahendiks oli hobune?“
„See oli sellepärast, et juht
ei pruukinud ainult omaenese
mõistusele toetuda!“
¬¬¬
Kokku said prantslane,
sakslane ja venelane. Prantslane kurdab, et tema naine
petab teda juuksuriga:
“Tulen õhtul töölt koju,
astun magamistuppa, tõmban voodilt teki pealt - terve
voodi on karvu täis.”
Sakslane:
“Minu naine petab mind
jälle aednikuga. Tulen õhtul
töölt koju, astun magamistuppa, tõmban voodilt teki
pealt - see on aga lehti täis.”
Venelane:
“Ma ei ole küll päris kindel,
kuid millegipärast tundub mulle, et minu naine petab mind
vist raudteelasega. Tulen õhtul
töölt koju, astun magamistuppa, tõmban voodilt teki pealt
- raudteelane voodis.”

RISTSÕNA
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Iron Sky

Fantaasiaﬁlm, linastub Cinamonis 1.06 kell 20.15
“Iron Sky” on Soome ﬁlmirežissööri Timo Vuorensola (Star Wreck) musta huumorit täis ulmekomöödia,
mille tegevustik leiab aset 2018. aastal, kui peale
Teist Maailmasõda Kuu tumedale poolele põgenenud natsid tulevad Maad tagasi oma valdustesse
võtma. Sündmuste katalüsaator on mustanahaline
ameerika astrounaut James Washington (Christopher Kirby), kes maandub kogemata oma kosmosesüstikuga salajase natside baasi lähedusse ning
langeb vangi, mistõttu Kuu Führer (legendaarne
Udo Kier) otsustab, et tund planeet Maa tagasi vallutamiseks on tulnud varem, kui ta ootas ning seda
võimalust ei tohi kasutamata jätta. Neljas Riik peab
tegutsema!
Juba algusfaasis sensatsioonilise mainega ning
tänaseks nädalaid kodumaa Soome kinolevis esi-

mesel kohal olev ﬁlm linastub menukalt kümne riigi
kinolevis. Võimsate ulmestseenide ning natsikultuse
pilamise kõrval on üheks “Iron Sky” populaarsuse
põhjuseks kogu maailmas ka asjaolu, et 7.5 miljonit
eurot maksnud ﬁlmi eelarvest on 1 miljon eurot tulnud fännide taskust.

RISTIISA PUBI

12.30, 15.45, 17.30, 19.45;
3.06 kell 11.30, 12.30, 15.45,
17.30, 18, 19.45; 4.–6.06 kell
12.30, 13.30, 15.45, 17.30, 18,
19.45; 7.06 kell 12.30, 13.30,
15.45, 17.30, 20 Mehed mustas 3

31.05 kell 21.30 Bad Orange
Duo

1.–7.06 kell 15 Parim hotell
terves Indias

TARTU JAANI KIRIK

1.–3., 5.–7.06 kell 12.45,
14.30, 18.45, 20.40, 22.30;
4.06 kell 14.30, 16.30, 18.45,
20.40, 22.30 Diktaator

Kontsert
ATHENA KESKUS
2.06 kell 20 Viimane tango

1.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Taavi Kerikmäe
1.06 kell 13 Võilillevarre
vabaõhukontsert VVV
1.06 kell 19 Tallinna kammerorkester

1.–3., 5.–7.06 kell 16.30,
21.15; 4.06 kell 21.15 Mida
oodata last oodates

Näitus
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 1.06 Merike Läte maalinäitus Päikesepüüdija

LINNARAAMATUKOGU
kuni 16.06 näitus Zine
kuni 19.06 näitus Illustreeritud juturaamat
kuni 29.06 Andrus Rõugu,
Ove Büttneri ja Tiit Rammuli
ühisnäitus Triangel

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

1.–3., 5.–7.06 kell 12; 4.06
kell 12.45 MS1: Põgenemine
vanglast

kuni 31.05 Malle Raeti ja
Johanna Mudisti maalinäitus
UneUdus

2.06 kell 19 Repoo Ensemble

1.–6.06 kell 22; 7.06 kell
22.15 Öö varjud

kuni 20.06 fotonäitus Kevadine pööripäev

3.06 kell 12.15 Külli Kudu

1.–7.06 kell 16, 18.35 Tasujad

3.06 kell 19 Indrek Hirv ja
Küberstuudio

1., 5.–7.06 kell 11.30, 13.45;
2.–3.06 kell 11.40, 13.35;
4.06 kell 11.40, 13.45 Kalad
kuival (eesti keeles)

kuni 22.06 raamatukogu
fotoringi viiendat tegutsemisaastat lõpetav fotonäitus

1.06 kell 22 Meelis Vind ja
ansambel
2.06 kell 12.15 Leonora Palu

TARTU SAKSA
KULTUURI INSTITUUT
1.06 kell 19 kontsert Öölaulud

TARTU ÜLIKOOLI AULA
1.06 kell 19 Marko Näätänen:
Navagraha
2.06 kell 14 Elleri kooli
lõpuaktus-kontsert

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
1.06 kell 12 lastemuusikal
Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
1.–3.06, 5.–6.06 kell 14.15,
16.45, 19.15, 21.45; 4.06 kell
11.30, 14.15, 16.45, 19.15,
21.45; 7.06 kell 14.15, 16.45,
19.15, 22 Lumivalgeke ja kütt
1.–6.06 kell 20.15, 22.15; 7.06
kell 17.45, 19.45, 22.15 Iron
Sky
1.06 kell 12.30, 13.30, 15.45,
17.30, 19.45; 2.06 kell 11.30,

1.06 kell 18; 2.06 kell 13.45,
18; 3.06 kell 13.45 Eellinastus: Madagaskar 3 (eesti
keeles)
7.06 kell 21.45 Eellinastus:
Prometheus

Muu
LINNARAAMATUKOGU
31.05 kell 15 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik, vaatluse all on Kanada kirjaniku
Douglas Gloveri romaan
Temake. Külas on raamatu
tõlkija Ainu Purje
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Soodne juriidiline nõustamine.
Kiire abi õigusküsimustes. E-post:
juriidiline.n6ustamine@gmail.com.

Suurim üürikorterite valik

Vajad kolimist, koristus-hooldetööd Pärnus (Tartu-Pärnu-Tartu),
vali Ennupoisid! Tel 5622 6895.

www.tartukorterid.ee
Aedade, väravate ehitus, väravaautomaatika paigaldus ja hooldus. www.muraia.ee, tel 501 6453.
Ehitus, remont, viimistlustööd.
Tel 5858 6953.
Erinevad ehitus- ja remonttööd,
vannitubade ehitus. Tel 5647 3060.
Katuste ehitus, remont, katuseaknad. Korstnad, korstnapitsid.
Tänavakivi. Tel 5625 1750.
Killustik, kruus, muld, sõelmed.
Tel 502 2019.
Müüa aiavõrk. Tel 5695 5969.
Omanikujärelvalve, ehitusloa
taotlemine. kdgrupp@mail.com,
tel 5833 6638.
Projekteerimine, ehitusloa taotlus,
kooskõlastused. Tel 5833 6638,
kdgrupp@mail.com.

Üldehitus, fassaadid, katused,
maalritööd, plaatimine, saunad.
info@ramest.ee, tel 516 6152.

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Müüa pidevalt
välis- ja sisevoodrilaudu,
sügavimmutatud välisvoodrija terrassilaudu, põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport. Tel 5664 0228.

Müüa soodsalt igas mõõdus
ehituslikku saematerjali!
Vedu tasuta! Tel 523 0013,
puidupood@gmail.com.

• Võtame müüki kinnisvara.
• Otsime klientidele üürikortereid.
• Raamatupidamine
korteriühistutele - 2€/korter.
• Üürikorterite haldamine.

Müüa 4-toaline korter Tabiveres
(II k, maja keskel, koos garaažiga,
otse omanikult). Tel 511 2694, Mati.
Müüa elamu Elva äärelinnas (kena,
126 m², suur krunt - 1848 m²). Või
vahetada korteri vastu Tartus.
Tel 5841 7373.
Müüa pool maja Ujula tänavas
ranna lähedal. Svetlana,
tel 5345 8988.
Müüa suvila Kabinas (4 km Tartust,
garaaž, abihoone, krunt 939 m²,
Emajõgi 0,5 km, 46 000 €).
Tel 5841 7373.
Ostan 2-3toal korteri.
Tel 5561 4114.
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.
Üürile anda 1-toal korter Riiast 18
km (heas seisukorras, 8 €/ööpäev).
Tel +371 2996 2306.
Üürile anda laoruumid Jaamamõisas 100 ja 310 m². Tel 5599 3902.
Üürile võtta 1-toal korter.
Tel 503 2345.
Üürile võtta 2-3toal korter.
Tel 5561 4114.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Pakun tööd
Ehitusﬁrma võtab tööle lukksepa
välistorustike ehitustöödele. trassiehitus@hotmail.com, tel 517 8488.

Hallituse ja majavammi tõrjetööd. Analüüsid. Eksperthinnangud. Ekspertiisid. Tel 5662 9559,
www.niiskusabi.ee.
Koerte pügamine ja hoidmine.
Tel 5559 6964.

Võtame tööle ventilatsioonilukksepa. CV saata tevent@tevent.ee,
info tel 509 4867 ja kodulehelt
www.tevent.ee.

Korstnapühkija. Ummistuste
likvideerimine. Tel 564 4799,
Kerkvel OÜ.
Külmikute remont. Tel 505 0124.

Riided
Suvised riided Marmorite perepoest Tartus Jalaka 40 (end Karete
apteek). Tule läbi E–R 10–18,
L 10–16.

Teenus

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu. Tel 5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

E–R 9–17 Raekoja plats 13, Tartu
Tel 744 1100, 744 1213
www.futari.ee

Anname soodsalt ja kiiresti laenu
kuni 5 a. Tutvuge tingimustega,
konsulteerige spetsialistiga.
Tel 5199 7679.

Tahad head enesetunnet ja tunda sporditegemisest mõnu, siis
tule sulgpalli mängima Sarapuu
sulgpallihalli. Esimesed kaks
mängukorda, varustuselaenutus,
algõpe tasuta. Oled oodatud pere
ja sõpradega kogu suve jooksul.
Reg tel 506 1373.

Kaotatud
28.05 Sõpruse pst kandis kaotatud
rohelise kiviga kõrvarõngas. Leidjal palun helistada tel 5557 9340.

Tervis
Alkoholivastane abi 98% Hiina
meditsiiniga. LY CHINI OÜ, Tartu,
tel 505 8381.

Muu

Pakume tööd autojuhile
(C-, E-kategooria). CV saata
info@kintlog.ee. Tel 740 5410.

Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!
AM-, A-, B-, C-, CE-kat, veoautoja taksojuhi ameti- ning ADRkoolitused. www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.

Võlgade sissenõudmine.
Võlanõuete ost. Taustauuring.
www.mpinkasso.ee. Tel 748 8050,
5303 4457.

Metsakuiv (45 cm, 38 €/rm),
toores lepp/haab (45 cm,
36 €/rm) jne. Tel 5386 1215,
www.kyttepuud.eu.

Koolitus

Küte
Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel. Tel 742 0240,
506 2212, www.robinsonkv.ee.

Vedu ja kolimine Tartust üle
Eesti. Laadijad ja utiliseerimine.
www.karibuauto.ee, tel 553 2140.

Parim Päev OÜ, Pikk 12, Tartu
Tel 7 424 063, 528 6523.

Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal, kütteklotsid. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

Kinnisvara

Vana mööbli, okste, lehtede
jms äravedu. Saeteenus.
www.muraia.ee, tel 554 9781.
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Ostame ja müüme kaubaaluseid.
Asume Tartus aadressil Roosi 83.
Tel 5561 7362, 512 0394,
e-post sale@hsu-pack.com,
www.hsu-pack.com.

Kellel on ära anda kasutatud eterniiti. Tel 5373 6774.
Männikooremultš. Tel 5197 8500.
Ostan kollektsioneerimise eesmärgil nõukogudeaegseid AUTOMUDELEID (mõõtkavas 1 : 43 ja 1 : 24).
Tel 510 7375.

Sport
Lauatennis 6–10aastastele lastele
18.–22. juunil algusega kl 11 Veevärgi spordisaalis, Tähe 118, tasuta.
Spordiselts Kalev. Tel 557 7677.

Kaalust alla lümﬁmassaažiga,
valust vabaks verekupuga, sportlikumaks spordimassaaži abil,
tselluliidist priiks CELL aparaadiga, selja- ja kaelakangusest lahti
ravimassaažiga. G. Aderi massaažistuudio Tartus Võru tn 100, tel
515 9381, www.lymﬁteraapia.com.

MAI-ja JUUNIKUUS

LEHTE JA VEEBI TELLITUD
REAKUULUTUS(kuni 90 tm)
1 EURO!
www.tartuekspress.ee/kuulutused

Pakume veoteenust kallutajaga
12 m³, hüdrotõstukiga varustatud
autod, kraanateenus. Tel 505 4060.
Raamatupidamine, aastaaruanded, ﬁnantsanalüüsid, prognoosid ja äriplaanid. Tel 511 1852.

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.

Boilerite hooldus, san-tehnilised
ja muud torutööd. Tel 516 6836.

Raamatupidamisteenus.
Aastaaruannete koostamine.
Info tel 506 9518, info@passiva.ee.

Kuivad küttepuud. Hind soodne.
Tel 515 9140.

Firmade müük. Nelivedu,
tel 557 7677.

San-tehnilised ja muud torutööd.
Tel 516 6836.

95€
LASTEKAUPADE JAEJA KOMISJONIMÜÜK.

UUED turvatoolid
«VOYAGER» (9-36 kg)

Sõbrakeskus, Võru 55f • E - R 10 - 18, L 10 - 15
Tel 506 7595 • info@illikuku.ee
PARAPSÜHHOLOOGILISE ABI KESKUS
Parapsühholoogide ja Hüpnotiseerijate Liidu president,
autasustatud kuldmedaliga “Tulemuste eest
rahvameditsiinis”

Albert Stepanjan

* abi alkoholi-, nikotiinisõltuvuse puhul
* abi liigse kehakaalu, stressi, depressiooni
ja muude probleemide puhul
* biovälja taastamine ja korrektsioon
(rahvakeeles - needus, kuri silm)
* abi selja-, pea- ja kaelavalude puhul

REGISTREERIDA AINULT
telefonil 508 8237

Vastuvõtt Tartus
8. juunil
Suvesoodustus
kuni 30%
OÜ Võlur Albert,
reg.nr. 10055321

ÜKSIKASJAD KODULEHEL: www.stepanjan.com

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

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Juhan Lang juhan@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Laurits Leima laurits@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Müügiesindaja: Jürgen Post jyrgen@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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tartuekspress
Balti turniir taas Tartus
UUDISED

Neljapäev, 31. mai 2012

Pool sajandit oodatud
juurdeehitus lõpusirgel

Balti turniir, mis on üks
vanimaid järjepanu kestnud jalgpalliturniire kogu
maailmas, peetakse sel
nädalavahetusel Tartus.
Eesti koondist saab neljapäeval raeplatsil lausa
näpuga katsuda.

Eesti koondise koosseis:
Väravavahid
Artur Kotenko
Pavel Londak
Sergei Pareiko
Kaitsjad
Alo Bärengrub
Enar Jääger
Ragnar Klavan
Dmitri Kruglov
Igor Morozov
Karl Palatu
Taavi Rähn
Tihhon Šišov
Taijo Teniste

„Esimene võistlus Eesti, Läti
ja Leedu koondiste osavõtul toimus juba 1928. aastal,” tutvustas
väärika ürituse ajalugu Mihkel
Uiboleht, Jalgpalli Liidu avalike
suhete juht. „Enne Teist maailmasõda oli jalgpalli Balti turniir
Eesti spordiaasta suursündmuseks. Iseseisvuse taastamise järel
on ka traditsioon taastatud.”

Reede, 1. juuni
17.30 Läti – Leedu (Võru staadion)
20.30 Eesti – Soome (Tartu)

Vaid korra varem
Sel aastal ühineb turniiriga
esmakordselt Soome, mis annab
kogu turniirile uue mõõtme.
Võistlusi peetakse kahel väljakul. Võru inimestel on võimalik kodulinnas jälgida esimeses mängus lõunanaabrite Läti
ja Leedu omavahelist mõõduvõttu ning pühapäeval ka Soome koondist. Eesti peab mõlemad kohtumised Tartus Tamme
staadionil.
„Eesti jalgpallikoondis on
oma 92aastase ajaloo jooksul
vaid korra Tartus mänginud,
kui 1997. aasta augustis kohtuti
Ülikooli staadionil maavõistluses Fääri saartega,” nentis Uiboleht kurvastavat fakti. „Seega on
tegemist Tartu jaoks ajaloolise
sündmusega.”
Uiboleht tõdes, et tänase sei-

Poolkaitsjad
Aleksandr Dmitrijev
Gert Kams
Oliver Konsa
Joel Lindpere
Siim Luts
Sergei Mošnikov
Sander Puri
Ats Purje
Konstantin Vassiljev
Martin Vunk

Aasta kodanikku ning koondise alustala Konstantin Vassiljevit saab
lõpuks võistlemas näha ka Tammeka murul.
JALGPALLILIIT

suga on Tartus 2200 jalgpallurit
(ehk ca 2% linna elanikest), kes
mängivad erinevates Eesti liigades. Lähema 10 aasta jooksul,
tänaste noorte eelistusi nähes,
julges ta prognoosida, et harrastajate arv kahekordistub.
„Kõik see koos mullu renoveeritud Tamme staadioniga, linna
positiivse suhtumisega ja Eesti
Jalgpalli Liidu sooviga arendada

ala regionaalselt ja laiapõhjaliselt on põhjuseks, miks seekord
Balti turniir just Tartusse jõuab,”
resümeeris Uiboleht.
Tamme staadionile paigaldatakse turniiri tarbeks
2000kohaline lisatribüün, mis
teeb staadioni mahutavuseks
3500 pealtvaatajat. Jalgpalli Liidu kinnitusel on oodata täismaja. Kes platsi äärde ei mahu, saab

Eesti koondise mõlemat mängu
jälgida ETV vahendusel.
Turniiriks reisib Tartusse 250
Soome koondise poolehoidjat
ning teine sama suur hulk külalisi Lätist ja Leedust. Samuti on
oodata arvukalt jalgpallisõpru
teistest Eesti linnadest. Uibolehe
sõnul on „jalgpallikoondisel suurepärane võimalus kodupubliku
ees võtta üle pika aja Balti turniiri võit”, mistõttu on suur publikuhuvi põhjendatud.
Tartu publik näeb oma silmaga Eesti koondist juba neljapäeval, 31. mail kell 16.45, mil Raekoja platsil toimub vutimeeste
pidulik vastuvõtt. Kavas on linnapea tervitus, koondise män-

Ründajad
Jarmo Ahjupera
Henri Anier
Tarmo Kink
Tarmo Neemelo
Henrik Ojamaa
Andres Oper
Albert Prosa
Kaimar Saag
Sergei Zenjov
Vladimir Voskoboinikov
ik

Pühapäev, 3. juuni
13.30 Soome – I mängu kaotaja (Võru)
16.30 Eesti – I mängu võitja
(Tartu)

gijate tervitus tartlastele ning
jagatakse autogramme.

Rongkäik läbi linna
Vutifänne koondav Jalgpallihaigla korraldab kohtumiste
eel Tartus ka traditsioonilised
rongkäigud staadionile. Reedel starditakse on kell 19 klubi
Trehv eest. Vahepeatusega Raekoja platsil liigutakse marsruudil Küüni - Riia - Raudtee tänav
- Tamme staadion.
Pühapäevane rongkäik algusajaga kell 15 liigub sama rada
pidi. Eesti-Soome mängu järelpidu toimub pubis Trehv.
RASMUS REKAND

• Tehnoülevaatuseelne kontroll
• Rehvide täitmine lämmastikuga
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaž
• Keretööd ja keevitustööd

ILA

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
5474
DL AUTOABI 24h: 5675
5618 5701
A
• Mootori ja veermiku remont
S

RAV

Pikalt Heino Elleri nimelise Tartu
muusikakooli hooviossa kavandatud
juurdeehitus Lossi 11a, 15 ja 15a krundile on viimaks sealmaal, et välja on
kuulutatud riigihange ehitaja leidmiseks. Kui tähed soosivad, saab uude
majja sisse kolida 2013. aasta sügisel.
Hoone kavand valiti välja juba
2010. aastal ja algselt loodeti kopp
maasse lüüa 2011. a juunis ning
sisse plaaniti kolida aasta hiljem
märtsis-aprillis, kuid Elleri kooli haldusjuhi Peeter Illaku sõnul nõudis
projekteerimine oma. „60ndate
keskpaigast on seda oodatud. Olen
isegi näinud tolle aja valmis projekti,
aga plats on ikka tühi,“ tõdes ta, et
väike viivitus pole kõneväärtki.
Ehkki täpset maksumust asjaosalised ei reeda, jääb Illaku kinnitusel 1400 m2 laiuva hoone hind
ühe-kahe miljoni euro vahele.
Muu hulgas tuleb juurde hulgaliselt õppeklasse, black-box teatrina
kasutav praktikaruum, lavalise liikumise stuudio ja lift.
Soolaleivapeole Illak siiski kutsuda ei julge. „Millal valmis saab, seda
teab ainult jumal taevas! Kõik sõltub
ju riigihangetest. On vaja ehitajat,
kes ka ära ehitaks.“
Tulevikus on peasissepääs sisehoovis. Vana ja uue hoone seob
omavahel läbi korruste ulatuv aatrium. Vana hoone sai põhjaliku
uuenduskuuri 2009. aastal. Nagu
toona, rahastab nüüdki projekti täies
mahus Euroopa Regionaalarengu
Fond. Hanke tähtaeg on 18. juunil.

BETOONI

www.sadloy.ee

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-17, L kl 9-14.
Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.
Peakorraldaja:

1.juunil 2012 tartu kesklinnaS

www.lille.tartu.ee/lastekaitsepaev

ÜLELINNA SÜNDMUSED
26.05 kell 18.00

01.06 kell 16.00
0

VÕIMLEMISPiDU

Tamme staadionil

RATRACE

Keskpäeva veerandtund Eesti
Heliloojate Festivaliga,
Jaani kirikus
,
Võilillevarre Vabaõhukontsert
Jaani kiriku õuel

01.06 kell 17.00

sil

Tartu Raekoja plat

kell 13.00...18.00

põhikoolide
Tartu linna alg- ja
näitemänguringid

01.06 k
kellll 1111.00
0

Kontserdid
“Ma armastame näitlemist,
pillimängu ja laulu”;

Tartu Laste Kunstikooli
nöörinäitus
Küüni tänaval

“Magusad laulud”
Tartu Laulupeomuuseumi
siseõues
Olav Ehala filmimuusika konts

TEATRI- ja
AILM
TEADUSMA

31.05 kell 13.00; 18.00
01.06 kell 10.00
SORIN Tsirkus
Uues Teatris

01.06 kell 13.00

01.06 kell 18.00

11.00 - 19.00

Raekoja platsil
www.ratrace.ee
/tartu

01.06 kell 12.15

01.06 kell 13.00
0
ert

i aias
Oskar Lutsu majamuuseum

Uute mänguatraktsioonide
avamine
Vaksali pargis

Teadust teeb AH

TERVISLIK
TURVAMAAILM
Poe tänaval

kell 14.00...19.00

PÄRIMUSMAAILM

TANTSUMAAILM

Tartu Kaubamaja
mänguväljaku kõrval

Poe ja Küüni tänava nurgal

01.06 kell 11.30

kell 12.30...19.00

TEATETANTS
Tartu linnapea juhtimisel
Küüni tänaval

0
3 00
113.00
kellll 13
06 k
01.06
01

LASTEKAITSEPÄEVA seminar
“Kuidas kasvatada last?”
Vilde Tervisekohvikus

SUVETELK

kell 11.00...19.00
LOOVUS- ja
KUNSTIMAAILM
Loovust arendavad
õpitoad

kell 14.00...19.00

kell 14.00...17.00

LOODUSMAAILM

Tasuta poniga sõit
,
mänguväljaku parg

kell 15.00...18.00

MUUSIKAMAAILM
Tartu Kaubamaja kõrval

kell 12.30

Tartu linna mudilas- ja
lastekooride
kontsert.

kell 13.50

Musaklubi muusikal

HAA !!!

is

Tantsu-, laulu- ja
mänguõpitoad

MAAILMAPÄEV

Kõigile avatud maailmakultuuri kohtumispaik.
Oma tegevusi tutvustavad
Uueturu pargi töötubades,
vestlusringides ja
infotelkides erinevad
organisatsioonid

MAAILMAPÄEVA
kontsert
kell 18.00...21.00
Kaubamaja laval

korraldab

Anne Noortekeskus

Foto: Eha Roosalu

Koostööpartnerid:

Suuremad toetajad:
Cinamon Operations OÜ, Tokyo Sushibaar, Estravel AS American Express Travel,
Dedi OÜ, Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistus, Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakond,
AHHAA, Tähe Noortekeskuse MTÜ, Anne Noortekeskus, Skatehall, OÜ Charlot, JJStreet

