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COFRA Pakri S1P SRC
turvasandaalid

COFRA Aksi S3 SRC
turvakingad

art FW360

54 €

art FW270

52 €

TAMREX MoonWalker
S1P SRC turvasandaalid

art B493T

79 €

*Ostes Tamrex
Moonwalker jalanõud
(art B493T või B118T)
saad kingituseks
TASUTA Tamrex sokid
TAMREX funktsionaalsed
töö- ja spordisokid

COFRA JALANÕUDE OMADUSED:

art 3640

Anatoomiline sisetald vähendab põrutust
kannaosas,
antibakteriaalne,
imab niiskust.

Komposiitmaterjalist
turvanina - parem
soojusisolatsioon,
kergem kui metallist
turvanina

Lai liist ja turvanina biomehaaniline
raam järgib
jala kuju

APT torkekindel
tald - parem
soojusisolatsioon,
kerge ja painduv

89
mm
EX
TR
AL
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GE

37.TURVASANDAALID
Tamrex Summer S1P

TAVAHIND 7.50 €
COMPOSITE TOE CAP

EN 12568:2010

TAMREX MoonWalker
S3 SRC turvakingad

100%
ZERO

PERFORATION

40.TURVASANDAALID
Cofra Don S1P

TASUTA*

200 J

86.-

77.TURVASANDAALID
Diadora Parky S1P

TURVASANDAALID
Cofra Guttorm S1P SRC

art B118T

77 €

84.16
TURVASANDAALID
Dike Game S1P SRC

TAMREX OHUTUSE OÜ

-15%
Norm.
99.-

107.TURVASANDAALID
Sievi Relax S1

129.TURVASANDAALID
Diadora Free Beat S1P

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
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Kuldsulg Ekspressi

Ajakirjandustudengite erialase
tegevuse väärtustamiseks loodud
auhinna Kuldsulg
pälvis tänavu julguse ja rokkiva stiili eest Tartu Ekspressi peatoimetaja
Kaur Paves.
Konkurssi korraldab Tartu ülikooli ajakirjanduse ja
kommunikatsiooni instituut koos akadeemilise ajakirjanduse seltsiga. Auhinda antakse välja 1980ndatest
aastatest ning lugusid hindab tuntud ajakirjanikest ja
õppejõududest koosnev žürii.
„Kuna mõne nädala pärast põletan ülikooliga sillad, oli see mu viimaseks võimaluseks tiitel taskusse
panna, mistõttu läksin massiga peale ja esitasin kokku kuus lugu kõigist kolmest žanrist,“ selgitas Paves.
„Trükilood pärinesid kõik Tartu Ekspressist ja kõnelesid
alkoholijoobes läbitud Tartu maratonist, Tartu ebanormaalselt kallist elektrihankest, purjutada armastavast
lasteaiadirektorist ja sellele järgnenud kohtusaagast
ning hambaravis haigutavast hinnalõhest.“
Videoloos pürgis Paves „Reporteris“ Eesti esimeseks
mitteanonüümseks spermadoonoriks ja raadioloos
jahtis Kuma FM-is Järvamaa prostituute. „Nii antigi
auhind n-ö komplekti eest, peamiselt väidetavalt julguse ja „rokkiva“ stiili eest,“ märkis ta.
Pavese hinnangul demonstreeris žürii otsusega
eluterve huumorimeele olemasolu. „Kindlasti leidus
ka tõsisemaid, uurivamaid töid esitanud kandidaate,
kuid kuuldavasti sai nende puhul otsustavaks suurte
toimetuste liigne tugi,“ arvas laureaat.

Kesklinn on laste päralt
Laupäeval kell 16 avab linnapea Urmas Klaas Raekoja
platsil Tartu lastekaitsepäeva üritused, mis kestavad
linna eri paigus kuni pühapäeva õhtuni.
Lastekaitsepäeva tähistatakse tänavu kahepäevase
üritusega, mis kannab üldpealkirja „Üle läve. Jutusta
mulle üks lugu“.
„Laupäeval ja pühapäeval pakuvad kesklinnas
raeplatsist kuni kaubamajani erinevaid tegevusi paljud
ühingud ja esinejad, kellel on jutustada oma lugu.
Lugudesse kaasatakse kõik lastekaitsepäeva külastajad,“ rääkis Lille Maja direktor Hele Riit-Vällik.
Raekoja platsi pealaval ja kaubamaja mänguväljaku
laval etendatakse ja jutustatakse laupäeval erinevaid
lugusid, kesklinna pargis tegutseb Pärimusmaailm
ning Küüni tänava pargis näeb Ahhaa teadusteatri
etendusi. Kell 16-19 saab koos giididega jalutada mööda Tartut ja kuulda Tartu-lugusid.
Pühapäeval, 1. juunil kell 12 algab Raekoja platsilt
traditsiooniline lastekaitsepäeva rongkäik. Kesklinna
lavadel esinevad linna huvikoolide tantsijad, lauljad ja
muusikud. 1. juunil kell 11 avatakse Annelinnas Kaunase pst 58a uus spordi- ja mänguväljak.
Pühapäeval kell 10–16 saavad lapsed üle-eestilise aktsiooni „Lapsed merele ja jõele“ käigus nautida Jõmmu ja Pegasuse pardal laevasõitu ning saada
teadmisi veeohutusest.

Linn ja noortekeskused
koguvad koolilõpetajate
allkirju lubadusele tähtpäev
alkoholita veeta, peibutades
vastutasuks kainet olekut
eeldavate seiklustega.
„Konkursi mõte on kutsuda noori
ühinema ja kogu klassiga kokku leppima, et nemad kooli lõpupeol alkoholi ei tarvita,“ tutvustas projekti linna tervishoiuosakonna juhataja Sirje
Kree. „Nad kinnitavad lubaduse allkirjadega.“
Võistlusele pääseb vaid juhul, kui
peost võtab osa vähemalt 90% klassist. Kui pooled tahavad osaleda, aga
pooled mitte, siis ei saa,“ rõhutas
Kree.

Suitsuprii klassi jälgedes
Lille Maja direktori Hele Riit-Välliku sõnul hakkas esmakordselt rakendatav idee idanema tervise arengu instituudi korraldatavast suitsuprii klassi kampaaniast, kus lapsed
samamoodi ise ettevõtmise toimimise eest vastutavad ja teineteist kontrollivad. „Kuna linna tervishoiuosakond väga hoolib Tartu noortest,
tuli mõte teha neile üks kingitus,“
meenutas Riit-Vällik. „Mõtlesimegi, et võib-olla on tore kingitus just
see, kui noored hoiavad oma tervist,
tarbivad vähem alkoholi. Avastavad
ehk, et saabki teha ägedaid pidusid
ka midagi pruukimata.“
Auhindade osas pöördusid noorsootöötajad õpilaste endi poole: mis
neid motiveeriks? „Nad pakkusid välja, et võiks teha midagi sellist, kus
peaks olema kaine,“ rääkis Riit- Vällik. Nii panebki linn peaauhinnana
välja reisi purjekaga paradiisisaarele –
Naissaarele, lisaks loositakse seiklus
Tartu seikluspargis koos õhusõiduga
ja Aura veekeskuse kinkekaart kogu
klassile.

Aumeeste mäng
Vajaduse korral tulevad spetsialistid alkovaba peo korraldamisel nõu
ja jõuga appi. „Lõpupidu peab olema aktiivsete tegevustega, et noortel ei tekikski soovi alkoholi tarbida,
ja et nad oleksid toredad, lõbusad ja

Rae auhindu ihkavad noored peavad lõpupeol piirduma kujuteldava joobega. 
Rasmus Rekand

rõõmsad näiteks puuviljasmuutidega,“ sõnas Kree.
Peale allkirjade peaks ausast mängust kinnipidamise tagama kõigile
klassidele jagatav ühekordne fotoaparaat, millega tuleb peo käik jäädvustada. „Meie ilmutame need ära ja
neist tuleb pärast näitus,“ lubas Kree,
kelle väitel on konkursi vastu juba
huvi tundnud ja oma auhindu välja
pakkunud ka politsei.
Mõlemad korraldajad möönsid, et
lõppkokkuvõttes taandub kõik ikkagi noorte südametunnistusele. „Loomulikult meie ei saa kohale minna,
et kontrollida, kas tarbiti või mitte,“
tõdes Kree. „Ongi oluline, et me lihtsalt usaldame neid noori.“
Riit-Vällik lisas, et kuna konkurss
toimub esimest korda, siis on hiljem
kavas analüüs koos noorte ja auhinnakomisjoniga. „Aga mina olen selle põhimõtte poolt, et küsida: kui
autoga sõitma lähen, siis kas ma
panen turvavöö selle pärast peale,
et äkki tuleb politseipatrull ja jään
vahele, või et mul endal oleks turva-

lisem?“ märkis ta.
Kümnest 9. klassist, mida Riit-Vällik tänaseks pakkumisega väisanud
on, pani end võistlusele kirja neli.
„Kuna teised tunnistasid, et nad ei
suuda seda teha, siis mulle tundub,
et noored on ausad ja hindavad oma
võimekust proovida. Muidu oleksid
ju kõik registreerinud!“ arvas ta.

Pokaal pole patt
Kree rõhutas, et põhikooli lõpupidu pole kindlasti tipsutamiseks sobilik hetk. „12. klassi lõpetajatega on
lugu teistmoodi, nende seas on väga
paljud juba täisealised. Olen ka kursis, et mitmetes koolides tõstetakse
ametlikult šampusepokaal,“ tunnistas ta. „Usun, et kui koolis toimuv
klaasikõlistamine õpetajatega jääb
ainsaks tarbitud alkoholiks, siis ka
see klass saab osaleda.“
Ka Riit-Vällik märkis, et eesmärgiks pole kellelegi näppu viibutada,
vaid kutsuda üles proovima läbi viia
äge pidu ilma joovastavate aineteta.

„Olen tihti toonud näite, kuidas ühe
teise noorsootöötajaga sünnipäeva
pidasime. Oli alkovaba pidu bändi ja
erinevate mängudega, ja kohal oli ka
kamp noori,“ meenutas ta.
Mingil hetkel läinud noored ära,
aga poole tunni pärast tulnud juba
tagasi. „Oh, seal oli nii igav, ainult
joodi,“ tsiteeris Riit-Vällik pidulisi. „Üks tõestus on olemas, et noortele meeldib osa võtta alkoholivabast peost, kus kõik on sõbralikud
ja suhtlevad omavahel, tehes eakohaseid lihtsaid tegevusi: koos söögi valmistamine, lõkke ümber istumine.“
Kree sõnul on konkursi laiem eesmärk kutsuda noori üles valima tervislikku elu. „Kõik oleme ju meediast
lugenud, et mitte ainult lõpupidudel,
vaid ka igasugu muudel üritustel, kus
ruume üüritakse, toimuvad väga inetud teod,“ lausus ta. „Meil ei ole eluliselt vaja alkoholi tarbida, see peaks
olema meie kõikide mõte ja arusaamine.“
Kaur Paves
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Arutelu linna
tuleviku teemal
Neljapäeval, 29. mail algusega kell
17 ootavad linnavalitsuse esindajad
kõiki linna heast käekäigust huvitatuid Raekoja saali, kus toimub arutelu Tartu linna tuleviku teemadel.
Arutelu toimub 2006. aastal
koostatud Tartu linna arengustrateegia „Tartu 2030“ uuendamise
protsessi raames. Arengustrateegia on Tartu linna kõige üldisem
arengudokument, kus on eri eluvaldkondade lõikes kirja pandud,
missugune võiks meie kodulinn
olla aastal 2030 ning millised on
kaugemad eesmärgid ja tegevussuunad soovitu saavutamiseks.
Üritusel tutvustatakse lühidalt
kõnealust dokumenti ning osalejatel on võimalus esitada ettepanekuid selle täiendamiseks. Tutvustatakse ka aprillis Tartu veebilehel
toimunud samateemalise küsitluse tulemusi. Osalejate küsimustele
Tartu linna tuleviku kohta vastavad
linnavalitsuse esindajad.
Arengustrateegia „Tartu 2030“
senise versiooniga on võimalik
tutvuda Tartu veebilehel üldinfo all
paiknevas arengukavade rubriigis.

Teata kaunist
kodust
Tartu linnavalitsus
ootab tartlastelt
kuni 3. juunini
teateid
pilkupüüdvatest koduaedadest ja hästi
hooldatud hooneteümbrustest,
mis võiksid tänavu osaleda „Eesti
kauni kodu“ konkursil.
Kaunitest kinnistutest võivad teada anda nii omanikud ise kui nende
naabrid või teised kaaslinlased.
Konkursile esitatud kinnistute
omanikega võetakse ühendust ja
hindamiskomisjon läheb objekte
vaatama 6. juunil.
Tiitel „Eesti kaunis kodu“ antakse
kuni kolmele ilusamale Tartu linna
kinnistule, mille aadress, lühikirjeldus ja fotod edastatakse Eesti
Kodukaunistamise Ühendusele kinnistute omanike autasustamiseks
Eesti Vabariigi presidendi autasu
ehk tunnusmärgiga ning avaldamiseks raamatus „Eesti kaunis kodu“.
Peale elamute hinnatakse konkursil ka ühiskondlike ja ärihoonete
ümbrusi.
Kõik konkursil osalejad – nii
tänavused kui eelnevate aastate
osavõtjad – on oodatud 8. juunil
toimuvale õppeekskursioonile
kaunitesse koduaedadesse Ihastes
ja Tartu maakonnas. Kuna kohtade
arv on piiratud, siis kaasa saavad
kiiremad registreerujad.
Teateid ilusatest kodudest ja
registreerumine ekskursioonile meiliga Kaire.Zimmer@raad.tartu.ee või
telefonil 5615 7291. Rohkem infot
leiab www.tartu.ee/kauniskodu.

tartuekspress
lausega
UUDISED

Tartu Ekspressi levipiirkonna valijad läkitanuks europarlamenti Yana Toomi asemel Edgar Savisaare.

Kaur Paves
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lausega

Välguvaene Tartumaa

TÜ geograafia osakonna doktorant Sven-Erik Enno tõdes oma
doktoritöös, et Eestis esineb tavalisest rohkem välku Kesk- ja KirdeEesti piirkonnas ning harvemini
Tartumaa keskosas. Nimetatud
töö on esmakordne akadeemiline
ülevaade Baltimaade äikesekliimast ja välgulöökide ajalis-ruumilisest jaotusest Põhja-Euroopas.

Vööri, Parve ja Haabja tänav, aga
ka Tartuga seotud spordilegendide nimed nagu Karl Kivastiku,
Ilmar Kullami, Edgar Naaritsa,
Fred Kudu, Martin Kutmani, Valter Külveti ja Gustav Sule tänav.
Otsus jääb volikogu teha.

Jõe paadisadam
Et värske paadisadam (Turu 18a)
saaks korra järgi veeteede ametis
registreeritud, peab sellel ka nimi
olema. Linnavolikokku saadetavas eelnõus on välja pakutad vaid
üks variant – Jõe paadisadam.

Ei saa Brüssel
läbi Tartuta
Seekordse europarlamendi koosseisu mahub
Taaralinna taustaga saadikuid enam kui kunagi
varem.
Kui võtta indikaatoriks osalemine Tartu munitsipaalpoliitikas, on „meie inimeste“ osakaal kolmandat korda valitud
Euroopa parlamendis üha kasvanud: kui kümme aastat tagasi ei pääsenud kuue õnneliku
sekka ühtegi säärast kodanikku, siis pühapäeval võis käed
taeva poole lüüa koguni kolm
ülikoolilinna valitsenud rahvaesindajat. Marju Lauristin
kuulub linnavolikokku praegugi, Andrus Ansip pidas aastatel 1998–2004 meeri ametit
ning Indrek Tarand valiti juba
1989 töörahva saadikute nõukogu liikmeks, kust välja kasvanud linnavolikogus tegutses
praegune protestikandidaat
1992. aastani.

Ekstudengite võim
Ent sellega delegaatide Lõuna-Eesti juured ei piirdu: rahvusülikoolis on kõrghariduse
omandanud kõik kuus tabeliliidrit. Enamgi veel, kõigist
14 läbi aegade europarlamenti
läkitatud eestlasest (arvestades
nende sekka ka 2009. aastal
mandaadi saanud, ent kohast

loobunud Edgar Savisaare)
puudub Tartus õppimise kogemus vaid välieestlasest president Toomas-Hendrik Ilvesel. Lõpetatud erialade tabelit
juhib nelja esindajaga ajalugu
(Tarand, Savisaar, Tunne-Väldo Kelam, Ivari Padar), järgnevad ajakirjandus (Lauristin,
Marianne Mikko, Katrin Saks)
ja juura (Kaja Kallas, Kristiina Ojuland). Ansipil on taskus
keemia-, Vilja Savisaar-Toomastil aga psühholoogiadiplom. Yana Toomi haridustee
vene keele ja kirjanduse vallas
jäi paraku pooleli.
Kohalike olude tundmine
peegeldub ka valimistulemustes. Ülekaalukalt võitis hääletuse Tartu Ekspressi levipiirkonnas (Tartu, Elva, Ülenurme
vald) 5598 häälega Ansip, esikolmikusse jõudsid ka Tarand
(4010) ja Lauristin (3088).
Jäetuks kogu vabariigi esindajaskond Tartu Ekspressi
potentsiaalsete lugejate otsustada, triumfeerinuks Reformierakond veelgi võimsamalt
kui reaalsuses, kogudes 30 179
nõuetekohasest häälest 8937
ehk 29,6%. Teise koha saavutanuks peamiselt Lauristini
arvelt sotsid 4628 (15,3%) ning
kolmanda IRL 4521 häälega
(15%). Mandaatide jaotus poleks
erakondade lõikes siiski muutunud, vaid Keskerakonnas

oleks Savisaar tegeliku suurüllataja Toomi ülinapilt, 55 toetajaga edurivist välja jätnud.

Liberaalid tagareas
Viimaks keerame spekuleerimisele veel ühe vindi peale ja
vaatleme, milliseks kujundanuks Brüsseli ja Strasbourg’i
vahel pendeldava poliitikute
koorekihi Tartu, Elva ja Ülenurme sõprus- ja partneromavalitsuste rahvas. Kolme peale kokku on suudetud võita 18
Euroopa Liitu kuuluva linna
või valla süda kümnest riigist:
Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust, Hollandist, Saksamaalt,
Taanist, Ungarist, Kreekast ja
Itaaliast.
Tartu lähiümbruses, nagu
kogu Eestis, võitis rahva südame taas Kesk- ja Reformierakonda koondav liberaalide
ja demokraatide fraktsioon
ALDE, kogudes kuuest mandaadist kolm. Tampere, Riia,
Kaunase, Siena ja teiste sõpruslinnade peale kokku klopsitud esinduskogus jääksid liberaalid 8,8%-lise esindusega aga
selgesse vähemusse. 308-liikmelises „parlamendis“ moodustaksid enamuse hoopis
IRLi emafraktsioon EPP 88 ja
Euroopa sotse ühendav S&D 82
kohaga.
Kaur Paves
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eurot eraldas linn reservfondist,
et korteriühistute juures olevad
56 liivakasti saaks uue liiva, mida
vajatakse ühtekokku 146 m3.

Nurme tänava
pindamine

Grillivad linnaisad
Nädalavahetusel toimunud Emajõefesti grillivõistlusel sai Tartu
linnavalitsuse meeskond, kuhu
kuulusid linnapea Urmas Klaas,
abilinnapead Jarno Laur ja Kajar
Lember ning volikogu liige Jaan
Sõrra, esikoha. Meeskond valmistas kaelakarbonaadi ja Liivimaa
lihaveist.

Rael pale särama

Nurme tänaval teeb OÜ TAVT
19 199 euro eest korda katte
defektid, pindab graniitkillustikuga, kannab tänavakattele märgistused ning korrastab teepeenrad
hiljemalt 15. juuliks.

Supilinna uued majad
Linnavalitsus on rohelist tuld näitamas mitmetele uusehitustele:
Herne 45a soovitakse ehitada
viie korteriga elamut ja Marja
26 krundil rekonstrueeritavasse
hoonesse nelja korteriga elamut ning uut abihoonet; Selleri
1 eskiislahendus näeb ette sinna
kuni 3-korruselise kuue korteriga
elamu ehitamise.

Kullam või Kaljas
Kvissentali uutele tänavatele
nimesid otsides on kaalukausil
näiteks Admirali, Madruse, Lodja,
Kaljase, Jaala, Poomi, Masti, Ahtri,

Tartu raekoja ja Raekoja plats
12 akende värvimise hanke võitis Hansa Restauraator – 15 840
euro eest saavad raehoonete
paled säravamaks.

Näpuotsaga mainet
Emori korraldatud Eesti ettevõtete maineuuringust selgub, et
Tartu ettevõtetest on kõrgeimal
positsioonil ehk esikümnes A. Le
Coq, kahte järgmisse kümnesse
mahtusid veel vastavalt Tartu Mill
ning Olerex. Tiitli pälvis Rakvere
Lihatööstus.

Arhitektuur ja
vabamüürlus
Täna kell 16 toimub linnamuuseumis (Narva mnt 23) ettekanne
näitusel „Kunst, arhitektuur, vabamüürlus. Rutikvere mõisa Pistohlkorsid“. Näituse kuraator Epi Tohvri räägib teemal „Millest võiksid
jutustada Katariina maja putod?“.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

SÄHVATUSS: Süüdistused,
justkui ei oskaks Tartu
teenindajad lõunanaabrite
turistihordidele muud peale
saldejums’i vastu kosta, on
ilmselgelt alusetud. 

Rebekka Lotman

Eedeni kauplustes 29.05.– 8.06
Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden, Kalda tee 1c, Tartu.

Vaata kõiki pakkumisi www.eeden.ee
Jalatsid kuni suuruseni 35

-20%

Kõik lastekaubad -20% tavahinnast

Kehtib ka allahinnatud
toodetele

Disney tooted -20%, laste retuusid -20%
Laste jalatsid -20%, Lenne ja Huppa joped
ja kombinesoonid lisa-allahindlus -20%
mänguasjad -30%
lasteraamatud -20%
R, 30.05
kommid ja šokolaadid -20%
L, 31.05
tordid ja koogid -20%
P, 01.06
jäätised -20%
E–P, 2.–8.06 mähkmed, laste riided ja
sukad-sokid -20%
N, 29.05
Tavahinnaga lastekaubad -20%

EEDENI LASTEPÄEV laupäeval, 31. mail kell 12–15
Piraadilaeva batuut, Muumi pallimeri, Zorb pall, sumomaadlus,
käesurumismasin, rinnamärgi kujundamine, võistlused

Tavahinnaga lastekaubad, baleriinad
ja tennised -20%
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Rattaüritused toovad linnaliiklusse piirangud
Tartu rattaralli ürituste
tõttu on kuni pühapäevani
linnas ohtralt liikluskorralduslikke muudatusi.

nibussid Väike-Turu – Soola või
Soola–Kalevi–Aida tänava kaudu.
Ümbersõitude tõttu võivad bussid
hilineda.
1. juunil kell 10.30–18 ei läbi bussid Turu tänaval Soola peatust.
Ajutine Soola peatus asub Soola tänaval bensiinijaama kõrval.
29.05 kella 19st – 1.06 kella 22ni ei
läbi bussid Aura veekeskuse peatust vaid peatuvad Turu peatuses
Väike-Turu tänaval.
1. juunil kell 12.30–18 sõidavad
bussid liinil 9 kesklinnast ainult
Ringtee lõpp-peatuseni ja tagasi.
Bussid ei läbi Jalaka, Soodusmarketi, Turu ringi, Vangla ja Sepa
turu peatusi. Bussid liinil 17 sõidavad Ringtee lõpp-peatusest Ihaste suunas marsruudil Võru–Alasi–Aardla–Tähe–Tehase–Raua–
Sõpruse pst jne ning peatuvad kõigis marsruudi peatustes. Bussid ei
läbi Ihaste suunas Jalaka, Soodusmarketi, Turu ringi, Vangla, Sepa
turu, Trefi, Tarmeko ja Silla peatusi.

Liikluseks on suletud Turu
tänav (Soola–Aida tn lõigul, linnast väljuvas suunas) neljapäeval
kell 19–24; reedel kell 14–17 ja laupäeval kella 20st kuni pühapäeval
kella 22ni.
Turu tänava kesklinna suunas on liiklus suletud neljapäeva
õhtust pühapäeva õhtuni.
Tartu bussijaama ees on tavapärase ühesuunalise liikluse asemel lubatud sõita mõlemas suunas
alates reede õhtul kella 19st kuni
pühapäeval kella 22ni.
Turu tänava sulgemise tõttu liiguvad linnaliinibussid Väike-Turu
ja Kalevi tänava kaudu.

Ringrada läbi linna
Laupäeval, 31. mail kell 11–18
on vaid ratturite päralt ringrada
marsruudil Vabaduse pst–Kroonuaia–Jakobi–Veski–Näituse–
Baeri–Lai–Uueturu–Vanemuise–
Akadeemia–Tähe–Aardla–Sepa–
Turu–Ropka tee–Teguri–Turu.
Sõidukite rajaületused on tähistatud ning ületust korraldavad reguleerijad.
Aura veekeskuse esine parkimisala on suletud alates 28.05 kella 22st – 1.06 kella 24ni. Pühapäeval, 1. juunil kell 12.30–18 on liikluseks suletud Ringtee tänava ja
Turu tänava kesklinna suund.
Võru maanteelt ja Ringteelt linna
sisenev liiklus (k.a transiit) on suunatud Võru–Sõbra–Raua–Sõpruse
pst marsruudile.
Reedel, 30. mail on liikus umbes

Vältige kesklinna

pooleks tunniks suletud kella
15–16 vahel võistlejate finišeerimisel marsruudil Aruküla tee –
Puiestee – Narva mnt – Vabadussild – Vabaduse pst – Turu tänav
(Aida ristmikuni). Sel ajal saab
reguleerijate märguandel võistlusrada ületada Lubja–Puiestee ja
Jaama–Staadioni ning Ujula–Vene
ristmikul.
Puiestee–Narva mnt ristmikul

jääb avatuks Annelinna–Narva
suund. Riia–Turu ristmikul korraldavad liiklust reguleerijad ning
ajutiselt on keelatud vasakpööre
Riia tänavalt Vabaduse puiesteele.
Autojuhtidel soovitatakse vahemikus kella kolmest neljani pärastlõunal vältida Vabadussilla ja Võidu silla piirkonnas liiklemist ning
kasutada ümbersõitudeks Sõpruse silda.

Linnaliinibussid peatuvad sulgemise ajal marsruudil ning jätkavad
peale liikluse taasavamist, bussid
sõidavad vaba graafiku alusel.

Mõjutab ka bussiliiklust
Laupäeval, 31. juunil on liikluspiirang kell 11.10 lastesõitude ajal
kestvusega ca 10 minutit Turu–
Aida ristmikul. Pühapäeval, 1. juu-

nil kell 10.55 ja 12.55 tuleb autojuhtidel 20 minutiks taanduda Riia
tänavalt ratturite stardikolonni
läbisõiduks.
Bussiliinid 2, 3, 5, 6, 9, 14, 15, 16,
17, 18 ja 20 sõidavad 31. mail mööda ajutisi marsruute. Täpsem
info on vastavates peatustes ning
internetis Tartu linna kodulehel. Turu tänava (Soola – Aida lõigu) sulgemisaegadel sõidavad lii-

Liiklusummikutest hoidumiseks on korraldajatel palve laupäevahommikused sõidud läbi kesklinna teha enne kella 11 ja võistlusi vaatama tulles jätta autod väljapoole liikluseks suletud võistlustrassi.
Lastesõitudele tulevatel vanematel palutakse sõidukid parkida Pika tänava ääres asuvale vene
lütseumi staadionile (Uus tn 63d)
ning jalutada lapsega stardialasse
turvalisuse huvides üle Turusilla. Kesklinna parkimiskohad on
külaliste poolt varakult hõivatud.
Peeter Liik

Maailma lasterohkeimad rattasõidud
31. mail toimuvad Tartu
kesklinnas maailma suurimad just lastele mõeldud
rattaspordiüritused: SEB 33.
Tartu rattaralli TILLUsõit ja
MINIralli. Starti on oodatud
kuni 4500 last. Registreeruda saab 29. mai kella 17ni
maratoni kodulehel ning
võistluspäeval kohapeal.
„See on uskumatu!“ sõnas rahvusvahelise jalgrattaliidu UCI
komissaar Christian Magiera möödunud aastal, kui üritusest võttis osa 3600 last. Magierale avaldas väga sügavat muljet nii
suur hulk lapsi koos lastevanematega nautimas rattasporti. „Mul

on raske ette kujutada, et see on
tõsi,“ lausus ta toona.
Lasteüritustel osalejate arv on
iga aasta tõusnud märgatavalt.
Tänavu mai keskel toimunud
jooksumaratoni lasteürituste raames ületati 4000 piir, kui kokku
osales lasteüritustel 4082 last. Kui
võtta arvesse jooksuüritustel osalenute arvu tõus, on suure tõenäosusega oodata ka rattarallile üle
4000 osaleja. Korraldajail on valmisolek tulemaks toime kuni 4500
pisikese ratturi teenindamisega.
Nii suure hulga laste turvalisuse ning ohutuse tagamiseks on
üritusel abiks maanteeamet, kelle vabatahtlikud juhivad laste ning
vanemate tähelepanu kiivri õigele
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TÖÖRIIS AKESKUS
Murutraktor
MasterCut B&S19,5hj,Hydro
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Lõikelaius:107 cm
Mootor: B&S, 1 silinder,
Max. võimsus (kW): 14,6
Käigukast : Hüdrostaatiline (käsihüdro)
Kütusepaagi mahutavus: 4,9 l
Koguja: Lisavarustuses
Multskomplekt: Lisavarustuses
Deflektor: Standard
Lõikekõrguse reguleerimine:
5 positsiooni, 38- 95 mm
Pööramisraadius: ca 50 cm

kasutamisele, vajadusel nõustades
vanemaid näpunäidetega, mida
arvesse võtta kiivri ostmisel.
„Klubi Tartu Maratoni lasteüritused on meie arvates ohutuse ja
turvavarustuse õigele kasutusele tähelepanu pööramiseks väga
sobilikud,“ sõnas Kai Kuuspalu,
maanteeameti liikluskasvatuse
talituse juhtivspetsialist. „Tegemist on väga populaarsete üritustega ning eelmiste aastate jooksul oleme märganud valesid kiivri kandmise viise. Seega on tänavusel laste rattaüritusel osalemisel
meie peamiseks eesmärgiks teavitada lapsi ja nende vanemaid kiivri
õigest kasutamisest.“
„Kindlasti soovitame enne üri-
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www.tooriistakeskus.ee

tust ning hooaja hakul pere rattad koos üle vaadata: kas rattad
on töökorras ja vastavad ohutusnõuetele. Ees peab olema valge helkur, taga punane helkur,
vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur, töökorras pidurid ja signaalkell ning
pimeda ajal või halva nähtavuse
korral ees valge ja taga punane
tuli,“ selgitas Kuuspalu põhilisi
rattaohutusnõudeid.
Peale rattasõidu on lastel võimalik meelt lahutada Lastefondi telgis, kus pakutakse tegevusi
joonistamisest ringmängudeni.
Samuti meisterdavad lastega Kollased Kassid Vanemuise teatrist.
Peeter Liik

Murutraktor
Yardman 22 Hydro 2014
Lõikelaius: 117 cm
Mootor: Kohler (USA)
Max. võimsus (hj): 22
Käigukast: Hydrostatic
Kütusepaak: 5 l
Multskate: Lisavarustuses
Suunaja: Standard
Rattad (ees/taga):
15'' x 6,5'' / 20'' x 10,5''
Kaal (ligikaudne) kg: 235
Mõõdud: L194 / W136 / H114
Niidukõrguse reguleerimine:
6 positsiooni, 30 - 90 mm
Pöörderaadius: ca 40 cm

Sepa Ärikeskus (uus maja), Turu 45B • E - R 9 - 18, L 10 - 14 • Tel 740 2100 • info@tooriistakeskus.ee
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Energia otsib teed noorteni
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Et meie elukvaliteet sõltub
suurel määral elektrist,
on gümnaasiuminoortele
selgem kui seebivesi. Kust
ja kuidas särts seina sisse
saab ning mida teha, et
saaks ka edaspidi, võtab
juba pisut kukalt kratsima.

Energeetikateemadega gümnaasiuminoori paeluda, pole lihtne ülesanne. Tudengitest lektorite meelest
siiski meeldiv väljakutse, et tulevasi insenere nakatada juba varakult ühtviisi nii perspektiivika kui vajaliku
erialahuviga. 
Rasmus Rekand

Tuulikute peatüki juures riskib
osa poistest juba esimeste küsimustega, sest elektriveski pildil näib
uskumatu hiiglasena. 120-meetrise kõrguse ning 70-meetriste tiivalabadega, nagu selgub vastusest,
ta seda julgelt ongi.
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värskete teemadega
Ring FMis igal
neljapäeval kell 7.40

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
LAEN KORTERELAMULE.

Ambitsioonikas ülesanne

Vaikselt tärkav huvi

IL

värskete teemadega ring fm-is ig

Hommik Poska gümnaasiumi auditooriumis. Kahe paralleeli üheteistkümnendike ees seisvad
neist õige pisut vanemad, ent silmnähtavalt enesekindlamana, Kristin Markov ja Margus Potisepp.
Esimene neist õpib Tartu ülikoolis keskkonnatehnoloogiat, Edinburghis elektroenergeetikat studeeriv Margus kogus tuntust Eesti esimese CO2 kalkulaatori ning
Euroopas parimaks valitud õpilasfirma Roheline Jälg loojana.

Idee, millega gümnasistide ette
astutakse – panna noored pisut
laiemalt energeetika suunal mõtteid mõlgutama – pole teab mis
seksikas. Oma taolise veendumuse kinnituseks röötsatab väike
ports õpilastest pea laual tukastama enne veel, kui külalislektorid
end tutvustada jõuavad.
Pajatused teemal, et süsi, gaas,
nafta, tuul ja päike on kordi efektiivsemad energiaallikad, kui
põlevkivi, ent meil, kehvikutel,
pole muud teha, kui pigistada piltlikult väljendudes kivist vett välja, ei suurenda optimistide hulka
kuulajaskonnas.
Väikese üllatusena kraamivad
paar piigat raamatukesed lagedale – need polegi noorte hulgas
päris välja surnud? Suurema osa
lemmiklektüür kajastub siiski
telefoniekraanidel.
Et igast tonnist põlevkivist jääb
elektrit tootes järele suisa pool
tonni tuhka, tekitab poistes pobinaid tuhamägede teemal. Tõik, et
kaevandustes aastas kasutatava
veega saaks kümne Tallinna jagu
inimesi 12 kuud hakkama, teritab
veelgi tähelepanu. Üks tukkujatest
proovib miskit pehmemat padjaks
leida, ent jääb happevihmade ja
kasvuhoonegaasi juures korraks
kuulama ning äratab kaaslase, kui
esitlus jõuab tigeda Putini pildini.
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Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Et kogu inimkonna aastast
energiavajadust katta, peaks päike paistma järjest maale kui pikka
aega? Mõned nädalad? Paar päeva? Üha enam õnnestub lektoritel õpilasi diskussiooni haarata.
1 minut (seda muidugi utoopilisel
eeldusel, et suudame kogu saadetava kadudeta kotti pista) tundub
uskumatu.
Miks me siis oleme nii kobad,
et ei suuda kõige suuremat energiaallikat ära kasutada? Ootame
kümnendeid, kuniks kasvab puu
või suisa aastatuhandeid, et tekiks
nafta ja gaas.
Energia, mida saab 2,5 miljonist tonnist põlevkivist, õnnestuks koguda ka päikesepaneelidega, mille tootmiseks kulub
vaid tonn liiva (noh, tõsi küll,
ka üksjagu teisi komponente,

mis nii odavad polegi). Taolised võrdlused lihtsalt panevad
mõtisklema.

Tulevikku loomas
Keegi hilisteismeliste kuulajaskonnast ilmselt oma elektriarvet
ise veel ei maksa ega oska unistada ka isiklikust energeetikamoguli staatusest. Seega võib võrdlusjutt fossiilsete kütuste kunstlikult
madalast hinnast, nagu ka tuulikute varjude ning müra ebasoodsast mõjust, tekitada enamikus
oodatust vähem elevust.
Aga loengule järgnenud loovam ülesanne, saada grupiti paika tulevikustsenaariumid aastani
2040 terve Eesti riigi energiavajadust silmas pidades, on juba teine tera.

Energia ja noored
∞∞ Erasmus+ rahastatud energeetikatudengite projekti „Energia ja noored“ eesmärk on
tutvustada gümnaasiumiõpilastele läbi grupitööde ja praktiliste ülesannete Eesti energeetikasektorit, mis muidu on kooliõpilaste
jaoks kauge ja keeruline valdkond, ega saa
tavalises koolitunnis laiahaardelist tähelepanu.
∞∞ Kuna energeetika on valdkond, milles reaalainete taust on väga oluline, siis populariseeritakse projektiga ka reaalainete õppimi- Kristin Markov ja
Margus Potisepp
se olulisust.
∞∞ Koolitunde viivad läbi Eesti ja välismaa ülikoolides energeetikat õppivad tudengid Eesti Taastuvenergia Koja kaasabil.
∞∞ Tunde antakse koolides üle Eesti. Tartus ootavad ees veel Decartes’i
lütseum ja kunstigümnaasium.

AKNAD
KUNI

-60%

Kehtib täiskomplekti tellimisel:
aknad, aknalauad, paigaldus,
sisepalede taastamine.
• Järelmaksu võimalus kuni 6 kuuks
(protsendita)
• Paljud valmis aknad kohe laost saadaval
(erinevad mõõdud)
Küsi pakkumist: aknaari@city.ee • 736 6886;
5645 2502; 501 6158 • Tartu,Aleksandri 1-4

Geograafiaõpetaja Vaike Rootsmaa on varmas selgitama. „Misasja, vä?“ tüüpi hüüded asenduvad
kiirelt aruteluga. Kuidas ikka leida
25 energiaühikule asendustootmine, mis põlevkivijaama sulgemise
tõttu paratamatus. Liiatigi kerkib
CO2 hind ehk alternatiivenergiat
oleks tarvis enamaski mahus toota. Juba ehitatud tuulikuid enam
maha ei lõhu, seega kõik arengud
tuleb hoolikalt läbi kaaluda, sest
need on muutumatuna paigas ka
järgmistes viisaastakutes.
Langustrendis päikesepaneelide hinnad ja meretuuleparkide
suurem stabiilsus. Loodav LNG
terminaal ühes soodsama salvestustehnoloogiaga. Argumente,
mida silmas pidada on puntratäis.
Ja just siis, kui tundus, et põlevkivitondi ajad on ümber, hakkavad puhuma uued tuuled, kuidas
põlevkiviheitmeid vähendada.
„Tuult pane veel juurde. Jõuga!“
„LNG on selle Soome terminali
nimi või?“
„Ostma peame gaasi ikkagi,
vahet pole kas Venest või Soomest“
„Selles just ongi vahe, kellelt
osta. Ja et saaks erinevatelt osta.“
„Aastani 2035 on tehtud! Pole
midagi keerulist.“
Ülesande lahendamises isehakanud grupiliider süüvib taas raamatusse – kadestamisväärne multitask-lusvõime. Loeng läbi muretult telefonisurfiga tegelenud tüdruk tõstab esimest korda abiotsiva
pilgu ekraanilt – aku on punases.
„Mingi energiavärk, äh!“
Rasmus Rekand

Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

PARGIKONTSERT ELVAS

1. juuni kell 19
LA Murumuna õuepargis
ansambel LINDPRIID
Pilet: kohapeal 7€, eelmüügist
Elva Matkakeskuses 5€

Pillimäng on puhas rõõm!
Kui sa tahad rõõmu tunda,
tule muusikakooli "Helivõlu"!

Meie koolis on võimalik õppida:
klaverit
viiulit
kitarri
saksofoni
kromaatilist ja väikekannelt
karmoškat
laulmist
improvisatsiooni
kompositsiooni
noodigraafikat
klaverisaadet
klassikalist ja pärimusmuusikat
Pillimängu juurde kuulub noodiõpetus,
tähtis osa õpingutes on koosmängul.
Vastuvõtt 3. juunil kell 16-18
Tartu Erakoolis Tähe 4.
Selleks tuleb ette valmistada lihtne saateta laul.
"Helivõlus" on oodatud õpinguid ...
... alustama nii lapsed kui täiskasvanud.
... jätkama, kellel varem jaks otsa saanud.
... oma oskusi täiendama ja koosmängu nautima,
kes mingit pilli on õppinud.
Täiendav info muusikakool@leima.ee,
muusikakool.leima.ee
või telefonil 5813 2350.
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11 meetri karistuslöögi külmavereliselt Eesti Rahva Muuseumi võrku toimetanud näitleja Margus Jaanovitsil
(vasakul) on põhjust rusikad taeva poole lüüa. 
Reio Laurits

Arnold Matteus
sõjajärgsest Tartust
Arnold Matteus jätkas meenutamist Tartu linnaehituse arengust,
nüüd juba pärast rinde teistkordset üleminekut 1944. a sügisel.
Pilt linnast oli masendav. Pool Tartut oli sõna otseses mõttes varemetes. Tuli koos linna uue juhtkonnaga otsustada, millised varemed lammutada, millised kasutada hoonete ülesehitamiseks. Pean
tunnistama, et paljude õigete otsuste kõrval sai siis tehtud ka vigu.
Kõva vaidlus käis Riia tänava jõepoolse osa laiendamise ümber.
Kuni 1944. a sügisese majadefrondi põlemiseni oli siinne sõidutee olnud vaid 6 m laiune. Paras hobuveole, mitte aga autodele.
Panin ette lammutada Lillemäe-poolsed varemed, et laiendada
tänav magistraaliks. Osa linna ülemusi oli aga vastu ja vaevaga
surusin läbi 9 m laiuse sõidutee projekti. Peagi selgus, et sellest on
vähe ja hiljem saigi Riia tänavast Tartu magistraale, hoopis laiema
sõiduteega.
Linnaarhitektina on mul tulnud koos töötada 13 linnapeaga, ehk
nagu tol ajal öeldi – täitevkomitee esimehega. Neist kõige meeldejäävam oli läti juurtega Bronislav Võrse. Endise poksijana kiire reageerima ja julge otsustama. Samas valmis oma vigu tunnistama ja
neid ka parandama. 1945. a sügisest peale algas meie koostöö. Alati
oli asjaga kiire. Mõnigi kord vedas Võrse oma kepiga tänava laiendamise või õgvendamise piirjooni ette ja meie visandasime need samas
paberile.
Kõne all oli kaubahoovi taastamine, millega ma polnud nõus.
Siinsete poekeste ruumid olid olnud õige kitsukesed ja alale pidi
tulema uus keskväljak. Kiireks läks ka pritsimaja veel küllalt
tugevate müüride lammutamisega. Pritsimaja taastamine oleks
tulevase väljaku, praegu sel kohal laialdane haljasala, terviklikkuse lõhkunud. Tuletõrjujad taotlesid hoone taastamist, täitevkomitee oli vastu. Pritsimehed kaebasid edasi Tallinna ja said
õiguse. Kuulnud sellest, andis Võrse korralduse lammutada kiiremas korras headest tsaariaegsetest tellistest müürid ehitusmaterjaliks. Nii tehtigi ja kui pritsimehed mõne aja pärast raekotta
tulid, et hoone taastamise üle läbi rääkida, siis selgus, et varemeid enam ei olegi.
Ilmselt oli viga ka Vene tänava äärde jäänud loomakliiniku peahoone igati taastamiskõlbulike varemete likvideerimine. Aga see
oli juba ülikooli enda algatus, mille ülikoolirahvas ka oma jõududega realiseeris. Minu kui linnaarhitekti käed on sellest patust küll
puhtad.
Üks oluline viga Tartu planeerimisel oli minu arvates Tiigi tänava äärsete varemeväljade täisehitamine ilmetute standardmajadega.
Omal ajal õigustati seda odavusega – kõik maapealsed ja ka maaalused kommunikatsioonid on olemas, mis teeb elamute ehitamise
lihtsaks ja kiireks. Minu arvates sobinuks Tiigi ja Vallikraavi tänava
vaheline ala suurepäraselt Tartu muuseumidele. Mitu olulist kultuuriasutust olnuks siis lähestikku koos, moodustades kultuurilinnaku ühe osa. Aga vajadus elamispinna järele oli siis väga suur. Ka
südalinn taheti tüüpprojektidega täis ehitada. Olen rahul, et suutsin selle plaani elluviimist takistada. Las need alad jäävad tulevastele arhitektidele ja ehitajatele, ajaks, mil võimalused ja vajadused
suuremad.
Nii mõtiskles A. Matteus 1980. aastate esimesel poolel, mil teda
küsitlesin.

Muuseum ja ministeerium teatri ees põlvili
Kuidas teada saada, kas
tõelist Tartu vaimu kannab
Vanemuine, ERM või hoopis ainus siinne ministeerium? Jalgpalli MM-i aastal
on selleks mõistagi vaid
üks võimalus.
Ootamatult lähistroopikast
tagasi parasvöötmesse keeranud
ilmataati trotsides on ülikooli
staadionile kogunenud poolsada
pealtvaatajat – näitaja, mis annab
silmad ette nii mõnelegi Premium liiga mängule. Kuigi murule veetud triibud annavad alust
kahelda töömeeste kainuses ning
täisliikmelise kohtunikebrigaadi
asemel vehib vilega ringi Supilinna lastekirjanik Mika Keränen,
on publiku pühendumisest näha,
et nalja pole siia tegema tuldud.

Rahvaste paabel
Nii Vanemuise, Eesti Rahva
Muuseumi kui haridus- ja teadusministeeriumi vutisangaritele elab kaasa tuline kolleegium.
On ju Marko Kaljuveeri parafraseerides tegemist printsipiaalse vastasseisuga, mis kahtlemata kulmineerub kompromissitu
heitlusega. „Kuna vähemalt ühe
vastasvõistkonna kapten alustas
oma profikarjääri ministeeriumi
ridades, siis tunneme tema män-

gustiili läbi ja lõhki ning kahtlemata arvestame seda oma taktika
paikapanekul,“ jääb salapäraseks
ka riigialamate võistkonna kapten kantsler Janar Holm.
Vastasele sekundeerib Vanemuise draamajuht Tiit Palu.
„Vanemuise meeskonnas on näitlejaid, lauljaid ja tantsijaid vähemalt neljast rahvusest. See näitab
taset,“ märgib ta. „Madridis on
kaks head klubi: Real ja Atletico.
Tartus on kolm: FC ERM, FC HM
ja FC V. Jalgpall ühendab.“
Kuigi kolme 2x15-minutilist
kohtumist kommenteeriv näitleja Ragne Pekarev reedab kärmelt
oma tausta („Pall on meie käes!“),
parandab ta end ruttu: „Ei tohi öelda „meie“, pean olema erapooletu!“
Pekarevi erutust võib mõista,
sest Vanemuine domineerib esimest mõõduvõttu ministeeriumiga täielikult. Itaalia balletiartist
Matteo Giulio Tonolo põrutab
esimese, tema briti kolleeg Samuel Lawman teise ning mängu lõppedes võibki „Riigimeeste“ marurahvuslasena tuntud Margus Jaanovits uhkelt kuulutada: „Võidu
tõid kaks minu täpset söötu!“

Kuldne penalti
Teises matšis osutab ERM juba
tunduvalt vihasemat vastupanu – jookseb ju edurivis väljaku-

le direktor Tõnis Lukas isiklikult.
Nii kaob Pekarevil hetkeks koguni naljatuju. „Kui keegi mõnda
jalgpalliteemalist anekdooti teab,
siis mikrofon on vaba. Mul endal
on selle huumorisoonega kehvasti, olen vaid ühes komöödiasarjas
mänginud ja see võeti ka kavast
maha,“ teatab ta ilmselt ETV
seriaalile „Hakkab jälle pihta“ viidates.
Siiski kostitab näitleja vutihuvilisi asjatundlike repliikidega nagu
„Pikk pall ette!“ ja „Nurgalöögid
on teatavasti väga paljulubavad.“
Kaasaelamine tasub end ära teisel poolajal, mil saabub Jaanovitsi
kõrghetk: jõhkra mahatõmbamise järel karistusalas kõmmutab ta
penalti kindlalt ristnurka. Nii jääb
ERM-il loota vaid hõbedasele poodiumikohale, ent vahepeal puhanud ministeerium napsab neilt
1 : 0 võiduga sellegi.
Kuigi balletitantsija Ben Roomes jääb vigastatult murule lebama ja paneb publiku ilkumisi „Kas keegi on arst?“ hõiklema,
kinnitab teatrijuht Toomas Peterson, et ükski planeeritud etendus
Roomesi puudumise tõttu ära ei
jää. Kollased ja punased hoiatuskaardid jäävadki Keräneni taskusse, see-eest viibutab ta Vanemuise sangarile Tonolole fair play
eest rohelist kaarti.
Kaur Paves

Uued plaadid
Tartu väikefirmalt
Eelmisel aastal Tornaado ja
Keerise vinüülplaatidega alustanud Tartu plaadifirma Frotee
diskograafia sai täiendust seitsmekümnendate algul tegutsenud psühhpopgrupi Väntoreli
ja kaheksakümnendatel diskofunkiga katsetanud Elektra
helikandjate näol.
Ansambel Väntorel alustas nime Keldriline Heli all
1970nda aasta suvel, kui kohtusid Andres Valkonen ja Andres Talvik ning koos otsustati
bändi tegema hakata.
Elektra
alustas
juba
1960ndate keskel naisvokaalansamblina, mille koosseis
pidevalt muutus ja mida saatsid erinevad instrumentaalkollektiivid.
Plaadifirma Frotee eesmärgiks on plaadile panna seni
avaldamata popmuusikat Eesti
lähiajaloost – Nõukogude režiimi ajal Ida-Euroopa riikides jäid
nii mõnedki läänest mõjutatud
muusikud põranda alla ning
paljust seniavaldamata idabloki
muusikast on siiani osa saanud
vaid vähesed valitud.

Antiikaja
soengumood
Tartu ülikooli kunstimuuseum
ootab 31. mail kell 12–15 osa
saama põnevast antiigiteemalisest perepäeva programmist,
mis ühendab filosoofilise ilu ja
inetuse temaatika praktiliste
oskustega ise ilu teha.
Algusega kell 12.30 ja 13.30
viib kuraator Kerttu Palginõmm
külastajad ringkäigule vastavatud näitusel „Peaasi on iluasi?“. Näitus keskendub antiik
aja portreekunsti kaudu ilu ja
inetuse ning vaimu ja võimu
küsimustele kujutamistraditsioonides. Lisaks tutvustatakse
muuseumi püsiekspositsiooni
põhjal antiikaja soengumoodi,
millest saadakse palju inspiratsiooni veel tänapäevalgi.
Perepäeval on kohal noored juuksurid Tartu kutsehariduskeskusest, kes õpetavad,
kuidas tänapäevases võtmes
teha antiikaja soengumoest
eeskuju võtvaid punutisi.
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Ratastooliga kunsti
muuseumisse
1. juunil kutsub Tartu kunstimuuseum külla liikumispuuetega inimesi. Kell 13–17 aitavad
vabatahtlikud ratastoolis inimesi muuseumis treppidest ülesalla viia. Puudega inimesele
ja tema saatjale on sissepääs
muuseumisse alaliselt tasuta.
Osalejate paremaks ligipääsuks eraldatakse ürituse ajaks
muuseumi ees 3 parkimiskohta. Oma osalusest on võimalik
teada anda ürituse Facebooki-lehel, et korraldajad saaks
paremini planeerida abiliste
arvu. Kunstimuuseumil ei ole
praegu lifti ega kaldteid, mis
võimaldaksid liikumispuuetega
inimestel muuseumit külastada, kuid eesmärk on sellele
probleemile lahendusi otsida.

Härma 100
30. mail tähistab Miina Härma
gümnaasium koolimajale nurgakivi paneku 100. aastapäeva
kell 12 koolimaja ees algava
temaatilise üritusega.
Sajanditagusest ajast on taas
kohal Jaan Tõnisson, Peeter
Põld, Miina Härma ja Väägvere
pasunakoor. Korratakse olulisemaid sajanditaguseid kõnesid
ja laule ning jõutakse läbi ajaloo tänapäeva. Esitletakse Härma-kooli neiude õmmeldud
sini-must-valget lippu. Juuni
alguses oma 130. sünnipäeva
tähistava esimese sini-mustvalge lipu õmblejate hulgas oli
ka noor Miina Hermann.
Koolipere ootab külla kõiki,
kellele ka täna esimese eestikeelse gümnaasiumi käekäik
korda läheb. Ürituse lõpus
saavad kõik maiustada klasside
esindajate valmistatud suure
sünnipäevatordiga.
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TÜ avas ainulaadse
siirdemeditsiinikeskuse
Eelmisel nädalal avati Maarjamõisa väljal moodsaim
siirdemeditsiini keskus
(SIME) Põhjamaades ja IdaEuroopas, kus tehtavad
uuringud ja miljoneid eurosid maksev teadusaparatuur
loob uue taseme terviseuuringutes ja arstiteaduses.
Majas asub tööle ka regiooni
suurim, kuni 32 000 hiirt ja rotti
mahutav kõrgetasemeline katseloomakeskus.
Tartu ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi juhataja Eero
Vasara sõnul on SIME avamisega
loodud terviklik lahendus meditsiini tippteaduse edasiviimiseks.
„Maarjamõisa tehnoloogialinnakus valminud hoolikalt projekteeritud tehnosüsteemidega
SIME võimaldab alus- ja kliinilises meditsiinis töötavad inimesed
viia ühe katuse alla ning teha kõrgetasemelistes laborites teadustööd, millest inimesed ühel päeva
läbi ravimiarenduse kasu saavad.“
SIME laborites saab uurida näiteks ainevahetusest tulenevaid
mõjusid närvi- ja immuunsüsteemile, emotsionaalseid käitumisi põhjustavaid mehhanisme ja
modelleerida haigusmudeleid.
SIME keerukusest tulenevalt
on maja jaotatud tsoonideks.
Majas on värvikoodidega markeeritud põrandad, mis lihtsustavad
avatud ja suletud tsoonide vahel
liikumist. Õhuduššidega eraldatud „puhastes ruumides“ ehk
suletud alas on loomade hoiuruu-

Varasemalt on kontorirotid toetanud VK Jaanika tantsijaid.  Rat Race

Kontorirotid jagavad
joostes stipendiume
Reedel, 30. mail kell 16
algab Raekoja platsil
traditsiooniline kontorirottide heategevuslik
võidujooks.

Vastvalminud SIME hoone, kus
muu hulgas hakkavad „tööle“
32 000 närilist. 
TÜ

mid ning käitumiskatsete meditsiini laborid.

HIV ja hepatiidi vastu
„Majas on ka väga kõrgele, bio
ohutusklassile 3 vastav infektsiooniblokk, kus rangelt reguleeritud
tingimustes tohib töötada ohutusklassi tasemele vastavate ohtlike patogeenidega ning uurida katseloomadel raskeid infektsioone
nagu näiteks HIV ja C-hepatiit,“
sõnas SIME katseloomakeskuse
juhataja Mario Plaas.
Suletud osasse jäävad ka magnetresonantstomograafia osakonna ruumid koos kirurgiaga, kus
uuringute läbiviimiseks on kasutada kolm miljonit eurot maksnud spetsiaalselt väikeloomade
jaoks loodud magnetresonantstomograaf. Keskuse teadusapara-

tuuri täiendab Baltimaade suurim
steriliseerimisruum.
Keskus on õppe- ja teadustööks
avatud ka tudengitele, sh geenitehnoloogidele, veterinaaridele,
arstidele ja biokeemikutele.
Tartu ülikool arendab siirdemeditsiini ja kliinilisi uuringuid
EATRIS konsortsiumi liikmena.
EATRIS on 70 Euroopa teadusasutuse konsortsium, mille missioon on teadusavastuste efektiivsem rakendamine praktilises
meditsiinis.
SIME pindala on 4790 ruutmeetrit ning ehituse kogumaksumus on
8,7 miljonit eurot, millest 3,5 miljoni
euroga toetas sihtasutus Archimedes Euroopa Liidu rahadest. Hoone
projekteerisid U-Disaini arhitektid
Uko Künnap ja Andrus Vahrusev
ning ehitas AS Nordecon.
Egle Merbach

Võistlusele järgneb tänukontsert, kus tunnustatakse avalikult stipendiumi saajaid. Kontserdi raames astuvad üles Brigita
ja Richard Murutar, Improkraatia, Maria Stuart, Reffiller.
JCI Toomemäe koostöös LC
Tartu Tamme ja Tartu Kultuurkapitaliga hoiab kinni traditsioonidest ja jätkab andekate laste
toetamist. Sel aastal laekus JCI
Toomemäe laste ande arengu stipendiumi konkursile 26 avaldust.
Jagamisele läks 2870 eurot.
Nii antakse 30. mail üle viis stipendiumi: Anneli Tauts ja Tjorven Tamm saavad 1000 eurot
osalemaks bocce ja bowling‘u eri
olümpia MMil Los Angeleses.
Mirjam Iher saab 500 eurot,
et sõita Lõuna-Aafrika vabariiki noorte male maailmameistri-

võistlustele.
Ettevalmistumiseks ja osalemiseks Põhjamaade noorte meistrivõistlustel ujumises
ja sügislaagris Calellas pälvib
Kregor Zirk 370 eurot.
500-eurosed stipendiumid
saavad ka Külli Reinkubjas balletiõpinguteks Müncheni muusika- ja teatriülikooli balletiakadeemias ning Mathias Ülo Matjus arvuti soetamiseks.
JCI Toomemäe presidendi Kaire Valge sõnul oli žürii
väga üksmeelne. Sellel aastal oli
põhirõhk asetatud erivajadustega andekate noorte toetamisele. Samuti pöörati otsustamisel tähelepanu, et kaetud oleksid erinevad valdkonnad. Otsuse langetamisel lähtuti noorte varasematest tulemustest ja
talendi jätkusuutlikkusest.
Kuni 30. maini on kõigil võimalus toetada projekti 1-eurose annetuspiletiga, mille tulu läheb juba
järgmise aasta stipendiumifondi.
Viljam Viljasoo

VARRAKULT KOJU,
AEDA JA LOODUSESSE

TEATRISUVI 2014
VANAD JA NOORED
Lastest inspireeritud
ja lastele mängimiseks
loodud

Saa osa 22 tegija
loomerõõmust

Palju kasulikku
nii algajale kui ka
professionaalile

Villtakjas, maasapp –
ka need on
ravimtaimed

19/20/21/22/23/24/27/28/29/30/31. mai
17/18/19/20/21/25/26/27/28/29. juuni
Vargamäe rehetare

VALGED ÖÖD
11/12/13/14/15. juuni
6/7/8/9/10. august
Õisu mõis

Sisaldab rohkesti
uusi sorte ja liike

Lisa oma aiale
põnevaid varjundeid

Mine loodusesse
taimi korjama

Avasta kaunid
ning looduslikud
orhideed

7

Ehita oma aed
kauniks

Puhasta oma
aed kahjuritest

MEE HIND
18/19/20/21/22. juuni
Saueaugu Teatritalu

MERE MÄRGID

Joo vaid tervislikku
allikavett

12/13/14/21/22/23/24. august
Saueaugu Teatritalu

TUUL PAJUOKSTES
Põhjalik ja haruldaste
fotodega raamat

Müügil kõigis suuremates raamatukauplustes. Vaata ka www.varrak.ee

22/23/24/28/29/30. august
Viljandi, Männimäe külalistemaja
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VABA AEG

Kino

anekdoodid

Palatiarst mõõdab voodihaigel
vererõhku. Pärast ülevaatust küsib
patsient:
„Doktor, palun rääkige mulle tõtt,
olgu see nii kibe kui tahes – kas ma
pean varsti jälle tööle minema?“
***
Firma juhataja küsib alluvalt:
„Mis päev täna on?“
„Täna on meil kolmapäev,“ vastab
sekretär.
„Mis tähendab meil? Mis ajast ma
teiega abielus olen?“
***
„Kogemustega dresseerija võib
oma koerale õpetada praktiliselt
kõike,“ räägib härra Peterson oma
külalistele. „Mina näiteks võõrutasin
oma koera diivani all lamamisest,
kuigi see oli ta lemmikkoht.“
„Ja kuidas te sellega siis hakkama
saite?“ küsib külaline.
„Väga lihtsalt – saagisin diivanil
jalad alt ära.“
***
Egiptuses puhkav venelane
ärkab pärast viiepäevast joomingut, kakerdab peegli ette ja jääb
end jõllitama – näost sinine, tursunud. Ta vahib tükk aega oma
peegelpilti ja pomiseb siis mõtlikult:

„Oi, küll ma olen ikka päevitunud!
Ja juurde olen kah võtnud...“
***
„Kas olete endale oma tööalased
kohustused selgeks teinud?“ küsib
ülemus uuelt ametnikult.
„Aga loomulikult!“ vastab see.
„Kaks korda kuus tuleb käia kassas
palga järel, õigeaegselt tuleb sisse anda puhkuseavaldus ja õigesti
vormistada haigusleht. Kella ühest
kaheni on lõuna ja ületunnid ei ole
soovitavad...“
„Ja see ongi kõik? Aga töö?“
„Mis tööst saab sellise koormuse
juures veel juttu olla?“
***
Suurfirma direktor otsustab
lõpuks siiski vanaduspuhkusele
minna ja ametist tagasi astuda. „Teil
on õnne, noormees,“ ütleb vanahärra oma järglasele ametit üle
andes, „seitsmel korral olen sellele
kohale kandideerinud mehed jutule
võtmata tagasi saatnud.“
„Tean, tean,“ vastab noormees,
„need seitse korda käisingi ju mina.“
***
Korteris heliseb telefon. Juku
võtab toru:
„Keda te soovite?“
„Kas isa on kodus?“

„Ei, ta lendas ära.“
„Kas puhkusele?“
„Ei, ta läks koos emmega.“
***
Mees läheb tööle, käsi kipsis.
„Mis juhtus?“ küsivad töökaaslased.
„Jäägu see meie vahele. Eile sai
kõvasti viina võetud …“
„Läksid kaklema?“
„Ei, ma tahtsin suupistet ja pistsin
käe hiirelõksu!“
***
Mees tuleb komandeeringust,
siseneb oma korterisse ja näeb,
et voodist teki alt paistavad kellegi
jalad.
„Kes see on?“ küsib mees.
„Kes, kes?!“ hüüab naine. „Kas
sina ostsid mulle kasuka? Ei ostnud! Selles see asi ongi! Kas sa oled
mind kunagi välismaale viinud? Ei
ole! Aga tema on seda mitu korda teinud. Ja suvila? Volvo? Mis sa
arvad, et see kõik on taevast alla
sadanud või? Mul on hea töökoht,
sina töötad vastutaval kohal, lapsed
õpivad välismaal. Lubas meile uue
maja ehitada...“
„Seda ma räägingi,“ sosistab
mees. „Kata ta jalad sooja tekiga,
muidu külmetab!“

sudoku
sudoku

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

30.05–1.06 kell 11, 13, 15.30,
17.50; 2.06 kell 15.15, 17.50;
3.06 kell 15.30, 17.50; 4.06
kell 11.15, 13, 13.45, 15.30;
5.06 kell 11, 13, 15.30 Pahatar
30.05–5.06 kell 15.45, 18,
22.30 Miljon moodust Läänes kärvata
30.05–5.06 kell 14.15, 16.45,
19.15, 21.15 Pikk tee alla
30.05–5.06 kell 19.50 Grace:
Monaco vürtsinna
30.05–1.06 kell 11.30, 15.15,
22; 2.06 kell 11.30, 15, 20;
3.06 kell 11.30, 15.15, 20;
4.06 kell 11.30, 16.30; 5.06
kell 11.30, 15.15 X-mehed:
Tulevase möödaniku päevad
30.05–5.06 kell 20.30
13. rajoon: Telliskivihäärberid

ristsõna

Süü on tähtedel
4.06 kell 20 Cinamonis
Vähki põdev 16-aastane Hazel on õnnelik natukese juurde ostetud
aja eest, kuigi ta ei tea veel selle natukese pikkust. Tal on tunne, nagu
voolaks elu ta sõrmede vahelt minema. Kuni ta kohtub Augustusega.
Kangekaelne ja sihikindel poiss on otsustanud, et peab võitma Hazeli
südame, mis selle hetkeni on kuulunud ühele lõputa jäänud romaanile.
Kuigi haigus nõuab oma, kirjutatakse noorte elu käsikiri ümber ja
nad leiavad selle, mida ei ole jõudnud veel kaotada.
„Süü on tähtedel“ on film, milles leidub nii nalja, kurbust kui ka
rõõmu ning mis põhineb John Greeni samanimelisel ülemaailmsel
bestselleril, mis on nautinud suurt populaarsust ka Eesti noorte seas.

30.05–3., 5.06 kell 17.30;
4.06 kell 19.30 Godzilla

Schola Gregoriana Tartuensis

30.05–5.06 kell 22.20 Vene
köök Pariisis

2.06 kell 18 Tartu laulupeo
muusikanädala avakontsert

30.05–5.06 kell 12.30, 14.30
Ninasarvik Otto (eesti keeles)

2.06 kell 20 Eesti Heliloojate Festival 2014: ensemble
mosaik (Berliin)

30.05–5.06 kell 20.15, 22.10
Neetud naabrid
30.05–1., 3.–5.06 kell 11.45
Kaunitar ja koletis (eesti
keeles)
30.05–3.06 kell 11.15, 13.15;
4.06 kell 11, 13.15; 5.06 kell
13.15 Paras pähkel (eesti
keeles)

Ristsõna
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30.05–5.06 kell 21.50 Kättemaks kõrgetel kontsadel
30.05–5.06 kell 16.15, 18.30
Rio 2 (eesti keeles)
4.05 kell 20; 5.06 kell 17.45
Esilinastus: Süü on tähtedel
5.06 kell 20.10 Esilinastus:
Homse piiril

Kontsert
Elleri saal
29.05 kell 11 Elleri kooli klaveri eriala lõpetajate riigieksam-kontsert

4.06 kell 19 Eesti Heliloojate Festival 2014: Avarus
Ensemble
5.06 kell 19 Eesti Heliloojate Festival 2014: Figura
Ensemble (Taani)
6.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund: EHF/
Noored Tartu heliloojad

31.05 kell 19 Annely
Peebo, Marko Matvere
ja Swing‘n‘Joy Orchestra
kevadkontsert
4.06 kell 19 Puhkpillimuusika
kontsert „Mürtsub pill“
5.06 kell 19 Miina Härma
laulumäng „Murueide tütar“

Näitused
Annelinna
raamatukogu
kuni 31.05 Aime Asi akrüülmaalide näitus“Klikid…

Peetri kirik

Karlova-Ropka
raamatukogu

29.05 kell 19 Ott Lepland ja
Ivo Linna heategevuskontserdil ... kus on kodukoht ...

kuni 16.06 Reelika Holtsmeieri maalinäitus Kasv ja
puutepunktid

Rock & Roll

Linnaraamatukogu

30.05 kell 21 Jaakko Vanhala
(FI), Morgues Last Choice
(FI), Tamhiis (EE)

kuni 14.08 Tähe noortekeskuse mudilaste fotoringi näitus Pildikesed

Tartu Jazz Club

kuni 14.06 Venda Päi 90.
sünniaastapäevale pühendatud näitus

29.05 kell 21 Saarsalu-Kullerkupp Swing Band
30.05 kell 21 ERMO 5. lend

kuni 21.06 näitus Jõgeva
turisti pilguga

6.06 kell 21 Eesti Heliloojate Festival 2014: Garth
Knox (Inglismaa) ja Figura
Ensemble (Taani)

kuni 26.06 Ove Büttneri
maalinäitus Punane ja roheline

Tartu ülikooli aula

Tammelinna
raamatukogu

Genialistide klubi

2.06 kell 19 HELIjaKEEL:
Timo Steiner ja Ben Okri
(Inglismaa/Nigeeria)

kuni 27.06 Raamatukogu
fotoringi seitsmenda tegutsemisaasta ülevaatenäitus

31.05 kell 21 ansambli Angus
plaadiesitluskontsert

3.06 kell 19 Alo Ritsingu
autorikontsert

Jaani kirik

Vanemuise
kontserdimaja

29.05 kell 13 Elleri kooli
puhkpillide erialade lõpetajate riigieksam-kontsert

Feel Good Music Café
31.05 kell 21 Freddy Marx
Street

29.05 kell 18 Tartu Üliõpilassegakoori ja Soome laulukoori Eteläsuomalaisen Osakunnan Laulajat ühiskontsert
30.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund:

29.05 kell 19 Põhjamaade
Sümfooniaorkestri 16. hooaja lõppkontsert

Muu
Linnaraamatukogu
29.05 kell 15 kirjanduskohvik
noortele teemal Elu ja mitteelu. Arutletakse kahe raamatu üle: John Green Süü on
tähtedel ja David Hill Näeme
veel, Simon

JAGA
30.05 kell 18 Viisid vikerkaarelt ehk 30 aastat lastelaulu

Jaga leina

LEINA
leinakuulutus (93x45 mm) leinakuulutus (44x45 mm) -

6€
3€

kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.
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SUUR TÜHJENDUSMÜÜK
Soodustused kuni -70%

Ootame, kaupa jätkub kiirematele!
TARTUS Ringtee 8, tel 5551 6285
AVINURMES, Võidu 50, tel 5346 0830, 505 6572.

25a
E - P 11 - 20 AARDLA
II korrus
TOIT KOJU KAASA

hiina, tai
ja india köök

Kl 11–16: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
ISCK kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%
742 9036, 5692 5547, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

PÄRNUS ASUME: RÜÜTLI 39

VAGA MAMA NÜÜD KA PÄRNUS!

Tegemist on finantsteenuse reklaamiga.
Tutvu tingimustega, konsulteeri. Krediidikulukuse
määra näide: 5000€/60 kuud-47%.

Rõduklaasid ja -piirded
Terrassiklaasid
Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

Parim põhjamaises kliimas
www.malmerkklaasium.ee
Tartu, Tähe 114. Tel 7360 041. E-post tartu@malmerk.ee

Kes sööb, see jõuab!

Kikase väikese kotleti jõud on selle sisus
ja maitses - nii hea nagu ise tehtud!
Väike kotlet Kikaselt!
• valmisküpsetatud –
lihtsalt soojenda ja söö!
• säästliku pakendiga
• nitritsoolata
• säilitusaineteta

METEC grupp on Lõuna-Eesti suurim metallitööstus,
mis tegutseb 1992. aastast. Valmistame omatoodanguna
autode lisavarustust ja pakume tootmisteenuseid meditsiinitehnika ning autotööstuse valdkonnas. Ettevõtte müügikäive
on ca 20 miljonit eurot, millest eksport moodustab 90%.
Meil töötab ligi 300 inimest.
Metec pakub väljaõpet erinevatele

PINNAVIIMISTLEJATELE
Sobivat tööd leidub nii naistele,
kui meestele.
Kui sa ei karda metallitolmu ja
füüsilist tööd, siis saada CV
personal@metec.ee
OÜ Tarmetec
Ringtee 6, Tartu
7 385 071
www.metec.ee

Kikase väike kotlet on saadaval
kõikides hästi varustatud toidupoodides.

www.kikas.ee

facebook.com/kikaseesti

tartuekspress
www.olly.ee

line korter Supilinna uuselamus
(I k). Tel 5348 4349.

Ehitus

• hind otse tootjalt
• üle 15 000 müüdud katuse
• uusimad seadmed
• 15 aastat kogemust
Tähe 110, Tartu
tel 5344 3900, tartu@olly.ee

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.

www.olly.ee

Piirdeaedade ja väravate valmistamine ja paigaldus. Mõõdud ja
värvid kliendi soovide järgi.
Tel 520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.
Põrandatööd, puitpõranda taastamine, uue ehitamine. Laud, parkett jm. Soodsalt. Tel 5800 5414.
Remondi- ja viimistlustööd
kodudes. Mõistlikud hinnad!
Tel 5681 0163, Mario.
Siseviimistlus- ja remonttööd,
teeme ka väiksemaid ja kiireloomulisi töid. Tel 5568 3394.

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.
Ehitus- ja katusetööd, puitfassaadid, ehituspuusepatööd, ehitusabi jne. Ehitus Kiirabi OÜ,
tel 5919 8885.
Ehitus-, remondi- ja lammutustööd (k.a san-tehnilised ja elektritööd). Tel 5837 2544.

OLLY TERASPROFIILID AS
Kassinurme, Jõgeva vald,
48410 Jõgevamaa
Tel 73 44 413
olly@olly.ee

Ehitus, remont ja siseviimistlus
Tartus ja Tartumaal! Pikaajaline
kogemus! Soovitud tulemus
garanteeritud! Tel 5622 9840.
Ehitus, remont, viimistlus ja lammutustööd. Tel 5858 6953.
Eramute projekteerimine, kortermajade soojustusprojektid.
Tel 524 3142, imperialproject.ee.

Kastani 90, Tartu
E-R 12-18
L 12-15
Tel 5807 0076 (24h)
kaie.paike@mail.ee

•
•
•
•
•

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud

Fassaadide soojustamine ja viimistlemine.
Küsi hinnapakkumist
tel 5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

Tänavakivide paigaldus, aedade
ehitus, haljastustööd, ehitus- ja
remonditööd. Tel 5852 0474.
Tänavakivide paigaldus, haljastus. Tel 5662 0058.
Tänavakivide paigaldus, piirdeaiad, haljastustööd. Tel 5623
3867, www.clinkerservice.ee.
Tänavakivide paigaldus.
Tel 5456 0939.
Vundamentide soojustus, kaevetööd, tänavakivi paigaldus. Tel
5683 5395, siseehitus@gmail.com.
Üldehitus, katused, fassaadid,
betooni- ja müüritööd.
Tel 5592 2260,
1ehitusgrupp@gmail.com.

Materjal

Katuse- ja üldehitustööd. Töökogemus Eestis ja Norras. Armecon
Ehitus OÜ, tel 5590 9273.

Tartu Maxima XX kauplus
ootab oma meeskonda:
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID

Katuste remont. Katuste ehitus ja
renoveerimine. Töö kiire ja korralik. Tel 5625 1750.
Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus. Tel
5557 9399.

Saatke CV: personal@maxima.ee
tel 602 3116

Eramute projekteerimine, kortermajade soojustusprojektid. Tel
524 3142, imperialproject.ee
Kinnistu kodu rajamiseks 10 km
Tartust Ülenurme v, Soosilla k
(11 680 m², elekter 3*16 A, hea juurdepääs aasta ringi). Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Meelis
Karu, tel 742 0656, 511 5949.
Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter Tartus, võib olla võlgadega. Võimalik kiire tehing, raha
olemas. Tel 5648 0009.

3-4toal korter. Tel 5615 9460.
Maja Tartus või Tartumaal. Tel
5615 9460.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.

Mulla müük (sõelutud ja sõelumata) transpordiga Tartumaal ja
Lõuna-Eestis. Tel 5815 0176.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

1-2toal korter. Tel 550 0225.

Otsin Tartusse 1- või 2-toalist korterit otse omanikult. Võib olla ka
osaliselt möbleerimata. Üürnikeks
oleksid kaks mittesuitsetajast korralikku noort inimest. Korter võib olla
ka ahiküttega. Hind kuni 270 eurot.
Tel 5347 2818, annika225@hot.ee.

Koolitus
Emajõe Keeltekool: uued kur-

S

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

35 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

3 m ja tükeldatud jämedad
haavapinnud (al 17 €/rm).
Tel 529 0183, www.elevus.ee.
Alati kvaliteetsed lõhutud küttepuud: must lepp 50 cm 30 €/rm,
kask 50 cm 34 €/rm. Kohale toomisega Elva ja Tartu lähiümbruses.
Tel 5392 5280.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Kaseküttepinnud (pikad ja tükeldatud). Tel 5662 5014.

1-2toal korter Tartus omanikult.
Tel 5373 8500.

1-toal hea planeeringuga päikse-

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Kinnisvara ost

Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga LõunaEestis. Tel 5666 7528.

Kinnisvara müük

Taksojuhi täienduskoolitus
17. juunil, hind 28 €. Lisainfo tel
7361 834, www.khk.ee/koolitus.

Uusi omanikke ootab 3-toaline
kodu suure aiaga. Hea lahendus
perele, kes hindab väärikat palkmaja ja soovib kõik oma käe järele
teha. Tel 56 503 503, Marko.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Välisvooder 3,9-7,3 €/m², sisevooder 3,5-6,1 €/m², tööstuslik
värvimine 1,4-1,8 €/m², põrandalaud 6,5-13,5 €/m², saematerjal
180 €/m², veovõimalus.
Tel 5455 1700, www.voikapuit.ee.

Sõiduõppe ABC pakub mais
eriti soodsate hindadega A-, B-,
C-kategooria kursusi. Lõpp
astmekoolitus 85 €, esmaabi
koolitus 35 €. Kalda tee 30, tel
507 8230, www.sõiduõppe.ee.

Küte

AS Y
O
ADL

Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee

2-toal mug korter Põlvas
(15 500 €, järelmaksu võimalus –
18 k). Tel 520 0578.

1-2toal korter. Tel 507 4635.

Aiavõrgud, -paneelid, -postid,
okastraadid, kinnitustarvikud,
väravatarvikud, väravad, metallaiad, tõkkepuud, väravaautomaatika, garaažiukse automaatika jpm. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.

sused mais. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

2-toal korter Tartu kesklinna lähedal Aleksandri tn (oma terrass, 2007
ehitatud, 52 m², 1/3, 108 500 €).
Aitan müüa Teie kinnisvara Tartus
ja Tartumaal. Info tel 5558 5567,
www.aabakv.ee.

Teeme betooni- ja üldehitustöid.
Tel 5596 7945.

Fassaadide soojustamine, krohvimine. Plekitööd. Ramest Ehitus
OÜ, tel 516 6152, info@ramest.ee.

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine, vihmaveesüsteemid.
Tel 5649 4929.
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Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.
Laias valikus lõhutud küttepuud
veoga. Lepiko talu, tel 5667 5750.
Puitbrikett (kandiline, 10 kg
pakend, transport Tartus tasuta).
Kiire tarne! Tel 514 4555.
Puitbrikett, kuiv kütteklots (lahtiselt ja pakituna). Tel 528 9398.
Tasuta kuiv lammutuspuit (kütteks) Tiigi 80, Tartu. Ise tuleb ära
viia! Tel 516 6152.

REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE

175/65 R14 al 34 €
185/65 R15 al 39 €
195/65 R15 al 40 €
205/55 R16 al 53 €
215/55 R16 al 59 €
225/55 R16 al 66 €
225/45 R17 al 68 €
225/50 R17 al 73 €

• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Keretööd ja keevitustööd
• Rehvide müük ja montaaþ
• Autopesu

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

235/45 R17 al 69 €
245/40 R18 al 89 €
235/70 R16 al 84 €
235/65 R17 al 81 €
235/60 R18 al 94 €
195/70 C15 al 52 €

ILA
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RAV

LT!

Tähe 110, Tartu
tel 5344 3900, tartu@olly.ee

BETOONI

Saadaval palju
muid mõõte.

E-R 8-18, L 9-14, tel 534 534 99, 53 787 052.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719.
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kuost. Väga kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060.

Mööbel
Ära anda kasutatud diivanid ja
diivanvoodid hinnaga 1-50 €. Täpsem info 5329 2033, Ülenurme,
Teeninduse tee 10, Diivaniparadiis OÜ.

Otsin tööd
Aastaaruanded ja raamatupidamine, kliendikeskne teenindus
(25 a). Vilja, tel 513 8668, 736 7077.
Tisler (aknad, uksed), ehitustööline. Tel 505 4548.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Neptun sõiduauto haagised
(hinnad alates 370 €). Tel 525 0221,
656 6205, www.haagis.ee.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Taastame Tartus valuvelgi ja
poleerime rante. Tel 5346 5358.

Teenused

Mootorsõidukijuhi õpetajale. Töötasu 6-14 eurot tund. Tel 507 8230.
Siseruumide koristajale Reola
külas õhtuti kell 17-20.30. Lisainfo
tel 5823 0411.

Teeme majaümbruste hooldustöid, ka muruniitmist ja san-tehnilisi töid. Tel 509 0750.

Kiire! Müüa toimiv komisjonipood
kogu sisustuse ja kliendibaasiga.
Tel 5366 2812.

Ost

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025.

Uus vann vanasse vanni, garantii
3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Bussireisid (Eesti, Baltimaad, Skandinaavia, Venemaa) ja raamatupidamisteenused. NoobelReisid
OÜ, tel 5770 2550, 5373 8770.

Veo- ja kolimisteenused, kiirveod. Linna kiireim ja soodsaim
transport. Tel 5560 6941.
Korstnate ehitus koos vajalike
plekitöödega. Tel 5618 9517,
joosep.sepp@mail.ee.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
LED-valgustite müük ja paigaldus.
Tel 5348 8836, www.ledwill.ee.

Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.

1994.–2006. a sõiduautode kok-

Ilusate Asjade Pood Tähe 21 avatud
E-R 10-18, L 10-15. Riided, jalatsid,
nõud. mtyheaisa@gmail.com

Õunamahl. Tel 5634 5692.

Elektritööd. Tel 5684 7007.

Põllundus

Sõidukid

Müük

Soodne fekaalivedu ja imbväljakute puhastus 7 päeva nädalas.
Tel 5340 2060.

Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel 5557 9399.

Elektritööd, FIE. Tel 5609 9868.

Tartu lasteaed Meelespea (Ilmatsalu 24a, 50412 Tartu) võtab tööle
õpetaja (1,0 töökoormusega).
Tööle asumine 1. IX. Avaldus ja
elulookirjeldus (CV) koos kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide ärakirjadega
saata postiga või e-posti aadressil:
meelespea@post.raad.tartu.ee
hiljemalt 6. VI.

Odavate rõivaste poes Kastani
121 müügil rattariided, laste- ja
naisteriiete outlet jpm. E-R 10-18,
L 10-15

72 a naine soovib tutvuda ausa ja
heasüdamliku mehega, kes tunneb end üksikuna. Tel 5608 5675.

Korstnapühkja Marko Mesi
(kasutan tahmaimurit, akt tasuta).
Tel 5805 0201,
www.korstnapuhkimine.ee.

ISS Eesti AS pakub tööd haljastustöölisele Tartu linnas. Tel 731 4370,
CV saata aadressil louna@iss.ee.

Kasutatud riided Norrast. Anne
51, kauplus Stiil, E-R 10-18, L 10-15,
http://stiilriided.ee.

Korstnad ja korstnapitsid,
plekitööd. Töö kiire ja korralik.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

Septikute müük ja paigaldus.
San-tehnilised sise- ja välistööd.
Tel 5757 0202.

Korstnapühkija. Tel 5347 4363.

Autoremondilukksepale.
Tel 509 3590 või saatke CV janek@
hoffmann.ee.

Riided

Kolimis- ja veoteenused parima
hinnaga. Mööbli montaaž ja äravedu. Tel 5341 9593, mööblitakso.ee.

Korstnapitside ehitus ja remont.
Korstnapühkimine, pottsepatööd. Tel 5557 9399.

Pakun tööd

Müüa vastupidavad, lihtsalt paigaldatavad ja klassikalised kasvuhoone puitkarkassid (pikkus al 2,4 m,
laius 2,3 m, soovi korral transport,
paigaldus ja kiletamine).
Tel 511 0123, suveaed.ee.

Rent ja teenustööd 1,6-5,7 t ekskavaatoritega. Septikute ja torustike paigaldus. Tel 5661 5334.

Kaevetööd (septikud, maaküte,
tiigid jne), haljastustööd, lammutustööd, kallurveod. Tel 527 9585,
urmashpmg@gmail.com.
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Miniekskavaatori rent 90 €/päev
(sis.km), haagise rent 24 €/päev
(kandevõime 2 t). Tel 5568 2671,
www.raudkäpp.ee.

Niitmine, trimmerdamine,
hekkide pügamine, haljastus,
piirdeaiad. Tel 5841 9964,
info@metsjamuru.eu.

Aednikutööd, hauaplatside hooldus, kujundustööd. Küsi infot tel
517 1401.
Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Master Sport OÜ Tartus
Võru 132a, tel 659 1109,
www.mastersport.ee.

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. Tel
744 1100, www.futari.ee.
Kaardid ennustavad! Tel 900 1727.
24 h, 1,09 €/min. Ennustuste tellimine, ka kirjalikult: ennustus.ee.

Toomas Treiali Pimemassaaži
tuba OÜ asukohaga Tehase 16,
Tartu ootab kliente massaažile.
Eelregistreerimine tel 5852 8899.

Tutvus
59 a mees tutvub saleda noorusliku naisterahvaga. Tel 5832 0626.

Vanad märgid, raamatud, hõbe,
lauanõud jne. Raha kohe kätte! Tel
5803 6752.

61 a naine Vissilt otsib majapidamisse kodu armastavat autoga
kuni 63 a meest. Tel 5886 9172.

Vanad raamatud, märgid, mündid, medaled, postkaardid, nõud
ja muu vanavara. Tel 5649 5292.

TELLI
KUULUTUS

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu,
tel 517 2156.

Arvutite remont ja hooldus
Tartus Struve 8, Joorami pood,
tel 5657 7785.

Veoteenus. Tel 502 0426.

Vanaaegsed raamatud, postkaardid, kellad, maalid, graafika,
mündid, paberahad, märgid,
medalid jne. Tel 5829 9810.

Tervis

Muru niitmine ja trimmerdamine.
Tel 5686 1771, www.niitmine.ee.

Ohtlike puude langetamine,
puude hooldus, hekkide
pügamine. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.

Veoteenus 2,7 t kandevõimega
kaubikuga. Tel 502 2026.

Korporatsioonide uuriripatsid
(100 €/tk), märgid, hõbe,
vanavara. Raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.

Rakkekaevude kaevamine
puhastamine ja remont. Vajadusel ülemiste rakete vahetamine.
Tel 557 4792.

TÕNU SILLO
kiviraidur

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu

tartuekspress.ee/

Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

730 4455

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

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: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (9 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress
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AUTO TERVIS KORDA!
PAKETT

Kõik autod
vanuses
Pakett sisaldab:

