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Uudised

Liiklus

Tartust haihtus poole
miljoni krooni eest
Lk 2
jalgrattaid

Künnistest tihe
Ülenurme tekitab
kohalikes vastasseise
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PUIDUPOOD TARTUS

Ülenurme vald
on kolme uuselamurajooni
rajanud kokku
21 teetõket.
Osa elanike
arvates on
see hädavajalik
k
kihutajate taltsus
sutamiseks, teistele
e
ele
tundub olukord
d
autojuhtide ahistai
istamisena.
Lk 5

TASUTA AJALEHT KOJU

Pakume laias valikus puidust katte -, uksepiirde- ja põrandaliiste. Nii sise- kui ka
välisvoodrilaudu, ehituslikke laudu ja prusse. Erimõõdulisi liimkilpe, trepiastmeid,
töötasapindu ja aknalaudu. Pakkumisel on põrandalauad, laud-, liist- ja vanaaegsed
parketid.

Ja kõike seda vastavalt Teie soovidele!
Eripakkumisel on puust vannid, valamud, kümblustünnid ja tünnisaunad. Puuliikidest
on põhivalikus kuusk, mänd, kask, saar, tamm, lepp, pöök ja kõiki neid ka termotöödeldult.

ERINEVAS MÕÕDUS SOODNE
EHITUSLIK SAEMATERJAL OTSE LAOST
Oleme avatud E–R 9.30-17.30, L 10–15, Turu 37, Tartu
Tel 735 2201, pood@kantpuu.ee, www.kantpuu.ee

SOODSAD HINNAD, LÜHIKESED TARNEAJAD.

Sa ei pea lootma, kas saad poest lehe.
Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress Sinu postkastis.

1 KUU = 25 kr

1,6 €

telli@tartuekspress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1
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Uudised

Tartut külastanud turistide arv suurenes

Torm murdis Tartus mitusada puud

Käesoleva aasta esimesel poolaastal peatus Tartu majutusettevõtetes üle
kolme protsendi rohkem turiste kui 2009. aastal samal ajal. Eelmise aastaga võrreldes kasvas tänavu jõudsalt siseturistide arv – 7,9 protsenti, samal
ajal kahanes välisturistide arv 2,2 protsendi võrra. Võrreldes Eesti keskmise
turistide arvu suurenemisega (10 protsenti) kasvas turistide hulk Tartus
mõnevõrra aeglasemalt. 2010. aasta esimese poolaasta jooksul peatus Tartu
majutusettevõtetes kokku 63 837 inimest, kellest siseturistid moodustasid
56 protsenti. Kõige enam saabus esimesel poolaastal Tartusse välisturiste
Soomest (12 343), Saksamaalt (2969), Venemaalt (2173), Lätist (1909) ja
Rootsist (1356).
TE

Linna haljastus- ja puhastusteenistuse andmetel murdis pühapäevane torm Tartus
mitusada puud. Sõiduteedelt on need koristatud, pargid ja haljasalad loodetakse
korda teha nädala lõpuks. “Sellist pilti, mis esmaspäeva hommikul Tartu parkides ja
tänavatel avanes, ei ole mina varem näinud,” ütles seitse aastat ametis olnud linnapuhastuse peaspetsialist Tarmo Teder. Esmaspäeva ennelõunane ringkäik parkides
ja haljasaladel näitas, et seal oli murdunud 85 puud. Enim oli neid maha langenud
Toomemäel – 30, Ropka pargis – 15 ja Tähtvere pargis – 8. “Ihaste parkmetsas oli aga
tõeline tormimurd – umbes sada puud järjest oli maast juurtega välja kistud,” lisas
Teder. Teedele oli langenud 35 puud, mis takistasid pühapäeva õhtu- ja öötundidel
liiklust 23 linnatänaval.
TE

Tartust on tänavu haihtunud poole
miljoni krooni väärtuses jalgrattaid
Lõuna prefektuuri kuritegevuse statistikale tuginedes selgub, et Emajõelinnas on käesoleval
aastal varaste kätesse
läinud 123 kaherattalist.
Politsei ja rattaeksperdid
kinnitavad ühest suust,
et nii sõiduriista kadumisel kui ka leidmisel mängib võtmerolli omaniku
enda tegevus.

Rattavaraste tegutsemispaigad
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OLIVER KUND

Trepikojast või
koridorist 44
Hoone eest 35
Keldrist 23
Kuurist 7
Rattahoidlast 7
Parklast 4
Korterist või
eramust 3
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Allikas: Lõuna prefektuur

Justiitsministeeriumi koostatav esimese poolaasta kuritegevuse statistika aruanne nendib, et
võrreldes eelmise aasta sama ajaga on Eestis üldine varguste hulk
kasvanud keskmiselt 12 protsenti. Sealjuures jääb Tartu linn IdaVirumaa kõrval nende piirkondade hulka, kus tuleb tunnistada
koguni enam kui 40-protsendilist
varguste hulga kasvu.
Iseäranis on pikanäpumehed
maiad jalgratastele. Ministeeriumi statistika väitel kadus ajavahemikus jaanuarist kuni mai
lõpuni Tartus 73 ratast, samas
kui aasta varem oli see number
16. Lõuna prefektuuri teadeannetele tuginedes selgitas Tartu
Ekspress välja, et käesolevaks
nädalaks on sel aastal linnas
varastatud rataste arv kasvanud
123ni, koguväärtuses enam kui
pool miljonit krooni.
Ratastele ronitakse ka
rõdule järele

Prefektuuri teadeanded räägivad selget keelt, et lõviosa
rattavargustest pannakse toime hämaruse varjus trepikodades või lukustatud keldrites, kus

Lõuna prefektuuri maikuus avaldatud fotol on näha, millised tööriistad kuulusid Tartus tabatud jalgrattavarga igapäevasesse varustusse.
Foto: Lõuna prefektuur

vargal on võimalus tähelepanu
äratamata tegutseda. Pole harvad juhused, kus ühes majas või
tänaval tehakse “puhas töö” –
varem väljavaadatud asukohas
kaob lühikese ajaga mitu erinevat sõduriista. Sealjuures ei oma
ratta väärtus vargale suurt tähtsust – ühtviisi on Tartus kaduma
läinud nii mõnesaja- kui ka 30
000-kroonised jalgrattad. Näppajate visadust näitab seegi, et
vajadusel ollakse valmis ka tööalaseks akrobaatikaks. Näiteks
on 23. juunist Tartus teada juhtum, kus kaherattaline kadus
maja rõdult.
Pole imekspandav, et ratas
kaob käidavast kohast ka päise päeva ajal. Magusad kohad
on eramajade hoovid, kaubanduskeskuste esised ja parklad,
kus inimestel on kombeks ratas
halvasti või üldse mitte lukus-

PLASTAKNAD ja METALLUKSED

ARUTECH PARIMAD AKNAD – see on 10-aastane
töökogemus Eesti turul ning hea kvaliteedi ja hinna suhe!
Milleks riskida? Valige võlgadeta – usaldusväärne firma ARUTECH!
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tada. Enim on inimesed ratastest ilma jäänud Riia, Tähe ja
Vaksali tänavatel, Kalda teel
ning Kaunase puiesteel, seevastu kõige turvalisem paik ratta
hoidmiseks on turvakaamerate
valvatud vanalinn.
Varastatud ratta müümine
on sageli ilmselge

Lõuna prefektuuri kriminaaltalituse jälitusametnik Viktor
Võsokov ütles, et rattavargused
on politseile suureks peavaluks
– möödunud aastal kadus ainuüksi Lõuna-Eestis kokku 400
kaherattalist.
Põhja prefektuuri varavastaste kuritegude talituse juhi Toomas Jervsoni kogemusel on rattavargaid kaht tüüpi – võimalusejahtijad ning planeerijad. Viimased on sageli nii hästi varus-

tatud, et kehvapoolne lukk pole
neile mingiks takistuseks. “See
on sekundi küsimus,” iseloomustas Jervson.
Tema sõnul on parimaks kaitseks varguse eest see, kui poodi
minnes jäetakse keegi seltskonnast rattaid valvama ning muudel juhtudel kinnitatakse ratas
kvaliteetse lukuga, mis võtaks
vargalt muukimisisu.
Jervsoni sõnul püüavad kurjategijad varastatud rattaid enamasti müüa tühise raha eest
Interneti ja kuulutustelehtede
kaudu, pandimajades või otse
tänaval inimestele ligi astudes.
“Tihtipeale inimesed ostavadki, eirates alateadvuses olevat
mõtet, et see võib olla varastatud. Aga kui me toodame nõudlust, siis me toodame ka vargust,” kirjeldas ta.
Võssokovi kinnitusel on aga

Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel
14. augustil kell 11–17

RUKKIMAARJAPÄEV
Kl 11–13 muuseumi rukkipõllul Äglil. Rukki lõikamine sirbiga,
vihkude köitmine, haki tegemine, vilja külvamine, rahvamängud:
rukkisitikas, sirbi viskamine.
Kl 13–17 erinevad töötoad: õle- ja kasetohutööd, keraamika,
sepistamine, puuvoolimine, roigasmööbli valmistamine,
korvipunumine, leiva küpsetamine, või kloppimine.
Kl 13.30–15 tutvustatakse olukorda rukkikuningriigis, rukki
ja rukkiõle kasutusviise ja tatrakasvatust. Rehepeks käsitsi
ja masinaga, rahvalikud mängud.
Kl 13–15 lektooriumis vanade ﬁlmide programm.
Kl 15–17 simman ansambliga Seelikukütid
Tartust Vanemuise alumisest parklast väljub buss kl 10.30 ja 12.
Muuseumist tagasi Tartusse kl 17.30.

Lõuna-Eesti pikanäpumeeste käekiri teine. “Enamus rattaid müüakse kas tuttavate kaudu väga odavalt uuele omanikule
või värvitakse raamiosa üle ja sõidetakse samas linnas edasi,” kirjeldas ta varaste häbematust. On
olnud ka juhtumeid, kus varastatud rattad on toodud remonti ja
müüki rattapoodidesse.
Nii jääbki politseiametnike
sõnul enamus rattaid leidmata.
“Neid leitakse, aga mitte väga
palju,” tunnistas Jervson. “Kindlasti on siin takistuseks see, et
rattad liiguvad käest kätte. Tean
näiteks juhust, kus sama jalgratast oli mitu korda erinevatelt
inimestelt varastatud.” Võsokovi hinnangul võib aga öelda, et
varastatud ratastest leitakse hiljem 5–10 protsenti.
Rattaomanikul soovitas Jervson varakult kirja panna ratta
raaminumber ja iseärasused.
Nii on politseil hõlpsam varaste
kinni nabimisel rattaid õigetele omanikele tagastada. “Ei ole
harv juhus, kus politsei tuvastab suuremaid kokkuostjaid ja
ladusid, kus on väga palju jalgrattaid ja siis me otsime neid

omanikke andmebaasi alusel.”
Leitud jalgrattaid saab näha ka
politsei koduleheküljel.
Hea lukk annab vargale
pika tööpäeva

Kaupluse Rattaring mehhaanik Veiko Tammiste nentis, et
täiesti vargakindlaks ei muuda ratast ükski lukk. “Kes võtta
tahab, see võtab igal juhul ratta
ära,” andis Tammiste olukorrale kurva hinnangu.
Siiski pakub korralik tross- või
U-lukk sageli piisavat kaitset. Esimesi iseloomustab suurem kasutusmugavus, teisi aga tugevus.
“Tavaliselt on lukkudele märgitud turvalisuse aste, aga hea lukk
algab kuskil 400–500 kroonist ja
parimad maksavad rohkem kui
tuhat krooni,” ütles ta.
Tammiste kinnitusel mistahes
mehaanilise tööriistaga korralikku lukku läbi ei lõikagi. “Siin
läheb ikkagi vaja ketaslõikurit.
On olnud juhuseid, kus kellelgi on
jäänud lukk ratta külge ja on tahtnud lahti saada. Seda kallist lukku
ikka annab ketaslõikuriga läbi lõigata, see võtab palju aega.”

PALJUD SÄRGID
ALATES 59.- KROONI
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AINULT SANGARI VABRIKUPOES
SÕPRUSE PST 2. E-R 10-19, L 10-19. Tel 730 7307.
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Tartus toimub tasuta infopäev ettevõtlikele töötutele
SA Tartu Ärinõuandla korraldab 18. augustil
infopäeva “Tööandjaks iseendale”, mis on
suunatud ettevõtlikele töötutele Tartu linnas ja
maakonnas.
Infopäev pakub põhjalikku teavet ettevõtlusega alustamise kohta ja võimaldab enda
jaoks selgemalt määratleda eesmärgid, mille
poole liikuda. Räägitakse nii tasuta teenustest
ja tugimeetmetest alustavatele ettevõtjatele kui
erinevatest ettevõtlustoetustest. Esinevad Tartu

Kirev maailm

Hiina asub looma
järgmise generatsiooni
ühistransporti
Tavaliselt lahendatakse transpordiprobleemid teede laiendamise ja
ühistranspordi osa suurendamisega.
Hiinas on see läbitud etapp. Maikuus
eksponeeriti ideed ehitada buss, mis
liigub otse autotee kohal. Juba aasta
lõpus alustatakse ehitustöödega.
Kahetasandiline buss on 6 m lai ja
4–4,5 m kõrge. Ülemisel korrusel
on reisijad ning nende all sõidavad
väikeautod otsekui tunnelis. Autode
kõrgus, mis sellise ulmelahenduse alt
kahes reas läbi saavad sõita, on kuni
2 m. Vältimaks liiga kõrgete autode
bussi alla sõitmist või seal juba sõitvate sõidukite bussi seintele lähenemist,
kontrollivad sõidukeid ultrahelilained,
laserkiired ja radarid. Ohu korral käivituvad valgus- ning helisignaalid.
Buss töötab elektri- ja päikeseenergial, arendab kiirust kuni 60 km/h
ning võtab peale 1200–1400 reisijat.
Ühe bussi ja 40 km bussile sobiva tee
ehitamine maksab ca 900 miljonit
krooni, mis on vaid 10% samaväärse
metroo ehituskuludest.
TE

Ärinõuandla ja Eesti Töötukassa esindajad.
Lisaks tutvustatakse Euroopa Sotsiaalfondi
poolt rahastatud 2-aastast projekti “Tartumaa
töötud ettevõtjaks”. Päeva teisel poolel toimub
“Unistuste ja eesmärkide” töötuba. Infopäev
algab 18.augustil kell 10 Atlantise konverentsikeskuses ja kestab orienteeruvalt kuni 15.
Infopäev on tasuta, kuid eeldab eelnevat registreerimist SA Tartu Ärinõuandla koduleheküljel
www.tartu.ee/arinouandla.
TE

Aleksandri tänavale tuleb säästva
renoveerimise näidismaja
Linn otsustas osaleda partnerina säästva renoveerimise info- ja külastuskeskuse rajamise
projektis, mis esitatakse rahastamiseks piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
programmi raames. Projekti eesmärk on korda teha väärtuslik ajalooline puitmaja Aleksandri 41, mis on antud rendile Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu ühendusele
(SRIK). Aleksandri 41 hoonest on kavas kujundada näidismaja – info- ja külastuskeskus,
kus tutvustatakse säästva renoveerimise põhimõtteid ja rakendusvõimalusi. Olulisel
kohal keskuse töös on koolitus- ja nõustamistegevus. Projekti kogumaksumuse heakskiitmisel summas 5,8 miljonit krooni kaasfinantseerib linn projekti 870 000 krooniga. TE

Elektriühenduse taastumine võib võtta päevi
Tormi tõttu katkenud
elektriühenduse taastamine võtab kindlasti veel
päevi. Üle kolme päeva
veninud katkestuse korral tasub küsida hüvitist.
Eesti Energia pressiesindaja Marina Bachmanni kinnitusel pole täpset elektrita jäänud
klientide arvu võimalik öelda, sest taastamistööd käivad
ööpäevaringselt ning iga natukese aja tagant peaks kellegi
kodus taas lambid süttima.
“Kuna tormi tekitatud kahjustused on väga ulatuslikud,
siis esmajärjekorras kõrvaldatakse keskpinge rikked, millega
on seotud suurem arv tarbijaid.
Rikete kõrvaldamine toimub
järk-järgult ning sõltuvalt rikete
raskusest ja ulatusest võib elektrikatkestus kesta mitu päeva,
mõnedes piirkondades nädala
lõpuni. Madalpinge rikete likvideerimine võib kesta kauem
ning palume seoses sellega
varuda kannatust,” rääkis Bachmann Tartu Ekspressile.
Tööde kulgu juhivad dispetšerid operatiivselt, ent konkreetseid lubadusi, millal mingis piirkonnas elekter taastub,

Kuivõrd tormi tõttu tekkinud kahjustused liinidel on ulatuslikud, siis brigaade igale poole lihtsalt ei jagu.
Esmajärjekorras parandatakse liinid, millega on seotud rohkem tarbijaid.
Foto: Eesti Energia

Bachmann anda ei julgenud.
“Kogu energia on suunatud
riketele, tööplaane koostada
pole aega,” nentis ta.
Eesti Energial tuleb suveperioodil rikkest põhjustatud

katkestus kõrvaldada 16 tunni jooksul. Kuna sel korral oli
tegemist väga tugeva tormiga,
kus tuule kiirus ületas jaotusvõrgu projekteerimisnorme,
pikeneb rikete kõrvaldamiseks

ettenähtud aeg kolme päevani.
“Kui rike kestab lubatust
kauem, vähendatakse kliendil
võrguteenuse tasu. Kui kliendil tekib rikkega seoses otsene
majanduslik kahju, saab klient

esitada Eesti Energia kodulehel
või lähimas klienditeenindusbüroos kahjunõude taotluse,” loetles Bachmann klientide õigusi.
Samas ei soostunud Bachmann täpsemalt kirjeldama,
kas näiteks ülessulanud sügavkülmiku sisu pärast on mõtet
tülitada. “Kõik juhtumid vaadatakse ükshaaval läbi, kui süü
on meie, kahjud hüvitatakse,”
sõnas pressiesindaja.
Eesti Energia rikketelefon
1343 võib olla ülekoormatud ja
ühenduse saamine raskendatud,
sest pöördumiste arv on tavapärasest kümme korda suurem.
Et vältida liinide ummistumist,
palutakse korduvalt rikketelefonile mitte helistada. Klienditelefon 1545 on ajutiselt suletud,
kuna ka selle teenindajad võtavad vastu rikketelefoni kõnesid.
Elektrikatkestuste puhul
palutakse inimestel varuda joogivett, hoida külmkappi minimaalselt lahti ning mobiiltelefoni akusid säästa erakorraliste
kõnede jaoks. Katkenud elektriliinidele, mis võivad olla pinge all, ei tohi mitte mingil juhul
läheneda ega neid puudutada.
Rasmus Rekand
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Maaülikool ehitab pilliroost katsemaja

Loomemajanduskeskuses avatud
uued fotonäitused

Kultuur

Eesti Maaülikooli maaehituse osakond on Metsamaja taha dendroparki rajamas juba teist katsemaja, mille ehituseks kasutatakse looduslikke materjale.
Maja seinad, lagi ja põrandad tehakse pilliroost. Sise- ja välisviimistluseks kasutatakse savikrohvi. Katuse üks pool tuleb pilliroost ja teine laastust. Maaülikooli
metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse osakonna juhataja professor
Jaan Miljani sõnul tehakse majas aastaringselt mõõtmisi, et anda hinnangut
soojapidavusele. Katsete tulemusel oskavad teadlased anda nõuandeid ökomajade ehitajatele.
Katsemaja ehitusel osalevad maaehituse osakonna doktorandid ja magistrandid,
kes teevad selle baasil ka oma uurimistöid. Maja rajamisele eelnesid laborikatsed. TE

Tartu Loomemajanduskeskuse fuajeegaleriis on avatud fotograaf Katrin
Rihma näitused “Lapsepõlve lagi” ja “Oma aeg”. Näitusel “Lapsepõlve lagi”
võib näha laefotosid, kuhu kunstnik on käsitsi juurde visandanud märke ja
kujutisi, mida lagi temas on tekitanud. Fotoseerias “Oma aeg” uurib Katrin
Rihm ühe tööpäeva kulgemist. Teos põhineb kolme täiskohaga töötava (õppiva) pereliikme päevaplaanil, iga tunni kohta üks foto. “Kapitalistliku ühiskonna mudeli järgi elades inimestel praktiliselt puudub aeg olla iseendaga. Oma
igapäevast leiba teenides on oht käia läbi elu pimedana, märkamata enda
ümber loodust, teisi inimesi ning ennekõike iseennast,” lisas fotograaf.
TE

Sada aastat
esimesest autoavariist
Egas liiklusõnnetused olnud enne autoajastu algust olemata.
Juhtus neid veoloomadegagi. Kord keerasid ehmunud hobused tõlla või saani kraavi külili. Teinekord sai hooletu jalakäija
aisaotsaga kuklasse. Mõnikord juhtus hullematki. Aga tollased
kiirused olid õige piiratud, avariide tagajärjed kerged. Saada
liikluses surma tähendas õige haruldast ebaõnne.
Olukord hakkas ohtlikuks muutuma koos jõuvankrite ilmumisega meie teedele ja tänavatele. See toimus aastatel enne esimest ilmasõda. Hobused pelgasid vastuveerevaid või möödakihutavaid bensiinitõldu, mis tegid õige tugevat lärmi või tuututasid ohu vältimiseks valjult signaalpasunat. Kutsaritel soovitati
auto silmapiirile ilmudes kohe pukist maha karata ja veolooma
valjastest viivitamatult kinni haarata. Kasu sellest soovitusest
oli aga vähe, kutsar jäi tavaliselt ikka hiljaks ja hobune kippus
omatahtsi perutama.
Sohvritelt nõuti, et nad tõmbaksid vastutulevat voori nähes
teeserva ja peaksid automobiili kinni. Siis söandavat metalset
imelooma kõõritavad hobused ilma suurema tõrkumiseta bensiinitõllast mööduda. Taoline nõue ei sobinud aga autojuhtide
või -omanike eneseuhkusega kuidagi kokku. Ikka lasti täie vaariga edasi. Pealegi muutnuks pidev peatumine autosõidu tihedama liiklusega linnauulitsatel peaaegu võimatuks. Seepärast
olid avariid autoliikluse tihenedes lausa paratamatud.
Käesoleval augustikuul möödubki täpselt 100 aastat esimesest teadaolevast autoavariist Emajõelinnas. Nimelt kihutanud 4. augusti hilisõhtul tuledeta bensiinitõld Võru poolt linna.
Autole sõitis linna tapamaja juures – praegu on seal ostu-, söögi- ja muud vabaajakeskused – vastu kolm koormatega hobuveokit. Üks automürinast ehmunud hobune
pööranud oma vankri
uulitsale risti ette. Bensiinitõld ei saanud suure kiiruse tõttu õigel
ajal pidama ja põrutas
hämaruses koormale
otsa. Maamees hakanud sakstega tekkinud
kahju pärast pahandama, mille peale karanud üks autosistuja välja, et jagada matsile nuudiga hoope. Ehmunud maamees tõmbunud hobuse taha varju ja hakanud valju häälega vastu õiendama.
Juhtunu äratas möödujates tähelepanu. Inimesed kogunesid
avariikoha ümber ja panid autole tee kinni. Ähvardati koguni
korravalvur-kardavoi kohale kutsuda, et see õiguse jalule seaks.
Seepeale käratanud vihane sohver: “Ma tahan näha, kes mind
takistada võib!” Lükanud käigu sisse ja kihutanud mööda Pihkva uulitsat (praeguse nimega Võru tänavat) kesklinna poole.
Inimesed hüpanud eest kahele poole lahku.
Kuu aega hiljem juhtus Jurjevis juba teine liiklusõnnetus.
Automobiil, milles istusid kõrged ametimehed – Liivimaa
kuberner isiklikult ja linna politseimeister – tormas Veski uulitsalt tulles suure hooga otsa vaksalisse suunduvale sõiduvoorimehele. Troskal ais puruks ja mehel ehmatus missugune.
Kuberneri autol kallis aknaklaas katki. Süüdi jäi muidugi fuurman – mis ta koperdab oma troska ja kronuga uulitsal, mida
mööda ametimehed automobiiliga sõidavad.
Järgmistel aastatel hakkas liiklusõnnetusi mootorsõidukitega aina lisanduma. Seda nii linnades kui maanteedel, kus suvisel ajal kergitas auto enda järele tohutu tolmupilve. Polnud siis
imeks panna, miks külameeste hobused perutama hakkasid
ega allunud enam ohjamisele. Aga inimohvritega autoavariide
ajad seisid alles ees.

Sohvritelt nõuti, et
nad tõmbaksid vastutulevat voori nähes
teeserva ja peaksid
automobiili kinni.

Nagu mullugi, on ka tänavusel noortepäeval teiste hulgas väljas vahetusõpilaste organisatsiooni YFU telk.

Foto: www.noortepaev.ee

Õpilased avastavad kesklinnas
iseenda tulevikuvõimalusi
Täna saab Tartu kesklinnas hoo sisse Eesti
Noorteühenduste Liidu
korraldatava rahvusvahelise noortepäeva tähistamine, mille eesmärgiks
on suunata hakkajaid
noori inimesi oma tee
leidmisel.

OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee
s.ee
e

Noortepäeva üritused algavad kaubamaja juures kell 14
ning laienevad päeva jooksul ka Küüni tänavale, Kaubahoovi parki ja mujale üle linna.
Noortepäeva raames toimuvad
erinevad töötoad alates Just
Filmi filmi- ja montaaži töötoast, kalastamisest ja lõpetades
Euroopa Parlamendi simulatsiooniga. Kohal on ka üle Eesti
kokku tulnud erinevad noorteorganisatsioonid, Elav Raamatukogu, peetakse debatte edukuse ja noorte võimaluste üle

ning jagatakse noorteinfot.
Üks noortepäeva läbiviijatest,
Eesti Noorteühenduste Liidu
avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar ütles Tartu Ekspressile, et noortepäev on hea võimalus laduda oma tulevikule
vundament. “Kõige parem põhjus kohale tulla on see, et noortepäeva programm pakub hästi
palju inspiratsiooni ja ideid, kuidas leida iseendale rakendust.
Sa võid ju koolis viitele õppida
ja väga tubli olla, aga kui sa ei
ole saanud praktilist kogemust
ja kui sa ei ole ennast väljaspool
kooli arendanud, siis tegelikult
sinu konkurentsivõime on ikkagi madalam,” kinnitas Jürisaar.
Dialoogid “elavate
raamatutega”

Noortepäeval saab igaüks
endale huvipakkuva teabe kätte
oma ala spetsialistidega suheldes ja tasuta. Näiteks avatakse
kesklinnas Elav Raamatukogu,
kus “laenutatakse välja” inime-

si, kellel on olemas ainulaadne
kogemustepagas.
“ I n i mesed on
erinevate põnevate elualade
esindajad
või lihtsalt
huvitavad
persoonid,
alates punkarist lõpetades õpetajaga, läbi
Euroopa
hääletajaga
või geinoorega. Nendega vesteldes saab
stereotüüpe murda ja iseenda
tolerantsust proovile panna,”
kirjeldas Jürisaar. “On olnud ka
selliseid juhtumeid, kus inimraamat on “kapsaks loetud”,
ent see on mõnus õpiprotsess
mõlemale osapoolele, eriti ühiskonnas, kus inimesed suhtlevad
järjest rohkem veebis.”
Et mitmed õpitoad toimuvad

samal ajal, soovitas Jürisaar igaühel huvipakkuv üritus eelnevalt programmist välja valida. Kui mõni
noorte ettevõtmistest iseäranis meeldima hakkab,
siis saab kohapeal liituda ka
erinevate mittepoliitiliste
noorteorganisatsioonidega,
et kaasa lüüa
juba aastaringselt.
Selle pärast, et pika päeva vältel kõht tühjaks läheb,
muretsema ei pea. Spetsiaalselt
noortepäeva puhul pakuvad
soodsat noorte erimenüüd ka
erinevad Tartu kesklinna kohvikud: Menüü, Café Truffe, Werner, Suudlevad Tudengid, Ruuni Pizza ja Kapriis. Õhtu lõpetab Ska Faktori kontsert kaubamaja laval.

“Sa võid ju koolis viitele õppida, aga kui sa ei
ole ennast väljaspool
kooli arendanud, siis
tegelikult on su konkurentsivõime ikkagi
madalam.”

Sadamateatris läheb lahti teatribändide festival
Sellel laupäeval, 14.
augustil kl 15 kogunevad
Sadamateatris Eesti teatrite ärksamad muusikalised kooslused, et pidada maha teadaolevalt
esimene teatribändide
festival.
Festivali eestvedajateks on
Vanemuise lavameistrid Oliver Pärna ja Ott Kilusk, kes
ise on erinevate nimede all
bändi teinud paar-kolm aastat. Idee korraldada selline

festival tekkis käesoleva aasta
kevadel, kui Vanemuises peetud teatripäeva peo raames
astus üles ka Vanemuise bänd
Õõvastus.
“Suheldes teiste teatrite inimestega saime aru, et igas teatris on üks kummaline kelder,
kus vaikselt bändiproovi tehakse. Miks siis mitte lõpuks keldrist välja tulla,” rääkis Vanemuise lavameister Ott Kilusk.
Muusikaliselt on festivalil üles
astuvad bändid väga erine-

vad. Kuulda saab nii rokk- kui
punkmuusikat, aga ka kantrit ja
etnofutut. Ühiseks nimetajaks
on see, et bändiliikmed töötavad teatris.
Festivalil astuvad üles: Nukuteatri bänd, ansambel Kantriansambel (Endla), Varuväljapääs
(Draamateater), Merca projekt (Vanemuine), Doorbells
Orchestra (Rakvere teater),
Õõvastus (Vanemuine). Festivali ohjab Ott Sepp. Esinemiste
vaheaegadel ja afterparty’l vali-

vad muusika DJ-d teatrirahva
hulgast.
“Kui teatrihooaeg lõpeb traditsioonilise teatrite spartakiaadiga, siis miks ei võiks ta alata teatribändide festivaliga. See
oleks koht, kus suhelda enne
suurt tööaasta algust,” rääkis
vanemlavameister Oliver Pärna. Pileteid hinnaga 100 krooni saab osta Piletimaailmast ja
Piletilevist ning festivali jooksul
kohapealt.
Tartu Ekspress
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Linn hakkab trükkima uusi bussipileteid

Liiklus

Linnavalitsus küsib volikogult luba bussipiletite trükkimiseks riigihanke korraldamiseks järgnevaks kolmeks aastaks. Tartu linna avaliku liiniveo lepingu
tingimuste kohaselt hakkab uuest aastast bussipiletite müüki korraldama linnavalitsus ning piletimüügitulu laekub linna eelarvesse. Senini on piletimüügi
korraldamine olnud vedaja ülesanne. Muudatuse eesmärgiks on saada põhjalikum ülevaade linnaliinibussides kasutatavate piletite levitamisest ja käibest
ning paremini korraldada piletimüüki. Samuti võimaldab muudatus täpsemalt
prognoosida piletitulu ja eelarveliste vahendite vajadust tulevasteks perioodideks. Järgmiseks aastaks planeeritakse tellida 1,2 miljonit üksikpiletit ja
132 000 mitmepäevapiletit-kaarti.
TE

SEBE muudab pühade ajal
bussigraafikuid
Taasiseseisvumispäeva tõttu on ajavahemikul 19.–23. augustini
muudatused AS SEBE kaugbussiliinide liikluses. Muutused puudutavad neid liine, mis tavapäraselt on käigus ainult nädalavahetustel või
ainult tööpäevadel. Igapäevased kaugbussiliinid on käigus tavaliste
sõiduplaanide alusel. Sel perioodil bussireisi Tartust Värska, Tallinna,
Kuressaare või Võru suunas planeerijatel tasuks pühadeaegne
täpne sõidugraafik üle vaadata. Lisainfot saab www.sebe.ee,
www.peatus.ee, www.bussireisid.ee ja telefonilt 12550.
TE

Künnistest tihe Ülenurme tekitab
kohalikes elanikes vastasseise
Kaasiku

Ülenurme vald on kolme
uuselamurajooni rajanud
kokku 21 teetõket. Osa
elanike arvates on see
hädavajalik kihutajate
taltsutamiseks, teistele
tundub olukord autojuhtide ahistamisena.

nt
Tartu m

RASMUS REKAND
D

Osa elanike meelest on olukord ületanud aga mõistlikkuse piirid. “Tööle ja kojusõiduks pean iga päev ronima üle
kaheksa tõkke,” nurises Porijõe
ääres elav Erko. Tema sõnul on
tõkked liiga järsud ning nende
eesmärk pole mitte sõidukite
tempot lubatud kiiruseni alandada, vaid autosid sisuliselt seisma sundida.
“Normaalsed künnised, mida
võib näiteks linnas näha, on pikemad, laugemad ja normaalsel kiirusel ületatavad. Miks meid, kes
me ei kihutaks oma kodukülas
ka siledal teel, karistatakse sellise
portsu hüpetega?” ei ole kohalik elanik olukorraga üldse rahul.
Kihutajaid polevat tema sõnul ka
varem, mil külla viival põhitänaval lebas vaid 2 künnist, eriti märgata olnud.
“Mujal maailmas selliseid esisilla lõhkujaid küll ei kasutata,”
rääkis oma kogemustest kaugsõiduautojuhina leiba teeniv
Aivar. “Künnised on laugemad
või takistused rajatud saarekestena, mille vahel tuleb slaalomit sõites kiirus maha võtta, ent
ei põruta ega lõhu autot. Minu
külalised sõitsid oma madalapõhjalise Audiga väga vaikselt
üle tõkke ning ikka vigastasid
auto põhja,” kurtis ta.
Valda pole seni küll ühtki sellekohast kaebust esitatud. Vallavanem lubas oma kogemuste-

Mõisniku

le toetudes, et ettenähtud piirkiirusel sõites künnised autodele ohtlikud ei ole. Majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi teedetalituse peaspetsialisti
hinnangul praeguses õigusruumis kiirust piiravatele teetõketele mingeid standardeid seatud pole, iga teeomanik võib
neid rajada enda soovitud kohta ning kujuga.
Lolluse vastu ei aita miski

Kaasiku tänava ääres üle nelja aasta elanud Peep peab teetakistuste rajamist ainuõigeks.
“Kumb on siis tähtsam – inimesed või autod? Lapsed jalutavad
seda teed mööda kooli ja tagasi. Algselt, kui siin kruusatee oli,
polnud olukord väga hull. Ent
peale asfalteerimist kihutati siin
lausa 100-ga,” rääkis mees, kelle
maja eest läbi viival 3 kilomeetri pikkusel Kaasiku tänaval on
nüüdseks kokku 8 künnist.
Peebu meelest pole seda sugugi palju, liiatigi pole ka selline
tõkete hulk probleemi lõplikult
lahendanud. “Laste, jalakäijate ja ratturite turvalisuse huvides tuleb lamavaid politseinikke paigaldada, sest kiiruspiirangu märgist ei piisa. Ja ikka leidub
maniakke, kes ei hooli millestki,
isegi oma luksuslikust autost mitte ning kihutavad kolksude saatel ka üle tõkete. Enamikku, normaalseid mõtlevaid inimesi, on
tõkked distsiplineerinud.”
Peep pole Ülenurmes elatud
aastate jooksul veel kordagi sel
lõigul politseipatrulli märganud, aga regulaarsete kihutajate
numbrid on ta lausa üles kirjutanud. “Näiteks seesama blond
on üks neist igapäevastest kiirustajatest,” viitab mees möödakihutavale mustale Dodge

Magnumile numbriga 111TFV.
Kokkuvõttes on Peep olukorraga siiski rahul. “On näha,
et vald hoolib oma elanikest.”
Õhtust tervisesõitu teinud Tartu elanik Lennar kostis, et moodulitest tõkked, mis servadest
on lahtised, ei häiri sõitu, ent üle
terve tee ulatuvad asfaldist kühmud põrutavad päris korralikult,
sundides isegi rattureid alatasa
pidurdama. Kihutavaid autosid
pole ta sealkandis märganud.
Anonüümseks jääda soovinud kohalikule elanikule on
jäänud mulje, et vallal on raha
liiga palju, kui seda saab arutule kogusele künnistele laristada.
“Kui tõesti elab siinkandis sarikihutajaid, siis oleks targem ja
ilmselt ka odavam kordnik palgata, kes neid trahviks. Vajadusel sõiduõiguse ära võtaks. Mitte mõne vallavolikogu liikme
maja ümber künniseid külvata.”
Künniste rohkusest ärritunud
mees kutsub kõiki liiklejaid üles
iga tõkke juures signaali laskma. “Seal elavad ju inimesed,
kes on hirmsasti mures oma turvalisuse pärast. Signaal annab
neile märku lähenevast ohust
ja nad saavad varjuda. Öösel
peaks isegi kaks törtsu tegema –
esimene äratab, teine hoiatab,”
lõõpis vallaelanik, kes tõsiselt
rääkides lubas end korralikke
autojuhte nöökivast, raha tuulde pilduvast vallast lähitulevikus välja registreerida.
Uued künnised uuel aastal

Kokku on vallale kuuluv OÜ
Ülenurme Teed Sääse, Mõisa ja
Männi uuselamurajoonide teedele seadnud 21 tõket. Keskmiselt kulutas vald ühe tõkke
paigaldamisele pisut üle 11 000
krooni.

Aivar Aleksejevi sõnul tänavu
enam ühtki tõket juurde ei rajata, ehkki soovijaid olevat küllaga. “Küsitud on mitmelt poolt,
aga tänavuseks on rahad otsas,
seega rohkem avaldusi tuua
pole mõtet. Uuel aastal jätkame kindlasti vajalikesse kohtadesse künniste rajamist,” lubas
Aleksejev, kelle hinnangul on
senipaigaldatud end igati õigustanud.

Ülenurme uuselamurajoonides
on praegu kokku
21 teetõket. Uuel
aastal võib neid
lisanduda.

ni

“Kui inimeste suhtumine ja hoiakud muutuksid, poleks mingeid künniseid tarvis. Praegu on nad nõrgemate liiklejate kaitseks hädavajalikud,” leiavad nii isa Peep kui poeg Oskar.
Foto: Kaupo Torim

Män

Mis on piisav?

Porijõgi

rasmus@tartuekspress.ee
s.ee
e

“Meie nimetame neid lamavateks politseinikeks,” defineeris teel lebavad takistused Ülenurme vallavanem Aivar Aleksejev. “Initsiatiiv nende paigaldamiseks on tulnud elanikelt
endilt – kuhugi pole neid meelevaldselt pandud. Et seal puuduvad kõnniteed, peavad jalakäijad, autod ning jalgrattad
kõik ühiselt teele ära mahtuma.
Iseäranis väikeste lastega perede soovidele vastu tulles rajati
soovitud kohtadesse takistused,
mis aitavad autojuhtidel piirkiirust meeles pidada,” põhjendas
ise Sääsekülas elav vallavanem.
Tema kinnitusel on iga künnise
rajamise taotlusel mitme elaniku allkiri, kellegi erahuvi silmas
peetud pole.

Luha

100 m
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Kuulutus veebis ja Tartu Ekspressis

LOE ja KUULUTA SIIN:
www.tartuekspress.ee/kuulutused
Reakuulutus kuni 90tähemärki - 2 € / 31,30 kr
iga järnev 30 tähemärki - 1,5 € / 23,50 kr
Logo või pildi lisamine - 3 € / 47 kr
Kuulutus rubriigis “Leitud ja kaotatud” - 1 € / 15,65 kr

14. augustil kell 15
Sadamateatris

Teatribändide
festival 2010

Nukuteatri bänd
Ansambel Kantriansambel (Endla)
Doorbells Orchestra (Rakvere teater)
Varuväljapääs (Draamateater)
Merca projekt (Vanemuine)
Õõvastus (Vanemuine)
Festivali ohjab Ott Sepp
Esinemiste vaheaegadel ja afterpartyl valivad muusika DJ-d teatrirahva hulgast
Pilet 100 krooni Piletimaailmas ja Piletilevis

Nüüd on Teil unikaalne võimalus kasutada loodusjõude enda ja enda lähedaste
tervise tugevdamiseks. Valikuid on meil kõigil palju, kuid enne lõpliku otsuse tegemist,
soovitame proovida ka Promed palsamit,
sest kõik, kes on seda teinud, ei ole oma
otsust kahetsenud.
Ootame rõõmuga telefoni ja posti teel kõiki
Teie küsimusi, arvamusi ning ettepanekuid.
Kvaliteetse klienditeeninduse arendamine on
üks meie prioriteetidest.

Kui loodus ise tuleb appi...
MEEMAITSEGA TERVIS
Tänapäeval teadlased, praktikud, arstid ja
bioloogid andsid meile mitmekülgse teadmise
sellest, kui rikkalik looduslik apteek sisaldub
mesipuus ja tervislikes taimedes. Tulemusena loodi Promed palsam, mis säilitab tervist,
jõud ja ilu. Tänaseks on palsami positiivset
toimet enda peal katsetanud tuhanded inimesed Ukrainas, Venemaal, Moldova Vabariigis, Kasahstanis, Rumeenias, Lätis, Leedus,
Poolas ja viimasel ajal ka Eestis.
Meekompositsioon Promed koosneb ainult
looduslikest ainetest: mesi, mesilasvaha,
seedri-, kõrvitsaseemne- ja astelpajuõli,
taruvaik ning muud komponendid, mis ühte
palsamisse kokku kogutuna moodustavad mitmetoimelise organismi
tugevdamisele suunatud preparaadi. Tänaseks on hästi uuritud Promed palsami
keemiline struktuur
ning kõikide koostisosade aktiivsus.
Nende
komponentide ja nende
baasil loodud preparaatide jõud on
juba ammust ajast
tuntud.

Promed palsami koostisained omavad
tervislikke omadusi, mis avaldavad soodsat
mõju vererõhule, tõstavad kapillaarsete
veresoonte seinade elastsust ja tugevdavad südametegevust. Hindamatu on palsami koostisosade toime tugi- ja liikumiselunditele. Palsam soodustab liigeste liikuvust
ja seedetrakti tegevust, kõhunäärme sekretsioon aktiveerub. Hästi on tuntud palsami
koostisainete kasulik toime immuunsüsteemile.
Igas meditsiini käsiraamatus leiate kasuliku
informatsiooni palsami komponentidest:
Mesi – toode, mis sisaldab 70 erinevat
ainet, vitamiine, mikroelemente ja mineraalaineid. See on vajalik vaimseks tegevuseks
ning füüsilise töövõime jaoks. Mesi normaliseerib seedetrakti tegevust, soodustab toidu
omastamist ja ainevahetuse elavnemist.
Tõstab immuunsust ja suurendab vastupanuvõimet külmetusele, koormusele,
stressile ja ilmamuutustele. Askorbiinhape
ja karotiin suurendavad organismi kaitsevõimet. Meel on antimikroobsed omadused. Palsam soodustab ajutegevust ning aitab kaasa mälu paranemisele, aitab unevaevuste
korral, taastab juuste struktuuri ja mõjub
rahustavalt närvisüsteemile.
Palsamis sisalduvate looduslike õlidel on
regeneratiivsed omadused. Õlid norma-

liseerivad rasvade, valkude ja kolesterooli ainevahetust ning toetavad eesnäärme
normaalset funktsioneerimist. Õlidele on
iseloomulik toksilistest ainetest puhastamise
toime.

Tugevat tervist soovides,
Siiralt Teie meeskond
OÜ Medicom-Alliance 2

Proopolise ja mesilasvaha ekstrakt sisaldab kasulikke happeid, mis toetavad immuunsüsteemi. Mesilasvaha koostisained
soodustavad vereringet ja ainevahetust.
Peale kõige muu toimib palsam ka nahale kasulikult. Naistele on raske soovitada paremat
koorimismaski ja kreemi üheaegselt: silub
kortse, aitab silmaaluste kottide puhul, puhastab poore ning taastab naha elastsuse
ja niiskuse.

Promed palsam ei ole arstirohi!
Olete kutsutud meie Promed palsami näitus-müügile, mis toimub:

Ainult 18. augustil Tartus
Vanemuise Kontserdimaja, Vanemuise 6, kl 10-11 ja 17-18
Ainult 17. augustil Elvas
Elva Matkakeskus, Pargi 2, kl 16-17
Soovitatud minimaalne kuur on 2 purki. Üks purk palsamit maksab 270 EEK (17,26 €).
Konsultatsioonid kasutamise kohta ning tellimused telefonidel:
(372) 651 7722, (372) 5565 7121
wwwDSL¿WRQHWZZw.promed.lv
Näitus-müügil kehtib pensionäridele ja invaliididele soodushind 250 EEK (15.98 €).
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Just Film teeb Tartus noortega filme

Vaba aeg

Sel nädalal kolmapäevast reedeni ootab laste- ja noortefilmide festival Just Film kõiki lapsi ja noori tARTuFFi
põnevatesse filmitegemise töötubadesse. Olemas on
kõik vajalik filmide tegemiseks, jääb vaid kohale minemise vaev. Töötoad Pauligi telgis ja filmiprogramm Raekoja platsil on kõigile tasuta.
Neljapäeval, 12. augustil tähistatakse rahvusvahelist
noortepäeva. Päeva muudavad eriliseks alates kella 13
Pauligi kohvitelgis algavad animatsiooni tegemise töötoad. Hilisõhtul kell 22 oodatakse kõiki Raekoja platsile

kell 19.30, 21.30 Mehed ujumistrikoodes

Teater
Tartu Laulupeomuuseumi park
Kolm põrsakest ja hea hunt
12. VIII kell 18 etendus
Kolm põrsakest ja hea hunt
13. VIII kell 18 etendus
Kolm põrsakest ja hea hunt

Kino
Cinamon 13. VIII –19. VIII
Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!

Raadi mõisapark

Karlova-Ropka raamatukogu

20. VIII kell 20 taasiseseisvumispäeva kontsert Helimaalid. Esinevad
Peeter Rebane ja Peeter Ernits

kuni 25. VIII Ergo Vassiljevi fotonäitus Hetked looduses

Sadamateater

Tammelinna raamatukogu

14. VIII kell 15 Teatribändide festival 2010

kuni 31. VIII fotonäitus Pööripäevast
jaanipäevani
kuni 3. IX harrastuskunstnik Epp
Nõgese maalinäitus Nõgeseõied

Tartu Jaani kirik
kell 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21
Agent Salt
kell 15.15, 22.05 Lohista ta lavale
kell 13, 17.30, 19.45 (v. a 19. VIII)
Võluri õpipoiss
kell 16.15, 19.05, 22 Algus
kell 12, 14.05 Lelulugu 3
kell 14.15, 17.05 Videviku saaga:
Päikesevarjutus
kell 12.15 Shrek nüüd ja igavesti
kell 19.45 (ainult 19. VIII) Suured
kell 22.15 (ainult 19. VIII) Palgasõdurid

Kontsert
kell 11.30, 13.35, 15.45, 18, 20.15
Viimane õhutaltsutaja

vaatama filmi “Haridus”. Just Filmi festivali juht Mikk
Granström jagab filmist saadud emotsioone: “Kellele
meist noorusaegadel poleks räägitud: tuleb käia koolis,
õppida ja küll siis on aega pidutseda ja proovida uusi
asju? Aga STOPP! Sa oled noor korra elus, täna tahad
olla mässumeelne ja teha seda, mida hing ihkab. Just
selline võis olla filmi “Haridus” peategelase tunne, kui
kooliskäimine hakkas tunduma mõttetu”.
Viimane Just Filmi töötuba toimub reedel, 13. augustil kell 13 Pauligi telgis.
TE

13. VIII kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund
17. VIII kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund
18. VIII kell 20 Heinavanker

Taru Ülikooli aula
22. VIII kell 18 Meistrite Akadeemia
kontsert

Vanemuise kontserdimaja
14. VIII kell 20 Veljo Tormis 80.
Eesti Rahvusmeeskoor

Näitus

Oskar Lutsu majamuuseum

Annelinna raamatukogu

12. VIII kell 17 helilooja ja dirigendi
Juhan Simmi mälestuskontsert

kuni 15. VIII fotonäitus Euroopa
ristteedel

Neljapäeval, 19. augustil kl 18 Tartus
Barclay hotelli konverentsikeskuses (Ülikooli 8, III k)

kõneleb pastor C. F. Aas teemal

PIIBLI AJALUGU

Inglise keeles, tõlge eesti keelde.
Kestus umbes 45 min.
Pärast loengut kohv/tee ja küpsised. Osavõtt tasuta.

Tartu linnaraamatukogu
kuni 28. august raamatunäitus
Endisaegseid suvitusromaane
kuni 11. IX Elisabeth Warneri
fotonäitus Vene küla briti silmade
läbi
kuni 11. IX fotonäitus Ugri-mugri
suvehetked
kuni 11. IX näitus Suviseid rännakuid kitarriga

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Ehitusmaterjal
Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu, sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport. Tel 5664 0228.
Müüa soodsalt terrassi- ja välisvoodrilaudu, ehituslikku saematerjali,
aia- ja höövelmaterjali. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.
Põllumuld, killustik, kruus veoga
(5,15 t auto). Tel 5622 2742.

Ehitustööd
Korstnapitsid. Tel 5625 1750.

Kinnisvara müük
Kööktuba (dušš, WC). Tel 5808 7224.

Kinnisvara ost

Kaeve-, planeerimis- ja tõstetööd
kopp- ja teleskooplaaduri
ning miniekskavaatoriga.
Aiaposti puur, mullafrees.
Tiikide, kraavide süvendamine,
kaevamine 21t lintekskavaatoriga.
Tel 5622 2707, rent@altman.ee

TARTU LINNA TAKSO
kr/km
7 www.tartu.taksod.ee
366 366 8ainult

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Probleemsete firmade likvideerimine. Tel 527 8307, lfinants@gmail.com.
Vedu ja kolimine. Tel 553 2140,
www.karibuauto.ee.
Veo- ja kolimisteenused.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Üürile anda

Tartu linnaraamatukogu
18. VIII kell kell 12 muinasjututund
lastele, kavas on soome muinasjutt
Maailma parim maiusroog

Et sul sisse kukuks lagi,
et su seintel voolaks nõgi,
et sul vesi kraanist kaoks,
et sul põrand, keldri vaoks...
Seda kõike me ei soovi,
ainult õnne hullu moodi.
Tead küll, kes :)

Sisesta kuulutus ja maksa selle eest siin:

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Muu

MALLE!

Kuulutus kuni 90 tähemärki
vaid 2 € (31,30 kr).

Uus maja Räni külas (144 m2, 4 tuba,
2 WC-d, suur vannituba). Tel 501 0644.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.

Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5560 6941.
Veoteenused. Tel 5825 5555.

1-toal korter Tartus. Tel 511 5949.
1-toal korter korralikule tudenginoormehele. Tel 511 0478, 322 0106,
urmassaarmets@hot.ee.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Teenus
Anname kiiresti laenu tagatisel
(nt 15 000 kr 1 aastaks kokku
25 800 kr). Tel 5199 7679.

Otsin tööd
Otsin tööd lapsehoidjana (töökogemus 10 a, head soovituskirjad).
Tel 5805 7504.

Põllundus
Müüa toidukartul kohaletoomisega.
Tel 527 9263.

Muu
Võtame komisjonimüüki mööblit ja
lastekaupu. Sepa Keskus II k,
www.bemmy.ee, tel 5629 1988.

Niitmise teenus (töölaius 2,4 m).
Tel 5622 2742.
Ohtlike puude langetamine, võsalõikus, trimmerdamine ja lammutustööd soodsalt! Tel 5559 3732.

Kolmapäeval, 18.08 kl 18 Tartu Laulupeomuuseumis (Jaama 14) Mulgipolka Assikvere külateatri esituses.
Pilet 20.-/10.-. Info tel 746 1021.

Kuulutusi võetakse vastu:
Eedeni keskuse infoletis:
Kalda tee 1c, Tartu. E—P 10-21. Tel 740 2430.
Lõunakeskuse infoletis:
Ringtee 75, Tartu. E—P 10—21. Tel 731 5500.
Lehe toimetuses:
Ülikooli 1, Tartu. E—R 10—16. Tel 730 4455,
e-post: kuulutus@tartuekspress.ee

AVATUD 7 PÄEVA NÄDALAS

SEPA TURG
ALATI PAREMAD PAKKUMISED
ASUME TARTUS, SEPA KESKUSES, SEPA 21.
TEL 507 3723.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Teated

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

REKLAAM  730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

LEHE TELLIMINE (25 kr / 1.60 EUR kuu)  730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Tartu lähistel asuv Rahinge ekstreempark
kutsub hüppemäe avamisele

Sport

Festival taaselustab ujumisvõistlused Emajõel
27. ja 28. augustil Tartus peetav viies Emajõe festival on eelnevatest sportlikum – jõel
ja kallastel viiakse läbi mitmeid erinevaid mõõduvõtmisi. Esimest korda toimuvad
avaveeujumise võistlused Emajõe karikale, kuhu oodatakse osalema nii sportlasi kui
harrastajaid-entusiaste. “Emajõe festival soovib taaselustada vanu jõeujumise traditsioone ja tõestada, et Emajõgi on igati sobiv võistluspaik. Loodame väga, et Emajõe
karikast saab Tartu spordielus uus traditsioon,” ütles Emajõe festivali korraldaja, Tiigi
seltsimaja projektijuht Aile Parmsoo.
Emajõe karikavõistluste 1200-meetrise distantsi start antakse 28. augustil kell 14
Lodjakoja juurest. Finiš on Atlantise ees. Võistlejate registreerimine algab kell 13 stardipaigas.
TE

Rahinge järve ääres asuvas spordi- ja kultuurikeskuses avatakse 13. augustil
ekstreemspordipargi hüppemägi ja kohtunike maja. Tartust ligi kuue kilomeetri kaugusel Ilmatsalu tee ääres asuvas Rahinge spordikompleksis saab nüüd
hakata ka suvisel ajal läbi viima nii kodumaiseid kui rahvusvahelisi lumelaua- ja
mäesuusatreeninguid ning võistlusi. Uuel hüppemäel on kolm hoovõturada.
Rahinge keskus on Baltikumis ainulaadne, 21. augustil 2010 saab seal teoks
järjekordne rahvusvaheline võistlus. 13. augustil toimuval ekstreemspordipargi
avamisel saavad kõik soovijad võimaluse ise osa saada ainulaadsest elamusest
– lumelauaga vette hüppamisest. Täpsem info www.rahinge.ee.
TE

Pere Leiva löögijõuks on uuel
hooajal noored võrkpallurid
Tartu võrkpalli esindusmeeskonna Pere Leiva
uue hooaja koosseisu
nimekiri hakkab joont
alla saama. Lisaks lootusrikastele noortele naaseb
platsile ülikogenud Kristjan Kais.

Pere Leiva meeskond 2010/11 hooajal
Kristjan Kais, sidemängija, 35 a, 188 cm
Andres Toobal, sidemängija, 21 a, 192 cm
Meris Merisaar, I tempo, 26 a, 194 cm
Siim Ennemuist (pildil),
I tempo, 21 a, 193 cm
Kevin Soo, I tempo,
17 a, 197 cm
Rait Rikberg, libero, 27 a, 174 cm
Martti Juhkami, diagonaalründaja,
23 a, 194 cm
Taavi Nõmmistu,
diagonaalründaja,
18 a, 199 cm
Priit Luik, nurgaründaja, 29 a, 192 cm
Rauno Tamme, nurgaründaja, 19 a, 186 cm
Kristo Kollo, nurgaründaja, 20 a, 188 cm
Peatreener Rainer
Vassiljev, 27 a
Treener Peep Päll, 39 a

RASMUS REKAND
D
rasmus@tartuekspress.ee
s.ee
e

“Tuleb lõbus hooaeg,” lubas
Tartu Ekspressile SK Duo juhatuse liige Alari Jõesaar. “Väga
säravaid nimesid ette lugeda
pole, aga võib-olla pole tarviski. Tulevikumehi, lootustandvaid nägusid on paras ports.
Loodetavasti tuleb seekord töine meeskond,” vihjas Jõesaar
möödunud hooajale, mil vaatamata eksootilise päritoluga leegionäridele mänguvankrit täishooga veerema ei saadudki.
Kais vahetab rannaliiva
saalipõranda vastu

Peatreenerina jätkab Rainer
Vassiljev. Et noore treeneri ja
veel nooremate mängijatega koosseis väga hambutuks ei
jääks, meelitati saali tagasi rannavolle äss, ülikogenud Kristjan
Kais.
Küsimusele, mis positsioonil
Kais mängima hakkab, vastas
Jõesaar, et vajadusel igal pool,
välja arvatud diagonaalis ja keskel. “Ennekõike on ta suurepäraseks eeskujuks – las noored
õpivad. Kristjan on meeskonda abistamas nõuga vähemalt
samapalju kui jõuga.”

Kristjan Kais ja Ardo Kasela 1999. aastal kuulamas treener Andres Toode nõuandeid.

Jätkajatest mainis Jõesaar
esimesena nimesponsorit AS
Pere Leiba. Mängijatest kannavad ka algaval hooajal Pere
Leiva särki libero Rait Rikbeg, sidemängija Andres Toobal, diagonaal Martti Juhkami
ja nurgaründajad Kristo Kollo
ning Rauno Tamme.
Eesti pallurid naasevad
kodumaale

Pärast kahte hooaega naaseb nurgaründaja Priit Luik,

Tartusse kolib ka temporündaja Meris Merissaar. Mõlemad mehed pallisid eelmisel
aastal Küprose klubis Pafose Dionysos. TTÜ-st värvati
saarlane Siim Ennemuist, oma
kasvandikest edutati esindusmeeskonda Kevin Soo. Diagonaalründaja positsioonil hakkab mängima noortekoondises silma paistnud Taavi Nõmmistu.
“Ühte meest nurka otsime veel väljastpoolt Eestit ja ongi tosin tegijat koos.

Foto: Urmas Luik

Aega veel on, tuleb rahulikult nuputada,” mainis Pere
Leiva mänedžer Martin Jürgenson. Läbirääkimised lätlase Andrejs Baburovsiga luhtusid. Tõenäoliselt alustatakse hooaega sellises kooseisus,
ent võimaliku täienduse osas
välismaalt hoitakse silmad
lahti.
Pere Leiva tänavune planeeritud eelarve jääb vahemikku
3–3,5 miljonit krooni. Mullu
lõpetati meistriliiga 3. ja Balti
liiga 2. kohaga.

Kristjan Kais: Iga asi omal ajal
“Esmakordselt mängisin Tartu rivistuses 1997. aasta lõpul,
Ösel Foodsi nimelises satsis.
Viimati 2004. aastal. Tegelikult kutsuti ka eelmise hooaja poole pealt, aga et siis olin
aktiivselt seotud Rivo Vesiku
– Karl Jaani ettevalmistusega,
läinuks liialt tõmblemiseks.
Nüüd tehti taas ettepanek ja
tundus õige hetk. Paras vaheldus ja väljakutse.
Põhikohaks saab mul platsil
olema sidemängija positsioon,
vajadusel libero või nurk. Tei-

salt vajati mind kui vanemat
ja kogenumat ka distsipliini,
treeningtöösse suhtumise ning
värske vaimu hoidjana. Loodan, et mul on midagi meeskonnale pakkuda, ootan juba
huviga mänge.
Kuigi mulle on tehtud ka
ettepanekuid treeneripostile asuda, tahan praegu, olles
korralikus sportlikus vormis,
veel liigutada, üritan mängijana kaasa lüüa. Küllap jõuan
veel ka treeneritööd teha – iga
asi omal ajal.”

Tartu võõrustab tuleval nädalal indiaca MMi
Eesti Maaülikooli spordihoones toimuvad 17.–21.
augustini III maailmakarikavõistlused indiaca’s.
Osaleb 38 võistkonda
Saksamaalt, Jaapanist,
Šveitsist, Luksemburgist,
Poolast, Eestist.
Rahvusvahelise Indiaca
Assotsiatsiooni ja Eesti
Indiaca Liidu vahel sõlmitud
kokkuleppe kohaselt sai Eesti
Indiaca Liit indiaca maailmakarikavõistluste korraldusõiguse endale pärast šveitslaste
loobumist.
“Indiaca’s on läbi aegade
esikohtade pärast kembelnud
Saksamaa ja Eesti võistkonnad.
Väga tugevaks on saanud ka
Luksemburgi mehed ja Šveitsi naised. Nii et seekord ei ole

ennustada võimalik, kes võidavad,” rääkis Tartu Ekspressile
peakorraldaja MTÜ Unospordi juht Uno Ainsoo.

kooli spordihoone ees Vanemuise metsasarvede orkestri saatel 17. augustil kell 18.30.
Samaaegselt turniiriga peetakse
Tartus Indiacaliidu (IIA) 5. korralist kongressi koos 10. sünnipäevaga.

Eestit esindab 9
võistkonda

Varem on Eestis selle ala
suurvõistlusi peetud 2001. aastal, mil toimusid esimesed maailmameistrivõistlused. Suurturniirid korraldati ka 2006. aastal
Viljandis ja 2009. aastal juunioridele Nõos.
Tänavu jagatakse karikad välja kuues võistlusklassis: mehed,
naised ja segavõistkonnad nii
täiskasvanute kui seenioride
klassis. Eestit esindavad Ülenurme gümnaasiumi spordiklubi ja Elioni spordiklubi, mõle-

Mis on indiaca?

Ühena vähestest pallimängualadest on Eesti indiaca’s maailma tipus.
Foto: Getter Grossthal/indiaca.ee

mad kolmes võistlusklassis,
lisaks seenioridest Popsport/
Carstop meeste ja segavõist-

konnaga ja SK Nolcken/Dorpat
seenioride naiskond.
Võistlused avatakse Maaüli-

Olemuselt ja mängu ülesehituselt sarnaneb indiaca võrkpalliga, kuid mängimisel kasutatakse traditsioonilise palli asemel
spetsiaalset sulgedega varustatud indiaca-palli. Erinevused on
ka mängijate arvu, platsi mõõtmete, võrgu kõrguse jms osas.
Mäng ise on võrkpallist dünaamilisem ja vaatemängulisem
ning sobib hästi ka väga erineva vanuse, treenituse astme ning

füüsiliste võimetega inimestele.
Mängu eesmärgiks on saata indiaca-pall määrustekohaselt üle võrgu nii, et see maanduks vastase väljakupoolel ning
takistada palli maandumist oma
väljakupoolel. Et saada pall vastase väljakule, tohib võistkond
palli lisaks puutele blokeerimisel lüüa kolm korda.
Pall pannakse mängu pallinguga: pallija lööb palli üle võrgu vastase väljakupoolele. Palli
mängitakse seni, kuni see puudutab väljakut, mängija keha
(v.a käsi kuni õlgadeni), läheb
“välja” või võistkond ei saada
palli määrustepäraselt tagasi.
Võistkond, kes saavutab edu,
saab indiaca’s nii punkti kui pallinguõiguse.
Rasmus Rekand

