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Uudised

Tartu bussid naasevad esmaspäevast
sügis-talvisele graafikule

Linn otsustas jätkata õpilaste
koolitoidu hüvitamist

Alates esmaspäevast, 30. augustist hakkab Tartu linnaliinidel kehtima tihedam sügistalvine sõidugraafik. Lisaks tavapärasele graafikumuutusele on kavas teha ka vigade
parandus kevadel muudetud liinidel, tuginedes bussiga liiklejatelt saadud tagasisidele.
Näiteks hakkab liin nr 8 sõitma Maarjamõisa peatusest edasi mööda Puusepa tänavat Ilmatsalu tänava kaudu Ravila tänavale ning läbib taas peatuseid Tervishoiu ja LKV.
Tagasi suundub buss mööda sama marsruuti. Liini nr 20 (Kesklinnast Annelinna) marsruut hakkab kulgema üle Võidu silla ning läbitakse peatused Pikk ning Kanali. Alates
sügisest ei teeninda liine enam bussiliin nr 23. Samuti ei taastata bussi nr 25 sõitmist. TE

Tartu linnavalitsus otsustas teisipäevasel istungil jätkata Tartu linna koolide
1.–9. klasside toidupäeva hüvitamist samas summas, mis möödunud õppeaastal. Aasta lõpuni hüvitatakse Tartu linna üldhariduskoolide 1.–9. klassi
õpilaste toidupäeva maksumusest 14 krooni toidupäeva kohta. Riigieelarvest tuleb selleks ligi 12 krooni ja linn maksab ülejäänud 2 krooni. Sel poolaastal kulub koolilõunate hüvitamiseks kokku ligi 8,9 miljonit krooni ning
täiendavalt hüvitab linn kogu koolilõuna maksumuse umbes 1500 raskemates majanduslikes oludes õpilasele, milleks kulub umbes 450 000 krooni. TE

Lõuna-Eesti politseinikud
said mõõduvõtus esikoha

Lühiuudised
Linn hakkab otsima
bussipiletite levitajat
Tartu linnavalitsus soovib korraldada
riigihanke bussipiletite turvalise levitaja leidmiseks. Tartu linna ja AS SEBE
vahel sõlmitud bussiliiniveo lepingu
tingimuste kohaselt hakkab bussipiletite müüki korraldama Tartu linnavalitsus ning piletimüügitulu laekub linna
eelarvesse. Antud muudatuse eesmärgiks on paremini korraldada piletimüüki, et suureneks ühistranspordi kasutus ja väheneks piletita reisijate arv.
Korraldatav riigihange hõlmab piletite
transporti trükikojast selleks sobiva
transpordivahendiga hoiustamiskohta
ja edasimüüjatele. Jaotatavate piletite planeeritav maht aastaks 2011 on
806 560 üksikpiletit ja 132 110 mitme
päeva piletit/kaarti.
TE

Aardlapalu prügila
sulgemine maksab 102
miljonit krooni
Linnavalitsus tunnistas Aardlapalu prügila sulgemise projekteerimis-ehitustöö
hankel edukaks AS Merko Ehitus ja AS
Merko Infra ühispakkumuse kogusummas 102 581 513 krooni. Hanke
eesmärk on Tartu Aardlapalu prügila
kui jäätmekäitluskohtadele kehtestatud nõuetele mittevastava prügila
sulgemine. Põhilisteks tegevusteks on
uuringute ja projekteerimistööde tegemine, prügila sulgemistööd (ümbruse
korrastamine, prügilakeha kujundamine ja prügila katmine, gaasikogumis- ja utiliseerimissüsteemi paigaldamine, niisutussüsteemi rajamine, uute
valgveekraavide rajamine, kaetud prügila haljastamine, juurdepääsuteede
rajamine), reoveepuhasti ehitustööd,
piirdeaia ehitamine ning hooldustoimingute tegemine garantiiperioodil.
Ühtekuuluvusfond eraldas Aardlapalu prügila sulgemise projektile kokku
142 799 591 krooni, linna omafinantseering on 16 043 113 krooni.
TE

Vanemuise tänav on
teisipäevast taas sõidetav
23. augustil alanud soojatorustiku ehitustööd Vanemuise tänava Struve ja
Akadeemia vahelisel lõigul loodetakse lõpetada eeloleval teisipäeval, 31.
augustil. Kohalikele elanikele ja teenendavale transpordile tagab ehitaja
seniks juurdepääsud kesklinna suunalt.
Ümbersõidud toimuvad Riia tänava
kaudu.
TE

Eelmisel nädalal Paikusel
aset leidnud korrakaitsepolitseinike kutsemeisterlikkuse võistlustel näitasid parimat taset Lõuna-Eesti korrakaitsjad,
kes võistlustules alistasid
kümmekond meeskonda
Eestist ja Leedust.
Déjà vu – tänastele tartlastele tuttav Scania linnaliinibuss püüti Helsingis pildile juba 1999. aastal. Mitmed neist bussidest panevad oma karjäärile punkti aga just Emajõelinnas aastal 2010. Foto: www.ytra.eu/Internet

Kuhu edasi, Tartu bussid?
1. jaanuarist lõpetab
linnaliinide vedamise AS
GoBus, mis jätab päevapealt “töötuks” ka
ettevõtte ligi 60-masinalise bussipargi. Kui osal
bussidest on lootust ühistranspordikarjääri mõnes
väiksemas asulas jätkata,
siis nii mõnelegi neist
jääb 31. detsembri Tartu
linnaring elu viimaseks.
GoBus Tartu juhi Valter Keisi sõnul läbirääkimised bussidele rakenduse leidmiseks hetkel käivad. Laual on siiski vaid
kolm võimalikku stsenaariumi
ning otsus langetatakse iga bussi puhul individuaalselt.
Uuemad, 4–5 aasta vanused
Tartu linnaliinibussid plaanitakse uuest aastast üle viia Pärnusse, kus need vahetaksid välja sealsed vanemad mudelid.
GoBusil on Pärnus kehtiv liiniveoleping 2016. aastani. “Eluiga Pärnus sõltub bussist. Neile,
mis on täna 4–5-aastased, võib
julgelt veel 10 aastat kasutusiga
planeerida,” kinnitas Keis.
Vanemate busside puhul saab
aga otsustavaks tehnoseisund.
“Võib-olla mõnda bussi saab
maakonnas edasi kasutada –
iga bussi vaatame mõistliku pilguga üle, et mis lahendus tema
jaoks kõige parem oleks,” ütles
ta. GoBusil on Tartu maakonnaliine sõitmas hetkel 50 bussi.

“Teatud bussidele on ka ostuhuvilisi. Ega me väga ei muretse selle pärast – ostupakkumised on tulnud Eestist, on käidud
vaatamaski.”
Siiski üle 15 aasta vanustele
bussidele on liisk juba langenud
– neid ootab vanametalli kokkuost. “Nad on nagunii oma aja
ära tiksunud. Mingi suurusjärk
läheb kindlasti otse kokkuostjatele. 15 aastat vanu busse ei ole
enam ka mõistlik varuosadeks
rakendada, sest neid lihtsalt
enam pole kasutuses,” põhjendas Keis. Kui paljud Tartu bussid Eesti teedel-tänavatel jätkavad, selgub jaanuaris.
Uut elu bussidele ei anta

Eesti ühe suurima vanade veoautode ja busside kokkuostja
Truckparts Eesti OÜ Tartu esindaja Toomas Renno sõnul mingit kasumlikku äri vanade bussidega enam ei tee. Nii on näiteks välistatud, et tulevikus kusagil vähemarenenud riigis endise Tartu linnaliinibussiga sõita
saaks. “Meie kaudu uut elu bussidele ei tule. Asjad lähevad lammutamisele, mootorid ja agregaadid lähevad konteineriga
arengumaadesse ja keredetailid
vanametalli,” kirjeldas Renno.
“Meil ei ole võimalik neid tervena kuhugi viia. Seal on nii karmid seadused – tervelt ei saa isegi

veoautot viia, bussist rääkimata.”
Seetõttu ollakse mujal maailmas maiad eelkõige vaid mootoritele. Renno kogemusel on
neist enim huvitatud Nigeeria,
Boliivia ja Süüria ettevõtted.

Üheteistkümne võistkonna konkurentsis esindas Lõuna prefektuuri kaks võistkonda. Osavõtjatel tuli enda oskusi
näidata õigusaktide tundmises,
vigursõidus ja kombineeritud
teatevõistluses.
Kui pärast esimest päeva ei
mahtunud Lõuna-Eesti polit-

seinikud esikolmikusse, siis teise päeva lõpuks jõudis võistkond Lõuna II Tallinna kolleegide järel teisele kohale. Pärast
viimast võistluspäeva selgus aga,
et Lõuna-Eesti politseinikud ja
Tallinna kolleegid korrakaitseosakonnast saavutasid parimatena mõlemad kokku 60 punkti.
Võidu nii Eesti kui ka rahvusvahelises arvestuses tõid Lõuna
II-le kõrgemad kohad võistlusaladel. Eesti arvestuses jäid teisele kohale korrakaitseosakonna politseinikud ning kolmandal kohal olid kolleegid Lääne
prefektuurist.
Tartu Ekspress

Bussijuhtidele paistab helgem tulevik

Samal ajal kui busside saatus
on veel ebaselge, võib enamus
Tartu linnaliinibussijuhte kergemalt hingata. Tuleval aastal liine opereeriv SEBE alustas sel
nädalal värbamiskampaaniat,
mille käigus võetakse ettevõtte
palgale 130 juhti, mis on sama
arv, kui GoBusil 2006. aastal
alustadeski.
SEBE seab eesmärgiks koostöös Tartu linnavalitsusega tõsta Tartus ühistranspordi atraktiivsust ning kasvatada reisijate hulka. Seda plaanitakse saavutada kahe teguri abil – tuua
liinile uued ja mugavad bussid
ning leida neid juhtima sõbralikud ja viisakad bussijuhid.
“Kandideerima ootame kõiki
– nii kogenud bussijuhte kui ka
inimesi, kes alles soovivad bussijuhiks õppida. Me kindlasti ei
ütle ära ka tublidele tänastele
Tartu linnaliini bussijuhtidele,
kes avalduse saadavad,” lubas
SEBE juhatuse esimees Kuldar
Väärsi.
Oliver Kund

PUIDUPOOD TARTUS

Võitjavõistkonda kuulusid vanemkonstaabel Maarja Punak, Valga
patrullpolitseinik Merike Soomaa, Põlva patrullpolitseinik Andero
Sepp ja Võru vanemkonstaabel Jaak Kamber.
Foto: Lõuna prefektuur

Pattaya asemele tuleb
ööklubi headele inimestele
30. septembril alustavad
Turu tänaval tööd kaks
uut meelelahutusasutust
– AHI ja SUMIN.
“Tartu pimedaid sügisöid hakkab kuumaks kütma uus ööklubi AHI, SUMIN kostub üle linna,” lõi eesootavast piltliku kirjelduse OÜ Oberon Grupp
turundusjuht Ave Jürimäe.
Meelelahutuskeskuseks tituleeritud hoonesse, kus varem
tegutses ööklubi Pattaya, rajatakse 750-ruutmeetrine ööklubi ning 200 istekohaga lokaal.
Programmijuhi Marko Kiljaku
valikul hakkab ööklubis kõlama

mahedam muusika, mis meele
järele 25-aastastele ja vanematele. Mustjashalli minimalistliku sisekujunduse autoriteks on
Elen Tamm ja Tambet Pedak.
Nimi AHI on akronüüm väljendist “ainult headele inimestele”.
Avar ja valge lokaal SUMIN
sobib Jürimäe arvates päevasel
ajal rahulikus keskkonnas ärilõunaks. Kolmapäevast laupäevani loob õhtuti meeleolu elav
muusika. Peakokk Henri Bekamann on menüü koostamisel
lähtunud eelkõige kodumaisest
maitsest ja toorainest.

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

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.

Tartu Ekspress

september on
Spordibaasis
korvpallikuu!
Tule vaata
MMi lives!
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• SPORT KABEST SUMONI SUURTELT EKRAANIDELT
• ISUÄRATAV MENÜÜ JA LAI JOOGIVALIK
• PARIMAD PARKIMISVÕIMALUSED
• KAMPAANIAD JA ÜRITUSED
• RUUMIDE RENT

WWW.SPORDIBAAS.EE
TEL 5858 8575

3

Neljapäev, 26. august 2010

Asfalteerimistööd toovad Supilinna liikluspiirangud
Täna alates kella 9 on suletud Kroonuaia tänav Emajõe ja Herne ristmiku vahelisel lõigul. Linnaliini buss nr 16 sõidab alates kella 9 marsruudil Narva mnt - Vabadussild - Lai tn - Jakobi - Tähtvere
tn - laululava parkla. Bussid ei läbi Meltsiveski, Kroonuaia, Kloostri, Herne ja Piiri peatusi. Ajutiselt
muutuvad Palmihoone, Kloostri, Herne ja Piiri peatuste asukohad. Emajõe - Kroonuaia ristmikul on
liiklus avatud ühel sõidurajal Kroonuaia silla ja Vabaduse pst vahel.
Reedel on suletud Kroonuaia tänav Herne ja Jakobi tänava vahelisel lõigul. Ümbersõidud toimuvad Herne või Laia tänava kaudu. Laupäeval on suletud Jakobi - Kroonuaia ristmiku kesklinna suunaline liiklus. Ümbersõidud kesklinna suunas toimuvad Tuglase või Veski tänavate kaudu. Tööde käigus on ajutiselt suletud ka ristmikule väljasõit Baeri, Tähtvere ja Kroonuaia tänavatelt.
TE

Udmurdi punapead
pürivad Guinnessi
rekordite raamatusse

Patenteerida saab kõike –
ka asukohta planeedil
Austria linn Frauenkirchen (tõlkes
“naistekirikud”) sai endale “geofüüsilise Euroopa keskpaiga” tiitli ning
kinnitas selle Austria patendiga AM
7738/2003. Jabur. Igatahes jõudu neile selle patendi “loata kasutamisel” või
selle autoriõiguse kaitsmisel.
TE

Maailma suurim trahv
kiiruseületamise eest
Uus trahvi maailmarekord on 12,35
miljonit krooni. 37aastane mees sõitis Šveitsis, Berni ja Lausanne vahelisel
kiirteel oma 6-liitrise Mercedes SLSiga
300 km/h. Esimestest kiiruskaameratest tuhises mees puhtalt mööda,
sest need ei fikseerinud kiirust üle 200
km/h. Alles uuema põlvkonna kiiruskaamera võttis mehe vahele. Kihutaja
kinni pidanud politseinik kinnitas, et
auto pidurdusteekond oli enam kui
pool kilomeetrit. Šveitsis tuleb liikluses
trahvi maksta vastavalt sissetuleku suurusele. Rikkumise eest sai mees maksimumi – 300 trahviühikut, mille tüki
hinnaks kujunes jõukuse eest 41 154
krooni. Mees ise tõi oma kiiruse ületamise põhjenduseks selle, et auto spidomeeter valetas.
TE
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Kui paberraha vahetamine eurodeks toimub lõviosas aasta lõpus ja jaanuari kahel esimesel nädalal,
siis müntide kogumine on sedavõrd keerukas operatsioon, et riik teeb sellega algust juba oktoobris.
Foto: Oliver Kund

Kampaaniaga korjatakse
kokku tuhat tonni münte
Kui praegu tuleb suurema summa müntide
panka viimisel arvestada
teenustasuga, siis alates 1. oktoobrist algab
kampaania, millega võetakse mistahes summas
metallraha vastu lisatasu
küsimata.
SEB kommunikatsioonijuhi Silver Vohu kinnitusel on
muutumas igapäevaseks, et
inimesed tulevad euro tulekule mõeldes panka, et ära
tuua koju kogunenud peenraha. Kui summa ületab aga 200
krooni, lisandub selle arvelepanekule näiteks SEB-is teenustasu 5 protsenti ja minimaalselt 25 krooni, mis tähendab inimesele rahakaotust.
Juuniorkontole raha kandmine on siiski tasuta.
Olukord muutub kõigis pankades 1. oktoobrist, mil üle-eestilise mündikogumiskampaa-

niaga võetakse kolme kuu jooksul peenraha vastu teenustasu
küsimata. Rahandusministeeriumi eurokommunikatsiooni projektijuht Ingvar Bärenklau ütles, et kampaania eesmärgiks on sendid ja mündid
aegsasti ringlusest eemaldada.
Nii õnnestuks vältida mündiuputust jaanuari kahel esimesel
nädalal, mil eurod ja kroonid on
käibel paralleelselt.
“Eesti Panga statistika näitab, et igalühel meist peaks olema vähemalt 300 Eesti krooni
müntides,” sõnas Bärenklau.
Tegemist on kümnete veoautokoormatäite rahaga, mille käitlemisega pangad korraga toime
ei tuleks.
Sama meelt oli ka Vohu.
“Eestis on ringluses hinnanguliselt tuhat tonni münte. Probleem müntide puhul on see, et
kuna nende väärtus on suhteliselt madal, siis nad ei toimi nii,

nagu peaksid – nad ei ole vahetusraha, vaid poest saadud sendid jõuavad koju, kus nad jäävad siis seisma,” nentis Vohu.
“Palve klientidele olekski planeerida müntide tagasitoomine praeguse asemel oktoobrisse-novembrisse.” Selleks ajaks
saavad ka suuremad pangakontorid varustatud vajalike mündilugemismasinatega.

Sünni-

päev!
Laupäeval, 28. augustil

Head pakkumised Tasku kauplustes
Alates 200 kroonisest ostust saad
Tasku raha kauba peale
kell 14.00 jagab Rimi jäätist
kell 16.00 esineb Hu?

Oma sendid saab anda
heategevuseks

Pangaliidu korraldatav mündikogumiskampaania laieneb
Bärenklau sõnul aga ka pankadest väljapoole.
“Kampaanial on ka teine
pool – peenraha saab annetada heategevusotstarbeks kaubanduskeskustes. Seda hakkab koordineerima Teeme Ära
meeskond.”
Oliver Kund

K-rauta suvine perepäev
Laupäeval 28. augustil kell 10.00–14.00

·
·
·
·
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Kirev maailm

18. septembril Iževskis Kosmonautide pargis 7. korda toimuvale Oranžile
festivalile loodetakse kokku kutsuda viis tuhat punapead ning pääseda
sellega Guinnessi rekordite raamatusse. Möödunud aastal osales sel vahval
pereüritusel ligi kolm tuhat kohalikku punapead. Etnograafid on ammu
märganud, et punapeade protsent on
udmurtide seas suur ning nemad koos
Šoti- ja Iirimaaga konkureerivad kõige
punapäisema rahva tiitlile. Udmurdid
ise väidavad, et nende seas on punapäid protsentuaalselt kõige rohkemgi
ning levitavad legende, nagu oleksid
udmurdid iirlaste ja šotlastega kaugelt
sugulased. Kaudselt toetab selle väite
paikapidavust seekordse peo jook Guinness, mis teatavasti on Iiri õlu. TE

pühapäeval, 29. augustil kl 12-16

Võistlused suurtele ja väikestele. Parimatele auhinnad!
Oksjonil aiatehnika.
Lastele batuut, õhupallid ja maiustused.
Esinevad Tartu Rock tantsutüdrukud ja Ülenurme Muusikakooli lauljad.

K-RAUTA TARTUS Riia mnt. 140e, telefon 739 0800. Avatud: E–R 8–20; L 9–18; P 9–16

KAUPLUSE

S
SOODUSP
AKKUMISE
D!
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Vanemuine korraldab Eesti Draamateatris kaose

Kultuur

Vanemuise teater toob 27. augustil Eesti Draamateatris vaatajate ette selle hooaja
esimese esietenduse, milleks on Mika Myllyaho “Kaos”. “Kaose” Tartu esietendus
toimub 12. septembril Vanemuise suures majas.
“Kaos” on mõtteline järg eelmisel hooajal Vanemuises menukalt esietendunud
soome dramaturgi Mika Myllyaho “Paanikale”. Ühist on neil niipalju, et kui eelmises
loos maadlesid paanikaga kolm keskea künnisele jõudnud meest, siis seekord on
elukaosesse uppumas kolm daami. Mängivad Eesti Draamateatri näitlejanna Merle
Palmiste, vabakutseline Liina Tennosaar ning värske vanemuislane Eva Püssa. Näidendi on tõlkinud Jan Kaus, lavastab Rein Pakk, kunstnikutöö teeb Annika Pakk.
Sofia, Julia ja Emmi, kolm sõbrannat, tulevad eluga kenasti toime, on kõrgelt

haritud ja headel töökohtadel tegutsevad kaasaegsed naised. Ometi on ühel
hetkel hakanud elu kuidagi käest libisema. Tööl ei suju asjad, nagu peaks, lähisuhetesse on tekkinud pingeid, mees petab või on muutunud lihtsalt vastumeelseks, tuju ei tõsta ka kuldsesse keskikka kalduva vanuse meenutamine. Teisel pool piirjoont on aga ühiskond, mis eeldab täisväärtuslikuna aktsepteeritavalt naiselt igas eluvaldkonnas vaid supertulemusi. Sõbrannade kolmik hakkabki
oma elu sasipundart isekeskis lahti harutama. Korraga naerutavad ja ka nukrameelsust tekitavad sketšilaadsed stseenid paotavad ust kaasaegse naise maailma. Näitlejannade kehastuses ilmub meie ette hulgaliselt värvikaid persoone –
nii nais- kui meessoost –, kellega elu meie kangelannasid kokku on viinud.
TE

Emajõe festival kastab vette
nii linlased kui ka külalised
Esimene Eesti
aktsiaselts “Linda”
20. aastasaja algul peeti eestlaste rahvusliku ärkamisaja kolmeks peamiseks ettevõtmiseks vahendite kogumist esimese
eestikeelse keskkooli – Eesti Aleksandrikooli – rajamise tarvis,
Eesti Kirjameeste Seltsi tegemisi ja maarahva oma rahaga ellu
kutsutud ja tulu teenima pandud kaubalaeva seltsi “Linda”.
Paraku kujunes kõigi nende ettevõtmiste käekäik ühetaoliseks.
Pärast hoogsat algust ja esimesi edusamme tulid tagasilöögid.
Aleksandrikool avati tsaarivõimude käsul tavalise venekeelse
linnakoolina. Kirjameeste Seltsi tegevus peatati salakaebuste
ning sisemiste vastuolude tõttu. Ning aktsiaselts “Linda” lõpetas pankrotiga, tagastades aktsiaomanikele vaid 22% aktsia
nimiväärtusest. Sellest sigines eestlaste kõnepruuki ütlus: “Ah,
see on üks “Linda” aktsia,” mis tähendas, et tüssata saamise
vältimiseks on targem eesti ärimeeste ettevõtmistest hoopis
eemale hoida.
Merekaubandusega tegeleva ja eestlaste oma kapitalile tugineva aktsiaseltsi mõtte tõstatas 1870. aastatel mõningase meresõidu kogemusega koolmeister Gustav Eslon (1846–1916).
Pani paberile põhikirja projekti, ei leidnud aga piisavalt rahakaid ning asjast huvitatud suguvendi. Saanud 1879. a võimudelt
siiski loa tegevust alustada, hakkas peale laialdase kihutustööga, tänapäevases kõnepruugis – reklaamiga. Seni oli ettevaatlik
eestlane hoidnud oma vaevaga kogutud rublasid kas sukasääres, peidus peapadja all või piibliraamatu vahel. Nüüd aga selgitasid seitungid, kõnelesid rahvajuhid, köstrid ja koolmeistrid,
kuidas Eesti oma aktsiaselts saab tooma tulu toobriga ja kasu
kapaga.
Saksa pankade pakutava 5% aastaintressi asemel olevat
“Linda” aktsia vähemalt kolm korda tulusam. Ja reklaam
mõjus. Nii nagu tänapäevalgi. Lühikese ajaga oli tegevuse alustamiseks vajalik summa koos. Aktsionäre üle tuhande suguvenna, mõned suguõedki nende hulgas. Enamus küll õige kasina
kukruga talumehi ja käsitöölisi, kes olid veendunud, et ühendus
teeb tugevaks. Uue seltsi osakonnad loodud peale Tallinna veel
Tartus, Rakveres, Peterburis ning mujalgi.
Esloni äriplaan nägi ette osta paar poolpidust kaubalaeva
ja hakata neile omal käel prahti (fraht = laadung) muretsema. Vahelttalitajate kasu tuleb siis “Lindale”. 1880. a kevadel
saabus Tallinna tamme- ja männipuust kolmemastiline Norra parklaev “Morgenroden”. Maht 655 tonni, meeskonnas 13
meest, lisaks kogenud kapten Gunderson. Omanik ei jätnud
juhust kasutamata. “Linda Morgenrodeni” nime all saadeti
laev vanaraua lastiga üle Atlandi ja loodeti, et tuleb sealt peagi
puuviljapallidega tagasi. Nii purjetaski kiire käiguga laev “kaugelt meile kulda tooma, Eesti põlve uueks looma”.
Tegelikkus kujunes hoopis proosalisemaks. “Linda” teine
suur siht oli maakaubanduse arendamine. Ja seda juba kodumaa kallil pinnal. 1880. a sügisel osteti aktsiaseltsile Tallinnas
oma maja ja hakati mahukat kaubaaita ehitama. Nende tehingute tarvis võeti õige kergel käel pankadest laenu. Maakaubandust peeti mere omast tulusamaks. Esloni ettepanek veel
üks laev osta, lükati tagasi. Aga võimalus oli soodne. Tallinna lahes oli sõitnud madalikule suur aurulaev “Ceres”. Uuest
peast oli see alus maksnud 300 000 rubla. Nüüd pakkus kindlustusselts avariis viga saanud laeva vaid 60 000 eest. Kuid “Lindast” ei olnud ostjat. “Ceres” pukseeriti Stockholmi ja müüdi
seal 100 000 rubla eest.
1881. a sai “Linda” põhikiri võimudelt lõpliku kinnituse.
Põhikapitali suuruseks määrati 300 000 rubla, ühe aktsia hinnaks 100 rubla. Tuli valida 15-liikmeline juhatus ja etteotsa seada 4 direktorit, neist üks otsustava sõnaõigusega tegevdirektor.
Asjaajamine käis seltsis eesti keeles, isamaaliselt kujundatud
rohelist värvi aktsiatel (leinava Linda kuju keskel fooniks) eestikeelne kiri esikohal. Mida sa hing ühelt rahvuslikult äriühingult veel tahad? (Mis edasi juhtus, selles nädala aja pärast).

Reedel ja laupäeval
haarab kesklinna viies
Emajõe festival, mille
eesmärgiks on lähendada linlasi ning voogavat
jõge. Nii ongi paljud
üritused planeeritud selliselt, et osalejail poleks
põhjust kuivade varvastega jääda.

OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee
s.ee
ee
e

Festivali üks korraldajatest,
Tiigi seltsimaja projektijuht
Aile Parmsoo nentis, et tänavuse festivali teeb uudseks see, et
mitmed ettevõtmised on maismaalt vette kolinud. Näiteks
plaanib Ahhaa teaduskeskus
oma veekatsed teha otse jõel
ning Tallinnast külla tulevad
tsirkuseakrobaadid esitavad
kaelamurdvaid trikke lodja purjeraal turnides.
Oma võimalusest veega sinasõprust sobitada ei jää ilma ka
linlased, sest esmakordselt festivali ajaloos peetakse jõel avaveeujumisvõistlus I Emajõe
Karikas. “Tahame näidata, et
Emajõgi on sobiv paik ujumiseks, kuigi me alati seda tähele ei pane,” sõnas Parmsoo.
“Vanasti ju Tartus suplemiskohti polnud ja kõik võistlused peeti just nimelt jõel. Meie mõte
ongi taaselustada neid vanu traditsioone.”
Sisevete pealinna vääriline
pidu

Laupäeval kell 14 algav võistlus saab alguse Lodjakoja juurest ning kulgeb 1200 meetrit allavoolu kuni Atlantiseni.
Ühisstardist algavast võistlusest võivad osa võtta nii profes-

Sarnaselt mullusele festivalile võtavad ka sel aastal Emajõe kaldal mõõtu kalamehed, kelle ülesandeks
on ettemääratud aja jooksul vetevoogudest võimalikult suur saak välja õngitseda.
Foto: Valeri Parhomenko

sionaalsed kui ka harrastusujujad ning arvestust peetakse viies
vanuseklassis.
Kes ujumisest aga ei vaimustu, võib mõlema festivalipäeva
vältel proovida lodja- või paadisõitu, sest eripärastest alustest jõel juba puudust ei tule.
Muuhulgas on Tartusse tulemas ka Eesti sõudetipud eesotsas Jüri Jaansoni ja Tõnu Endreksoniga, et laupäeva pärastlõunal tähistada Eesti sõudmise 135. aastapäeva sprindivõist-

lusega. Pärast seda, kui profid
oma paadid kaldale on tõmmanud, saavad vesist võiduajamist
pidada ka linlased isiklikel paatidel.
Sellel aastal on festivali lava
asemel praam Koit, mis varem
teenindas Piirissaarele sõitjaid.
Ligi 40meetrine praam ulatub
Kaarsillast Atlantise kaini. Sel
moel peaks nädalalõpul inimesi
sagima nii jõel kui ka kallastel,
sest samal ajal võistlustega peetakse veel jõelaata, jõemuuseu-

mi, kontserte ja etendusi.
Aile Parmsoo sõnul kujuneb
festivali naelaks paatide rongkäik ehk Jõeparaad, mis sedakorda stardib laupäeva õhtupoolikul kell 18. “Jõeparaad on
traditsiooniline, aga uus asi on
see, et sel korral lähevad osalejad pärast paraadi ka peole lodjakotta, kus peetakse Jõetreff
2010.” Parmsoo sõnul näitab
festival, et Emajõgi on piisavalt
tegus ja väärikas, et Tartut võiks
nimetada sisevete pealinnaks.

Perepäeval tuletõrjega saab uudistada päästetehnikat
Eeloleval pühapäeval
korraldavad Lõuna-Eesti
päästekeskus ja Tartu
tuletõrjeühing tasuta
perepäeva, et tuua teadmised tuleohutusest
noorteni läbi isikliku
kogemuse.
Südapäeval algav perepäev
toimub Tartus Raua tänav 22
Tartu tuletõrjeühingu maja juures. Tartu päästjad tutvustavad
päästetehnikat, vabatahtlikud
ja päästekeskuse ennetajad selgitavad tuleohutuse küsimusi.
Muu hulgas saab perepäeval
veel teada, kuidas hoida suitsuandurit töökorras ning tulla
toime leekide summutamisega
tulekustutit kasutades.
Uudistajad saavad lähedalt
näha politseiautot, tutvuda

Tuletõrjeühingu perepäeval saab muu hulgas näha, kuidas taltsutada kontrolli alt väljunud tuleallikat.
Foto: www. tuleohutus24.ee

korstnapühkijaga ja käia tuletõrjemuuseumis, kus on avatud näitus “Tuletõrjeplakat eile
ja täna”. Päeva juhib priitahtlik
pritsimees Jaan Aitaja. Kavas

olevate võistluste parimatele
jagatakse auhindu. Oodatud on
kõik ja meeleolu loob ühingu
puhkpilliorkester.
Inimeste tuleohutusalane

teadlikkus on viimaste aastate
jooksul paranenud. Kodanike
hulgas läbiviidud uuringud näitavad, et suitsuanduri vajalikkusest
ja omamise kohustusest ollakse
teadlikud peaaegu igas kodus.
“Mõnevõrra näitab tuleohutuse paranemist see, et käesoleva aasta juunikuu algusest kuni
juuli teise pooleni ei olnud Eestis ühtki tulesurma,” ütles päästekeskuse ennetustöö büroo
juhataja Erki Remmelkoor.
“Euroopas oleme teinud tules
hukkunute arvu poolest läbi
suurima languse. Tänuväärne on, et tuleohutuse parandamiseks teevad riiklik sektor ja
vabatahtlikud ka Tartu perepäeva raames silmapaistvalt head
koostööd,” lisas Remmelkoor.
Tartu Ekspress
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Pisimad koolijütsid saavad tasuta jäätisee

Uudised

Selver kingib sel õppeaastal kõigile esmakordselt kooliteed alustavatele lastele
tasuta liitrise koorejäätise. Tänaseks on endast märku andnud üle 340 kooli, kus
”,,
läheb ühtekokku esimesse klassi üle 9000 õpilase. Selver palub “hilistel ärkajatel”,
eriti Tartu ja Tallinna koolidel, lähipäevil endast teada anda. Koolidesse postitatakse kupongid, mille alusel saavad lapsed või nende vanemad septembri kahe
esimese nädala jooksul kodule lähimast Selverist tasuta liitrise koorejäätise. Selveri turundusjuhi Triin Kaare sõnul on koolide huvi Selveri algatuse vastu olnud
üldiselt aktiivne. “Pisut hämmastav on aga see, et kõige tagasihoidlikum huvi
on olnud Tartus, kus pea iga kodu lähedale peaks jääma mõni Selver,” nentis
E
ta. Esimesse klassi läheb Eestis sel aastal umbes 13 500 õpilast.
TE

Loo
Loomemajanduskeskuse
pakkumised
hhakkavad jõudma linlasteni
Tartu Loomemajanduskeskus käivitas sel nädalal uue eripakkumiste süsteemi, millega tutvustatakse majas
T
tte
tegutsevate
ettevõtete tooteid, teenuseid ja sündmusi. Eripakkumisi reklaamitakse loomemajanduskeskuvvä
se välistendil,
Kalevi 13 majas, kodulehel ja sotsiaalmeedias ning nii trükitud kui ka elektroonilise uudiskirjana.
Ta Loomemajanduskeskuse juhi Raul Oreškini sõnul käivitati eripakkumiste süsteem selleks, et pööT
Tartu
a loomemajanduskeskuses tegutsevate ettevõtete tegemistele rohkem tähelepanu. “Loomeinkubaarata
tori ettevõtted
e
tori
tulevad turule uute ja põnevate toodetega, aga kuna tegu on mikroettevõtetega, siis ei ole
võim
võimalik
iga pakkumist jõuliselt reklaamida. Ühisturundus aitab loovettevõtjatel olla paremini nähtav,”
lisa
as Oreškin. Nädala eripakkumised hakkavad ilmuma igal esmaspäeval.
lisas
TE

Tarmo Kikerpill vahetas korvpalliketsid kõrtsmikupõlle vastu
Tartu Rocki ning Eesti
koondise kauaaegne
ääremängija Tarmo
Kikerpill loobus lõplikult
tippkorvpalluri ametist
ning pühendub hoopis
Spordibaasi-nimelise
pubi käivitamisele.

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

“Praegu on asi väga uus. Ja
väga huvitav,” kirjeldas Kikerpill Tartu Ekspressile oma
emotsioone seoses uue rolliga
ülikooli Raatuse tänava ühiselamu all tegutsevas spordipubis.
“Spordibaasi avasime tegelikult juba juulis, enne jalgpalli MM-i, ent pauguga avapeost
igaks juhuks loobusime. Kõik
asjad polnud veel 100 protsenti nii, nagu tahtnuks. Aga vaatamata sellele on ülekannete ajal
meie 65 istekohaga pubis olnud
sadakond külastajat,” lükkab
Kikerpill elava näitega ümber
väite, justkui poleks Tartus spordipubile piisavalt publikut.
Mõte spordisõpradele koosviibimiskoht rajada küpses
korvpalluri peas juba mõnda
aega. “Tihti nurisesime sõpradega, et polegi Tartus ühtki head kohta, kus koos erinevaid võistlusi suurelt ekraanilt
jälgida, saateks head, aga lihtsat toitu süües. Lõpuks võtsime
kätte ja koos sõpradega tegime
asja ise ära,” tutvustas Kikerpill
Spordibaasi sünnilugu.
Üks osanikke Müürsepp

Lisaks Kikerpillile kuuluvad
osanike hulka veel toidukoha Crepp juht Priit Palk, Spordibaasi tegevjuhi ametit pidav

Spordibaasi klaasihoidja ehitamiseks kinkis oma mäesuusad Romet Pikkor. Need spordivahendid pole
võõrad ka Kikerpillile endale, nooruses tegeles mees kahevõistlusega.
Foto: Jassu Hertsmann

Lauri Liblik ja endised korvpallurid Martin Müürsepp
ning Rain Küttis. “Müürsepp,
kes varasemast omab sama äri
kogemusi Tallinnas Kamikadzet
pidanuna, on nii tuntud mees,
et teda tahaks igaüks oma paati,” põhjendas Kikerpill, miks
Eesti üks kuulsamaid korvpallureid kampa kutsuti. Lisades, et palju rännanud mehena
on Müürsepal metsikult ideid
mujalt maailmast, kuidas üht

atraktiivset ja särtsu täis Spordibaasi käigus hoida.
End korduvalt linna parima
toidumeistrina tõestanud Priit
Palk vastutab ka Spordibaasis
köögipoole eest. Menüü koosneb toekatest lihtsatest toitudest ning nende maitsete lihvimisel on Kikerpillgi jõuliselt
sõna sekka öelnud. “Mahlased
sandwitch’id, mis tervet nägu
kokku ei mäkerda, jääkohv,
kebab,” tõi mees näiteid rooga-

dest, mis mujal maal maitstuna
meelde jäänud ning nüüd oma
menüüsse istutatud. Arendust
ootavad veel linna meeskondade eriroad. “Midagi stiilis Rocki raguu, Tammeka tomatisupp
või Pere Leiva sandwitch võiks
ju fännidele meeldida.”
Kiks leti taga ei askelda

Legendaarse Aleksei Tammiste eeskujul baarileti taha

õllekraani kangutama Kikerpill
ise siiski ei kipu. “Kui, siis mõne
ürituse ajal pulli pärast, ent mitte regulaarselt,” nentis Kikerpill, kelle peamiseks ülesandeks
on ikkagi pubi sportliku programmi arendamine. Näiteks
plaanitakse Spordibaasis fännidele korraldada mitmeid osavus-, õnne- ja ka ennustusvõistlusi. Aga esmajoones keskendutakse ikkagi ülekannetele.
Nädala lõpus algava korvpalli MM-i ülekanneteks on kõik
valmis: “Lisaks suurele ekraanile on seintel neli telerit. Samaaegselt saame näidata erinevaid mänge. Peale Viasati veel
vene ja saksa spordikanalitelt.
Kui esmane valik osutub liiga
igavaks, lülitame soovi korral
mõnele põnevamale, paralleelselt peetavale mängule,” loetles
Kikerpill tugitoolisportlastele
neil pakutavaid
hõrgutisi.
Tegijate tausta vaadates ei
tasu eeldada, et
Spordibaas on
vaid korvpallipubi. “Meie
juures on au
sees iga spordiala alates suusatamisest lõpetades poksiga,” viitas Kikerpill keset saali asuvale võimsale poksikotiga kaetud postile.
Kindlasti tuuakse otseülekannetes külastajateni Inglismaa
vutiliiga, kodused jalg-, võrkja korvpallilahingud. Otsitakse
ka lahendust, kuidas tartlasteni
jõuaks kaugemal pallivate Oliver Venno ning Kristjan Kanguri etteasted.
Aga loomulikult ei saada Tartu-suguses linnas üle korvpal-

list. Rocki mängude järgselt
kavatsetakse fänne kostitada
üllatustega. “Ja miks mitte näidata pärast saalis nähtut sama
asja videolt uuesti. Saab ilusamad korvid ja kahtlasemad
viled üle vaadata, teiste fännide hulgas end välja elada, mitte kohe koju internetikommentaaridesse sappi pilduma minna,” muigas Kikerpill.

Piidleb treeneripinki

Et poolprofi tasemel mängimine ei paku täit rõõmu, lükkas Kikerpill hiljuti tagasi Andres Sõbra kutse ja riputas ketsid
lõplikult varna. “Pea teab, mida
teha, aga keha ei tule järele. Ei
välista, et kunagi võtan uuesti
palli kätte, kas oma lõbuks või
sõpradega koos mõne huvitava projekti raames, aga praeguseks on mängimisega lõpp,”
teatas mees
resoluutselt.
Mööndes
samas, et läbirääkimised
tema treeneripostile asumiseks võivad õige
pea lõppeda
positiivse resultaadiga. “Päris juntsudega alustada on väike hirm – ise hakkasin ju pallima alles teismelisena, korvpalli ABC pole minu
tugevaim külg. Ideaalis võiksin
oma kogemusi kõige paremini
ehk rakendada B või A klassi
pikemate poiste juhendamisel,”
arutles treenerikoolituse läbinud Kikerpill oma tulevikust,
mis eeldatavasti ei jää spordiga
seotuks vaid Spordibaasi nime
kandva kõrtsi kaudu.

Legendaarse
Aleksei Tammiste
eeskujul baarileti
taha õllekraani
kangutama Kikerpill
ise siiski ei kipu.

ERKMAA KORVPALLIKOOL
kutsub korvpallitrenni
1995.–2004. a.
sündinud poisse.

Lisainfo
504 8565 või
info@erkmaakorvpallikool.ee
www.erkmaakorvpallikool.ee
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Maraton on lahe!
Soodusregistreerimine 27. augustini!
www.tartumaraton.ee

Lavastaja Peeter Raudsepp
OSADES
Martin Veinmann
(Eesti Draamateater),
Külliki Saldre, Tanel Jonas jt

Esietendus
3. septembril kl 19
Vanemuise teatris

Peasponsor:

Meediapartner:

Autopartner:

Rattapartner:
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Raadil peetakse rahvusvahelist skulptuurisümpoosioni

Vaba aeg
Kino
Cinamon 27. VIII – 2. IX
Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 12.15, 14.05, 18.15, 20.15, 22
Vampiirid imevad
kell 11.30, 13.30, 15.30, 17.30,
19.15 Kassid ja koerad: Kiisu kättemaks
kell 14.15, 16.30, 18.45, 21 Suured
kell 14.45 (v. a 28. VIII, 29. VIII),
15 (ainult 28. VIII, 29. VIII), 17.15,
19.40, 21.45 Palgasõdurid
kell 17.05 (v. a 28. VIII, 29. VIII),
19.30, 21.35 Kirjad juliale
kell 12 Viimane õhutaltsutaja

Raadi mõisapargis toimub 25. augustist kuni 3. septembrini rahvusvaheline skulptuurisümpoosion “Lühiajaline Suuremõõtmeline”, milles osalevad kuus skulptorit Eestist, Saksamaalt, Ungarist ja Inglismaalt.
Nädala jooksul on kõigil huvilistel võimalik käia skulptuuride valmimisprotsessi jälgimas. Raadi mõisapark on avatud
iga päev 7–22. Näitus “Lühiajaline Suuremõõtmeline” avatakse 3. septembril kell 18, valminud taiesed jäävad Raadile
aga kuni järgmise suveni.
Sümpoosioni rõhk on installatiivsetel lahendustel, mis püüavad suhestuda Eesti Rahva Muuseumi kui rahvusliku
mälu ja mõisapargi kui klassikalise skulptuuri keskkonnaga, mängivad aga oma lahendustes paratamatult tekkivale kommunikatiivsele lühisele ja teose kapseldumisele, mille kutsub esile aeg-ruumiline vastuolu keskkonna, teose ja
autori vahel. Skulptuurid jäävad Raadi parki eksponeerituks vaid aastaks, aga sümpoosion ise on planeeritud biennaali
vormis korduma ja laienema ka valmivasse skulptuuriparki Tartu Loomemajanduskeskuses.
TE

kell 13, 15 (v. a 28. VIII, 29. VIII)
Lelulugu 3
kell 14.45 (ainult 28. VIII, 29. VIII)
Karate kutt
kell 17.35 (ainult 28. VIII, 29. VIII)
Titetegu

Kontsert
Athena keskus
28. VIII kell 15 RUTS Fest 2010

Tartu Jaani kirik
27. VIII kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, Elke Unt (orel)

Tartu linnamuuseum
30. VIII kell 19 Con-taktid

Tartu Peetri kirik
29. VIII kell 11.15 Tartu Peetri
koguduse kammerkoori kontsert

Tartu ülikooli aula
kell 12.30 Agent Salt
kell 16 Võluri õpipoiss
kell 21.15 Algus

28. VIII kell 16 Tartu ülikooli sümfooniaorkestri ja Turu ülikooli sümfooniaorkestri ühiskontsert

Tammelinna raamatukogu

Klubi
Pubi Big Ben
27. VIII kell 21.30 Rein Laaneorg &
ansambel President
28. VIII kell 21.30 Colorado
3. IX kell 21.30 Sailors Duo

Genialistide klubi
1. IX kell 21 Eclectica

Püssirohukelder
27. VIII kell 21 Meelis Punder ja
Antti Kammiste

Ristiisa pubi
26. VIII kell 21.30 Raen Väikene

Näitus

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

Tartu linnaraamatukogu
kuni 28. VIII raamatunäitus
Endisaegseid suvitusromaane
kuni 10. IX Auli Käsiku joonistuste
näitus Imelised inimesed
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
11. IX raamatunäitus Kirev India

Muu

O. Lutsu majamuuseum

Tartu laulupeomuuseum

kuni 11. IX näitus legendaarsest
koorijuhist Juhan Simmist.
Info tel 746 1030.

28. VIII kell 14 salongiõhtu Kes sa
oled...? Külas on Ants Sööt. Pilet 20
kr / 10 kr. Info tel 746 1021.

PAPPA PIZZA
E–L 10-22, P 12–22

Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
krooni.

50

Kingib 1. klassi lastele aabitsa
ettenäitamisel laste pizza ja
joogi TASUTA!
Kampaania algab 1. septembrist.

100

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

ISIC, ITIC ja
NPNK kaardi
omanikel -15%
allahindlus.

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Müüa põllumulda. Tel 5622 2742.

Ehitusmaterjal

Võtan rendile põllumaad. Tel 513 4597.

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 t, 15 t auto). Tel 5622 2742.

Kinnisvara müük
Uus ridaelamusektsioon Pärnu
rannarajoonis (2 tasapinnal, 28,7 m2).
Või vahetada korteri vastu Tartus.
Tel 5649 5150.

TELLI PIZZA
KOJU VÕI
KONTORISSE
TEL 742 7933
Riia 7, Tartu

1 tuba ja kõrvalruumid 2-toalisest
korterist Annelinnas. Tel 511 5627.
2toal mug korter Põllu tänaval
(omanikult). Tel 5554 3878.
3toal korter Tammelinnas Kungla tn
(I k, 60 m2, ahju- ja el-küte, dušš, wc,
osaliselt möbleeritud, 3500 kr + kommunaalid - vesi, el, prügi). Tel 511 6923.
Uus maja Räni külas (144 m2, 4 tuba,
2 WC-d, suur vannituba). Tel 501 0644.

1-toal korter. Tel 501 3219.
1-toal korter Tartus. Tel 511 5949.
1-toal korter. Tel 503 2345.
2toal korter. Tel 502 2728.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
Otsin korterit Tartus, võin ka kellegagi koos üürida. Tel 5366 1232.

Müüa kuivi kütteklotse, kamina- ja
halupuid, puitbriketti. Tel 5197 8500.

Ohtlike puude langetamine, võsalõikus, trimmerdamine ja lammutustööd soodsalt! Tel 5559 3732.
Ohtlike puude mahavõtmine.
Tel 5622 2733.
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.
Tel 5560 6941.
Veo- ja kolimisteenused.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta
tel 800 2424.

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

Otsin tööd
Mittesuitsetajast meesüliõpilane
pakub ennast osalise tööajaga vanavõi ratastooliinimese hooldajaks.
Kogemused olemas. Tel 5596 2331.

REKLAAM

Kalluriteenus (6x4, kj 15 t, 15 kr/km
või 320 kr/ tund). Tel 5622 2733.

Müüa kuivi kütteklotse, puit- ja turbabriketti. Vedu meilt. Tel 506 8501.

Tel 5814 5117, 515 1985
jyritoru@jyritoru.ee
www.jyritoru.ee

KANALISATSIOONI- JA
VEETORUSTIKE EHITUS,
SEPTIKUTE-KOGUMISMAHUTITE
MÜÜK JA PAIGALDUS,
TEEME TEIE MAAMAJJA
JOOGIVEE- JA REOVEESÜSTEEMI.
TÖID TEOSTAME ÜLE EESTI.

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

Müüa mett (70 kr/kg).
Tel 5668 9280, 776 3658.

730 4535

Elektritööd. Olemas transport, töövahendid ja elektrialane B1 pädevus.
Tel 5342 4868.

Veoteenused. Tel 5825 5555.

Küte

Põllundus

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

Teenus

Üürile võtta

Vajatakse puhastusteenindajaid.
Töökoht Tartu linn, tööaeg ajavahemikus 6.00–13.00. Tel 5668 6282,
e-post sirje.peterson@puhastaja.ee.

TOIMETUS

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

Niitmise teenus (töölaius 2,4 m).
Tel 5622 2742.

Pakun tööd

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

Ostame KM-kohuslase firma.
Tel 5800 9939.

Ostan 1-toal korteri. Tel 528 6523.
Ostan 2-3toal korteri. Tel 507 4635.
Ostan 2-3toal korteri. Tel 5561 4114.

Meil on üle 100 looma.
Tule vaatama!
T–R 14–18, L 12–16.
Tel 5333 9272,
tartu@loomadevarjupaik.eu,
www.loomadevarjupaik.eu.

www.tartuekspress.ee

Muu

Kinnisvara ost

Üürile anda

VANA HEA TARTU

Tee rõõmu!

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

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 VIII sildade jooks väisab põnevaid spordiradu
Reede õhtul kell 18 antakse start kaheksandale Tartu sildade
jooksule. Kergejõustikuklubi Staier korraldatav üritus piki Emajõe kaldaid ongi ellu kutsutud selle mõttega, et tervisesportlastele tutvustada jõeäärseid kaldaid kui huvitavaid spordiradasid.
“Jooks algab Lodjakoja eest, registreerumiseks tuleb kohapeal täita osalejakaart,” rääkis Tartu Ekspressile KK Staieri juhatuse liige Margus Leek. Tema sõnul turvalisuse huvides aega ei
võeta, tegemist on tervisespordi, mitte võistlusega. Küll loositakse osalejate vahel välja hulgaliselt auhindu.
Marsruut kulgeb Lodjakoja juurest edasi piki kallast, ülikoo-

Sport

Korvpallipoisid võitlevad
rahvusvahelistel turniiridel
Aivo Erkmaa korvpallikooli poisid alustavad
hooaega Leedus Anykcšiais 25.–27. augustini
peetaval turniiril Center
Cup.

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

“Hakkab tasapisi harjumuseks saama jah,” nentis Erkmaa, kelle poistel on see juba
viies sarnane reis Leetu. “Alguses ei tahetud meid kuidagi sellistele turniiridele lubada. Leedulastes valitses eelarvamus,
et Eesti korvpall on naljanumber. Ühe hea sõbra abiga saime siiski kutse ja kui võõrustajatele kõvas lahingus vaid paari
punktiga alla jäime, muutus ka
üleolev suhtumine,” meenutas
Erkmaa olnut.
Tunnistades samas, et iga aastaga muutub Leedu samaealiste
alistamine järjest keerukamaks.
Põhjuseks toob ta asjaolu, et
konkurents on Eestis liiga lahja. “Kuigi meil on nooremas eas
õnnestunud võita nii Sabonise
kui ka Marćiulionise korvpallikooli, tuleb Leedu korvpallile vaid au anda. Meie tasemel
võistkondi on neil 10–12 kui
mitte rohkem. Just tugev konkurents noorteklassides ja hea
treenerite kaader tagavad arengu järjepidevuse. Kuna Eesti noortekorvpallis konkurents
on suhteliselt olematu, siis ongi
leedukatega sammu pidamine
väga raske,” mõtiskles Erkmaa,
miks peab järjest sagedamini
otsima võistlusvõimalusi kaugemalt.
Turniiri esimesel päeval võitsid Erkmaa KK 1999. aastal
sündinud poisid Šiauliaid 61:36
ja Panevežysist 54:39. Meeskonda kuuluvad Hugo Erkmaa, Kerr Kriisa, Kaspar Kit-

Erkmaa KK kasvandik Kaspar Treier (nr 18) hoiab neil päevil Eesti noortekorvpalli au kõrgel Leedus.
Foto: Toomas Šinkarev

sin, Keven Koppel, Stefan Aria,
Kristen Loid, Markus Andres
Auling, Kaspar Treier, Aaro Silla ja Romet Käämer.
Samal ajal Rakveres

Rocki korvpallikooli noored
võistlevad samal ajal Rakveres
peetaval rahvusvahelisel korvpalliturniiril New Generaton’s
Mini Cup. Neljapäevast laupäevani peetaval võistlusel osaleb
üle 65 võistkonna, peale Eesti veel Inglismaalt, Venemaalt,
Leedust, Lätist ja Soomest.
Toomas Kandimaa juhendatavas 1998. sündinud poiste võistkonnas osalevad Kaupo Altsaar, Kermo Pärn, Jarmo
Heitur, Riivo Siimon, KristoMartti Audova, Kevin-Gerhard
Gavrilov, Karl Martin Tamm,
Raido Tamm, Caspar Caschan,

Jan Erik Remmel ja Uik Leete.
Alagrupis minnakse vastamisi
külalistega Klaipedast ja koduse rivaali KK Viimsiga. “Leedukate taseme kohta info puudub,
Viimsiga mängisime kevadel
kolmandale kohale ning võitsime ühe silmaga,” rääkis Kandimaa oma hoolealuste edusammudest, kes alustades miniklassi finaalturniiri seitsmendalt paigutuselt lõpetasid poodiumil.
Teenekas treener Paavo Russak osaleb turniiril koguni kahe
võistkonnaga: 1994.–1995. ja
1996. sündinud poistega. “Eks
ta kogemuste hankimise reis
tule,” ühmas Russak. “94.–95.
sündinud poisid mängivad vanemate, 1993. sündinute grupis.
Vastasteks Moskva, Peterburi,
Valmiera, Klaipeda ja Tiit Soku
poisid – kõik kõvad korvpalli-

Tartu Spordiselts Kalevi Võimlemiskool “Diiva”
hooaja avamine toimub Tähe 118 saalis

koolid.” Mängitakse koosseisus
on Raul Kalbus, Fredi Parker,
Henri Kelt, Egnar Voog, Martti Kaljuste, Kermo Normann,
Lennar Laasik, Sander Kruus,
Kristjan Kont, Sven Kõiv, Elari
Sarapuu, Joosep Russak.
Nooremate poistega on lootused natuke kõrgemad, kuigi
alagrupivastasteks Eesti omavanuste kindel liider Soku KK
ja Leedu neljas Klaipeda, lisaks
Cesise noored. “Igatahes läheme lahingut andma. Palju sõltub sellest, kuidas eile öösel Sloveeniast U14 koondise mängudelt naasnud Jürgen Kukk
ja Jaagup Russak suudavad
taastuda,” vaagis treener šansse. Võistkonda kuuluvad veel
Kaspar Leppik, Mikk Rebane,
Tanel Kivi, Eerik Ehte, Hannes
Rumm, Tenno Mäerand, Aleksander Grusko ja Lauri Kirsip.

li spordihoone poolsest küljest üle Kroonuaia silla, siis selle alt
läbi. Vabaduse sillast taas esmalt üle ja seejärel alt läbi. Atlantise-poolsest küljest üle Kaarsilla ning vastaskallast pidi turuhooneni. Taas üle Võidusilla, selle alt läbi ning edasi mööda kaldapealselt paralleelselt Fortuuna tänavaga. Turu silda ei ületata,
jooksurada kulgeb kanali ja Emajõe vahelt, Sõpruse silla alt läbi
kuni A Le Coq spordimajani, kus on finiš.
Rajad ei ristu üheski kohas autoliiklusega ning iga silla juures
on helkurvestis abiline, kes õiget suunda juhatab. Raja kogupikkus on ligikaudu 4 kilomeetrit.
TE

TÜ/Rock tänasele
kohtumisele publikut ei luba
Täna õhtul kell 18 peab
oma hooaja esimese
kohtumise Tartu Rock,
vastaseks ka mullu Eestis
tuuritanud Oklahoma
Impact. Publikut mängule ei lubata, sest TÜSKi
korvpallidivisjoni direktor Andres Ottenderi
sõnul on tegemist treeninguga.
“Tegemist on lihtsalt ühistreeninguga koos ameerika palluritega. Pole kindel, kas ka mängitakse üks või mitu väikest võistlust,” selgitas Ottender. “Trenni
tavapäraselt ei käi ju publik vaatamas,” ei olnud Ottender nõus,
et Rocki taoline otsus võiks fänne kurvastada.
Tartu Ekspressile teadaolevalt on mängu ajaks kohale kutsutud nii laua- kui väljakukohtunike brigaad. Ka Ottender
seda väidet ümber ei lükanud,
vaid nõustus, et mäng siiski toimub. “Võistkonna ühistöö pole
kestnud eriti kaua, sestap ei julge me lubada mängulist taset,
mida rahval oleks huvitav vaadata. Rocki meeskonna komplekteerimine on alles pooleli,
osad mängijad pole täiesti terved. Ettevalmistus on faasis,
kus eriala- ja pallitreeningutele pole veel jõutud palju rõhku
panna. Protsess pole sealmaal,
kus seda avalikult näidata. Ja
teatud tasemest allapoole ei
tahaks publiku ette tulla,” selgitas Ottender.

Mullu septembris võitis
Rock sama meeskonda skooriga 105:70. Tookord olid uksed
avatud ning tuhatkonna huvilise jaoks jäi ühest avatud tribüünipoolest vähekski. Oklahoma Impact peab järgmise
sõpruskohtumise juba reedel
Rakveres sealse Tarvasega.
Kokku kohtuvad ameeriklased kahe nädala jooksul kümnes kontrollmängus kõigi G4S
meistriliiga klubide ja lisaks
veel Jõhvi SK-ga. Tartu Ekspressile teadaolevalt on erinevalt Tartust teistes kohtades
publik teretulnud.
Fännid on pettunud

Rocki fännid on selgelt nördinud. “Pettumus on suur –
tahaks näha küll. Eelmisel aastal ju nägime, isegi video sai
tehtud. Terve pikk suvi on mängudepõuas möödunud, liiatigi
pole ameeriklased Tartus just
päris igapäevased külalised,”
torises fänniklubi üks eestvedajatest Revo Raudjärv. Andres
Ottender soovitas seda muret
kuuldes jänkide mängu näha
soovijatel külastada mujal peetavaid kohtumisi.
Rocki koosseis kohtumiseks
pole teada. Kindlasti ei osale
kämmalt vigastanud Silver Leppik ning alles nädala lõpus Eestisse jõudev keskmängija Callistus Eziukwu.
Tartu Ekspress

TELLI

29. augustil kell 17.
Võtame vastu uusi võimlejaid alates 3 eluaastast ja rühmad on
avatud ka tütarlastele kellel on juba eelnev võimlemise kogemus.
Toimub treeningplaanide ja võimlemiskooli ruumide
tutvustus ning esinevad võimlemiskooli iluvõimlejad.
Võimlejaid treenivad Tiina Tolmoff ja Maria Filippova.
Lisainfo telefonidel 511 9141, 5558 5579, info@vkdiiva.eu ja kodulehelt www.vkdiiva.eu

1 kuu = 251,6kr€

SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

• Keretööd ja värvimine
Montaaž koos tasakaalustusega alates 75.- kr. tk.
Rehvide hoiustamine 250.- kr. komplekt.

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-17, L kl 9-14.

3 kuud = 75 kr

4,8 €

ILA

S

760.205/55 R 16
900.195/70 5 C
245/75 R 16 4x4 1400.• Õlivahetus ja korrosioonitõrje 185/65 R 15 575.- 235/65 R17 4x4 1450.• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 550.- 265/65 R 17 4x4 1850.ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 1025.- Palju teisi mõõte!

RAV

ja veermiku remont
175/70 R 13 460.AS OY •• Mootori
Tehnoülevaatuseelne kontroll
L
ja vajadusel vigade kõrvaldus 175/65 R 14 485.• Summutite remont ja vahetus 185/65 R14 510.AD

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

6 kuud = 150 kr

9,59 €

1 aasta = 300 kr

19,17 €

telli@tartuekspress.ee
• 730 4455
• Ülikooli 1

Eelmise aasta septembris jälgiti lausa püstiseistes, kuidas Scott
Morrison Oklahoma külalisi 20 punktiga kostitas. Tänavusele mänFoto: Jassu Hertsmann
gule pole publikul asja.

