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MASKU ON 1983. AASTAL ASUTATUD SOOME JUHTIV MÖÖBLIMÜÜGIKETT, MILLEL ON 50 KAUPLU
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Ossa tooteid tellimisel.
Osa
tellimisel Pakkumised kehtivad selle nädala lõpuni või kuni kaupa jätkub.
jätkub Pildid on illustreeriva tähend
tähendusega.
dusega

Peterburi tee 62a, Tallinn
E-R 10-20/ L 10-18/ P 10-16
Tel 633 8929

Sõbra 56, Tartu
10-16
E-R 10-19/ L 10-18/ P 10-1
Tel 776 3067/ 776 3091

www.masku.ee
asku.ee

3 esimest kuud intress 0%

Registreerimine veel vaid 3 päeva!
www.tartumaraton.ee
Otseülekanded:
kl 9.30–10.15
kl 11.50–13.40
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Linnapea: ühelgi lapsel ei tohiks raha pärast lasteaeda minemata jääda

Uudised
Lühiuudised

Kutsehariduskeskus
hakkab tegema koostööd
Mainori kõrgkooliga
Reedel allkirjastavad Tartu kutsehariduskeskus ja Mainori kõrgkool koostöölepingu, mis võimaldab kutsekooli
õppureil tulevikus hõlpsamini rakenduskõrghariduse omandamiseni jõuda.
Vastavalt lepingule tihendatakse
koostööd Tartu kutsehariduskeskuse ja
Mainori kõrgkooli vahel. Näiteks ühtlustatakse kahe kooli õppekavasid, et
selle abil saavutada kutseõppeasutuste lõpetajatele piisavad eelteadmised
jätkamaks tulevikus õpinguid rakenduskõrghariduse omandamiseks ning
vastupidi. Samuti määratletakse ainete
ülekandmise tingimused.
Tartu KHK õpilastele ja õpetajatele
peavad Mainori kõrgkooli juhtivõpetajad aastas vähemalt nelja akadeemilise tunni mahus loenguid valdkonna
aktuaalsetel teemadel.
TE

Elistvere loomapark ootab
taas tõrusid
Tammelinna päevade korraldajad kutsuvad taas linlasi ja linna lähikonna elanikke üles näitama head tahet korjata
tammetõrusid Elistvere loomapargi
asukatele. Tänavu toimub tammetõrude vastuvõtt neljapäeval, 23. septembril kell 8–10 ja 16–18 lasteaia Tõruke õues, Tamme puiestee 43A. Vastu
võetakse ainult tammetõrusid, mis pole
läinud hallitama. Kastaneid palutakse
mitte tuua, kuna loomad neid ei söö.
Ka tänavu on auhinnad parimatele üksikkorjajatele (koolinoorele, tööealisele ja pensionärile) ja parimatele
kollektiividele (lasteaiarühmale, klassile,
perekonnale ja sõpruskonnale). Auhinnad on välja pannud Elistvere loomapark, pubi 6teist kannu, Tamme ilusalong ja Tiigi seltsimaja. Parimate korjajate tänamine on reedel, 24. septembril
kell 17 Tammelinna raamatukogus. TE

Tartu linnapea Urmas Kruuse leiab, et vaesemates oludes elavate perede
toetamine lasteaiamaksu ja toiduraha maksmisel on kohaliku omavalitsuse kohustus.
“Ükski laps ei tohiks rahapuudusel lasteaiast ära jääda – igal kohalikul
omavalitsusel peab jätkuma vahendeid majanduslikult raskesse olukorda
sattunud peret selles osas aidata,” kommenteeris Tartu linnapea Urmas
Kruuse hiljuti avalikustatud toimetulekutoetust saavate perede eluolu
uuringut.
Tartu linn tasub toimetulekutoetust saavate perede laste eest lasteaia
kohamaksu ja toiduraha. 50 protsenti lasteaia kohamaksust ja 100 prot-

senti söögirahast maksab linn ka nende perede eest, kus sissetulek ühe
pereliikme kohta jääb alla poole miinimumpalgast – alla 2175 krooni pereliikme kohta. Neil tuleb lapse lasteaias käimise eest tasuda kuus 175 krooni.
Augustis määrati toitlustamise toetus järgnevaks neljaks kuuks 336 lapsele ning lasteaia kohamaksu toetus 270 lapsele, neist sajaprotsendiliselt
hüvitatakse 102 lapse kohamaks ja 168 perel jääb endal tasuda pool. “Kui
mõni pere on pidanud lapse rahapuudusel lasteaiast ära võtma, siis on see
ebapiisava suhtlemise küsimus – kas lapsevanem pole selgitanud põhjusi,
miks ta lapse koju jätab või pole lasteaiatöötajad pere olukorrale piisavalt
tähelepanu pööranud,” lisas Kruuse.
TE

Lasteaiad kamandati säästurežiimile, ent kärbet ei tulegi

Loomemajanduskeskus ja
AHHAA tahavad alustada
3D- ja 4D-filmide tootmist

Kuigi lasteaedade direktoreid teavitati augusti
lõpus, et õpperahasid
kärbitakse 1,4 miljoni
krooni ulatuses, peatselt
arutlusele tulevas linna
lisaeelarves kärperida
polegi.

Loomemajanduskeskus
kavandab koos AHHAA
teaduskeskusega rahvusvahelist projekti, mille
eesmärk on rajada Tartu
Loomemajanduskeskuse
uude hoonesse Kalevi 17
3D- ja 4D-filmide tootmis- ja praktikabaas.

Linna haridusosakonna peaspetsialisti Anne Juhkami 26.
augustil saadetud kirjas teatatakse, et kõigi 30 lasteaia õppevahendite rahad lisaeelarves
vähenevad. Olenevalt asutuse
suurusest ja laste arvust varieerusid summad vahemikus 5000
kuni 70 000 krooni. “Muudatus kajastub teie kassakuludes
peale volikogu ja linnavalitsuse
vastavaid õigusakte ilmselt septembri lõpus,” kirjutas Juhkam.
“Meie aastane õppevahendite eelarve on 250 000, kärpida
tuleb 70 000 ehk siis üle veerandi,” tõi kärpe ulatusest näite Piilupesa direktor Kaja Lauk. Sarnasesse suurusjärku jäi see kõigi poole tosina direktori sõnul,
kellega Tartu Ekspressil õnnestus eile rääkida.
Enamusele neist tegi suurimat
muret asjaolu, et kärbe langes just
sügisesse – aega, mil kõigil tarvis
uusi õppematerjale soetada. Anonüümsust palunud lasteaiaõpetaja kinnitas toimetusele, et tema ei
saanud just sel põhjusel oma rühmale töövihikuid osta.
“Meil midagi otseselt tegemata seetõttu ei jää,” lubas
Piret Koiduaru lasteaiast Krõll.
“Hariduse kvaliteet sellest ei
kannata.” Sama meelt olid teisedki juhatajad. “Raskemaks
läheb, aga kui ikka raha pole,
siis tuleb kusagilt kokku hoida. Elektrihinda või palku me

ju muuta ei saa. Nüüd me õuemänguasju ei saa vist juurde,
aga õppetöö toimub ikka,” jäi
Kaja Lauk optimistlikuks.
Kärbet ei tulegi

Abilinnapea Jüri Sasi vastas
Tartu Ekspressi päringule, et
mingit kärbet lasteaede eelarves ei tule ja seda pole planeeritudki. Kuuldes Juhkami saadetud kirjast möönis ta, et aasta esimese poole nigela maksulaekumise valguses on arutlusel
olnud igasuguseid kokkuhoiuvõimalusi. “Mõtlemine pole
ju keelatud. Aga enne pole asi
ametlik, kui otsus kinnitatud.”
See, et lasteaiad on õppeaasta alguses juba kamandatud kokkuhoiurežiimile, tuli Sasi jaoks
üllatusena. “Ilmselt on mõni
ametnik olnud üliagar. Sellist kirja poleks pidanud saatma enne
volikogu otsust. Usun, et Anne
Juhkam vabandab ning teavitab
muutusest,” märkis Sasi. Lisades, et kõik õppetööks hädavajalik on olemas ning mõni lasteaed soovib ehk olukorda näidata
tegelikust hullemana.

FORD, CITROËN,
PEUGEOT, RENAULT
ORIGINAAL- JA B-VARUOSAD

Anne Juhkami sõnul tuli initsiatiiv kärpeks rahandusosakonnalt suve alguses. Kuna täpselt kärpeplaan kõrvale heideti, ta parasjagu kontorist väljas
olles ilma märkmiku abita meenutada ei suutnud.
“Meil pole siiani juhatajatega
koosolekut olnud, ei ole saanud
neid täiendavalt informeerida. Pealgi pole lisaeelarvet vastu võetud ega kinnitatud, kõik
on alles eelnõu tasandil,” põhjendas Juhkam, miks lasteaiad
siiani toimetavad teadmises,
et õppevahendite raha napib.
Varasemat, eelarve vähenemise
plaani tutvustas Juhkam e-kirjaga vormis, mis jättis mulje kui
vaid kinnitust ootavast otsusest.
Napilt tund peale linnaametnike vestlust Tartu Ekspressiga
potsatas lasteaedade postkastidesse elektronkiri tekstiga:
“Eile saabus haridusosakonna juhatajale rahandusosakonnast tutvumiseks Tartu linna II
lisaeelarve eelnõu, mille kohaselt ei vähendata lasteaedade
finantseerimiseelarves olevaid
tegevuskulusid.”
Rasmus Rekand

PLASTAKNAD ja METALLUKSED

Loomemajanduskeskuse
kutsel toimus sel nädalal Tartu kõrgkoolide esindajate ja filmitegijate ümarlaud, kus filmitootmise arendamist arutati.
Arutelus osalesid Tartu linna,
Tartu ülikooli, Viljandi kultuuriakadeemia, Tartu kõrgema
kunstikooli, Tartu kunstikooli
ja Ahhaa teaduskeskuse juhid
ning Eesti esimeste 4D-filmide
loojad.
Kohtumise tulemusena on
kavas käivitada kõrgkoolideülene moodulõppeprogramm,
mille raames valmivad 3D- ja
4D-filmid nii Ahhaa teaduskeskuse kui ka välisturu tarbeks.
Kõne all oli ka uue õppestiili –
projektipõhise õppe käivitamine, kus ühise eesmärgi nimel
saavad meeskonnana kokku nii
tudengid, teadlased kui ka ettevõtjad. Õppetöö planeeritakse
läbi viia Tartu Loomemajanduskeskuses ja Ahhaa teaduskeskuses.
Ümarlauda juhtinud Tartu abilinnapea Karin Jaanson
pidas oluliseks, et teadusfilmide tootmist kavandades mõeldakse algusest peale jätkusuutliku koolituse peale, sest enamasti jääb heade mõtete realiseerimine just vastava kvalifikatsiooniga inimeste puudumise taha. “Me peame suutma
vaadata homsest kaugemale ja

Foto: Internet

suurte asjade tegemiseks kaasama parima kompetentsi, et
teha midagi sellist, millel ka väljaspool kodumaa piire nõudlust oleks. Ainult nii saame luua
keskkonda, mis toetab loomeettevõtete kasvu,” lisas Jaanson.
Tartu Loomemajanduskeskuse juhatuse liikme Raul
Oreškini sõnul annaks loomemajanduskeskusesse planeeritav infrastruktuur võimaluse
seda valdkonda professionaalselt arendada ning Tartu 3D- ja
4D-filmide tegijatel tekiks võimalus pakkuda oma loomingut
ka väljapoole Eestit.
Ahhaa keskuse juht Tiiu Sild
ütles, et teaduskeskuse üheks
ootuseks on valmivate filmide
hariduslik ja teaduslik lähenemine. “4D-filme turul liigub,
aga nende sisu ei vasta teaduskeskuste vajadustele,” lisas Sild.
Projekti on plaanis rahastada
mitmest erinevast allikast. Vajaliku infrastruktuuri rajamiseks
ning kõrgkoolideülese pilootprojekti läbiviimiseks plaanitakse taotlus esitada Eesti, Läti
ja Vene piiriülese koostöö programmi.
Tartu Ekspress

TARTU SPORDISELTS KALEV

ARUTECH PARIMAD AKNAD − see on 10-aastane
töökogemus Eesti turul ning hea kvaliteedi ja hinna suhe!

%
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Milleks riskida? Valige võlgadeta − usaldusväärne firma ARUTECH!

Pakkumine kehtib kuni 30.09.2010

Melasi Autohooldus OÜ
Tähe 127F, Tartu Tel 730 3117
tartu@carsmart.eu, www.carsmart.eu

Esimest korda Eestis!
PVC 6-kambrilised aknad
odavamad
5-kambrilistest akendest.

AKNAD KUNI -60%

Paigaldus kuni -60% (kehtib akende tellimisel koos viimistlusega)

1&/4*0/3*%&-&)*//"Ã--"564
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ELE 1995-2004.a
OOTAME TREENINGUT
DRUKUID
SÜNDINUD POISSE JA TÜ

mmikustes ja
Treeningud toimuvad ho
tn 8 spordihoones.
õhtustes rühmades, Turu

Õppemaks 200.-/kuus

Info tel 744 2124; mob 509 4766
www.tartukalev.ee

LAENUD: TARBIMISLAEN, KULLALAEN, ENERGIALAEN, KOOLILAEN
HOIUSED: KULLAHOIUS, TÄHTAJALINE HOIUS
3BFLPKBQMBUT 5BSUVt5FMt'BLT tXXXSBIBZIJTUVFF
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Ratastoolis tartlased saavad Tallinnasse ja Võrru AS SEBE bussiga
Ratastoolis liikuvad tartlased saavad edaspidi kasutada Võru või Tallinna suunal sõitmiseks nende tarvis kohandatud AS SEBE bussi. Ratastoolibussis on iga päev olemas koht ühele ratastoolile,
kuid on ka võimalus transportida mitut ratastoolis reisijat. Tõstuk asub bussi keskmise ukse juures.
Reisija pealeaitamiseks avab bussijuht ukse, seab tõstuki valmis ning tõstab reisija õigele kõrgusele. Edasi liigutatakse ratastool sobivasse kohta ning fikseeritakse kinnitusrihmadega bussi põranda
külge kahest või neljast kohast. Reisija koos ratastooliga kinnitatakse lisaks ka turvavööga.
Ratastoolibuss hakkab sõitma liinil 86 Tallinn-Tartu-Võru. Võrust väljub buss hommikul kell
7.00, Tartusse jõuab kell 8.15 ja Tallinnasse kell 10.45. Tallinnast väljub buss kell 16.15, Tartusse
jõuab 19.00 ja Võrru kell 20.15. Ratastoolikoht tuleb broneerida hiljemalt 48 tundi enne soovitud
reisi väljumisaega.
TE

Volikogu võib hakata taas uurima
punamälestiste küsimust
Linnavolikogu hääletab
täna IRLi fraktsiooni ettepaneku üle taasmoodustada Tartu sümboolika ja
mälestusmärkide komisjon, mis jätkaks mälestusmärkide andmebaasi
koostamist ja muu hulgas
teeks ettepanekuid selle
kohta, mida võtta ette
punamälestusmärkidega.
Ettepaneku üks algatajaid
Enn Tarto ütles, et aastaid tagasi tegutsenud komisjon tuleks
ellu kutsuda selleks, et nii tartlastele kui ka linnavõimule
oleks kättesaadav loetelu kõigist ajaloolisest sündmustest
ning nende sündmuste jäädvustamisega seonduvatest info- ja
mälestustahvlitest.
„Tartu linnas pole asjad mälestusmärkide ja minevikuprobleemidega sugugi ühel pool,“ leidis Tarto. Nimelt on tema sõnul
varrukast võtta näiteid, kus linlased ja isegi linnavalitsus on ajaloomälestustega ümber käimisel
ämbrisse astunud. Näiteks sattus
tänavu Antoniuse Gildi hoone
esialgne avamiskuupäev kunagisele mõrvapäevale ning 2008.

Elektriline kettsaag
MTD 18/35

-44%
Enn Tarto (vasakul) sõnul aitaks mälestusmärkide komisjon volikogul langetada pädevamaid otsuseid.
Foto: Jaan Olmaru

aastal lasi linnavalitsus pärast tormikahjustusi tervenisti välja juurida kindral Laidoneri istutatud
tamme.
Samuti on tänaseni lahtine
mitme punamälestusmärgi saatus. „Ma arvan, et see komisjon
võiks neid asju uurida, siis esitada oma arvamuse Tartu linnavolikogule, et volikogul oleks
selgem otsustusvõime.“
Komisjoni hakkaks kuuluma
viis linnavolinikku ning sellel oleks
volitused 2012. aasta keskpaigani.

Linnavolikogu esimees ajaloolane Aadu Must jäi komisjoni loomise küsimuses eriarvamusele. Tema sõnul juhtis
ta sama komisjoni selle eelmise töötsükli ajal ning nägi, et
komisjonile ei jätku piisavalt
tööd. „Liiatigi on praegu kultuurikomisjoni ülesannetesse
juba sisse kirjutatud kõik need
töövaldkonnad, mida IRLi
ettepanek soovitab menetlema
hakata,“ lisas ta.
Oliver Kund

TULE VAATA,
KUIDAS SU
OMAVASTUTUS
IFIS VÄHENEB!

OONUST
STUTUSB E L

OMAVAJA IGAL A.-ASLISTAALKVSE
500

IFI OMAVASTUTUSBOONUS:
MIDA ROHKEM KINDLUSTAD, SEDA VÄIKSEM ON SU OMAVASTUTUS.
Kindlusta oma vara Iﬁs! Kui võtad nüüd Iﬁst vähemalt
kaks kindlustust, saad kohe 1000.- Omavastutusboonust.
Kui Sul õnnestub kahjusid vältida, väheneb omavastutus
edaspidi 500.- väärtuses aastas ning nii saad kuni
3000-kroonise omavastutuse puhul vastutusest priiks!

Näiteks 3000.- omavastutus muutub Iﬁs kahjujuhtumite
puudumisel nii:
Praegu liitudes
2000.Aasta pärast
1500.2 aasta pärast
1000.3 aasta pärast
500.4 aasta pärast
0.-

-44%

1349.Tavahind 1999.-

Aiakäru Alux Leaf
1-rattaline

-40%
329.-

Tavahind 549.-

Aiavõrk Light 1,2
kõrgus 1,2 m,
rullis 20 m

-45%

219.Tavahind 291.-

175.Tavahind 279.-

Koormakate

Reha
Fiskars QuikFit

-37%

8x10 m

-36%

-37%
165.Tavahind 265..-

Tavahind
629.-

-56%

1590.-

Reha vars
Fiskars QuikFit

399.-

379.Tavahind 689.-

890.Tavahind

Labidas FISKARS
terava otsaga

-24%

9 cm potis

.AD 1000

Taldlihvija Metabo
FSR 200 Intec

-32%

999.Tavahind 1795.-

Harilik kanarbik

SA

Ketaslõikur
Bosch GWS 1000

Istutuskorv sibullilledele

Talvekaitseturvas
Kekkilä

2 tk/kmpl

-27%

50 l

-33%
125.-

21.Tavahind

Tavahind 187.2,5 kr/l

29.10,5 kr/tk

Sügisväetis Baltic Agro

Säilituskast

Keraamiline plaat II

-34%

-40%

-55%

10.90
Tavahind 25.4 kg, aeda ja murule

22 l, 60 x 40 x 12 cm

150 x 150 mm, matt, valge

69.-

85.-

Tavahind 105.17,25 kr/kg

Tavahind 143.-

35.m2
Tavahind 79.- m

2

Säästulamp E27, 3U MINI

Köögisegisti Aqualine Star

Seinavärv 7

-52%

-50%

-30%

9, 11, 13, 15 W

väljatõmmatava dušiga

27.Tavahind 57.-

379.-

Tavahind 759.-

Vinüültapeet
valikul, rull

-48%
65.-

Tavahind 125.-

Laminaatparkett
KASTAN NOVARA
3-lippi, 7mm, klass 31,
liimivaba

-44%
93.- m2

Tavahind 169.- m2

2,7 l, A alus, toonitav

163.Tavahind 233.Massaažipaneel
Modern Fountain
Saadaval Tallinn,
Tartu, Pärnu
kauplustes.

-50%
2245.-

Tavahind 4490.-

E-poes ja kauplustes veel palju ülisoodsaid pakkumisi!
Vaata tingimusi www.if.ee
või helista 1211

Tartu Raatuse büroo
Tartu Eedeni büroo
Tartu Lõunakeskuse büroo
Tartu Kaubamaja büroo

Raatuse 20
Kalda tee 1C
Ringtee 75
Riia 1

Kaupa on piiratud koguses. Pakkumine kehtib 16.–26. septembrini 2010 või kuni kaupa jätkub.

www.bauhof.ee

Igaüks saab hakkama!
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Üle 1500 lapse võistleb Suurel Semu Seiklusel tasuta klassiekskursioonide eest

Kultuur

Üle 1500 lapse koguneb täna Tallinnas, Tartus ja Pärnus seiklusmängule
Suur Semu Seiklus, kus kuus paremat klassi saavad auhinnaks kahepäevase
klassiekskursiooni.
Mittetulundusühing G4S Noorteklubi korraldab juba kolmandat aastat
seiklusmängu Suur Semu Seiklus, mis toob igas linnas kokku sadu noori, et
pakkuda neile seiklusspordi võimalusi, praktilisi teadmisi ning meelelahutust
värskes õhus. Mängust osavõtt on lastele tasuta.
Laste võistlusülesandeks on kaardi abiga looduses orienteerudes läbida kontrollpunkte ja võistluse lõpus igast kontrollpunktist saadud vastusega lahendada õpetliku sisuga mõistatus. Sel aastal võistlevad lapsed kahes

vanusegrupis: III–IV klass ja V–VI klass. Võistlusrajale lähevad lapsed kolmekuni neljaliikmelistes tiimides, kuid auhinnaarvestuses läheb kirja kogu klassi
tulemus. Mõlemas vanusegrupis on igas linnas peaauhinnaks välja pandud
kahepäevane seiklusrikas klassiekskursioon, kus kokku saavad kõik võitjaklassid. Ekskursioon toimub 1.–2. juunil 2011. aastal.
Seiklusmängu juhivad tuntud muusikud: Tallinnas Genka, Tartus Cool D
ja Pärnus Mikk Saar.
Suur Semu Seiklus 2010 toimub Tallinnas Männi pargis, Tartus Toomemäel ja Pärnus Rannapargis. Üritus algab kõigis kohtades kell 15 ja lõpeb
orienteeruvalt kell 18.
TE

NoorteTV otsib uusi
Aunasteid ja Reikope

Tartu suurpõlengutest
Katk, sõda ja tulekahjud – need olid kolm peamist häda, mida
keskaegse linna asukad kõige enam pelgasid. Majad tihedalt
koos, tulekustutusvahendid algelised – pole ime siis, et tuli võttis tugevat tuult tõstes terved kvartalid, isegi linnaosad. Seda
eelkõige piiramiste ajal, kui vaenlane pommitas müüriga turvatud linna hõõguma aetud süütepommidega. Eeslinnad olid
varakult omade poolt maha põletatud, et piirajatele mitte peavarju võimaldada.
Tallinn oma kõrge paekivist linnamüüri, paljude tornide ja
tugevate väravatega oli keskaegses Euroopas üks kindlamaid
linnu, mida piirajatel ei läinud kunagi korda sõjalise jõuga vallutada. Kui Tallinn juba vahetas peremeest, siis üksnes läbirääkimiste teel. Teisiti oli lugu hoopis nõrgemalt turvatud Tartuga, mis sai pea igal piiramisel raskelt kannatada ja Põhjasõjas,
1708. a tehti tsaar Peeter I käsul maatasa. Elanikkond küüditati viimase talveteega Venemaale ja kõik kiviehitused lasti suvel
õhku. Kõnelemata tuhaks ja ahervaremeteks muudetud puithoonestikust. Egas asjata ohanud Puhja köster Käsu Hans oma
pikemas kaebelaulus: “Oh ma vaene Tardo liin ...”
Pärast sõda tärkas Tartu pikapeale taas ellu. Venemaale saadetud kodanikel lubati hävitatud linna tagasi tulla, millist võimalust nad enamikus ka kasutasid. Algas hädapäraste elamute ning abihoonete ehitamine. Tavaliselt puidust, pealegi veel
tuleohtlike õlgkatustega. Ja kahjutuled olidki sagedased. 16.
mail 1755 põles maha 68 elumaja koos paljude majandushoonetega. 27. mail 1763 – üle saja hoone, neist 40 elumaja ja 12
poodi. Oli ka inimohvreid.
Ja lõpuks Emajõelinna suurim rahuaegne tuleõnnetus 1775.
a suve hakul, mis hävitas ligi kolmveerandi linna. Leegid pääsesid valla 25. juuni õhtupoolikul Rüütli tänaval, Jaani kiriku
lähedalt. Kirik suudeti küll päästa, kuid tugeva tuulega kandusid leegid üle linna. Terveks jäi vaid vanalinna põhjapoolne ots,
Laia tänava piirkond. Tuli haaras ka neli üle Emajõe ja selle
harude viinud puusilda. Misjärel “punane kukk” muutis tulemereks ülejõe eeslinna.
Lühikese ajaga hävis 290 hoonet, sealhulgas ka raekoda,
komandandimaja, arvukalt poode koos kaubaga. Ainsana oli
terveks jäänud Laia tn otsas asunud puusild. Tol ajal oli Tartus
umbes 3000 elanikku. 17 said suurpalangus hukka.
Pärast tule vaibumist tuli lammutada veel 18 ehitust, nii et
linnas loetleti vaid 160 hoonet, neistki 120 eeslinnas.
Aga ei ole halba ilma heata. Kuna Tartust viis läbi Riia-Peterburi postmaantee, mida kasutasid sageli välismaalased, tahtis
Katariina II näha ülesehitatud linnakeset hästi esinduslikuna.
Ta andis Dorpatile linna taastamiseks 100 000 rubla protsendita laenu 20 aastaks ja veel 25 000 rubla atraktiivse välimusega
Kivisilla ehitamiseks. See oli siis keisrinna kingitus linnale.
Samal ajal koostati Tartu esimene ehitusmäärus, millega keelati kesklinna puumajade püstitamine. Õlgkatused tuli asendada tulekindlate kivikatustega. Mahapõlenud raekoja kohale
kerkis uus, tol ajal moes olnud varaklassitsistlikus stiilis hoone,
millest juhitakse linna praeguseni. 1783. a lõpul valmis Kivisild,
mis ametlikult avati liikluseks 16. septembril 1784. a ja mille
kohal kaardub praegu Emajõelinna nooruse seas õige populaarseks saanud Kaarsild.

Uut hooaega alustav
Anne noortekeskuse
NoorteTV otsib oma
meeskonda uusi noori ja
andekaid tegijaid.

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

Keskuse noortetöö spetsialisti Kristiina Lepa sõnul pole eelnev kogemustehulk üldse oluline. “Noortele liitujatele otseselt mingit kriteeriumit pole,
küll aga võiks arvestada sellega,
et televisioonis esinedes ollakse eeskujuks omavanustele,”
rõhutas Lepa.
“Peamine on ikka huvi kaamerate, saate juhtimise või ajakirjanduse vastu ning soov end
proovile panna. Paha ei tee ka
karismaatilisus, julge pealehakkamine ja loomingulisus, samas
on teletöö kord juba selline, et
iga huviline leiab omale ameti,” keelitas Lepa osalema kõiki
julgeid, kel vanust vähemalt 15
aastat. “Möödunud telehooaeg
tõestas, et NoorteTV pakub
väga mitmekülgseid ameteid,
alates valgustajatest-operaatoritest ning lõpetades saatejuhtide ja telerežiiga.”
Noori “telestaare” juhendavad peale Kristiina Lepa veel
raadiohääl Kristjan Veedler
ning internetipõhise Noorteraadio projektijuht Ülari Toots.
Lisaks toimuvad koolitused,
kuhu kaasatakse teleajakirjanikke ja filmimehi.

NoorteTV senised tegijad on teletöö käigus kokku puutunud nii mõnegi nimeka inimesega. Näiteks
tänavu maikuus valmistati kokasaates säästliku eelarvega toitu laulja Iris Vesiku ja räppar G-Enka
Foto: NoorteTV
juhatusel.

Eelmisel aastal toimusid
NoorteTV eetris pühapäeviti
paaritunnised otsesaated, mille raames edastati uudiseid,
reportaaže ja intervjuusid Tartu mainesündmustest ja erinevatest põnevatest noorteüritustest maakonnas. Näiteks valmis kokasaade, kus muu hulgas
võistlesid teineteise vastu Genka ja Iiris Vesik ning chat, mille
raames arutati maailma asju ja
kuulati head muusikat.
“Sarnast formaati plaanime väikeste muudatustega ka

NoorteTV
NoorteTV on internetipõhine televisioon, mida näeb aadressilt www.noortetv.ee. Televisioon toimib põhimõttel, et noored
ise teevad noortele saateid – edastavad uudiseid ja intervjuusid,
tutvustavad filme, ja teevad kõike muud põnevat, mis pähe torkab. Üle aasta tegutsenud NoorteTV populaarsemaid saateid
jälgis üle tuhande vaataja.
jätkata,” selgitas Lepa, jättes
täpsemad plaanid siiski saladuseks. “Küll aga on igal noorel võimalus kaasa rääkida ja

oma ideed teostama tulla – kasvõi mõni enda vindiga “Kaua
võib”, “Ühikarotid” või spordinurk.”

Tartu lennupäevad üllatavad mitmekesisusega
Sel nädalavahetusel,
18.–19. septembril toimuvad Eesti Lennundusmuuseumis Tartu Lennupäevad 2010, kus on
võimalik näha erinevat
lennutehnikat, demo- ja
vigurlende, langevarjureid ja palju muud.
“Esmakordselt on näha Ultralight lennukit A-22 ja paljudele saab olema uueks kogemuseks kokkupuude F-104
Starfighter´iga,” nimetab Eesti

Lennundusmuuseumi rajaja Mati
Meos vaid mõnd lennukit, mida
nädalavahetusel imetleda võib.
Lisaks igapäevaselt lennundusmuuseumis olevatele hävitus-ründelennukitele, helikopteritele, pommituslennukitele
ja hävitajatele saab lennupäevadel veel näha suurekabariidilist
täisvarustuses lennukiemalaeva
mudelit Roland Reagan ja dessantlaeva-helikopterikandjat
Iwo Jima. Huvilistel on võimalus lisaks vaatamisele ka ise eri-

nevaid atraktsioone kasutada.
Peale katapuldi ja güroskoopsimulaatori on esmakordselt
külalistele avatud tuliuus kahekohaline lennusimulaator, millel saab imiteerida sõitu “Ameerika raudteel”.
Tartu lennupäevade kava
teeb mitmekesiseks lennukite ja helikopterite demonstratsioonesitlused, sealhulgas läti
vigurlendurid L-39-ga. “Vaatamisväärseks peaksid kujunema ka langevarjuhüpped,” lisab

Meos. Et lennupäevad pakuksid huvi kõigile, on lastel võimalik hüpata batuudil ja osaleda joonistusvõistlusel. Samuti
jälgida Tähtvere Tantsukeskuse tantsutüdrukuid ning teha ise
väike huvilend Pakker Avio lennukooli lennukiga.
Neile, kes vajavad ühistransporti, on tellitud kolm bussireisi
Vanemuise alumisest parklast:
kell 9.30, 10.30 ja 11.30. Tagasi
linna saab kell 16, 17 ja 18.
Tartu Ekspress

ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS,
ÜLLATUSHINNAD KODUKINDLUSTUS,
SÕIDUKI KASKOKINDLUSTUS, LIIKLUSKINDLUSTUS
SINU KINDLUSTUSTOHTER t3BFLPKBQMBUT 5BSUVt5FMt'BLTtXXXMLNFF
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Näitus kalmistu- ja
matmistraditsioonidest

Uudised

Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas Kuperjanovi 9 avati kolmapäeva õhtul Maire Sala näitus “Eesti matus. Eesti kalmistu- ja matmistraditsioonid ning tänapäev”. Näitus tutvustab
Eesti varasemaid ja ka uuemaid matmistraditsioone ning esitus sellisel kujul aitab vähendada hirmu kõneleda surmast. Näitus jääb avatuks 3. novembrini.
TE

Tabati sügava nägemispuudega alkoholijoobes traktorist
Politseinikud pidasid pühapäeva õhtul Tartumaal kinni sügava nägemispuudega alkoholijoobes pensionäri, kes
juhtis traktorit. Pärast traktori kinnipidamist selgus, et selle roolis oli alkoholijoobes 53-aastane mees. Kontrollimisel ilmnes, et tegemist on töövõimetuspensionäriga, kel puudub juhtimisõigus. “Mehel on sügav nägemispuue,
mis ei luba kindlasti sõiduki juhtimist,” kommenteeris Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi Jüri Vissak.
Sündmuskohal käinud politseinike sõnul pidid nad mehe kainenema viima, kuigi ta väitis, et oli päeval joonud
ainult õlut. Ülekuulamisel tunnistas mees oma süü üles. Kohus karistas meest 7-kuulise tingimisi vangistusega
ühe aasta ja 6-kuulise katseajaga.
Lõuna prefektuuri liiklusjärelevalve juht Ove Saar tänab politsei nimel kodanikke, kes sellest sõidukijuhist politseile teada andsid. “Minu töötamise ajal politseis on see juba teine juhtum, kui nägemispuudega inimene rooli
istub,” lisas Ove Saar.
TE

Bussijaama pingilt kadunud pilli
otsingud ootavad pealtnägijate abi
Läinud neljapäeva õhtupoolikul Tartu maaliinide
bussijaama pingile unustatud oboe otsingutesse
on tänaseks kaasatud
lapsevanemad, muusikakool ja politsei. Pilli leidmiseni viivat vihjet oodatakse nüüd inimestelt,
kes samal õhtul samuti
bussijaamas viibisid.

Neljapäeva, 9. septembri
õhtul kella 20.30 ajal sättis Tartus Elleri muusikakoolis õppiv
tütarlaps end bussile, et sõita koju Põlvasse. Pikast koolipäevast väsinuna unustas tüdruk bussi astudes aga selle, et
temast jäi ootepingile maha
kohver muusikakoolile kuuluva puhkpilli – oboega. 14-aastane tüdruk sai instrumenti, mille
hind on ligi kuus Eesti keskmist
kuupalka, õppida pelgalt nädala. Mõni tund hiljem viis varga
käsi pilli teadmata suunas.
Bussijaamas viibis õhtutunnil palju inimesi

Tüdruku isa, õhtujuhi ametit pidava Kaido Kaha sõnul
unustas laps umbes 40 korda
ta riidega
30 sentimeetrise, musta
sikaetud pillikohvri bussijaama siseõue-poolsele küljele, 1. ja 2.
ooteplatvormi pingile. Yamaha toodetud
instrumendi otsinguid
ealustati järgmisel päeval.
Kaha sõnul küsitleti tturvamehi, müüjaid, Tasku töötajaid ja lihtsalt tegelasi, kes bussijaamas aega veetsid. Vaadati

poleks pingile unustatud eseme omastamise puhul tegu vargusega. “Tänaseks on politsei
juba isaga ühendust võtnud.
Lepiti kokku, et isa läheb valvemenetleja juurde ja teeb ametliku avalduse oboe kuritahtliku
omastamise kohta. See on raske kuritegu ja sellega hakkab
politsei kindlasti tegelema,”
lubas Lall.

Pill on Jaapani valitsuse
kingitus
Läinud neljapäeva õhtuhämaras bussijaamas pingile ununenud
must pillikohver hakkas sealsete asukate käes kiirelt oma elu elama. Esmalt rändas see Tasku külje alla, kus kohvri sisu kontrolliti,
paar tundi hiljem oli see aga juba kadunud.
Foto: Oliver Kund

üle turvakaamerate videolindid. Selgus, et bussijaamas viibis tol õhtul palju inimesi, kuna
Rehepapi söögikohas oli TÜ
majandusteaduskonna rebaste
ristimine. Kohvrit oligi märganud üks bussijuht, kes mäletas,
et see oli viidud teisele poole
bussiplatsi, Tasku hämaramale
küljele. Pillikast oli paokil, just
nagu oleks sealt midagi otsitud,
ent lähemalt uurima bussijuht
ei hakanud.
ha
Kella 23 paiku ssama paiga lähistelt
maj
majast väljunud Rimi
tö
töötajad kinnitasid,
et kohvrit siis enam
alles polnud.
“Inimesed, kes
sellel ajal ootasid
bus pidid mingit liikubussi,
i t nägema,”
ä
mist
oli Kaha kindel.
Nüüd loodabki mures pereisa,
et pealtnägijate tähelepanekud
võiksid aidata välja selgitada,

kelle käe läbi pill bussijaamast
kadus.
Pilli kadumisele järgneval
päeval helistas mees ka politseisse, ent pidi korrakaitsjate
suhtumises pettuma. “Nad ütlesid, et tegemist ei ole vargusega,
vaid unustamisega. Nad fikseerisid minu jutu ja juhul, kui pill
kuskil kellegi käest ära võetakse või keegi leidjana toob selle
politseisse, siis neil on lihtsalt
minu kontakt olemas,” kirjeldas Kaha politsei soovitusi.
Pilli võtmist käsitletakse
kuriteona

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Agu Lall kinnitas,
et teade oboe kadumisest on
möödunud reedel tõepoolest
häirekeskusesse saabunud.
Uurimist sel päeval ei alustatud, sest avaldus jäi esitamata.
Lall lükkas ümber väite, nagu

Elleri muusikakooli direktor
Kadri Leivategija ütles, et kaduma läinud oboe sai kool Jaapani
valitsuselt kingituseks, nagu ka
paljud teised instrumendid.
Samas ei näe ta, et vargal
pillist erilist kasu tõusta saaks.
“Tavainimesel tänavalt ei ole
sellega lihtsalt mitte midagi
teha,” ütles ta. Võimalust, et
kuri käsi pilli Eestis rahaks saab
teha, ta ei uskunud. “Esiteks on
oboe õppejõudude ja mängijate
tsunft niivõrd väike, et siin ei ole
niisugust võimalust, et kuskilt
järsku ilmub tohutult hea pill ja
keegi sellest mitte midagi ei tea.
Samuti on sellest informeeritud muusikapoode ja teadjamat
muusikute ringkonda, kes pilli
kohe tähele paneks.”
Hinnaline oboe, nagu ka kõik
teised õpilaste käes olevad pillid, polnud kindlustatud. Lapsevanematega on kool sõlminud
materiaalse vastutuse lepingu,
mille kohaselt pilli kadumisest
või hävimisest tekkivad kulud
tuleb katta perekonnal.
Perekond Kaha on pilli leidjale välja pannud leiutasu.
Oliver Kund

Just selliselt võiksid kunstniku nägemuses asetseda pronksplaadid,
mis hakkavad tulevikus märkima Tartu Teerajajate samme Emajõe
promenaadil.
Eskiis: Tasku keskus

Emajõe kaldale tulevad
tuntud tartlaste jalajäljed
Kuu aja pärast valatakse
Emajõe kaldal pronksi
esimese nelja tuntud
tartlase jalajäljed. Igal
aastal lisandub vähemalt kaks uut jälge ning
tulevikus võib neist
moodustuv rada ulatuda
kesklinna.
Tasku juhataja Eveli Opmanni sõnul soovib Estiko algatatud
projekt väärtustada Tartu arengusse panuse andnud inimesi
ning innustada teisi nende jälgedesse astuma. “Lisaks usun,
et Teerajajate allee ilmestab
seni tühjalt seisnud jalakäijateala ning sellest kujuneb täiendav atraktsioon linna külalistele,” ütles Opmann.
Pronksi valatud jalajäljendid
paigutatakse Emajõe-äärsele
kõnniteele vastavalt sinna jäädvustatud tartlase sammu pikkusele. Kingajälgede paar hakkab asuma 30x30 sentimeetristel poleeritud plaatidel ning neile on märgitud tartlase nimi ja
plaadi valmimise aastaarv.

Kandidaate Tartu Teerajajate leidmiseks võivad välja pakkuda kõik soovijad kuni 26. septembrini. Ainsaks nõudeks on,
et kandidaat peab olema seotud
Tartu linna või maakonnaga.
Rahva poolt pakutud kandidaatide seast valib žürii välja vähemalt seitse kõige silmapaistvamat kandidaati, kes seatakse
üles avalikule hääletusele, mis
kestab kuni 10. oktoobrini. Igal
aastal valitakse välja kaks teerajajat – üks žürii poolt ning teine
avaliku rahvahääletuse tulemusena.
Žüriisse kuuluvad Tartu linnapea Urmas Kruuse, Tartu Postimehe vanemtoimetaja Vahur Kalmre, Vanemuise
teatri juht Paavo Nõgene, Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse
esimees Urmas Siigur, kaubandus- ja tööstuskoja Tartu esinduse juhataja Toomas Hansson,
maaülikooli rektor Mait Klaassen ning AS Estiko nõukogu
esimees Neinar Seli.
Tartu Ekspress

LAENUD: TARBIMISLAEN, KULLALAEN, ENERGIALAEN, KOOLILAEN
HOIUSED: KULLAHOIUS, TÄHTAJALINE HOIUS
3BFLPKBQMBUT 5BSUVt5FMt'BLT tXXXSBIBZIJTUVFF
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Algamas on

INGLISE, SOOME, ROOTSI
KEELE KURSUSED

(erinevad tasemed, rootsi keel meditsiinitöötajatele)
Vaata lisaks www.ahltartu.ee.
Info ja registreerimine: info@ahltartu.ee, tel 509 8606.

• 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.

RAV

760.205/55 R 16
900.195/70 15 C
245/75 R 16 4x4 1400.235/65 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!

ILA

SUVE- JA TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

ja veermiku remont
175/70 R 13 460.AS OY •• Mootori
Tehnoülevaatuseelne kontroll
L
175/65 R 14 485.ja
vajadusel
vigade
kõrvaldus
D
• Summutite remont ja vahetus 185/65 R14 510.A
S
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje 185/65 R 15 575.-

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

.

Lastele kuni 19 a. Ravi tasuta!

OLETE OODATUD!
www.judent.ee
JÕGEVA
Lai 4
77 23 870

MUSTVEE
Tartu mnt. 5a
77 26 646

Tõlkija Kalju Kruusa
Lavastaja Liisa Smith (London)
Kunstnik Marge Martin

TARTU
Kaluri2 / Soola3
73 33 237 / 53 005 678

LUUNJA
74 17 257
50 52 405

esitleb

Sofi Oksanen

Osades Marje Metsur, Liisa Pulk, Maarja Mitt, Karol Kuntsel, Margus Jaanovits,
Tarmo Tagamets (Võru Linnateater), Maarius Pärn

Esietendus
18. septembril
Vanemuise
väikeses majas

Jacques Offenbach

Operett

ORPHEUS PÕRGUS
Lavastaja Marko Matvere

Kunstnik Liina Keevallik • Muusikajuht ja dirigent Lauri Sirp • Koreograaf Marika Aidla

Esietendus 25. septembril Vanemuise suures majas
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Amatöörfilmid on oodatud osalema festivaliprogrammis

Vaba aeg
Kino
Cinamon 17.–23. IX
Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 12.00, 14.15, 18.45, 21 Kaugsuhe
kell 14.30, 16.45, 19.15 (v. a 18. IX,
19. IX, 22. IX, 23. IX), 22 Varuvõmmid
kell 15, 17.15, 19.30, 21.45 (v. a 23.
IX) Titetegu
kell 20.15, 22.15 Resident Evil:
Teispoolsus
kell 18 Neli lõvi
kell 15.15 Karate kutt
kell 19, 21.30 Machete
kell 13.15 Vampiirid imevad

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

Noorte amatöörfilmifestival 2010 ootab uusi amatöörfilme tänavusele festivalile. Filmide esitamise tähtaeg on 22. oktoober 2010. Osa saavad võtta kõik kuni
26-aastased noored. Ainsad tingimused filmidele on, et nad oleksid kuni 30
minutit pikad, läbiva mõttega, vaadatava kvaliteediga ja omama tiitreid.
Oodatud on filmid igas zã anris ja tehnikas – seega nii range hollywoodi koolkonna järgimine kui ka erinevate zã anrite ja tehnikate segamine, et saavutada uus
põnev lähenemisnurk. Igal juhul oodatakse filme, mis pakuksid NAFFile omast
ehedust ja tegemisrõõmu, skandaale ja provokatsioone ning põnevat paroodiat.
Noorte amatöörfilmifestival 2010 toimub sel aastal seitsmendat korda. NAFF
2010 võistlusprogramm leiab aset Tartu Athena keskuses 30.–31. oktoobril. TE

kell 12.20, 14.05 Kassid ja koerad:
Kiisu kättemaks
kell 16.30 Suured
kell 16 Algus
kell 13 Lelulugu 3
kell 19.15 (ainult 18. IX, 19. IX, 22. IX)
Wall Street: Raha ei maga
kell 21.15 (ainult 23. IX) Scott Pilgrim terve maailma vastu
kell 19.15 (ainult 23. IX) Keelatud
tants 3

Tammelinna raamatukogu
kuni 30. IX Airit Gailiti tekstiilinäitus
Roostemäng

Annelinna raamatukogu
kuni 9. X Ergo Vassiljevi fotonäitus
Hetked looduses

25. IX kell 11 muinasjututund lastele, kavas on itaalia muinasjutt Lugu
naisest, kes elas tuulest

20. IX kell 11 loeng Vesi - looduse
ime, külas on teaduskirjanik ja Eesti
Päevalehe teadustoimetaja Tiit
Kändler

Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu, sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport. Tel 5664 0228.

2-toal korter Jaamamõisa Selveri
kõrval otse omanikult ja soodsalt.
Tel 5858 6512.
*korteriühistute asutamine/juhtimine
*kinnisvara haldamine/hooldamine
*korteriühistu raamatupidamine
*väli- ja trepikoja koristamise teenus
*tehnohooldus/avariivalve 24H
*sanitaartehnilised tööd
Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee
tel 5566 1888 www.juntson.ee

Kinnisvara ost
1-toal korteri. Tel 528 6523.
2-3toal korteri. Tel 507 4635.

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

Talv on õige aeg plaani pidamiseks!

Võtame vastu haljastusprojektide ja eskiiside tellimusi!
Siis saad kevadel jälle
näpud mulda pista!
www.haaviku.ee

TERJE!

Tee rõõmu!
ÕNNE!

Kui silpe reas on liigne arv,
Mu meetodiga üpris rah.
ma lihtsalt mõnda sõna lüh.;
on kõik, kes mõist., et aeg on rah.
(H. Rajamets)
see väike ohv. on vahel tarv. ning võidu kõrv. on kaot. küll tüh.
Tead küll, kes :)

Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
krooni.
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tel 51 01719

Üürile võtta
1-toal korter Tartus. Tel 511 5949.
1-toal korter. Tel 501 3219.
2toal korter. Tel 502 2728.

Küte
Kuiv kütteklots, kamina- ja halupuu, puitbrikett. Tel 5197 8500.

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

Aili!

Kalluriteenus (6x4, kj 15 t, 15 kr/km
või 320 kr/ tund). Tel 5622 2733.
Korstnapühkija. Väljastame tehtud
töö kohta akti. www.korstnapuhkimine.ee,
tel 5805 0201.
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.
Santehnilised tööd ja vannitubade ehitus. Tel 5372 1146, www.telliteenus.ee.
Torutööd, elektritööd, boilerite
puhastus. Tel 5552 8525.
Veo- ja kolimisteenus, soodne hind
ja kogemustega töömehed 24 t teie
teenistuses! Info tel 5377 7617.
Veo- ja kolimisteenused.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Veoteenused. Tel 5825 5555.
www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta
tel 800 2424.

Tervis

Kuivad kütteklotsid, puit- ja turbabrikett. Vedu meilt. Tel 506 8501.
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KESKEALISTELE! Müüa viigipükse,
ka lühemale kasvule. Suurused
38-56. Odavad retuusid. Kauplus
Laura, Kalda tee 34.

Teenus

Kinnisvara müük

kuni 13. X raamatunäitus Vesi - looduse ime

Tartu linnaraamatukogu

suurused 36–52. Caramel Moda kpl
Lõunakeskuses.

Ehitusmaterjal

Tartu linnaraamatukogu

Muu
Näitus

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Hiina enesetervendamise ja hingearengu õpetust tutvustav tasuta
loeng 21. sept kell 18-19 Kooli tn 34
(Mirra) Uno Roots.

Loomad

Lümfiterapeut pakub teraapiat ja massaaže lümfiprobleemide, seljavalude
(operatsioonijärgsete tüsistuste) ja tursete puhul rasedatele, liigesehaigetele jt.
Tel 5159381, www.lymfiteraapia.com.

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

SOOLAKAMBER – soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu.

Muu
Ostame KM-kohuslase firma.

Paistku päike või puhugu tuul,
naeratus olgu ikka Su suul!
Kaunist nimepäeva!

Tel 5800 9939.
Ostan vanu fotoaparaate, objektiive ja muud nende juurde kuuluvat
(25–250 kr/tk). Tel 5669 9504.

Printerite
tahmakassettide
täitmine
Tel 734 3420 :: www.tonerex.ee
Ilmatsalu 1, Tartu

Pakun tööd

Pastakud Altmäelt

Tööd saab suhtleja inimene. Tööaeg
E-R 16.30-20.30. Tel 5815 5392.

TARTU AINUKE SPORDIBAAR Meie ekraanid
on vallutanud
RAATUSE jalgpall!

22

Põllundus

Jälgi Facebookis
meie auhinnamänge!

Müüa põllumulda. Tel 5622 2742.
Võtan rendile põllumaad. Tel 513 4597.
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Reedel, 17.09
Rein Laaneorg ja ans. President
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KÕRTSIPALAVIK! Freddy Tomingas & ans. RIFF

WWW.SPORDIBAAS.EE
TEL 5858 8575

Selle nädala teemaks on „ Spordipäev“. Vota issi ja emme kaasa ja tule Püssikasse!

Laupäeval, 18.09
Pühapäeval, 19.09
Pühapäeva Lastekas!
Õhtul SEB 13. Tartu Rattamaratoni jätkupidu!
Medali ettenäitamisel tasuta SAKU olu ja kogu menüü soodustus – 20%
Sissepääs: E-N alates 18. eluaastast, R-L alates 21. eluaastast
Reedel 75 kr / laupäeval 50 kr. Kannumeeste Selts priilt!

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

TOIMETUS

730 4535

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

Müügil naisterõivaste moekollektsioonid ja kvaliteetkangast mantlid

Ecovill
OÜ

Andrus Grupp

• Puistevillade müük
• Puistevillade paigaldus
• Paigaldusseadmete rent

• Septikute ja mahutite müük
• Imb- ja filterväljakute ehitus
• Liiva- ja mudapüüdurite paigaldus
• Õli- ja bensiinipüüdurite paigaldus
• Kanalisatsiooni- ja veetrassid
• Drenaaþ, sadeveesüsteemid
• Biopuhastite paigaldus
• Trasside liitumised
• Vundamendid
Kauaaegne kogemus, 5 aastane garantii!

www.ecovill.ee
info@ecovill.ee
Tel 508 0814
REKLAAM

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

www.kanalisatsioon.ee
info@kanalisatsioon.ee
Tel 504 9754

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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Neljapäev, 16. september 2010

Tigutornis krooniti taaskord kõrghoone kuningas

Sport

Teisipäeva ennelõunal Tartus Tigutornis toimunud päästjate trepijooksu võitis teist aastat järjest Denis Danilkin Pirita
päästekomandost. Võistkondlikus arvestuses oli parim Rakvere päästekomando.
Kõrghoone kuninga tiitli võitnud Danilkin tõusis ligi 17 kilogrammi kaaluva päästetöötaja varustusega Tigutorni 22.
korrusele ajaga 1 minut 59,6 sekundit. Individuaalarvestuses jäi teiseks Siim Rikolas Rakvere päästekomandost (aeg 2
minutit 07,4 sekundit) ja kolmandaks Harpo Stroo Põhja-Eesti päästekeskusest (aeg 2 minutit 09,9 sekundit).
Meeskondlikus arvestuses tunnistati parimaks Rakvere komando päästjad Andres Laanemägi, Margus Jahi, Taavi Aruvainu, Argo Pällo, Siim Rikolas, teise koha sai eelmise aasta võitja Tartu komando meeskond ning kolmandaks tulid Valgamaa päästeosakonna mehed. 11. aastat korraldatud Kõrghoone Kuninga jooksust võttis osa rekordiliselt 87 võistlejat.
Samas peeti ka võistlus “Pritsumees 2010” tiitlile, mille käigus võtsid päästjad mõõtu takistusriba läbimisel ning veepääste
ja voolikute harjutuses, arvesse läks ka trepijooksu tulemus. Võitjaks osutus Toomas Stroo Tartu päästekomandost.
TE

LOOMA

KLIINIK

PÄIKE

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • Tel 5807 0076
Selle kupongiga kaubad ja teenused 5% soodsamad!

Giorgi Tsintsadze: “Tulin Tartusse,
sest siin on head inimesed!”
Teisipäeva ennelõunal
saabus Tartusse TÜ /
Rocki tagamängija Giorgi
Tsintsadze. Ülikooli spordihoone ette olid teda
tervitama tulnud meeskonna mänedžer Meelis
Pastak, treener Gert Kullamäe ning mõned meeskonnakaaslased.

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

Miks Giorgi Tsintsadze Tartusse tagasi tuli, mis siin head
on? “Inimesed, muidugi! Mujal
sellist suhtumist ei kohta,”
põrutas Tsintsadze. Lisades, et
valis pakkumiste hulgast Tartu
oma just seepärast, et teab, mis
teda ees ootab. “Janunen mänguaja järele. Tean, et Rockis
mulle seda pakutakse.”
Teadaolevalt eelistas Tsintsadze Tartut Saksamaale. Küsimusele, millise sealse klubi pakkumise mees kõrvale lükkas,
vastas pallur vaid, et see pole
üldse enam tähtis.
Giorgi naasmisest tundis siirast heameelt ka Meelis Pastak, kelle sõnul soovis grusiin
ise väga Tartusse tulla. “Ta teab
oma kogemustest, et me oleme
usaldusväärne klubi, kus ta saab
palju mängida, end arendada ja
näidata,” loetles Pastak.
Kui vaja, mängin ka tsentrit

Kas Tsintsadze hakkab sarnaselt varasemaga täitma män-

Tartu ülikooli spordihoone seinalt pole Giorgi Tsintsadze kunagi lahkunudki. Nüüd on mees ka elusuuruses Tartus tagasi.
Foto: Kaupo Torim

gujuhi rolli või püütakse tema
abil lappida Teini loobumise ja
Leppiku vigastuse järel haigutavat auku viskava tagamängija
positsioonil, pole
veel selge. “Ma
võin mängida igal
positsioonil mängujuhist tsentrini.
Täpselt nii, nagu
treener käsib,”
muigas Tsintsadze, seljataga
kaheksatunnine reis.
Giorgi Tsintsadze kandis
Rocki särki ka kolmel varasemal hooajal alates 2006. aasta sügisest. Pärast Rockist lah-

kumist värvas Ainars Bakatskis
ta Venemaa meistriliiga klubisse Krasnojarski
Jenissei. Paraku
poliitiliste pingete tõttu Venemaa ja Gruusia
vahel mees tööluba ei saanud
ning siirdus hoopis Kreeka klubise Trikala.
Detsembris aga lahkus Tsintsadze palgavõlgnevuste tõttu Kreekast,
jätkates karjääri Ukraina klubis BC Donetsk. Jaanuaris,
pärast meeskonna nappi kaotust eurosarjas juba varem mai-

“Võin mängida
igal positsioonil,
kui treener käsib,
kas või tsentrit.”

nitud Krasnojarski Jenisseile
(paradoksaalne, kas pole!), sai
klubi president Sergei Djadetško infarkti, misjärel meeskond
saadeti päevapealt laiali. Hooaja lõpetas Tsintsadze Poolas
Sopoti Treflis, kus teda tabas
jalavigastus.
“Ainus, mida möödunud hooajast positiivsena saan meenutada, on mängud rahvuskoondises. Pärast sellist ebaõnnestumiste jada saab ainult paremaks
minna,” ütles Tsintsadze.
Palliplatsil näeb hüüdnime
Buu kandvat grusiini juba kolmapäeva õhtul kell 18.30, mil
Rock peab publikule avatud
treeningu.

Rattamaraton on sisuliselt välja müüdud
13. SEB Tartu rattamaraton
on sisuliselt välja müüdud.
5500 stardikohast oli neljapäeva hommikuks veel
vakantseid vähem kui 200.
Klubi Tartu Maratoni projektijuht Kunnar Karu sõnul on osalejate piirarv lõplik ning seda ei
suurendata. “Korraldajad on valmis teenindama kuni 5500 ratturit. Selle numbri panime paika
seetõttu, et tagada kõigile osalejatele meeldiv sõiduelamus. Viimaste päevadega on väga keeruline seda piiri muuta ja kõike
ümber korraldada,” selgitas ta.
Karu tõdes, et nii suur huvi
Tartu rattamaratonil osalemise
ja rahvaspordi vastu üldiselt on
tulnud igatahes meeldiva üllatusena. Seega tundub, et kordub talvise Tartu maratoni saatus, kus rajale ei pääsenud sugu-

Mullusel rattamaratonil osales 4668 spordisõpra.

gi kõik soovijad, vaid ainult kiiremad registreerujad.
Kui kõrvale jätta üks
200-meetrine lõik – varasemalt läks rada mööda asfalti, nüüd mööda põldu tee kõrvalt – enne Matu teeninduspunkti, on rada mullusega võrreldes täpselt sama. Lühemal,

Foto: Tarmo Haud

40-kilomeetrisel rajal, tervitab
väntajaid üheksanda kilomeetril lõpus uus, Kannistiku teeninduspunkt, mida varem on kasutatud vaid suusamaratonil. Palu
toidupunktis ergutab rattureid
Pühajärve puhkpilliorkester.
Karu sõnul on raja seisukord
hea, kruusateed kõvad ja häs-

ti sõidetavad. “Vaid 2–3 mudasemat kohta on rajale tekkinud seoses põhjaveega, näiteks
Meegaste mäe laskumise järgselt ja Järve talu juures. Varem
sellist probleemi olnud ei ole,”
kirjeldas Karu.
Klubi Tartu Maratoni ajaloos
esmakordselt toimub koostöös
Kanal 2-ga rattamaratonist ka
televisiooni otseülekanne. Peaprodutsent Raivo Suviste juhtimisel tehakse esimene lülitus kell 9.30 stardist ning teine
kell 11.50 ülevaatega rajal toimunust, põnevast finišiheitlusest ning melust Elva Tervisespordikeskuses. Tegijad on lubanud, et seekord pööratakse rohkem tähelepanu just tuhandetele rahvasportlastele, mitte ainult
võitu jahtivale eliidile.
Rasmus Rekand
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UJULA 4 TARTU
TEL. 7376858
ROCK@ut.EE
WWW.TYSK.EE/ROCK
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