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McDonald´si söögikohta ei ole
kiirtoiduketi hoog
Eestis raugenud.
Samasuguse hoone
rajamiseks lüüakse Lõunakeskuse
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Uudised
Lühiuudised
Puulehed veab ära Veolia
Selle aasta sügisel tekkivate puulehtede äraveoks korraldatud riigihanke
võitis Veolia Keskkonnateenused AS
127 000-kroonise pakkumisega. Tasuta lehtede vedu korraldatakse nendes
linna piirkondades, kus eraisikutest
krundiomanike hooldusaladel kasvavad linna puud. Elanike poolt 100-liitrilistesse kottidesse pakitud lehtede ära
viimiseks tehakse kaks kogumisringi –
esimene oktoobris ja teine novembris
2010. aastal.
TE

Kaubamajas peetakse reedel keeltepäeva

Tartu hakkas jõulukuuske otsima

26. septembril tähistatakse Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni algatusel maailma eri paigus Euroopa keeltepäeva. Keeltepäeva puhul tutvustatakse 24. septembril Tartu kaubamaja aatriumi kolmel korrusel terve päeva jooksul keeli ja keeleõppevõimalusi. Kultuuriinstituutide, saatkondade ja Tartu ülikooli
keelekeskuse abiga on kaubamaja aatriumi teisel korrusel võimalus infomaterjalide, mängude ja viktoriinide kaudu aimu saada sellest, milline on üks või teine keel. Kolmandal korrusel saab Tartu keeltekoolidelt uurida, milliseid keeli nende juures õppida saab.
Kell 12 antakse esimese korruse laval üle keeleõppe tunnuskirjad uuenduslike keeleõppeprojektide
eest ning seejärel kuuleb lavalt etteasteid enam kui kümnes keeles. Et teooriale lisanduks ka praktika,
saab alates kella ühest osa võtta tasuta keeletundidest kaubamaja 3. korrusel. Nii õpetatakse huvilistele
näiteks poola, hiina, jaapani ja liivi keelt.
TE

Tartu linn on asunud otsima kuuske, mis sobiks Raekoja
platsile tartlastele jõulupuuks. Jõulukuusk peab olema sirge,
kahar, ühtlase võraga ja ühe ladvaga ning kasvukohal vähemalt 17 meetri kõrgune. Oluline on seegi, et kuusele pääseks
tema looduslikus asukohas ligi suuremõõtmelise tehnikaga.
Kuuski võib pakkuda kuni 100 kilomeetri raadiuses Tartu linnast.
Inimestel, kes soovivad oma kuuske pakkuda, palutakse võtta ühendust Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonnaga
telefonil 736 1270 või saata e-kiri Lmo@raad.tartu.ee.
TE

LHV Pank avab Tartus esimese
kontori väljaspool pealinna
Seni vaid Tallinnas, Riias
ja Vilniuses tegutsenud
säästmis- ja investeerimissuunitlusega sularahata LHV Pank avab
oma esimese regionaalse
harukontori Tartus.

LHV Pank

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

Trükivalgust näeb uus postmark “Eesti fauna – lagrits”
Täna, 23. septembril annab Eesti Post
Eesti fauna sarjas välja lagritsale pühendatud postmargi. Lagrits on noore roti
suurune, talveund magav näriline.
Elupaigana eelistavad nad tammede
ja sarapuudega leht- ja segametsi, kuid
ka kiviaedu ja vanu talukohti. Lagrits
on levinud suuremas osas Euroopas,
kuid viimastel aastakümnetel on arvukus teadmata põhjustel suuremas osas
levialast tugevalt langenud. Eestis on
lagrits levila põhjapiiril – teadaolevad
leiukohad asuvad mandri osas ning
üks asurkond elab ka Soome lahes
paikneval Suur Tütarsaarel.
Haruldase liigina on lagrits kantud
Eestis II kategooria kaitstavate liikide
nimestikku. Kuna viimasel ajal andmed
lagritsate leidude kohta praktiliselt
puuduvad, on ta arvatud Eesti Punases
nimestikus puuduliku andmestikuga
liikide kategooriasse.
Postmark nominaalväärtusega 5.50
on trükitud trükikojas Vaba Maa. Margi tiraaž on 50 000, margi kujundas
Sandor Stern.
TE

4. oktoobri hommikul kell 9
avab Tartu kesklinnas, Kaluri 2
III korrusel uksed LHV Panga kohalik harukontor. LHV
Panga turundus- ja meediasuhete juht Andres Kask rääkis
Tartu Ekspressile, et soov Lõuna-Eesti klientidele lähemale tulla oli pangal juba mõnda
aega.
“Usume, et meie kontor Tartus muudab klientide asjaajamise pangaga mugavamaks, kiiremaks ja paindlikumaks ning
meid leiavad ja külastavad ka
need, kes täna on tundnud huvi
LHV Panga teenuste vastu,
kuid pole leidnud aega või võimalust Tallinnasse tulla,” märkis Kask.
Eesmärgiks saab kvaliteet

Tema sõnul toimub tulevikupangandus enamjaolt siiski
internetis ja pangaga kohtuda
on tegelikult tarvis haruharva.
“Me ei plaani tulevikus olla paljude pangakontoritega jaepank,
vaid püüame keskenduda kvaliteetsele teenindamisele läbi
muude kanalite võrgu. Suurte

Kaluri tänav, kuhu LHV esindus tuleb, ei pruugi paljudele tuttav olla. “Tulge majja, mis on Statoili ja
Tartu hotelli vahel,” kutsub Tartu piirkonnajuht Veronika Saare.
Foto: Rasmus Rekand

kontorivõrkude ülevalpidamise maksab lõpuks siiski kinni
klient,” viitab Kask põhjusele,
miks harukontorite loomisega
ei kiirustata.
Tasuta ülekanded ja kopsakad hoiuseintressid

LHV kavatseb teisi panku
edestada soodsa ja kliendile

kasumlikuma teenuse pakkumisega.
“Eesti väärtpaberikeskuse
konto avamine ja Balti väärtpaberite hoidmine on meil tasuta.
Hoiuse intressid on kõrgemad
kui suurpankadel. LHV klientidele on internetipangas kõik
siseriiklikud maksed tasuta,”
loetles Kask üles eeliseid, millega kliente võlutakse.

LHV Panga Tartu kontori
90 ruutmeetril hakkavad esialgu igapäevaselt askeldama
peale juhataja Veronika Saare veel investeerimiskonsultant
Taavi Tuur ja LHV Varahalduse kliendihaldur Juliet Mason,
kes peamiselt nõustab pensioni II samba kliente. Kontor on
avatud tööpäeviti kella 10-18.
Oodatud on nii eraisikud kui

LHV Pank on Eesti kapitalil põhinev säästmis- ja
investeerimissuunitlusega
sularahata pank, mis tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus.
Oma tugevustena rõhutatakse 11 aastat investeerimisalast kompetentsi, mil
LHV on nõustanud portfellihalduse kliente ja kasvatanud edukalt pensione.
Kõiki pangateenuseid osutada lubav krediidiasutuse
tegevusluba saadi 6. mail
2009.
LHV lõid 1999. aastal
kaks Hansapanga asutajat – Andres Viisemann
ja Rain Lõhmus. LHV
Groupi ettevõtetes töötab kokku üle 100 inimese. LHV üks missioone
on olnud investeerimise ja
säästva eluviisi propageerimine ning inimeste teadlikkuse ja oskuste edendamine investeerimisvaldkonnas.
ka ärikliendid.
Tartus alustab kohe ka Tallinnas populaarseks kujunenud
seminaridega LHV Investeerimiskool. Oodatud on kõik, kel
vähegi soovi ja huvi oma teadmisi investeerimisest täiendada.
Esimene seminar peetakse juba
6. oktoobril hotell Tartu konverentsikeskuse suures saalis kell
17.30.

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

TELLI
TARTU
EKSPRESS
Suurima tiraaþiga leht Tartus
TELLIMUSI SAAD VORMISTADA:
• toimetuses, Ülikooli 1, Tartu (T-R 10-16)
• e-postiga: telli@tartuekspress.ee
• helistades toimetusse numbril 730 4455

www.tartueks

press.ee

SA EI PEA LOOTMA, KAS SAAD POEST LEHE. TELLI JA IGAL REEDEL ON TARTU EKSPRESS SINU POSTKASTIS.
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TÜ Akadeemiline Naiskoor pälvis aasta naiskoori tiitli

Sähvatus!

Eesti Naistelauluseltsi teabepäeval 18. septembril pärjati Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor tiitliga “Aasta naiskoor
2010” sündmusterohke ja eduka möödunud hooaja eest.
Naiskoori presidendi Aili Sarapiku sõnul tõsteti võitja puhul eriti esile koori edukat osavõttu Griegi-nimelisest konkursist
Bergenis ja juubelipidustusi kevadel, mille raames ilmusid ka CD ja DVD ning naiskoori häälekandja U-duuri erijuubeliväljaanne.
Griegi nimelisel koorifestivalil Bergenis 2009. aasta septembris võideti nii kirikumuusika kui ilmaliku muusika kategoorias
kolmas koht ja koor valiti 26 osaleja seast Grand Prix vooru.
TÜ Akadeemiline Naiskoor on pidevalt tegutsenud alates 1945. aastast. 2005. aastast on koori dirigent Triin Koch. Koori tuumiku moodustavad Tartu ülikooli tudengid ja vilistlased ning koor on kogu oma tegutsemisaja kuulunud Eesti naiskooride paremikku.
TE

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

Ratta sadulas tunduvad kõik teed pikemad. Sama kinnitavad viidad Tartu kesklinnas. Kui mööda
autoteid on näiteks Jõgevale 53 ja Rakverre 123 kilomeetrit, siis ratturitel tuleb oluliselt pikem
vahemaa läbida. Ja õige kah, Tartu on maratonilinn.
Foto: Kaupo Torim

Nii Pärnusse ehitatud kui ka Tartusse rajatav McDonald’si söögikoht järgib uut stiili – sellest kujundatakse paljusid vaba aja veetmise võimalusi pakkuv kogupererestoran.
Foto: McDonald’s

• 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.

OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee
s.ee
e

McDonald’si Eesti ärijuht Tomasz Nawrocki ütles,
et Tartu järjekorras teise
McDonalds´i kiirsöögikoha
rajamist alustatakse lähipäevil. Praeguse Sotka ja Asko
mööblipoe ning Bauhofi vahele jäävale haljasalale plaanitavas majas saab olema toitlustuspinda 500 ruutmeetrit ning selle ehitus läheb maksma ligi 25
miljonit krooni.
Hoonest kujundatakse pererestoran, mis tähendab, et siseruumidesse on planeeritud ka
mängu- ja spordinurk ning väike spordiplats on kavandatud
hoone juurde välja. “Menüüs
ik
k meie
saavad olema kõik
staatuntud ja armastartud tooted, burgeritest salatitee
ja vrappideni,””
sõnas Nawrocki..
Uues restoraniss
saab tööd ligi-t.
kaudu 60 inimest.
aaa
Söögikoht plaa-

nitakse avada aasta lõpus. Pärnus võttis samasuguse hoone
ehitus aega täpselt kolm kuud,
samas graafikus
loodetakse püsida ka Tartus.
Nawrocki
sõnul ootavad
muutused ees
ka Turu tänava
McDonald´sit.
“Plaanime Turu
tänava restoranis ümberehitusi teha 2011.
aasta esimeses
kvartalis. Muudatused ei jää
kindlasti märkamatuks ühelegi meie Tartu sõbrale – restoran ehitatakse ümber uue kontseptsiooni kohaselt, lisaks tuleb
midagi kohvi- ja magusasõpradele – seni vaid Tallinnas olnud
McCafe,” sõnas ta.

das Lott lootust. “Kuna praeguseks on selgunud, et nende
keti kõige edukam restoran on
justnimelt Tartu
südalinna restoran, siis ma
usun, et Lõunakeskuse oma
täiendaks seda
hästi.”
Söögikoha
kolme kuu pikkune ehitusperiood Loti
sõnul klientidele peavalu
teha ei tohiks.
“Mingisuguseid kitsendusi klientidele sellega ei kaasne. Meil on
ehitajatega kokkulepe, kuidas nende transport liikuma hakkab, kõik Lõunakeskuse teed ja ringteed jäävad
klientidele lahti.” Samuti saab
McDonald´s pärast valmimist
oma parkimisala.
Lisaks peatselt valmivale kiirsöögikohale on uue hingamise
saanud ka Lõunakeskuse suured kaubanduspinnad. Sügisel välja kolinud Home4You
ja SiljaSpordi kaupluste asemele tulevad spordipood ning
NS King. “Lõunakeskusel
läheb hästi, meie kasvunumbrid võrreldes eelmiste aastatega on ühed tugevamad. Võrreldes teiste kaubanduskeskustega oleme kindlasti edukamad,”
ütles Lott.

Tartlased on
suured kiirsöögisõbrad – Eesti
hetke edukaim
MacDonalds’i restoran asub Tartus
Turu tänaval.

Lõunakeskus lõikab kiirsöögikoha tulekust kasu

Lõunakeskuse juht Jaan Lott
ei varjanud, et loodab kiirsöögikohas kliendimagnetit
kohast
kaa Lõunakeskuselle “Numbreid ei
le.
jju
julge
ennustada,
aga loomulikult
o McDonald´s
on
s
selline
kaubam
märk,
mis toob
m
meile
uusi kliente juurde,” aval-

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

Tartu suurima McDonald’si
ehitusel lüüakse kopp maasse
Pärast möödunud nädalal Pärnus edukalt avatud
McDonald´si söögikohta
ei ole kiirtoiduketi hoog
Eestis raugenud. Samasuguse hoone rajamiseks
lüüakse Lõunakeskuse
juures kopp maasse juba
sel nädalal.

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

.

Lastele kuni 19 a. Ravi tasuta!

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

MUSTVEE
Tartu mnt. 5a
77 26 646

TARTU
Kaluri2 / Soola3
73 33 237 / 53 005 678

LUUNJA
74 17 257
50 52 405

Nimi

Registrikood

Seotud isik, sünniaeg ja elukoht

Sadamagrill OÜ
VICTUM AS

(reg kood 11005041)
(reg kood 11282616)

juh liige Katrin Solman, sünd 06.06.1957, elukoht Tartu
juh liige Erki Graf, sünd 11.01.1978
endine juh liige Margus Vinkelberg, elukoht Tallinn
juh liige Andres Rikkinen, sünd 11.12.1975, elukoht Ülenurme vald
juh liige Tarvo Noorlind, sünd 18.08.1974, elukoht Valga
juh liige Algis Astmäe, sünd 20.06.1976
usaldusosanik Argo Põder, sünd 08.09.1966
juh liige Viktoria Visnapuu, sünd 06.11.1979

(reg kood 11138782)
Rabamann OÜ
(reg kood 11139675)
MERANNE OÜ
(reg kood 11603813)
OÜ Grillburger
(reg kood 11633257)
BBC Grupp UÜ
European Investment Group OÜ
(reg kood 11431424)
Musta Pipra Grill OÜ (reg kood 11695595) juh liige Imbi Silla, sünd 16.10.1946
sünd 29.01.1960
Peeter Malõšev
sünd 08.09.1988
Mihkel Makus
sünd 19.07.1971
Ruta Nurme
sünd 13.03.1982
Kristiina Kala
sünd 30.04.1985
Anna Chagina
sünd 30.11.1965
Reet Allik

A.Weizenbergi 20, 10150 Tallinn • Tel 681 4400 • Faks 681 4401 • inkasso@julianus.ee • www.julianus.ee/info/debtor
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Tuhatkond jalgratast saavad tuled
Kui enamasti saavad Rocki fännid meeskonnale kaasa elada vaid
tribüünilt, siis laupäeval õnnestub osavamatel neist ka oma pallimängu oskust näidata.
Foto: Jassu Hertsmann

Rocki ja Kalevi fännid võtavad
mõõtu korvpalliplatsil
Esmakordselt ajaloos
selgitavad eelseisva BBL
Cupi ajal omavahelise
paremuse välja ka TÜ/
Rocki ning Kalev/Cramo
fännid. Ja sugugi mitte
pasunapuhumises ega
ergutuslaulude üürgamises, vaid iidoleid jäljendades korvpalliplatsil.
Publikule tasuta mäng leiab
aset laupäeval, 25. septembril
kell 14.30 TÜ spordihoones.
“Võistkondade treeneripinkidel võtavad koha sisse vägagi kogenud juhendajad: Tartu Rock Fan Clubi võistkonda
dirigeerib Gert Kullamäe ise
ning kalevlaste vägesid pidi juhtima Maia Dorbek,” tutvustas
eesootavat fänniklubi liige Mari
Kikerpill.
Rocki fännide võistkonna
lõplik koosseis on veel lahtine,
aga suure tõenäosusega jooksevad platsile Mario Mõttus, Siim
Punab, Janar Lauren, Ilmar

Kilg, Martin Ligi, Maris Rõõm,
Sander Segal, Hando Murumägi. Naisliikmete – kokkulepitud
tingimuste kohaselt peab kogu
kohtumise vältel platsil olema
ka vähemalt üks õrnema soo
esindaja – osas on otsad veel
lahtisemad.
“Peatreenerit ei taha häirida,
Kandimaal on muud plaanid,”
selgitas Kullamäe, miks just
tema fännivõistkonna juhendajaks sattus. “Ilma, et ma neist
kellegi nimegi teaks, usun, et
nad on füüsiliselt pehmeltöeldes tagasihoidlikus vormis, aga
taktikaliselt hirmus taiplikud,”
proovis treener hinnata oma
hoolealuseid, kellega esmakordselt kohtub alles mängu eel. “Seisame maa-alas, üle
poole platsi ei lähegi,” paljastas
Kullamäe kõkutades taktikaplaane, mis oma kummalisuses
on ilmselt mõeldud vaid meedia
kaudu vastase uinutamiseks.
Rasmus Rekand

Säästvat ja turvalist
liikumist propageeriv
autovaba nädal on tänavu viimaste aastate suurejoonelisim. Üks sihte
on muuta jalgratturid
linnapildis nähtavaks ja
seetõttu jagatakse reede
hommikul linnas ringi
vuhisevatele ratturitele
tasuta tuhatkond rattatuld.
Tartu autovaba nädala üks
korraldajaid, Eesti Rohelise
Liikumise liige Rainer Rohtla ütles, et idee Tartu ratturid
tuledega varustada sündis juba
suvel. Nimelt on rattateede
olukord Tartus iga aastaga küll
paranemas, kuid järjest teravamaks muutub küsimus sellest,
kas ratturid teistele liiklejatele
ka märgatavad on. Linnavalitsus oli ideega päri ning tuhatkond linna rahadega soetatud
punast jalgratta tagatuld jagatakse laiali juba reedel.
Reede hommikul tasub liigelda rattaga

Rohtla sõnul teevad linnaametnikud ja rohelise liikumise aktivistid rattatulede jagamisega algust hommikul kella
poole kaheksast ning aktsioon
kestab linlaste tööle ning kooli liikumise aja kuni kella kümneni. Ratta tagatulesid jagatakse neljas punktis – TÜ peahoone ees, Turusilla linnapoolses
otsas, Kaarsilla juures Atlantise-poolses otsas ja kaubamaja
juures. Tule saab enda rattale
iga inimene, kes jagamispunkti
juurest läbi sõidab.

Just sellised viie LED-pirniga jalgratta tagatuled paigaldatakse reede hommikul tuhandele Tartus ringi
sõitvale jalgrattale.
Foto: Internet

“Sellel on ka üks teine varjatud eesmärk – kuna inimesed peaksid tulema ise rattaga
kohale, et tuled saada, siis see
tähendab, et reede hommikul
me loodame linna vahel kohata ka rohkem jalgrattureid, et
inimesed kasvõi selleks päevaks
panna autost loobuma,” sõnas
Rohtla.
Viie LED-pirniga varustatud
tule paigaldamise pärast ei pea
inimene ise muretsema. Punktis varustatakse tuli patareiga ja
selle kruvivad ratta külge rohelise liikumise liikmed. Inimesel
tarvitseb sel ajal vaid nimi kirja panna ning teada anda, millist marsruuti ta rattaga liigeldes

enamasti kasutab. Kogutud info
aitab linnal tulevikus rattaliikluse kvaliteeti parandada.
Rattad vallutavad raeplatsi

Autovaba nädala naelaks
kujuneb laupäev – Tartu autovaba päev – mil Raekoja platsi vallutavad jalgrattad. Eesti Rohelise Liikumise eestvedamisel peetakse kella 11–15
rattalaata, oksjonit ning väljanäitust, kus on kohal uued ja
kasutatud rattad, elektrirattad,
lasterattad, omamoodi rattad
ja varuosad. Oma vana ratta
saab ka iga linlane tuua müüki
või anda taaskasutusse. Ühtla-

si tähistatakse Tartu tervisepäeva, kus saab laenutada kõndimiskeppe, osaleda kepikõnnil
ja kontrollida tervist.
Rainer Rohtla loodab, et
autovaba nädal annab tõuke
kogu ülejäänud aasta jalgrattaga liiklejatesse arvestavamalt
suhtuda. Selleks andsid eeskuju ka linnaisad ise, kes pidasid esmaspäevase istungi ratastel ning liitusid rahvusvahelise
autovaba nädala hartaga. “Sellega on linn omalt poolt andnud
aumehelubaduse, et igal aastal
teevad nad mingisuguse liikluskorraldusmuudatuse, mis soosib kergliiklust,” sõnas Rohtla.
Oliver Kund
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Uudised

Suure Semu Seiklusel võidutsesid
Raatuse ja Kunstigümnaasium

Tartu kõrgema kunstkooli tudengi loodud
vineerist piimakann sai auhinna

Möödunud neljapäeva pärastlõunal Tallinnas, Tartus ja Pärnus peetud III-VI klasside seiklusmängul Suur Semu Seiklus võitsid kuus paremat klassi kahepäevase klassiekskursiooni.
Tartus osutusid parimateks III-IV klasside arvestuses Tartu Kunstigümnaasiumi IVb klass ja
V-VI klasside arvestuses Tartu Raatuse gümnaasiumi VIb klass. Võitjate ekskursioon toimub 1.–2. juunil 2011. aastal. Tänavune Suur Semu Seiklus tõi kokku ligi 1600 last. Laste
võistlusülesandeks oli kaardi abiga looduses orienteerudes läbida kontrollpunkte ja võistluse lõpus igast kontrollpunktist saadud vastusega lahendada õpetliku sisuga mõistatus.
Suur Semu Seiklus toimus kolmandat aastat ja seda korraldab MTÜ G4S Noorteklubi. TE

Helen Teigari painutatud vineerist piimakotihoidja “Maiu” osales Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu korraldatud eesti-oma-puu konkursil ning sai disaini
kategoorias III koha. Samuti auhinnati tööd veel Käsitöö ajakirja eripreemiaga.
Piimakotihoidjal on lisaks etnokujundusele ka puhastamiseks kergesti eemaldatav põhi. Konkursi eesmärgiks oli luua rahvuslikest traditsioonidest inspireeritud uusi ja tänapäevaseid käsitööesemeid. Konkursile olid oodatud esemed,
millel oleks nähtav seos puude või puiduga, mis kajastuks kas materjalis, tehnikas või legendis.
TE

Bussijaamast kadunud ülikallis
oboe tagastati perekonnale
Möödunud nädalal kirjutas Tartu Ekspress,
kuidas maaliinide bussijaama pingilt kadus
80 000 krooni maksnud
muusikainstrument.
Pärast meedias kulutulena levinud uudist helises
läinud pühapäeval perekonna telefon, milles
meeshääl avaldas soovi
pill senistele kasutajatele tagasi anda.

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

Pereisa Kaido Kaha sõnul
jõudis tema tütre poolt 9. septembril bussijaama unustatud
pill olla kadunud kümme päeva. Selle aja jooksul alustati
Elleri muusikakoolile kuulunud pilli leidmiseks ulatuslikke
otsinguid, kuhu olid kaasatud
pere ja sõpruskond ning algatati kriminaaluurimine.
Kokkusaamine tanklas

Lugu sai ootamatu lahenduse aga juba mõni päev pärast
seda, kui see pälvis möödunud neljapäeval meediakajastuse. “Üks noormees helistas
pühapäeva õhtul kella 17 paiku ja ütles, et pill on tema käes.
Sõitsin kohe Põlvast Tartusse,”
kirjeldas Kaha. Kohtumispai-

gaks valiti Narva maanteel klubi Tallinn lähistel asuv tankla. Oboekohvriga mees ilmus
kohale pärast veerandtunnist ootamist. “Saime kokku
ja vaatasin pilli seerianumbrid
üle – oligi täpselt seesama pill.
Alati on ju ka see variant, et
keegi tahab halba nalja teha,”
oli Kaha esialgu umbusklik.
Pilli tagastajaks oli noormees, kes välimuse järgi viljeles punk- või metalmuusikat. Lisaks oboekohvrile oli
mehel kohtumisele tulles kaasas ka kitarr. Lühikese vestluse käigus ilmnes, et noormees
oli pilli tagaotsimisest kuulnud
sõbra käest
ning otsustas selle ajel
instrumendi tagastada.
“Mina sain
tema jutust
aru, et ta oli
ise võtnud
selle pillikohvri sellest
kohast bussijaamas, kuhu see
tol päeval ununes. Ta ei osanud seletada, miks ta sellega
kohe politseisse ei läinud. Ma
ei küsinud ka,” kirjeldas Kaha.
Kuna oboe polnud kahjustada saanud, siis loobus Kaha
pilli leidnud mehe nime ja
motiive edasi uurimast. Samuti ei soovi ta mehe telefoninumbrit ajakirjanikele aval-

dada. “Ma nagu ei leia vajadust, las ta olla. See lugu on
aususe ja ebaaususe piiri peal.
Hea küll, et pill kümme päeva
tema käes oli – oleks võinud ju
tõesti kiiremini sellega midagi
ette võtta – aga ma ei tea, mis
tal mõttes oli. Ma võin ainult
teda tänada tagastamise eest,”
sõnas ta.

Lühiuudised

Lennukitest kadugu teine
piloot ja kemps
Odavlennufirma Ryanair’i pealik Michael O’Leary oskab raha lugeda ja nendib, et tsiviillennundus laristab raha.
Kaotada tuleks tualetid, kabiinist teine
piloot ning müüa seisukohti. Kui autopiloot võiks oma ülesandega veel hakkama saada, siis istuvate-seisvate inimmasside ihuhädale O’Learyl asendustegevust pakkuda pole.
TE

Hea pill annab hea mänguoskuse

Tänaseks on avaldus pilli kadumise uurimiseks Lõuna prefektuurist tagasi võetud
ja 14-aastane peretütar saab
oboeõpinguid
jätkata. Samuti ei pea perekond Kaha
enam mõtlema sellele, kuidas ülikallis pill
Elleri muusikakoolile hüvitada.
Va a t a m a ta juhtunule on Kaido Kaha
seda meelt, et muusikakooli otsus lastele harjutamiseks
sedavõrd kallid pillid anda, on
õige. “Hea pill on ikka hea pill
ja kui sellega varasest noorusest õppida, siis tuleb ka hea
mänguoskus. Ma arvan, et laps
jääb muusika juurde ja tal on
selle asja vastu rohkem huvi,”
sõnas Kaha.

“See lugu on aususe
ja ebaaususe piiri
peal, aga ma võin
teda ainult tänada pilli tagastamise eest.”

Washingtonis jagati
autotööstuse X-auhinnad

Pilli kadumise lugu
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 kadus pill bussijaamast teadmata suunas.

X Prize ehk X-auhind asutati 1996.
aastal lennunduses, innustamaks valitsusväliseid organisatsioone inimest
kosmosesse lennutama. Ka autonduses on oma X-auhind ning tänavu
võitis peaauhinna (60 miljonit krooni)
Edison2. See on ülikerge auto, mis
rüüpab 100 km läbimiseks u 2,3–2,4
liitrit bensiini. Seda auhinda ei saanud
Euroopa autoinsenerid ega Ränioru
arvutigeeniused. Edison2 taga on Virginias (USA) tegutsev ning vormelimaailmas ja Nascaris tuntud firma, kes
kasutas komposiitmaterjale ja titaaniumi, et luua tavaline, aga eriti kütust
säästev neljakohaline sõiduk. Insenerimõtet on kasutatud isegi rattamutrite juures, mis kaaluvad 11 grammi
tükk. Sõidukit veel osta ei saa aga selle
orienteeruv hind saab olema 240 000
krooni juures.
TE

ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS,
ÜLLATUSHINNAD KODUKINDLUSTUS,
SÕIDUKI KASKOKINDLUSTUS, LIIKLUSKINDLUSTUS
SINU KINDLUSTUSTOHTER t3BFLPKBQMBUT 5BSUVt5FMt'BLTtXXXMLNFF
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Viga saanud Põldma asemel laulab Vanemuises Dvinjaninov

Kultuur

Eeloleval laupäeval, 25. septembril toimub Vanemuise teatri suures majas opereti “Orpheus põrgus” esietendus. Orpheuse rollis astub lavale Andres
Dvinjaninov. Algselt nimiosa kehastama pidanud Urmas Põldma sai möödunud neljapäeval RO Estonias “Silva” esietendusel tõsise jalavigastuse.
Urmas Põldma soovis küll meelekindlalt Vanemuise esietendusel osaleda, kuid vigastus ei võimalda siiski füüsilist pingutust ja laulja vajab taastumiseks täielikku rahu.
Andres Dvinjaninov on oma pika teatrikarjääri jooksul lisaks draamalavastustele osalenud nii muusikalides, operettides kui ooperites. Rolli
omandamine viie päevaga on tõsine väljakutse, aga Orpheuse roll pole mahult õnneks väga suur – ainult seetõttu on nii kiire asendamine
üldse võimalik.
“Andres Dvinjaninov on väga võimekas artist ning ootame huviga tema rollilahendust esietenduvas operetis,” ütles teatri juht Paavo Nõgene.
Jacques Offenbachi “Orpheus põrgus” on kirjutatud 1858. aastal ning seda teost peetakse esimeseks klassikaliseks täispikaks operetiks. Sisult
on see antiikse loo üsna häbematu paroodia ning lõikav satiir omaaegse Prantsusmaa ühiskondlike ning poliitiliste olude aadressil.
TE

Teadlaste öö tuleb
põnevusest unetu
Tartu tuletõrjest
19. sajandi 1. pool oli Tartu linnale kahjutulede poolest küllaltki
rahulik aeg. Aastatel 1829–1859, seega 30 aasta jooksul puhkes linnas vaid 11 suuremat põlengut. Tulekahjude kustutamist toimetas
kellahelina ja trummipõrina saatel kokkurutanud rahvahulk omal
algatusel. Eriti paistsid silma tudengid ja käsitöösellid, kes püüdsid
avalikkuse ees üles näidata oma nooruslikku uljust ja osavust.
Ettepaneku asutada linnas palgaline tuletõrjesalk tõrjus raad
1832. a rahapuudusele viidates tagasi. Summasid ei eraldatud
ka aegunud tulekustutusvahendite (3 käsipritsi voolikutega, teist
samapalju voolikuteta, 12 redelit, 10 vankrit, mitusada nahkämbrit ja muudki) uuendamiseks. Häda oli selles, et halbade hoidmistingimuste tõttu muutusid just voolikud kiiresti kõlbmatuiks.
Alles 1863. a jõuti brandcollegiumi asutamiseni. Sinna astus
120 vabatahtlikku, kes esindasid kõiki Tartu rahvakihte ja elukutseid. Linn ehitas nende tarvis väikese kivist pritsimaja, mida
peagi täiendati torniga voolikute kuivatamiseks ja ronimisharjutuste sooritamiseks.
Oma 25. aastapäevaks oli Tartu vabatahtlik tuletõrje 520 liikmega juba korralikult funktsioneeriv organisatsioon. Tegutsesid ronijate, pritsimeeste, korrapidajate, veetoojate ja päästjate
jaoskonnad. Meestele korraldati regulaarselt õppusi ja harjutusi, nad said uhked vaskkiivrid ja esindusliku musta vormi. Tuletõrjujad hakkasid osalema paraadidel ja korraldama populaarseid vabaõhupidusid.
1877. aastast oli pritsimajas alaline valve. 1882. a saadi esimene, 1894. a teine auruprits. Juhtpositsioonid kuulusid loomulikult
kohalikele sakslastele. Saksa daamid kinkisid tuletõrjele uhke lipu
pealetikitud deviisiga “Jumalale auks – ligimesele kasuks”.
Erakordselt ärevaks kujunes tulekahjude osas 1883. a. Märtsist oktoobrini registreeriti linnas 25 suuremat ja 19 väiksemat
põlengut. Kogu linn oli ärevuses, kuna ilmselt oli tegu süütamistega. Kodanikud hakkasid öösiti pidama valvet ja saidki süütaja kätte. Püromaaniks osutus vaimuhaige sakslasest
tudeng, kes pealegi kuulus pritsimeeste hulka. See tegi lõpu
ka kohalike saksa lehtede vihjetele nagu oleksid pahategijad
olnud C. R. Jakobsoni meelsed “noor-eestlased”.
Teinekord võis tulekahjust tõusta tulugi. 1903. a 19. juuli hommikul põles maha Jaama tänaval asunud “Vanemuise”
seltsimaja. Seltsiinimeste noorem põlvkond rõõmustas. Juba
ammu olnuks aeg ehitada eestlaste tähtsamale seltsile avaram
ja esinduslikum hoone. Ja mitte aguliks peetud ülejõe linnaossa, vaid kuhugi kesklinna külje alla. Õnneks oli mahapõlenud
maja kindlustatud 17 000 rubla eest. Oma aja kohta küllaltki
suur summa. Moodustati ehituskomitee eesotsas väsimatu Jaan
Tõnissoniga ja leiti sobiv krunt Aia (praegu Vanemuise) tänava
linnapoolses otsas. Kohal, mida tartlased nimetasid Tuunimäeks
ja mis kuulus Hellenurme mõisnikule von Middendorfile. Hoolimata kohalike baltisaksa liidrite vastuseisust müüs ta krundi “Vanemuisele”. Nüüd hakati koguma raha uue maja tarvis.
Eestlasi kutsuti üles tegema annetusi ja andma allkirju vekslitele
pangalaenu saamiseks. Oma kaalukas osa kuulus Tartu hoiu- ja
laenuühisusele, mida samuti juhtis Jaan Tõnisson.
Uue ja uhke teatrihoone projekt telliti Helsingist Armas
Eliel Lindgreni arhitektuuribüroolt. Teatri- ja peosaal (see
projekteeriti mitte tõusva, vaid ühes tasapinnas põrandaga)
pidi mahutama 700 külalist. Ehitustöödega tehti algust 1905. a
aprillis ja juba 1906. a augustis avati uus ja ilus, elektrituledes
särav “Vanemuise” maja. Siin leidis endale kodu Eesti esimene
kutseline teatritrupp – tuntuks saanud ja kultuurilukku läinud
Karl Menningu teatrina.

Tartus viiendat korda peetaval teadlaste
ööl vallutavad noored
laborid ja professorite
tagatoad. Ilmneb aga,
et ühiselt tehakse palju
muudki peale katseklaaside klõbistamise – muu
hulgas vaadatakse näiteks, kuidas töötab Aura
veekeskus ja kuidas laserid lehmi lüpsavad.

Programm

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

Reedel, 24. septembril tähistatakse Euroopas ja mitmel
pool Tartus ning Tartu ümbruses teadlaste ööd. Ürituse
ühe korraldaja, teaduskeskuse AHHAA projektijuhi Irina
Orekhova sõnul tahetakse seeläbi teadlaskond ja tavainimesed omavahel kokku viia.
“Rahvusvahelise teadlaste
öö eesmärk on näidata tervele
Euroopa rahvale, et meie kõrval elavad ja töötavad samasugused inimesed nagu meie, aga
nad on erilised – nad oskavad
väga palju ja teavad väga palju,”
sõnas Orekhova. Öö on teadusasutuste külastamiseks valitud
aga seetõttu, et sel ajal ei toimu teadustööd ja teadlased on
valmis inimestele näitama, kus
ja mille kallal nad töötavad ja
miks see inimestele hea on.
“Ma arvan, et teadlastele on
see hea võimalus ennast tutvustada. Aeg-ajalt kostab nurinat,
et kuhu see maksumaksja raha
läheb ja mis meile sellest ikkagi kasu on? Külastajatele, eriti
noortele oleks see aga võimalus
näha, et on võimalik valida ka
teistsugust elukutset kui jurist
ja juuksur,” sõnas ta. Niisiis on
ettevõtmise tagamõte ka see, et
näidata, et pole ühtegi teadlast,
kes kurdaks oma igava ameti
üle.
Enamus üritusi tasuta

Teadlaste öö üritused saavad
alguse juba reede pärastlõunal. Suurimateks teadusmekadeks kehastuvad sel puhul Aura
veekeskus, Ahhaa teaduskeskus Lõunakeskuses, Maaülikooli teadushooned ning Tartu ülikooli Chemicum. Lisaks
neile leiab teadusele pühendatud tegevusi veel raamatukogu-

Mullu peetud Teadlaste ööl toodi põnevad katsed ka Aura veekeskusesse.
Foto: teaduskeskus Ahhaa

dest, muuseumidest, raeplatsilt
ja isegi Emajõelt. Samuti asub
osa teadusasutusi linnast väljas,
näiteks Tõravere observatoorium või Maaülikooli laut Märjal, kus lehmade eest hoolitseb
laserjuhitav lüpsirobot. Selleks,
et kõik huvilised õhtu jooksul
võimalikult paljudesse paikadesse jõuaksid, on käima pandud teadusbussid, mis väljuvad
Raekoja platsilt iga tunni tagant
alates kella 17.30-st. Enamus
teadlaste öö üritusi on külastajatele tasuta.
Irina Orekhova sõnul võiks
tänavuse teadlaste öö naelaks
kujuneda Chemicum. “Kindlasti on põnevaim Chemicumi

külastamine, sest väidetavalt on
see praegu kõige kallim õppehoone Euroopas – ta on nii uus
ja täis kallist varustust. Iga päev
sinna ju külastajaid ei lasta, aga
praegu, kord aastas, saab seda
külastada,” sõnas ta.
Ahhaa keskusel on plaanid
tehtud juba ka tulevase aasta teadlaste ööks. Orekhova
sõnul võib tulevikus enam näha
sedagi, kuidas teadlaste avastusi Tartus praktiliste asjade
tootmisel rakendatakse. “Kui
varem oli teadlaste öö suures
osas Tartu ülikooli keskne, siis
nüüd tahab järjest enam tehnoloogiaettevõtteid kaasa lüüa,”
sõnas ta.

Põnevat tänavusest teadlaste
öö programmist:
Kell 12–20 Auramised
Aura keskuses. Toimuvad
ekskursioonid Aura “kõhu
alla”.
15–19 Planeedimäng –
start Pirogovi platsilt. Teeme Päikesüsteemi väikesest
osast pisi-pisi-pisi mudeli.
Kell 18–22 Ööelurikkus
Tartu ülikooli loodusmuuseumis (Vanemuise 46)
Kell 19 ja 21 “Lemmikloomad maod”, juhendab Sergei Põlme.
Kell 20 “Öös on hääli - ritsikast hundini”, heliettekanne Veljo Runnelilt.
Kell 19–22 Tead, laste öö!
Ahhaa keskuses. Etteregistreerijatele AHHAAs kõik
tasuta, tel 731 5637.
Kell 18–22 Salalaborid
vanas anatoomikumis
Kell 19–22 pakutakse vanas anatoomikumis
ravimtaimeteed ja räägitakse ravimtaimedest. Lisaks
oma töötajatele esineb TÜ
farmaatsia instituudi ravimtaimede valdkonna spetsialist Maaja Paavo.
Kell 18–20 avatud anatoomikumi osa Maie Toomsalu
juhendamisel.
Kell 18.30–22 Salalaborid
keemikumis
18.30 sissepääs majja
(laborite tutvustus)
19.00 Prof Enn Lusti loeng
“Kas kõrgefektiivne energeetika on varsti saabumas?”
20.00 ja 21.00 “100+ katset keemias” videoprojekti
esitlus ja elavad katsed
Kell 19.30 Tehnoloogiaretk Berendseni vaibapuhastusse Nõos. AHHAA
tasuta eribuss Nõo-Tõravere suunal väljub Raeplatsilt
kell 18.45 ja toob tagasi kell
22. Tel 515 6766, pane end
kirja.
Kell 21–04 Sukelduvate
teadlaste öö Aura keskuses.
See üritus on kutsetega. Siiski, teadlaste auks valla pääsevat sära ja erivärvilisi tuleleeke saavad nautida kõik,
kellele õhtuse jalutuskäigu
ajal (ca. 23.00) Aura tee peale jääb.

LAENUD: TARBIMISLAEN, KULLALAEN, ENERGIALAEN, KOOLILAEN
HOIUSED: KULLAHOIUS, TÄHTAJALINE HOIUS
3BFLPKBQMBUT 5BSUVt5FMt'BLT tXXXSBIBZIJTUVFF
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Politsei annab leitud asjad linnale üle

Liiklus

Tartu politseijaoskond annab septembri lõpul Tartu linnavalitsusele üle ligi poolsada jalgratast, paar rollerit ja muid leitud asju, millele omanikud ei ole aasta jooksul
järele tulnud.
Septembri lõpul antakse linnale üle alates 2009. aasta aprillist leitud või varastelt
kätte saadud kraam. Oma kaherattalisest ilma jäänutel on võimalik enne rataste
linnale üleandmist lisaks andmebaasist otsimisele tulla 29. septembril kl 8-17 Lõuna
prefektuuri (Riia 132), kaasa võtta ratta dokumendid ja isikut tõendav dokument.
Asjaõigusseaduse kohaselt peab kaotatud asja leidnud isik teatama leiust kaotajale või omanikule. Kui kaotaja või omanik ei ole teada ja asja väärtus ületab
100 krooni, tuleb leiust teatada politseile. Politseile antud asju hoitakse aasta ning

pärast seda antakse need asjad, millele omanik ei ole järele tulnud, üle leiukoha kohalikule omavalitsusele.
Linnavalitsusele üleantavate asjade hulk viitab sellele, et paljud inimesed, kes on mõne
eseme kaotanud või kellelt on see varastatud, ei oska seda politseist otsida või ei suuda
omandiõigust tõestada. Politsei teavitab suurematest leitud esemetest kohaliku meedia
kaudu ning leitud esemete kohta saab infot ka politsei- ja piirivalveameti koduleheküljelt.
Asja kättesaamiseks tuleb pöörduda kättesaamise kohana märgitud kontaktandmetel.
Möödunud aastal andis politsei Tartu linnale üle 40 leitud jalgratast, millest osa
korrastas sõidukõlbulikuks MTÜ Pärmivabriku Töökoda. Rattad jagas linnavalitsus
Tartus laste hoolekandega tegelevate asutuste vahel.
TE

Kesk tänava uuendus pani autojuhid seadust väänama
Septembri alguses
avatud Võru-suunaline
jalgrattatee tõi rõõmu
ratturitele, ent pani
osa kohalikke elanikke
nördima – uue teega
kaasnevad liiklusmärgid
keelavad neil oma maja
ees parkimise. Osa juhte
teeb seda aga keelule
vaatamata, sest mujale
minna pole võimalik.
Nigula ja Saekoja tänavate
vahelises lõigus on kõnniteele
pargitud sinine sõiduauto ja väikebuss. Autode valdajale, alles
mõni kuu tagasi Karlovasse
kolinud Rihole tuleb parkimiskeeld suisa üllatusena. “Ausalt
öeldes pole ma märganudki
seda keelumärki. Tänava otsas
on märk, mis kõnniteele parkida lubab ja arvasin, et see kehtib ka siin.”
“Ja kuhu ma siis parkima
peaks?” ärritub Riho. “Liikluskorraldus tuleb ümber muuta ja
kogu lugu.
Maja hoovis on vaid üks parkimiskoht. Kui aga siin, tänaval,
ilusti parkida, mahuvad teised
autod mööda ja ka kõnniteele
inimesed liikuma,” leiab ta.
Sarnases olukorras, kus elumaja ees parkimine nüüdsest
keelatud, on Kesk tänaval kuus
elumaja Alevi ja Saekoja ning
Õnne ja Vaba tänavate vahel.
“Ei oska linnaisade mõtteid
kommenteerida, miks just meie
maja ees autode hoidmine on
ära keelatud, peaaegu igal pool
mujal on lubatud. Kuidagi nagu
jabur jah,” nendib Riho.
Seaduserikkumise
vahepeal

Õnne ja Vaba tänavate vahel
elav Mikk on samuti kummalises olukorras. Tema maja ees

asub parkimiskeelu märk alles
paarikümne meetri kaugusel
tänavate ristist, aga kõnniteel
parkimine enne keelumärki
pole joontega lubatud. Just seal,
ristmikust vähemalt 5 meetri kaugusel enne keelutsooni
Mikk oma Lexust pargibki.
“Natuke arusaamatu see asi
siin on. Kõnniteel parkimise
märki pole, parkimiskeelu oma
ka mitte. Nii peaksin auto ju
teeserva jätma. Sel juhul aga ei
mahuks keegi mööda. Riskin ja
pargin rattaga siiski kõnniteel,
jättes ruumi nii teistele sõidukitele kui ka jalakäijatele. Ühtki muud lahendust ei tea, sest
hoovis pole ruumi,” kurdab ta.
Kui politsei peaks majaelanike parkimisse sekkuma hakkama, ei jääks aga muud üle, kui
oma sõidukid naabermajade
või –tänavate parkimiskohtadele viia.
Lahenduseta olukord

Tartu linnavalitsuse teedeteenistuse peaspetsialist Siim Mitt
möönab, et parkimispiirangud
Kesk tänaval tulenevad sügisel
valminud jalgrattateest. Nimelt
jäi tee tõttu tänavaruumi sedavõrd väheseks, et parkimiskohtade lubamine sõidutee ja kõnnitee piirile oleks tähendanud
liiklusseaduse rikkumist. Nende majade ees, kus parkivad
sõidukid ei võimalda jalakäijale 1,5-meetrist käiguteed, ei saa
parkimist lubada. “Nõuetekohane peab olema nii jalakäijatele jääv liiklemisruum kui ka
vaba sõidutee. Seda aga piiravad kohati ka kõnniteele rajatud hoonete valguskastid ja trepid,” sõnas Mitt.
Otsust osade majade ette
parkimiskeelu märgid paigaldada, ei langetatud kergekäeliselt.

Õnne tänava ristmik: keelumärgi mõju pole veel alanud, aga kõnniteel parkimine pole ka lubatud. Nii peaks tegelikult auto parkima sõidutee servas, ent sel juhul teised liiklejad enam mööda ei mahuks. Saekoja ja Nigula tänava vahelisel lõigul pargivad kohalikud elanikud
julgelt ka keelupiirkonnas (alumisel fotol).
Fotod: Rasmus Rekand

Muu hulgas kiitis selle heaks
linna tellitud liiklusekspertiis.
Samas pole linnal pakkuda
lahendust sellele, kuhu peaksid
parkimisõiguse kaotanud linlased oma sõidukid tulevikus jätma. “Paljudel kruntidel on parkimine krundisiseselt siiski võimalik, kuid ollakse harjunud
tänavamaal parkima, mis on
märksa mugavam. Kui parkimine ei ole kinnistu mõõtmete tõttu võimalik, tuleb parkida lähi-

piirkonnas aladel, kuhu parkimine on lubatud,” sõnab Mitt.
Uute parkimisalade loomist
Kesk tänavale linn ei plaani.
“Prioriteet on siiski Tartu linnas kergliiklusteede võrgustiku
arendamine ja läbi selle jalgsi ja
jalgrattaga liiklemise soosimine. Paratamatult toob see kaasa
muudatusi liikluskorralduses ja
olemasoleva tänavamaa kasutuses.”
Oliver Kund / Rasmus Rekand
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Lodi Jõmmu ja viikingilaev Turm kutsuvad öiste vete ilu nautima

Uudised

Septembris ja oktoobris viib lodi Jõmmu huvilisi romantilistele retkedele tuledesäras Emajõel, hilisõhtutel ilmaruumi uudistama, perega jõele pannkooke küpsetama ja rändlindudele lehvitama. Samuti
käiakse jõhvikaretkedel müstilises Suursoos. Looduslodi pakub keskkonnainvesteeringute keskuse toel sügisesi loodusõppeprogramme
ka lasteaedadele ja koolidele.
“Eriti põnev on minna laevaga paikadesse, kuhu maad mööda
ligi ei pääse – näiteks Suursoosse ja Emajõe suudmesse Praagale. Kui
seda teha veel ajaloolise laevaga, on keset ürgset sood seilates tõepoolest tunne, justkui oleksid mõned head sajandid ajas tagasi kuk-

kunud,” ütles Emajõe Lodjaseltsi tüürimees Liisa-Lota Kaivo. “Laevadega Suursoos jõhvikal käimine oli kunagi täiesti tavaline, üritame
seda traditsiooni nüüd taaselustada.” Jõmmu üllatab retkelisi pea
hääletu kulgemisega, olles nüüdsest varustatud tõhusa mürasummutussüsteemiga.
Viikingilaev Turm aga ootab seiklushimulisi Saadjärvele. Seiklushimulised saavad end proovile panna ka seiklusmängus “Turmakutsarid Saadjärvel”, mille käigus tuleb järvel purjetades üles leida peidetud
varandus. Pärast vallutusi järvel saavad viikingid kümmelda kuumas
ujuvsaunas. Laevaretkede piletid on saadaval Piletilevis.
TE

Motoshow toob Tartusse uusimad
automudelid ja kummide vilina

Tartu linn paneb kesklinna
krundid oksjonile
Uue nädala algul toimuval enampakkumisel
müüb linn seekord kesklinna lähedal asuvaid
Supilinna krunte ja hoonestatud kinnistu Tammelinnas.

Viieteistkümnendat korda toimuval Tartu autonäitusel Motoshow näidatakse tartlastele kuutteist uut automudelit.
24. –26. septembrini toimub
Tartu messikeskuses Motoshow, kus lisaks uutele automarkidele on vanemale põlvkonnale elamuseks kohtumine
noorpõlve sõidukitega. Eesti
Lada Klubi toob uudistamiseks
kõik omal ajal tootmises olnud
Ziguli ja Niva mudelid. Tänavu möödub 40 aastat esimese
Ziguli seeriatootmise algusest.
Tutvustatakse ka maagaasil
töötavaid sõiduautosid. Õkonoomseimad mootorid on täna
Opelil ja Volkswagenil, mille kütusekulu gaasile ümberarvestatuna on 4 kilo 100 kilomeetri kohta. Näitusel on väljas
ka MAN Lion’s City maagaasil
töötav buss. Tegemist on esimese selle margi presentatsiooniga Eestis.
Tartu Kalevi Veemotoklubi toob vaatamiseks kiirpaadi

Muu hulgas näeb nädala lõpul toimuval auto-show’l ka Opel Merivat.

OSY 400. Selle 38 hj mootoriga
on vee kohal hõljudes võimalik
arendada kiirust 100 km/h.
Autosõprade looming
jõuab vaatajate ette

Motoshow raames toimub ka
HTG Custom Show, mis toob
külastajate ette üle poolesaja harrastusauto. Taolised show’d on

Skandinaavias ja Euroopas ülimalt populaarsed pereüritused.
Custom Show eestvedaja Ringa
Lotta kinnitusel tuleb vahet teha
erinevatel harrastusautodel. Tartus esitletakse styling, performance
ja tuuningsõidukeid.
Tuuning on kallis harrastus.
Autotoorik võib maksta oma
100 000 krooni, lõpptulemus aga
küündida ligi miljoni kroonini.

Foto: Internet

Reedel, 24. septembril maksab
pääse kõigile 40 krooni. Laupäeval, 25. septembril maksab täiskasvanu pilet 70 ja sooduspääse
40 krooni. Pühapäeval, 26. septembril teevad korraldajad kummarduse õrnemale soole ja siis
saavad kõik naised autonäitusele
poole hinnaga. Kohapeal on parkimine tasuline.
Tartu Ekspress

“Tartu kesklinnas pole meil
krunte eriti pakkuda olnud, sest
enamik maast on võõrandatud.
Seetõttu peaksid kesklinnast
5-7-minutilise jalutuskäigu kaugusel ja Emajõe lähistel asuvad
Marja tänava krundid olema
kinnisvaraturul üsnagi atraktiivsed. Samuti on seda kindlasti Tammelinnas pakutav eramuga kinnistu, kuhu saab vajadusel
kohe elama asuda,” kommenteeris linnavarade osakonna
juhataja Kunnar Jürgenson.

Enampakkumisele minevate
Marja 15 ja 17 kruntide alghinnad on 800 000 ja 520 000 krooni, Tammelinnas asuval Kuldnoka 3 kinnistul 990 000 krooni.
Linn müüb teisipäeval toimuval
enampakkumisel ka mitu erineva suurusega korteriomandit
Turu tänaval, Taara puiesteel ja
Vara vallas ning mõttelised osad
Ujula ja Herne tänaval asuvatest kinnistutest,
Suuline enampakkumine algab
teisipäeval, 28. septembril kell 9.30
Tartu linnavalitsuse linnavarade
osakonna nõupidamiste ruumis
(Küüni 5, ruum 115) . Osavõtutasu 1000 krooni koos tagatisrahaga
tuleb kanda enne 28. septembrit
linnavarade osakonna arvele.
Tartu Ekspress

Rocki korvpallikooli nimesponsor on Salva
Rocki korvpallikooli peasponsoriks sai Salva Kindlustuse AS.
Sama ettevõte on toetanud noorte korvpalli viimased neli aastat
ning kava kohaselt jätkab seda
vähemalt järgneva kahe jooksul.
Rocki korvpallikooli noortevõistkonnad hakkavad män-

gima Salva/Rock nime all. Esimene võistlusvormi esitlus koos
korvpallikooli näidismänguga
toimub 24. septembril Tartu ülikooli spordihoones Balti korvpalliliiga karikaturniiril kahe
poolfinaali vahel.

Jacques Offenbach

Tartu Ekspress

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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Maaülikooli laborid avavad teadlaste ööl oma uksed

Mänguasjamuuseum avas lastestuudio

24. septembril toimuval üle-euroopalisel teadlaste ööl saab Eesti Maaülikoolis näha angerjate märgistamist, piimatoodete valmistamist, robotlüpsi, biogaasi tootmist, betooni purustamist ning muid põnevaid katseid.
Õppehoonete uksed on avatud kella 16–22. Kreutzwaldi 5 fuajees näitavad limnoloogid angerjate märgistamist
ja planktonorganisme ning lasevad kuulata kalade hääli. Maaehituse osakond alustab samas majas oma programmiga kell 18. Näha saab viimistlusmaterjalide ja looduskivide kollektsiooni, looduslikest materjalidest katsemaja,
terase ja betooni tugevuse hindamist, puidu seen- ja mardikakahjustusi jpm.
Mikromeiereis (Kreutzwaldi 64) valmistatakse erinevaid piima- ja lihatooteid. Zoomeedikumis (Kreutzwaldi 62)
saab teha ringkäigu loomaskelettide muuseumis. Kes tahab näha elusaid loomi ja robotlüpsi, peab sõitma Märjale
maaülikooli katselauta. Kreutzwaldi 56 garaažikorpusse on aga oodatud tehnikasõbrad. Tutvustatakse päikeseküttesüsteemi, biogaasi tootmist, seadmete automaatjuhtimist.
TE

Tartu Mänguasjamuuseumi Teatri Kodu (Lutsu 2) teisel korrusel alustas tööd lastestuudio,
kus saab osaleda erinevates teatri- ja mänguasjateemalistes õpitubades.
Eelkooliealistele lastele pakub palju põnevust õpituba “Varalaeka saladus”, mis viib
muinasjutulisele jalutuskäigule Teatri Kodu keldritesse Jacob von Lutzu juurde. Kooliealised
lapsed saavad oma oskusi ja teadmisi täiendada maskide töötoas, varjuteatrit meisterdades või teatrinukkude hingeeluga tutvudes. Endiselt toimuvad populaarsed multifilmitöötoad.
Iga kuu teisel laupäeval saab lastestuudios teatrimaailma ust paotada terve perega, kui
toimuvad Koostegemise päevad – meisterdatakse Sipsikut, papist teatrit ja muud toredat.
Iga kuu viimasel laupäeval on kõik huvilised oodatud Pannkoogihommikutele.
TE

Koera järelt koristamine näitab hoolivust looduse vastu
Koera väljaheiteid linnatänavail ei tahaks näha
ükski linnakodanik. Veelgi ebameeldivam on neid
mitte näha ja ... sinna
sisse astuda.
KAIE PÄIKE
toimetus@tartuekspress.ee

Kuigi igal koera- (ja ka kassi-!) omanikul on kohustus oma
looma väljaheited ära koristada, ei täida seda nõuet siiski
mitte kõik. Et loomaomanikel
oleks oma looma järelt lihtsam
koristada, paigutas linn 7 aastat tagasi avalikesse loomadega enamkäidavatesse kohtadesse esimesed
koerte väljaheidete kogumise
kastid.
Üle linna on
junnide koristamiseks mõeldud spetsiaalsete kilekottidega
koeraomanikke rõõmustamas 19 kollast
kasti. Mõni küll veidi väsinum
ja rohkem roostesem, mõnel on
säilinud uuem väljanägemine.
Vaatamata praegusele majanduslikule olukorrale täidetakse
kollaseid kaste kilekottidega ka
järgmisel aastal.

ära harjunud,” rõõmustab Tartu linnamajanduse osakonna
haljastus- ja puhastusteenistuse
juhataja Madis Tammeorg.
Kilekottidele on suurelt peale kirjutatud nende otstarve:
“Koerte väljaheite kott”. Ning
ka pildiline kasutamisõpetus –
neile, kes seda veel kasutada ei
oska. “Kirjad on vajalikud selleks, et neid vaid sellel eesmärgil kasutataks,” räägib Tammeorg. Esimestel aastatel juhtus,
et kilekotte kadus kastidest pakkide kaupa ning eesti keelt mitteoskavad turumüüjad pakkisid neisse kurke
ja muid aiasaadusi.
Viimastel
aastatel kulub
kotte üsna stabiilselt, algusaastatel oli
vajadus kaste
kottidega täita üsna kõikuv.
Talvel kasutatakse kotte siiski vähem kui
teistel aastaaegadel. Aastas
kulub keskmiselt 110 – 120 000
kilekotti, seega ligi 10 000 kuus.
Kaste täidetakse kottidega vastavalt graafikule, mõnes
kohas pannakse lausa üle päeva 50-100 kotti sisse. Hooldusleping, mis sisaldab nii prügikastide täitmist kilekottidega kui
jäätmetest tühjendamist, samuti kastide hooldamist ja remonti, on sõlmitud Elva Kommunaal Grupp OÜga ning läheb
käesoleval aastal linna eelarvest

Esimestel aastatel
kadus kastidest
kilekotte pakkide
kaupa ning eesti
keelt mitteoskavad
turumüüjad pakkisid
neisse kurke ja muid
aiasaadusi.

Üle 100 000 koti aastas

“Loomaomanikud on meeldivalt selle projektiga kaasa tulnud ning kottide kasutamisega

LASTEKAUPADE JAE- JA
KOMISJONIMÜÜK.
MÜÜME KÕIKI ASJU, MIS MÜÜGIS ON
VÕI MÜÜKI VÕTAME. :)
SUUR VALIK VANKREID ja
KOMBEKAID.

SÕBRAKESKUS, Võru 55F (Maxima kõrval)
E-R 10-18, L 10-15, tel 506 7595, info@illikuku.ee

Aadressil www.illikuku.ee on e-pood

Asukohad

Kuigi koera väljaheidete kastid on loomaomanikele hädatarvilikud, ei pruugi neist siiski alati rõõmu
olla – foto tegemise ajal täna hommikul polnud kilekotte ei Vaksali ega Vanemuise pargis. Foto: Kaupo Torim

maksma 96 000 krooni.
Esimesed 13 kasti pandi linna 2003. aastal, neist 2 lammutati üsna pea. Järgmised 10 kasti paigaldati aastal 2006 ning ka
neist lõhuti 2. Lähiaastatel pole
plaanis uusi kaste lisada, küll
aga vajaksid mõned vanemad ja
roostehambast puretud kastid
uute vastu väljavahetamist.
Teiselt poolt maakera

Kilekottide materjal laguneb
looduses paari aastaga. “Bio-

lagunevad kotid on väga kallid
ning paberkotti pole mõistlik
meie kliimas kasutada,” põhjendab Tammeorg kottide valikut.
Praegune partii kilekotte – 150 000 tükki, hinnaga
23 000 krooni – saabus Hiinast ning selleks kulus tervelt
4 kuud. Ühe koti maksumuseks tuleb ligi 15 senti. Tänu
täpsele arvestusele on Madis
Tammeorul pidevalt kottide
kulumisest täpne ülevaade –
alates 2. juulist kuni 17. sep-

tembrini on kulunud 44 000
kilekotti.
“Igal koeraomanikul peaks
kotike ikka taskus olema,”
julgustab Madis Tammeorg
koertega jalutavaid kodanikke mõne kotikese tagavaraks
taskusse pistma. Linna puhtuse huvides. Sest enamasti ei
tule ju koeral häda peale mitte
kakakasti juures olles, vaid ikka
muul ajal ning neid kotte võib
koos sisuga poetada ka tavalistesse, muu prügi jaoks mõeldud
prügiurnidesse.

Koerte väljaheidete kogumise kastide asukohad:
• Emajõe ääres Kartuli tn
lähistel,
• Jaama tn 120 Kivilinna
poe vastas,
• Kalda tee 26 krundil Anne
jalakäijate kiire ääres,
• Kalda tee 38 taga Anne 2.
mikrorajooni pargis,
• Kesk tn,
• Mõisavahe 53 (Kalda tee
– Mõisavahe ristmikul),
• Nõlvaku 19 jalakäijate kiire kõrval,
• Pallase pst 100 (Mugasto
Pallase ristmikul),
• Raadi pargis (Narva-Vahi
ristmikul),
• Riia 6 Lillemäel,
• Taara pst 2 ees,
• Pikk 86 taga,
• Ranna tee – Liiva tn ristmikul,
• Sõpruse pst 8 taga,
• Sõpruse silla all koerteväljakul,
• Tähtvere pargis,
• Vaksali pargis,
• Vanemuise pargis,
• Veeriku pargis.

Meeldetuletus
Lemmikloomapidajal on
kohustus oma lemmiku väljaheited ära koristada, selle
kohustuse eirajale on ette
nähtud kuni 6000 krooni
suurune trahv.
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Lutsu muuseumis näeb karikatuure

Vaba aeg

Teisipäeval avati Oskar Lutsu majamuuseumi aias lustakas ja värviline välinäitus “Eesti kirjanik karikatuuris”.
Tegemist on eesti kirjanike muuseumide ühise ettevõtmisega, mille idee
on alguse saanud lugemisaastast. Ainulaadse näituse eesmärk on rõhutada nii klassikute kui ka tänaste kirjanike inimlikku palet: kirjanik, aga ikkagi
inimene! Humoorikas lähenemine pakub selleks head võimalust. Kirjanikest
joonistatud karikatuurid näitavad, kuidas nende looming on ühiskonnas vastu kajanud ning emotsioone tekitanud. Karikatuurid võimendavad omal viisil
autorite isikupära ja meenutavad, kui palju on meil head kirjandust.
O. Lutsu majamuuseumis saab seda näha 10. oktoobrini.
TE

kell 13.45, 16.15, 18.30, 20.45 (v.
a 24. IX, 25. IX) Scott Pilgrim terve
maailma vastu

Teater

19. saj Tartu Linnakodaniku
muuseum

Sadamateater
23. IX kell 19 Kuningas Richard
Kolmas
24. IX kell 19 Kuningas Richard
Kolmas
25. IX kell 19 Paanika
1. X kell 18 Quevedo
3. X kell 16 Quevedo

Vanemuise teatri suur maja
25. IX kell 19 Orpheus põrgus
26. IX kell 16 Gorgo kingitus
28. IX kell 19 Evita
29. IX kell 19 Evita
30. IX kell 19 Kaos
2. X kell 19 Petruška pärastlõuna
3. X kell 16 Orpheus põrgus

alates 23. IX fotonäitus Würtspood,
info tel 736 1545

Annelinna raamatukogu
kell 12.30, 14.45, 17.05, 19.15,
21.30 (v. a 30. IX) Keelatud tants 3
kell 15.15, 19.45 Kaugsuhe
kell 17.45, 20 Varuvõmmid
kell 13.10, 17.30 Titetegu
kell 22 Resident Evil: Teispoolsus
kell 15 Karate kutt
kell 22.15 Machete
kell 12 Kassid ja koerad: Kiisu
kättemaks

Vanemuise teatri väike maja
26. IX kell 12 Ninasarvik Otto
28. IX kell 19 Don Juan
29. IX kell 12 Ninasarvik Otto
29. IX kell 19 Puhastus
2. X kell 19 Loss
3. X kell 12 Ninasarvik Otto

Kino
Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 13, 15.35, 18.15, 21 (ainult 24.
IX, 25. IX), 21.15 (v. a 24. IX, 25. IX)
Wall Street: Raha ei maga

kuni 10. X Elizabeth Warneri fotonäitus Vene küla briti silmade läbi

O. Lutsu majamuuseum
kuni 10. X värviline välinäitus Eesti
kirjanik karikatuuris
tammelinlaste mälestustel põhinev
näitus Kui meie omal ajal...
Info tel 746 1030

Muu
Annelinna raamatukogu
27. IX kell 11 külas on
Samuel Golomb

kell 12.45 Lelulugu 3
kell 21.15 (ainult 24. IX, 25. IX),
21.30 (ainult 30. IX) Söö.Palveta.
Armasta

Kontsert

Cinamon 24. IX – 30. IX

Näitus

Tartu linnamuuseum
24. IX kell 16 giiditund Enn Lillemetsaga kunstinäituse Enne valguse
vaheaega 1940–1946. Varane
Varmo Pirk juurde. Sissepääs prii

Tartu linnaraamatukogu

Tartu linnaraamatukogu
30. IX kell 18 esinevad laulja Sergei
Bai ja flamenkotantsija Aleksandra
Bobrova

28. IX kell 18 luuletaja ja tõlkija Igor
Kotjuhi autoriõhtu
30. IX kell 15 Linnaraamatukogu
kirjanduskohvik, vaatluse all on
Dmitri Bõkovi romaan Mahakantud

Kats!

Ninasarvik Otto

t
matssessulle !
n
e
l
o
ovin õnne
Mina udu so palju
ka ja
leheeratust
na
Tegelt
ma ei soovi
üksi! :)

Lavastaja Ott Sepp
Osades: Anatoli Tafitšuk, Veljo Reinik, Rein Pakk jt

Mudilastele

Tee rõõmu!
Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
krooni.

50

Muusikakoolis
klaverimängu
õppima hakanud väike
tüdruk otsib pianiinot.

100

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

Vanemuise väikeses majas:
26.09 kell 12
29.09 kell 12
03.10 kell 12
08.10 kell 12
28.10 kell 12 ja 18
06.11 kell 12
23.11 kell 12
12.12 kell 12
16.12 kell 12
27.10 kell 11 Viljandi Ugalas
27.02 kell 12 Rakvere Teatris
Info ja piletid: Vanemuise kassad, tel 7440 165, www.vanemuine.ee, Piletimaailm, Piletilevi

LOOMA

Tel 511 6923

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • Tel 5807 0076
Selle reklaamiga kõikidele kaupadele ja teenustele soodustus!
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Kuklachevi Kasside teater tuleb Tartusse

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

Kolmapäeval, 29. septembril etendub Vanemuise kontserdimajas maailmas ainulaadse Kuklachevi Kasside teatri etendus “Kass – Tšempion”. Kaheosalises lõbusas muusikalises etenduses teevad kaasa Dmitri Kuklachev ja tema sportlikud kassid.
Uus lugu kass Borissi seiklustest on seotud tema sportlike saavutustega ja lähenevate taliolümpiamängudega Sotšis. Kuklachevi teater
otsustas samuti osaleda neil mängudel ja komplekteeris isikliku võistkonna. Võistkonna kapten on kass Boris, kes televaatajatele on tuntud ka KiteKat reklaamist. Hämmeldunud publiku silme all sooritab ta hiilgavaid rekordeid erinevatel spordialadel: hüppab kuuemeetriselt teibalt, lendab õhupallil, sõidab rula ning jalgrattaga, ratsutab. Tema kõrval on laval veel 50 kassi Dimitri Kuklachevi koondisest.
Saatele Subboteja antud intervjuus rääkis Kuklachev hiljaaegu, et neil on oma kassiteatris kasutusel erilised dressuurimeetodid. Kuna
tavapäraselt kassid, need väikesed “tiigrid”, ei allu dressuurile, õpivad Kuklachev ja tema kolleegid eelnevalt vaatluse teel tundma kasside
iseloomu, ka esinejatemperamenti, kalduvusi ja füüsilisi võimeid. Alles seejärel koostatakse treeningprogramm ja mõeldakse välja süžee
konkreetse tsirkuseartisti esinemiseks. Etenduse piletid on müügil Piletilevis ja Ticketpros.
TE

VALDO JAHILO ANEKDOODID
Tööpäev on läbi ja Jack otsib oma pluusi taga.
John imestab:
“Mida sa otsid, pluus on sul ju seljas!”
“Jumal tänatud, et ütlesid, muidu oleksin jälle
ilma pluusita koju läinud.”
*
Uksekell heliseb. Tütar läheb avama ja hüüab
emale:
“See on korjandus uue basseini jaoks!”
“Eks anna neile siis paar ämbritäit vett!” hüüab
ema vastu.
*
Tänaval on suur rahvahulk.
“Mis juhtus? Mis juhtus?”
“Midagi pole juhtunud.”
“Aga miks siis siin selline rüselemine on?”
“Igaüks tahab ise veenduda, et midagi pole
juhtunud.”
*
Leitnant viib noorsõduritega läbi taktikalist
õppust.
“Mida on vaja teha, noorsõdur Peterson, et
vaenlane ei saaks kasutada raudteetransporti?”
“Tuleb kõik sõidupiletid ära põletada, härra
leitnant!”
*
“Kas sind tõesti huvitab telefoniraamat, et oled
sellesse nii süvenenud?”
“Ei, kallis. Aga sa ju tead, et ma ei pane ühtegi
raamatut enne käest, kui ma pole seda läbi
lugenud.”
*
Kaks kirpu väljuvad restoranist.
“Mis me teeme,” küsib üks. “Kas läheme jala
või võtame koera?”
*
Külaline hakkas lahke pererahvaga hüvasti jätma.

www.tartuekspress.ee/kuulutused

(suurused 36-52). Caramel Moda kpl
Lõunakeskuses.

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

SUDOKU
“Nii ruttu?” imestab pereisa. “Te olite täna meil
ainult kuus tundi, kaksteist minutit ja kolmkümmend kuus sekundit!”
*
Naaber saab kätte poisikese, kes tema aiast
õunu näppas.
“Kaabakas! Ma sulle näitan alles, kuidas varastada!”
“Jumal tänatud, et keegi lõpuks ka õpetab,
muidu jää jälle vahele...”
*
Autoinspektor peatab auto.
“Kas te märki ei näe? Siin on lubatud sõita
ainult ühes suunas.”
“No ja mis siis? Kas ma sõidan kahes suunas või?”
*
Sõidab mees autoga, teepervel seisab naine
ülestõstetud käega. Mees peab kinni, naine
küsib:
“Kas Tartu on kaugel?”
“Ei ole.”
Naine istub autosse, sõidavad, mõne aja pärast
küsib naine:
“Kas Tartu on veel kaugel?”
“Mitte veel, vaid juba...”
*
Ämm sõitis noorperele külla.
Naine: “Sa oleksid võinud minu emaga pisut
jalutada, näidata talle linna.”
Mees: “Asjata, ma proovisin. Ta leiab alati tee
koju!”
*
Mees tuleb hilja koju:
“Naisuke! Aga mina tulen kalmistult!”
“Issand! Kes suri?”
“Kurat! Sa võib-olla ei usu, aga seal on kõik
surnud!”

Ehitustööd

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

Põllundus

Katused ja korstnad, fassaadid,
soklid. KÜ-d ja eramajad.
Tel 5625 1750.

Müüa toidukartulit (kollane, 300 kg).
Toome ise koju. Tel 5194 0801.
Võtan rendile põllumaad.
Tel 513 4597.

Kinnisvara müük

Teenus

2-toal korter Jaamamõisa selveri
kõrval otse omanikult ja soodsalt.
Tel 5858 6512.

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

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

Küte
Kuiv kütteklots, kamina- ja halupuu,
puitbrikett. Tel 5197 8500.
Kuivad kütteklotsid, puit- ja turbabrikett. Vedu meilt. Tel 506 8501.

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

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

Loomad

Printerite
tahmakassettide
täitmine

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

RISTSÕNA

Tel 734 3420 www.tonerex.ee
Ilmatsalu 1, Tartu

Muu
Müügil naisterõivaste moekollektsioonid ja kvaliteetkangast mantlid

VÄRVILISE METALLI
KOKKUOST
alumiinium, messing,
vask, roostevaba teras
www.transsfera.ee
tel 5559 6573

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

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

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

REKLAAM

730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

LEHE TELLIMINE (25 kr / 1.60 EUR kuu)

730 4455 • telli@tartuekspress.ee

Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Sport

Pere Leib testib sloveenist nurgaründajat
at

Tammeka
Tamm
m sai karikasarjas edasi

22. septembril liitus Tartu Pere Leiva võrkpalliklubi treeningutega Sloveenia nurgarünurgarüne oma
daja Zlatko Pulko (pildil). 25-aastane ja 190 cm pikk mängumees on enamuse
o eelmisel
karjäärist mänginud Sloveenia liigas. Esimesed tuleristsed välisklubis sai Zlatko
hooajal Belgias VC Prefaxis Menen meeskonnas pallides.
a,
Zlatko Pulko Tartusse jäämine otsustatakse pärast kahenädalast katseaega,
mis tipneb 2.–3. oktoobril toimuva Premium7 Cup 2010 kontrollturniiriga.
lPeatreener Rainer Vassiljev isleoomustas pärast esimest, eile õhtu peetud plald
litreenigut Zlatkot kui asjalikku täiendust. “On näha, et mees on trenni teinud
ja palli katsunud. Täit ülevaadet nii kiiresti muidugi ei saa, aga ta võib täitsa
tõhusaks abiks olla.”
TE

Karikavõis
Karikavõistluste
1/16 finaalis alistas JK Tammeka kindlalt II liigas palliva Tallinna FC Atletiku,
pääsedess 16 parema sekka.
Vaheld
d
Vahelduvas
vihmasajus peetud kohtumise skoori avas juba 14. minutil meeskonna selo
le ho
hooaja
parim väravkütt Albert Prosa, kes esimese pooltunni järel sai kirja veel kaks
vära
av tehes seega hat-trick’i.
väravat,
Te
T
Teisel poolajal algul mängu sekkunud poolkaitsja Mario Hansi lõi lõppseisuks 4:0.
S
Seni on 16 parema sekka pääsenud JK Sillamäe Kalev, Narva Trans, Tallinna Flor meistriliigast; Lasnamäe Ajax ja JK Tallinna Kalev esiliigast; Nõmme United,
ra
T
Tartu
Tammeka II, Raasiku Joker, Kohtla-Järve Alko II liigast ja Põlva Lootos III liig
gast.
TE

Tartus toimub kaks rahvusvahelist
korvpalliturniiri samaaegselt
Sel nädalalõpul toimub
kaks rahvusvahelist korvpalliturniiri: Balti karikas
Ujula spordihoones ning
Basket Unites noorteturniir A’Le Coqi spordimajas.

Tartu rattamaratonil ületas finišijoone rekordilised 6319 suurt ja
väikest ratturit. Toredate sõidumuljete seas jäid kõlama mõned
küsimused, millele vastuseid jagab projektijuht Kunnar Karu.
Miks võistlejaid transportivad bussid jõuvad Otepääle
liiga vara, pea kaks tundi enne starti?

“Kui bussid planeerida kohale jõudma 1 tund enne starti, siis
tähendaks see paratamatult sattumist kõige suuremasse liiklusvoogu. Tuleks arvestada märgatavalt pikema sõiduajaga ning
kokkuvõttes poleks start Tartust oluliselt hiljem.
Varuga võistluspaika jõudes saab rahulikult end valmis seada,
kui ratas peaks transpordil viga saama, jõuab ka selle korda teha.
Peagi valmib Tehvandi spordikeskuse uus staadionihoone ning
siis on võimalik oodata siseruumides.
Edaspidi tahame täpsemini prognoosida bussitransporti vajajate arvu. Seetõttu, sarnaselt rattamaratonile, saavad ka tulevastel üritustel bussi peale esmajoones need, kellel on eelmüügipilet. Samuti soovime, et autodega tulijad pargiks Elvasse, sealt
saab bussiga tasuta starti. Otepääl on parkimiskohtadega suur
peavalu, samal ajal kui finišipaigas jätkub neid küllaga.

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

Pole just päris tavapärane,
et samal ajal on Tartus võistlemas Lietuvos Rytas, Kalev/
Cramo, Ventspils, lisaks Riia,
Moskva, Peterburi, Panevezise
ja Marćiulionise korvpallikoolide esindused. Sel nädalalõpul
aga nii just juhtub: ajal mil Tartu, Tallinna, Vilniuse ja Ventspilsi esindusklubid võistlevad
Balti karika nimel, selgitavad
omavahelise paremuse ka tosin
12-aastaste poiste võistkonda
Lätist, Leedust, Venemaalt ja
Eestist.
24.–25. septembril Tartu ülikooli spordihoones peetaval
BBL Cupil kohtuvad reedel
poolfinaalides kell 18.15 Vilniuse Lietuvos Rytas ja Ventspils
ning kell 20.45 Eesti tippmeeskonnad TÜ/Rock ja Kalev/Cramo. Laupäeval toimuvad samadel aegadel esmalt pronksimäng ning seejärel eelmise päeva võitjate vahel finaal.
Dorpat Hotell BBL Cupi
võistluspäeva pilet, mis annab
õiguse külastada vastava päeva mõlemat kohtumist, maksab
150 krooni ning piletite müük
toimub Tartu ülikooli spordihoones enne mängude algust
kohapeal.
Spordiklubi turundusjuhi Marek Roostari kinnitusel
algab reedel Ujula tänava spordihoones ka Rocki hooajapääsmete müük. Kõikide kodumängude külastust võimaldav kaart
maksab tänavu 1750 krooni.
Hooajapiletiga pääseb lisatasu-

Kaks küsimust klubile Tartu Maraton

Võistlejaid on nii palju, et start venib, rajal pole ruumi
ega kohti möödasõiduks?

Tänu laiemale stardikoridorile oli tänavu 3 minutit pärast rattamaratoni avapauku staadion tühi. Võrdluseks – mullu kulus
selleks üle kahe korra rohkem aega.
Stardigruppe me ei poolda – ühisstart on omaette fiiling. Alates 13. novembrist on meil plaanis hulgaliselt rajatöid, silmas
pidades eelkõige 40. Tartu maratoni.
Oleme pudelikaeltest teadlikud ning püüame paljusid neist
kohendada. Samas on rajal mitmed kohad, mis peavadki rahvast
pikemasse ketti venitama, et tulevased kitsamad lõigud oleksid
ohutult läbitavad.

Üllatuseks kõigile fännidele ning kuuldavasti ka suurele osale klubi mänedžmendist tõmbab suvel
koondise vormi kandnud Rain Veideman juba homme selga Rocki särgi.
Foto: Mati Hiis / Õhtuleht

ta ka BBL Cupile. Lõppenud
hooajapääsme tagastamisel
saab uue soetada soodushinnaga 1575 krooni.
Korvpall ühendab

Erkmaa Korvpalliklubi eestvedamisel toimub Annelinna
spordihoones reedest pühapäevani noortekorvpalli turniir,
mille nimi eesti keelde tõlgituna
lubab, et korvpall ühendab.
“Lurich Cup-i ja “Meiega
meistriks” kõrval on see kolmas
rahvusvaheline turniir, mida
meie korraldame,” rääkis Tartu
Ekspressile omanimelise korv-

pallikooli juht Aivo Erkmaa.
“Seekordne Basket Unites on
järjekorras kolmas ning kindlasti soovime selle traditsiooniks kasvamist.”
Eestist osalevad KK Viimsi,
Pärnu Paulus, SportKunda ja
kaks korraldava klubi meeskonda. Külalistena on kohal Moskva Timirjasevski SK, SanktPeterburi Komeet, Ventspils
SS Spars, Riia Barons, Panevezys TM Komanda, BS Riga
ja Marćiulionise korvpallikool.
Viimast peab Erkmaa ka favoriidiks.
“Mängisime nendega viimati 2009. a mais Vilniuses ning

kaotasime 12 punktiga. Nende
mängu ilmestab kõige paremini fakt, et mängivad nii, kuidas
Eestis on noorteklassis keelatud: igal rünnakul pick and roll.
Oma turniiridel me piiranguid
ei kasuta, sest peame õigeks, et
poisid kohaneksid võimalikult
kiiresti niiöelda meeste reeglitega. Meie turniiride üks eesmärke ongi saada infot, kuidas meie
naabrid selles vanuses mängivad ja kus meie hetkel asume,”
rääkis Erkmaa.
Kõik huvilised pääsevad
noorteturniiri vaatama tasuta. Ajakava leiab internetist
www.erkmaakorvpallikool.ee.

Foto: Kaimo Puniste / kmzphoto.eu

TARTU AINUKE SPORDIBAAR Tulge vaatama
RAATUSE mastercard
bbl cup’i!
Aitame omad
võidule!
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Jälgi Facebookis
meie auhinnamänge!
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WWW.SPORDIBAAS.EE
TEL 5858 8575

MOTOSHOW 2010 jätkupidu!
Peo paneb käima ROCK HOTEL
Hääd muusikat valib Onu Bella!

Laupäeval, 25.09
MOTOSHOW 2010 ja
HTG CUSTOM SHOW 2010 AFTEKAS!
AMADEUS, Dj Sven Sumberg

Pühapäeval, 26.09
Pühapäeva Lastekas!
Nädala teema „Kollane sügise alguse pidu“. Vota vanemad kaasa ja tule Püssikasse!
PITS VIINA 10.-, ausona!

VÄIKELAEVAJUHTIDE
KURSUSED
7. oktoober - 25. november Tartus
25. oktoober - 2. detsember Viljandis
Väikelaevajuhtide teoreetiline ja praktiline õpe.
Kursuse edukalt läbinutele rahvusvaheline
väikelaevajuhi tunnistus.
Info ja registreerimine
tel 515 1120 või 608 0411,
e-post: info@meresoitja.ee

