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Loomemajanduskeskuse
ehitustöödel leiti
kummaline peidupaik
Kalevi 17 hoone ehitustööde
käigus avastati
muldpõranda alt
kivimüüridega
kelder, mida suure tõenäosusega
kasutati peidupaigana.
Lk 3
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ID-pilet on nüüdsest kättesaadav ka postkontorites
Lisaks R-kioskitele saab Tartu ühistranspordi ID-pileteid ka kõikidest Tartu postkontoritest.
“Kuna senini sai ID-piletit Tartus soetada lisaks mobiilile ja internetile üksnes kioskitest ning selle
aasta alguseni puudus kaubandusvõrgust ostmise võimalus sootuks, siis uute müügipunktide lisandumine on igati tervitatav,” ütles Ühendatud Piletite AS juhatuse esimees Ain Järv.
Võrreldes paberpiletiga on nüüdsest ID-pileti kasutamine mugavam ka üliõpilastele, kuna ka Tare
tus ei pea õpilane enam esitama täiendavat soodustust tõendavat dokumenti, sest soodustusõiguse
olemasolu kontrollitakse automaatselt juba ID-pileti müümisel.
Tartu kioskitest ning postkontoritest saab osta nii ühe päeva kui ka kümne ja kolmekümne ning
90 päeva pileteid. ID-pileti hind tuleb ostjale soodsam – nii maksab näiteks 30 päeva pilet koos teeE
nustasuga 34 ja 90 päeva pilet 69 krooni vähem kui paberpilet.
TE

Uudised
Lühiuudised

Jõuluvanad tulevad
Tartusse iga-aastast
konverentsi pidama
Esmaspäeval kogunevad jõuluvanad
Tartu raeplatsile, et pidulikult alla kirjutada koostöölepingule linnaga, mille
järgi toimub X Ülemaaline Jõuluvanade konverents 4.-5. detsembril Tartus.
Eestimaa jõulutaatide ümarlaud
otsustas, et sellel aastal on just Tartu
parim koht, kus konverentsi pidada
ning tuleval esmaspäeval kell 16.00
kogunetaksegi raekoja ette, et allkirjastada koostööleping linnaga ning ka
linnarahvaga.
Jõulutaadid saabuvad esmaspäeval
kell 16 raeplatsile, kus neid võtab vastu
linnapea Urmas Kruuse. Peale tervituste ja lepingu saab näha ka päkapikkude tantsu ning peale seda liiguvad
taadid sobivalt punast värvi uunikum
bussiga edasi Lõunakeskuse juurde,
kuhu on ka kõik huvilised kaasa tulema kutsutud.
Jõuluvanade konverents on juba
alates 2000. aastast toimunud üritus,
kui jõulukuu alguses saavad kokku
Eestimaa jõulutaadid, -memmed ja
päkapikud. Kohtumispaigaks on seitse
aastat olnud Pärnu, seejärel Saaremaa
ja Paide.
On peetud plaane ja arutelusid,
võisteldud nii omavahel kui ka koos
peredega, kuulatud laste salme ja ilusaid jõulukontserte, viidud läbi mitmeid jõulukonkursse ning heategevusüritusi. Toimunud on uhked jõuluvanade ja jõulusõidukite paraadrongkäigud
ning kokkusaamine on päädinud ikka
advenditule süütamisega.
TE

Käibelt kaduvad kroonimündid saab
annetada haigete laste heaks
S
Selver
alustas eile heategevuslikku mündikogumist, millega toetatakse laste jälgimismonitori ostmist Tartu ülikooli lastekliinikule. Jaanuaris käibelt kaduvate senttide ja kroonide kokku kogumine on seekord osa iga-aastasest lastehaiglaid toettavast projektist. “Enne euro tulekut jääb inimestele kindlasti kätte münte, millest
neil kahju loobuda pole. Kassast vahetusrahana tagasisaadud või kodus lauasahtlisse seisma jäänud sendid saab anda haigete laste aitamiseks,” selgitas projekti
e
eesmärki Selveri keti juht Andres Heinver. Sente ja kroone saab jätta Selveri kassad
de ja infolettide juures olevatesse kogumisanumatesse aasta lõpuni.
TE

Soojaga laristavad kortermajad
saavad remondiks Euroopa toetust
Korteriühistud, kes soovivad oma elamu energiasäästlikumaks muuta,
saavad riigi sihtasutusest
KredEx taotleda ehitustöödeks kuni 35%
ulatuses toetust. Samal
teemal toimub raekojas
4. oktoobril infopäev.
Alates 27. septembrist on
korterelamutel võimalik esitada KredExile taotlusi rekonstrueerimistoetuse saamiseks.
Eelkõige on toetus mõeldud
Swedbanki ja SEB panga renoveerimislaenu juurde, et vähendada nõutud omafinantseeringu osakaalu, kuid toetust võib
kombineerida ka omavahenditega. Korterelamute toetamiseks kasutatakse vahendeid,
mis saadakse Eesti riigi kasutamata saastekvootide müügist
Luksemburgile.
KredExi eluasemedivisjoni
juhi Mirja Adleri sõnul on toetuse eesmärgiks motiveerida
elanikke korterelamuid remontima, et paraneks hoonete sisekliima ja suureneks energiatõhusus, tõuseks hoonete energiamärgise klass ja hoogustuks
taastuvenergia kasutus. Mida
terviklikumalt remonditööd
ette võetakse, seda suurem on
lisaks toetusele ka sääst küttekuludes. “Toetuse piirmäärad
on 15%, 25% ja 35% projekti kogumaksumusest sõltuvalt
korterelamu rekonstrueerimise komplekssuse tasemest ning
toetatakse ainult uusi alustatavaid rekonstrueerimistöid,”
lisas Adler.

Kõrge pinnatemperatuuri ja
suure soojakaoga kohad on
helekollased (alumisel pildil).
Ka pakettakende plastraamid
on kehva soojapidavusega.
Akende kõrval on seinapaneelides kohad, mis lasevad sooja
rohkem läbi kui aknad. Seinte
soojapidavus on väga ebaühtlane ja maja küttekulud suured.
Otsaseintega piirnevad eluruumid on enamasti alaköetud.
Pärast Ilmatsalu 50 maja
soojustamist langes küttekulu 40%. Korterid on ühtlaselt
soojad ja varem külmasildadest tingitud niiskusekahjustused on likvideeritud.
Allikas: Termopilt OÜ

Eesmärgiga jagada teavet,
kuidas taotlusi korrektselt esitada ning julgustada ühistuid
säästmiseks renoveerimisse
investeerima, korraldab Tartu Korteriühistute Liit esmaspäeval, 4. oktoobril kell 17
Tartu raekoja II korruse saalis
infopäeva. Liidu juhatuse liige
Anne Valk sõnas Tartu Ekspres-

sile, et infopäeval vastab küsimustele majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehituse- ja elamutalituse peaspetsialist Pille Arjakas. Üritus on
tasuta.
Kokku on toetuseks ette nähtud 470 miljonit krooni. Kui
raha varem otsa ei saa, võetakse taotlusi vastu kuni 30.

Säästumarket on Rimi Eesti Food AS`i kuuluv discounter tüüpi
toidu- ja esmatarbekaupu pakkuv kauplustekett, mis tänu kiirele
arengule on tõusnud juhtivaks jaemüügiketiks Eestis.
Rimi Eesti Food AS`i kuulub 82 kauplust, neist 60 on Säästumarketid.
Lisaks kuulub ettevõttesse Eesti suurim ja kaasaegseim keskköök.
Anname tööd enam kui 2700 inimesele

Elva Säästumarket
ootab oma meeskonda vahetuse vanemat
Ootame sind kandideerima, kui:
•
•
•
•

oled ambitsioonikas ja kiire õppimisvõimega;
omad juhtiva töö kogemust;
oskad süsteemselt mõelda;
oled iseseisev, hea algatus- ja organiseerimisvõimega
meeskonnatöö inimene;
• oskad kasutada kontoritööks vajalikke programme
(Word, Excel, jne.);
• oskad heal tasemel eesti keelt;
Parimale kandidaadile pakume vastutusrikast ametikohta
ja suurepäraseid võimalusi isiklikuks arenguks.
Meie töötingimused on kaasaegsed ning firmakultuur
sõbralik.
Saada oma CV aadressil mari-liis.tammsaar@rimibaltic.com,
kandideerimise tähtaeg on 10.10.2010

novembrini 2012. SEB ja Swedbanki kliendid peaksid pöörduma oma panga poole, teiste pankade laenude või omafinantseeringu kasutajatel tasub
ühendust võtta otse KredExiga.
Toetuse täpsed tingimused leiab
internetist www.kredex.ee/toetused.
Rasmus Rekand

Tingimused
Toetuse määr ja tingimused

15% – energiamärgise
klass E: korterelamu peab
saavutama energiasäästu
vähemalt 20%, (üle 2000
m2 korterelamus 30%)
25% – energiamärgise
klass D: peab saavutama
rekonstrueerimisega vähemalt 40% energiasäästu
soojusenergia tarbimiselt.
Küttesüsteem tuleb muuta
lokaalselt reguleeritavaks,
soojustada ja rekonstrueerida fassaad ja katus ning
vahetada kõik aknad energiasäästlike vastu
35% – energiamärgise
klass C: peab saavutama
rekonstrueerimisega vähemalt 50% energiasäästu.
Peale kõikide eelmainitud
tingimuste täitmise tuleb
paigaldada soojatagastusega ventilatsioonisüsteem.
Toetus on avatud kõikidele vähemalt 3 korteriga korterelamutele, mille esmasest kasutusloa saamisest on
möödunud vähemalt 3 aastat ja kus on vähemalt 3 aastat tegutsenud korteriühistu või korteriomanike ühisus ning mille korteriomanikest vähemalt 80% peavad
olema füüsilistest isikutest
omanikud. Eeltingimuseks
on korterelamu energiaauditi olemasolu.

TASUTA AJALEHT KOJU
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

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

1 KUU = 25 kr

1,6 €

telli@tartuekspress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1

www.tartuekspress.ee

LAENUD: TARBIMISLAEN, KULLALAEN, ENERGIALAEN, KOOLILAEN
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Eestimaine õun tõusis Maxima müügihitiks

Tartu linna infokeskus sai 15-aastaseks

Maxima kauplustes müüdi sügisese sooduskampaania esimese kahe päevaga üle 10 tonni
kodumaist õuna Delikatess, mis näitab, et eestlased eelistavad kodumaist toidukaupa.
“Müüme tänavuse sügissaagi sooduskampaania raames lisaks köögiviljadele ka ühena
vähestest jaekettidest eestimaist õuna,” rääkis Maxima avalike suhete juht Erkki Erilaid. “Hoolimata sellest, et kodumaine õunasort Delikatess, mis maksab 14.90 krooni kilo, on importõuntest kolmandiku kallim, osteti seda kõigest paari päevaga üle 10 tonni ehk kaks kord enam kui
kõiki teisi õunu samal perioodil kokku.”
Erilaiu sõnul näitab tarbijate ostukäitumine, et eestlastele hakkab üha rohkem meeldima tervislik toitumine ja köögiviljad on tänavu populaarsed ka tänu sellele, et võrreldes mitmete teiste
toiduainetega pole nende hinnad oluliselt kerkinud.
TE

Tartu linna infokeskus alustas Eestis esimese omataolisena tegevust 1995.
aastal. Eelmisel aastal pöördusid tartlased sinna oma linnavalitsuse ja –volikogu tööd puudutavate küsimustega ligi 10 000 korral.
Tänavu on keskuse külastajaid ja helistajaid enim huvitanud linnaametnike kontaktandmed ja vastuvõtuajad, riigi- ja teiste Tartus paiknevate
asutuste kontaktid, elanikuks registreerimine ja linnatranspordiga seotud
küsimused.
Infokeskusesse pöördumiste arv on viie viimase aastaga kahekordistunud –
kui 2004. aastal kasutas infokeskuse teenust 4300, siis 2009. aastal juba üle
9600 inimese.
TE

Loomemajanduskeskuse ehitustöödel
leiti kummaline peidupaik
Kalevi 17 hoone ehitustööde käigus avastati
muldpõranda alt kivimüüridega kelder, mida
suure tõenäosusega
kasutati peidupaigana.
“Koorisime põrandalt pinnast, kui mingid kivid ette
jäid. Alguses arvasime, et
tegemist on vana korstnajalaga,” rääkis Tartu Ekspressile ehitusel abitöid tegev Maido. “Kive lahti kangutades
avanes järsku käik mingisse
maa-alusesse ruumi,” kirjeldas töömees ootamatut leidu.
Põranda all peidus olnud
võlvlae ning kiviseintega
umbes 8-ruutmeetrisel urkal
on kõrgust vaevalt 1,7 meetrit. Kummaliseks teeb avastatud keldri aga asjaolu, et

sinna ei vii ühtki muud pääseteed, kui kinnimüüritud
kivide all peitunud 40x40
sentimeetrine ava. “Tõesti
omapärane kelder,” mainis
objektil käinud AS Haspo
juhataja Aavo Ossip, kes
linnavalitsuse tellimusel on
Kalevi 17 kinnistul asuvatele tall-kuurile ja elamupesukojale varasemalt teostanud ekspertiisaktid. “Teatame leiust muinsuskaitsele,
rohkem ei oska praegu veel
midagi kommenteerida.”
Keldri jaoks liiga
ebamugav

Ajalooväärtuste asjatundja ja KGB kongide muuseumi kuraatori Ardi Siilabergi pani nähtu kukalt kratsi-

Peidupaiga sissepääsu mõõtmed on vaid 40×40 cm.
Foto: Rasmus Rekand

ma. “Tavaliselt ei ehita inimesed omale keldrit, kuhu
pääseb vaid pisikesest salakäigust. Ei saa välistada, et
seda ruumi on kasutatud

mingitel aegadel kellegi või
millegi varjamiseks. Näiteks
võidi siin sõja ajal peita toitu või väärtkraami,” arutles
Siilaberg võimalikke teooriaid. “Seni pole peale poole tosina tillukese rohupudeli
ja ühe taldriku muid esemeid
keldrist leitud, mis võiks ruumi ajaloo ja kasutuse kohta
lähemat infot anda,” nentis
Siilaberg. Sama mees uuris
aasta hakul põhjalikult ka
Narva mnt 123 keldrist avastatud konge.
Tartu Ekspress ning ajaloolased paluvad kõiki inimesi,
kes varem on elanud aadressil
Kalevi 17 või omavad mingitki infot salapärase kinnimüüritud keldri osas, sellest toimetusele teada anda.
Rasmus Rekand

Sotsiaaldemokraatide
liidrid väitlevad Tartus
Reedel peavad üldkogu
Tartu ja Tartumaa sotsiaaldemokraadid, kelle
ees väitlevad sotsiaaldemokraatliku erakonna
esimeheks kandideerivad
Jüri Pihl, Sven Mikser,
Indrek Saar, Marianne
Mikko ja Heljo Pikhof.
Kõigile huvilistele avatud
sotsiaaldemokraatide liidrite
debatt algab 1. oktoobril kell 18
Tartu ülikooli raamatukogus.
Pärast viie esimehekandidaadi
arutelu keskendub üldkogu valmivale sotsiaaldemokraatliku
erakonna valimisprogrammile.
Enne Tartu piirkonna üldkogu on sotsiaaldemokraadid
oma telgiga väljas Barclay pargis Küüni tänaval, kus linlased
saavad erakonna juhtpoliitikutega mõtteid vahetada. Kella
15–17.30 avatud telgis on inimestel võimalus vastata ka SDE
küsitlusele.
Sotsiaaldemokraatide koha-

Foto: SDE

likud üldkoosolekud toimuvad
kõigis maakondades enne 16.
oktoobri üldkogu, kus valitakse erakonnale uued juhid. “Oleme oma piirkondlike debattide
ja nn telgituuriga jõudnud poole peale ning kogenud Eesti eri
paigus väga positiivset tagasisidet. Huvi Tartu üldkogu vastu on juba ette väga suur,” ütles
erakonna peasekretär Kalvi
Kõva.
Tartu Ekspress
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VÄIKSEM
OMAVASTUTUS,
KUI KINDLUSTAD
IFIS!

T
OMAVAJSA IGAL A.-ASLISTAALKVSEEL
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!

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

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.-
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TÜ piimhappebakteriga tooted jõuavad lõuna-korealaste lauale

Uudised

Lõuna-Korea ettevõte Maeil Dairies Company on oma tootesarjas Pure võtnud kasutusele Tartu ülikooli piimhappebakteri Lactobacillus Fermentum ME-3. Ettevõte kasutab samas tootes veel ka teisi tuntud probiootilisi baktereid, nagu LGG,
Bb-12, LA-5, L-casei 431 jt.
TÜ tööstusomandi turundusjuhi Jane Saatre sõnul jõuti koostööni bakterit tööstuslikult tootva Itaalia firma Probiotical
toodete vahendaja Hyang Rim Corporationi abiga. “Ettevalmistused tootearendusel ja kõigi vajalike kooskõlastuste saamine kohalikest ametkondadest võttis mitu aastat. Ettevõttel on kavas kasutada ME-3 bakterit ka uues, alles kavandatavass
tooteseerias,” ütles Saatre.
Maeil Dairies Company kasutab ülikooli piimhappebakterit lihtlitsentsi alusel, mis võimaldab samas regioonis kasutusõigust anda ka teistele ettevõtetele. Nii on näiteks bakteri kasutamise vastu huvi tundnud ka üks Lõuna-Korea suurimaid
E
piimatööstusettevõtteid.
TE

Tartust pärit kitarrist pärjati
noore kitarrimängija preemiaga
Laiem publik tunneb Laur
Joametsa “Eesti otsib
superstaari” saatebändi
kitarristina, bluusimuusiku ja ansambli Dramamama liikmena. Äsja lõppenud Viljandi improvisatsioonilise kitarri festivalil
tunnustati meest tänavuse noore kitarrimängija
preemiaga.
oliver@tartuekspress.ee

Laur Joametsa sõnul tuli tiitel talle mõnevõrra ootamatult.
“Olen väga positiivselt üllatunud, kuna sain hiljem teada, et
žürii liikmed olid tunnustatud
jazz-kitarri pedagoogid ja ma ei
ole väga jazz-kitarriga seotud,”
sõnas ta. Samas on mees improvisatsiooniga silma paistnud
mitmes bluusikollektiivis.
9-aastaselt kitarriõpinguid
alustanud Laur Joametsa esimeseks õpetajaks oli tema isa
Andres Joamets, kes on Tartu
muusikasõpradele tuntud muu
hulgas ansamblitest Chick´n

Marko Mehin
Intervjuu

TIINA REKAND
toimetus@tartuekspress.ee

Miks nõustusite saates
“Tantsud tähtedega” osalema?

Laur Joamets sai noore kitarrimängija preemia kätte oma kunagiselt õpetajalt Ain Aganalt.

Band ja MTJ. “9-aastaselt lihtmuusalt tundus suhteliselt loomukaalikuna, et peaks kitarri hakkausst
ma mängima, sest üks minust
gu
u
vanem inimene tegi seda kogu
us
aeg kodus
kss.
ja nii ta läks.
ngg
Kitarrimäng
oo
otuli nagu loomaa
mulikult, ilma
taa
pingutamata
uvvi
ja pakkus huvi
ud
d
ka. Ei olnud
el kunagi sele
list mõtet, et
eggi
võiks millegi
leemuuga tegeleda,” meenutas ta.
evv
Seda, kuidas tiitliga kaasnev
ur
preemia ära kasutada, Laur
eeel
Joamets veel ei tea. “Pean veel
as
natuke mõtlema, et kuidas
maaneid reegleid murda on võimae
lik,” muheles Joamets. “Ma ei
si-ole väga akadeemilise eluviisiga inimene.” Parema meele-ga külastaks Joamets mõnd
kontserti või nuusutaks välismaa muusikaelu. Ka pikemad eesmärgid on mehell
al-paigas. “Teha võimalikult palult
lt
ju head muusikat ja võimalikult
li
hästi sellega ära elada. Tegelikult lihtsalt tunda elust rõõmu,”
summeeris ta.

“Kindlasti on tal olemas ka see, mida paljudel väga hästi pilli
valdavatel muusikutel
ei ole, ehk siis aura.”

Kitarriõpinguid alustas
9-aastaselt

Anne noortekeskus pakub võimalust õppida võitlema pehmete mõõkadega ning osaleda seikluslikel rollimängudel, larpi
mõõgavõitlejate laagrites ja turniiridel. Koos käiakse kaks korda
nädalas ja kahes eri vanuserühmas – 10-13-aastased, 14-aastased ja vanemad. Mõõgaringis omandatakse põhiteadmised
tehnikast ja harjutatakse erinevaid “lahingstsenaariume”, näiteks Lipukaitsmine, Linnusevallutamine, Trollipall jne. Osalemine on tasuta. Täpsed toimumisajad www.annenk.tartu.ee. TE

Telesaate “Tantsud
tähtedega” kümnendal
oktoobril algavas uues
hooajas astub partner
Nastjaga tantsupõrandale võistlustantsu
17-kordne Eesti meister
23-aastane Marko Mehine. Tartu Ekspress uuris
Revalia tantsukooli Tartu
ja Elva filiaali tantsutreenerilt, millised on noormehe emotsioonid algavast saatest ja milline on
spordiala populaarsus
laste seas.

OLIVER KUND

Kitarrifestivali kunstilise juhi
Ain Agana sõnul on Tiit Pauluse nimeline noore kitarrimängija preemia mõeldud selleks, et
aidata ühel väljapaistval Eesti
noorel muusikul ennast kitarriõpingute alal täiendada. Eelmisel aastal osutus selleks Erki
Pärnoja, tänavu aga Tartu juurtega Laur Joamets.
“Preemia saaja valivad välja
juhtivad Eesti improvisatsioonilist ja jazz’i õpetavad kitarriõppejõud,” sõnas Agan. Laur
Joamets sai žürii poolehoiu ühehäälselt. “Olen ka ise tema mängu näinud, sest ma olen olnud
tema õpetaja kaks aastat, kui
ta õppis Elleri muusikakoolis.
Laur on väga
musikaalne, julge ja innovaatiline. Kindlasti on tal olemas
ka see, mida
paljudel väga
hästi pilli valdavatel muusikutel ei ole, ehk
siis väike aura,”
sõnas Agan.
Preemiaga kaasneb vähemalt
500 euro suurune rahaline stipendium, mida vastavalt lepingule tuleb kulutada enese harimiseks. “See on rangelt reglementeeritud, et pilli või tehnikat selle eest osta ei saa.”

Anne noortekeskuse vallutab
larpi mõõgavõitlusring

Noored pillimehed näitavad taset

Viljandi kitarrifestivali kunstilise juhi Ain Agana sõnul
on Eesti noorte kitarristide
taset vaadates põhjust rahuloluks. Näiteks on viimasel

Foto: Urmas Volmer

kümnendil Eesti muusikataevasse tõusnud Erki Pärn
Pärnoja
oja,
Erko Niit, Karl Laanekask,
Virgo Sillamaa, Andre Maaker ja mitmed teised. “Taseme hüppeline tõus on toimunud kindlasti viimaste aastate
jooksul ja juba enne Viljandi kitarrifestivali. Kuna ma
olen ise ka õppejõuna tegev,
siis see noorte arenemise pool on mulle väga oluline,”
sõnas ta.

Nagu me teame on “Tantsud
tähtedega” heategevuslik. Saade toetab Eesti liikumispuudega lapsi, kogudes vaatajate telefonihääletusega raha uue põlvkonna kõnniroboti ostmiseks.
Arvan, et kõik, kes on nõustunud saates osalema, tegid seda
suuresti heategevuse tõttu, nii
ka mina. Loomulikult ka uue
kogemuse saamise ja enese
proovilepaneku pärast olin nõus
saates osalema. Ja kui aus olla,
arvasin, et see on palju lihtsam.
Mille pärast arvasite, et
tantsusaates osalemine on
lihtsam?

Kui nägin eelnevatel aastatel
Kaisat (Kaisa Oja, Marko Mehise elukaaslane – toim) kõrvalt,
siis ei tundunud, et nii raske
on panna staari tantsima, aga
praegu mõistan, et see on suur
töö.
Kuidas muudab telesaates
osalemine igapäevaelu?

Foto: Indrek Rammus

Laur Joamets
Sündinud: 31. oktoobril 1988
Koolid: Elleri muusikakool,
Georg Otsa nimeline Tallinna
muusikakool (lõpetamata)
Õpetajad: Andres Joamets,
Peeter Prints, Ain Agan, Ain
Varts
Eeskujud: Jimi Hendrix,

Led Zeppelin, Pink Floyd,
Rolling Stones, The Beatles
Olnud tegev kollektiivides: Dramamama, Freddy’s
Blues Gang, Ott Lepland,
Luisa Värk, Jana Kask,
“Eesti otsib superstaari” saatebänd jt.

Loomulikult mõjutab saates osalemine mõneks ajaks
mu elu. Elada pool nädalast
Tallinnas ja pool Tartus, jätab
natuke unarusse ka minu Tartus oleva töö (tantsutunnid
Tartus ja Elvas, füsioterapeudi
töö FTspordis). Lisaks meedia,
pildistamised, intervjuud, see
võtab ka oma aja.
Millised lootused ja ootused seoses saatega on?

Minu soov on saadet võtta kui lõbu. Et kõik treeningud
ja koosviibimised teiste saates
osalejatega oleksid konkurent-

“Sammude õppimine võttis tal kaua aega,

sivabad, et ei tekiks seda võistlusmomenti. Teeme seda kõik
selle nimel, et teha head inimestele, kes seda vajavad ja õpetada tantsima staarid, kes saatesse selle eesmärgiga tulid. Loomulikult ei taha olla esimene
tantsupaar, kes välja langeb,
sest tean, et Nastja tahab saada rohkem tantse selgeks, kui
ainult kaks.
Kunagises intervjuus mainisite, et kui saates osaleks, siis eelistaks noort
partnerit, kuidas nüüd
Nastja treenimine edeneb?

Kui kuulsin, et Nastja saab
mu partneriks, siis olin meeldivalt üllatunud. Väga lahe,
noor tantsupartner, et kindlasti saab kiiresti kõigega hakkama. Kui esimesi treeninguid
tegime, sain aru, et Nastja pole
füüsiliste tegevustega väga palju kokku puutunud. Sammude õppimine võttis kaua aega,
mõnes trennis saime kahe tunniga 3–5 sammu selgeks. Aga
õnneks mida aeg edasi, seda
paremaks asi muutub. Nüüd

ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS,
ÜLLATUSHINNAD KODUKINDLUSTUS,
SÕIDUKI KASKOKINDLUSTUS, LIIKLUSKINDLUSTUS
SINU KINDLUSTUSTOHTER t3BFLPKBQMBUT 5BSUVt5FMt'BLTtXXXMLNFF
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Elion viib septembrikuu jooksul 3200 korterisse kaasaegse valguskaabli
Septembrikuu jooksul paigaldab Elion 41 Tallinna ja Tartu korterelamusse kaasaegse valguskaablivõrgu, mille tulemusel avaneb
täiendavalt 3200 perel võimalus kasutada Elioni kuni 100 Mbit/s
allalaadimiskiirusega internetti ja vaadata kõrgresolutsiooniga digitelevisiooni (HDTV).
“Iga päev tuleb turule uusi veebipõhiseid rakendusi ja teenuseid,
mis teevad inimeste elu mugavamaks või aitavad lihtsalt mõnusalt
aega veeta. Enamik nendest teenustest eeldab aga sujuvaks toimimiseks väga kiiret internetti ja seda suudab nii täna kui ka tulevikus
pakkuda kõige paremal moel valguskaabel,” selgitas Elioni ärijuht

Remo Tiigirand.
Tartus paigaldati valguskaablivõrk septemb-rikuus Anne ja Kalda tänava ning Sõpruse ja
Kaunase puiestee korterelamutesse.
rElion alustas uue põlvkonna valguskaablivõrngu arendamisega neli aastat tagasi. Projekt kannab nimetust “Kiud koju” ning kestab aastani
2015. Projekti raames soovib Elion paigaldada
0
kaasaaegse valguskaablivõrgu keskmiselt 1000
korrusmajja igal aastal.
TE

Õpilaste vanemaid oodatakse neljapäeval
konsultatsioonipäevale
Neljapäeval, 30. septembril kell 14–17 toimub Hariduse Tugiteenuste Keskuses (Tähe 56) selle
õppeaasta esimene koolilaste vanematele suunatud konsultatsioonipäev teemal: “...et lapsel
läheks koolis hästi”.
Kooliaasta esimene kuu on läbi, esimesed koolirõõmud ja -mured kogetud. Selleks, et
eesootav õppeaasta edukalt mööduks, on võimalik tulla spetsialistidelt nõu saama. Konsultatsioonipäevale oodatakse vanemaid, kelle lapsel on kooliga seotud muresid või kes soovivad
saada täiendavaid teadmisi, kuidas oma last veelgi paremini toetada ja arendada. Vestlusringi
veab Ana Kontor ning individuaalset nõu annavad keskuse eripedagoogid ja psühholoogid. TE

e: “Olen läbi ja lõhki spordifanaatik”
laste ja eriti poiste seas?
Arvatakse, et tantsimine
on naiselik ning kipuvad
ehk poisid meelsamini
korv- ja jalgpallitrenni kui
tantsima?

Võistlustants on muutunud
väga populaarseks spordialaks,
kindlasti on suur mõju ka “Tantsud tähtedega” saatel, mis on
olnud väga hea reklaam. Lastetants on teinud meeletu arengu.
Eesti meistrivõistlustel on nooremates vanuseklassides 50–60
tantsupaari. Võrdluseks – 5–6
aastat tagasi oli 60 paari asemel
30 tantsupaari. Tänu sellele saatele on järelkasvu Eesti tantsus
kõvasti juurde tulnud.
Kui mulle öeldakse, et tants
üldiselt ja ka võistlustants on
naiselik spordiala, küsin alati, kuidas siis asjad peaks olema. Et võistlustantsupaar peaks
koosnema kahest naistantsijast? Samuti on parimad tantsijad üldjuhul meestantsijad.
Leian, et võistlustants pole naiselik spordiala.
Töö ja tantsusaate kõrvalt
milleks veel aega jääb?

mõnes trennis saime kahe tunniga 3–5 sammu selgeks. Aga õnneks mida aeg edasi, seda paremaks,” iseloomustas Marko Nastjat.

haarab juba minu pakutavat
informatsiooni palju kiiremini ja pole see tantsutase enam
üldse hull.
Mis tundeid tekitab see, et
saadet juhib teie elukaaslane Kaisa Oja?

Loomulikult on mul väga hea
meel Kaisa üle, et just temale
osutus selline au, juhtida koos
Mart Sanderiga saadet
“Tantsud tähtedega”. Tema
jaoks uus ja
huvitav kogemus ja kindlasti suur proovilepanek. Olen
kindel, et ta
saab hästi hakkama.

nimisega. Oma karjääri jooksul
olen väga palju õppinud, saanud
tohutul hulgal kogemusi, võistelnud peaaegu kogu Euroopa
riikides ja ka väljaspool Euroopat. Usun, et mul on lastele väga
palju anda ja kasvatada lastest
veelgi edukamad tantsijad, kui
olin mina. Minu kui treeneri eesmärgiks ongi kasvatada
tantsupaar, kes lööb minu tiitlid üle. (Marko Mehine on koos
Maria Fessaiga
17-kordne Eesti
meister võistlustantsus, samuti kahekordne
maailmameistrivõistluste hõbemedali omanik.
Fe s s a i - M e h i ne tulid noorte
vanuseklassis ka
Põhja-Euroopa
meistriks ja võitsid Moskva noorsoomängud. Kolmel aastal on
nad tunnistatud Eesti parimaks
tantsupaariks. – toim.) Nüüdseks
usun juba küll, et ise enam võistlusareenile ei naase. Tantsutreeneri töö meeldib mulle väga ja ei
tunne puudust ise võistlemisest.

Tänu sellele, et
elasin Martin Parmasega samas
majas, saigi minust
edukas tantsija.

Saate teemadelt mujale minnes, võib Teid veel ka võistlemas näha või on ainult
treeneri amet jäänud?

Nüüdseks olen tippspordist
loobunud ja tegelen laste tree-

Aga öeldakse, et ära iial ütle iial.
Eks tulevik näitab!
Kuidas sattusite üldse
võistlustantsu juurde?

Olin 5-aastane, kui tantsutreeninguid alustasin. Sel hetkel oli Martin Parmas, kellega
ühes majas elasin, juba edukas
tantsija ning meie perekonnad
suhtlesid omavahel väga tihti
ja sealt see pisik ka minu perre
tuli. Ühel päeval viidi mind ka
tantsutreeningutele, esialgu käisin Martin Parmase treeninguid
vaatamas ja siis juba pandi mind
ka platsile. Tänu sellele, et elasin Martiniga samas majas, saigi
minust edukas tantsija.
Kui palju on teil õpilasi,
keda Tartus ja Elvas treenite?

Treenin tantsulapsi vanuses 4–15. Ja ma ei liialda, kui
ütlen, et meie lapsed on väga
edukad. Tartus tantsib meil
umbes 120 tantsijat, minu rühmades 40 tantsijat, Elvas tantsib 50 last.

Foto: Kanal 2

Kui tihti võib teid näha
FTspordis füsioterapeudina, kui tihti noortele tantsupoognaid õpetamas?

Tantsusaate ajal olen Tartus
kolm päeva nädalas teisipäevast neljapäevani. Nendel päevadel töötan hommikupoolikutel meie füsioteraapia kabinetis
FTsport ja õhtuti treenin tantsulapsi, nii Tartus kui ka Elvas.
Õnneks on FTspordis mu paarimees Ergo Leibak mõistev
ja töökas mees ning saab kogu
vajaliku töö praegusel ajal ära
tehtud. Ja ka tantsuklubis on piisavalt häid treenereid, kes saavad minu tunde asendada. Saan
ka Tallinnas füsioteraapia-alast
tööd teha. Õige pea plaanimegi
Tallinnas avada FTspordi filiaali. Kui peale Nastjaga trennide
veel aega jääb, saan tantsualast
tööd ka Tallinnas teha, ka seal
on Revalia tantsukool. Kui tantsusaade läbi, siis olen taas Tartus
ja töötan FTspordis kui ka tantsukoolis 7 päeva nädalas.
Kui populaarne ala üldse
on võistlustants noorte,

Üldjuhul on väga vähe aega.
Kui aega jääb, siis sõpradega
korvpalli ja jalgpalli käin ikka
mängimas. Ja ka harrastajate kümnevõistlust tegin hiljuti.
Olen läbi ja lõhki spordifanaatik, seetõttu tahan ka vahest teisi spordialasid teha.
Kui septembri alguses
intervjuusooviga helistasin, siis viibisite Prantsusmaal. Miks seal?

Käisime Kaisaga Indrek
Tarandi (“Tantsud tähtedega”
esimesel hooajal Kaisa Oja tantsupartner – toim) kutsel Strasbourgis europarlamenti külastamas. Väga ilus ja rikkalik linn
ning europarlament oli väga
võimas ja suur.
Olete üldse paljudes maailma eri paigus võistlemas
käinud. Mis kohad on läbi
käidud ja mis on kõige
meeldejäävam olnud?

Olen võistelnud väga paljudes riikides, Euroopa on küll
enamjaolt läbi käidud. Lisaks
Singapur, Shanghai, Tokyo
jne. Singapuri võistlusreis on
olnud üks meeldejäävamaid.
Tavaliselt lähme päev enne
võistlust kohale ja päev pärast
võistlust tagasi. Aga Singapur
oli koht, kus olime üle nädala

ja saime ka kohapealseid vaatamisväärsusi näha. See oli
üks väheseid puhkusereise.
Ülejäänud olnud ikka võistlusreisid.
Eesti noorte seas on
populaarne mõneks ajaks
välismaale elama ja tööle
minna, mis teie arvamus
sellest on?

Ei laida seda ideed maha.
Miks mitte minna välismaale
proovima. Välismaal olles saab
uusi kogemusi, õpib keelt jne.
Pole selles midagi halba. Aga
enda seisukohast poleks see
antud hetkel võimalik. Olen siin
juba piisavalt teinud. Mul on siin
paljugi, millest ei saa loobuda.
Saavutasite silmapaistvaid
tulemusi Maria Fessaiga,
millal viimati koos tantsisite? Kui tihti üldse Mariaga
veel suhtlete?

Mariaga olime tõesti Eesti edukaim tantsupaar. Viimati tantsisime koos paar aastat
tagasi. Ja kui aus olla, siis me
eriti tihti ei suhtle. Kui näeme,
siis räägime, aga kontakti pole
otsinud.
Millised tulevikuplaanid
Teil on?

Praegu on ametialaselt plaanis meie firmat suurendada.
Teha filiaal Tallinnasse ja ka
Otepää varianti oleme arutanud. Sel suvel käisin füsioterapeudina ka mitmel kergejõustikuvõistlusel Eesti tiimiga kaasas, ka Barcelona EM-il. Soovin end pidevalt arendada ja et
meie koostöö kergejõustikuliiduga jätkuks. Ja suur eesmärk,
miks füsioteraapiat üldse õppima läksin – aidata võistlustantsijaid. Tundsin oma võistluskarjääri ajal, kui puudulik see Eestis on. Tegin ka oma diplomitöö sel teemal, uurides tantsijate probleeme. (“Võistlustantsu
mõju lülisamba funktsionaalsele seisundile” Tartu Tervishoiukõrgkoolis – toim.) Selle tööga saavutasin ka Talveakadeemia konkursil teise koha. Loodan, et jõuan varsti ka selleni,
et tantsijad ja kogu Eesti Tantsuspordi Liidu juhtkond mõistaks selle vajalikkust. Lisaks on
mul lähieesmärk tantsus. Olen
kolm aastat tantsulastega tööd
teinud. 2011. aasta jaanuaris on
Eesti meistrivõistlused võistlustantsus ja soovin siis oma esimese paari meistrivõistlustele
saata. Töö selle nimel käib.

LAENUD: TARBIMISLAEN, KULLALAEN, ENERGIALAEN, KOOLILAEN
HOIUSED: KULLAHOIUS, TÄHTAJALINE HOIUS
3BFLPKBQMBUT 5BSUVt5FMt'BLT tXXXSBIBZIJTUVFF
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Tartu Uus Teater lavastab Jannseni kirjutatud unenäo

Kultuur

Neljapäeval, 30. septembril esietendub Tartu Uues Teatris Juss Haasma debüütlavastus “Pärmi Jaagu Unenägu”. Näidendi autoriks on eesti näitekirjanduse
rajaja, Lydia Koidula isa Johann Woldemar Jannsen.
Teksti puhul on tegemist mugandusega algloost, kus joodikust mats pannakse
päevaks paruni rolli, kellena saab teha kõike, mida soovib. Võib vaid oletada, kuidas
kõlas lugu 19. sajandil, kui eestlast polnud praegusel kujul veel ollagi ning laulukest,
millele Jannsen sõnad kirjutas, ei teatud Eesti hümnina. Küll aga joodi toobikaupa.
Lavastaja Juss Haasma on trupiga toonud loo tänapäeva, nähes temaatikas
kaasaja probleeme. “Pärmi Jaak ei ole ainult Jannseni välja mõeldud tegelane,
vaid Eesti ühiskonna tänanegi osa, kellega igaühel, kelle najal alkoholistatistika

rajatud on, on oma ühisosa,” ütles Haasma.
Idee “Pärmi Jaagu unenäost” sündis lavastajal ja peaosatäitjal Robert Annusel
(pildil) Tartu Uue Teatri eelmise hooaja uuslavastuse “Ird, K.” ettevalmistamise
käigus. Haasma ja Annus on otsustanud, et nad on tegelikult ka uued Hermaküla ja Tooming ning lavastavad ja näitlevad edaspidi Tartu Uues Teatris vaheldumisi üksteise lavastustes. Teistes osades Kersti Heinoo, Laura Peterson, Markus
Luik ja Ain Mäeots.
Lisaks neljapäevale on etendust võimalik näha veel 5., 11., 27., ja 31.
oktoobril Genialistide klubis. Piletid eelmüügis Piletimaailma ja Piletilevi müügipunktides.
TE

Kullaprooviga animafilmid
jõuavad homme Tartusse
Reedest pühapäevani
Tartus vältaval animafestivalil KLIK!ESTONIA//
KLÕPS! linastub Lääne
ja Eesti animafilmide
paremik, õpitakse võitma
animafilmifestivali ning
muudetakse eestlaste
halle arusaamu, et animatsioon on mõeldud
vaid lastele.

Tartu kehvematest
üürimajadest
Koolmeister ja haridustegelane Juhan Tork (1889 Tartu –
1980 Toronto) oli eestlastest esimene, kes 1939. a uurimusega Eesti laste intelligentsist ennast pedagoogikadoktoriks
väitles. Oma mälestusteraamatus “Seisata, rändur!” pajatab
ta huvitavalt oma noorpõlvest. See möödus üle-eelmise aastasaja vahetusel Tartu äärelinnas. Täpsemalt selles kohas, kus
Võru ja Kastani tänav kokku saavad. “Kastanje uulits” oli siis
linna hoonestatud osa piiriks. Karlovat ehk Kaarlilinna alles
hakati rajama.
Juhan Torgi isa oli tulnud Tartusse ühest Rõngu kandi õige
kehvast majapidamisest. Keegi jõukam sugulane võttis tööka nooruki enda juurde voorimehepoisiks. Andis prii toidu,
magamisaseme ja veel 3 rubla kuus rahapalka – mis sa hing
veel tahad. Suviti oli nooruk abiks ehitustel, nii et sai sellegi töö
põhioskused kätte.
Suure kokkuhoiu ja usina tööga õnnestus aastatega kõrvale
panna nii palju raha, et jõudis soetada krundi, et hakata sinna
kaheksatoalist kahekorruselist kortermaja ehitama. Käis selle
tarvis Tartu ümbruse metsades palke valimas. Okslikke puid sai
odavamalt, sest need ei kõlvanud laudadeks. Ehitusmaterjalina
olid aga kõvema vastupidamisega. Enamiku ehitusest tegi ta isa
ise: seinad, katuse, korstnad, ahjud. Mõnikord kasutas ka võõraste abi.
Nii valmis oma aja kohta tüüpiline vaesema rahva üürimaja.
Mõlemal korrusel keskel koridor, millest viisid uksed küllaltki
väikestesse tubadesse. Ühes toas elas peremees oma perega.
Teised olid küllaltki odavalt välja üüritud. Seetõttu vaheldusid
ka üürnikud harva – neile oli siin tasu taskukohasem kui mujal.
Koridoris asus kaminat meenutav tulekolle, millel neli peret
endale toitu tegid. Leplikul meelel ja ilma suuremate tülideta.
Vaaritas keegi midagi rohkem, andis naabritelegi maitsta. Ja
vastupidi. Selline oli komme. Kahe toa peale tuli üks ahi. Pliite
tubades ei olnud, küll valmistati külmal aastaajal ahjudes sooja
toitu. Kas siis ahjukartuleid või mõnda putru. “Hea koht”, kus
asjal käidi, oli õue peal, puukuuride juures. Et pinda kokku hoida, tehti kuurid sageli kahekorruselised. See oli Tartu agulite
üks eripära.
Pesemisvõimalused peaaegu puudusid, seepärast käidi iga
nädal saunas. Torkidel oli komme minna sauna reede pärastlõunal. Jõeni ulatuva Lodja tänava alumises otsas, kus asus ka
Emajõe aurulaevade sildumispaik, oli ninapidi koos kolm sauna – Paabu Jaani, Reinholdi ja Dulski omad. Torgid eelistasid
Reinholdile kuuluvat. Seal olid vannitoad, üksiktoad ja kaks
üldsauna – 10- ja 5-kopikaline. Odavamas oli sama kuum vesi
kui kallimas, milleks siis raha raisata. Kibud ja vihad tuli endal
kaasa võtta. Meeste ja naiste sauna vahel paiknes pime koridor.
Sealt köeti saunaahje, mille vägev leek andis omajagu valgust.
Saunas saadi sageli kokku tuttavatega, kellega oli mõnus juttu
puhuda ja uudiseid vahetada. Seetõttu võis saunaskäik venida
hiliste õhtutundideni.
Majaomanikel tuli hästi läbi saada kohalike korravalvurite
– kardavoidega. Neil mundrimeestel oli teinekord soov peremehelt väikest “annetust” saada. Isa seda ei teinud põhimõtte pärast. Ja saigi majaesise tänava ebapiisava puhtuse pärast
karistuse kaela. Kas 5 rubla trahvi või päev soolaputkas. Isa
valis oma põhimõttekindluses viimase ja nii istuski ta ainuke
kord elus terve päeva tsemendil.

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

“Tundus, et inimesed lihtsalt
tunnevad animatsioonist puudust. See on nagu puuduv pusletükk inimeste kultuurimaastikul,” võttis festivali peakorraldaja Edvin Aedma kokku selle,
miks küpses plaan maailmaklassi animatsioonid tartlaste ette
tuua. “Samal ajal me teadsime,
et Amsterdamis toimub selline festival ja siis oli lihtsalt vaja
need kaks asja kokku panna.”
Animafilmide tippklass

Nimelt linastub Noor-Eesti
Loomekeskuses kümnete kaupa Lääne tippanimatsioone,
mis pärit mõned nädalapäevad tagasi Hollandis lõppenud
festivalilt KLIK!Amsterdam.
Emafestivalilt laenatud filme
on omakorda vürtsitatud Eesti
professionaalsete ja tudengianimatsioonidega. Festivali taotlus on
näidata animafilmide kõrget
taset ja aidata
Eesti vaatajal
vanadest dogmadest üle saada.
“Läänes viljeldakse animatsiooni palju rohkem ja ta on seal palju
austusväärsem ja populaarsem

Festivalil jõuab Tartu animasõprade ette muu hulgas Riho Undi nukufilm “Põhjakonn”.

žanr,” nentis Aedma. “Meil oli
poliitiliselt palju kergem teha
lastemultikaid ja seetõttu on
animatsiooni seostamine lastega endistes Nõukogude maades
siiani palju tugevam kui Läänes.”
Samas on kõrgtaseme animatsioon kõike muud kui pealiskaudne meelelahutus. “Meil
ei tule ühtki sellist animatsiooni, mida on kümme korda telekast nähtud,” kinnitas Aedma.
Nii võib näiteks ära unustada operaator
Kõpsu seiklused, selle asemel näeb ohtralt kaasaegset loomingut,
näiteks Priit
ja Olga Pärna
“Tuukrid Vihmas”, Riho
Undi “Põhjakonn” ja Girlin Bassovskaja “Oranus”.
“Lisaks on
meil tõeliselt põnevaid tudengianimatsioonide kurioosu-

“Tundus, et inimesed
lihtsalt tunnevad animatsioonist puudust.
See on nagu puuduv
pusletükk inimeste
kultuurimaastikul.”

meid, mida Eesti laiem publik
ei ole näinud,” ütles Aedma.
Filmi vahele moosine röstsai

Festivali tarbeks kujundatakse Kastani tänava Noor-Eesti Loomekeskusest tõeline animaparadiis. 150-kohalises soojas saalis on mõnusad toolid ja
visuaalselt põnev sisekujundus.
Näitamisele tuleb rida filmisessioone, millest igaüks koosneb kümmekonnast lühifilmist
ja vältab tunni või enam. Lisaks
on kavas ka mõned täispikad
animafilmid. Silmailu vahele
pakutakse osalejatele röstsaia
moosiga.
Peale filmisessioonide peetakse ka töötubasid.
“Alustame sellest, kuidas üldse teha
h e a d
loomingut, mõelda kunstiprojektist, kuidas

Foto: Internet

panna kokku tiim. Siis vaatame,
kuidas asi näeb välja festivali
korraldaja poole pealt – kuidas
valitakse animatsioone festivalidele. Lõpuks kergitame katet
teemalt, kuidas levitada animatsiooni pärast seda, kui see
on valmis tehtud.”
Ka üks korralik animapidu ei
jää festivalil pidamata, sest laupäeva õhtutundidel peetakse AnimaÖÖd, kus sulanduvad
üksteisesse reivimuusika, Jaapani ja Lääne animatsioonid. Samas
peetakse cosplay kostüümivõistlus ning teemakohastele riietujatele on sissepääs soodushinnaga.
KLIK!ESTONIA//
KLÕPS! toimub 1.-3.
oktoobrini Noor-Eesti
Loomekekuses aadressil Kastani 38. Piletid
on müügil kohapeal ja
Piletilevi müügipunktides üle Baltikumi. Festivali
pass (soodustus flaieriga)
maksab 135/130; sessioonipilet 35/30.

Tartu kunstikooli premeeriti aasta võõrkeelealase teo eest
Auhinna “Aasta võõrkeelealane tegu 2010” andis
24. septembril, Euroopa
keeltepäeval, Tartu kaubamaja aatriumis üle
haridusminister Tõnis
Lukas.
Konkursi žürii otsustas tunnustada Euroopa Komisjoni

ning haridus- ja teadusministeeriumi tunnuskirja ja rahalise preemiaga Tartu kunstikooli huvitava, sihtrühma
motiveeriva projekti Estonian, Finnish and Icelandic
Partnership project on National Epics in Art and Culture
eest, mille raames arendati

erialast ja keelelist koostööd
ning tutvuti kultuuridevaheliste erinevustega.
Projekt kestis 2 aastat ja selle tulemusena sündisid koomiksiraamat ning animatsioon Eesti, Soome ja Islandi mütoloogia ainetel. Kolme
maa kunstiõpilased mõtlesid

ühiselt välja loo ja andsid kuju
loos osalevatele tegelastele.
Selles loos püüdis mees järvel
kala ja sai õnge otsa soovikala, kes ta veealusesse linna viis.
Veealuse linna turul nägi mees
kõige imetabasemaid ja erilisemaid olendeid.
Tartu Ekspress

ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS,
ÜLLATUSHINNAD KODUKINDLUSTUS,
SÕIDUKI KASKOKINDLUSTUS, LIIKLUSKINDLUSTUS
SINU KINDLUSTUSTOHTER t3BFLPKBQMBUT 5BSUVt5FMt'BLTtXXXMLNFF
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Järgmistel valimistel saab hääletada ka mobiiliga

Uudised
Lühiuudised

Uue ööklubi avavad 40
naiskorstnapühkijat
Täna õhtul köetakse esmakordselt
kuumaks Tartu värskeim ööklubi AHI.
40 naiskorstnapühkija valvsate silmade all lisab avamispidustustele sädet
Peeter Jõgioja oma trummi- ja tuleshow’ga. “Ööklubisse on oodatud
tartlased ja nende sõbrad, kes vajavad
värskust ning uut energiat,” kutsub
linlasi pidutsema meelelahutuskoha
turundusjuht Ave Jürimäe. Tema sõnul
on klubi nimi akronüüm sõnakolmikust “Ainult Headele Inimestele”.
Endise Pattaya asemele Turu 21
rajatud 750 m2 klubis mahub korraga
pidutsema 700 inimest. Sisekujunduse on teostanud Elen Tamm ja Tambet
Pedak. Kujundus on minimalistlikult
retrolik, aktsendiks on värvilised pinnad ja struktuurid. Ööklubi põhitoon
on mustjashall. Klubis on eraldatud
tsoon mugavate istekohtadega, mis
loob hubase äraolemise. Tantsuplatsil on kasutatud valgustehnoloogiliselt
uudset 3D lahendust, mida seni on
võimalik näha vaid maailma suurlinnades. AHI on avatud igal neljapäeval,
reedel ja laupäeval alates kl 23-st.
Laupäeval, 2. oktoobril esitleb klubis AHI lugusid peagi ilmuvalt albumilt
90ndate menubänd 2 Quick Start. Selle klubiõhtuga avab AHI üritustesarja “Legend”, mille raames tuuakse ka
edaspidi klubisse erinevaid kuulsaid ja
legendistaatusesse tõusnud ansambleid või taaselustatakse ja tuuakse
üheks õhtuks kokku mõni juba tegevuse lõpetanud kollektiiv.
TE

Valitsus kiitis neljapäeval heaks infoühiskonna edendamise 2010-2011. aasta investeeringute kava muutmise. Projekt
näeb ette, et hiljemalt 2011. aasta esimeses kvartalis alustatakse ühe digitaalse isikutunnistuse liigina m-ID sertifikaatide
väljaandmist politsei- ja piirivalveameti poolt. M-ID sertifikaadi taotluse esitamine hakkab toimuma läbi loodava iseteenindusportaali ja taotluse menetlemine ning väljaandmine hakkab elektroonilises keskkonnas toimuma automatiseeritult.
Eestis toimib m-ID lahendus alates 2007. aastast. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on hinnanud mobiilse
ID samaväärseks ID-kaardiga ning alates 2007. aastast on m-ID-ga saanud teostada samu teenuseid, mis ID-kaardiga.
Erandiks on olnud e-valimised, kus inimestel on olnud vaja kasutada kas ID-kaarti või passi. Järgmistel valimistel saab
aga isik ennast autentida ka juba mobiilse isikutunnistusega. Analoogselt praeguste m-ID lahendustega tagatakse projekti teostumisel mobiilse isikutunnistusega digitaalse allkirjastamise võimalus. Investeeringute kava maksumus 2010. ja
2011. aastal kokku on 95 383 112 krooni. Raha projekti finantseerimiseks saadakse struktuurivahenditest (ERDF). TE

Arvatavad tellimusvargad viisid
90 000 krooni eest autopeegleid
Ööl vastu teisipäeva
viisid vargad Võru linnas vähemalt kaheksalt
Saksa autolt tahavaatepeegleid ja peegliklaase.
Et kõik varguse ohvrid ei
pruukinud politseile avaldust teha, võib varaste
tekitatud kahju olla suuremgi kui 90 000 krooni.
“Panen auto käima, hakkan
tagurdama ja vaatan peeglisse – peeglit ei ole. Vaatan teisele poole – seal ka pole,” kirjeldas võrulasest Audi A8 omanik, kuidas ta üleeile hommikul
avastas oma auto küljepeegliklaaside varguse.
Omaniku sõnul on vargad viinud minema vaid peegli klaasid
ja nende juurde kuuluvad juhtmed. Peegli korpust lõhutud
pole, kuid päris “puhtaks” kurikaelte “tööd” ka ei saa nimetada, sest pistikute lahtitegemise
asemel on juhtmed läbi lõigatud.
“Peegliklaasid
on 4800 krooni tükk, pluss
juhtmed,” iseloomustas autoomanik saadud kahju. “Kokku
12 000-15 000 krooni.”
Audi omanik sai endale üllatuseks teada, et ta polnud ainus,
kes ööl vastu teisipäeva peeglivarguse ohvriks langes. Kokku
oli eile hommikuks politseisse avalduse teinud kaheksa inimest ja kui Audi A8 omaniku

N 7. oktoober kell 19 Vanemuise kontserdimaja
Peasponsor

www.concert.ee

Varaste lõhutud auto küljepeegli parandamine läheb Audi A8 omanikule maksma 4800 krooni.
Foto: Vidrik Võsoberg

kahju teistega kokku liita, siis
võib kogu kahjusumma küündida ligi 90 000 kroonini. Vargad tegid tiiru
peale tervele linnale
ega peljanud tegutseda ka valgemates
kohtades – nimetatud Audi oli pargitud sisehoovi parklasse otse tänavavalgustuslambi alla.
Pole aga võimatu, et ohvreid
oli veelgi ja kõik pole politseile
avaldust teinud.
Omapärase varguse ohver
ei osanud arvata, kustkandist
vargad olid ja kuidas saak realiseeritakse. Mees tõdes vaid,
et Võrust varastatud peeglid
võisid “igale poole minna”. Et

Võrust varastatud peeglid
võivad jõuda ka
välismaale.

aga Eestis vähemasti kuulutusteportaalides uuemate Saksa
autode peegleid ei müüda, siis
võib oletada, et tegu oli mõne
välisriigi varastega, kes tegutsesid tellimuse alusel.
Audi omanik ei olnud eilseks
veel uusi peegliklaase saanud ja
nentis, et sõita on omajagu tülikas. Varguse ohver tõdes aga,
et võinuks ka hullemini minna,
sest autol on kaskokindlustus ja
enamuse kahjust tasub kindlustusfirma.
Võru politsei palub kõigil,
kes teavad midagi nendest vargustest või kellele on pakutud
peegleid odavalt müüa, teatada
sellest politsei lühinumbril 110
või telefonil 522 0910.
Lõunaleht

Koda
LottaKalevi
20, Tartu
Meie uksed on lahti:
E-R 11-18, L 11-16
Helista 55 999 191,
tukist
ast riide
Igast vana stiilse uue!
voi kirjuta:
saab teh a teemegi:)
kond
hot.ee
d
e
s
ie
e
M
Oktoobrist massaaz ja reiki, ajad kokkuleppel

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

Kogu maailmas populaarne vokaalgrupp on endiselt täies sõiduvees.
Kavas on Orlandus Lassus, Claude Debussy, Veljo Tormis ja igihaljad hitid.

PREMIUM 7 CUP 2010
VÕRKPALLIS
2-3. oktoober

2. oktoober
kell 11.00 Tartu Pere Leib - TTÜ
kell 13.00 Pärnu VK - Lase/Riga (LAT)
kell 17.30 TTÜ - Pärnu VK
kell 19.30 Tartu Pere Leib - SK Riga (LAT)
3. oktoober
kell 11.00 Lase/Riga (LAT) - TTÜ
kell 13.00 Pärnu VK - Tartu Pere Leib

Mängud toimuvad
Tartu Ülikooli Spordihoones Ujula 4

SISSEPÄÄS TASUTA
www.skduo.ee
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Lasteaed Sassile hangitakse sisustust
Linnavalitsus kiitis teisipäevasel istungil heaks riigihanke, mille sisuks on
lasteaed Sassile mööbli ostmine ning
paigaldamine. Edukaks osutus OÜ
Guido Mööbel pakkumus summas 397 284 krooni. Uus mööbel
on vajalik, kuna käesoleva aasta 1.
novembril on kavas lasteaed Sassi
rendipinnal Aleksandri 8a hoones
avada kolm uut lasteaiarühma.
TE

Uudised

Tein ja Kikerpill naasevad palliplatsile
Tartu Rocki endiseid
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Fotod: Õhtuleht / Arno Saar / Aldo Luud

AVASIME TARTUS UUE KONTORI

RINGTEE 26
AVAMISE PUHUL
ALLAHINDLUSED:
PVC akendele -55%
Paigaldus -25 %
Siseviimistlus -25 %
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TARTU
ETTEVÕTLUSNÄDAL
2010
4.-8. oktoober 2010
Lisainfo ja registreerimine
ettevotlusnadal.e24.ee ja
www.tartu.ee

Pensionäridele lisasoodustus:
tasuta aknalaua paigaldus
Küsi pakkumist ka puit-,
puitalumiinium- ja alumiinium akendele,
ustele ning fassaadidele.
Meie juurde saab
bussidega 9, 13 ja 17.
Peatus “Favora“

Famenos OÜ Ringtee 26, II korrus Tartu
Tel. 7 366 110, faks 7 366 210
e-mail: ringtee @fenster.ee
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Tehvandil avatakse uhiuus staadionikompleks

Sport

Reedel, 1. oktoobril kell 14 avatakse Otepääl Tehvandi spordikeskuse staadionikompleks. Projekti raames rajati staadionile 1000-kohaline pinkidega põhjatribüün ja varikatusega 2200-kohaline toolidega läänetribüün. Staadionihoones
paiknevad lisaks hoone 0 korrusel asuvatele riietus- ja pesemisruumidele ning
arstiruumidele hoone I korrusel kohvik ja suusamuuseum ning II ja III korrusel
võistluste korralduseks vajalikud võistluskeskuse ja pressikeskuse ruumid. Läänetribüüni kohal III korrusel on ruumid kohtunikele ja TV-kommentaatoritele.
Ehituse raames uuenesid ka staadioni sissepääsuteed ja parklad ning staadioni peasissepääsu lähistele rajati Eesti suusasangarite võitude jäädvustamiseks park. Kergejõustiku jaoks on staadionil kiirjooksurada 8 rajaga, lisaks

sektorid kaugus-, kolmik-, kõrgus- ja teivashüppe ning kuulitõuke, kettaheite
ja odaviske jaoks.
Ümber staadioni valmib ka rullsuusa- ja rulluisurada, mis ühendub juba olemasoleva 6,2 km pikkuse rollerirajaga. Staadionil paikneb murukattega normaalmõõtmetega jalgpalliväljak. Staadioniprojekti raames valmisid ka korv- ja
võrkpalliväljakud. Staadioni põhiosa kasutatakse talvel suusastaadionina. Kõigil rajatistel saab treeningute läbiviimise kõrval korraldada ka võistlusi.
Lisaks rajatakse projektiväliselt Tehvandi suusastaadioni rekonstrueerimistööde käigus staadionikompleksi koosseisu kuuluv hooldemajade kompleks
ja majandushoone.
TE

Balti liiga avamängu
peab Rock Rootsis
Hooaja avakohtumise
Balti liigas peab TÜ/Rock
neljapäeval, 30. septembril Rootsis, kui Norrköpingus kohtutakse sealse
Dolphinsi meeskonnaga.
Kaks päeva hiljem ootab
ees karikamäng Viljandis,
vastaseks Piimameister
Otto/Rapla. Meistriliiga avamäng toimub 6.
oktoobril Rakveres Tarvaga.

Mängud oktoobris
Balti liiga:
5.10 kl 19 Rock – Valmiera
14.10 kl 19 Rock – Nevezis
15.10 kl 19 Rock – Šiauliai
23.10 kl 17 Rock – Ventspils
30.10 kl 17 Perlas – Rock
31.10 kl 16 Rudupis – Rock
Meistriliiga:
6.10 kl 19 Tarvas – Rock
9.10 kl 16 Kalev/Cramo –
Rock
11.10 kl 19 Rock – Valga
19.10 kl 19 Rock – TTÜ/
Kalev I
24.10 kl 15.30 TTÜ/Kalev
II – Rock

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

Rocki treeneri Toomas Kandimaa sõnul on meeskond peale BBL Cupi võitu ja Rytase
alistamist arusaadavalt positiivsel lainel. “Õlga vigastanud
Asko Paade päris täis tööjõus
pole ning ilmselt kaasa ei sõida. Rivis on tagasi Kalev/Cramoga avamängus põrutada
saanud Marek Dorinin,” rääkis
Kandimaa koosseisust. Nüüdseks on kindel, et kevadeni jätkab Rocki rivistuses ka Callistus Eziukwu, kelle katseaeg sai
läbi.
Rock kohtub rootslastega
esmakordselt

Möödunud hooajal Balti liiga teise divisjoni teisena lõpetanud ning tänavu kõrgemasse seltskonda pääsenud Dolphins kohtus septembri keskel
hooajaeelses kontrollmängus
BC Kalev/Cramoga ning kaotas tookord 80:104. Parimatena viskasid rootslate rivistuses
George Gervin ja Tomas Gaidamavicius 13, Jaokim Kjellbom 12 ning Povilas Sakinis 10
punkti.
Peale Dolphinsi on tänavu

Balti karikafinaali parimaks tunnistatud Callistus Eziukwu jätkab
Tartu meeskonna rivistuses vähemalt kevadeni.
Foto: Jassu Hertsmann

Balti liiga eliitdivisionis veel
kolm uut meeskonda: Eestist TTÜ/Kalev ning Leedust
Rudupis Prienai linnast ning
Pelas Vilniusest. Ka on pisut
muutunud turniirisüsteem:
kõik 12 meeskonda mängivad
omavahel korra nii kodus kui
võõrsil. Tabeli kuus esimest ja
alles play-off’is liituvad Lietuvos Rytas ning Kaunase Žalgiris selgitavad seejärel neli
finaalturniirile pääsejat.
Tänavu tuleb Rockil Balti
ja koduses meistriliigas põhiturniiril pidada kokku 54 kohtumist, lisaks eurosarja ning
karikamängud. Mullu oli see
number 14 võrra väiksem, sest
Balti liigas osales kaks meeskonda vähem ning Eesti meistriliigas läksid enamik kodus
peetud kohtumisi arvesse
topeltmänguna. Tänavu kohtutakse ka koduliigas kõigi 8
vastasega kaks korda nii kodus
kui võõrsil.

Uute meestena kaitsevad tänavu Pere Leiva au Priit Luik (vasakult), abitreener Oliver Lüütsepp, Kristjan Kais, Zlatko Pulko, Olari
Venno, Kevin Soo ja Meris Merisaar. Peatreeneriks endiselt Rainer
Vassiljev (palliga).
Foto: Rasmus Rekand

Pere Leib alustab hooaega
koduse turniiriga
2. ja 3. oktoobril toimub
Tartu ülikooli Ujula tänava spordihoones SK Duo
korraldatav hooajaeelne
võrkpalliturniir Premium7 Cup 2010.
Lisaks Tartu Pere Leiva
meeskonnale võtavad turniirist
osa Pärnu, TTÜ ja Lase meeskond Riiast. Kahe päeva jooksul peetakse kokku kuus mängu, publikule on sissepääs tasuta.
“Kõik nimetatud meeskonnad osalevad Schenkeri liigas ja
antud turniir näitab, mis seisus
keegi hetkel on,” selgitas turniiri eesmärki võistkonna mänedžer Martin Jürgenson.
Pulko jätkamine sõltub
esitusest

Jürgensoni sõnul on meeskond sisuliselt komplekteeritud. Esmakordselt näevad tartlased pallimas Sloveenia nurgaründajat Zlatko Pulkot, kelle meeskonnas jätkamine otsustaksegi turniiri põhjal. Kodupubliku rõõmuks on Pere Leiva
särgi taas selga tõmmanud Priit
Luik ja Kristjan Kais. Turniirilt
jääb kõrvale peatselt mandli-

Kava
Laupäev, 2. oktoober
kell 11.00 Tartu Pere Leib
– TTÜ
kell 13.00 Pärnu VK –
Lase/Riga
kell 17.30 TTÜ – Pärnu VK
kell 19.30 Tartu Pere Leib –
Lase/Riga
Pühapäev, 3. oktoober
kell 11.00 Lase/Riga – TTÜ
kell 13.00 Pärnu – Tartu
Pere Leib
operatsioonile suunduv Taavi
Nõmmistu. Hiljuti kopsupõletikku põdenud Siim Ennemuisti
osalemine selgub vahetult enne
mänge.
“Pärnul on päris huvitav
sats. Äsja liitus nendega Jaanus Nõmmsalu, Võrust tuli
temporündajaks Tamar Nassar. Liberoks on Austris Stals,
sides Agris Leitis – kaks lätlast, kes pikemat tutvustamist
vist ei vaja,” sokutas Jürgenson favoriidikoorma pärnakate õlule.

RAATUSE

SPORDIBAAS kutsub
SPORDIPÄEVALE

Rasmus Rekand

2. oktoobril kell 13
EMÜ spordihallis
22
MÄNGIME VÄLJA RÄNDKARIKA SAALIHOKIS
Võistlevad Tartu linnavalitsus, Rocki fänniklubi, Pere Leiva fänniklubi,
Maaülikooli saalihoki fänniklubi, Anne noortekeskus, FC Spordibaas,
pokkeriklubi Omad Joped, Vanemuine, Tanel ja spordimehed.

• Esinevad „Pere Leiva” tantsutüdrukud
• Erinevad auhinnamängud

SPORDIBAASI EKRAANIDEL:

Viinakuul parim
Terve oktoobrikuu pits viina 10.ning Alexandri õlu vaadist pool liitrit 19.-.
Ja nii ongi!
Tule naudi sõpradega mõnusat atmosfääri ja seltskonda!
www.kohvik.ut.ee

• 30.09 KL 22 RAGNAR KLAVANI MÄNG:
Bate Borisov - AZ Alkmaar
• 10. oktoobrini VÕRKPALLI MM
WWW.SPORDIBAAS.EE
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Tartu sügispäevad keskenduvad tänavu kunstile
Tudengite sügissemestri loengurütmi paiskavad nädalakeseks
segi 11.–7. oktoobrini toimuvad Tartu sügispäevad, mille läbivaks
teemaks on sel aastal kunst kui eneseväljendusviis.
“Festival kutsub üles vaatama maailma veidi avarama pilguga
ja märkama loomingut kõikjal enda ümber,” ütles Tartu Tudengipäevade projektijuht Jaan Naaber.
Festivali “Tartu Sügispäevad 2010” programmijuhi Kerli Käärti
sõnul on kavas ligi 100 üritust ja nende hulgast leiab kunsti suurel
hulgal. Programmijuht lubab sügispäevadeks palju õpi- ja töötubasid, mis sisaldavad endas isetegemis- ja katsetamisrõõmu.

Vaba aeg

Tudengite meeleheaks on sügispäevade kava rikkam uue ürituse võrra. “Teatrisõpradele lisandus tudengipäevade programmi
täiesti uue üritusena tudengiteater, kus vaatemängulisi etendusi
pakuvad noorte teatritrupid,” jagas Käärt rõõmusõnumit.
Loomulikult ei puudu sügispäevade kavast juba paljudele vanad head tuttavad üritused nagu Avakontsert, Mälukas, Tudengifilm, Tudengibänd, Tudengiseiklus, loengusari
“Akadeemiline pikapäevarühm” ja Sügisaeroobika, millele on
antud uus vaatenurk vastavalt läbivale teemale. Lähem info
www.studentdays.ee.
TE

Raamatututvustus

Tommi seikleb sedakorda Valgetel lagendikel

+8
+25
Parapsühholoogide ja Tervendajate Liidu President,
2008.a. kuldmedal rahvameditsiini arendamise eest,
parapsühholoogiadoktor

INFO JA REGISTREERIMINE:
E-P kell 9-21, tel. 508 8237,
OÜ Võlur Albert, reg.nr. 10055321

Albert Stepanjan

Vastuvõtt Tartus:
8. oktoobril
Aleksandri hotellis,
Aleksandri 42,
tuba 202
Jõgeval:
15. okt.

INDIVIDUAALVASTUVÕTUD
JA KONSULTATSIOONID
PARAPSÜHHOLOOGILINE ABI
* alkoholi-, nikotiinisõltuvus
* liigne kehakaal
* selja-, kaela- ja peavalu
* stress, depression, unetus
* biokorrektsioon (needuse mahavõtmine)
* muud probleemid

LOOMA

Öeldakse, et raamatu esimene
lause on kõige olulisem – see
on paratamatus, sest raamatupoes lugemist otsides lihtsalt
rohkemaks kui põgusaks pilguheiduks kaante vahele aega
ei jätku. Heiki Kripsi uus raamat “Valged lagendikud” selles osas pettumust ei valmista.
Võtnud teose kätte ja piilunud
nende värviliste kaante vahele,
vaatab vastu ilus ja kõlav, alliteratsiooniga rikastatud algus
ühele toredale seiklusloole.
Tegelikult on tegemist jätkuga raamatule “Thule Päkapikk”, kuid see sobib kindlasti ka eraldi lugemiseks. Peategelaseks on Tommi, üks täitsa
tavaline koolipoiss, kes vanaisale külla sõidab ning oma
elu seiklusse satub, külastades oma teel mitmesuguseid
maailmu, kohates nii sõpru
kui ka vaenlasi ning proovides
kasutada võlukunsti ja päästa häid. Keset haldjamaailma
kõrbeid asuvad Valged lagendikud, mille lumi põletab sellele astuja, et takistada elus-

www.stepanjan.com

PÄI
KE

KLIINIK

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

Teater

Hea korteriühistu juhatus!
Esmaspäeval, 4.oktoobril 2010 kell 17
Tartu raekoja saalis (II korrusel)

Sadamateater

toimub TASUTA infopäev korteriühistutele
KredEx-i renoveerimistoetuste taotlemisest.
Infopäeva viib läbi ja vastab küsimustele
majandus- ja kommunikatsiooni ministeeriumi
ehituse- ja elamutalituse peaspetsialist Pille Arjakas.
Infopäevast võtab osa kliima- ja energiaagentuuri esindaja,
kes räägib projektitoetuste taotlemisest.

*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

• 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

S

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

ILA

SUVE- JA TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

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

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

varuosad jaapani, korea ja prantsuse autodele

1. X kell 19 Quevedo
3. X kell 16 Quevedo
4. X kell 19 Tuulte pööristes
7. X kell 19 Maetud laps

Vanemuise teatri suur maja
30. X kell 19 Kaos
2. X kell 19 Petruška pärastlõuna
3. X kell 16 Orpheus põrgus
6. X kell 12 Kuidas kuningas kuu
peale kippus
6. X kell 19 Uinuv kaunitar
7. X kell 15 Appi! Ooper!?
8. X kell 19 Kevade

Vanemuise teatri väike maja
2. X kell 19 Loss
3. X kell 12 Ninasarvik Otto
4. X kell 19 Oscar ja Roosamamma.
Kirjad Jumalale
5. X kell 19 Sviit
6. X kell 19 Puhastus
8. X kell 12 Ninasarvik Otto
8. X kell 19 Don Juan

Kino
Cinamon 1. X – 7. X
Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 12.15, 15.15, 18.15 (v. a 4. X),
21.15 Söö, palveta, armasta
kell 19.45 Paha pere

Ilmumisaasta 2010
Kõvakaaneline köide, 214 lk.
Hind kaupluses u 170 kr

olendeil keelatud kohta minemast. Ometi tuleb Tommil sinna minna, et päästa oma sõpru
ja haldjaid kindlast surmast.
Autor on loonud kogu eraldi maailma, tegelikult lausa
mitu, ning huvitavad karakterid, näiteks igati mõistlik ja
arukas Pisi või inimlikult isekas, kuid hea südamega Jännis. Minu eriliseks lemmikuks
kujunesid huusid, aga täpsekell 16, 18.35 (v. a 1. X), 21.30 (v. a
1. X) Wall Street: Raha ei maga
kell 15.30, 18 Scott Pilgrim terve
maailma vastu
kell 12, 14.15, 16.45, 19 Keelatud
tants 3
kell 13.15, 20.30 Kaugsuhe
kell 17.35, 21.45 (v. a 1. X, 7. X)
Varuvõmmid
kell 22 Resident Evil: Teispoolsus
kell 15 Karate kutt
kell 12.45 Kassid ja koerad: Kiisu
kättemaks
kell 13.45 Lelulugu 3
kell 21.45 (ainult 7. X) Saatan

Näitus
Annelinna raamatukogu
kuni 9. X Ergo Vassiljevi fotonäitus
Hetked looduses
kuni 10. X Elizabeth Warneri fotonäitus Vene küla briti silmade läbi

Karlova-Ropka raamatukogu
kuni 23. X Kristel Jürgensoni maalinäitus Unistades unistusest

Tammelinna raamatukogu
2. X – 4. XI Maria Jürimäe ja Aita
Ambose ühisnäitus Kütkestaval
siidimaal
kuni 23. X lugemisaasta meisterdamiskonkursi näitus Minu lemmiktegelane raamatust

Tartu linnaraamatukogu
kuni 13. X raamatunäitus
Vesi – looduse ime

malt jõuate juba ise avastada.
Loos jätkub kõike – on ohtlikke olukordi ja pinget, on
rõõmsaid hetki ja nalja. Suure boonusena veel kaasahaaravad kirjeldused ja hea keelekasutus, mis laste sõnavara
rikastab.
Loomulikult on see raamat mõeldud eelkõige lastele,
kuid tuleb tunnistada, et lugema asudes viskasin end voodile kõhuli nagu kooliajal kunagi ning nautisin raamatut päris
palju. Selline armas fantaasiamaailm toob vaheldust argiellu ka täiskasvanute jaoks, rääkimata siis lastest, kelle piiramatu kujutlusvõime veel
hoogsamalt loole kaasa elada
lubab.
Lõpetada võiks ühe tsitaadiga raamatust, mis annab selle siirust ja soojust hästi edasi: “Me ei tohi unustada kõige
tähtsamat: HEADUST! Headus ei ole see, kui vaid minul
on hästi. Headus tähendab
aitamist.”
Nele Otto

kuni 13. X MD fotonäitus Abstraktsioonid
kuni 14. X kunstnik Anna LitvinovaMerilo tööde väljapanek Nimetu /
Untitled
kuni 25. X raamatunäitus Bernard
Kangro 100
kuni 2. X raamatunäitus Endisaegseid kokaraamatuid

Muu
Tammelinna raamatukogu
1. X kell 18 Maria Jürimäe ja Aita
Ambose ühisnäituse Kütkestaval
siidimaal avamine

Tartu linnaraamatukogu
30. IX kell 15 linnaraamatukogu kirjanduskohvik, vaatluse all on vene
kirjaniku Dmitri Bõkovi romaan
Mahakantud. Bõkovit ja tema loomingut tutvustab Olga Einasto
30. IX kell 18 kirjandusõhtu noortele
Mõte kahe kaane vahel, külas on
kirjanik Reeli Reinaus, vestlusteemaks tema romaan Must vares
1. X kell 17 külas on avaliku õiguse
professor ja presidendi õigusnõunik
Ülle Madise, loengu- ja vestlusteema Milline on hea seadus?

Tartu kirjanduse maja
5. X kell 20 Värske Rõhu 5. sünnipäev, Kairi Kruusi tekstikava Sõnatüvesid emmates vol. 2. DJ-d Indrek
Heinsoo, Priit Kruus ja Berk Vaher

SUPERPAKKUMINE!

Ostes Havoline õli 325 kr/4 l
maksab õlifilter 50 kr/tk

Kauplus avatud
E-R 9.00-18.00
L 10.00-15.00
www.japanparts.ee

Tähe 127A, Tartu 50113
Tel 799 8020, 799 8021, 512 8184
tartu@taket.ee

www.tartuekspress.ee
Loe tasuta :)
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Noorte amatöörfilmifestival korraldab stsenaariumi kirjutamise õpitoa
Laupäeval, 9. oktoobril kell 12–18 toimub Anne noortekeskuses
esimene NAFFi eelüritus – töötuba, mis keskendub stsenaariumidele. Õpituba on mõeldud nii algajatele kui edasijõudnutele –
võimalik on saada tagasisidet juba kirjutatud stsenaariumidele ja
tehtud filmidele kui kirjutada uus stsenaarium.
Õpituba juhendab kirjanik ja filmimees Urmas Reisberg, kes
on kirjutanud stsenaariumi mitmele edukale lühifilmile (sh “No
Fishing”, “Kuidas võita Tudengifilmi” või “Vanameeste näppaja” – viimase eest võitnud NAFFil 2006. a esimese koha).
“Räägitakse, et filmi tegemiseks on vajalikud kolm asja: väga

hea stsenaarium, väga hea stsenaarium ja väga hea stsenaarium,” muigab Reisberg. “Ja ongi nii, et vead pärinevad
stsenaariumist ehk planeerimise faasist ning võimenduvad
alati filmimisel ja monteerimisel. Neid vigu on aga võimalik
ennetada.”
Nii ongi töötoa üheks osaks päris oma filmistsenaariumi
kirjutamine ning sellele tagasiside saamine. Töötoast osavõtt
on 25 krooni, töötoa raames on võimalik tasuta laenutada multimeedialabori tehnikat, et oma stsenaariumist juba
päris film saada, milles loodetavasti polegi vigu sees.
TE

VALDO JAHILO ANEKDOODID
Kohtuvad kaks sõbrannat.
“Ma poleks Sind peaaegu ära tundnud,” teatab
üks.
“Aga miks?”
“Sa näed nii hea välja!”
*
“Mida tähendab täht “N” Sinu pulloveril, Elvira?”
“See tähendab “neitsi.”
“Kas Sa tahad öelda, et oled veel neitsi?”
“Ei, see tähendab seda, et see on igivana pullover!”
*
Mehaanik uurib autot ja küsib omanikult:
“Kust see kolin teie kõrvu kostab?”
“Igalt poolt,” vastab omanik. “Häält teevad kõik
detailid, välja arvatud autopasun.”
*
“Kuidas Sulle meeldib olla abielus elukutselise
poksijaga?”
“ See on võrdlemisi pindutav. Hommikul näiteks
ei saa ma teda enne voodist välja, kui loen aeglaselt kümneni.”
*
Restoranis.
“Kas sa oled juba maksnud?” küsib üks šotlane
teiselt.
“Ei.”
“Mina ka mitte. Mida me siin siis veel vahime?”
*
Öösel helistab tütar emale:
“Kell on juba kolm, aga Jacki pole ikka veel.
Kindlasti on ta mõne naise juures.”
“Rahune tütreke,” vastab ema, “miks sa kohe
kõige halvemat mõtled?” Võibolla jäi ta lihtsalt
auto alla?”
*
“Ainult pahandused,” kurdab Mery sõbrannale.

SUDOKU

Kuulutus kuni 90 tähemärki
vaid 2 € (31,30 kr).
www.tartuekspress.ee/kuulutused

Ehitusmaterjal

Pakun tööd

Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu, sisevoodri- ja põrandalaudu. Voodrilaudade tööstuslik värvimine. Vajadusel transport. Tel 5664 0228.
Müüa põllumuld, killustik, kruus veoga (5 t, 15 t auto). Tel 5622 2742.

“Mis siis juhtus?”
“Ma sain täna hommikul anonüümkirja.”
“Ära võta südamesse, Sa jäta lihtsalt vastamata!”
*
Naine mehele:
“Sa pead mulle tingimata uued aluspüksid
ostma. Vanadega ei või ma ennast enam kuskil
näidata.”
*
Härra Müller läheb oma uut autot registreerima.
“Kas ma võiksin saada numbri 13 13 13?”
küsib ta autoregistris.
“Hämmastav!” ütleb ametnik. “Enamik inimesi
püüab sellist numbrit nagu 13 vältida, aga teie
soov on seda koguni kolmekordselt oma auto
küljes näha.”
“Selles pole midagi imelikku. Ma arvan, et ka
varaste hulgas on ebausklikke ja nad ei hakka riskima niisuguse numbriga auto varastamisega.”
*
“Kuidas sa maal puhkasid?”
“Suurepäraselt.”
“Kas õhk on seal hea?”
“Ära mitte räägigi, ma pumpasin kõik neli ratast
täis.”
*
“Linda, mis sind Jacki juures kõige rohkem
häirib?”
“Ta närib küüsi.”
“Kuid seda teevad ju paljud.”
“Seda küll, kuid ta närib varbaküüsi!”
*
Naine: “Võid sa mulle öelda, kuidas sa oma särgikrae huulepulgaga kokku määrisid?”
Mees: “Tõesti imelik! Ma mäletan väga hästi, et
võtsin särgi seljast ära.

Põllundus
Müüa kartulit (2.50 kr/kg, kojutoomisega). Tel 5194 0801.
Kündmine. Tel 513 4597.
Võtan rendile põllumaad. Tel 513 4597.

Kinnisvara müük
2-toal korter Jaamamõisa Selveri
kõrval otse omanikult ja soodsalt.
Tel 5858 6512.

Teenus

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

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

Küte
Kuiv kütteklots, kamina- ja halupuu,
puitbrikett. Tel 5197 8500.
Kuivad kaseklotsid võrgus.
Tel 521 2015.
Kuivad kütteklotsid, puit- ja turbabrikett. Vedu meilt. Tel 506 8501.
Segaküttepuu (2 m, transpordiga Tartu piires 300 kr/m3). Tel 5622 2742.
Puitbrikett. Tel 514 4555.

Lastehoid

Kiire ja soodne veo- ja kolimisteenus,
kogemustega töömehed 24 t teie teenistuses! Koli ja vana mööbli äravedu.
Tel 53 777 617.
Liivapritsitööd. Puhastame teie maakivist või tellisest seina. Tuleme kohale üle
Eesti. www.liivaprits.eu, tel 5622 2742.
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 kolimisteenus. Tel 5562 2646.
Veo- ja kolimisteenused.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Viin ära kasutu kodumasina.
Tel 520 2155.
www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta
tel 800 2424.

Tervis

Lastehoid Kaheksajalg avab oktoobris 2 rühma Laial tn Tartus. Kutsume
registreerima Tartu linna lapsi alates
1.5 eluaastast. Küsi infot ja registreeri: kaheksajalgne@gmail.com.

RISTSÕNA

Kiiresti pakkuda tööd inimesele, kes
otsib TÖÖD. Vajalik auto ja juhiload.
Kandideerijate arv on piiratud! Helista
tel 5552 1016.

Erasõim ootab nii vene kui eesti lapsi.
Info www.muumimaailm.ee.

Loomad

Lümfiterapeut pakub teraapiat ja massaaže lümfiprobleemide, seljavalude
(operatsioonijärgsete tüsistuste) ja tursete puhul rasedatele, liigesehaigetele jt.
Tel 515 9381, www.lymfiteraapia.com.
SOOLAKAMBER – soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21,Tartu.

Tutvus

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

Hämarad sügisõhtud on üksi igavad,
vajan sõpra või sõbrannat. Ootan
kirju aadressil: H. M., Tähtvere 17–3,
51007 Tartu.

Teated

Riided
Müügil naisterõivaste moekollektsioonid ja kvaliteetkangast mantlid
suurused 36–52. Caramel Moda kpl
Lõunakeskuses.

Muu

Tartu Raatuse Gümnaasiumis
alustab 7. oktoobril tööd eelkool.
Info tel 746 1721 või veebis
http://raatuse.rtk.tartu.ee/.

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

Ostame KM-kohuslase firma.
Tel 5800 9939.

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

12 Reklaam

Neljapäev, 30. september 2010

Ütleme
sulle tere,
sest alates 1. oktoobrist oled oodatud meie
uues esinduses Tartus, Kaluri 2.

Laenud
Hoiused
Väärtpaberid

Kaluri 2, III korrus

6 802 709

info@lhv.ee

lhv.ee

Tallinn / Tartu / Helsinki / Riia / Vilnius

