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Mopeedijuhtide
armuaeg hakkab
otsa saama
Seaduse järgi tohib alates
juulist liigelda vaid registreeritud mopeedidega.
Heal juhul pääseb ilma
numbri ja liikluskindlustuseta sääreväristaja
omanik pelgalt hoiatusega, kui paberid kiirelt
korda ajab.
Mingit eriolukorda politseis
pole kehtestatud. „Praeguseks
käib motorollerite kontrollimine – need peavad olema arvele
võetud, kandma registreerimisnumbrit ja olema kindlustatud.
Rikkumise tuvastades hinnatakse konkreetset olukorda, rikkumise sisu, juhi tausta, varasemaid rikkumisi ning otsustatakse määratav karistus,“ märkis politsei pressiesindaja Kerly
Peitel.
Seaduse silmis pole vahet, kas
juhtida autot või rollerit – kui
sõiduk on registreerimata või
ilma kehtiva liikluskindlustuseta, tuleb trahviks kukrut kergitada kuni 400 eurot.

Tartus tuhatkond rollerit
Maanteeameti lõuna regiooni
direktori asetäitja Raimo Ronimoisi sõnul on augusti alguseks
Tartumaal registreeritud 1122
mopeedi, mis moodustab Eestis arvele võetud mopeedidest
11,3%. Kui palju on veel paberiteta võrre, ei julge keegi isegi oletada.
Kui eelmise aasta lõpus
oli Tartus registreeritud 199
mopeedi, siis tänavu I kvartalis
lisandus 86 sõidukit. II kvartalis
pandi kirja rekordilised 723 sõidukit, juulis veel 158.
Ronimois tuletab meelde,
et mopeedide leebemas korras
registreerimist pikendatakse 2012. a lõpuni (http://www.
mnt.ee/index.php?id=20818),
seega kehtivad mopeedidele
kuni selle aasta lõpuni samasugused tehnilised nõuded,
nagu need olid varasemalt üleminekuperioodil. Selle järgi ei
nõuta kasutatud ja ka uutelt
mopeedidelt EÜ tüübikinnituse olemasolu mopeedi registreerimisel.
Enne uue liiklusseaduse
jõustumist kasutusel olnud
mopeedid, millel puuduvad
sõiduki maaletoomise ja tollivormistuse lõpetamist tõenda-
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„Esialgu on uus ja võõras aga palju mugavam,“ tõdes
SEBE bussijuht Madis Pihlap teisipäeval pärast avasõitu Tallinnast Tartusse. 
Juhan Lang

36 patustajat
Alates 1. juulist on LõunaEestis tabatud 36 registreerimata rollerit.
∞∞ Neist alla pooltel oli dokumentide puudumine ainsaks veaks.
∞∞ Enamasti on sõidetud kiivrita või alaealised ilma vastava tunnistuseta.
∞∞ Peale joobes rollerijuhtide
leidus ka üks vapper, kes
eiras politsei märguannet
ja üritas korrakaitsjate eest
sääreväristajal põgeneda.

Tartumaal registreeritud rollerid
Mark
Baotian
Lingben
Kymco
Aprilia
Yamaha
Keeway
Rmz
Cpi
Lifan
Qingqi
Honda
Rhon
Stc
Piaggio
Jiajue
Znen
Yiying
Fribest

Kogus
132
103
99
93
65
60
52
47
30
22
22
20
20
20
15
14
13
12

Kokku 1122 rollerit, sealhulgas 110 erinevat marki.
Maanteeamet

vad dokumendid ja/või sõiduki seaduslikku omandamist ja
valdamist tõendav dokument,
saab registreerida omaniku
kirjaliku kinnituse alusel sõiduki seadusliku omandamise
kohta, kui nimetatud dokumentide taastamine ei ole võimalik.
Kokkuvõtteks ütles Ronimois, et juuli ei toonud suuri
muutusi maanteeameti töös
mopeedide registreerimisel.
„Sellest kuupäevast alates teavitame kodanikega suhtlemisel neid, et teeliikluses tohivad osaleda
ainult registreeritud ja
kindlustatud mopeedid,“ kostis ta.
Rasmus Rekand

Luksuslikud maanteelaevad tapavad igavust
Eile alustasid Tartu ja Tallinna vahel teed kaheksa
uut Irizari i6 embleemiga
täistunniekspressi. Moodsas bussis, mis maksab pea
sama palju kui 20 sõiduautot, on iga reisija jaoks
personaalne meelelahutussüsteem.
Scania bussid on valminud Baskimaal Irizari tehases. Igas sõidukis on 56 istekohta. Reisijad saavad
vaadata valikut enam kui paarikümnest filmist, kuulata muusikat või vaadata otsepildis kolme
vabalevis oleva telekanali – ETV,
Kanal 2 ja TV3 – programmi. Puuteekraanil võib mängida mänge,
lugeda uudiseid ja näha ilmaprognoosi.
Kaheksatollise puutetundliku

ekraaniga meelelahutussüsteemi
pakutava sisu kuulamiseks saavad
reisijad kasutada isiklikke standardse 3,5 mm otsaga kõrvaklappe. Soovi korral võib klapid soetada juhi käest.
Parandatud on ka WiFi-ühenduse töökindlust. Iga istmepaari juures on kaks pistikut sülearvutite, nutitelefonide või muude
elektrooniliste seadmete laadimiseks.
Täistunniekspressi teenus säilib klientidele harjumuspärasena. Bussid väljuvad nii Tallinnast
kui Tartust iga päev igal täistunnil
alates kella seitsmest kuni 20ni.
Kõik täistunniekspressid läbivad
mõlemal suunal Tallinna lennujaama. “Reisijad saavad soovi korral eelmüügist osta pileti sisenemisega Tallinna lennujaamas,
garanteerides nii endale istekoha
ka lennukilt tulles,” kinnitas AS
SEBE juhatuse esimees Kuldar
Väärsi ning lisas, et piletihind ei
muutu.
Bussid on varustatud EURO5
heitmenormatiividele vastavate
13-liitriste diiselmootoritega.
Juhan Lang

Elen Pihlap

Tiina Ülenurm

Kindlasti
on
need mugavamad, huvitavamad ja siin on
rohkem tegevust kui vanades bussides.

Probleem on,
et SEBE bussis
ei saa kaardiga
maksta. Muidu
saaks nendest
hirmsatest sentidest lahti. Näiteks
Soomes on firma ExpressBus ja
seal mina olen maksnud kaardiga
ja rongi peal ka. Eestis Taisto bussides samuti. Ei tea miks SEBE ei
ole neid veel kasutusele võtnud.
Nüüd võin kohe enda istme ees
vaadata ekraani ja valida mida soovin. Ainult kui mõni jälle kõvasti ei
hakka kuulama. Nad ütlesid küll, et
kõrvaklapid on, aga eks elu näitab.
Bussipileti hind ei pidanud ka tõusma. Küsisin järele.

Signe Hansen
Sõidan väga
sageli Tallinna
ja Tartu vahet.
Tänu
uutele
bussidele hakkan ilmselt veel rohkem sõitma.
Kahte poolt tundi oli päris raske
sisustada, nüüd kuuldavasti on
seal päris uhked võimalused. Väga
hea meel on ja minust saab veel
truum klient.

Nikolai
Kosemäe
Väga ilusad ja
uued bussid
on. Olen töötanud bussipargis
aastaid. Nüüd olen pensionil üle
15 aasta. Ikka teeb kadedaks nende busside vaatamine. Tol ajal ei
olnud selliseid busse. Nende eesliseid ei jõuagi üles lugeda.

Riina Kiik
Super bussid.
Olen tihe sõitja.
Kuna meil on
rongiühendus
nii nagu ta on,
siis ütlen ainult tere tulemast! Meeldib, et uued bussid on teist värvi.
Kui sul on juurdepääs internetile ja
ajalehed olemas, samuti lahked ja
väga abivalmis bussijuhid, siis mina
ei kurda millegi üle.

Peasponsor:
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Õllemüüja
vandenõu?
Nii Positivuse festival kui Red Hot
Chili Peppersi (RHCP) kontsert üllatasid olematu õllevalikuga. Ainsaks
valikuks olid Tuborgi tooted. Läti ja
Eesti kohalikust sortimendist võis vaid
und näha. On mõistetav, et otsuse,
kellele müügiluba anda, teeb ürituse
korraldaja. Ent nii nagu Tuborgi kaubamärk, kuulub ka ju Saku Õlletehas
juba mõnda aega pea täies ulatuses
Carlsbergile. Seega, miks polnud
näiteks Tallinna kontserdil võimalik
osta omamaist toodangut? Ettevõtte jaoks ei tohiks ju olla vahet, kas
kasum võetakse välja Tuborgi, Saku
Rocki või mistahes muud kesvamärjukest müües. Tõsi, et eestlastel
tegelikult margist sooja ega külma
pole, tõestavad Tallinna lauluväljakul
loogelnud pikad õllesabad. Sellegipoolest on ehk taanlastel plaan üritustel õllemonopoli hoides kliente
märkamatult kohalikust toodangust
võõrutada?
Mihkel Arukask

Kadri Ärm
Saku Õlletehase turundusdirektor
Välismaistel tippartistidel on tavaliselt
väga selged seisukohad brändide,
eriti alkoholibrändide kohta, mida
nad oma tuuridel ja kontsertidel näha
soovivad. RHCP puhul olid kokkulepped artisti esindaja ja korraldajate
vahel tehtud rahvusvahelisel tasemel
ning õllebränd, mida artist aktsepteeris, oli vaid Tuborg. Kuid selle näite
varal pole kindlasti põhjust Saku toodangule tumedat tulevikku ennustada! Eestlane on alati kodumaist õlut
eelistanud ja seda ta suures valikus
ka saab. Saku Õlletehas pakub Eesti
tarbijale siinsetes kauplustes ja söögi-joogikohtades üle 70 toote õlle-,
siidri-, long drink’i, energiajoogi ja
mineraalvee kategooriast.

Sissekirjutus
elukohata?
Olen tudengina elanud Tartus juba
ligemale seitse aastat ning soovin
end siia linna sisse kirjutada, kuna
soovin siin ka edaspidi elada. Minu
korteriomanik aga ei soovi, et tema
juurde end sisse kirjutaksin. Kedagi
teist mul siin ei ela. Kas on võimalik
saada sissekirjutus ka ilma kindla
elukohata?
Triin Raadik

Marko Mängli

tartuekspress
SÄHVATUS
UUDISED

Elukohta saab elukohateatega
registreerida ainult konkreetsele
aadressile. Kui kasutate üürilepingu
alusel eluruumi, siis on teil õigus
oma elukoht antud aadressile
registreerida ilma omaniku nõusolekuta. Elukoha registreerimiseks
tuleb esitada isikut tõendav dokument ja üürileping.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Euroajastu välistab igasuguse rahapesu. Mündid lihtsalt ei pea
vastu. Pisut masinpesu ja ongi tükid taga. Nii ei kõlba pagana euro
pärast enam muuks, kui ehk saab abiks võtta lastele geomeetriat
või astronoomiat õpetades. Kui kurss kõrvale jätta, on varalahkunud Eesti kroon eurost kõvasti kõvem. Ärge rahapesu kodus järele
Anu Pastak
proovige teha – katki läheb peale mündi ka masin. 

lausega
lausega

Kaubahalli tuleb linna
suurimaid toidukohti
Augusti jooksul kolib
Seppälä pood kaubahallist Tasku keskusesse. Vabanenud 500 m2
pinnal loodab oktoobri
keskpaigaks kohvikrestorani avada praegu
hotell Londonis tegutsev
toidukoht Entri.
„Kindlasti ei saa olema üle
kesköö koht. See jääb ikkagi
toidu-veini inimesele suunatuks,“ kommenteeris hiljuti AS
Emajõe Kaubahalliga 10aastase rendilepingu sõlminud OÜ
Entri juhatuse liige Pilvi Juus.
Keskmise ostujõuga linlasele suunatud kohvik-restoranis
hakkab tulevikus olema sadakond istekohta. Kujundamisel lähtutakse sellest, et pidada saaks üritusi firmapidudest
sünnipäevade ja pulmadeni.
Samuti on kavas ehitada lava ja
veinituba. Toidumenüüd veel
paigas pole.

Nelinurk annab eelise

Registriteenistuse peaspetsialist

SÄHVATUS

Kuigi sisekujundus on juba paberil, alustatakse ehitustöödega septembris. Veel loetud kuid hotell
Londoni alumisel korrusel tegutseva Entri restorani omanik Pilvi Juus ja poeg Janar vihjavad, et uus
koht tuleb Tartus seninägematu. 
Juhan Lang

Sarnasust kaheksa aastat
hotell Londoni all tegutsenud
restoraniga, kus tulevikus hakkab toitlustust pakkuma hotell
ise, hindas Juus olematuks.
Osalt tingiski vajaduse kolida
hotellirestorani spetsiifika.
Et kasvanud on nõudlus catering-teenuse järele, jäi puudu
köögi- ja abiruumidest. „Saali

Veri otsas

Verekeskuse varud on katastroofiliselt vähenenud, olukord on
rahuldav ainult AB veregrupiga,
sestap palub Tartu verekeskus
kõiki lahkesti nõela alla.

puhul on barjääriks, et siin on
ko juhatuse liige Eveli Opmann
sammastik sees ja inimesed ei
rääkis, et Entri tulek on alles
näe üksteist. Oleme nii mõnegi
algus. Järgmise aasta kevadel
suurürituse konkurentsis kaovabastab pinna seni teisel kortanud selle tõttu,“ nentis Juus,
rusel tegutsenud Comarketi
kelle sõnul seadis omad piirid
toidukauplus. Toidupood tuleb
ka muinsuskaitse. „Kaubahalalumisele korrusele, endise
lis on meil käes neljakandiliRademari ruumidesse. Kas sinne ruut, kus saame teha täpselt
na kolib Comarket või keegi teiseda, mida tahame.“
ne, Opmann öelda ei osanud.
Kuna hotellis on ka rida plusKa teise korruse saatus on veel
se, näiteks garanteeritud käive,
lahtine. Kindel on vaid see, et
pidas 14 aastat Tartu toitlussinna tuleb teenindusettevõte.
tusäris tegutsenud Juus koliComarket kolib
mist siiski väljakutseks. Sestap loodetakse püsiklientidele.
Toidupoe kolimisega saab või„Kui pakume neile uut keskmalikuks ka Erlend Aava aastakonda ja oleme usalduse võittetagune plaan rajada teisele kornud, siis tulevad nad kindlasrusele 300 ruutmeetrile ööklubi.
ti taas meie juurde,“ selgitas ta,
Seni oli takistuseks aastaid kestmärkides, et kõik töötajad jätnud kohtuvaidlus Estiko ja Tähe
kavad ametis ka uues kohas.
piljardiklubi vahel, kus viimane
Väitega, et kaubahalli maine
keeldus oma
on alla käinud,
pinnalt öökluJuus ei nõustu. Kui oled toimebisse sissepääPõhjenduseks taja, siis sa ei saa
su võimaldaseegi, et aasmast. Tulevita jooksul suu- olla halva imidkus puudub
rem osa hoonest žiga majas, saad
selleks ka vajarenoveeritakse,
dus, sest trepp
muutuvad rent- ainult ise olla
ööklubisse pronikudki. „Hea natuke saamatu!
j e k t e e r it a knäide on öökluse Küüni tänavalt ja see hakkab
bi Maasikas. Kõik käivad seal ja
avanema kaubahalli võlvi GMP
see ei ole halva mainega hoone,
Plaza külje all.
kus ööklubis käiakse,“ rõhutas ta.
Aava ühtki vekslit võimali„Kui oled toimetaja, siis sa ei saa
ku kontseptsiooni ja suunitluse
olla halva imidžiga majas, saad
osas veel välja käia ei julgenud.
ainult ise olla natuke saamatu!“
Juhan Lang
Kaubahalli majandava Esti-

muu hulgas saab muuseumi rukkipõllul sirbiga rukist lõigata, vihkudesse köita ja rukkihakki teha.

Eribuss naistemaailma
10. ja 11. augustil kell 19 viib eribuss Vanemuise alumisest parklast tasuta Raadile “Naised valitsevad maailma” etendusele ning
toob ka hiljem tagasi.

Indie-lava Karlovas
Katusel vormi
Alates käesolevast nädalast on
igal tööpäeval kell 12 Tasku keskuse 4. korruse parklas katusetreeningud osalustasuga 1 €,
Coca-Cola kingib tasuta keelekastet ja Europark lubab parkimismajas tasuta parkida.

Tartu muusikanädala raames seatakse Kalevi 13 (LMK) pargipoolsele rõdule neljapäevaks-reedeks
üles indie-lava, kus publikule
tasuta jämmivad indie-sugemetega Eesti artistid: Elephants From
Neptune, Animal Drama, Galvanic Elephants ning räpikollektiiv
Öökülm.

Medalisadu
olümpiaadilt
29. juulist 4. augustini Ljubljana
ülikoolis toimunud 10. rahvusvahelisel lingvistikaolümpiaadil
esindasid Eestit teiste seas EvaLotta Käsper, kes lõpetas sel aastal Hugo Treffneri gümnaasiumi
(hõbemedal ja üldarvestuses 11.
koht) ja sama kooli 11. klassi õpilane Ants-Oskar Mäesalu (pronks).

Rullikoolitus lastele
Rulluisumaratoni eel korraldab
Hawaii Express laupäeval kell 14
Salvesti juures rulluisukooli, et
lapsed saaks treener Tõnis Tali
käe all sõiduvõtteid harjutada
ning hiljem ka tillu- ja minimaratonil mõõtu võtta.

Ülikool metsas
Mingem rukist lõikama
Laupäeval, 11. augustil kell 11–17
tähistatakse Eesti Põllumajandusmuuseumis rukkimaarjapäeva,

Jaak Aaviksoo, Marju Lauristin,
Margit Sutrop ja mitmed teised
jagavad oma mõtteid kodu ja
kooli rollist lapse arengus 8.−12.
augustini Käärikul toimuvas Metsaülikoolis.

EEDENI KONSUMIS

Kaubandus- ja
Vabaajakeskus
Kalda tee 1c, Tartu

neljapäevast laupäevani, 9.–11.08
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SPORTLAND JALGRATTAD -40%, RULLUISUD -50%

-80%
-60%
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SAALIHOKIVARUSTUS
JÕUSAALIVARUSTUS
, UJUMISRIIDED
KLIENDIKAARDIGA KOGU TAVAHINNAGA KAUP

-50%
-20%

LINDEX NAISTE JA KOOLILASTE KAUBAD VALI 2, MAKSA 1 EEST!
JYSK TAVAHINNAGA TOOTED 20%
LISAKS SUVEVÄLJAMÜÜGI ALLAHINDLUSED KUNI

70%

9.08

Koolikaubad

Reedel

Pakitud ja maitsestatud
liha ja šašlõkk

10.08
Laupäeval

11.08

V.a linnuliha

Kõik joogid kl 10–15
V.a piim, keeﬁr, piima- ja jogurtijoogid, kohv, kakao, tee
Pakkumine ei kehti hulgiostudele.
Hulgiost on ühe kaubaartikli ost alates 25. ühikust.

-30%
-20%
-20%
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Palametsa
pajatused

Tartlased 1942. a
sõjasuvel
1942. a kesksuvel näis, et talvistele tagasilöökidele vaatmata jäävad
nn Teljeriigid käimasolevas suures sõjas siiski peale. Pruukis vaid
lugeda ajalehtede esikülgedele päevast päeva trükitud uusi pealkirju:
„Langes maailma tugevaim kindlus Sevastopol“, „Teljeriikide väed
lähenevad Aleksandriale“, „Järjekordsed võidud Atlandi lahingus“,
„Jaapan võidukas Vaiksel ookeanil ja Kagu-Aasias“. Leningradi blokaad kestis ja mööda Volhovi jõge, Ilmeni järve ja Lovati jõge kulgenud rinne püsis kindlalt paigal. Lõunas aga lähenesid Saksa väed
jõudsalt Volgale ning Põhja-Kaukaasia õliväljadele. Näis, et liitlasriike tabab üks lüüasaamine teise järel ja kaua nad enam vastu ei pea.
Tartlastele andis sõda tunda eelkõige toidunappuse näol. Kehtis
kaardisüsteem, millega anti täiskasvanutele nädalas 1700 gr sõjaaegset ersatsleiba, 250 gr liha, 180 gr rasvaineid ja võid ning 2 muna.
Piima jagus vaid lastele – alla
Kõik kondid taas7aastased said päevas ¼ liitrit.
kasutusse! Ka väiEnne uut lõikust kujunes
kestest kodustest
olukord leivavilja osas eriti
kriitiliseks. Võimud manitsekogustest saame
sid maarahvast: piirake oma
vagunitäie hinnalist tarbimist äärmuseni, andke
kõik, mida vähegi võimalik,
toormaterjali!
normiks, muidu jäävad linnad nälga. Linlastel soovitati harida aiamaaks linnavõimude poolt
lubatud 500 m² maatükk. Siis on teil talveks kartul ja muu juurvili
omast käest võtta. Suhkrupeedist saab keeta (paraku õige lääget) siirupit ja ja krundiservad sobivad hästi tubakataimedele. Kes aga hakkab toidukraamiga äritsema, võib kergesti saada 200 marka trahvi ja
2 nädalat aresti. Lisaks veel nime äratrükkimise ajalehes.
Juba suve hakul soovitati hakata muretsema talvise kütte eest.
Puitu ju kaugemates metsades on, aga kuidas seda üldises bensiininappuses linna toimetada? Parem varugem kütteturvast linna
külje all olevatest Maramaa ja Ropka rabadest. Siit saab turvast
linna tuua soojal aastaajal jõgitsi, talvel aga inimese enda jõul
kelguga.
Toonitati vajadust kõigil ja kõiges hästi kokkuhoidlik olla. Seda
peagi saabuva lõppvõidu nimel. Seitungites võis lugeda silmatorkavaid manitsusi: „Kõik kondid taaskasutusse! Ka väikestest kodustest
kogustest saame vagunitäie hinnalist toormaterjali“, „Kaltsud on
meie kõige väärtuslikum tooraine, sest nendest ei lähe ümbertöötlemisel midagi kaotsi“. Juuli esimesel poolel viidi läbi tekstiilijäätmete kogumise suurkampaania kogu Ostlandis. Eestis korraldas seda
Eesti Rahva Ühisabi. Kuna kogutu loeti annetuseks ERÜ-le, siis raha
kaltsude eesti ei makstud. Küll lubati heldemaid annetajaid premeerida ostupunktidega, mida läks vaja tekstiilkaupade saamiseks.
Vanematele tartlastele tuletasid sellised kampaaniad meelde mitte just väga ammuseid aegu, mil tänavatel ja tagahoovides kõlas
kutsuv hõige: „Perenaised! Perenaised! Kaltsu, konti, vana rauda!“
Ainult et siis pisteti sekundaarse tooraine eest kopikas või sent pihku. Nüüd aga tahtis Suur-Saksamaa saada sama kraami hoopis ilma
tasuta. Siin nagu midagi ei klappinud. Kuidas selle „kohe saabuva
lõppvõiduga“ ikka on? Sest Ameerika alles kogub jõudu ja inglismanil on pea kõik kolooniad alles. Ja sealt saadakse seda tõelist, mitte
aga sekundaarset ersatstoorainet.

Tartuffi programmivoldikus on üheks eestvedajaks
Agnes Nurme – Legendary
Tartu Project Manager. Kes
ta on ja kuidas pälvinud
„legendaarse“ staatuse?

Neljapäev, 9. august 2012

Raekoja plats on Agnes Nurmele üks südamelähedaseim koht: siin aitab ta korraldada Tartuffi ning siin asub
ta uus töökoht linnavalitsuses, mis hea õnne korral aitab kultuurilembe sammukese lähemale unistusele
kihutada uhiuuel mootorrattal. 
Merli Antsmaa

Agnes on aastate jooksul andnud väga suure panuse Tartu
kinoelu rikastamisse, tegutsedes
nii Tartuffi kui ka Tartu Pöffi eesotsas ja töötades Athena ja Cinamoni kinodes. Sellest suvest alates
on Agnes veelgi enam Tartu kultuurieluga seotud – Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna peaspetsialistina.

Kõik sai alguse
motikasoovist
Vaid 24aastane Räpina neiu on
viimased kuus aastat elanud Tartus. Juba 2006. aastal oli ta Tartuffi vabatahtlik ja järk-järgult õnnestus silmapaistva entusiasmi toel
jõuda filmifestivali eestvedajate
nimekirja. „Mul oli jube suur soov
osta omale tsikkel,“ otsib Agnes
muiates töörabamisele selgitusi.
„Nüüd on kuus aastat möödas ja
ma töötan endiselt mitmel rindel,
et lõpuks see salasoov täita.“
Tartuffiga on neiu seotud
olnud algusest peale ning suvisest filmifestivalist on tema jaoks
saanud üks aasta lemmiknädalaid. Agnese tööülesandeid Tartuffil on väga raske paari sõnaga
kokku võtta, sest neid on lihtsalt
sedavõrd palju.
Tartuffi kunstilise juhi Kaarel
Kuurmaa sõnul teeb Agnes festivalil kõike, mida tarvis. „Teab kõike, haldab kõike ja tal on silmad ja
kõrvad kõikjal. Kogu raeplatsi tehniline ehitus alates toolidest kuni
elektri ja veeni käib tema kaudu ja
lisaks koordineerib ta ka vabatahtlike tööd. Agnes on täiesti asendamatu Tartuffi meeskonna liige.“

Ebatavaline ülemus
Tartuffi ajal Raekoja platsil tekkivat soojust ja sõbralikku tunnet
Agnes kirjeldada ei oskagi. „Keegi
ei ole seda suutnud sõnadesse panna ja tihti öeldakse, et enda festival,
ikka pead hea sõnaga müüma, aga
tegelikult tulevad inimesed kohale ja on lummatud. Siin on mida-

Neiu,
kelle soontes
voolab kultuur
gi müstilist. Tartuffile lihtsalt peab
tulema, ega muidu ei saagi täpselt
aru, millest ilma jääd.“
Mitmekümne vabatahtliku
„ülemusena“ meeldib Agnesele ka
oma käed „õliseks teha“. „Tartuff ja
Pöff tähendavad minu jaoks hästi palju nalja, pinget, ringi jooksmist ja asju, mida ma aasta jooksul
muidu ei teeks. Aga minu puhul
pole nii, et kui on vaja minna
kaableid teipima või aluseid värvima, siis delegeerin töö vabatahtlikele ja teen ise „viisakaid asju“.“
Ka Agnese suhe vabatahtlikega pakub alati kõneainet ja on ehk
mõneti põhjuseks, miks Tartuffist
ja Tartu Pöffist räägitakse natuke erilises võtmes. „Keegi ei ütle,
et Agnes on see meie boss või ülemus. Ma ei luba kunagi inimestel
end teietada. Kõik naeravad, kui
familiaarne ma olen. Olen priitahtlike seast leidnud ülihäid sõpru, kellega suhelda ka väljaspool

www.läätsed365.ee
-52% Tavahind*

Acuvue Oasys 6tk või 3+3tk 24.65€ 51.00€*

+ All Clean Soft 60ml hooldusvahend & konteiner tasuta säästad
1 kuulised kontaktläätsed, parima UVA/UVB kaitsega +26.35€

-48%

Biofinity
6tk või 3+3tk

49.90€*
25.90€ säästad
+24.00€

1 kuulised kontaktläätsed

1 kuulised kontaktläätsed (sinine, pruun, roheline, hall)

-54%

FreshKon värviline
kontaktlääts 2tk

29.90€

13.61€ säästad

Parimaid pakkumisi vaata ka

https://www.facebook.com/Laatsed365.ee

* Tavahind optika kaupluses

+16.29€

tööd,“ räägib Agnes.
Enne linnavalitsuses tööle asumist oli Agnese elu sõna otseses
mõttes lennus ja neiu pidi oma
sülearvutiga töötama vajadusel
koridorideski.

Unistuste poole lenneldes
„Üks laul, mis mu tollast elu kõige rohkem kirjeldaks oleks Metallica „Turn the Page“. Lugu sellest,
kuidas oled kogu aeg teel. Rändad ühest kohast teise ja sul ei ole
kindlat kohta ega voodit, kuhu
igal õhtul magama lähed. Ja pole
vahet, käib siis jutt muusikust või
kinotegijast.“
„Kultuuriosakonna peaspetsialisti ametikoht on esimene töö,
kus mul on oma laud, oma uks,
oma telefon. Pean tunnistama, et
tegelikult meeldib mulle väga ka
selline hektiline elu, kus teen ise
oma graafiku, aga samas tunnen,

et uus töökoht ja elumuutus saabusid täpselt õigel hetkel. Uljaspäi
ringi jooksmine ei motiveeri igavesti.“
Agnes ei luba Tartu kultuurimaastikul lennutamist veel niipea
jätta, sest kui täitub üks unistus,
on järjest uusi, mille poole püüelda. „Ma pean vist Tartu kinomaastikul nii kaua möllama, kuni
lõpuks ikka tsikli kätte saan. Load
on tehtud, varustus ostetud. Vaimusilmas sõidan ühel ilusal päeval
podisedes üle munakivide Tartuffile. Mis, nagu ette võite kujutada,
on väga ebamugav, aga ma saabun
siiski!“
Ja kui motounistus tõesti lõpuks
täitub, on juba uus varrukast võtta. „Tahaks minna Kurdistani aastaks vabatahtlikuks, et midagi kultuurivaldkonnas sealse kogukonna
heaks ära teha,“ kostab neiu, kelle
soontes voolab kultuur.
Eveliis Eek

OÜ Nittis otsib Tartu NS Kinga poodi

KAUPLUSE
JUHATAJAT
Nõudmised kandidaadile:
eesti ja vene keele oskus kõrgtasemel,
kohusetunne ,
sõbralikus,
organiseerimisoskus,
kõrge pingetaluvus.

TÖÖ

4

Soovitav eelnev töökogemus.
Kandideerimiseks palun saata CV:
regioon@nsking.ee

tartuekspress
Sajandid lisavad müügikinnisvara
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korteritele raha lõhna
Kõige kallimad

Mullu küsiti konkurentsitult
kõrgeimat hinda uusarenduste
eest vanalinna piiril. Enne seda
hõivasid hinnaladviku korterid
uutes majades kesklinna lähistel.
Tänavuses krõbedamate hindade
esikolmikus domineerivad aga
enam kui sajandile vastu pannud
eluruumid kesklinnas.

Eelmisel aastal tuli Laial tänaval asuva ja
ühtlasi linna kallima, ligi 200ruutmeetrise
uusarenduse eest välja käia 444 000 eurot.
Sel aastal jagavad 270 000 € esimest ja teist
kohta Lossi tänaval 19. sajandil ehitatud
ja 2007. a rekonstrueeritud korter endises
kliinikuhoones ning kolmetoaline katusekorter Laial tänaval. Aastanumbriks 1864.
262 037 € ei jää palju maha ka kolmanda koha omanik Rüütli tänaval. Trumbiks
kolm korrust ja vaade botaanikaaiale. Laia
tänava katusekorterit pakkuva 1Partneri
maaklerteenuse juht Margus Kelk hindas
Tartu ülikallite korterite turgu olematuks.
„Seaduspärasid väga ei leia. Väike nõudlus
ja pakkumine, aga kui rahalised võimalused on olemas, eelistatakse ikkagi ajaloohõngulisemat.“

Hind ei näita turuväärtust
Läinud aastal 440 000 € hinnaedetabelis trooninud eluruum on tema sõnul
tänaseks müüdud. Tõsi, poole väiksema
hinnaga. Kelk ütles, et kallimate korterite
sihtgrupp maksab tavaliselt omavahenditest. Kuna pigem ostetakse emotsiooni, ei
väljenda hinnad sageli turuväärtust. „Kinnisvara ost ongi emotsioon, kui sa ostad
linnavaadet või ajaloohõngu.“
Kümnest kallimast korterist odavaima müügihind on 198 000 € ja hindade
keskmine ligemale 235 000 €. Läinud aastal olid need numbrid vastavalt 223 690 € ja
255 000 €.

Kesklinn, Lai 28; 123.4 m². Hind: 270 000 €. 

Kõige odavamad

1Partner Kinnisvara

Vaksali, Filosoofi 5–6; 17.2 m². Hind: 6000 €. Pindi kinnisvara

tänavas 17 ruutmeetril ja selle eest küsitakse 6000 €. Sellest veelgi pisem (14,8 m²)
kööktuba Ülejõe linnaosas on odavuselt
teine. Kolmanda koha hõivab kapitaalremonti vajav ühetoaline korter (22,6 m²)
Kroonuaias, mille saab kätte 9500 € eest.

Odav seisab kaua

Vaksali tänava korterit müüva Pindi Kinnisvara lõuna regiooni juht Christel Blaubrük tõdes, et imeodavast pinnast
pole sugugi kergem lahti saada kui hirmkallist. Pigem vastupidi. Sarnaselt hinnalistega satub ka väga odavaid, alla 10 000
€ maksvaid turule harva. Enim mõjutab
ostusoovi hoone välisilme ja asukoht.
Alles siis korteri enda seisukord. Reeglina
ostetakse lobudikke eesmärKinnisvara ost ongi emotsioon, giga need korda teha ja hiljem
kallimalt maha müüa.
kui sa ostad linnavaadet või
Viis aastat tagasi, kinnisvarabuumi ajal, kaubeldi City24.
ajaloohõngu.
ee statistikakeskkonna Spot
Lossi tänaval teist linna kalleimat pinandmetel Tartus 1662 korteriga. Juuli
da pakkuva Arco Vara vanemmaakler Anne
alguses oli see number 803. Vabalanguse
Heinlo selgitas, et hinnad siiski langenud
on teinud ka hinnad. Kui viis aastat tagasi
pole, vaid tol hetkel oli väärtuslikumaid
tuli ruutmeetri eest välja käia ligi 1400 €,
rohkem pakkumises. 270 000 € maksvat
siis tänavu juulis oli see 1100 € piirimail.
eluruumi on vaatamas käinud kaks iniMaa-ameti tehingute andmebaasi stamest. Needki puhtast uudishimust. Ehkki
tistika järgi on käesoleval aastal Tarhuvi taoliste pindade vastu on suurem kui
tus müüdud 966 korterit koguhinnaga
kaks-kolm aastat tagasi, võib sama hinna41 205 085 € ehk keskmiselt küsiti ruutklassi korteri müügile kuluda umbes aasta.
meetri eest 895 €.
Odavaim müügikorter asub Vaksali
Juhan Lang

Kesklinn, Lossi 21/23; 302.8 m². Hind: 270 000 €. 

Arco Vara

Ülejõe, Jaama 17; 14.8 m². Hind: 8600 €.  Raar Kinnisvara

Kesklinn, Rüütli; 176 m². Hind: 262 037 €. 

ÜV Kinnisvara

Kesklinn, Kroonuaia 13; 22.6 m². Hind: 9500 €. Riversen KVB

Swedbanki uus laenuklient, kes ostab
eluaseme Kaanon Kinnisvara vahendusel,
saab kodu kuni 10 000 € võrra
soodsama hinnaga.

Pakkumise tingimusi vt

www.kaanon.ee/kodu

K.15.08 TARTU LAULULAVA

Koostöös:
Tiina Aunap
kinnisvarakonsultant
Tartu, Riia 24
tel. 735 0850
mob. 508 4683
mail@kaanon.ee
www.kaanon.ee/kodu

Ene Plado
erakliendikonsultant
Tartu, Turu 1
tel. 888 5165

partnerid@swedbank.ee
www.swedbank.ee/kodulaen

R.17.08 VÕRU KANDLE AED

Pilet eelmüügist 9€ / 11€. Samal päeval 10€ / 12€. Algus 21.00, väravad 20.00
www.meiemees.ee www.piletilevi.ee

tartuekspress
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-20 augu

Kontsert

Cinamon

Antoniuse õu

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

9.08 kell 20 Kohtumine Raimond
Valgrega

10.–15.08 kell 12.45, 16.15, 19,
22; 16.08 kell 12.45, 16.15, 19.35,
21.30 Täielik mäluvahetus

16.08 kell 20 Väike öömuusika

GUS

13.–15.08 kell 17.30 Vaprake
(inglise keeles)

A
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FESTIVALI PROGRAMM
16. august, neljapäev

Väiketuuliku ehitamise töötuba
Liblikalaager Lokko talus Mustakurmus
Seminar "Rohelise energia maja"
Loodusretk "See lummav sipelgariik"

17. august, reede

Seminar „Roheline Kool“
Roheline päev Süvahavval
Talgud Piusa harivesiliku elupaigas
Loodusretk "See lummav sipelgariik"
Maanteemuuseumi eriprogrammid

30.08 kell 20 Marko Matvere ja
Väikeste Lõõtspillide Ühing

Armastuse kohvik

Täielik mäluvahetus

10.08 kell 22.30 Saara Sadrak

Märulipõnevik, alla 12 a keelatud, linastub Cinamonis 9.08 kell 21.15.

Emajõgi, praami lava

„Täielik mäluvahetus“ põhineb Philip K. Dicki kuulsal novellil „We Can Remember
It For You Wholesale“. Rekall on ettevõte, mis implanteerib mällu unistusi - seda
tõeliste mälestuste pähe. Tehasetöölisel Douglasel Quaidil (Colin Farrell) on küll
armastav ja piltilus naine (Kate Beckinsale), kuid ainult sellest ei piisa, ja nii arvab
ta, et mälureis ehtsa superspiooni mälestustega võimaldaks tal oma masendavast elust väike puhkus võtta. Mäluülekande ajal läheb aga midagi valesti ning
Quaidist saab tagaotsitav. Ta põgeneb politsei eest, mida juhib Cohaagen (Bryan
Cranston). Quaid lööb kampa mässajate võitlejaga (Jessica Biel), et leida põrandaaluse vastupanuliikumise juht (Bill Nighy) ja teha Cohaageni tegevusele lõpp.
Ähmastub piir fantaasia ja reaalsuse vahel ning kaalul on Quaidi maailma saatus
- milline on tema tegelik identiteet, tõeline armastus ja tegelik saatus.

Klubi Rock & Roll

10.–16.08 kell 15, 18, 21.15 Pimeduse rüütli taastulek

10.08 kell 21 Punk N Roll festival
2012 Wurmup, esinevad Sotavamma, NMR,Totally Obnoxious,
Shitflowers ja Nilbe Norbert

10.–12.08 kell 12.30, 14.30, 16.45,
17.30, 21.30; 13.–15.08 kell 12.30,
14.30, 16.45, 19.45, 21.30; 16.08
kell 12.30, 14.30, 16.45, 17.30, 19
Keelatud tants 4

31.08 kell 21 Ela Rock & Roll hästi! Esinevad Dramamama, Rockin‘ Lady & Her Rivertown Boys,
Neptuun ja TLH

10–13., 15.–16.08 kell 15.35, 20,
22.15; 14.08 kell 11.30, 15.35, 20,
22.15 Ted

Raadi järve äärne

10.–15.08 kell 20.45 Imeline
Ämblikmees
10.–13., 15.–16.08 kell 11, 12,
14.15, 18.45; 14.08 kell 12, 13.15,
14.15, 18.45 Jääaeg 4 (eesti keeles)

11.08 kell 14 Punk N Roll festival
2012, esinevad J.M.K.E.,The Belka, Nyrok City, Zahir, Komatoz,
Shit Street, Varuväljapääs, Trauma Moralis, Deathcats ja Project
Decadenz

Tartu Jaani kirik

10.–12.08 kell 19.45; 16.08 kell
20.45 Eellinastus: Naabrivalve

10.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anneli
Klaus (orel)

16.08 kell 22 Eellinastus: Palgasõdurid

14.08 kell 21 Päikeseloojangu
bluus: Lembit Saarsalu ja Ain Agan

Gaia Hariduse õpituba Rosmal
Botaaniline õpiretk Georg Aheriga
Hobimesinike õpiretk
Maanteemuuseumi eriprogrammid
Piirdeaedade õpituba
Metsaretk „Ulukite jälgedes“ Nohipalus
Küladepäev Süvahavval
Meistrite päev Mooste mõisas

19. august, pühapäev

20. august, esmaspäev

Looduskosmeetika õpituba Põlvas

Loe lisa ja registreeru:

www.ecofest.ee

21.08 kell 21 ansambel UMA

Kauburi
Kaubamaja
Hinna
d al
õues,
Riia mnt. 26
16. ja 17. augustil
kell 10.00 - 17.00

seumide koostöönäitus Elas kord
kirjanik…

28.08 kell 21 Triinu Taul ja Juhani
Jaeger

Karlova-Ropka
raamatukogu

Tartu laululava

kuni 3.09 Johanna Mudisti ja
Malle Raeti maalinäitus UneUdus

9.08 kell 20 Vello Orumetsa
meenutuskontsert

Linnaraamatukogu

Tartu Maarja kirik

10.08–8.09 Sven Antsoni maalid

15.08 kell 19 Rukkimaarjapäeva
kontsert-mõtisklus

10.08–12.08 Tartu lastekunstikooli õpilaste lõputööde näitus

Näitus
Annelinna raamatukogu

kuni 31.08 näitus Endisaegseid
spordiraamatuid

Tammelinna raamatukogu
kuni 29.09 fotonäitus Suvine
pööripäev

ristsõna

18. august, laupäev

Omamaise toodangu turud, õpitoad,
meisterdamised ja näitused.
Maarja-Liis Ilus ja Peeter Rebane ning
LÕÕTSPILLID

15.08 kell 20 Meie igapäevane leib

kuni 17.08 Eesti kirjanike muu-

Ristsõna

Lõkkeloeng Neitsijärve Loovusaidas
Vähipüügiöö Õrsava järve ääres
Õhtune muusikapiknik Mait Trink´iga

PEREPÄEV Karilatsis,
Põlva Talurahvamuuseumis

Neljapäev, 9. august 2012

23.08 kell 20 Meeste laulud:
Riho Sibul ja Bonzo

17.08 kell 19 Laululahing, ühtelaulmist ohjavad Jaan Elgula ja
Kalev Lindal

AI

P Õ LV

MA

Kino

10.–13., 15.–16.08 kell 11.30, 13,
13.35, 15.15, 17.45; 14.08 kell 11,
13.35, 15.15, 17.45 Vaprake (eesti
keeles)

st
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3€

tartuekspress

Põllu- ja rohumaa Tartumaal.
Tel 5620 4096.

Üürile võtta
Aedade, väravate ehitus, väravaautomaatika paigaldus ja hooldus. www.muraia.ee, tel 501 6453.
Annan rendile miniekskavaatori ja
haagise, hind 90 €. Tel 5551 0990.
Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd jpm. Tel 5858 6953.
Katuste ehitus, remont, katuseaknad. Korstnad, korstnapitsid.
Tänavakivi. Tel 5625 1750.
Majade, hoonete soojustamine
puistevillaga. Tel 5665 0604,
502 0066, puistevill@gmail.com.
Männikooremultš. Tel 5197 8500.
Saunade ehitus, saunalavad vastavalt tellija mõõtudele. Muud
puidutööd. Tel 5300 3364.

Üldehitus, fassaadid, katused,
maalritööd, plaatimine, saunad.
info@ramest.ee, tel 516 6152.
Müüa aiavõrk. Tel 5695 5969.

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Müüa pidevalt
välis- ja sisevoodrilaudu,
sügavimmutatud välisvoodrija terrassilaudu, põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport. Tel 5664 0228.

Kinnisvara müük

Küte

KUIV: pikkus 40 cm, 1 ruum = 45€

1-toal korter. Tel 501 3219.

POOLKUIV (talveks kuiv):

2-3toal korter või osa majast
Elvas (soov Arbimäel). Kiire!
Tel 5343 0896.

Tel 5366 5327

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Tel 5458 9337.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Soodsalt torutööd. Tel 5818 3498.
Hallituse ja majavammi tõrjetööd. Analüüsid. Eksperthinnangud. Ekspertiisid. Tel 5662 9559,
www.niiskusabi.ee.

Üürile anda

Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.

Mööbel
Müüa 1980. a Võru sektsioon
(täispuit, 4 osa, 3,5 m), peegel,
kiiktool. Korralikud. Tel 5301 8340.

Pakun tööd

Riided

Jalgrataste hooldus ja remont.
Tartus Võru 132a, www.mastersport.ee, Master Sport OÜ.

Kvaliteetsed ja huvitavad riided
(gooti, rock, fantaasiad, vanakooli
stiilis) Inglismaalt, Ameerika käsitöö
3D särgid ja palju muud põnevat! Eedeni kaubanduskeskus kpl
Model, E-P 10-21, model.ee.

Sõidukid

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta. OÜ
Tartu Tuli, info ja broneerimine tel
730 5387.
Külmikute remont. Tel 505 0124.
Loomaarstiteenused.
Tel 734 6404, 514 8998.

Auto kliimaseadmete täitmine
Tartus. Kontroll TASUTA. Täitmine
kuni 25 €. Tel 5836 6420.

Kinnisvara ost
1-2toal korter. Tel 528 6523.

Vedu ja kolimine üle Eesti algusega Tartust. www.karibuauto.ee,
tel 553 2140.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. www.
kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Värvilise metalli kokkuost
Tartus Tähe 114B.
www.metallikaubandus.ee,
tel 5836 7801.

Miniekskavaatorite, treileri rent
(kandejõud 1,2 t) Tartus. www.
miniekskavaator.ee, tel 511 5786.

Müüjale-klienditeenindajale. Saada CV ja pilt helena@mahepood.
net, Küüni 7, Tartu.
Pakun tööd 24 h autoparklasse
alkoholivabale mehele/pensionä-

Arvutite remont, hooldus ja
täiendus. Tel 5335 9094.
Ettevõtja, kui otsid oma firmasse
MTR-i ehitusspetsialisti, siis helista tel 5376 6654.

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu. Tel 5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame vana-elektroonikat,
skeemiplaate, mikroskeeme, raa-

Karlova Ilusalong - klassikaline
massaaž, tselluliidimassaaž, refleksoloogia e jalalaba massaaž.
Kuu 41, Tartu (Kuu ja Nõva tänava
ristmikul). Tel 734 3244, 5826 6227.

Tutvus
Eesti naine (35–41 a, terve, vaba
ja karske) – samasugune 55 a aus
Helsingi mees tahab pere luua
Sinuga. deofide@hot.ee

Muu
Ostame lauahõbedat, tehnilist
hõbedat ja nõukogudeaegseid
kontaktoreid, lüliteid. Tel 526 9976.
Ostan kollektsioneerimise eesmärgil nõukogudeaegseid AUTOMUDELEID (mõõtkavas 1 : 43 ja 1 : 24).
Tel 510 7375.
Ostan vanu raamatuid, postkaarte, paberrahasid, münte,
pudeleid, maale, nõusid, ikoone,
medaleid, hõbedat, mööblit jne.
Tel 5829 9810.

MALLE!

:,: Ei seda aga olleks uskun’d mi’a :,:
:,: Et aga sinul, ää, nõnna ää sui’ on :,:
:,: Aga kilpkonn see ukerdab kivi pääl
ja hüüub koos medega sul aiva hääd ...! :,:
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Tee
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Tead küll, kes :)

Teenus

2toal mug korter Kaunase pst 7
(IV k, 46 m², KÜ). Vajab remonti.
Omanikult. Tel 5301 8340.
4toal mug korter Ilmatsalus
(7 km Tartust, kool, lastead, aiamaa). Tel 529 9918.

Teen sanitaartehnilisi torutöid.
Tel 5550 0752.

Vana mööbli, okste, lehtede jms
äravedu. Saeteenus.
www.muraia.ee, tel 554 9781.

Koolitus
AM-, A-, B-, C-, CE-koolitused,
ADR ja ametikoolitused.
Kalda tee 30, www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.

Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale, soodne ja mitmekülgne.
Tel 514 9885.

Teen trimmitöid. Tel 5197 7491.

3toal korter Tartu vanalinnas Jaani
tänaval renoveeritud majas (ülikooli
peahooneni 1 min, 64 m2, saun, pliit,
pesumasin, külmkapp, diivan). Tel
507 2488, eesti.rada@gmail.com.

SISUSTUSPOOD müüb kasutatud mööblit ja võtab komisjonimüüki. Tel 5342 7690, Teguri 30.
Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel. Tel 742 0240,
506 2212, www.robinsonkv.ee.

Radiaatorite vahetus, küttesüsteemide hooldus ja muud torutööd. Tel 516 6836.

pikkus 40 cm, 1 ruum = 37€
pikkus 50 cm, 1 ruum = 35€

3toal ahiküttega korter otse omanikult (kuni 250 €). Tel 5812 9127.

Kesklinna Hambaravis täiendav

Raamatupidamine, aastaaruanded, finantsanalüüsid, prognoosid ja äriplaanid. Tel 511 1852.

pikkus 50 cm, 1 ruum = 43€

2toal korter. Tel 502 2728.

Tervis

kallutajaga
vastuvõtt proteesitöödele. KonMisPakume veoteenust
nd varustai
tasuta. Tel 744 2122.
12 m³, hüdrotõstukiga
h
ind
i
hsultatsioon
r
t
u
k
juhtub
u
tud autod,
kraanateenus.
e
l
p
E
te Klassikaline Rootsi massaaž ja
Tel 505 4060.
Küt
pediküür labajala massaažiga.
talvel?
Tel 5562 2121.

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID

1–2toal korter Tartus omanikult
korralikule töötavale neiule.
Tel 5740 2096.

1-toal korter. Tel 503 2345.

diodetaile jne. Raha kohe kätte.
Tel 5376 6816. Helista ja tuleme
kohale!

ist
us

3-4toal korter. Tel 507 4635.

rile valvur-müüjana. Kl 12-16 tel
5679 9953.

äp

2-3toal korter. Tel 5561 4114.
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Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
€

3

6€

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

Otsime PARTNERIT Tartus Fortuuna 1b asuvasse
Sunpoweri solaariumikeskusesse.
Sobib kosmeetikakauplus või kosmeetikafirma esindus,
küünestuudio, juuksur jne.
Jagame kulud ja võidame kliente juurde!
Koostöösoovid edasta aadressile
maakri23@gmail.com
TelTartu
509 8728.
Telli ja igal reedel• on
Ekspress

1
3
6
1

Sinu postkastis.

KUU = 1,9 €
KUUD = 5,7 €
KUUD = 11,4 €
AASTA = 22,8 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

LEHTE JA VEEBI TELLITUD
REAKUULUTUS (kuni 90 tm)
1 EURO!
www.tartuekspress.ee/kuulutused

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

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Juhan Lang juhan@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Korvpall hakkab Tartus taas rokkima!?
Loetud tunnid enne seda,
kui kettakaared Londoni
taeva all kaasmaalastes
hingamishäireid asusid tekitama, avanes jõeäärse korvpalli aimatava sisuga üllatusmuna. Rock on jälle Rock.
Hallid kardinalid – Volli Kalm,
Urmas Kruuse ja Andres Liinat
kandsid justkui kokkulepitult halle univorme – olid ühise pika laua
taha suutnud keelitada Saku „sinise rüütli“ (õlleboss Margus Kastein
erines märgatavalt dresscode’is).
Küsimus, kellel ja kuidas õnnestus karastusjookide tehase pealik
otse puhkuselt kohale ajada ning
mis tegelikult ajendas Sakut uuesti rahakotiraudu avama, jääbki
ilmselt suurema avalikkuse jaoks
konkreetse vastuseta. Fakt on, et
Tartu korvpallisats kannab taas
Rocki nime.
Uudise emotsionaalsest väärtusest räägib mõneti ehk seegi, et
enne veel, kui jutujärg Kasteinini jõudis, vilksatas ka värske rektori jutus sõna „Rock“ päris mitmel korral. Ühest rektori valimiste eelsest jutusaatestki meenub,
et Volli Kalm pidas korvpallisaagat südamelähedaseks. „Reveransina kohalikule lehele – esimene,
või tegelikult oli see hoopis viimane, nende antud kümnest käsust
on juba täidetud,“ näitas rektor, et
akadeemilise fassaadi taga on ühtteist muhedat peidus.

Pikem pilk
Neli asjaosaliste poolt signeeritud korvpalli juristide silmis vettpidava tõendi rolli täita ei suu-

Palli püüdev ülikooli kantsler Andres Liinat on silmnähtavalt rahul, et Margus Kastein ning tema juhitav Saku õlletehas on suures mängus tagasi.
Õpetavad ju treeneridki, et parem veel, kui punkte tuua, on sööta – nii jagub rõõmu mitmele. 
Andres Tennus

daks, ent on kõnekaks märgiks
sellest, et ülikoolil, linnal ning
Sakul üheskoos on akadeemilise spordiklubi korvpalli osas mitte ainult kõrged lootused, vaid ka
reaalsed plaanid eesmärkideni
jõudmiseks. Päevselge, et vaid selle kvarteti kaukaga kaugele ei purjeta, sestap lubas meer kohalikud
ettevõtjad juba lähiajal ümarlauas
samma usku rääkida.
Sihiks Balti liiga kohamängud,
eurosarja teine ring, kodune kuldkard niikuinii. Kolmveerand miljonilise eelarve (mis sest, et täit

katet veel sellele pole) juures ei
tohiks sellised kantsleri poolt välja
lausutud sihid üle jõu käia. Vähemalt mitte augustikuu juttudes
pressirahva ees.
Tähtsamaks aga kui põrisev
nimi, tuleb tunnistada otsustajate selgem ning eelkõige pikem
pilk korvpalli lähitulevikule. Rocki nimi ei tohiks dressilt kaduda
kindlasti enne kolme aastat, heal
juhul rokitakse viisaastak koos.
Ka linn sokutab volikogule kinnitamiseks plaani, mille ulatus on
pikem, kui praegused, eelarvest

õlletehasel. Just ülikool kurtis aasta eest ühele uuringule toetudes, et
korvpalliklubi nende brändi edendamisel eriti efektiivne pole.
Kardetavasti ei tahaks ka Saku
täpselt teada, kui paljud seostavad
mõiste „rock“ ennemini kossu kui
kesvamärjaga. Kas ja kuivõrd toetatav on toetajast sihtrühma teadvuses suuremaks kasvanud, oleks
paeluv teema mõneks lõputööks
(teadlik vihje, ja kui see peaks juurduma, antagu tulemustest ka avalikult teada). Et Rocki rüüpavate
sõprade arv möödunud korvpal-

eelarveni käinud toetused. Ja enne
läheks kana mesipuusse, kui ülikool ise oma korvpallurid toetuseta jätaks.

Fännid rahul
Nimemuutuse suurimad pooldajad on arusaadavalt fännid –
proovige ise tribüünilt hõikuda tartu-ü-li-kool – ning spordikommentaatorid. Vaagides sündmusi aga
turunduslikust aspektist, pole uue
vana nime puhul otseseks rõõmustamiseks põhjust ei ülikoolil ega
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ÜRGNE TULE- JA TRUMMIVAATEMÄNG JÜRIÖÖST

TÕRVA GÜMNAASIUMI PARGIS

[VÄRAVAD AVATAKSE 19:00]

KOIT TOOME

JAAK JOALA LAULUDEGA
ERIKÜLALINE VOLDEMAR KUSLAP
KONTSERT-ETENDUS

KOGU TÕDE JÜRIÖÖST

lihooajal, mil Tartus oli ülikoolinimeline meeskond, ei kahanenud
põrmugi, tunnistas Kastein isegi.
Tõenäoliselt tahaks toetaja, et
just Saku bränd kõlaks kõrgelt ja
kaugele, ent Tartu / Saku Rock
kõlaks ju sama kohmakalt kui
Tartu Ülikool / Saku. Sestap ikkagi Tartu Ülikool / Rock, mis 99%
juhtudest lüheneb kasutaja suus
neljatäheliseks. Ilma Saku ja ülikoolita. Aga vähemasti on fännidel lihtne skandeerida ning ka uue
särgi ostmiseks ei pea raha kulutama. Ehkki võistlusvormi kujunduse muutust on mõistagi oodata. Põhitoonideks sinine, must ja
valge. Ei, mitte rahvustrikoloor –
pigem Rocki must, sõlmes Saku
sinisega ning puhta valgega.
Omaette arutlust nõuaks teema, kuidas ma isana suhtuks
teismelise poja särgil ilutsevasse
logosse, mis peaks neelu jõnksatama panema. Mida siis ikkagi propageeritakse? Kas alkoholi või tervislikke eluviise? Või üht vaheldumisi teisega ning tõstku kivi esimesena see, kes viimatimainitud
pattudest päris puhas.
Kokkuvõttes on kindlasti põhjust rõõmustamiseks: meeskond
on varakult komplekteeritud, sihid
paigas ning need ei piirdu vaid
koduvirtsas käärimisega. Kolm- ja
viisaastaku plaanide taustal tundub peatreeneri vaid hooaja lõpuni ulatuv leping üürikesena, ent eks
sõdureid nii platsile kui selle äärde
tulebki lahingust sõltuvalt varieerida. Eelmise, segadustest ja pettumustest tulvil hooajaga võrreldes
ollakse tänavu uutel rööbastel. Viigu need kriginata kaugele!
Rasmus Rekand

Sinu autole!
EKRAANIPUHASTUSLAPP SONAX

KOKKUPAKITAVAD
VEEKANISTRID
10 L • 15 L

Puhastab tõhusalt
naviseadmete,
TV/arvutiekraanide,
mobiiltelefonide,
kaamerate jms
tundlikud ekraanpinnad.

10 L HIND

4.90

HIND

0.

95

15 L HIND

6.90

SOODUSHIND

0.49

PÄIKESEVARI
AUTO TAGAAKNALE

10 L SOODUSHIND

2.95
3.90

15 L SOODUSHIND

TUNGRAUD 2T

Osalejad: Peeter Volkonski, Lenna Kuurmaa, Vaiko Eplik,
100 tantsijat, salk sõjamehi, 15 trummarit,
Tekst: INDREK HARGLA, Lavastaja: Mart Koldits,
Koreograaf: Märt Agu

LENNA &
VAIKO EPLIK
NO BIG SILENCE
+ TIIT KIKAS
Piletid
Pileti
id eelmüü
eelmüügist
ügist 10/
10/16EUR,
/16EUR kkohapeal
/16EUR,
ohapeal 14/20EU
14/20EUR,
UR,
R lapsedd kuni 8a
8a.
a. tasuta
tasuta!
a!!
Piletid saadaval
saaadaval Piletilevis, Statoilis ja Tõrva Turismiin
Turismiinfopunktis.
nfopunktiss.

HIND

18.00
HIND

3.00

SOODUSHIND

1.50

SOODUSHIND

12.95

PAKKUMINE KEHTIB KUU LÕPUNI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB.

TARTU Ringtee 35
www.autoekspert.ee

73 37 081
autoekspert

