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Tartus paistab oravate
jalgealune veel kindel

Sel aastal tuligi kevad teisiti, vähemalt poliitmaastikul. Märtsis kerkis
Sven Mikseri juhitud Sotsiaaldemokraatlik Erakond ühtäkki ja paljude jaoks üllatuslikult eelistatuimaks Eestis. Vähemasti kui uskuda
TNS Emori viimase küsitluse tulemusi.
Üle-eestilises plaanis kerkis SDE toetus kaheksa protsendipunkti
võrra (kokku 30%), edestades sedasi õige pisut Reformierakonda
(29%), ent tuntavalt Keskerakonda (23%) ja IRL-i (12%).
Paraku ei luba Emori metoodika ühe kuu lõikes eristada piirkondlikke eelistusi. Nii saab tartlaste poliitilist meelsust hinnata vaid
eelmise aasta statistika järgi, kus oravatel on sotside ees mäekõrgusena tunduv 15-protsendiline edumaa.
Kelle poolt hääletaksid, kui riigikogu valimised toimuks homme?

Eesti

Tartumaa

Eesti Reformierakond

32

37

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

21

22

Isamaa ja Res Publica Liit

17

20

Eesti Keskerakond

22

13

Erakond Eestimaa Rohelised

4

4

Eestimaa Rahvaliit

2

1

Muud erakonnad

3

3

TNS EMOR 2011. aasta 12 kuu keskmine. Tulemus protsentides
valimisealistest kodanikest, kes omasid eelistust erakondade osas.

Erkmaa KK koputab
superfinaali uksele

TARTU LINNARAAMATUKOGU 99

Kahe esimese etapi jooksul
kümnest mängust üheksa võitu saavutanud Erkmaa korvpallikoolil on kindel siht pikendada
hooaega ja kindlustada lisaks
piletile tulevaks hooajaks eliitseltskonda veel pääs tänavusse
superfinaali.
„Peame eesmärgi saavutamiseks võitma järelejäänud
viiest kohtumisest vähemalt
kolm,“ lausus noorte euroliigas
debüteerivate tartlaste peatreener Aivo Erkmaa. „Usun, et
saame selle ülesandega hakkama.“
Sel nädalal ootavad Erkmaa poisse Moskvas ees põnevad pallilahingud kolme Venemaa, ühe Kasahstani ja ühe Eesti võistkonnaga,
kelle hulgast võib häbenemata nimetada kirsiks tordil kogu etapi
viimast vastast, seni ainult alistamatut Moskva CSKA järelkasvumeeskonda.
Erkmaa KK koosseisus siirduvad neljapäevast laupäevani Venemaa pealinnas nimeka CSKA klubi poolt võõrustatavale etapile
Stefan Aria, Markus Andreas Auling, Hugo Erkmaa, Carlos Jürgens,
Tom Kaldre, Greg Kirsimäe, Arnold Mitt, Kaspar Erik Puusepp, Norman Räim, Marek Ruut, Kaspar Treier ja Renalt Pallum.
Kui tehnika ja internetiühendus alt ei vea, siis jagab Erkmaa
korvpallikool Tartu noorkorvpallurite mängudest Moskvas ka oma
kodulehe vahendusel operatiivset infot ja kommentaare.

saadakse kätte üksikud
Politsei autovarguste statistikast selgub, et Tartus
kuri käsi toimetamiseks
enamasti kohta ei vali. Küll
on vargad viimasel paaril
aastal eelistanud teistest
markidest veidi enam Audisid (11), Volkswageneid (11)
ja Opeleid (9).

Tartu kriminaaltalituse uurija
Viktor Võsokovi hinnangul kõneleb fakt, et läinud aastal linna piirest virutatud 37st autost on kätte
saadud vaid mõned üksikud, antud
vargusliigi uurimise keerukusest.
„Metallikokkuostudega teeb politsei tihedalt koostööd, ent kui juhtub, et ärandatud sõiduk on siiski
pressi alt läbi käinud, ei ole võimalik
seda enam tuvastada,“ möönis ta.
Et hulk varastatud autosid rändab ikka Leetu, on uurijate kinnitusel teine peamine põhjus, miks
omanikud sõiduriista tulevikus
üldjuhul enam ei näe.
„Piiri tagant Eestisse saabunud
kurjategijad ärandavad siin olles
väga lühikese aja vältel mitmeid
hinnalisi sõidukeid ühekorraga
ja kaovad seejärel kiiresti Eestist,“
kirjeldas Võsokov levinud taktikat. Kui vanarauapunktides firmalogost ei hoolita, siis uued neljarattalised kaovad lõunapiiri taha
tellimustööna.

Nolgid ja romud
Nii selgub ka statistikast, mis
marki autod parasjagu lõuna pool
moes on. Näiteks varastati ülemöödunud aastal Tartust üks
Volkswagen, kuid mullu oli neid
kümme. „Tinglikult võib sellise
hüppelise sõidukite varguse kasvu
kirjutada just piiriülese kuritegevuse arvele,“ tõdes Võsokov.
Paljud masinad langevad ka
kohalike küüsi. Uurijate väitel
eristuvad sealjuures kaks peamist
kuritegusid iseloomustavat märksõna: noored ja romud.

Autovargused Tartu linnas (violetne – 2010, sinine – 2011). Fotodel on
vahendid, mille abil avasid sõidukeid nädala algul kuritegelikku ühendusse kuulumises kahtlustuse saanud leedukad.  Lõuna prefektuur

Nimelt on statistiline kõver sõltuvuses metalli kokkuostuhindadest – kui need tõusevad, hakkavad ka päevinäinud sõidukid
kaduma.
Noorte puhul on varguste
ennustamine keerulisem. „Peaasjalikult on siin tegu spontaanse
otsusega – võõra masinaga lõbusõitu teha, “ rääkis Võsokov ja
lisas, et sel puhul eelistatakse neid
autosid, millele hammas kergema
vaevaga peale hakkab.
Linnaositi ja kuude lõikes politsei kaardistuses selgelt väljajoonistuvaid hüppeid pole. Siiski on
ärandamised kõige tihedamalt
koondunud Annelinnas. Tartu Ekspressile vastanud uurijate
arvates võivad selle osalt tingida
peale magalate vahelise varjuala
ka lähedalseisvad tõmbekeskused
A. Le Coq‘i spordimaja ja Eeden.
Hoolimata tõigast, et mullu varastati kuus sõiduriista rohkem kui aasta enne seda, toonitas Võsokov, et suures plaanis on
ärandamisi jäänud vähemaks.
Tänavu on kolme kuu jooksul

Tartust pihta pandud kolm sõidukit, millest ühe kurikael peale esilogari, autoraadio, kahe süütevõtme ja lapse turvatooli kaasa võtmist Ringtee ja Jalaka tänava ristmikule maha jättis.

Küljepeeglid kaubaks
Kui nädala algul tabatud üheksa
Leedu päritolu arvatavat autovarast ja kolme organiseeritud ärandajate grupi kinni pidamine varasemalt võib anda lootust, et asjad
lähevad tõepoolest paremuse suunas, siis valvsust kaotada ei maksaks sellegipoolest.
Politsei teatel on alates aasta
algusest linnas varastatud Fiat
Ducato veljed koos rehvidega ja
suunatuled, Pors che Cayenne’i
LED-udutuled ja Audi A6 küljepeeglid. Ühel korral on salongist
sisse vehitud nahkkindad ning
viiel juhul sisse murtud erinevatesse sõidukitesse, lõhutud süütelukud, ent midagi kaasa ei võetud.
Juhan Lang

Varastatud
autod

2010

2011

Audi

6

5

BMW

3

1

Citroën

1

1

Ford

5

2

Honda

3

1

Kia

1

0

Mazda

0

2

Mercedes

1

3

Muu

0

2

Nissan

0

3

Opel

4

5

Renault

1

0

Scania

0

1

Seat

1

0

Toyota

1

0

VAZ

1

0

Volkswagen

1

10

Volvo

2

1

Kokku

31

37
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Handi varesepäev

5. aprillil kell 16 tähistatakse ERMi
näitusemajas esmakordselt hantide
varesepäeva, kus teiste seas astuvad
üles handi folklooriansambli As Ne
liikmed, üritus on tasuta.

Metsaalused
prügiväljad vajuvad üle teeperve
Annelinnast Ihastesse viival Nõlvaku
tänava metsavaheteel on juba mitu
nädalat riivanud tervisesportlaste ja
koeraga jalutajate silma prügilaviinid,
kohati on need jooksusõpradele isegi ette jäänud, sest lagunevad prügikotid vedelevad keset sõiduteed.
Nõlvaku bussipeatusest paarisaja
meetri kauguselt algav metsatukk
peidab endas ohtralt inetut rämpsu
– lagunenud mööblit, vanu riideid,
teadmata sisuga pungil musti hiigelkilekotte, hunnikute viisi autorehve
ning sekka ka mõni ukseta külmkapp. Nõnda trööstitu on olnud
„sanitaarkaitseala“ sildiga tähistatud
roheala seisukord igal kevadel, kui
sinna jumal teab millal kokku lohistatud praht lume alt välja sulab.
Häbematud loodusprükkarid on
tekitanud olukorra, kus jooksja peab
hoolega vaatama, mille peale oma
jala asetab, sest muidu võib juhtuda
nagu minuga – koperdada keset teed
vedeleva laialilagunenud prügikoti
otsa, millest turritab välja kahtlaselt
jäme püksisäär – kas seal on ka kellegi jalg sees või on sääred topitud
täis hoopis muud prügi, näiteks vanu
švamme ja konservipurke, mis vedelesid sealsamas kõrval? Ei taha teada.
Prügikonteiner peaks küll olema
Tartu linnas nüüdseks kohustuslikus
korras iga maja ees. Ohtlike jäätmete jaoks on näiteks Ihaste-äärsele
spontaansele prügilale lähim kogumispunkt Jaamamõisa tänaval, kus
ei pea vanakraami maha poetama
öösel autotulede valgel, pidevalt
üle õla vaadates.

Mari Mets

Madis Tammeorg
linna haljastus- ja puhastusteenistuse peaspetsialist
See on üks õnnetu paik, nagu ka
mitmed jõeäärsed kohad. Igal aastal tuuakse sinna seda kraami, aga
eks me korista siis jälle ära.
Linnamajanduse osakond on
kaardistanud nii Nõlvaku tänava
asfalteeritud osa lõpus kui ka mujal
asuvaid illegaalseid prügi mahapanekukohti. Nende likvideerimiseks korraldab linn 23.-26. maini
heakorratalgud. Talgutele registreeruda ja ka leitud prügikohtadest teada anda saab telefonil
503 7215 või e-posti aadressile
madis.tammeorg@raad.tartu.ee.

Kurjategija jooksus

Üle poole aasta on kohvikus kehakinnitust saanud ainult ettetellimisel. Kuigi keelt limpsavad kohale
mitmed, pole tänini päris selge, millal metallist varbtara ka tavakülastajate ees lahti kiiksatab. 

Juhan Lang

Ülikooli kohvikule
Läinud aasta 1. septembrist on Ülikooli kohviku uksed igapäevakülastajatele suletud olnud. Osapoolte seitse kuud kestnud lubadused
koht kohe-kohe avada võivad lähinädalatel saada viimaks katte.
Ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Erkki Ääremaa
ütles, et praegu on pall rentniku AS Pere Restoranide käes,
kes peab läbirääkimisi võimalike uute allrentnikega. „Ülikool
loomulikult kätt ette ei pane,
aga protsessi ei saa otseselt kiirendada. Saaks siis, kui nad
oleksid võlgnikud, aga ei ole,“
selgitas ta. „Äriloogika ütleb
ka, et neil peaks olema huvi olla
avatud.“

Uus allrentnik
Veel jaanuaris oli kohviku
üheks võimalikuks kosilaseks
Kilgi äripartner, Tartu hotelli pidav Aare Käära. Nüüd on
mees juba teisel pool lauda,
ehk Pere Restoranide volitatud
esindaja läbirääkimistel ülikooliga. Nii tema kui Ääremaa kinnitasid, et hea tahe koha kiireks

5.–14. aprillini

KÕIK TOOTED

-12%

Kliendikaardiga edaspidi
kõik tooted -10%

Märtsis niitis vikatimees 179 tartumaalast, vastukaaluks tuli ilmale 140
uut kodanikku, mullu samal ajal olid
need arvud vastavalt 175 ja 151.

TÜ loodusmuuseum kutsub kõiki huvilisi 15. aprillil tasuta Pärnumaale, et vaadelda sealsetes
linnupaikades erisuguseid sulelisi, väljasõit toimub Vanemuise 4
eest 15. aprillil kell 7, tagasi jõutakse kell 19.

avamiseks on mõlemal olemas.
Jaanuari alguses ütles Käära
„Jah, oleme venitajaks, kuid
Tartu Ekspressile, et juhul kui
nädala-paari jooksul selgub,
temast saab koha uus majandamillal avame ja kuidas täpselt edaLisaks Käärale on üheks
si läheme,“ märkis
Käära. Viivitamise võimalikuks uueks allüheks põhjuseks on rentnikuks Vilde kohviku
tema sõnul tõsiasi,
et 2005. aastast, mil juhataja Priit Reiman.
toidukoht tänasel
kujul avati, pole päevagi oldud
ja, kaotaks ta buffet‘ ja pakuks
kasumis ja tulusama kontseptpigem päevapraadi, mille saaks
siooni välja mõtlemiseks on
kolme-nelja minutiga kätte.
tulnud „mõtteid mõlgutada“.
Lepingumuudatus
„Suures plaanis peaks kõik jääma nii, nagu varem oli – all on
Hiljuti sõlmisid TÜ ja Pere
kohvik mingisuguse kiiksuga ja
Restoranid uuendatud lepinka ülemine korrus peab olema
gu, mistõttu tulevikus kolmanavatud“.
dat korrust klientidele ei avataVäidetavalt plaanib Pere Resgi, sest sinna tulevad ülikooli
toranid kasutada Ülikooli kohõpperuumid.
vikuga sarnast skeemi nagu
„Neil oli seda enda tarbeks
mõned kuud varem tehti Püsvaja, meil aga polnud,“ ei kursirohukeldri ja Zum Zumiga.
vastanud Käära ruutmeetrite
Nimelt rentida koht edasi ja „ise
kaotamise pärast. „Kummaltjääda lepingute hoidjaks“.
ki poolt mingit survet ei olnud.
Asjaosalised ei salga, et lisaks
Ülejäänud asjad lepingus on
Käärale on üheks võimalikuks
pisimuudatused.“
uueks allrentnikuks Vilde kohPere Restoranid eesotsas
viku juhataja Priit Reiman, ent
Rein Kilgiga võttis kohviku ülikeeldusid avaldamast, kuidas
koolilt 25 aastaks rendile 2004.
pinnad omavahel jagatakse.
aastal.
„Tõenäoliselt, aga praegu
Juhan Lang
rääkida ei saa, sest ühtegi kindlat asja pole,“ jäi ka Reiman ise
rendiplaanidest kõneldes napisõnaliseks.

eurot aastas ehk vanas rahas ligi
90 000 krooni kuus teenib TÜ
kliinikumi pealik Urmas Siigur,
olles nõnda Eesti tasustatuim
haiglajuht.

Sporditarvete laat II
Laupäeval, 7. aprillil kella 11-st toimub A. Le Coq‘i spordimajas teist
korda sporditarvete taaskasutuslaat, kuhu oodatakse müümaostma kõiki spordihuvilisi.

Füüsikahoone valmib
kahe aastaga

Pingpong Ahhaa ja
Aura vahel
Linn eraldas 2125 eurot, et lisaks
uue kaubamaja kõrval olevale
lauatenniselauale paigutada veel
üks avalik laud Kaluri tänavale
Aura ja Ahhaa vahelisele alale.

Tartu ülikool sõlmis lepingu OÜ
Astlanda Ehitusega, kes 16,9 miljoni euro eest rajab Maarjamõisa
väljale keemiahoone lähedusse
uue füüsikateaduskonna õppehoone.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Hiljuti naasid Taist Nõo Lihavürstile uut reklaamklippi filminud
produktsioonifirma Catapult Filmsi ja reklaamiagentuuri Tabasco
esindajad. Asjassepühendatud teavad rääkida, et võttepäeval end
peaosalise Tõnis Millingu kaela ümber sidunud haruldane püüton virutas veidi varem võileiva pealt vorstitüki. Kas häbematust
loomast tulevikus Tartu külje all ka järjest populaarsust koguvat
püütonifileed tegema hakatakse, pole paraku teada. 
Tabasco

Viiele ostjale, kes sooritavad
5.–14. aprillini 2012 Eedeni lastekaupu
müüvatest kauplustest ostu,
maksab Eedeni keskus raha tagasi.

Mosaic N-Trend Lindex Sportland Shu
Sokisahtel H&A Accessories Clipson

ja kaasa tasuta kliendikaart

Liiva-Annus kurest
töökam

Linnuretk Pärnumaale

koidab avanemislootus 68 768

RAHA TAGASI!

Selle kupongiga

Seoses ründaja tabamisega palub
Narva kriminaaltalitus anda informatsiooni fotol kujutatud 18-aastase Stanislav Semjonov’i asukohast ja teavitada sellest numbril
357 6007 või 5340 3333.

Walking NS King Tipa-Tapa
Karupoeg Puhh Konsum

Selle kupongiga
tavahinnaga

LASTEKAUBAD

-20%

Kõik pakkumised leiad www.eeden.ee

Selle kupongiga
Eedeni Konsumis

KÕIK JÄÄTISED

-20%

PARIM
VALIK
LASTEKAUPU
Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden
Ka
Kalda tee 1c, Tartu
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Palametsa
pajatused

Rajaca populaarsusest
Mihkel Zilmer jätkab meenutamist.
Tolleaegses üliõpilaskonnas oli Rajacas oma lugude ja lauludega
erakordselt populaarne. Tähe tänava klubi saal oli ikka puupüsti täis
ja osa publikut seisis koguni fuajee sisetrepil, mis viis teisele korrusele. Ka ülemise korruse ametiruumidesse jagus huvilisi. Laval öeldud naljad kadusid ahelikku mööda suust suhu edasi ja noored naersid ka kõrgemal korrusel kuuldu üle. See oli enneolematu, sest nalja
ennast originaalis ju ei nähtud ega kuuldud, kuuldi üksnes ümberjutustust ja ometi naerdi kogu südamest.
Võidakse küsida: mis siis tingis Rajaca esinemiste sellise menu?
Arvan, et tõene oleks järgmiste asjaolude kokkulangemine. 1) Peaaegu kõik pakutav oli üliõpilaste algupärane omalooming. Seda vähemalt 90% ulatuses. 2) Rajacas oli esimene, kes tõi Eesti estraadile julgelt ja mastaapselt musta huumori. 3) Samuti olime esimesed, kes
söandasid hakata parodeerima konkreetseid isikuid, tudengitele
hästi tuntud kujusid. Seni oli paroodia estraadil olnud ikka umbisikuline, reaalseid persoone vaevu riivav.
Seetõttu kujunes osas publikus mingi Rajaca riigivastasuse legend,
kuigi me sihilikult midagi sellist ei taotlenud ega ka teinud. Ühel Tallinna etendusel esitasime klassikalise absurdinalja – lavale pandi üles
telk. Üks noormees riietati laval ujumispükste väele, ta keha seebitati
sisse ja seejärel visati poiss telgis olevatele madratsitele. Ja kogu lugu.
Täiesti mõttetu tegevus, mis andis vaatajatele võimaluse nuputada,
mida sellega üldse öelda taheti? Mis selle mõttetuse mõte oli?
Pärast etendust tuli minu juurde üks tuttav tallinlane ja ütles:
„No küll andsite hästi pihta Tšehhoslovakkia sündmustele!“ Meil ei
olnud seda numbrit tehes neid sündmusi mõtteski, aga ju siis nähti Rajaca absurdis kavalat reageeringut tagurlikule päevapoliitikale.
Noogutasin Tallinna härrale vastu ja olin tema tunnustusega nõus:
„No sai ikka antud küll...“
Kui Rajaca sõnalise osa poisid lõpetasid ülikooli, laulsime lõpuaktusel aula rõdult esmaettekandes „Armsas Tartus vana ülikool“. Viis
minult, sõnade tegemisel osalesid veel Jüri Kask ja Rein Tenson.
Armsas Tartus vana ülikool
Ülikooli saada kõigil soov
:,: õnnelikud need kes sisse said
paljud läksid vähe järel jäid :,:
Mine sind ei vaja enam ma
hakka oma elu elama
:,: ülikool on üürikene vaid
võtsid sa mis temalt võtta said :,:
Võtsid vähem kui sa võtta võiks
endal illusioonid puruks lõid
:,: lootsid leida rohkem aga leidsid vähem
ülikool ei saa sind aidata :,:
Abieluinimeseks saad
väike poeg ja tütar kasvamas
:,: varsti on nad ülikoolieas
varsti on neil värvimütsid peas :,:
Ja lõpus jälle avasalm. Lõpuaktuse meeleolu selle nostalgilise loo
vastuvõtmiseks oli igati sobiv ja arvestades aula suurepärast akustikat, tuli meil see laul ka väga hästi välja. Ma ei ole ei varem ega hiljem
saanud publiku sellise emotsionaalse vastuvõtu osaliseks, kui aulas
toimunud ettekande puhul. Südamest tuli ja südametesse läks.

Vanemuise uuslavastus
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filmilikku kiirust

Märtsi viimasel päeval esietendunud lavastus „Inimese parimad sõbrad“ kultuurinautlejaid kaua Vanemuise väikese maja toolidel istuma
ei sunni, sest etendus kestab kõigest tund ja 20 minutit.
Kevadisel hooajal mängitakse kolme tegelase armastuse kolmnurgast pajatavat lavateost kokku neljal korral.
Lühikesed ja kiired dialoogid, publiku nii enda kui näidendi tegelaste üle naerpurskeid esile kutsuvad varjudemängud, ingliskeelsete väljenditega pikitud tekst – võiks öelda, et sarnaselt mitmetele teistele viimasel ajal Vanemuise
lavalaudadele jõudnud näidenditele üritab ka „Inimese parimad sõbrad“ leida sobivaid elemente filmimaailmast.

Puust ja punaseks
Stseenid on lühikesed, aga
üleminekud, kuhu paratamatult jääb väike ajaline paus sisse, tõmbavad hoogsuse jälle alla.
Suured ja uhked lavakujundused
on asendatud video võimalustega (video- ja helikujunduse on
teinud Henry Griin). Publikule,
kes võib-olla kõike kohe ei pruugi taibata, tehakse puust ja punaseks, mis tükki parajasti lavalaudadel etendatakse ja millal võib
plaksutama hakata, et piinlikku
hetke ei tekiks arusaamatusest ja
mõni agar teatrikülastaja natuke liigagi pika pausi jooksul käsi
kokku lööma ei hakkaks.
Etenduses otsivad oma kohta ja ennast kaks blondi ja üks
brünett ning arutatakse, et beibeks olemine on tühipaljas elustiil ja blond on mask, mis näitab küll teatud tühjust, kuid
kuna loodus tühja kohta ei salli,
siis tõmbab blond ligi nagu vaakum. Kuigi kohe algusest pole
kas tahtlikult või piisavalt hästi
välja mängitud truu sõbra olemust, on Andres Mähari roll
Avalokiteshvarana (budistliku
jumala nimi müstilisuse lisamiseks) nauditav. Kuid paratamatult tekib võrdlusmoment
Taavi Teplenkovi rolliga lavastuses „Popi ja Huhuu“.

Tõetruu blondiin
Liina Olmaru jääb meelde
stereotüüpe käsitleva rolliga,
mille jälgimisel ei teki tobenaljakat piinlikkust, mida võiks

üldiselt eeldada, kui rumalat
blondi naist püütakse kujutleda. Olmaru roll tekitab pigem
küsimusi, et kus see konks ja
rääkimata lugu on, sest blond
on mask, mitte elustiil.
Etenduse traagelniidid paistavad veel siiski läbi kavalehest,
kus pisikesed, aga natukene

veidrad kirjavead torkavad silma juba avalehekülgedel. Nagu
kombeks saanud, siis ühe kolmandiku moodustavad kavast
üldse reklaamid.
Rein Paku autorilavastuses astuvad üles Karol Kuntsel,
Andres Mähar ja Liina Olmaru.
Darina Kinte

Kevadisel hooajal mängitakse lavastust „Inimese parimad sõbrad“ veel 17. ja 22. aprillil Vanemuise väikses majas.  Madis Katz

Skulptorid näitavad
suuri vaase
Kolmapäevast onTartu kunstimuuseumis avatud näitus „Suur vaas“,
kus osalevad Eesti tipud ligi poolesaja tööga.
„Keraamikute üleriigiline väljapanek sai teoks murest Tartu ja selle
piirkonna tarbekunsti pärast,“ sõnas
näituse kuraator Ahti Seppet ja lisas,
et tunneb viimati üheksakümnendatel toimunud selleteemalistest
näitustest väga puudust.
Kuna valdav osa aktiivsemaid
keraamikuid töötab avaramate võimalustega Tallinnas, on tema sõnul
oluline näidata siinsetele kunstihuvilistele Eesti keraamika hetkeseisu
ja tänapäevaseid suundumusi.
„Suure vaasi tegemine on aga
väga kulukas ja aeganõudev ettevõtmine,“ selgitas Seppet, miks anti
kunstnikele näitusest teada juba
eelmisel kevadel. „Keegi küll ütles,
et oleks võinud veelgi varem teatada, kuid mõne arvates võinuks ka
alles aasta alguses ühendust võtta,“
muheles ta.
Keraamikud on käesoleval näitusel osalemist Seppeti sõnul südamega võtnud ja enamik vaase on
tehtud spetsiaalselt käesoleva väljapaneku jaoks. Töid üksteisega kõrvutades saavad nad selgema pildi
ka enda saavutustest.
Pilguheitena minevikku on näitusel väljas kolme autori tööd
kuuekümnendatest aastatest, Ahti
Seppeti sõnade järgi murrangute
aastatest Eesti keraamikas.
„Vaadake kui peen ja õhuke töö!
Tehniline üleolek materjalist,“ õhkas
ka ise kunstnikuna tegutsev mees
ning märkis, et näitusel on oma
kindel koht nii vanema kui noorema põlvkonna seas. Kui esimesed
saavad nostalgiaga meenutada
aastakümnete taguseid regulaarseid tarbekunstinäitusi, siis viimaste
jaoks on tegu hea võimalusega keraamikamaailmaga
tutvuda.
„Sööme taldrikutelt ja
joome tassidest, mis on
enamasti tehtud savist
ja on lihtsad, kuid siin
mõistad, mida selle
materjaliga teha saab
ja kui palju meisterlikkust on vaja, et
selliste suurte töödega hakkama saada,“
jutustas Seppet.

O s a d e s:

Robert Annus, Tanel Jonas,
Martin Kõiv, Markus Luik,
Maarja Mitt, Aivar Tommingas

ESIETENDUS SEL LAUPÄEVAL
SADAMATEATRIS
vanemuine.ee
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„Minu“ sari vallutas

UUDISED
Kõige soodsamad kontaktläätsed
EESTIS!!! 5

Neljapäev, 5. aprill 2012

Linn saab neljakümnenda valgusfoori
Linnavalitsus plaanib muuta Turu ja
Sepa tänava ristmiku fooriga reguleeritavaks.
Linnaplaneerimise osakonna
juhataja Urmas Ahven sõnas, et
hetkel on liikluskoormus ja –tihedus sellised, et Sepa tänavalt vasakpöörde tegemine on raskendatud.
„Foor on seal antud momendil kõige õigem lahendus,“ lisas ta.
Kõnealuse teeristi, mille kõrval
asub ka palju autojuhte ligitõmbav
autoregistrikeskus, reguleerimisega
loodetakse muuta üldist liikluspilti
ohutumaks, sest antud Turu tänava
lõigul ei ole väga pikalt ühtegi valgusfooriga ristmikku.
Millal rekonstrueerimistööd valmis
saavad, ei osanud Ahven öelda.
„Plaan on alles projekteerimisjärgus,“ rääkis ta ning lisas, et eelarves
on raha projekti jaoks planeeritud
ja loodetavasti jõutakse tulemuseni aasta jooksul.

Linnavalitsus võitleb
poriste kingade vastu
Juba 2003. aasta lõpus kurtis murelik
linnakodanik Tartu linna kodulehel,
et kõnnitee puudumine on muutnud
Raatuse ühiselamu ja Fortuuna tänava vahelise haljasala porimülkaks.
Ligi üheksa aastaga ei ole olukord muutunud: inimesed kõnnivad ikka sama rada üle kunagise
muru ja lahendust ei paista kusagilt.
2003. aastal tõi toonane teedeteenistuse juhataja Rein-Matti Laarmaa
põhjenduseks selle, et Raatuse,
Põik ja Fortuuna tänava ning Narva mnt vahelisele alale plaanitakse
liikluskoridori, seetõttu ei ole kõnniteed ehitatud.
Praegune teedeteenistuse peaspetsialist Siim Mitt tõdes, et endiselt
ei ole ühtegi püsivat lahendust silmapiiril ning lisas, et kunagi planeeritud liikluskoridor on kauge tulevik.
Mitt sõnas, et kuigi probleemsele
alale ei ole kõnniteed planeeritud,
püütakse lume sulades siiski leida
mingisugune ajutine lahendus:
„Freespurukatte saab panna, kuid
asfaltkattega kõnniteed sinna kindlasti ei tule.“

www.läätsed365.ee

laenutusedetabeli
Tartu linnaraamatukogu
kümnest nõutumast raamatust kuuluvad pooled
Petrone Prindi “Minu“
sarja.
„Esimene ja suurem rühm on
neid lugejaid, kellel pole olnud
siiani võimalust maailmas ringi reisida, me tuleme ju ikkagi
suletud riigist, kes loevad huviga, et rohkem teada saada,“ lahkas sarja fenomeni ilukirjanduse peaspetsialist Tiina Sulg.
„Lisaks need, kes kavatsevad
reisida mingisse kindlasse riiki
ja tahavad selle paikkonna elu
ja kommete kohta rohkem teada saada.“
Kõige suurem järjekord
on Vahur Kersna raamatu 21
eksemplarile, mida ootab 216
inimest. Teisel kohal on Gerda
Kordemetsa raamat Sulev Nõmmikust (järjekorras 77 inimest).
Tõusnud on nõudlus noorsooraamatute järele. „Nõutud
on R. R. Russelli raamat „Luuseri päevik“ ja Indrek Hargla apteeker Melchiori sari, eriti viimane osa, millele on
30 inimest järjekorras,“
lausus teenindusjuht
Merike Karolin.
Lastekirjanikest ei seisa kaua riiulis Mika Keräneni, Ilmar Tomuski, Eno
Raua ja Kristiina Kassi teosed. Lasteosakonna küsituim raamat on

Johannes Vedru püüab lugeda üle Maarja Puistaja õla ühte viimastest riiulile jäänud „Minu“ sarja raamatutest.  Laurits Leima

Tavahind*
-52%
Acuvue Oasys 6tk või 3+3tk

24.65€ 51.00€
+ All Clean Soft 60ml hooldusvahend & konteiner tasuta säästad
1 kuulised kontaktläätsed, parimad arvutikasutajale +26.35€

-39%

Air Optix Aqua
6tk või 3+3tk

1 kuulised kontaktläätsed

46.80€

28.32€ säästad

+18.48€

-62%

48.00€

SofLens 38 4tk või 2+2tk 18.25€ säästad
(Optima FW) 3 kuulised kontaktläätsed +29.75€
Acuvue2 Colours 6tk või 3+3tk

1 kuulised värvilised kontaktläätsed

51.00€

-30% säästad

36.10€ +14.90€

Kõik, kes vajutavad
„Like” ja jagavad seda
pakkumist, loosime välja 30.märts 2012 100€ puhtalt kätte!
* Tavahind optika kaupluses

Hea korteriühistu juhatus!

TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
20. aprillist 18. juunini 2012 vältava kampaania

«HOOLAS ÜHISTU»

„Nõianeiu Nöbinina“.
Laenutusi mõjutavad ka koolilõpetajad. Nii on lasteosakonnas välja laenatud kõik viimase nelja aasta õpikud. Merike Karolin
ütles, et muusikaosakonnast on suur huvi
nende plaatide vastu,

mida veel ei laenutata ehk millel kehtib neljakuine ooteaeg.
„Väga populaarne on Exitfilmi
„Üks mu sõber“, mille filmivõtted toimusid ka Tartus.“
Soovitud on ka Olev Remsu
„Supilinna poisid: mälestusromaan“, millele telliti lisaeksemplarid, sest järjekorras on
77 lugejat.
Tartu Ekspress

Linnaraamatukogu 99
9.–13. aprillini tähistab linnaraamatukogu 99. sünnipäeva ja
huviliste jaoks saab kättesaadavaks kirjandus- ja kultuurilooline
veebileht “Tartu ilukirjanduses”.
Andmebaasis on ilukirjanduslikest teostest välja toodud
katkendid ja nii teosed kui teks-

VÕIDA 100 EURi!!!

tilõigud on varustatud märksõnadega, mille järgi saab huvipakkuvat otsida. Kõik materjalid on seotud tekstidega, mida
illustreerivad muu hulgas fotod,
kohad Tartu kaardil ja isikute
tutvustused.
Sünnipäevanädala kavas on

lugemissoovitused, virtuaalne
jalutuskäik, luuleõhtu, ettekandepäev lastekirjandusest ja filmiõhtu. Kõik üritused on tasuta.
Üle pika aja reedel, 13. aprillil
tagastatud kauaks kätteununenud raamatute, filmide, mängude ja muu eest viivist ei küsita.

Infotund 17. aprillil kl 17 TarKÜL-i büroos Gildi 3-4.
KAMPAANIA AJAL SAAB TELLIDA KEVADISE
SUURKORISTUSE TARBEKS SOODSA HINNAGA
7 m³ JA 10 m³ PRAHIKONTEINEREID.
Korteriühistutele, kes on TarKÜL-i või EkÜL-i liikmed,
kehtib EKSTRA HIND! Vaata täpsemalt: www.tarkyl.ee
Registreerimine E-R, tel 740 0755 või 5342 7912.

Telli numbril 5566 1888 abijõudu, et laadida
konteinerit ning koristada keldrid ja panipaigad.
NB! TASUTA saab ära anda vana elektroonikat ja kodumasinaid
(AS Epler&Lorenz, tel 742 1398, ühistu kooskõlastab aja) ning
kastutamiskõlblikku vana mööblit ja kodutehnikat
(Korduvkasutuskeskus, tel 5599 5511).

15. aprillini
AKNAD
kuni

%
0
-6

Kehtib, kui tellite korraga
aknad, aknalauad, paigalduse
ja sisepalede taastamise.

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
tartu@kvaliteetaken.ee
www.kvaliteetaken.ee

Lõuna-Eesti Ökokeskus

SUURIM VALIK
ÖKOKAUPU
LÕUNA-EESTIS

Avatud tööpäevadel kl 10-19
ja laupäeval kl 10-15
Saekoja 36a, Tartu. Tel 740 0691.

Igal kolmapäeval värsked
puu- ja köögiviljad.
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anekdoodid
anekdoodid
Müüja hoiatab klienti:
„Proua, esimesed kakskolm päeva võivad need kingad natuke pigistada.“
„Sellest pole midagi,“ vastab daam, „ma panen nad
alles järgmisel nädalal jalga...“

Vanamutt karjub tänavanurgal: „Vägistati! Vägistati!“
Tuleb võmm ligi, küsib:
„Millal?“
„Kakskümmend viis aastat
tagasi.“
„Mis sa karjud siis?!? „
„Hea meenutada!“

Kirjanik kriitikule:
„Kas te ei tahaks minu viimase raamatu kohta ajalehes
sõna võtta?“
„Kui te annate mulle ausõna, et see on tõesti viimane,
siis olen nõus.“

Puupüsti täis bussis sõidab Arnold Schwarzenegger.
Tema taga seisev neiu küsib:
„Vabandage, kas te väljute?“
„Väljun.“
„Aga kas teie ees keegi väljub?“
„Kõik väljuvad! Aga praegu
nad seda veel ei tea.“

Parfümeeriakaupluses.
„Kas teil sellist odekolonni
on?“ küsib klient müüjalt ja
hingab talle näkku.
„Ei, sellist ei ole, on ainult
sellist!“ vastab müüja ja hingab kliendile näkku.

Palatisse sisenev arst märkab õudusega, et medõde on
haigevoodile roninud ja raputab kogu jõust patsienti,

ristsõna
Ristsõna

Sinu autole!
Mootoriõli

5L

Castrol Edge
FST 5W-30

Inverter
12V - 220V
150W

5 liitrit
4 liitrise
hinnaga
HIND

Parim
hind!

SOODUSHIND

59.90

Karvahari

39.90

SOODUSHIND

29.95

Kõik Trico kojamehed

10% soodsamalt!

HIND

11.70

SOODUSHIND

6.90

-10 %

PAKKUMINE KEHTIB KUU LÕPUNI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB.

TARTU

Ringtee 35

73 37 081
www.autoekspert.ee

autoekspert

„Mida te teete?“ karjub arst.
„Kas olete hulluks läinud?“
„Vabandage, härra doktor,“
vastab õde, „aga ma unustasin, et seda rohtu tuleb enne
sissevõtmist loksutada.“

Klient müüjale:
„Kuulge, teie koitõrjevahend ei kõlba kuhugi! Koid
söövad seda suure mõnuga.“
„Siis on ju kõik korras. Kuni
koid seda söövad, jätavad nad
riided rahule.“

Ühel päeval hakkavad ka
sinna kolkasse, kus Winnetou elab, bussid käima. Kõik
lähevad bussi peale ja ostavad
pileti, ainult Winnetou paneb
käed risti rinnale ja ütleb:
„Winnetou piletit ei osta!“
Muidugi visatakse ta selle
peale bussist välja.
Järgmisel päeval kordub
sama lugu. Winnetou teatab,
et ta ei osta piletit ja visatakse
reisijate poolt bussist välja.
Kolmandal päeval teatab
Winnetou jälle:
„Winnetou piletit ei osta!“
Sõitjad tahavad talle kallale
tormata, aga bussijuht peab
nad kinni ja küsib:
„Sa kuradi punanahk, mis
kuradi pärast sa siis piletit ei
osta?!“
„Winnetou ei osta piletit!“
kordab küsitu rahulikult. „Winnetoul on kuupilet!“

Kaks arsti vestlevad kolleegi
matustel:
„Huvitav, miks ükski patsient pole tulnud kadunukest
ära saatma?“
„Noh, küllap nad kõik on
teda teisel pool vastu võtmas.“

Neljapäev, 5. aprill 2012
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Kuum pirukas: Klassikokkutulek

Sadamateater

See oli 1999. aasta suvel, mil neli poissi
püüdsid ühes Michigani väikelinnas
iga hinna eest süütusest lahti saada. Vahepealsete aastate jooksul
jõudsid Jim ja Michelle abielluda
ning Kevin ja Vicky hüvasti jätta.
Oz ja Heather kasvasid lahku, aga
Fich ihaldab endiselt Stifleri ema.
Vanad sõbrad saavad üle pika aja
kokku klassikokkutulekul, meenutades neid hormoonidest hullunud
teismelisi, kes nad kunagi olid. Ühe
nädalavahetuse jooksul saab selgeks,
mis on muutunud, kes mitte, ning et
aeg ega vahemaad ei suuda purustada
tõeliseid sõprussidemeid.
Komöödia „Kuum pirukas: Klassikokkutulek“ toob kokku suurema osa 1999.
aasta üllatushiti peaosatäitjatest. Kaasa
teevad Jason Biggs, Alyson Hannigan,
Chris Klein, Natasha Lyonne, Thomas
Ian Nicholas, Tara Reid, Seann William
Scott, Mena Suvari, Eddie Kaye Thomas, Jennifer Coolidge, Eugene Levy
jt. Lavastajad ning stsenaristid on Jon
Hurwitz ja Hayden Schlossberg.

14.04 kell 19 Karjäär

Teatri kodu
5.04 kell 18 Väikese
onu saaga
10.04 kell 11 Kunksmoorimäng
14.04 kell 12 Kunksmoorimäng
15.04 kell 12 Kunksmoorimäng

Vanemuise teatri
suur maja
10.04 kell 19 Kalendritüdrukud
11.04 kell 19 Härra Amilcar
12.04 kell 19 Lõbus lesk
13.04 kell 19 Helisev muusika
15.04 kell 16 Mary Poppins

Vanemuise teatri
väike maja
5.04 kell 19 Manon
12.04 kell 19 Casanova
13.04 kell 12 Aja lugu muusikas

Kino
Cinamon
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
6.–8.04 kell 13.45, 16; 10.–
12.04 kell 14 Piraadid! (eesti
keeles, 3D)
6.–8.04 kell 11.30, 13.30,
17.45; 9.–12.04 kell 13.30,
17.45 Piraadid!
6.–12.04 kell 12.30, 14.45,
17.15, 19.35, 22 Kuum pirukas: Klassikokkutulek
6.–8., 10.–12.04 kell 18; 9.04
kell 20.30 Titanic – 3D
6.–8.04 kell 21.45; 9.04 kell
14, 16; 10.–12.04 kell 16,
21.45 Titaanide raev
6.–8.04 kell 14, 16.20, 20.30;
9.04 kell 14.15, 19; 10.–12.04
kell 14.15, 16.20, 20.30 Kallis
sõber
6.–8., 10.–12.04 kell 15.15,
22.30; 9.04 kell 15.15, 21.30
Plahvatusohtlik
6.–8.04 kell 12, 18.25; 9.04
kell 12.10, 16.30; 10.–12.04
kell 12.10, 18.25 Raudne
leedi
6.–11.04 kell 15.30, 18.15,
21.15; 12.04 kell 15.30, 18.15
Näljamängud
6.–8.04 kell 11.45; 9.–12.04
kell 12 Looraks 3D (eesti
keeles)
6.–12.04 kell 20, 22.15 21
Jump Street

Küte

Linastub Cinamonis 06.04 kell 12.30

5.04 kell 19 Harmoonia

14.04 kell 19 Onegin

Ehitus

Kontsert
Athena keskus
6.04 kell 19 Viimane tango
1944 - Pallase lõpp
7.04 kell 19 Viimane tango
1944 - Pallase lõpp

Tartu Jaani kirik
6.04 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Elke Unt (orel)
9.04 kell 18 2. ülestõusmistpüha kontsert, esinevad laulustuudio Peidus Pool, lauluring Maarjamõisa lasteaiast
ja Tartu Tähtvere lasteaia
lapsed

Tartu katoliku kirik
8.04 kell 18 muusikaõhtu
Ülestõusmise rõõm, esinevad Vaikuse Muusika Stuudio
ja Triskele

Tartu linnamuuseum
10.04 kell 18 Jazz-improvisatsioon, esinevad Lembit
Saarsalu (klaver), Toivo Unt
(kontrabass) ja Aivar Vassiljev
(löökpillid)

Vanemuise
kontserdimaja
7.04 kell 19 Ülestõusmispüha kontsert, esinevad Eesti
Riiklik Sümfooniaorkester ja
Eesti Kontsertkoor, dirigent
Peter Feranec

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 2.05 Tartu Lastekunstikooli õpetajate graafikanäitus
R.E.T.K.

Linnaraamatukogu
kuni 14.04 Kalli Kalde graafikanäitus Külmunud unistused
kuni 14.04 raamatunäitus
Eestlased võõrsil, mitte üksnes statistika…

Katuste (korstnate) ehitus,
remont ja hooldus. Katusematerjali müük. Tel 5625 1750.
Müüa õhksoojuspump
Midea MSA12HRDN1 (550 eurot).
Tel 5818 1181.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel. Tel 742 0240,
506 2212, www.robinsonkv.ee.
2-toal korter Äksis Saadjärve
(vajab remonti, aiamaa, 15 000
eurot). Tel 5841 7373.
3-toal korter Lähtel (väga hea asukoht, aed, vajab remonti, 24 000
eurot). Tel 5841 7373.
Suvila Kabinas (72 m², 939 m²,
garaaž, abihoone, saun, linnast 4
km, 51 000 eurot). Tel 5841 7373.

Kinnisvara ost
1-toal korter Tartu linnas otse
omanikult. Pakkumised teha
tel 5646 0147.
2-3toal korter. Tel 5561 4114

Ostame parima hinnaga raie
õigust ja metsamaad Saaremaal.
Tel 5550 2661.

kuni 20.06 fotonäitus Kevadine pööripäev

Vilde
5.04 kell 18 Poogen

12.04 kell 21.15 Esilinastus:
Metsamajake

kuni 30.04 Pille Tammela
näitus Üksteist ühte
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

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

Müüa soodsalt ehituslikku sae
materjali! Tartus vedu TASUTA! Tel
523 0013, puidupood@gmail.com.

Pakun tööd
Hooldeinsenerile 0,5 koormusega, nõutav elektri B-pädevus, eesti
keele valdamine. Tel 5331 8011.
Telefonimüüjale. Töö kirjeldus:
toodete ja teenuste müük telefoni
teel. Nõudmised kandidaadile: hea
eesti kõnekeele oskus, tulemustele
orienteeritus, suhtlemisjulgus.
Tööaeg E-R kell 9-16.
E-post c@telemarketing.ee,
tel 5645 3977. Müügimeistrite AS

Teenus

Suurim üürikorterite valik

www.tartukorterid.ee

• Võtame müüki kinnisvara.
• Otsime klientidele üürikortereid.
• Raamatupidamine
korteriühistutele - 2€/korter.
• Üürikorterite haldamine.

Soome firmad. Asutame ja
müüme Soome firmasid.
www.eufirmad.eu. Tel 5800 9939.
Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale, mitmekülgne ja soodne.
Tel 514 9885.
Teeme puidust aedasid ja puukuure. Tel 526 8393.
Vajad kolimist, koristus-hooldetööd Pärnus (Tartu-Pärnu-Tartu),
vali Ennupoisid! Tel 5622 6895.
Vana mööbli, kodumasinate,
lammutusprahi, okste, lehtede
jms äravedu. Tel 554 9781,
www.muraia.ee.
Vedu ja kolimine Tartust üle Eesti.
Laadijad ja utiliseerimine.
www.karibuauto.ee, tel 553 2140.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
www.Kiirlaen24.ee – laenud
tagatisega ja ilma. Tasuta infotelefon 800 2424.

Tervis
SOOLAKAMBER – head pakkumised aprillis! Tel 528 7991, Mõisavahe 21, Tartu, www.soolakamber.ee.

kinnisvarabüroo

PARIM PÄEV

Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!
E–R 9–17 Raekoja plats 13, Tartu
Tel 744 1100, 744 1213
www.futari.ee

HAMBAPROTEESITÖÖD. Tasuta
konsultatsioon. Info tel 744 2122.
Liblikmassaaž. Tel 528 4775,
www.hingamine.ee.

Muu

Parim Päev OÜ, Pikk 12, Tartu
Tel 7 424 063, 528 6523.

Müüa soodsalt uus kanalisatsiooniummistuse kõrvaldamise
elektriline seade. Tel 509 0750.

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

Ostan heas seisukorras
voodimadratsid (70 x 200 cm).
Tel 5452 2544, 748 4530.

1-toal korter. Tel 503 2345.

6.–12.04 kell 13 Nüüd läheb
sõjaks

Materjal

Üürile anda

Üürile võtta

Näitus

kuni 20.04 Külli Laidla tekstiilinäitus Mõni meri, mõni
rand

San-tehnilised tööd ja küttesüsteemide hooldus. Tel 516 6836,
moveor@hot.ee.

1-toal korter Riiast 18 km
(heas seisukorras, 8 €/ööpäev).
Tel +371 2996 2306.

11.04 kell 20 IHM & conFusion

Annelinna
raamatukogu

Ostame ja viime ära vanarauda!
Transport tasuta. Tel 5612 5006.

Kuiv lepp (30 cm, 40 l võrkkott,
hind 2 eurot/võrk). Vedu tasuta!
Tel 5373 2282.

kuni 21.04 näitus Mõnusad
mänguasjad Sven Petratškovi kogust

kuni 30.04 Riina Lastiku
maalinäitus Silmapiiril

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu. Tel 5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5370 0337.

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ ostab
metsakinnistuid. Tel 507 2544,
www.erametsa.ee.

kuni 5.04 fotonäitus Reaalsus
fantaasiates. Eksponeeritud
on Piret Kiisleri arvutitöötlusega fotod

Tel 5197 8500.

Kinnisvara müük

kuni 14.04 Tartu kõrgema
kunstikooli nahadisaini ja
restaureerimise eriala tudengite näitus kUUTMOODI

Tammelinna
raamatukogu

napib ja palgapäev kaugel. Nt võttes 50 €, tagasi 15 päeva pärast
55 € jne. Tutvuge laenutingimustega kodulehel www.laeninvest.ee.
E–R 9–17. Tel 5668 0344.

Müüa kuiva kütteklotsi
ja puitbriketti.

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus.
Tel 501 6453, www.muraia.ee.

kuni 14.04 Rein Rätsepa
fotonäitus Itaalia järvede
panoraamid

kuni 28.04 raamatunäitus
Eesti rahvaraamatukogude
algusajast

7

Pandimaja Tartus

KUU 41

Tel 734 3432, 505 0871
E–R 9–20, L 10–18, P 11–16
Kiirlaenud pandi vastu!
Pantvara müük!
www.incassor24.ee
Laenud kinnisvara tagatisel

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus
A-, B-, C-, CE-kat, ADR- ja
ametikoolitused, reguleerija
koolitused. www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.

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

Fekaalivedu. Hinnad soodsad!
Tel 551 1816.
Firma teeb väliskoristustöid ja
san-tehnilisi töid. Töö kiire ja korrektne. Telli tel 509 0750.
Korstnapühkija. Ummistuste likvideerimine. Tel 564 4799, Kerkvel OÜ.
Laen Invest laenud 30–300 €.
Olete tööl käiv inimene, kuid raha

LÕNGADE lao tühjendusmüük.
4.04-30.04. Kõik lõngad allahinnatud -30%. Aardla Kaubandus
OÜ, Ropkamõisa 10 (Dentese
hoov), Tartu, E-R 10-16, L 10-14. Tel
520 7727, www.aardlakaubandus.ee.

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Müügiesindaja: Jürgen Post jyrgen@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

t
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tartuekspress
Leiutajahingega tudengit
Persoon

Raul Sultson tundub oma olemuselt nagu tegelane Leiutajateküla tulevikuversioonist.
Ajast, mil Lottest on saanud
hipilik juuratudeng ning Bruno
studeerib ja nikerdab õpingutest vabal ajal garaažihämaruses. Kuskilt tõuseb magusat
suitsu, kliriseb janutekitavalt,
on naeru.

vinnab isetehtud vints

Asjaolul, et Raul õpib maakorraldust, pole järgnevaga vist mingit seost.
Vähemalt autori jaoks mitte. Laud,
– pole vahet, kas lume või vee oma –
näikse Raulil alati kaasas olevat. Ruumipuudusel jääks ennemini vist tüdruk autos kohata. Ja ilmselt sageli jääbki, sest poole noore isanda sõiduvahendist võtab enda alla Rauli uusim leiutis
– lauavints.
Tegelikult osavnäpp vintsi leiutiseks
nimetada ei luba. Sarnaseid seadmeid
on mujal maal enne tehtud ja tehakse tulevikuski, ent Eestis on Rauli loodud lauda sikkav jupstükk teadaolevalt
ainus.

Golfis istub selle oma kätega kabrioks ehitanud
peremees.

Et „masina juhtimine jäägu spetsialistile” tuli laua libedust ning
vintsi võimu maitsta peatoimetajal.
Olnuks tegu spordisõbraga, tundnuks ehk rõõmugi, et Rauli vintsi
abil saab lauarõõme mekkida kasvõi südalinna pargiteel.  Erakogu

Esimene vints Golfist
Nagu ikka, pole väljapääsmatuid
olukordi, on vilets aju. Olnud suvi. Raul
ja ülejäänud „kuujä...” (ptüi, vabandust)
„lauajänesed” kogunenud järve äärde, et lainetel hullata. Ilm et oli tuuletu, lusti jätkus vähe. Vinnatud seepeale Rauli enda ehitatud kabrio-golf-ühel
(sellestki saaks eraldi jutu) esikäpad
üles, seotud velje ümber 150-meetrise
trossi ots, revers rauda ja punn põhja.
Imekombel on siiani kõik asjaosalised elus. Mõni rannapiigagi soovind
käepärastest vahenditest ehitatud vintsi jõul lauaga liuelda. Üks olnud iseäranis ... sportlik.
Osavate käte ja mitte just kõige tühjema kuplialusega Rauli idee liikus
aga golfivintsist kauge kaarega edasi.
„Autoga ei pääse igale poole ligi, ka oli

sel paras ports puudusi. Ohtlik värk.”
Esimesed joonised sirgeldas Raul
paberile. „Kerge, et saab igale poole
ühe mehe jõul kaasa võtta. Jõudu niipalju, et jõuaks veelauduri püsti vedada. Kiirust kuni 60 kilti tunnis. Aga et
saaks ka reguleerida – veel ja lumel on
see erinev. Autonoomne jõuallikas.”

Poe omast poole odavam
Algsest eskiisist paberil sai varsti AutoCadis täpne tehniline joonis.
Internetist tarkust lisaks, kuidas teised sarnaseid soove on masinaks vorminud. „USA-s müüakse selliseid. Üle

Ära lase
end kurnata!

U
U
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3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hind:

T
U
L

Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht

Neljapäev, 5. aprill 2012

2€
5,76€
10,80€

Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtivale hinnakirjale.

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee

Rehv maha, tross ümber velje, tagurpidikäik sisse ...

1000 euro. Mul läks kõik kokku umbes
600. Variaator on kõige kallim – selle tellisingi Ameerikast. Veel on vaja
4-taktilist 200 cm³ ja 6,5 hobujõuga
mootorit. Treialilt jupid. Raam kokku
keevitada ja kokku monteerida,” kõlab
näiliselt lihtne retsept.
Ärge unustage poolile, kus paarsada meetrit nööri, hüdraulilisi ketaspidureid lisamast. Ülekannet rehkendage täpselt. Kasuks tuleb sõber, kel
raamimaterjal kingiks anda. Ei midagi keerulist, kui Rauli sõnu tõe pähe
võtta.
Nii masinameistri pildid kui toimetuse eksperiment tõestasid, et oma

PARAPSÜHHOLOOGILISE ABI KESKUS

Parapsühholoogide ja Hüpnotiseerijate Liidu president,
autasustatud kuldmedaliga “Tulemuste eest
rahvameditsiinis”

Albert Stepanjan

ülesannet täidab vints edukalt. Mahub
keskmisse sõidukisse, ka keskmises
kiduruses mees suudab seda enda järel
vinnata, käivitub paari katsega ning
liigutab lumelaual kirjatsura sileda
maa kohta uskumatul kiirusel.
Aga või leiduri aju siis loorberipärja
all puhkab. „Peab mõtlema, kuidas kitsamates tingimustes kasutada. Käsipuudel, seintel, basseinis ja ... tead küll.
Põhimõtteliselt peaks saama ju lohega inimest vintsida paarikümne meetri kõrgusele. Kompaktsemaks võiks
arendada. Võimsamaks.”
Äriplaani otseselt pole. Vist.
Rasmus Rekand
REGISTREERIDA AINULT
telefonil 508 8237

OÜ Võlur Albert,
reg.nr. 10055321

LASTEKAUPADE JAEJA KOMISJONIMÜÜK.

UUED turvatoolid
«VOYAGER» (9-36 kg)

Sõbrakeskus, Võru 55f • E - R 10 - 18, L 10 - 15
Tel 506 7595 • info@illikuku.ee

Vastuvõtt Tartus 13. aprillil

LOOMA

95€

ÜKSIKASJAD KODULEHEL:
www.stepanjan.com

* abi alkoholi-, nikotiinisõltuvuse puhul
* abi liigse kehakaalu, stressi, depressiooni
ja muude probleemide puhul
* biovälja taastamine ja korrektsioon
(rahvakeeles - needus, kuri silm)
* abi selja-, pea- ja kaelavalude puhul

... ja veelauaralli võib alata.

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)

