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Hi-Vis tööjakk

AVAME
29. APRILLIL
UUE KAUPLUSE
PAIDES
Pikk tn 2

art 675-6618 (kollane)
art 675-5518 (oranž)

päikseprillid

hall tööjakk

art TU54602

art 670-1804

18.- €

59.- €

72.- €

kaitseprillid

art TU54600

12.- €

hall poolkombe

must tööjakk

art 672-1804

art 673-0404

62.- €

74.- €

Hi-Vis kindad
töökindad

art 44-387

töökindad

16.50 €

art 44-3626

2.90 €

art 44-386

hallid
tööpüksid

12.90 €

Hi-Vis
tööpüksid

art 671-1804

art 676-6618 (kollane)

56.- €

art 675-5518 (oranž)

mustad
tööpüksid
art 674-0404

62.- €

58.- €

turvakingad
art B118T

75.- €

Tamrexi tooteid iseloomustavad hea materjalide valik, toodete kasutusmugavus, funktsionaalsus, nutikus ja orienteeritus detailidele. Mõistliku hinna ja kõrge kvaliteedi
taga on aastatepikkune pühendumine kliendi vajaduste kaardistamisele ja parimate lahenduste leidmisele. Tamrexi oma tootesarjast leiab head hinda ja kvaliteeti
hindav klient töökindad, tööriided ja tööjalanõud, aga ka mitmed isikukaitsevahendid, suitsuandurid, efektiivsed tulekustutid, tuletekid, esmaabikomplektid jpm.
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.08.2013 või kuni kaupa jätkub!
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Neljapäev, 25. aprill 2013

Urmas Kruuse vigur
väntab tudengitega

1. mail kell 11 avab Tartu lin
napea Urmas Kruuse Täht
vere pargis jalgrattahooaja,
võttes tudengitelt mõõtu
vigursõiduvõistlusel.
Kell 11.30 autasustatakse
joonistusvõistluse „Unistus
te jalgrattaparkla“ parimaid
ja fotokonkursi „Kõige rat
tasõbralikum asutus Tar
tus“ silmapaistvamaid töid.
Samuti loositakse auhinnad
jalgratturi liiklustesti õigesti
vastanute vahel.
Keskpäeval algab jalgrat
taoksjon, kuhu on oodatud
nii jalgrataste müüjad kui ka
ostjad.
Kell 12–15 toimub Bal
biino jalgrattavigursõit koo
lieelikutele (ratta saab ka kohapealt) ja võistlus „Ohutu ratas“ (eel
registreerimisega, 2001.–2003. aastal sündinud lastele). „Ohutu
ratas“ koosneb liiklustestist, jalgrattavigursõidust, aeglustusrajast
ja jalgratta tehnilisest korrashoiust. Kolm parimat poissi ja tüdrukut
saavad sõita edasi võistlema Rezeknesse (15.–17. mail). Projekti
„EstLatRus Traffic“ raames kaetakse kuue lapse ja kahe õpetaja
transpordi-, majutus- ja toitlustuskulud.
Kell 15–17 on võistluse rada avatud ülejäänud soovijatele.
Jalgrattahooaja avaüritusel on kohal MTÜ Tartu Eksperimen
taalne Jalgrattatehas, kes teeb rataste tehnokontrolli ning väikseid
parandustöid. Projekti „EstLatRus Traffic“ maskotid karu ja orav
jagavad lastele kommi, õhupalle ja Tartu lipukesi.

Politsei palub abi
Politsei palub pealtnägijate abi mitmete juhtumite üksikasjade
väljaselgitamiseks.
23. aprillil kella 15.20 paiku põrkusid Ringtee tänaval reavahe
tusel kokku mööda Turu tänavat Ringtee tänava poole sõitnud
veoauto Scania ja BMW.
23. aprillil kella 17.45 paiku põrkasid Paju ja Uue tänava ristmikul
kokku mööda Uut tänavat liikunud sõiduauto Volvo ja paremalt
Paju tänavalt lähenenud sõiduauto Peugeot.
22. aprilli pealõunal sõideti Riia 132 maja ees külge sinna pargi
tud sõiduautole Mazda 6.
22. aprillil kella 13 ja 15.20 vahel sõideti Tähe 38a maja ees
külge sinna pargitud sõiduautole Honda Civic.
20. aprillil kella 18.39 ajal avastati, et Anne 49 maja ees seisnud
sõidukit VW Passat on ilmselt öö jooksul kergelt kriibitud, võima
lik, et jalgrattaga või lihtsalt pahatahtliku kodaniku poolt.
19. aprillil kella 13.41 ajal avastati, et Kreutzwaldi ja Hurda tänava
nurgal olnud liiklusmärgi on keegi pikali sõitnud.
19. aprillil kella 17.43 ajal avastati, et Kuperjanovi tänav 1 sil
makliiniku hoovis on päeva jooksul külge sõidetud seal seisnud
sõidukile Mazda. Külgesõitjaks võib olla Seat-tüüpi sõiduk. Üks
juhtumit pealt näinud inimene oli jätnud Mazda klaasipuhastaja
alla andmed otsasõitnud sõiduki kohta, kuid kahjuks puuduvad
seal pealtnägija enda andmed.
Politsei palub sündmusi pealt näinutel ühendust võtta telefoni
del 730 8814 või 110.

korrastusega liikluses
Aktiivne kodanik survestas
linna liikluskorraldajaid
seni, kuni need ajale jalgu
jäänud ristmikku korrastama nõustusid: peatselt on
Raudtee tänav Elva tänava
suhtes peatee.

Tammelinlane Assar Jõgar ei
jõudnud koduteele jäävat ebaloogilise liikluskorraldusega ristmikku enam ära kiruda ning alustas
kirjademaratoni linnaga. „Kümne
Raudtee tänavat mööda otse liikuva auto kohta tuleb vaevalt üks selline, mis pöörab Elva tänavale või
sealt välja. Ülejäänud ehk valdav
osa peavad niisama hoo maha võtma, et siis taas kiirendada: kaasneb
müra ja saaste. Pole ju loogiline, et
peatee ei arvesta liikluskoormuse
suunda?“ ajas liikumisskeem Tamme staadioni linnapoolse nurga
juures Jõgarit marru.
„Ma arvan, et see on jäänud
ajast, mil Elva tänavat pidi sõitis
buss. Oli vist liin number 17. Ent
nüüd ei liigu sealtkaudu enam
ammu mingit ühistransporti,“
arutles mees.

Juhid ei harju
Ettevõtjast mees esitas sama
küsimuse koos oma nägemusega asjast ka kirja teel linnaisadele. Esimeses vastuses kostis teede- ja liikluskorraldusteenistuse peaspetsialist Ahto Meho, et
peatee suunda on liiklusnõukogus varemgi vaetud ning otseseid
takistusi selle muutmiseks justkui polevatki. Samas nähti ohtu,
et paljud juhid, kes orienteeruvad
autoroolis pigem mälu kui märkide järgi, ei pane muudatust tähele.
Samuti seisab Meho kirjas, et
teeandmise kohustus Raudtee
tänaval mõjub liiklust rahustava meetmena enne Riia ristmikku. Varasemalt olla esinenud liiklusõnnetusi, kus juht ei suutnud
enne Riia tänavat sõiduki hoogu

Linnaametnikega visalt kirjavahetust pidanud Assar Jõgar
sai alles ajakirjanikult teada, et tema võitlus on vilja kandnud:
suvel saab Raudtee tänavast peatee ning tarbetu peatus Elva
tänava ristis jääb ära. 
Rasmus Rekand

pidurdada ja põrutanud üle tänava
olevasse jalakäijate piirdesse.
„Väide, et kui ikka inimesed on
juba millegi jaburaga harjunud,
siis ei ole mõistlik ka muuta, ei
olnud minu jaoks veenev,“ meenutas Jõgar, miks ta esimese pöördumisega ei piirdunud ja tõi näiteks
mitmeid hiljutisi muutusi Laial ja
Sõbra tänaval.

Raha pole
Meho teine kiri teatas, et põhimõtteliselt võiks peatee ju sirgeks
sikutadagi, tööprojektki on koostatud, aga raha eelarves pole. Kondi hambusse saanud Jõgar asus
vastu uurima, mis summast jutt
üldse käib.
„Postid on olemas. Põhimõtteliselt vaid märgid vaja ümber tõsta
ja hoiatussildid ehk lisada. Pakkusin otse välja, et rehkendage palju kulub ning paneme siis korjandusega näiteks rahad kokku,“ oli
Jõgar tõsimeeli valmis ka oma taskust panustama.
Seepeale selgitas Meho kiri, et

Pane tähele, et
9. mail kantakse seitung

liiklusmärkide ostmiseks linnamajanduse osakonna eelarvest vahendid leiakski, aga sama ristmiku
raudteepoolsesse külge, kunagiste garaažide kohale on planeeritud
ka parkla. Et aga staadionile tulijad siis ohutult üle Raudtee tänava
saaks, tuleb veel ülekäigurada ühes
künnisega ehitada. Ja selle tarvis
tõesti jääb kõlisevat vajaka.
Jõgar kratsis ikka kukalt: „Künnist on tarvis alles siis, kui valmib
parkla ja tekib suurem vajadus üle
tee pääseda. Mismoodi see segab
praegu loogiliste liikumissuundade seadmist? Miks mul jääb mulje,
et muudkui otsitakse vabandusi?
Alguses juhtide ümberharjumine,
siis pole raha märkideks. Kui selle
otsida luban, siis juba suurem asi –
künnis.“

Teeme ära
Epopöaliku kirjavahetusega
tutvunud Tartu Ekspressi toimetus palus olukorda selgitada liikluskorraldusteenistuse juhatajal.
Vastus tuli kiire ja asjalik: „Vaata-

sime üle aastaid tagasi paigaldatud liikluskorralduse ja leidsime,
et kõiki asjaolusid arvesse võttes on põhjust seda muuta,“ leidis
Urmas Mets.
Raudtee tänav muudetaksegi
peateeks. Liiklusohutuse tõstmise
eesmärgil sõidukite liikumiskiiruse piiramiseks ehitatakse ristmiku
piirkonda künnis ja Raudtee-Riia
tänava ristumisele paigaldatakse
eelnevalt täiendav hoiatusmärk.
Mets usub, et nii luuakse jalakäijatele ohutum tänava ületamise
võimalus, samuti on maandatud
risk sõidukite väljasõidule Raudtee tänavalt Riia tänavale. „Samas
toob muudatus kaasa sujuvama liiklusvoo ja konfliktpunkti kaotamise,“ jagavad ka linnajuhid lõpuks probleemi tõstatanud
kodanikuga sama seisukohata.
Juunisse kavandatud tööde
orienteeruv maksumus on 3000
eurot. Parkla rajamist Tamme
staadioni piirkonda linnamajanduse osakonna plaanides käesoleval aastal ei ole.
Rasmus Rekand

6. aastakäik

Tartu ja Elva linnas postkastidesse laiali.
Trükitakse 43 000 lehte.
Reklaamitarvidusest teata 7. maiks

E-postkastid on malle@tartuekspress.ee ja kaupo@tartuekspress.ee
Taskutelefoni numbrid: 521 3038 ja 511 6923.
Kui juhtub, et leht 9. mail sinu postkasti kogunisti kandmata jääb, võta siis kirjutada info@tartuekspress.ee või kõlistada 730 4455.
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tartuekspress
lausega

Klubi turundusjuhi Kädi Eelmaa arvates tasuks Vabankis laud ette kinni panna, sest siis saab peale
mugava äraolemise ning viie VIP pääsme ka kogu broneeringu summa (130€) baaris realiseerida.

Rasmus Rekand

aspekt

Avameelselt
hambaravist

Möödunud nädala Tartu Ekspressis aval
datud uudis “Hambaravis haigutab hiig
laslik hinnalõhe” teenis küll piirkonnale
he kohta erakordselt suure lugejahuvi ja
tänulikud kommentaarid, kuid ka valusa
tagasiside mitmetelt tohtritelt.
Lugu põhines lihtsatel päringutel ega
pretendeeri mingile uuriva ajakirjandu
se tiitlile. Ent ometi ilmnes sealt palju
üllatavat eesotsas tõsiasjaga, et sama
kaebust lubatakse erinevates kliinikutes
ravida tasu eest, mis ulatub 13 eurost
70ni. Loomulikult ei saa südalinnas ja
Veerikul teenusehinnad juba kinnisvara
turu tõttu ühtida, kuid nii üüratu erinevus
viitab tõenäosusele, et kliendid lihtsalt ei
ole üldise hinnatasemega kursis.
See on igati loogiline, sest paljudel
kliinikutel puudub kodulehel igasugune
info oma hinnakirja kohta. Kui see ka
olemas on, ei ütle terminid nagu val
guskõvastuv või hõbeamalgaamtäidis
meditsiinihariduseta hädalisele paraku
midagi ning kogu protsessi võimalikku
lõpphinda ta sealt ikkagi välja ei loe.
Pigem määravad valikut ammustest
aegadest külge jäänud harjumused ja
sõprade soovitused, mis ajalise surve
all tehtava otsuse juures mingitki, ehkki
vaevalt et objektiivset tuge pakuvad.
Näiliselt süütule ja pretensioonitule
järgnes aga arstide pahameeletorm.
“Kust te võtsite õiguse hinnad avalda
da?” päris näiteks ühe kliiniku esindaja,
keda ennast küll artikkel ei puudutavat,
sest “kliente jagub”, kuid kes pidas siis
ki vajalikuks võrdleva tabeli koostamist
“geniaalselt lolliks” tegevuseks nimetada.
Tunti ka huvi päringu esitamise täpse
aja kohta – jääb vaid loota, et heas usus
patsienti aidata püüdnud registratuuri
töötajad meie tegevuse läbi ei kannata.
Meditsiini- ja meediasektori suhetes
se kipub konflikt olema sisse kirjutatud.
Naistearstide osalemist ravimifirma
reklaamüritusel kajastanud Äripäeva
ajakirjanikud teavad ilmselt hästi, mida
tähendab meedikute vahkviha – vähe
malt sedavõrd palju, et väljaanne ei suut
nud vastu panna kiusatusele välja uurida
artikli veebiversioonile ähvardavaid kom
mentaare lisanud isikud. Anonüümse
teks sõimlejateks osutusid muidu igati
väärikad ja tunnustatud arstid.
Teisalt ei saa eitada, et arvestatavat
pädevust arstiteaduses pole ilmselt mitte
ühelgi Eesti uudisajakirjanduses töötaval
isikul, mistõttu võib meie patroniseerivalt
lolliks tituleerimine isegi õigustatud olla.
Ent eelmise nädala loo eesmärgiks oli
gi vaadata hambaraviturul toimuvat läbi
keskmise (loe: ebakompetentse) klien
di silmade, seda vaikival eeldusel, et ka
temal on õigus teenuse olemusest üle
vaade saada. Paraku jäi kõlama arvamus,
et see õigus tekib kodanikul alles siis, kui
ta on hambaarstitoolis suu kinni pannud.
Kaur Paves

22. aprillil hommikul leiti Anne
linnast Kalda teel asuvast korte
rist 1953. aastal sündinud naise
noahaavaga surnukeha. Kuriteos
kahtlustatavana on kinni peetud
1981. aastal sündinud naine.

Vana turg

Vabank lisab Tartu
ÖÖELLU GLAMUURI
Kunagises Hansapanga
peamajas Ülikooli ning
Vallikraavi tänava ristil
avab sel nädalalõpul
uksed ööklubi Vabank.
Tegemist on esimese ja ainsa klubiga Eestis, mis tegutseb
sama nime ja sarnase ilmega
kahes Eesti suurimas linnas,
sõnas Tartu Ekspressile klubi
turundusjuht Kädi Eelmaa.
Pea linnas tegutseta kse
2010. aastast, samuti endises
pangahoones ning nimigi pärineb prantsuskeelsest väljendist
va banque, mis tähendab “kõike mängu panema”, viidates
ühtlasi meeleolukale ööelule.

Hubaselt luksuslik
Eelmaa lubas, et Tallinna
Vabanki külastanuid ootab
Tartus ees midagi déjà vu’likku.
Ruumilahenduses järgime sarnaseid põhimõtteid ja sisekujunduses on kasutatud samu
elemente. Sisekujunduse autorgi on sama – Kristiina Kuus.
Põrandaid katavad vaibad ja
materjalidest on kasutatud
sametit, mis muudavad klubi
samaaegselt luksuslikuks ning
hubaseks.
Ligi viiesajal ruutmeetril
ootavad külastajaid peasaal,
VIP-ruum, 5 baari, sealhulgas
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kõrge kvaliteediga rehvid
hea kvaliteet ja väga hea hind
Lai valik soodsaid Aasia rehve
Igas mõõdus kasutatud rehvide suurim laoseis
kui tellite korraga aknad, aknalauad,
Kvaliteetne rehvivahetus
use ja sisepalede
taastamise.
Taastatud

Kasutatud al.

69
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makusvõimalus
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648kuuks40
195 65 15 58
53
s 0%) 205 55 16 75
69
56
45
79

Supilinna selts sõlmis Tartu lin
navalitsusega lepingu Oa 15 kin
nistule kiige paigaldamiseks ja
hooldamiseks.

Tartu finantseerib kuni 20 000
euroga Intelligent Energy Euro
pe programmi raames projekti
“Panel”, milles tegeldakse avali
kult hangitavate toodete ja tee
nuste energiamahukuse ja kesk
konnamõju vähendamisega.

KNAD
ni

97

Naine sai nuga

Linn säästab energiat

MEILT PARIMAD PAKKUMISED SELLEKS SUVEREHVIHOOAJAKS:

109

Kiik Supilinna

eurot kulub pankrotistunud ehi
tusfirma Elinordi poolt lõpetama
ta ja täiendavate tööde teostami
seks Tartu kutsehariduskeskuse
autoerialade õppetöökojas.

rilli lõpuni

225 45 17

3

lausega

275 406

Avalda arvamust
toimetus@tartuekspress.ee

Kõrgkvaliteet al. Keskklass al. Nn hiinakad al.

UUDISED

eri mõõdus valmis aknaid laos!
Tutvu e-poes www.kummibox.ee laia valikuga

36 6886,
5645 2502, 501 6158
Tartus Kreutzwaldi 56D ja Teguri 37A, Valgas Kelli 7
Tel
565
5522 Natalja,
5666 6969 Martin, tel 5666 6141 Raigo
Aleksandri
1-4,telTartu
Küsi rehvivahetust, valuvelgi, hoiustamist, velgede sirgendamist,
sildade reguleerimist, õlivahetust, veermiku remonti, hooldust ja varuosi!

kokteilibaar, mille valikut kiidavad asjaosalised iseäranis
rikkalikuks. Peasaalis kõlavad
hetkel maailmas populaarsed
tantsulood, VIP-ruumis mängitakse R‘n‘B muusikat. Eelmaa sõnul ollakse Tartu turusituatsiooniga hästi kursis
ning Vabank „peaks suutma
täita olemasoleva tühimiku ja
jõudma klientuurini, kes pole
tänaseni endale „seda õiget“
leidnud“.
Ehitustöid endistes pangaruumides alustati aasta alguses. Investeeringute summat
Eelmaa täpselt öelda ei soovi, küll on see piisavalt suur,
et kliendid end klubis hästi
tunneksid. Värskeid töökohti lisandus uue klubiga kakskümmend.
Ülikooli 8a asuv Vabank on
avatud reedel ja laupäeval kella 23 ning sulgemisaeg sõltub
külastajate rohkusest. Tavapilet maksab 8 eurot. 15 euro loovutaja saab lisaks tervitusjoogi
ning ligipääsu VIP-ruumi. Klubi vanusepiirang on 21 eluaastat.

Eriline kollektsioon
Koostöös moekunstnik
Oksana Tanditiga nägi möödunud aastal ilmavalgust
omalaadne klubirõivaste kol-

lektsioon, mis nüüd ka Tartusse jõuab. „Vabank Couture by Oksana Tandit“ kollektsioon koosneb kümnest
naistele ja kümnest julgetele meestele mõeldud komplektist, mille valmimisel on
disainer inspiratsiooni saanud
maailmakuulsate staaride
Madonna, Grace Kelly, Tina
Turneri, Marlene Dietrichi,
Michael Jacksoni, Prince’i,
Lenny Kravitzi jt stiilist või
nende muusikast. Nii on iga
rõivamudel saanud endale
vastava nime – näiteks meeste taljes ja Swarovski kristallidega kaunistatud klubipintsak Prince, hõbedane mini
kleit Tina ja läikiv kombinesoon Grace.
„Kui iseloomustada uut kaubamärki kolme sõnaga, siis
oleksid need stiilne, soliidne
ja särav!“ ütles Oksana Tandit, lisades kolme omadussõna
toetavate kvaliteetsete materjalide loetelu: „Nahk, brokaad,
siid, samet, eksootilised suled
ja loomulikult säravad Swarovski kristallid. See kollektsioon on mõeldud inimestele,
kes oskavad elu nautida!“
Järgmisest nädalast on võimalik kollektsiooni näidiseid
näha Tartu kaubamaja vaateaknal.
Rasmus Rekand

Aprilli lõpuni
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AKNAD
kuni

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
Aleksandri 1-4, Tartu

19. sajandi Tartu linnakodaniku
muuseumis (Jaani 16) avatakse
24. aprillil kell 15 fotonäitus „Vanal
Tartu turul“. Väljas on fotod, mis
heidavad pilgu 19. sajandi teisest
poolest kuni 1941. aastani Tartu
jõekaldail asunud turgudele.

Kalm leidis partneri
Tartu ülikooli
rektor Volli Kalm
ja USA Charles
toni kolledži pre
sident George
Benson allkirjas
tasid 21. aprillil
Charlestonis
koostöölepingu, mis reguleerib
üliõpilasvahetust ja ühiste teadusja õppealaste projektide arendust.

Parim taimetoit
Tartu parimaks taimetoidukohaks
valisid kliendid kaks nädalat kest
nud konkursi raames Raatuse
tänaval asuva Blackberry restorani.

Vargus Zavoodis
21. aprillil kella viie paiku hommi
kul varastati Laial tänaval pubist
Zavood käekott, milles oli mobiil
telefon Sony Walkman, nahkkin
dad, 35 eurot ja dokumendid.

Heade palkade linn
Tartu linnapea Urmas Kruuse
eelmise aasta teenistus oli kokku
37 453 eurot, mis jäi omavalit
susjuhtidest alla vaid Pärnu meer
Toomas Kivimägile. Kruusele van
dusid vaid napilt alla abilinnapead
Jüri Kõre (36 677 eurot) ning Rai
mond Tamm (36 490 eurot).

Supivabrik vajab juhti
Hoidistetootja Salvest otsib kon
kursi korras uut juhatuse liiget,
sest ettevõtet tosin aastat juhti
nud Tamara Gubenko lahkub
pensioniikka jõudmise tõttu
kohalt.

Lastekodu otsib nime
Kuna Tartu väikelastekodu Käo
pesa vana hoone lähedusse on
valmimas kolm uut peremaja,
otsib asutus endale uut nime.
Lapsed ja töötajad on oma
variandid välja pakkunud, ent lin
na kodulehel saavad sõna sekka
öelda ka teised kodanikud.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

SUUNANÄITAJAD: otse Vanemuise kontserdimaja vastas asuvale
muruplatsile kontoritoolid üles seadnud ja vesipiipu mekkivate
maastikuarhitektuuritudengite sõnul ei julge tartlased rohelust
piisavalt nautida. Nemad aga jäävad kitarrimängu saatel paigale
Kaur Paves
kuni politsei saabumiseni. 
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Supilinnas Herne tänava idüllilises tagahoovis on üleriigilist tähelepanu
pälvinud ehituslahingutesse sattunud kaks noort naist ning nende naaberkrundile kortermaju ehitav arendaja, kes pilluvad üksteise suunas nii
karme sõnu kui ka sõna otseses mõttes pori.
Kuigi ehitustegevus toimub
õdede Kärt ja Aet Rebase naaberkrundil juba jaanuarist alates, tekkis Kärt Rebase sõnul otsene tüli
alles eelmise nädala reedel. „Kõik
algas sellest, et nad võtsid ühe puu
maha, siis hakkasime vaatama,
mis nad veel teinud on.“
Rebase sõnul olid ehitajad omavoliliselt maha saaginud nii ühe
kreegi kui paar väiksemat kuuske
heki otsast. Arendaja Marko Perv
olevat neile öelnud, et dendroloogiga oli konsulteeritud, kuid ühtegi paberit tal ette näidata polnud.
Peale selle väänati maha ka õdede
Rebaste ning teise naaberkrundi
vahel olnud võrkaed.
„Ütlevad, et näidaku me pilti, et
seal midagi oli, muidu ei saa tõestada,“ pahvatas Aet. Kuigi õed väidavad, et neil on olemas ka video,
kus Perv eitab, et seal üldse kuused ja aed olid, rääkis arendaja ise
juba hoopis teist juttu. „Kadunud
on üks kreek, paar kuuske. Need
istutame uuesti ning taastame
kindlasti kogu esialgse olukorra,“
sõnas mees, lisades, et maja kõnealuse külje ehitamise lõpetamisel
näeb aed välja samasugune nagu
eelnevalt.

Tellingud võõral maal
Kuna kahekorruselist viie korteriga maja ehitatakse millimeetri pealt krundi piirile, on tellingud püstitatud Rebaste aeda. Ka
selleks ei ole naistelt luba küsitud.
„Politsei ütles selle peale, et naabrite omavaheline asi. Nemad pole
luba küsinud ning meie palve peale need ära võtta, nad ei reageerinud,” jutustas Kärt.
“Eelmisel reedel ütles Marko
Perv, et esmaspäevaks koristavad
tellingud ära. Kui sel esmaspäeval talle seda meelde tuletasin, tuli
temalt vastuseks, et see pole reaal-

ne, et ta seda teeb, et mõelgu ma
nüüd natuke oma peaga ka. Nämmutas seal ja ütles siis, et mõtles
hoopis tuleva nädala esmaspäeva.”
Lisaks sellele, et tellingud
ja nende ümber pidevalt liikuvad töömehed märja maapinna
mudaseks trambivad, on ka muu
aed seetõttu prahti täis. „Õllepurgid ja suitsukonid olid peamised,“
seletasid Kärt ja Aet üksteise võidu. „Nüüd seda enam nii palju
pole, üritavad korralikumad olla,“
tunnistas Aet siiski, kohendades
samal ajal ühte lõkkesse kogutud
suurt penoplastitükki.

Rõve sõim
„Kui küsisin Pervilt, mis saab
siis, kui tahan oma maad kasutada, tuli vastuseks, et see pole tema
probleem ning et seda ei pea ju
kohe tegema,“ seletas Aet. „Esmaspäeval oli mu väike laps ka aias
ning tegime toimuvast pilte. Üks
ehitaja hoiatas, et tuleks olla ettevaatlik, sest lapsele võib niimoodi
midagi pähe kukkuda, kuid teine
kõrvalt ütles, et parem olekski, kui
kukuks. Minu reageerimise peale
öeldi mulle, ning sellele on ka tunnistajaid, „mine p*tsi, idioot, paksu persega eit, ma
ei pea sinuga üldse rääkima“,“ rääkis noor naine
šokeeritult.
Kuigi ajakirjaniku fotoaparaati nähes hoidsid ehitajad end kogu aeg nägudega pigem seina poole, vaid
aeg-ajalt üle õla piiludes, mis toimub, oli siiski kosta, kuidas ühele õdedest mitte just kõige ilusamaid asju hõigati. Ka õed ei hoidnud end tagasi, kostitades töölisi krõbedate sõnadega ja püüdsid
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Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
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Kambja Hoiu-Laenuühistu
Kesk tn.2 Kambja
Juhatuse esimees tel 509 6186
klienditeenindaja 5340 4980, 741 6237
e-post: kambja.hly@neti.ee

ON AVATUD
E-R kell 8.00-17.00

 Laenud oma liikmetele

Hoiused aasta intressiga kuni 6%
 Liikluskindlustus
 Vahendusteenused
 Klientide nõustamine äritegevuses
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Kambja HLÜ on asutatud 1992.a.

neile selgeks teha, et võõral maal
loata viibimine on seaduse rikkumine.
Meedia suurest tähelepanust
hoolimata käis Rebaste aia poolsel
fassaadil kibe töö teisipäeva keskööni. Kuigi Perv ütles kohalikule
päevalehele, et viib tellingud reedeks minema, täpsustas ta Tartu
Ekspressile samal päeval, et tellingud on kadunud juba kolmapäevaks. Nii see ka oli, kesknädala
hommikul ei olnud Rebaste krundil enam ühtegi tellingut ning
maja külg oli peaaegu valmis.

Kestev sabotaaž
Marko Perv tunnistas, et puud
said luba küsimata maha võetud
ja kahetses, et ka tellingute püstitamisel õdedega ei räägitud.
„Seal kõrval elas üks vanem mees,
kes käis meestega tihti rääkimas
ja uurimas, mis toimub. Ta nägi,
mis me teeme. Eeldasime, et ju on
tegu noorte naiste isaga. Ei osanud arvata, et sellest nii suur probleem tuleb,“ rääkis ta.
Teda hämmastas aga fakt, et
tellingud olid püsti tervelt poolteist nädalat enne saatuslikku
reedet. „Sinnani saime hästi
hakkama, nad
hoidsid silma
peal, tervitasid viisakalt,“
sõnas ta. Arendaja sõnul reageeriti kohe ka sellele, kui tuli
kaebus prahi kohta, ning koristati see ära.
Kuigi mees tunnistas oma
eksimusi, on tal endal õdede
vastu palju karmimad süüdistused varnast võrra: „Reedel helistati mulle, et naaber
tahab maja põlema panna,
on maja süütevedelikuga üle

kallanud. Kohale jõudes püüdsin
teda maha rahustada, kuid sain
vastutasuks sõimu ja poriga vastu selga.“
Selle peale kohale kutsutud
politsei juhiste järgi tegi Perv Kärdi peale avalduse kriminaalpolitseisse. Sinna sai ta oma sõnul lisada ka selle, et sama neiu lõikas ehitajate silme all läbi suruõhuvooliku. „Sellele on mul 12 tunnistajat
ning kahju tekitati 90 euro eest,“
sõnas Perv.
Aet rääkis süütevedeliku osas
aga teist juttu: „Maja ei tehtud
vedelikuga kokku. Puulatid, uksed
ja muu prahi, mis meie õue peal
vedeles, viis mu õde lõkkehun-

Uus Haldjakese lastehoid Ravila 45, Veeriku linnaosas
pakub lastehoiu teenust 5 päeva nädalas.
Kohatasu kuus 70 eurot, millele lisandub toiduraha.
Ootame lastehoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 a.
Toimime sarnastel põhimõtetel, mis lasteaiad.
Veel on vabu kohti!
Sünnipäeva pidamiseks saab rentida ruume!
www.haldjakeselastehoid.ee
Tel 56615431
haldjakeselastehoid@gmail.com

nikusse ning kallas hoopis selle vedelikuga üle. Seda ta siiski ei
süüdanud. Selle politsei ka niimoodi registreeris.“
Kärt tunnistas aga, et „mingi vooliku lõikas ta läbi küll“ ning
et ka pori lennutas arendaja suunas just tema. „See voolik oli visatud meie maa peale ja ma tahtsin
seda prügi koos muude asjadega
ära koristada. Kuidas ma pidin selle siis sealt kätte saama?“ selgitas
ta hoogsalt, kuid väsinud häälega.
Ka Pervi süüdistuse, et ehitajatele ässitati koer kallale, naersid
õed välja. „Kuut on suviti seal, kus
praegu tellingud, vaid talveks viisime majale ja teele lähemale. Küsi-

sin, et kas võin koera siis niisama
sinna viia, sest kuuti ju panna ei
saa, öeldi, et pole probleemi,“ rääkis
Aet juhtunust. Ehitajad said siiski
peatselt aru, et halliseguse karvaga
vana sõbralik koer ei ole neile ohtlik ning jätkasid oma tööd.

Garaažist elumaja
Peale ehitajate tekitatud ebameeldivuste ja loata viibimise võõral maal, on Kärdi ja Aeti arvates
kogu ehitus ebaseaduslik, sest linnavalitsusest on Pervi firmale väljastatud rekonstrueerimisluba,
kuid seal toimub hoopis täiemahuline uue elumaja ehitus.

tartuekspress
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Kutsekool valis
Eesti tippsekretäri

Aet Rebane käib regulaarselt
uudistamas, kuidas madala garaaži
asemele kahekorruselist elumaja
rekonstrueeritakse. Teisipäeval, mil
meedia huvi toimunu vastu suur, toimus kibe töö, kolmapäeva hommikuks oli kõik valmis ja tüli tekitanud
tellingud kadunud.  Laurits Leima

„Rekonstrueerimine ei ole seaduse järgi see, et võetakse kõik
müürini maha ja ehitatakse täiesti uus asi peale,“ sõnas Kärt, täpsustades, et kõrge kortermaja asukohal oli varem madal garaaž. Kui
naised küsisid detailplaneeringut
näha, ütles Perv neile, et seda ei
ole, sest rekonstrueerimisel ei olegi seda vaja.
Perv ise on aga veendunud, et
tema seadust ei riku. „Detailplaneeringuta on võimalik juurde
ehitada kuni kolmandik. Võtsime
vanad garaažid maha ning ehitasime peale kaks ilusat maja,“ selgitas mees. Tema sõnul ei ole ehitust
peatatud, sest luba on kehtiv ning

väljastatud linna sätestatud normide kohaselt.
„Linnavalitsus saatis kirjad välja ja kutsus enne loa väljastamist
plaanidega tutvuma. Kohale tuli
teiselt naaberkrundilt üks inimene ja ka ülikooli esindaja, neil on
kõrvalkrundil kasvuhoone. Vaatasid üle, olid nõus ja andsid allkirja,“ sõnas Perv, kelle sõnul saab
selle paberiga linnavalitsuses tutvuda.
Õed Rebased ütlesid, et nendeni jõudis kõnealune kiri 8. veebruaril, plaanidega paluti tutvuma
tulla ning vastuväiteid esitada aga
hoopis 7. veebruariks. „Kuidas on
võimalik eelmiseks päevaks pretensioone esitada?“ olid õed hämmelduses. Nende sõnul ei saanud
ka keegi teine naabritest kirja õigel
ajal kätte.
Seda juttu kinnitas naaber Külli, kelle maa puutub ehitatava hoonega kokku vaid nurkapidi, ning
kes on seetõttu suurematest jamadest pääsenud.
„Oo ei! Minuga pole ühtegi sõna
räägitud, nagu ka mu vanaisaga,
kes on maja tegelik omanik,“ pahvatas naine. Nendegi pere elu ei
jää ehitusest täiesti puutumata,
kuna krundi äär on linna tagavaramaa, millest tuleb peatselt loobuda. „Sellele tuleb uutele hoonetele ligipääsuks jalgtee,“ tutvustas
Külli tulevikuplaane.
Kuid ka Külli maale on püstitatud luba küsimata pisike jupp tellinguid. Ta oli nördinud, et keegi
temalt selleks luba ei küsinud või
vähemalt ei maininud seda. „Kuidas nemad teavad, et meil seal
mõnda väärtuslikku taime all polnud, oli ju talvine aeg, lumi,“ kurtis naine.

Õdedel linna toetus
Teisipäeval astus õdede juurest
läbi abilinnapea Raimond Tamm,
vesteldes nendega oma sõnul pea
poolteist tundi. „Kindlasti on
arendaja sellega, et tegutses võõral territooriumil, seadust rikkunud,“ sõnas ta. Kui õed Rebased

Vabrikupood, Sõpruse pst. 2, Tartu
Avatud E-R 10-19, L 10-16

Madala garaaži asemele rekonstrueeris arendaja Marko Perv viie korteriga kahekorruselise elumaja.

küsisid, kas neil on õigus tellingud
enda maalt eemaldada, sõnas abilinnapea Tamm, et see on olemas.
Nii kaugele siiski ei jõutud, kuna
ehitajad lõpetasid sellel maja küljel töö ja pakkisid ise asjad kokku.
Ehitusõiguse kohalt on Tamme sõnul aga asjad korras. „Oleme
väljastanud projekteerimistingimused eelmise aasta novembris,
pärast mida olid need avalikud –
käisid läbi avalikest meililistidest.
Täpsustasime, et ehitatakse viie
korteriga elamuid. See info esitati kooskõlastamiseks ka kõigile naabritele, kelle krundi vahetus
läheduses ehitis oli,” sõnas ta.
Tamm tõdes, et nädalane etteteatamise tähtaeg on ebamõistlik,
eriti kui selle sisse kuulub ka kirja kättetoimetamine. „Linn vaatab
kindlasti kooskõlastamise ning
muud protseduurireeglid üle ja

viib sisse muudatused,“ selgitas ta.
Abilinnapea heitis siiski ka õdede kapsaaeda pisikese kivi: „Kui
pärast kirja saamist oli näha, et
maja hakkab peatselt kerkima,
oleks võinud ju linnaga ühendust
võtta. Kiri jõudis küll 8. veebruaril kohale, kuid luba väljastati alles
22. veebruaril.“
Õed Rebased on oma õiguste
eest võitlemisel pöördunud kohtusse, taotledes ajutist õiguskaitset.
Selle mõjul peatatakse kuni protsessi alguseni ehitustegevus täielikult. Sellise sammu kiitis heaks
ka abilinnapea Tamm. „Paremat
varianti ei olegi hetkel võimalik välja mõelda. Kuid kus iganes otsustamine edasi käib, arvestatakse
mõlema poole huviga. Püsti pandud majal on ka siiski mingi maksumus,“ hoiatas ta õdesid.
Laurits Leima

24. aprillil, sekretäride päeval, peeti
Tartu kutsehariduskeskuses sekre
täride kutsevõistlus „Tippsekretär
2013”, kus oma oskused ja teadmi
sed panid proovile sekretäritöö õpi
lased üle Eesti.
Tiitliga pärjati Olustvere maama
jandus- ja teeninduskooli õpilane
Monika Rogenbaum, talle järgnes
teisel kohal Triin Nooska Tartu kut
sehariduskeskusest ja kolmandal
Kristiina Traumann Tallinna majan
duskoolist.
„Sekretäride kutsevõistluse eesmärk on reaalses töös vajalike
situatsioonide lahendamiseks kindlustunde saamine ja valmisolek
kutseeksamiks,” selgitas hindamiskomisjoni esimees Riina JärveTammiste, lisades, et sekretäride kutsevõistlus annab avalikkusele
sõnumi, et kutseõppe tasemel on võimalik koolitada suurepära
seid sekretäritöö tegijaid.
Mõõtu võeti teoreetiliste teadmiste testis, arvutikirjas, käsikirja
toimetamises, dokumenditöö ja situatsioonülesande lahendami
ses. „Päeva kõige emotsionaalsem ja põnevam osa oli situatsioon
ülesande rollimäng, kus võistlejad pidid lahendama erinevaid töö
olukordi näitleja Andres Ojaga,” ütles Järve-Tammiste.
Žürii sõnul jäi neile kõige eredamalt meelde Lääne-Viru raken
duskõrgkooli tütarlaps Diana Remmelgas, kelle kliendiks oli vaeg
kuulja ning kõigile üllatuseks kasutas neiu rollimängus viipekeelt.
„Väga tugevad tulemused on meie sekretäridel eesti keeles ja
dokumendihalduses, raskusi valmistasid noortele teoreetiliste
teadmiste testis silmaringi küsimused,” rääkis Järve-Tammiste.
„Võitjaid iseloomustavad põhjalikud erialased teadmised, tugev
närv ja oskus ennast kehtestada. Esikoha omaniku puhul saab
välja tuua teadliku erialavaliku,” selgitas Järve-Tammiste. Žürii hin
nangul on hea sekretär abistav, korda armastav, väga hea närviga
iseseisev töötaja.
Sekretäride kutsevõistluse žüriisse kuulusid Sirje Orvet, Riina
Järve-Tammiste, Triin Ojamaa ja Linda Kull.
Tippsekretäri kutsevõistlus toimus 14. korda ning tänavustel
võistlustel panid end proovile kokku 22 õppurit Olustvere teenin
dus- ja maamajanduskoolist, Pärnumaa kutsehariduskeskusest,
Tartu kutsehariduskeskusest, Lääne-Viru rakenduskõrgkoolist ja
Tallinna majanduskoolist.

Kiiruspiirang Emajõel
Tartu maavanem Reno Laidre piirab 25. aprillist veesõidukite
liikumiskiirust Emajõel.
Laidre korraldus kohustab laevajuhte sõitma Emajõel Tartu lin
na piires kiirusel, mis ei tekita lainetust. Kiiruspiirangu kehtestamist
taotles Tartu linnavalitsus, kuna veesõidukite tekitatav lainetus
ohustab jõe kindlustust, muid jõe ääres asuvaid rajatisi ning kind
lustamata kaldaid.
Korraldus jõustub 25. aprillil 2013 ja kehtib kuni kehtetuks tun
nistamiseni.
Veeseaduse kohaselt on veekogul liikleja kohustatud vältima
maaomanike ja teiste veekogu ja vee kasutajate õiguste rikkumist,
vee-elustiku, veekogu sängi, kallaste, vesiehitiste ja tehnovõrkude
kahjustamist ning täitma kahjulike mõjutuste levimise tõkestami
seks kehtestatud nõudeid.

tartuekspress
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Hea korteriühistu juhatus!

TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
19. aprillist 20. juunini 2013 vältava kampaania
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Vaata täpsemalt: www.tarkyl.ee
Registreerimine tartukyl@gmail.com
või E-R tel 5342 7912.
Telli numbril 5566 1888 abijõudu, et laadida
konteinerit ning koristada keldrid ja panipaigad.
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Henry Ford olla kunagi öelnud, et osta auto mistahes
värvi, peaasi, et see must
oleks.
Kummalisel kombel võttis öeldu aga omaks Mercedese tippmudelite klientuur, kelle sõidukid enamjaolt
mustadkella
või 11
siis- nii
Neljapäeviti
16.30 juriidiline nõustamine
tumedad sinised või pruunid, et
10 sammu kauguselt need ikkagi mustad tunduvad. Must olevat
soliidne ja väärikas.
Aga inimestena tahaksid ju ka
nemad mingeidki emotsioone
üles näidata, miks siis mitte valida
endale kirglikult punane, rõõmsameelselt kollane või rahustavalt
mariinsinine. Rohelist ma väga
ei soovitaks, see võib viia mõtted
Keskerakonnale, segastele rahaasjadele ja veel segasemale onupojapoliitikale.
Aga jätame esindusautode ostAdami taotuslik retrostiil meenutab mingite
jate loogika tahaplaanile ja kesnurkade alt ürgvana Hyundai kupeed. Opel
kendume tavalistele sõidukitele
– neid liigub meie teedel oluliselt
de rivis piisava vaba ruumi ning
rohkem ning ühe kitsa seltskonna
mahutab auto iseseisvalt sellesse
kiiks inimest tänavalt suurt ei lokära.
sutagi. Pealegi, tavaautode puhul
Adam on pesueht linnaauto,
võib täheldada hoopiski vastupimaanteel erilist dünaamikat üles
dist tendentsi – igaüks soovib, et
ei näita. Rool on suhteliselt kertema sõiduk teistest veidikenege, kusjuures linnasõidurežiim
gi erineks. Noh, kujutage näiteks
City Mode muudab selle veel kerette Lõunakeskuse parklas kõrvugemaks. Aga sõita on vaikne ja
ti seisvat 10 musta Daewoo Tikot.
mugav, juhitavuse üle kurta ei
Nendest oma leidmine toimuks
tohiks ka keskmisest nõudlikum
ainult kas numbrimärgi või parsõitja. Meie autohuvilisi rõõmuskimiskoha järgi. Aga oletame, et
tab kindlasti elektriliselt köetav
sul on halb mälu või number porirooliratas. Kuid puudu on linnane? Loodetavasti on su autol keskautole üks ääretult tarvilik vidin –
lukk ja tuled hakkavad vilkuma,
Põhjamaalaste rõõmuks pakutakse küll soojendusega rooliratast, ent
mitte automaatkäigukasti.
automaatkäigukast. Praegu pakukui uksed lahti klõpsavad. Aga kui
takse viiest manuaali ja juba lähipole?
Opelitelt oleme harjunud nägetulevikus lisandub veel ka kuuene,
Opel toob veel sel kuul Eestisse
kuni 18 tolli. Sees neli erinevat tooma. Võib öelda, et selle nimel pinkuid automaadist pole ei kippu ega
uue kompaktse linnaauto Adam,
ni, 6 erinevat viimistlusmaterjali,
gutatud ka on: viimistlusmaterkõpu.
mis peaks mitmete parameetrite
64 lambikest laes saab põletada 8
jalid ei riiva silma, istumine on
poolest ostjatele üsna meelepäraerinevas toonis. Kusjuures kõiki
Omamoodi rariteet
mõnus ning elektroonikat päris
seks saama. Kui suurus välja jätta,
neid saab tellida üksikult, st kokpalju.
siis hind, varustus ja just indivikuvõtlikult ei tohiks kahte täpselt
Multimeediasüsteemi nimeks
Adami retrostiil oli taotluslik,
dualiseerimisvõimalused on need,
ühesugust Adamit eriti kerge leion Adamil Intellilink ning see on
mingite nurkade alt meenutab see
mis tegelikult ka paneksid nii
da olla. Suure tõenäosusega Eesüsna põhjalikult integreeritud
tõepoolest mingit ürgvana Hyunmõnedki ostjad just selle mudeli
tis neid olema ei saa. Mootoreid on
nutitelefonidega. Sealtkaudu vaadai kupeed, kuigi mis seal salapoole vaatama.
kolm: 1,21- ja kahes seades 1,4liitridatakse navit, kuulatakse muuta, üldmulje järgi võib seda täitsed võimsustega vastavalt 70, 87 ja
Sisuliselt kahekohaline
sikat ja kasutatakse muid äppe.
sa kaasaegseks masinaks pidada.
100 hobujõudu.
7tolline ekraan on mõistagi puuNoh, ja kui miski võib veel kahe
Peamisi stiile on kolm: noorKompaktse masinana on Adam
tetundlik.
silma vahele jääda siis LED-tuletele mõeldud JAM, luksuslikum
sisuliselt kahekohaline. TagumiJa muidugi hinnad: algavad
dega lagi kindlasti mitte. Tänu
GLAM ning sportlikum SLAM.
sed istmed on küll olemas, kuid
need 12 200 euroga ning lõpevad
neile võib noorte öine nahistaErinevad need omavahel mõninsinna mahuvad kääbused ise13 000 euroga.
mine autodes saada hoopiski uue
gate disainielementide poolest,
gi vaid siis, kui kääbused istuvad
Üldiselt on Opel näinud kõvastähenduse. Ka esivõre ülespookuid kõike eelpoolmainitut saab
samuti esimestel. Ka interjööri
ti vaeva, et inimesed laseksid end
le kaarduv kroomliist lisab autole
neile kõigile külge tellida.
disain jääb seetõttu tagasihoidliAdamist hullutada. Ja kui sookelmika vuntsi aurat.
Pesueht linlane
kuks, kuid seda kompenseerivad
vid autot, millist teistel olema ei
Aga kui tuleme nüüd isikupälai materjali- ja värvivalik.
saa, siis on võimalusi üsna vähe
rastamise juurde, siis siin vajub
Elektroonikast mainime peale
Opel ise väidab Adami ole– Bugatti, Lamborghini või Opel
tõepoolest suu lopsti lahti: 12 välistavapärase ESP ja pimenurgaanvat konkurendi Mini mudelitele.
Adam.
värvi, 3 katusevärvi, isegi võtmed
duri, veel ära nõlvalt stardiabi
See tähendab positsioneerumist
Jaak Lassmann
saab erinevat värvi tellida, velgi on
ning iseparkija, mis tuvastab automärksa kõrgemale, kui senistelt
autonet.ee
31 erineva disainiga mõõtudes 15

Aiasõber - sõber sinu kõrval!

Aiand avatud
20. aprillist!
• Püsililled, ilupuud ja põõsad,
marjakultuurid.
• Aprillis kingime igale ostjale
kasepaku sees tihase pesapuuri.
E - R 8 - 19, L - P 9 - 15
www.aiasober.ee

Tel 552 9369, 551 0131, aiasober@aiasober.ee
Ändi tee 18, Tüki küla, 61411 Tartumaa

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.
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DNA peab juubelit

kümblustünni pöörlema
Liikuva sauna valmistamisega tuntuks saanud leidurihingega Kalmer Jakobson
arendas saavutust edasi,
lüües tavalisele kümblustünnile pöörded sisse.
Idee paigutada mobiilse sauna
terrassile tünn tuli Võru vallas elaval Kalmeril vannis olles, kui paar
õlut oli sees. Just siis tekkis mõte:
miks mitte pöörlevas tünnis kümmelda?! Kümblustünn on soetatud
paljudesse majapidamistesse, aga
Kalmer pole kuulnud, et see kellelgi ka keerleks.
Kohe hakkas mees välja mõtlema mehhanismi, mis tünni pöörlema paneks. Tünni käivitab 12voldine aku ning pöörlemismootor on ehitatud Audi ventilaatori
jahutusmootorist, mille kiirust on
vähendatud 90 korda. Veemõnusid nautides pea ringi käima hakkamist kartma ei pea, sest minutis
teeb see vaid kaks pööret.
Tünni mahub korraga ligunema seitse inimest. Selleks, et vesi
sõidu ajal maha ei loksuks, tellis
Jakobson standardmõõtudest kõrgema vaadi.
Kümblustünnis on vee soojendamiseks traditsiooniliselt ahi,
kuid korsten on paigutatud nii, et
see mahuks kaasa pöörlema, sest
osalt on tünni kohal varikatus.
Kalmer meenutab esimesi tünniskäike 15kraadise külmaga. „Kui
pea vee alla kastsid, siis välja võttes
külmusid juuksed ja silmad minu-

Kalmer Jakobson oma kõige uuema leiutise pöörleva kümblustünniga. 
Elina Allas

1953. aasta aprillis avaldasid James Watson ja
Francis Crick esmakordselt teadusartikli DNA
kaksikspiraali ehitusest.
Selle päeva tähistamiseks toimuvad Tartu üli
kooli Eesti geenivaramu ja AHHAA teaduskeskuse
eestvedamisel neljapäeval, 25. aprillil kell 12–18
Tartus AHHAA teaduskeskuses põnevad loengud,
saab vaadata teadusteatrit „Koogist Kakaks” ja eral
dada AHHAA töötoas süljest DNA-d.
DNA-päeva üritused on kõigile tasuta. Teistele
AHHAA näitustele kehtivad soodushinnad.
DNA-päeva hakati tähistama inimgenoomi projekti valmimise auks
2003. aastal. Inimese suurima kromosoomi geenijärjestuse kindlaks
tegemises osales tuhandeid teadlasi maailma erinevatest riikidest, kel
kulus selle töö lõpuleviimiseks üle 10 aasta ja ligi 3 miljardit dollarit.
Üks selle projekti analüütikutest, professor Pauline NG töötab täna
ka TÜ Eesti geenivaramus. Tegemist on maailmatasemel tipptead
lasega, kes mitte ainult ei analüüsi genoome, vaid juhib ka vastava
originaaltarkvara loomist. Samuti on TÜ Eesti geenivaramus tänaseks
olemas genoomide sekveneerimiseks ja genotüpiseerimiseks vajalik
tehnoloogia, mis võimaldab sekveneerida inimese genoomi ühe päe
vaga, makstes vähem kui keskmise suurusega plasmateler.
DNA-päeval kuulutatakse välja ka Euroopa ja Ameerika inimesege
neetika ühingute eestvedamisel korraldatud koolinoorte esseekon
kursi võitjad.

Eesti Põhja-Koreale eeskujuks
tiga.” Sooja ilmaga pole mees veel
asja järele proovinud.
Liikuva sauna loomise unistus
tekkis Kalmeril kunagi sellest, et
ta tahtis poes ära käia, saunalina
ümber.

Rataste asemel roomik
Puigal oma tisleritöökojas valmis ehitatud saun asub praegu
Verijärve külas suure isekaevatud
tiigi ääres. Arvestades sinna viivat
teed, oli liikuva termi jaoks kõige
õigem valida rataste asemel lint
traktori raam.
Mullu mai alguses tõi Jakobson sauna koos sõpradega Puigalt
Verijärvele. Kohalejõudmine võt-

tis aega kaks tundi, sest sõiduk liigub umbes viis kilomeetrit tunnis.
Verijärvele sõites olid sõbrad kogu
aeg saunas – loksumise tõttu leili viskama ei pidanud. Saunalava
kohale on aga paigutatud köied
just seepärast, et sõidu ajal saaksid
leilitajad lavalt allakukkumise vältimiseks neist kinni haarata.
Ahi on saunas ilmselt kõige
igavam nähtus – tegu on tavalise
Soome sauna ahjuga. Sada kraadi
tuleb aga julgelt ära küll.
Saun, milles on nii leili-, pesukui ka eesruum, on ehitatud 15 cm
läbimõõduga ümarpalgist, palkide vahele on topitud linavilt. Lint
traktori raamile asetatud pesupaik läheb liikvele mikrobussi

Ford Transit mootori abil, mis on
paigaldatud eesruumi laua sisse.
Sauna esiossa on asetatud ka autorattad.
Mootori külge on poogitud
ZIL 131 käigukast. Sauna eesotsas kümblustünni kõrval olevate
käikude abil saab sõita vaid etteja tahapoole. Viie käiguga käigukast asub aga leiliruumis. Masinat
juhitakse mõnusasti saunaterrassil pingil istudes. Diislikütust neelab saunamasin väga vähe, sest
sõidab peaaegu tühikäigul.
Võru valla leiutaja kavatseb oma
saunaharuldust kindlasti edasi
arendada. Näiteks on plaanis sisse
ehitada kööginurk.
Elina Allas

SUUR KATLAVALIK

25. ja 26. aprillil toimub Tartu ülikooli majandusteaduskonnas sotsiaal
sele turumajandusele pühendatud konverentsisarja raames tärkavate
majanduste uurimiskeskuse avaüritus, kus Eestit väisavad Lõuna-Korea
teadlased.
„Korea ja Eesti vahel on esialgu rohkem õppimissuhe – siin on
tegemist kahe arengulooga, millest kummalgi on nii strateegilises kui
ka taktikalises plaanis midagi õppida,“ sõnab TÜ majanduspoliitika pro
fessor Jüri Sepp, tuues näite: „Lõuna-Korea teadlased tunnevad tõsist
huvi siirdeprotsesside vastu, et olla valmis selleks, mis Põhja-Koreas
kunagi niikuinii juhtub.”
Vastastikku on Sepa sõnul kindlasti õppida ka finantskriiside ületa
mist. “Kui aga rääkida majanduspraktikast, siis loetakse Euroopa Liidus
2011. aasta vabakaubanduskokkulepet Koreaga suurimaks kaubandus
poliitiliseks läbimurdeks väljapool Euroopat. Siit avanevate võimaluste
ärakasutamine on suureks väljakutseks ka Eesti ettevõtjatele,” lisas Sepp
Kahe päeva jooksul on võimalik kuulata 18 ettekannet, mille teemad
ulatuvad erinevate majandusmudelite üldteoreetilisest analüüsist kuni
majandusmudelite spetsiifiliste aspektideni, näiteks Korea kogemused
välisvõla juhtimisel ning tööstuspoliitikas, ettevõtluse ökosüsteemid
ning kohalikud konglomeraadid chaebol ja majandusreformide pers
pektiivid Põhja-Koreas.
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Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)

Head ehitajad!
Teile vajalikud betoonid
leiate AS Ropka-Betoonist.

Newtoni kohvik Ahhaa keskuses
kutsub tartlasi lõunale
argipäeviti 12.00-14.30

Betooni pumpamine ja transport.
Müüme ehitusliiva ja killustikku.
Teeme erinevates mõõtudes
vundamendiplokke.
Tartu, Teguri 55a
Info ja tellimine tel. 7371 768, 51 10144

0€

Hubane ravi- ja puhkehotell Emmi kutsub Teid nautima paketti

"Mõnus turgutus Pärnus”

supersoodsa hinnaga:
Hinnas: 2 ööd majutust,
3 mõnusat protseduuri
(käsimassaaþ, pärlivann,
soolaravi), 5 toidukorda.

Pakkumine kehtib
12. maini
Soodustused ka lastele!

Info ja broneerimine:
emmi@emmi.ee
tel. 447 6444
www.emmi.ee
Laine 2, Pärnu

60€/pakett/in

Refinantseerimine

0€
*Supibuffeeto2or.3
salat
kaks suppi ja

5€
*Täisbuffeelik3ut.9
kö
, ögiviljad,

praeva
kaks suppi, 2
salat
lisandid ja toor

0€

www.finantslaen.ee
Tegemist on finantsteenusega!
Tutvuge tingimustega ja vajadusel konsulteerige spetsialistiga!

Tund parkimist tasuta ja
Dorpati kliendikaardiga
hinnad veelgi soodsamad!

Ja söö palju hing ihkab!
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Palametsa
pajatused

Aprill 1923– alustas
ajakiri Looming
Tõepoolest – täpselt 90 aastat tagasi – 1923. a 27. aprillil nägi Tartus
trükivalgust Eesti Kirjanike Liidu ajakiri Looming, mis ühe vähesena omataoliste seas kogu maailmas on püsinud tänapäevani ja
ilmunud sama nime all. Esimese, 80leheküljelise 2300 eksemplaris
numbri toimetajaks oli nõudlik ja autoriteetne Friedebert Tuglas.
Ta kasutas kultuuriajakirjaga seotud asjade ajamiseks nn jour fixe‘i
(kindlat päeva ja tundi) ei kusagil mujal kui Werneri kohvikus.
Esimese numbri tarvis oli Tuglas kokku saanud igati soliidse seltskonna. Ilukirjandust esindasid V. Ridala, J. Barbarus, H. Visnapuu,
M. Under, A. Adson, J. Kärner, A. Tassa ja Peet Vallak. Memuariste
esindas A. Kitzberg, kirjandus- ja kunstikriitikuid Tuglas ise, aga ka
G. Suits, A. Kivikas ning A. Vabbe. Ajakiri osutus kohe elujõuliseks –
1923. a ilmus kokku 8 numbrit 616 leheküljel.
Aasta viimaseid numbreid juhatas sisse H. Visnapuu uudis- ja
murdesõnadest küllastatud pikem luuletus „Armastus – surm“. Et
lugeja värssidest ikka aru saaks, oli poeet oma üllitise lõppu lisanud
sõnaseletuse, kus figureerisid tänapäeva eestlasele hästi tuttavaks
saanud sõnad nagu lajatama, lembe, lõust, rüht, ründama, sujuma ja
uljas. Samas aga täiesti unarusse vajunud ill – talleke, ask – nõidus,
irskama – muretult lõbutsema ja sööksma – tormates jooksma. Ja veel
mitmed teised.
Tuglas ise ärgitas monumentaalkunsti teemalist mõttevahetust artikliga „Kultuur ja monumendid“. Ta alustas: „Pole veel kaugel ajad, mil meie suuriOn tarvilik, et kistakse ma linna avalikule platsile püstitati maa laasmaha Peetrite samtaja monument, otsekui
bad ja kõrvaldatakse mõnituseks. --- On tarviet kistakse maha Peetvõõrad nimed avali- lik,
rite sambad ja kõrvaldakelt kohtadelt. Kuid
takse võõrad nimed avakohtadelt. Kuid alles
alles siis, kui asemelle likelt
siis, kui nende asemelle
midagi väärilist pan- oma poolt midagi väärilist
võime öelda, et
nakse, võime öelda, et pannakse,
meil on kultuuri.“
meil on kultuuri.
Jõudes Tartu juurde,
jätkas autor: „Jalutades
Toome pääalleel, olen tihti kujutlend, milline see mõnekümne
aasta pärast võiks näida. Selle varjulist puudealust võiks elustada
meie vaimutegelaste tagasihoidlikult uhke ja auväärt sammasgalerii. Kui selle ühes otsas on Baeri sümpaatne sammas, siis miks
mitte teises otsas Kreutzwaldi kuju. Ja kahel pool teed seisaksid
sambad teistele: Kr. J. Petersonile, Jannsenile, Koidulalle, C. R.
Jakobsonile, Veskele, Hurdale, Reimanile, Hermanile, Juhan Liivile, Tobiasele, Weizenbergile. Nii oleks Toome monumentide
allee kõige kaunim ülevaade meie vaimukultuuri minevikust. Ja
lõpetuseks: olgu need read lähtekohaks väitlusele!“
Ainult et väitlust ei järgnenud. Tuglase idee tundus ilmselt
ülemäära lennukana. Kultuurikuulsuste allee on siiani rajamata, kuigi mitmed Loomingu toimetaja poolt mainitud persoonid
on Emajõelinnas, osalt Toomemäelgi, väärika mälestusmärgi
saanud. Looming aga ilmub visalt edasi kui meie kirjanikkonna lipulaev.

keskea muredega

Paduimprovisatsioon „Keskea rõõmud“ Uue Teatri esituses tekitab palju küsimusi
nii teatrihuvilisele, maksumaksjale kui mittekeskealisele – kahtlemata on see
Tartu lavadel midagi uut.
„Mul on viimasel ajal teatris üha
enam selline tunne, et mina olen
siin, teie seal ja me ei saa kunagi kokku.“ Nende sõnadega juhatab lavastaja Ingomar Vihmar sisse „Keskea rõõmude“ esietenduse.
Ilmselt rohkem me sellist algust ei
kuule, sest täielikult improviseeritud tükk peaks ju algama alati uute hetkemõtetega. Igal juhul
kehtib Vihmari tunne ka selle etenduse puhul – laval toimus
midagi, mis kohati üllatas ja liigutas, natuke jahmatas ja kergitas
kulmu, kuid jäi suuresti distantseeritud veiderduseks.
Keskea rõõm on teha, mida
tahad, sest lapsed on suureks kasvatatud, kõike võib endale lubada ilma häbi ja süütundeta, ainult
minimaalse hirmuga – nii selgitavad kavalehel Katrin Pärn, Piret
Simson, Margus Prangel ja Janek
Joost oma nelja-näitleja-tükki ja
tunnet. Seda oodatud pinge- ja
tegutsemisvabadust aga laval ei ole.

Närv sees
Näitlejad on närvilised, sest ei
oska kuidagi olla, kui kohe mitte
midagi pole ette kirjutatud. Räägivad ühest või teisest stseenist või
laulust, mida tahtsid esitada, aga
Ingomar ei lubanud midagi harjutada. Kõik ootused süžeepöörde osas
sumbuvad alati seal, kus osatäitjad
tõdevad, et nad ei ole midagi ette
valmistanud, parem üldse ei hakka.
Tartu Uus Teater näitab end
selle tükiga igati eksperimentaalset laadi teatrina. Saaliks saanud
võimla mõjub veel natuke har-

Margus Prangel ja Janek Joost
kümblevad keskeakriisis.  Uus Teater

jumatult, etenduse alguses jäävad tuled põlema, mis – nagu hiljem selgus – polnudki tegelikult
vist päris etenduse algus. Või siis
ei osanud Vihmar lihtsalt tulesid
saalist ära lasta, sest seda juhtus
ka. Kuna algushetk jääb häguseks,
venib ka sissejuhatuse tunne pikale, kuigi selle käigus antakse edasi hulgi pildikesi heade inimeste
toredast vaikelust.
Piir lava ja lavataguse vahel on
selles etenduses olematu, sest Vihmar sekkub mängu nii heli- ja valguspuldi tagant kui jookseb päris
mänguplatsile, sekkub vestlustesse, helistab etenduse ajal lavalt
sõpradele ja toetab näitlejaid kogu
nende ebalevuses. See peataolek
tekitab küsimuse, milleks taotleda
teatris üldse ülimat loomulikkust
ja hetkeajendit, kui teatrile ongi
ette nähtud teha näitemängu –
inimesed tulevadki seda vaatama.
Tavalise elu nägemiseks võivad
nad raekojaplatsi pingil ka istuda.
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Lõunakeskuse SOLiga
kevadpäikesele vastu ...
Aprillikuu pakkumine:
pintsakute, jakkide ja
pükste impregneerimine - 50%
SOL keemiline pesula Tartus Lõunakeskuses • keemiline puhastus
E-R 9-21, L 10-20, P 10-19
• pesu pesemine
• rõivaste parandus
Milleks on kasulik impregneerimine?
Uuri lähemalt 56840033 või vaata www.sol.ee/pesulateenused

Keskmiste kultuuritarbimisvõimetega teatrikülastaja ootab suure tõenäosusega elamuse saabumist ikkagi mingi loo jutustamise
kaudu, mitte lihtsalt kulbiga puiklevasse publikusse valatuna.

Rahvas lahkub
Inimesed kohvisabas ei aruta
ilmaaegu, kas minna või jääda ikkagi ka teiseks vaatuseks, sest esimene
osa lükkas vähem karastunute mõtteid küll tugevalt ukse poole. Teise poole hakul haigutavadki üksikud tühjad kohad hambaaukudena
muidu ühtlaselt täidetud kinotoolide ridades. Siis aga saavad nii publik kui näitlejad end pisut käima.
Täielikust kaosest kooruvad mõned
arvestatavad stseenid, publiku skeptilistest turtsatustest koorub siiraid
naerupurskeid.
Katrin Pärn korrutab vaimustunult, et tahaks tantsida apelsinimajja, teised lähevad sellega

kaasa. Piret Simson räägib ikka
nendest ettevalmistamatuse hirmudest, kuid avab sellega etenduse õnnestunuima osa. Publik võtab veel pisut vedu ja impro
läheb käima, kui Vihmar paneb
peale „Grease’i” plaadi. Sõna otseses mõttes jalaga tagumikku andmised vahelduvad kontrastselt
kaunite ja mõtlike sisekaemustega. Margus Prangel viskab laitmatu hundiratta.
Kes läks teatrisaali otsima kinolinalt tuttavat filmi „Keskea rõõmud“, jäi ilmselt pika ninaga. Film
lavastuse kohal eriti ei hõljunud,
et mitte öelda kohe üldse mitte.
Lõpp hea – kõik natuke rohkem
andestatav. Sellest ei tasu aga põhjapanevaid järeldusi teha, sest järgmine etendus on juba täiesti isemoodi. Tundub, et tegemist on
tükiga, mis läheb iga korraga aina
paremaks, kui näitlejate jaoks korralikult lahti rullub.
Mari Mets

hiina, tai ja india köök
E - P 11-22
Aardla 25a

NÜÜD AVATUD

Kl 11–15 päevapakkumised: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
õpilastele, tudengitele -10% • söögi kaasa tellimine -10%
Kontakt: 742 9036, 5637 5330, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

REFONDA
MAKSAB
TOPELT!
KAMPAANIA REEGLID
WWW.REFONDA.EE
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Palun üks mõrv!
Kui elu muutub üksluiseks, tasub seda raputada
1930ndate Inglismaal, näiteks glamuursel perekondlikul õhtusöögil kodumõisas,
kus intriigid ja uus elustiil
viivad mõne osalise räpaste
manöövriteni, vahendab
sündmuskohalt enne oma
mõrva Linett Grey.
Harperite perekond on kogunenud tähistama peretütar Joanna
21. sünnipäeva. Õhtusöögil osalevad pereisa Charles, tema uus
naine Cornelia, lapsehoidja Linett
ning teised lähedasemad sugulased ning nende kaaslased. Charles
kingib tütrele kadunud ema juveelid ja teeb oma armukesest lapsehoidjale Linettile üle lauaotsa nilbet nalja. Igaks juhuks on sugupuu seinale joonistatud, sest mine
tea, millal läheb meelest, kes on su
õed-vennad või tädid. Samal ajal
haub üks laua ümber kogunenutest armutut mõrvaplaani. Sellise
ajas 80 aastat tagasi mineva verise õhtusöögi korraldasid Ülikooli
kohvikus kahekesi ettevõtte Allegro MW püsti pannud sõbrannad
Mall Türk ja Katrin Luts.

Kamaluga Christie‘t
Mall ei koonerda Katrini krimkalugemust kommenteerides,
nimetades sõbrannat suisa Agatha Lutsuks, kes iga mõrvamüsteeriumi hommikul laua taha istub

ja uut juhtumit nuputama asub.
„Eks Agatha Christie on olnud
mulle suur eeskuju, ma olen laenanud temalt just inglise nimesid ja õhtustikku, aga mitte ühtegi terviklikku juhtumit,“ jutustab
Katrin. Mõrvamüsteeriumid olid
eriti populaarsed 1930ndate Inglismaal, kus inimesed armastasid tulla nädalavahetuseks kokku
mõnda mõisa, kus hakati üheskoos stsenaariumi järgi mõrvajuhtumit läbi mängima ning lahendama, räägivad naised. Kuna tänapäeval pole inimestel enamasti nii
palju vaba aega, lahendatakse Tartus mõrvajuhtumeid ajastutruudel
õhtusöökidel.

Sada protsenti stiilne
Mõrvalugude välja mõtlemine
ning müsteeriumite korraldamine on naistele hobiks. Igapäevaselt töötab Mall Vanemuise teatris noorsootöö juhina ning Katrin
juhib erivajadustega laste Kroonuaia priitahtlikku näitemänguseltsi. Mõrvaga vürtsitatud õhtusööke on nad andnud juba seitsmel
korral, nii vähem kui kümneliikmelisele seltskonnale kui ka 30-le
osalejale. „Mida rohkem inimesi,
seda rohkem erinevaid kuritegusid ja liine, et kõigil jaguks tegevust,“ räägib Katrin. „Alati toovad
inimesed ka ise liine juurde, mõtlevad välja oma tegelasi, keda stsenaariumis tegelikult pole, see teeb
asja veel põnevamaks.“

Mõrvamüsteerium toimib lihtsalt: igaüks „loosib“ – tegelikult
hakkavad tegelased Malle ja Katrini peas juba tööle, kui nad osalejaid
näevad, nii et nad suunavad kergelt
eriti hästi sobivaid rolle mõnele inimesele – omale tegelase, kelle kohta on kirjas tema ülesanded, mis
tuleb õhtu jooksul võimalikult kiiresti sooritada. Ühel kaardil seisab
ülesanneterivi lõpus mõrv.
Eriti oluliseks peavad Mall ja
Katrin enne õhtusöögi algust riietusruumis veedetud tunnikest,
sest see aitab paremini ajastuga
harjuda ja hiljem kiiremini rolli
sisse elada. Ühele tõelisele stiilipeole omaselt hoolitsevad korraldajad ka kostüümide eest. Ratastel kostüümilaenutuse stilist valib
igale osalejale ajastusse suurepäraselt passiva kostüümi ja aksessuaarid, juuksur sätib soengu ning
jumestaja aitab luua võimalikult
süütu ilme, mida keegi mõrvas
kahtlustada ei oskaks.
Seekord õnnestus jumestajal
mõrtsukaliku ilme peitmine ühes
Malle ja Katrini riukaliku stsenaariumiga eriti hästi, sest Harperid
ei suutnud paljastada enda seast
halastamatut kägistajat. Kord
süüdistati peole kutsutud perearsti doktor Karelli, kord edevat filminäitlejat Gregoryt, kuid lõpuks
pidi ikka laip enda eest ise rääkima ja oh siis seda imestust – lõpplahendus oli rabav nagu Agatha
Christie‘l ikka.
Mari Mets

Maraton on
elamus! www.tartumaraton.ee

ERMi nurgakivi saab paika
104aastase Eesti Rahva Muuseumi (ERM) esimene päris oma
kodu Tartus Raadil saab volbriõhtul nurgakivi. Üritusele siirdutakse rongkäigus ERMi näitusemaja
eest (J. Kuperjanovi 9) 30. aprillil.
Mõtteline Raadile kolimine algab
rituaaliga kell 17.30, rongkäik liigub mööda Veski, Liivi ja Lossi
tänavat Raekoja platsile, kus peatutakse kell 18.15. Samal ajal lõpeb
kesklinnas akadeemiliste üliõpilasorganisatsioonide traditsiooniline volbrirongkäik.
18.30 jätkub teekond üle Kaarsilla, läbi pargi ja mööda Roosi tänavat Raadile Mälestuste väljale, kus

ERMi uue kodu aadressiks on Muuseumi tee 2. Kell 19.15 algava kogunemise käigus toimub tseremoonia, mil president Toomas Hendrik
Ilves asetabki uue hoone nurgakivi.
Tseremoonia lõppakordiks on kontsert ansamblilt Metsatöll, mille üks
solistidest on ka kultuuripärandi
aasta saadik Lauri Õunapuu.
„Nurgakivi panek on sümboolne hetk, mil sünnib Eesti Rahva
Muuseumi uue maja vaim – sellesse paneme oma rahva minevikumõtted, oleviku tunnismärgid
ja muidugi ka sõnumi tulevastele põlvedele!“ lausus muuseumi
direktor Tõnis Lukas.

Tseremoonia on tänavuste Tartu muinsuskaitsepäevade lõpuüritus. Sellega meenutatakse 25 aasta möödumist Tartu 1988. aasta kuulsatest muinsuskaitsepäevadest, kui esimest korda toodi
tuhandete inimeste ees taas välja sinimustvalge lipp ning nõuti rongkäigus ja miitingul Raadi
vabastamist Nõukogude sõjaväest
ning ERMi taastamist. Muinsuskaitsepäevad on ka osa Eesti kultuuripärandi aastast ja programmist „Eesti Vabariik 95“.
Muuseum avab Raadil uksed
2016. aasta teisel poolel.
Kaur Paves
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Röövlid olid panga tühjaks
teinud ja igaüks ise suunda
läinud. Nüüd tulid nad jälle
kokku, et raha omavahel ära
jagada.
„Mul on üks halb uudis ja
üks hea uudis,“ teatab üks.
„Mis on halb uudis?“
„Politsei on meil kannul.“
„Ja mis on hea uudis?“
„Nad on Eesti politseinikud.“
***
Lõbusõidulaev õõtsub ava
mere lainetel.
„Daamid ja härrad,“ kostab
kõlaritest kapteni hääl. „Just
põrkasime kokku jäämäega
ning paari minuti pärast vaju
me vee alla. Mul on teile üks
hea uudis ja üks halb uudis.
Hea uudis on see, et maani on
vaid sada meetrit…“
Kõik ohkavad kergendatult.
„… ja halb uudis on see, et
maani jõudmiseks tuleb minna
sada meetrit allapoole.“
***
Mees lonkab haigla välisuk
se juurde, millel on silt „Peasis
sekäik“. Seda veidi silmitsenud,
küsib mees ühelt möödakäi
jalt:
„Millisest uksest ma siis võin
sisse minna, kui mul valutab
jalg?“
***
„Käisin kaks aastat psüh
hiaatri juures, sest arvasin, et
olen koer.“
„Ja nüüd oled terve?“
„Muidugi. Katsu, kui niiske
nina mul on.“
***
„Doktor, mu kuulmine on
kehvemaks läinud. Ma ei kuule
enam oma peeru ka.“
Tohter kirjutab retsepti.

„Kas mu kuulmine nüüd sel
le rohuga paraneb?“
„Ei, aga peer läheb küll
kõvemaks.“
***
Mees psühhiaatri jutul.
„Mul on mure venna pärast.
Ta peab end apelsiniks.“
„Tõsine asi, kus ta praegu
on?“
„Siin, minu kotis.“
***
Mees tuli baari, jaanalind
kaasas, ja tellis juua.
„Miks sul see lind ühes on?“
küsis baarimees. „Aitasin siin
ühel päeval head haldjat, kes
lubas vaevatasuks täita ühe
mu soovi. Ma tahtsin endale
kaaslaseks pikasäärelist tibu
kest.“
***
„Kuidas see endine suurtüki
väekindral on tuletõrjeülema
na hakkama saanud?“
„Üsna kehvasti. Ta tormab
tulekahjupaigale ja hüüab prit
simeestele: „Tuld maja pihta!“
***
Üks naine sõidab autopa
randusse ja küsib: “Kas saate
signaali tugevamaks regulee
rida? Neetud pidurid ei pea
üldse!“
***
„Kui kaua oled tennist män
ginud?“
„Kümme aastat.“
„Uskumatu! Ja sa pole isegi
higine!“
***
Kaks meest said metsas
kokku.
„Kas olete ka jahimees?“
küsib üks.
„Olen jah, liblikapüüdja.“
„Kummaline küll. Teil kulub
ju terve igavik, enne kui korra
liku kõhutäie kätte saate.“

ristsõna
Ristsõna
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Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
26.04-2.05 kell 12.15, 14
(3D), 15, 16.45 (3D), 18, 19.30,
20.35 Raudmees 3
26.04-2.05 kell kell 12.30,
17.15, 22.15 Õudne film 5
26.04-2.05 kell 14.30, 19
New Yorgi varjus
26.04 kell 12 (3D); 27.0428.04 kell 11.45 (3D); 29.30.04 kell 12 (3D); 1.05 kell
11.45 (3D); 2.05 kell 12 (3D)
Sammy seiklused 2
26.04-2.05 kell 15.30, 22
Transs
26.04-2.05 kell 21.45 21! Täis
26.04-2.05 kell 16.15, 18.45,
21.15 Unustus
26.04-2.05 kell 13 Keha
26.04-2.05 kell 13.45, 17.35;
27.-28.04 kell 11.30; 1.05 kell
11.30 Kruudid
2.05 kell 21.45 Esilinastus:
Veri, higi ja pisarad

Teater
Sadamateater

Raudmees 3
26.04 kell 14, 16.45, 19.30 Cinamonis
Hulljulge ja ninakas, kuid geniaalne ja väärt huumorimeelega suur
tööstur Tony Stark seisab värskeimas peatükis silmitsi uue vaenlasega,
kelle kurjuse haare on näiliselt piiritu. Kui kogu Starki isiklik maailm veri
vaenlase käe läbi hävitatakse, asub ta piina- ja seiklusrikkale otsingule,
et süüdlased üles leida. See teekond paneb pidevalt proovile Raud
mehe südikuse ja põhimõttekindluse. Olles nurka surutud, peab Stark
hakkama saama vaid algvarustusega ning usaldama oma leidlikkust ja
instinkte, et päästa oma lähedased. Selle eepilise võitluse käigus leiab
Stark aga vastuse küsimusele, mis on teda juba kaua kummitanud:
kumb teeb temast tegelikult superkangelase – kas kõrgtehnoloogiline
raudrüü või mees ise?

2.05 kell 21 Mailaul 2013:
Cyann & Iiris
2.05 kell 23 Maailmamustrid

Klubi Kink Konk

27.04 kell 20 Meeleolumuusika: Kadi Poll ja Kristjan Ruus

Näitus

27.04 kell 22 Kickstarter pidu
enne Kevadipäevi: Orelipoiss
ehk Jaan Pehk

Annelinna
raamatukogu

28.04 kell 19 Etendus Võinuks minna ka teisiti

Karlova-Ropka
raamatukogu

Klubi Rock&Roll

Teatri kodu

30.04 kell 21 Volbripidu ja
Tudengipäevade Eri

kuni 01.06 Arne Aderi fotonäitus Kevad avaneb ja Eesti
loodusluule

28.04 kell 12 Kessu ja Tripp

Tartu Jaani kirik

kuni 30.04 Peeter Krosmanni
maalinäitus Assortii

Tartu Uus Teater

26.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund:
Anneli Klaus (orel)

Tammelinna
raamatukogu

26.04 kell 19 Remondimees
27.04 kell 19 Karjäär
28.04 kell 19 Härrasmees
29.04 kell 19 Rahvusvahelise
tantsupäeva gala
30.04 kell 19 Remondimees

26.04 kell 19 Cabaret Rhizome Mutantants ehk tuhat
tantsu, mida tantsida enne
kui sured
27.04 kell 19 Tõnis Niinemetsa Ulg
28.04 kell 16 esineb Elleri Big
Band
29.-30.04 kell 11, 13 Hans ja
Grete
2.05 kell 19 Keskea Rõõmud

Vanemuise suur maja
26.04 kell 19 Musta pori
näkku
27.04 kell 12 Helisev muusika
28.04 kell 19 Balletigala kummardus Tšaikovskile

Vanemuise väike maja
26.04 kell 19 Jevgeni Onegin

Tartu Jazz Club

kuni 30.04 loodusfotograaf
Remo Savisaare näitus Linnud muusikas

26.04 kell 21 Jazzkaar: Rebbeca Kontus Cafe de Paris

kuni 30.04 Lauri Kulpsoo
fotonäitus Elavik

27.04 kell 21 Martin Uuskari
ja Tõnis Koppel

Linnaraamatukogu

2.05 kell 19 Mailaul 2013

30.04 kell 20 Jamman Nr.31
1.05 kell 20 Kinolina: Herbie
Hancock & The Headhunters
2.05 kell 20 Focan-OdmanVentsel-Unt

Tartu Laululava
29.04 kell 20 Tartu Kevadpäevad 2013 avarongkäik
29.04 kell 21 Tartu Kevadpäevad 2013 Öölaulupidu

27.04 kell 19 Ma olen tuul

30.04 kell 12 Annelinna koolide laulu- ja tantsupidu

28.04 kell 16 Paplid tuules

Tartu Peetri kirik

29.04 kell 11, 13 Potsataja ja
krokodill Gena

27.04 kell 12 Tiit Veeberi
mälestuskontsert

29.04 kell 15 Sa meeldid...
mulle!

Tartu Raekoja saal

30.04 kell 19 Karin ja Pearu
2.05 kell 19 Paplid tuules

Kontsert
Athena Keskus
27.04 kell 15, 19 Kaunimad
aastad Su elus

kuni 30.04 fotonäitus Kevadine

30.04 kell 18 Lauljate kontsert

Tartu Ülikooli aula
27.04 kell 17 Tartu Noortekoori 30. aastapäeva kontsert
29.04 kell 19 Tartu ülikooli
sümfooniaorkestri kevadkontsert Kevades on muusikat

Genialistide klubi

Vilde

1.05 kell 21 ESN Tartu presents: Jam session

26.04 kell 20 Lõbus lokaalimuusika

29.04–25.05 Enn Jaanisoo
näitus Nahkköites Kalevipoeg
kuni 27.04 raamatunäitus Kirjanikud soovitavad
kuni 27.04 Ago Teedema
maalinäitus Mask ja Mäng
kuni 27.04 näitus Saja-aastased raamatud meie raamatukogus

TARTU PEETRI KIRIKUS
Narva mnt 104, Tartu

27. IV 2013 A.D kl 12

Tiit Veeberi mälestuspalvus
(õp. Ants Tooming).

Veeberi AS Giga on lõpetanud
Peetri kiriku katuse ja tornide
taastamistööd.
Koguduse antakse üle vajalik
dokumentatsioon.
Pidulikku sündmust
austavad
Ivo Linna ja
Antti Kammiste
ning
Tartu
Akadeemiline
Meeskoor.
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tartuekspress
reklaam

Sanglepapinnud (3meetrised,
koorem 7-8 rm koos veoga Tartus
se 140 €). Tel 529 0183.

Ehitus

Loomad

Maja Tähtveres Tüki külas. Täpsem
info www.city24.ee. Tel 501 9739.

Kinnisvara ost
1-2toal korter. Tel 5770 2222.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5770 2688.

Võtame enda juurde koju hooldada eaka. Tel 5364 1761.

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

Väravaautomaatika ja tõkkepuude müük, paigaldus, hooldus,
remont. Tel 501 6453,
margus@muraia.ee.

Pakun tööd

Õigusabi. Tel 772 2299, e-post
info@reverens.ee, www.reverens.ee.
Akende pesu ja muud puhastusteenused soodsate hindadega.
Tel 5668 5695.

1-toal korter. Tel 503 2345.
1toal keskküttega korter 1. juunist
otse omanikult võimalikult soodsa
hinnaga! Tel 5803 4010.

3-4toal korter. Tel 502 2728.
Töötav naine lapsega võtab
pikemaks ajaks üürile korteri või
majaosa Tartu linnas. Soovitavalt
Ropka, Tammelinna või Karlova
linnaosas. Tel 5687 7497.

Koolitus

Vinnal Production OÜ otsib oma
meeskonda töökogemusega puidutislereid. CV saata irina.vihhore
va@vinnal.ee. Lisainfo tel 667 0522.

Riided

Kevad-suvised riided kogu perele
Marmorite perepoes Tartus Jala
ka 40. E–R 10–18, L 10–16
Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 25.-27.04 kl 10-16 Tiigi 55, Tartu
Laste Turvakodu.

Paigaldame kõnnitee- ja äärekive. Tel 5343 0998.

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

Killustiku, freesasfalti, liiva ja
kruusa müük Tõrvandis. Upitaja
(7 m) teenus. Andri, tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.
Raamatupidamine firmadele,
MTÜ-dele, korteriühistutele. Tel
5551 1130, merlesar@gmail.com.

Kaardid ennustavad. Tel 900
1727. Kogenud ennustajad Eesti
vanimal ja parimal ennustusliinil 24
h, 1,09 €/min. Ennustuste tellimine
ka meilile: ennustus.ee.

Sõidukid

Teeme betoonitöid (vundamendid, trepid, vahelaed).
Tel 5625 4171.

Tänavakivide paigaldus, haljastustööd – aedade ehitus!
Tartumaa, tel 5630 6423,
aasahaljastus@hot.ee.

Isane kastreeritud, vaktsineeritud, kiibitud paimaias kiisu otsib
uut peremeest. Tel 5665 0717.

Üürile võtta

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Tänavakivist teede, platside ehitus, haljastustööd. Clinker Service
OÜ, tel 5623 3867.

Veo- ja kolimisteenused, utilisee
rimine suure kaubikuga. www.
kutotootmine.ee, tel 501 5312.

5toal remonti vajav ahiküttega
korter. Võib pakkuda ka kahte väik
semat kõrvuti või ülestikku asuvat
korterit. Tel 518 6928.

1-2toal korter. Tel 501 3219.

Multiliftkalluri teenus (10 t), ehitusprahi konteinerid 10 m³ ja 15
m³, Case laaduri rent. Võimalik
tellida liiva, mulda, kruusa, killustikku, maakive ja täitepinnast.
Tel 5852 3333, laur12@hot.ee.

Torutööd Tartus. Tel 5818 3498,
viktorgo@hot.ee, Viktor.

A-, B-, C-, CE-kategooria koolitused, ADR ja ametikoolitused.
Töötukassa koolituspartner.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.

Neptun sõiduauto haagised. Tel
656 6205, 525 0221, www.haagis.ee.

Korstnad, korstnapitsid, plekitööd. Katusetööd. Küsige hinda.
Tel 5625 1750, www.tomeli.ee.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD

Kinnisvara müük
3toal korter kesklinna piirkonnas
omanikult. Tel õhtuti kl 19st
740 4081.
Aianduskrunt Ilmatsalu tänava
lõpus (1000 m², maa hästi hoolda
tud, palju kandvaid viljapuid (õunad,
pirnid, ploomid, kirsid), sõstrapõõ
said, maasikaid ja vaarikaid, krundil
tasuta vesi, võimalus ehitada väike
abihoone). Tel 5661 6166.

Tel 5366 5327

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Halupuud (lepp: 50, 40, 30 cm,
veoga al 32 € riidaruum).
Tel 529 0183.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Küttepinnud, ka tükeldatud. Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus. Koju
vedu tasuta. Tel 5193 8862.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025.
Fekaalivedu Tartus ja Tartumaal 7
päeva nädalas sõbraliku hinnaga.
Tel 5340 2060.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma teeb kevadisi majaümbruste
välikoristustöid. Tel 509 0750.

Hea tartlane!
30. aprillil kl 12
laulavad ja
tantsivad Tähtvere laululaval
viie Annelinna
kooli õpilased.
Olete oodatud
kuulama ja vaatama! Pidu on tasuta.

Tasuta vanaelektroonika äravedu
Tartumaal ja Lõuna-Eestis.
Tel 5676 4964.

Tervis

Korstnapühkija Marko Mesi
puhastab Teie küttekolded.
Tel 5805 0201,
www.korstnapuhkimine.ee.
Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 5664
1413,
nd
info@treeservice.ee.
ir hi

Mis
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Suveks rannavormi! Rasvapõletajad, proteiinid, vitamiinid ja kõik muu
turvaliseks diee
diks vajalik
Olimpi e-poest: www.olimp.ee.

Tutvus

Tallinna ja Tartu Kiirkohting. Leia
armastus ja sõprus, kohates uusi ja
põnevaid inimesi! Registreeru kiir
kohtingu
üritusele meie veebile
ind
h
u
hel!
www.speeddating.ee
u
p

te
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Müüa sõnajalg (suur ja ilus).
Tel 5192 7991.

pikkus 40 cm, 1 ruum = 45€
pikkus 50 cm, 1 ruum = 43€

MTÜ Hea Alguse
Perekeskus (Veski
42) ootab väikelapsi koos vanematega mängutuppa mängima.
E, T 15–18, T, K, N 10–13,
osalustasu 2 eurot kogu perele.

Ohtlike puude langetamine
soodsalt sertifitseeritud saemeeste
poolt. Töö kiire ja korralik.
Tel 5559 3732.
Ohtlike puude mahavõtmine.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee,
www.nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

PARIMA HINNAGA
KATUSEAKNAD!

s

.EU
vanavara ost ja müük

Materjal

Vaba aeg

REHEALUNE

Kalmukujundust ja hooldust, aiahooldust ja rajamist, viljapuude
hooldus- ja noorenduslõikust
teostab aiandusspetsialist (MSc).
Tel 550 7067, info@hanami.ee,
www.hanami.ee.

arvutid, telerid jne). Tel 5386 9008.

Üldehitustööd: katused, fassaadid, aknad, plekksepatööd
Lõuna-Eestis. Tartu, tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

Pakub huvi: Vene magnetkäivitid,
kaitselülitid, trükkplaadid, raadiojaamad jms. Tel 526 9976.

Abi alkoholi-, nikotiinisõltuvuse
korral 98%. Hiina meditsiin, prof
Ly Chini meetod, ESRÜ Lootus,
Tartu tel 505 8381. Kingi õnne
oma perele!

Katus + tekst = ctrl+L ehk combine
Teenused
Pilt (logo taustapilt.jpg) siia - Effects
- Power Clip - Place Inside Container
Kodumasinate tasuta äravedu
ja siis klikidKüte
combainitud teksti+katuse peale.
Äri- ja eluruumide remonditööd,
(pesumasinad, pliidid, külmikud,
ka elektri- ja san-tehnilised tööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.

Ostan vanu raamatuid, märke,
münte, medaleid, postkaarte,
nõusid ja muud vanavara.
Tel 5649 5292.
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MTR registreeringu abi. Ehitus,
projekteerimine ja omanikujärelvalve. Tel 5833 6638.

Raamatupidamisteenus.
Tel 506 3891, www.12kuud.eu.

äp

Miniekskavaatori rent Tartus.
Hind koos haagisega 90 € + km.
Tel 5551 0990.

Puksiirteenused, rehvitööd, rehvide müük. Sliiv OÜ, tel 5597 1196,
Tõrvandi, Ringtee 15 vastas.
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Ehitustööd, tänavakivide paigaldus. Priit, tel 502 5744, www.cid.ee.

TOONERID, PRINTERID,
KOOPIAMASINAD.
Tahmakassettide kiire täitmine!
Iga täidetud kasseti
eest kingituseks
pakk koopiapaberit
E - R 9 - 18 Emajõe 1a, Tartu
Tel 739 0635.
www.printerikeskus.ee

lm

Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd jm. Tel 5858 6953.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.

kontoritehnika müük ja hooldus

Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
ordeneid, hõbedat, mööblit,
märke, dokumente jne.
Tel 5829 9810.

Kü

Ehitus-, remonditööd ja kaevetööd. Tel 5683 5395, 5677 9397,
siseehitus@gmail.com.

Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.
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www.skylights.ee
Tel 5897 1240.
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KUS KUULUTADA?
Tartu Ekspress 1€

3-realise kuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus hinnakirjade järgi:

Tartu-Pärnu ühine Linnaleht 5,76€
Tartu Postimees 10,80€
www.tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (8 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress

12 reklaam
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