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Nägu rahva poole või selg sõidusuunda?
Sadakonna noore tartlase
ees lubasid veel sündimata
erakondade juhid poliitmaastikul uue lehekülje
pöörata, kuid nende konkreetsed eesmärgid jäid kriitikute hinnangul segaseks.

tuma Vabaerakonna algatusrühmaga. „Meie turg on nii väike, et väärtuse loob see, kui me oskame koonduda,“ lisas ta. „Ühel on lambad, teine oskab seda väärindada, kolmas
pakendada, neljas turule viia.“
Ojuland märkis omalt poolt, et
ehkki programmi tervikuna veel
ei eksisteeri, on olulisimaks valdkonnaks haridus. „Õpetamissüsteem on meil väga nässus, sealt
tuleb kvaliteetse tööjõu puudus,“
ütles ta. „Kui kutsehariduskeskusest tuleb välja noor, kes ei suuda
oma erialal tööle hakata, või meie
algkoolilapsed, kes kooli minnes
küll peavad oskama lugeda ja kirjutada, jäävad kahe-kolme aasta
pärast Soome lastest maha, tuleb
midagi muuta.“

Kui Kristiina Ojulandi väitel vajab Eesti ühiskond uut
hingamist, siis Kaarel Tarandi hinnangul ei pea selleks sugugi uut erakonda looma. 
Kaur Paves

Loomisjärgus olevate Rahva
Ühtsuse Erakonna ja Eesti Vabaerakonna eestvedajad Kristiina
Ojuland ja Külliki Kübarsepp tõid
raekoja saali poliitikahuvilisi täis.
Peamiselt tundis poliitkomeetide vastu huvi SA Domus Dorpatensise kokku kutsutud noorsugu, ent mõistagi ei puudunud
ürituselt ka Taaralinna iga pulma
peigmees ja iga matuse kadunuke Jaan Muna. Ühise ettekande
raames tõdesid mõlemad naised,
et värsked parteid peaksid õppima eelkäijate vigadest ja kasvama
„alt üles“.

Keskpõrandale kokku

Pidur lahkumisele
„Uus erakond peaks olema näoga rahva poole,“ rääkis MTÜ Vaba
Isamaaline Kodanik baasilt parteid sepistav Kübarsepp. „Lihtliikmed on väsinud glamuurist, näilisusest, nad tahaksid lihtsamaid
lahendusi.“
Sõnasabast haaras kinni erakondade rahastamise järelevalve komisjoni aseesimees ja ERMi
avalike suhete juht Kaarel Tarand.
„Paigal seistes võib juht küll näoga
rahva poole olla, aga kui nii liikuma hakata, siis peab ta ju minema
selg ees,“ ironiseeris Tarand.
Inimeste võõrdumist poliitikast
rõhutas ka Ojuland, keda mullu
partei sisevalimistel häälte võltsimises süüdistati ja seetõttu Reformierakonnast välja visati. „Kui
riik kohtleb ettevõtjat potentsiaalse maksupetturina, kui õpetajad
elavad üks päev korraga teadmata, kas nende kool jääb järgmisel
aastal alles, oleme tugeva probleemi ees,“ sõnas ta. „Inimesed ei lähe
Eestist ära mitte palga, vaid suhtumise tõttu.“
Tarandi väitel ei ole olukorra
muutmiseks vaja luua järjekordseid erakondi. Veel enam: tuleks

ei ole neid tarvis. Selleks, et oma
sõnumeid välja öelda, pole tänapäeva tehnoloogia juures vahendajaid vaja.“
Ojuland tõdes, et rahva häält
saaks põhimõtteliselt kanda ka
valimisliidud, ent riigikogu valimistel pole neil kandideerida
lubatud. „Peame erakonnana kõigepealt pääsema riigikogusse ja
valitsusse ja siis muutma seaduseid, et võimaldada ka valimisliitudel kuhugi pääseda,“ lausus ta.

Vanad kollid

mõelda, kas olemasolevaidki
tegelikult vaja on. „Kas esindusdemokraatia mudelid on igavesed ja täiuslikud sõltumata väliskeskkonnast?“ küsis ta. „Tundub,
et parem vastus on ei – tingimata

Ühtlasi kinnitas Ojuland, et
Reformierakonnaga, kus teda
enda sõnul keegi ei kuulanud, on
kõik sillad põletatud. „Need spekulatsioonid, mis praegu levivad, et Siim [Kallas] ja Kristiina
on head sõbrad ja Kristiina läheb
uude valitsusse, ei vasta kindlasti

tõele,“ ütles ta. „Olen täna siin, et
teha uut erakonda ja kandideerida
2015. aasta valimistel.“
Tarandi sõnul võivad uued parteid olla teistsugused ainult senikaua, kuni jõuavad praegustega sarnasele positsioonile. „Seal
ootavad vanad kollid juba ees ja
nad muutuvad samasugusteks,“
märkis ta. „Lihtsalt mängureeglid on sellised. Nende ainuke võimalus olukorda muuta oleks saavutada absoluutne enamus – mis
on jälle täiesti ebarealistlik ootus.“
Vasak-parem-skaalal ei soostunud kumbki parteilooja tulevast ühendust veel määratlema,
sest täpsemad seisukohad selguvad alles loomise käigus. „Probleemid erinevates Eesti kohtades ei
ole mitte maailmavaatega seotud.
Prooviks neile kõigepealt lahenduse leida ja liiguks siis edasi maailmavaate suunas,“ soovitas Kübar-

sepp. „Täna võite küll erakondi sildistada, aga igapäevaelus nende
vaated ju ei kajastu.“

Homokonservatiivide
jälgedes

Ojulandi sõnul tuleks eelkõige
jälgida rahva otsuseid – kuni selleni välja, et põhimõtteliselt võiks
valijad määrata ka Euroopa Liidust väljaastumise, nagu praegu
on arutluse all brittidel.
„Imeline näide, kuidas kõik
tahavad esindada enamust,“ kommenteeris Tarand. „Selles meie
erakonnademokraatia peamine
nõrkus seisnebki, et ei ole enam
selgepiirilisi klasse, mida esindada, nagu see oli 19. sajandil. Enamus liigub tsentri suunas ja siis
polegi loosungitel mingit mõtet.“
Mida arvas uutest ja vanadest erakondadest staarkülaline Muna, jäi
paraku selgusetuks, sest tema meeleheitlikku püüdlust endast käega
märku anda diskussiooni moderaa-

Ojuland lisas, et kuigi lõpuks
peaks ka uus erakond end poliitilisel maastikul markeeri- Need spekulatsioonid, mis
ma, on piirid
praegu levivad, et Siim [Kallas]
h äg u st u nud .
„Pa r im n ä i- ja Kristiina on head sõbrad ja
de on Rootsi
Kristiina läheb uude valitsusse,
konservatiivide-moderaati- ei vasta kindlasti tõele.
de partei, mille kodulehelt leiab muu hulgas, et
tor ignoreeris. Vahetult enne kella 19
nad toetavad ka samasooliste abilahkus Muna demonstratiivselt saaelusid,“ rääkis ta.
list – ehk taas „Reporterit“ vaatama,
Küsimuse peale, millised on ikkanagu aastatagusel kohtumisel lingi uute tegijate konkreetsed ettepanavalitsusega.
nekud, kutsus Kübarsepp kõiki liiKaur Paves

Rõduklaasid ja -piirded
Terrassiklaasid
Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

Parim põhjamaises kliimas
Veebruari lõpuni
rõduklaasid

-15%

www.malmerkklaasium.ee
Tartu, Tähe 114. Tel 7360 041. E-post tartu@malmerk.ee

ALGAJATE TANTSUKURSUSED
TÄISKASVANUTELE JA NOORTELE

Hugo Treffneri Gümnaasiumis kolmapäeviti 20. 00 – 21. 15

12. märts – 30. aprill

Kursuse tasu 40 €
Algkursuste kavas valsid, fokstrott, tango,
samba, rumba, aeglane rock ja cha-cha-cha
Tegemist on finantsteenuse reklaamiga.
Tutvu tingimustega, konsulteeri. Krediidikulukuse
määra näide: 5000€/60 kuud-47%.

Õpetavad Ilme Tiik ja Indrek Kuus
Teave: ilme.tiik@gmail.com,
+372 528 6482
Kaasa palume võtta vahetusjalanõud!
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Jurist vastab
JURIST
VASTAB
Võlglased panevad
Nahaalse naabri
vastu aitab kohus
Tartu Ekspress kajastas hiljuti juristi
seisukohta, et elamus peaks omanik kütma ka tühja korterit. Sellega seoses mure: kelle poole peaks
ikkagi hädaline pöörduma, kui alt
ja ülevalt korterit ei köeta ei talvel
ega sügisel?
Omavalitsusega olen juba suhelnud ning nemad saavad ainult omanikele meeldetuletuse saata. Mul on
oma vanematest lihtsalt kahju. Kütavad niisama – soe püsima ei jää.
Kaido Toomemägi

Kärt Pormeister
Advokaat (Varul)
Kui kohtuvälised pöördumised
tulemust ei anna, tuleb pöörduda
kohtusse.
Järgnevalt tuleb kaaluda, kas esitada hagiavaldus või avaldus hagita menetluseks, mis tähendab, et
korteriomanik kirjeldab maakohtule
probleemi ning palub asja lahendamist. Hagita menetluse eelised on
selle kiirus, väiksemad kulud (riigilõiv
on näiteks ainult 25 või 50 eurot)
ning uurimisprintsiip, mille kohaselt
kohus peab tagama, et asja lahendamiseks olulised asjaolud ei jääks
välja selgitamata ainuüksi selle tõttu,
et menetlusosaline ei osanud ette
näha vajadust esitada lisatõendeid.
Kuivõrd korteri kütmata jätmine mõjutab vähemalt kaudselt ka
kaasomandi eset, peaks hagita
menetluse raames olema võimalik
kohustada omanikku korterit kütma
või tagama korteri sisetemperatuuri
vastavus teatud tasemele. Seejuures
on riigikohus oma hiljutises praktikas
kinnitanud, et korteriomandiasjade
hagita menetluses lahendamise
vajadust kinnitab see, kui nõue puudutab tegelikult kõiki korteriomanikke, mistõttu peaks tehtav lahend ka
neid kõiki siduma ja vaidlus tuleks
tervikuna lahendada.
Kui isiku eesmärgiks on kahjuhüvitise saamine lisaküttekulude eest,
mille on tinginud kütmata jäetud
korter, siis tuleb esitada hagiavaldus
kahjuhüvitise saamiseks. Hagimenetluses tuleb tasuda riigilõiv, mille
suurus sõltub kahjunõude suurusest, ning tuleb arvestada võimalusega, et hagi rahuldamata jätmise
korral võib kohus jätta hageja kanda
ka kostja menetluskulud.
Tõenäoliselt oleks mõistlik esmalt
ühendada jõud teiste asjast huvitatud korteriomanikega ning esitada
ühiselt avaldus hagita menetluses
ning paluda kohtul kohustada tühjalt seisva korteri omanikku korterit
regulaarselt kütma või tagama, et
korteri sisetemperatuur vastaks teatud tasemele. See ei välista hilisemat
kahjunõuet, kuid tuleb silmas pidada, et kahjunõuded aeguvad reeglina kolme aastaga.

raamatukogud proovile
Raamatukogud on sunnitud võitlema külastajatega, kes varastavad,
kaotavad või unustavad
laenatud teosed koju
seisma.

Tartu ülikooli õigusteaduskonna
tudengid jõudsid EL-i harjutuskohtu võistluse regionaalfinaalis
Prantsusmaal kolmandale kohale, seljatades teiste seas mainekad ülikoolid Columbia Law
School ja King‘s College London.

tuslikul alal rekonstrueeritud ja
laiendatud hoonetest Vallikraavi
3, üksikelamutest Elva 49, uutest
muudest hoonetest Lille 10 ning
rekonstrueeritud ja laiendatud
muudest hoonetest Vallikraavi 9.

Pidupäeval kamraadiga lõhna järele
Vabariigi aastapäeva lõunal peeti
kaubamajas kinni kaks meest, kes
püüdsid varastada parfüümi.

Vabaduse saar?
27. veebruaril kell 16 jätkub Linnamuuseumis (Narva mnt 23) kohtumisõhtute sari näitusel „Tartu –
vabaduse saar?“. Seekord räägib
TÜ emeriitprofessor Ülo Vooglaid
aastatel 1966–1975 tegutsenud
sotsioloogialaborist.

Vene bard
Tartu ülikooli raamatukogu teenindusosakonna juhi Olga Einasto
sõnul kaitsevad varaste eest turvaväravad, ent lugeja näljaste
koerte vastu jäävad töötajate käed lühikeseks. 
Erakogu

raamatute õigeaegse tagastamisega, kuna mõned lugejad ei too
teost kohale isegi siis, kui sellel on virtuaalne järjekord, mis
teeb kurvaks nii tudengeid kui
ka raamatukoguhoidjaid.

Välismaale pakku
Esineb ka rikutud raamatuid,
kusjuures nende köitmine maksab Einasto sõnul kuus eurot.
„Päris sageli närivad koerad
lugejate kodus raamatud katki,“
märkis Einasto. Mitmed laenutajad on tema sõnul kolinud
välismaale ja raamatud lihtsalt
seisma unustanud.
Linnaraamatukogu pakub
kadunud või rikutud teose puhul kliendile võimalust
osta asemele sama raamat või
asendada see mõne muu raamatukogule vajaliku teaviku-

ga. Vastavalt konkreetsele teosele on võimalik maksta ka
kompensatsiooni, mis näiteks
enne 1992. aasta juunit ostetud ja arvele võetud raamatu
eest on 3,2 eurot. Eriti nõutava ja väärtusliku raamatu
puhul määrab hinna hanke- ja
töötlusosakond. Juhataja Raidi sõnul kasutavad külastajad
mõlemat varianti eksemplari
kadumise või rikkumise korral üsna sageli.
Ülikooli raamatukogust on
viivise üle pea kasvamise korral
võimalik küsida teenindusosakonnast maksegraafikut. Kaotatud või rikutud teose puhul
pakub raamatukogu vastavalt
olukorrale variante teose hüvitamiseks. Kui viivis ületab kaht
eurot, blokeeritakse automaatselt lugeja laenutusõigus.
Madle Timm

Tartlasi lubab lummava häälega
võluda üks Venemaa säravamaid
barde Veronika Dolina, kes esineb Prima Vista festivali avamise
päeval, 7. mail kl 19 ülikooli raamatukogu konverentsisaalis.

Ilmataat vastlaid ei riku
Hoolimata kevadilmast ei jää
Raadi mõisapargis vastlapäev
pidamata: Eesti Rahva Muuseum
ootab lastegruppe 4. märtsil
kell 11, 12, 13 ja 14, et mängida
vabas õhus vastlamänge ja hiljem
kaminasaalis kuulata vastlalugu,
meisterdada vurri ning maitsta
moosisaia.

Parimad ehitised
Linn valis konkursi „Aasta parim
ehitis 2013“ võitjateks kortermajadest A. Haava 22-26 hoonegrupi, rekonstrueeritud ja laiendatud
elamutest Anne 47, miljööväär-

Nõuandlal uus juht
SA Tartu Ärinõuandla uueks
juhiks valiti 11 kandidaadi seast
panganduse ja start-up ettevõtete kogemusega Jan Lätt. Senine
juhataja Piret Arusaar asub tööle
TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuses.

Mürk pürgib Brüsselisse
Valimisliidu Isamaaline Tartu
Kodanik esindaja ning volikogu
liige Imre Mürk kandideerib europarlamenti, et seista koduselt armsate rahvusriikide koostööle toetuva Euroopa Liidu tuleviku eest.

Trauma tühistas
muusikali
Vanemuise teatri suures majas ei
toimu 2. märtsil kell 16 muusikali
„Cabaret“ etendust, sest näitleja Tanja Mihhailova ei ole senini taastunud paari nädala eest
saadud traumast. Piletiga saab
vaadata samal ajal Sadamateatris komöödiaetendust „Paanika“,
vahetada see Vanemuise kassades ümber järgmistele etendustele või müüa tagasi.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Politsei palub linlaste abi
19. veebruaril teatati politseile,
et Õpetaja tänaval on otsa sõidetud sõiduautole Kia Ceed.
Ööl vastu 20. veebruari sai
Mõisavahe tänava parklas
tabamuse sõiduauto Mercedes-Benz. 23. veebruaril sõideti Vasara tänaval puruks BMW
318 tagumine vasakpoolne tuli
ning kahjustada sai ka tagastange. 24. veebruari pärastlõunal

Rohkelt
kevadisi rõõme!
PAKUME
ÜLLATUSI

Juristihakatiste triumf

gaasil töötavat Opel Zafira Tourerit saavad enda käsutusse linnamajanduse osakonna töötajad
seniste üle kümne aasta vanuste
autode asemel.

Kaupluse asemel
Staažika raamatukogutöötaja väitel on võimalik ka stsenaarium, kus inimesel on vaja
mingit konkreetset raamatut,
mis poodides juba läbi müüdud.
Seega laenutatakse teos raamatukogust, valetatakse, et see
kadus ära, ning makstakse seejärel poehinna asemel kompensatsiooni.
Kuigi teooriat tõestada ei saa,
märkis Raid, et kaotsi on läinud
just haruldasemaid raamatuid,
millest on eriliselt kahju. Inventuur tehti linnaraamatukogus
kolm aastat tagasi ning toona lugesid töötajad kadunuks
6151 teavikut, mis moodustasid
umbes ühe protsendi kogu fondist.
Tartu ülikooli raamatukogu
teenindusosakonna juht Olga
Einasto lausus, et nende turvaväravad ja elektrooniline trükiste kaitse süsteem suudavad suurema osa vargustest ära hoida.
Pigem leitakse „kadunud“ raamatud koristuspäeval näiteks
mõnest teisest riiulist.
Einasto tõdes samas, et varastest suuremateks murelasteks
on võlglased. Probleeme esineb

lausega
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Linnaraamatukogu teenindusosakonna juhataja Katrin
Raid sõnas, et asutuse levinuimaks probleemiks on laenajad,
kes lihtsalt ei too raamatuid
tagasi ega maksa ka viiviseid.
Kauaaegseid võlglasi hakatakse taga otsima, kuigi päris politseisse Raidi sõnul enamasti siiski ei pöörduta.
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PAKIME
KINGITUSI

EROOTIKAKAUBAD
Tartu, Tiigi 57 • E–L 11–21
Tel 734 6510

www.desirees.ee

põrutas tundmatu isik Ringtee tänaval asuva kaubanduse-

keskuse või Võru tänava Säästumarketi parklas otsa Audi
A4-le ja nii sai kahjustada auto
parempoolne tagaosa.
Kõigil juhtudel põgenesid
süüdlased sündmuskohalt.
Neil, kes sattusid mõnd kirjeldatud liiklusõnnetustest pealt
nägema, palutakse helistada
Lõuna prefektuuri avariipolitseinike telefonil 730 8814.

JÕULURIISMED: 20 000 eurot maksma läinud Raekoja platsi
jõuluskulptuur on leidnud turvalise pelgupaiga linnamuuseumi
hoovis, Raatuse Comarketi taarapunkti kõrval. 
Kaur Paves

Mahla-piimakokteil
Active Shake
A. Le Coq täiendab Active mahlajookide sarja
uue mahla-piimakokteiliga Aura Active Shake. Tegemist on uue tootegrupiga mahlajookide turul, mille mahlast maitset täiendab
piimale omane siidisus.
Uus toode on inspiratsiooni saanud kodusest kokteilist, kus mahla ja piima omavaheline segamine annab mõnusa maitsega
vahepala. Aura Active Shake mahlajook on
hea kooslus apelsini-, virsiku- ja pirnimahlast, millele annab kerguse piimane maitsenüanss.
Uus piimane mahlajook on pakendatud uudsesse valgesse 0,5-liitrisesse
pudelisse.
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Üksteise järel lavale tekkivates kujudes on
inimlikkust vähevõitu. 
Bistro Beyond

Palametsa
pajatused

Kaks kõva kivi
Vanemuises
1914. a algupoolel, seega saja aasta eest, tõusis Eesti avalikkuse tähelepanu fookusesse Tartu teatri ümber toimunu ja toimuv. Uue teatrimaja valmimine ning kutselise trupi töölehakkamine oli rahvuslikult meelestatud noorema põlvkonna suursaavutus, mis tõstis tunduvalt nende populaarsust. Esiplaanile kerkisid just Jaan Tõnisson ja
Karl Menning – hüüdnimedega Koodi Jaan ja Lärmi Karla.
Mõlemad kõvad tegijad, aga teadagi, et kaks kõva kivi ei tee head
jahu. Varem käsikäes tegutsenud mehed pöörasid tülli ja nende
vastuolud ilmnesid just Vanemuise seltsi juhatuses. Jaan Tõnisson
pani ette viia joovastavad joogid uue kunstitempli einelauast välja
ja asemele tuua tema Erika talus valmistatud karastusjoogid ubinaal ja kuremariin. See tähendanuks aga teatri sissetulekute tunduvat kahanemist ja majandusliku seisu jätkuvat halvenemist. Karl
Menningu otsustava vastuseisu tõttu otsustati alkoholiga einelaua
kasuks.
Nüüd hakkas Jaan Tõnisson Postimehes Karl Menningu repertuaarivalikut kritiseerima. Olevat vähe meelelahutust ja ülemäära
palju saksa autorite draamasid. Mis ei vastanud tõele, sest K. Menning eelistas Norra ja Rootsi kirjanike kogu Euroopas laineid löövaid
näidendeid ja ka kergemad tükid polnud kavast kadunud.
Menning vastas TõnisAga mida sa maksad, soni pilamisega teatrilavalt. Laulumängudeskui näitleja kuupalga
se põimiti päevakajalisi
ülemmääraks oli 50
kupleesid. Aastalõpubalrubla. Samal ajal tõo- li üheks peategelaseks oli
frakki ja silindrit kandev
tas ülikoolis õpitud
koomiline persoon, koot
erialal töötamine mitu demonstratiivselt üle
Kõik said aru, keda
korda paremat palka. õla.
oli kujutatud. 1911. aastast muutusid seltsi peakoosolekud vägagi tormilisteks. Osa kaitses Menningut, enamus toetas Tõnissoni. Sest jõukamate kihtide
teatriskäimised olid vähenenud. Kallimad esiread olid õige hõredad,
tagapool odavamad kohad aga välja müüdud. Kassa kuivas kokku,
mistõttu esines pidevalt raskusi näitlejatele niigi kesise palga väljamaksmisel. Näitetrupis algas pereheitmine. Esimestena läksid üliõpilased, kes algul olid suure vaimustusega kaasa löönud. Mitmed
neist olid stuudiumi lõpuleviimiseks teinud laene, mis nüüd ootasid
tagasimaksmist. Aga mida sa maksad, kui näitleja kuupalga ülemmääraks oli 50 rubla. Samal ajal tõotas ülikoolis õpitud erialal töötamine – tõsi, sageli väljaspool Eestit – mitu korda paremat palka. Osa
lavajõudu läks Pärnusse, kus oli eesriide tõstnud Eesti kolmas kutseline teater – Endla. Ainult Ants Simm, kes ka suure võlakoorma all
ägas, ohverdas ülikooli ja jäi teatrikunstile truuks.
Nii et kõrgetasemelise kunstiteatri suunal oli Vanemuise juhtkonnas kindlaid pooldajaid, veelgi enam aga vastaseid. Nende nõue oli:
mängitagu rohkem operetti! See olla nii ilus ja kerge, tõmbab jõukamat rahvast saali ja aitab täita kassat. Igaühel on kodus niigi oma
draama. Tasub siis seda raha eest minna teatrisse vaatama. Konflikt süvenes, sest nii Jaan Tõnisson kui Karl Menning olid kanged
mehed, kes kord omaksvõetust ei tahtnud kuidagi loobuda.

Mitte ainult
klounitsirkus
4. ja 5. märtsil kell 19 jõuab
Genialistide klubi lavalaudadele mullu teatrifestivali
„Draama“ põhiprogrammi
kuulunud Piip ja Tuut Mängumaja lavastus „Bistro
Beyond“.
Muidu klounidena lapsi naerutavad Piip (Haide Männamäe)
ja Tuut (Toomas Tross) on ette
võtnud märksa ambitsioonikama väljakutse: sõnadeta groteskse muinasloo raames on käed löödud rahvusvahelise tearitrupiga
KREPSKO. Kuigi esietendus sündis juba 2012. aasta veebruaris,
lendas „Bistro Beyond“ üleriigilisele kultuuriorbiidile Taaralinnas
peetud mullusel „Draama“ festivalil, mil pälvis ohtralt vastukaja.
Magusvalusalt nostalgiline Bistro
Beyond asub kusagil kaugel mahajäetud ilmaserval ja pakub viimast
lootust pisaratega täidetud tassist,
tekitades lõputut iha enama järele. Selles salapärases ja meelelahutuslikus lavaloos rändame kaugesse tulevikku, mis huilgab hääletult
mineviku ilu ja lummuse järele.
Piirid inimeste ja loomade vahel
on hägustunud ning kuulaja kõrvu ulatuvad melanhoolsed meloodiad kaugusest kostuvatelt keel-

pillidelt ja häälestamata raadiolainetelt. Unustatud bistroos kraabivad veidrad olendid kokku kõike
eluks vajalikku, vürtsitades seda
heidikute huumoriga – et saatus vahetada eine vastu. Ja seda
ei tea kunagi keegi ette, keda täna
süüakse ja kes saab söönuks.

Rõhk tegevusel
„„Bistro Beyond“ tekitas mõnusa, sooja, armsa, toreda ja hea tunde,“ kirjeldas elamust vabakutseline videokunstnik Henry Griin.
„Lavale ilmub järjest igasugu sürreaalseid tegelasi, kellest päris
inimlikke on üsna vähe.“
Griin lisas, et tema jaoks on alati
olnud midagi väga lummavat loomapäistes humanoidides. „Olen
kunstiportaalides sääraseid pilte
palju näinud ja kuigi mõne sellise
ilmumine pole midagi uut, mõjub
see mulle – ja mõjus ka „Bistroos“
– nagu oleksin millegi suure alguses ja iga liikumatu, miimikavaba
loomapea on täis jõudu, millega
saab nii kõike luua kui ka hävitada,“ märkis ta.
Siiski ei näe Griin lavastuse
puhul viidet sellele, et ühiskond on
loomastumas või et just vastupidi
peakski leidma oma juured, vaid

lihtsalt õnnestunud nõksu distantseerida vaataja harjumusest
inimnägude suhtes. „Nii muutuvad tegelased anonüümsemaks ja
lisades siia nende vaikimise, saabki
valmis rõhuasetus lavalolijate tegevusele,“ lausus stsenograaf. „Rõhk
saab tegevusele, mitte tegijale.“
Tegevustes võib Griini nägemust mööda igaüks leida iseendale sobivad allegooriad. „Siin on
lootuse kaotanud lesed, ootusärevad üksikud printsessid, lärmakad
pursuid, vingerdavad äriussikesed ja mida veel. Kõik need imelikud tegelased tegid oma imelikke
asju ja see oli nii mõnus vaadata, et
mingi uudsuse või sõnumi järele ei
tekkinudki vajadust,“ rääkis Griin.
„Ma ei väida, et neid kindlasti polnud, lihtsalt ei nõretanud teos vastavast pretensioonist.“
Uudsus seisnes Griini jaoks selles, et ta polnud kaua midagi selliselt sürrealismi- ja absurdimaigulist näinud – pealegi nii vahvat,
mis pakuks äratundmisrõõmu ja
ka puhast naudingut jälgida, kuidas näitlejad teevad seda, mida
nad teevad. „Samuti pole ma näinud ühtegi niivõrd flegmaatilist ja
dressuurile alluvat kana,“ lõpetas
Griin.
Kaur Paves

Kultuuriraadio avapidu
28. veebruaril avatakse Genialistide klubis ametlikult Generaadio, kus seni on internetis
katsetusi teinud kohalikud kultuurihuvilistest vabatahtlikud.
„Avamispidu tähendab, et
aeg on jätta katsetamine selja
taha ning asuda tõsistele tegudele,“ kommenteeris peatoimetaja Kärt Rebane.
Internetiraadio beetaversioon on olnud töös ja kuulatav
juba kolm nädalat. Tänaseks
saab valmis raadio professionaalne koduleht ning reedel
avatakse jaam ametlikult.
Senise katseaja jooksul on
programmi loomisesse panustanud umbes 30 vabatahtlikku,
kuid toimetus ootab ka uusi
ideid ja kaastöötajaid.
Rebase sõnul on esmaspäeviti kavas poliitilise alatooniga saated kodanikuühiskonnast ja linnakorraldusest,
teisipäeviti muusikasaated
ning neljapäeviti üldisemad
kultuurisaated.
„Pühapäevad oleme jätnud
e k sp e rim e nt aa lm u usika le
ja edaspidi on plaan kaasata
Viljandi kultuuriakadeemia
tudengid, kellega koos oleme arutanud kuuldemängu
salvestamist,“ lisas Rebane.
Eetrisse lähevad ka Genialistide klubis ja Kultuurikvartalis
toimuva programmi erinevad
üritused, näiteks luuleõhtud.
Reedesel avapeol mängivad
muusikat peamiselt uue raadio enda koosseisu kuuluvad
diskorid ja teised kultuurikvartaliga seotud melomaanid.
Peaesineja on aga Raadio
2-st tuttav kodumaist muusikat väärtustav duo Eesti Pops,
koosseisus Janek Murd ja Erkki
Tero. Pileti hind on 3 eurot.

Esimesed folkijad selgunud
24.-27. juulini toimuva Viljandi
pärimusmuusika festivali korraldajad avalikustasid esimesed esinejad.
Itaalia üks pikaajalisemaid ja
tuntumaid pärimuskollektiive
Canzionere Crecanico Salentino alustas oma tegevust juba
1975. aastal ja eriliseks teeb
neid omapärane Itaalia pizzica
muusika ja tantsu ühendamine.
Etran Finatawa nimeline kooslus tuleb Nigerist ning koosneb
tuareegi ja wodaabe hõimu
liikmetest, kes kombineerivad
traditsioonilisi instrumente ja
elektrikitarre. Kõrvuti eksootiliste nimedega saabub ka
siinkandi üks innovatiivsemaid
ja talendikamaid lõõtsamehi –
Antti Paalanen Soomest.

ühe perekonna saaga
Esitleb

Hooaja peasponsor

vanemuine.ee

Lavastaja AIN MÄEOTS
Lavakujundus KRISTIINA PÕLLU (Tartu Uus Teater)
Osades MAIT MALMSTEN (Eesti Draamateater) ,
SANDRA REIGO VÕI KRISTIINA RAAHEL UIGA,
MIKK KAASIK VÕI KARL KRISTJAN PUUSEPP,
LIINA TENNOSAAR, MARGUS JAANOVITS, RAGNE
PEKAREV, RIHO KÜTSAR, jt.

Esietendus SEL LAUPÄEVAL
Vanemuise väikeses majas!

Ingmar Bergman

Neljapäev, 27. veebruar 2014
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Eestlased olümpialuuserite
ABSOLUUTSES PÕHJAS
Kuna traditsiooniliselt Lõuna-Eesti pidupäevadeks
kujunenud taliolümpia
sedapuhku normaalses
arvestuses rõõmuhetki ei
pakkunud, võib lohutust
otsida sadomasohhismist ja tõdeda, et punaste
laternate osakaalult kerkis
Maarjamaa delegatsioon
spordi suurriikidega ühele
joonele.
Kui järjekordne määrde või kaasavõetud padrunite arvuga alt läinud Eesti olümpiadelegaat nukralt
lõpujoone ületas, sajatas ilmselt
nii mõnigi spordisõber juba varjamatu irooniaga: kas on jälle nii,
et meie kõige parem on maailma
kõige si*em? Tõepoolest, individuaalaladel parima, 24. koha saavutanud iluuisutaja Viktor Romanenkovit lennujaamas fännide
õlgadele ei tõstetud, sest tegelikult tähendas saavutus vabakava
viimast positsiooni. Ka tugevuselt
kolmanda, 29. koha koju toonud
Jelena Glebova suutis edestada
vaid üht konkurenti.
Nii pööraski Tartu Ekspress kõigi kavas olnud 98 mõõduvõtmise
paremusjärjestuse tagurpidi, et
välja selgitada, millisest riigist võrsuvad kõige andetumad taliatleedid. Arvesse läksid siiski vaid korraldajatelt koha kirja saanud osalejad: starti mitteilmunud, katkestanud ja diskvalifitseeritud tabelisse ei kuulu.

Viimaste kohtade poolest saavutas Eesti 88 koondise seas viienda koha, kogudes viis „kuld-“,
kolm „hõbe-“ ja kolm „pronksmedalit“. Kõige lupjunumad autasud
tõid koju laskesuusatajate naisteja segateatevõistkond ning Daniil
Steptšenko 12,5 kilomeetri jälitussõidust, suusahüppaja Siim-Tanel
Sammelselg normaalmäelt ning
kahevõistleja Karl-August Tiirmaa
suure mäe jõukatsumiselt.

Kadri Lehtla kaks viimast kohta on 2014. aasta taliolümpiamängude tagurpidi edetabeli
teine tulemus. 
Erakogu
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Bergmani luigelaul
1. märtsil esietendub
Vanemuise väikeses majas
Ingmar Bergmani „Fanny ja
Alexander“.
Poolautobigraafilise draama on
lavastanud Ain Mäeots ja tõlkinud
Ülev Aaloe. Tegemist on Bergmani filmi esmakordse lavatõlgendusega Eestis.
Lavakujunduse on loonud
Kristiina Põllu (Tartu Uus Teater) ning ajastutruud kostüümid
Gerly Tinn. Liikumise on seadnud Marika Aidla, muusikaliselt
kujundanud ning laulud selgeks
õpetanud Vanemuise kontsertmeister Ele Sonn. Valguskunstnikuks on Rene Liivamägi (Ugala).
Bergmani viimaseks täispikaks
filmiks jäänud „Fanny ja Alexander“ maalib värvika ja ausa pildi

rootslaste perekonnaelust eelmise
sajandi alguse Uppsalas. Bergman
märkis filmi kavandamise ajal
oma päevikusse, et lõpuks ometi
tahab ta kehastada rõõmu, millele
ta oma töös nii harva ja napilt eluõigust on andnud. Film kirjeldab
Bergmani sõnutsi tegutsemistahet, elujõudu ja headust.
Lavastaja Ain Mäeotsa sõnul on
tegemist materjaliga, mis puudutab inimeste jaoks tähtsaid teemasid tänaselgi päeval, pea sada aastat hiljem ajast, mil toimub näidendi tegevus. „See on ühe pere
lugu, mis võtab kokku ühe kadunud ajastu, ent ometi on jätkuvalt
kõnekas. Inimestevahelised suhted perekonnas ja laiemalt, hea ja
kurja piiri suhtelisus,“ tõi Mäeots
välja mõned tema jaoks olulised
märksõnad.

Ühtekokku on laval 34 rolli ja
24 näitlejat. Kaasatud on suur osa
Vanemuise draamanäitlejatest.
Mahukamad rollid teevad Margus
Jaanovits, Ragne Pekarev, Riho
Kütsar, Ott Sepp ja Aivar Tommingas. Lavastuses löövad kaasa
ka külalisnäitejad – Mait Malmsten (Eesti Draamateater), Liina
Tennosaar, Elina Pähklimägi ja
Kaia Skoblov.
Kogu lugu on nähtud läbi laste,
Fanny ja Alexandri, silmade, keda
vaheldumisi mängivad Mikk Kaasik või Karl Kristjan Puusepp ja
Sandra Reigo või Kristiina Raahel
Uiga. Noored peaosalised valiti välja rollikonkursil 160 kandidaadi seast. Teatri hinnangul ei
ole lavastuses käsitletavad teemad
eakohased alla 14-aastastele.
Kaur Paves

Kosmose inglid trepigaleriis
Loomemajanduskeskuse trepigaleriis avati Ingrid Randla
näitus „Kosmose inglid“.
Näitusel on segatehnikas maalid, kus on kasutatud erinevaid
vahendeid akvarellpliiatsitest
akrüülini. Maalid on romantilised
ja värvivalikult kontrastsed.
Kunstniku sõnul on piltidel
kujutatud heledates toonides ingleid, mille taustaks on tume kosmos, tähed ja valgusvihud. Inglite
kehad on naiselikud ja haprad, pilgud aga jõulised ja teadlikud. „Igaühel neist on ülesanne inimese
paremal õlal,“ ütles Randla.
Autorit on inspireerinud nii Raa-

Seega jäi Eesti antiolümpial
alla vaid Lõuna-Koreale, Jaapanile, Kanadale ja Austraaliale, edestas aga napilt USA-d ja korraldaja
Venemaad. Kui tagantpoolt noppisid esikohti ka sellised eksootikariigid nagu Taiwan, Ida-Timor ja Tai,
siis üldarvestuses „parima“ kaheksa seas jäi Eesti siiski ainsaks, kes
tõelisi auhindu ei pälvinud.
Erakordselt haledalt paistavad
eestlased silma ka individuaalareenil: kahe viimase koha tõttu võib
talispordi suurpeo kõige nigelamateks osavõtjateks lugeda laskesuusatajad Daniil Steptšenko, Kadri
Lehtla ja Daria Jurlova, kes jagavad
tabelirida Prantsusmaa kiiruisutaja Ewen Fernandezi ja Venemaa
kahevõistleja Evgeniy Klimoviga. Neist hädisema sooritusega sai
maha vaid Lõuna-Korea kiiruisutaja Shin Young Yang, kes jäeti viimaseks koguni kolmel distantsil.
Kaur Paves

Märtsiõlu A. Le Coq
Imperial Märzen

Tegemist on uue liikmega väärikas Imperiali õllede
sarjas, kuhu kuuluvad veel Imperial Gold ja pinnakääritusega valmistatud Imperial Ale.
Märtsiõllede ajalugu ulatub tagasi 16. sajandi
Baierimaale, kus kvaliteetse tootmise tagamiseks võeti vastu seadus, mis lubas õlut pruulida septembri lõpust aprilli keskpaigani
ning sealjuures tuli toota valmis ka suvine
õllevaru. Nimelt täheldati, et madalamal
temperatuuril käärimise tulemusena oli õlu
puhtam ja stabiilsem ning selle mikrobioloogiline riknemine vähetõenäolisem. Seevastu
suvel soojakraadide juures levisid bakterid
kiiresti ning rikkusid õlle. Suveks pruulitava õlle tootmist alustati varakevadel ja viimased vana hooaja odralinnased kulutati
pruulimiseks ära märtsis. Sellest tuleneb
ka õlletüübi nimi – märtsiõlu ehk Märzen.
Et õlu suvel värske püsiks, hoiti pudeleid
ja vaate jahedates keldrites ja mägikoobastes, mis olid täidetud talvel kogutud jääga. Kõik suvised õllevarud tuli hiljemalt oktoobriks ära juua, et
teha jääkeldrites ruumi uuele toodangule, mille pruulimine sai
oktoobri alguses taas hoo sisse. Seetõttu on Märzen tuntud ka
kui Oktoberfesti ametlik õlu.
Märtsiõlu on punakas, vase või merevaigu karva, seda iseloomustab kangem virre, veidi kõrgem alkoholisisaldus (5-6%)
ning tugevam humalane maitse. Viimased kaks olid vajalikud
selleks, et kindlustada õlle säilimine terve suve vältel. Pikem laagerdamisprotsess koos tihedama virdega andis õllele puhta ning
linnaselise järelmaitse.
Uus A. Le Coq Imperial Märzen on kuulsate Baieri märtsiõllede
väärikas järeltulija – täidlase maitsega merevaigu värvi lager-õlu,
milles on täiuslikus tasakaalus linnaste magusus ja humala mõrusus. Märzenit iseloomustab kergelt leivane röstitud aroom, linnaseline karakter ja püsiv vaht. Soovitatav serveerimistemperatuur
on 6-8 kraadi. Sobib hästi grillvorsti, hapukapsa ja sinepiga, barbecue-, lamba- või sealihaga, vürtsikate toitude ja tummisemate
roogadega.

Puhkusepakett

al.

39€

TERVIS PUHTAST
LOODUSEST!
• Hotell
• Spaa- ja saunakeskus
• Spaahoolitsused
• Restoran
• Nõupidamine
• Unekliinik

dio 2 saatesari „Hallo, Kosmos!“
kui ka ansambli Metsatöll laulusõnad: „Elu pole antud kannatusteks
ja halaks, elu on antud seista kahel
jalal ning sirge seljaga. Toetada neid
kes sinust väetimad ning võtta vastu abi neilt, kes sinust vägevamad.
Hoida uhkusega oma hõimu ja au.

Kui „minast“ saab „meie“, siis püsime tugevad. Koos. Õla kõrval õlg ja
selg selja taga!“
Näitusmüügi tulust läheb 20
protsenti Tartu lastekodu laste
hobi-sporditarvetele ja/või huvialaringides käimise toetuseks.
Kaur Paves
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anekdoodid
VABA AEG

„Teatri mängukavas olevat jälel
kassatükk. Ega sa ole kuulnud, millega ta vaatajaid tõmbab?“
„Peakangelane vahetavat selles
tihti kostüüme - see tõmbab naisi. Aga kuna ta teeb seda laval, siis
tõmbab see ka mehi.“
***
Noormees kummardab ja suudleb tema kõrval pargipingil istuvat
võõrast tütarlast. Kohtamata vastupanu, suudleb ta tütarlast veel kord
ja küsib siis hämmeldunult:
„Miks te vaikite?“
„Ema ei luba mul võõraste meestega rääkida.“
***
Heale mehele on hea ka võõras
naine, halvale on isegi oma halb.
***
Ühel hommikul ärkab Jack tugeva pohmelliga, sorib taskutes ja
ohkab midagi leidmata kurvalt:
„Lihtsalt hirmus, kui palju raha
ma olen elus maha joonud! Saaksin kõik selle veel tagasi, küll võiks
palju juua!“
***
Hajameelne kirjanik õppis autot
juhtima. Jõudis kätte sõidueksami
päev. Õhtul tuli kirjanik klubisse.
„Kas eksam tehtud?“ pärisid sõbrad.

„Ei tea,“ kehitas kirjanik õlgu. „Kui
mind haiglast tulema lasti, ei olnud
eksamineeriv inspektor veel meelemärkusele tulnud.“
***
Maanteel, kus piirkiiruseks on
lubatud 60 kilomeetrit tunnis, peatab politseinik auto, mis sõidab
80-kilomeetrise kiirusega. Politseinik koostab protokolli.
„Palun kirjutage protokolli, et
sõitsin 120 kilomeetrit tunnis,“
palub autojuht.
„Milleks see?“
„Ma tahan lähemal ajal auto sõbrale maha müüa...“
***
Farmer künnab, pull aisade vahel.
Mööduja vaatab seda tükk aega
pealt ja küsib siis:
„Hei, külamees, miks sa endale
traktorit ei osta?“
„Mul on kodus kaks traktorit, aga
ma tahan sellele pullile näidata, et
elu ei ole ainult erootika.“
***
„Mu ülemus vallandas mu.“
„Miks?“
„Ei, ei, mitte sellepärast, et ma
töö ajal magasin, vaid norskamise
pärast. See äratas ta üles.“
***

„Armumisele esimesest pilgust
on olemas suurepärane rohi.“
„Milline?“
„Vaadata teist korda...“
***
Kaks kauboid kiidavad oma
hobuseid. Üks pajatab:
„Mul on väga intelligentne hobune. Kord öösel ta komistas, ma
kukkusin ja murdsin jalaluu. Siis viis
hobune mind koju ja ise galopeeris
arsti juurde.“
„Uskumatu! Kus on alles arukas,
mis!“
„Ära ilmaaegu ka kiida. Ega ta
tegelikult nii väga taiplik olegi. Ta
kutsus loomaarsti.“
***
Neiu jõuab kohtamiselt tagasi ja
teatab sõbrannale:
„Kujuta ette, ma andsin talle kolm
kõrvakiilu!“
„Kas ta tõesti muutus juba esimesel kohtamisel nii häbematuks?“
„Vastupidi, pidin teda kontrollima,
kas ta on ärkvel või magab püstijalu.“
***
Naine mehele: „Varem olid sa
terve päeva õnnelik, kui nägid mind
vaid silmapilguks...“
Mees: „Nüüd samuti.“
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Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
28.02–2.03, 6.03 kell 17.05,
19.15; 3.–5.03 kell 17.05,
19.15, 22.05 Otselend
28.02 kell 19, 21; 1.–6.03 kell
12.45, 15.15, 20.20 Philomena
28.02–6.03 kell 17.20, 19.45
Temake
28.02–2.03 kell 21.45 Ameerika afäär

28.02, 3.–6.03 kell 13, 14;
1.–2.03 kell 11 Minuscule.
Mutukad: Kadunud putukate
org
28.02, 3.–6.03 kell 14.45;
1.–2.03 kell 22.05 Ainus ellujäänu
28.02–6.03 kell 12.30 Lõputu
armastus
28.02–6.03 kell 20.10, 22.30
Monumendimehed
28.02, 6.03 kell 22.05;
1.–2.03 kell 16.25; 3.–5.03
kell 18.45 RoboCop
28.02–6.03 kell 21.30 Wall
Streeti hunt
28.02, 3.–6.03 kell 12, 15;
1.03 kell 12; 2.03 kell 12, 13,
15 LEGO film
1.–6.03 kell 17.30 Nümfomaan. II osa
28.02, 6.03 kell 16.30, 18.45;
1.–2.03 kell 14.45, 18.45;
3.–6.03 kell 16.10, 21 12 aastat orjana
28.02, 3.–6.03 kell 11.45,
13.50, 16, 18.05; 1.–2.03 kell
11.30, 13.50, 16, 18.05 Lumekuninganna ja igavene talv
(eesti keeles)
1.–6.03 kell 22.15 Nümfomaan I
1.03 kell 15; 2.03 kell 13 Eellinastus: Härra Peabody ja
Sherman (eesti keeles)
6.03 kell 21.45 Esilinastus:
300: Impeeriumi sünd

Temake
28.02 kell 17.20 Cinamonis
Spike Jonze‘i romantilise draama peaosas on Joaquin Phoenix, kes
mängib üksildast kirjanikuhakatist, kellel tekib ebatavaline suhe oma
arvuti uue (Scarlett Johanssoni häälega kõneleva) operatsioonisüsteemiga.
Lähituleviku Los Angeleses elav Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) on keerulise sisemaailmaga tundeline mees, kes teenib elatist
teistele inimestele ilusate personaalsete kirjade kirjutamisega. Pärast
pika suhte lõppemist hakkab murtud südamega meest paeluma uus
operatsioonisüsteem, mis on programmeeritud igale kasutajale individuaalselt ja peaks omama ehtsat intuitiivset inimloomust. Peale
oma isikliku opsüsteemi käivitamist tervitab teda „Samantha“ (Scarlett
Johansson) – nutika, läbinägeliku, tundelise ja üllatavalt hea huumorisoonega naise hääl. Üksteist tasapisi tundma õppides kasvab nende
sõprus ja tärkab armastus.

Tartu Raekoja saal
6.03 kell 18 Peegeldused
akordionil

Tartu ülikooli aula
5.03 kell 19 Eliitkontserdid:
Mati Turi (tenor) Martti Raide
(klaver)

Vanemuise
kontserdimaja
6.03 kell 19 Kuldne klassika:
Wolfgang Amadeus Mozart

Näitus

Tammelinna
raamatukogu
kuni 15.03 fotonäitus Põnev
tööpäev

Muu
Linnaraamatukogu
27.02 kell 15 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik.
Vaatluse all on Kätlin Kaldmaa romaan Islandil ei ole
liblikaid. Külas on kirjandusteadlane Kadri Tüür
27.02 kell 17 Vikipeedia tõlketalgute avalik õpituba

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 10.03 Sven Antsoni
maalinäitus Lapsepõlve kihelus

Linnaraamatukogu
kuni 21.03 Taimedes mõeldes. Aiaplaanid

1.03 kell 12 Koeralaupäev
suurtele ja väikestele Kui
kodus on kutsikas
4.03 kell 10.30 Linnaraamatukogu nukuteatri etendus
Sipsiku seiklused
5.03 kell 10.30 Muinasjutuhommik. Kavas on lugu Orav
Pikkhamba söökla

Kontsert

Tartu Jazz Club
28.02 kell 21 Parem reede:
Anu Taul

Kl 11–16: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
ISCK kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%
742 9036, 5692 5547, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

NB! UUS MENÜÜ

7.03 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund: Anna
Humal (orel)

25a
E - P 11 - 20 AARDLA
II korrus
TOIT KOJU KAASA

hiina, tai
ja india köök

Tartu Jaani kirik

NB! UUS MENÜÜ
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1.03 kell 20 TJC teemaõhtu:
Regina Spektor
5.03 kell 20 Jam Session nr.
55
6.03 kell 20 Talvejazz:
Vincent Courtois Trio (Prantsusmaa-Saksamaa)
7.03 kell 21 Parem reede:
Margus Vaheri Kui me kohtusime albumi esitlus

erootikakauplus

Pikk 12b, Tartu • tel 734 3888, 5664 3979
E–R 10–18, L 10–15, P suletud

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist
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Ehitus

tartuekspress

Kinnisvara müük

2-toal korter Tartus Purde tn (uus
ehitis, 55,5 m², 3/4, 2 rõdu, köögimööbel,83 000 €). Tel 5624 2181,
www.aabakv.ee.

reklaam

PANDIMAJA
V.E.M.M.

Ahju-, pliidi- ja kaminapuud (kuivad). Tel 525 7628.
Brikett (alus 960 kg, 156 €/alus),
kuivad kütteklotsid (1,99 €, kuiv
segaküte ja kask). Tel 5386 1215,
www.jmg.ee.

T–R 9–13, 14–18, L 9–14, E,P suletud
Tartu, Kalevi 10-17, tel 734 0083.

Kaminapuud (kuivad, lepp ja kask
40 l võrgus koos transpordiga).
Tel 525 7628.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ragnar
Paenurk, tel 742 0656, 5887 0888.
Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.
Ehitus-, remondi-, kipsi-, plaatimis-, krohvimis- jm tööd. Tel
5683 5395, siseehitus@gmail.com.
Ehituspuusepa-, katuse- ja
remonditööd, ehitusabi jne. Ehitus Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.
Erinevad ehitus- ja remonditööd.
Fassaadi- ja katusetööd,
vundamentide soojustamine.
Propüleed OÜ, tel 5646 5323,
propuleed@gmail.com.
Firma teeb katusetöid ning paigaldab plekk- ja valtsplekk katusekatteid. Tel 5695 6885.
Kaeve- ja mullatööd, kopp-laaduri teenus, lumekoristus ja äravedu. Tel 5566 3503.

Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 507 4635.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5615 9460.
4-5toal ahik korter või maja Tartus või vahetada 3-toal ahik korteri vastu Karlovas. Tel 508 6690.
Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.
SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065,
info@skpinvest.ee.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 550 0225.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine,
vihmaveesüsteemid.
Tel 5649 4929.

4.-5. märtsil projektijuhi finantskoolitus Tartus. Lisainfo www.
sanderkaru.ee/finantskoolitused/.

Korstnatööd. Pakume kestvaid
lahendusi. Töö kiire ja korralik. Tel
5625 1750, tomeli.ee.

Emajõe Keeltekool: uued kursused veebruarist. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Kõik üldehitustööd. Katused.
Fassaadid (ka krohvitavad). Plekitööd. Ramest Ehitus OÜ,
tel 516 6152, www.ramest.ee.

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

Teeme üldehitus- ja siseviimistlustöid. Küsige hinnapakkumist.
Tel 5904 2174, info@innover.ee,
www.innover.ee.

Sõiduõppe ABC pakub AM-, A-,
B-, BE-, C-, CE-kat koolitusi.
ADR- ja ametikoolitused veoauto- ja taksojuhtidele. Motokool
-10%. Lõppastmekoolitus 85 €.
Kalda tee 30, tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee.

Küte

Trepikodade remont kortermajades. Tel 518 7207,
www.trepikoda.eu.

AS Sangar, aadressil Tartu, Sõpruse
pst 2, võtab tööle töökogemusega
õmbleja. Lisainfo tel 730 7302.
Autoremondilukksepale. Powerservice OÜ, Ringtee 27, Tartu.
Tel 5342 6788.
Kütte-ventilatsiooni paigaldajale
ja keevitajale. Tel 507 2669,
oleg@jumax.ee.
Tartu kesklinnas asuv autopesula
otsib töödemahu kasvu tõttu autopesuspetsialisti (töökogemus ei
ole oluline, pigem autojuhilubade
olemasolu ning huvi autode vastu).
Väljaõpe kohapeal ja palk kokkuleppel. CV saata info@tuningexpert.ee,
tel 5461 4689 (Vahur).

Riided
Jõe butiigis kogu kaup -50%!
Tule ja osta soodsalt! Soola 10
(avaturg, Dorpati vastas) E-P 9-16.

Bussireisid 50- ja 52-kohalise
bussiga, hind kokkuleppel.
Tel 5373 8770, 5770 2550,
www.noobelreisid.eu.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole: Simmaniduo ja Kandlemees Sander. Tel 504 3202.

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, 24 h, 1.09 €/min. Kirjalikud ennustused: ennustus.ee.

Renoveerin vanu ja teen uusi
maakiviehitisi, teen samuti lubi
krohvitöid (kinda). Tel 5889 2073.

Kvaliteetne raamatupidamisteenus. Tel 5340 2146, info@
ptkconsult.ee, www.ptkconsult.ee.

Tasuta kodumasinate äravedu.
Tel 5386 9008.

KÜ raamatupidamine. Hinnad
soodsad, küsige hinnapakkumist.
Tel 5661 2667.

Torutööd Tartus soodsalt,
kvaliteet garanteeritud! Viktor,
tel 5818 3498, viktorgo@hot.ee.

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv
lepp). Transport tasuta.
Tel 5301 1161.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Kontaktorid, kaitselülitid, raadiojaamad, ostsilloskoobid, trükkplaadid ja detailid. Tel 5458 3370.

Vanaaegne söögilaud, maalid, graafika, märgid, medalid,
mündid, postkaardid, raamatud,
paberrahad, dokumendid, kellad
jne. Tel 5829 9810.
Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, postkaardid, nõud
ja muu vanavara. Tel 5649 5292.
Vanad tehnikaraamatud - autodest, traktoritest ja mootorratastest. Tel 5395 8295.
Vanametall, autod ja muu
tehnika. Lõikamine ja vedu meilt.
Tel 520 3169.

Müük
IPT äris E-R 9-12 rauakaupade
tühjendusmüük.
Tartu, Tähe 135 b, tel 503 9003.

LED-valgustite müük ja paigaldus. Ringtee 25, 50105 Tartu,
tel 5348 8836, www.ledwill.ee.

Kudumismasin (kl 5), kabinet
õmblusmasin, mini Jaguar, käsitööriie. Tel 5349 7914.

Leiame Teie kodu soojuslekked
termograafia abil, aitame küttearveid vähendada. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.
Lumekoristus katustelt turva
varustusega. Töö kiire ja korralik.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

Uus vann vanasse vanni, garantii
3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Pakun õpiabi teenust põhikooli
õpilastele. Tel 5557 1689.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. Tel
744 1100, www.futari.ee.

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 27.–28. veebruaril ja 1. märtsil
kl 10–16 Tartu laste turvakodus,
Tiigi 55.
Riided Norrast – kauplus Stiil,
Anne 51, E-R 10-18, L 10-15,
http://stiilriided.ee/.

Teenused
3 m ja tükeldatud jämedad haavapinnud (koos veoga al 15 €/rm).
Tel 529 0183, www.elevus.ee.

Ost

„Seiklusjutte maalt ja merelt“
raamatud, hind 1 kuni 5 €/raamat.
Tel 5663 9310.

1994–2006 a sõiduautode kokkuost. Väga kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060.

Materjal

Sisevoodrilauad (al 2,8 €/m²),
välisvoodrilauad (al 3,9 €/m²),
põrandalauad (al 6,5 €/m²). Tööstuslik värvimine. Veovõimalus. Tel
5455 1700, info@voikapuit.ee.

AS Giga pakub tööd autotõstukkraanajuhile. Nõuded kandidaadile: vähemalt 5-aastane töökogemus, remondivõimeline, kehtiv
kraanajuhi kutsetunnistus.
Avaldus koos CV-ga saata enne
28. veebruari 2014 aadressile:
giga@giga.ee. Info tel 513 7578.

50ndais aastais naine otsib sõpra
Tartust. Tel 5393 9027.

Ostan veneaegseid magnet
käiviteid. Hind alates 2 €/tk.
Tel 5639 1363.

Loomad

Pakun tööd

Reiki raviseansid abiks igasuguste
haigusnähtuste puhul. Reikimeister, tel 515 9794.

Nõukogudeaegne krohvisegumasin. Tel 5669 5995.

Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Küttepinnud pikad ja tükeldatud.
Küttepuud. Tel 5193 8862.

Sõidukid

Vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide ehitus Lõuna-Eestis.
Tel 5373 8500.

Killustik, freesasfalt, kooremultš.
Tõrvandi, Tamme 15, tel 512 8315.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Ujula tn spordiklubi Tartus pakub
tööd koristajale õhtusesse vahetusse. Tel 5560 6858.

Sanitaar- ja kapitaalremont, lammutustööd (ka elektri- ja san-tehnilised tööd). Tel 5837 2544.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Kaseküttepinnud (pikad ja tükeldatud). Tel 5662 5014.

Pikakarvalise taksi punased
kutsikad (tõulised). Tel 504 1924,
fotoalbum.ee/photos/jahisarv.

Tervis

Tutvus

Kaminapuud, kütteklotsid,
puitbrikett hea hinnaga.
Helista tel 528 9398.

Lääne-siberi laika (emane, sõbraks, tõupaberitega). Tel 504 1924,
fotoalbum.ee/photos/jahisarv.
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Veo- ja kolimisteenus maksikaubiku ja tagaluukveoautodega.
Tel 5826 4050.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel
501 5312, www.kutotootmine.ee.
Veoteenus. Tel 502 0426.

OÜ Teh-Ag: puu- ja juurviljade
hulgi- ja jaemüük Tartus Ravila
51, tarnime kaupa Tartu, Põlva ja
Jõgeva maakonda. Kaup kvaliteetne ja värske. Tellimused
tel 744 7794, www.puuviljaaed.ee.
Siimusti Keraamika müügipunkt
avatud Kivilinna Konsumis. Jaama
173. E-R 10-18, L 10-16.

Vaba aeg
Mobiilse kümblustünni ja telksauna rent.
Info www.mobiilnepuhkus.ee,
tel 5814 1005.

TELLI
KUULUTUS
Viin ära kasutu kodutehnika.
Tel 520 2155.

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu

tartuekspress.ee/

730 4455

Autoremont, summutite remont.
Viljandi mnt 48, Tartu, tel 5853 3080.
Boilerite paigaldus, puhastus,
remont. Tel 518 7207.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025.
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

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (9 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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MSED,
FOTOKROO

Märtsis Suwemi
müügisalongides Brita
nari ---%

ROID
POLA
JA
NITUD
O
O
T
KLAASID
kuni -50%

iraamide
kehtib prill
Pakkumine osostul kuni 30.04
ko
ja klaaside
grupp.ee

um

www.opti

TÜ Kesklinna
Kesklinna
Apteek
Keskus
Poe 8,
Küüni 7,
tel 742 3596
tel 744 1167
Maarjamõisa Polikliinik
Puusepa 1a, tel 731 9151

Tartu Maxima X/XX kauplused
kutsuvad tööle:
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- MÜÜJAID
- KORISTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee

9€

69€

*Pakkumine kehtib vaid toonile valge värv ((((().
Madratsid ei kuulu komplekti.
www.suwem.eu
Nari on võimalik soetada...
Tallinnas Pärnu mnt
c
Tartus Tehase tn (Sisustus E Kaubamaja)
Põlvamaal Himma küla Laheda vald

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

