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T�eline staar
Hyundai ix20 on t�eline staar Eestimaa talveteedel!
Kiire ja reibas. Moodne ja d�naamiline. Ruumikas ja
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43. Tartu Maraton
63/31 km

Kampaania kehtib kuni 28.02.2015.
Keskmine k�tusekulu 4,3-6,5 l/100km ja CO2 114-154 g/km.
Suusapartner:

Määrdepartner:
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Meediapartner:

Esitleja:

Ilmatsalu 28, tel 742 4677; www.toptartu.ee

Küüni 5b,
TARTU

Tiibeti, t
restoranandoori ahju

Toit koju ja kaasa
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Tel 740 1606, 5668 3044
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TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

SOODNE LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.
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kotiraudu kangutada?
Tartu Ekspress aitab üle
jõusaali lävepaku tulevased lihasmäed, kel
suure tahte kõrval kipub
materiaalseid vahendeid
nappima.

õhtuti jõusaalis treenerid, kes
aitavad uuel külastajal kohaneda
ja sobivad harjutused leida. Kõik
see kokku teebki meist klubi, kus
inimestel on mõnus ja kodune
olla.“

Küllap tõotas aastavahetuse
vines nii mõnigi lugeja tulevasel
hooajal friikartulid menüüst välja kirjutada ja hantlite-kangidega sinasõprus sisse seada. Et on
viimane aeg härjal sarvist haarata, püüdis Tartu Ekspress segasevõitu turul kõik jõusaaliteenust
pakkuvad asutused ritta seada.

Haisvaid müüte kummutades

Hiiglaslikud hinnavahed
Kohe tuleb ära mainida, et
võrdses seisus kohati kaheksakordse hinnavahe saavutavad konkurendid muidugi pole:
tabelit ülivõimsalt juhtiv linna
sihtasutusele Tartu Sport kuuluva Visa halli interjöör jääb teistest selgelt tagasihoidlikumaks.
Pingerida ongi ehk orienteeritud
toorest jõusaalitrenni himustavale piiratud võimalustega algajale, kes edevatest kardioseadmetest, rühmatreeningutest ja
muudest mugavustest ei hooli.
Lähtutud on erisoodustusteta
õhtuste treeningaegade pakkumistest, liitumistasude olemasolul on ka need hinnakirja sisse
arvestatud.
Helen Rohtla aastases arvestuses teise koha saavutanud MV
spordiklubist märkis, et aastapileti hind on soodne seetõttu,
et summa tuleb tasuda korraga.
„Kuutasude poolest oleme teiste klubidega enam-vähem ühel
tasemel,“ lausus ta. „Soodsa aastapileti hind ei tähenda seda, et
meie teenus ei oleks kvaliteetne:
meil on suur ja rikkalikult varustatud jõusaal, suur aeroobikasaal. Pakettide hinnad sisaldavad ka rühmatreeningutes osalemist.“
Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi fitnessijuht Ivika Värton selgitas, et põhikirja
kohaselt on klubi ülesanne pakkuda võimalikult soodsaid treenimisvõimalusi ülikooli liikmeskonnale, aga laiendatult
ka kogu piirkonna inimestele,
ja sellest lähtudes on kujundatud ka hinnakiri. Maaülikooli spordiklubi juhatuse esimees

Rait Rodi lisas, et hinnakujundus lähtub põhimõttest, et see
poleks soodushinnast (mõeldud
tudengitele ja EMÜ töötajatele)
kallim kui 30%.

Hubasus maksab
„Meil on väga hea teenuse
hinna ja kvaliteedi suhe,“ väitis
ta. „Saunad pidevalt sees, treeningruumid aasta ringi ühtlase temperatuuriga, õhtusel ajal
võimalik lapsed jätta lastenurka, vahvad treenerid, lai valik
erinevaid treeninguid, jõusaalis tõstepõrandad ja suur valik
treeningvahendeid ja -masinaid...“
Arena juhataja Andres Kirss
rõhutas, et eraldi jõusaali kasutamise kaarti klubil pole. „Meie
kuukaart sisaldab kõiki majas
pakutavaid treeninguid piiramatul arvul, sealhulgas kardio
treeningud, ujula kasutamine,
sõudespinning ja wattbike-rattaspinning. Viimased on ainulaad-
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Aasta

Visa spordihall

Ravila 80

1,5

13

156

MV spordiklubi

Riia 136a

7

37 1

258

TÜ akadeemiline spordiklubi

Ujula 4

7,5

42

275

Maaülikooli spordiklubi

Kreutzwaldi 3

6

49

300

Turu spordihoone

Turu 8

4

28

336

A. Le Coq spordimaja

Ihaste tee 7

4

28

336

Tamme staadion

Tamme pst 1

4

28

336

Arena

Betooni 9a

9

47

456

Fitlife Eeden

Kalda tee 1c

10

29,9 1 471

Fitlife Tamme

Tamme pst 1

8

29,9 1 471

MyFitness kesklinn

Küüni 7

32

67

MyFitness Lõunakeskus

Ringtee 75

32

67

Arctic Sport
1

Kord Kuu

Anne 44a

13

73

584
584
1

672 1

Eripakkumine jaanuari lõpuni
Ainult esmakordsel külastusel

sed Tartus ja Eestis. Pakume võimalust treenida ennast mitmekülgselt, mitte ainult jõusaalis.“
FitLife Tartu juhataja Jaanus Lahe rääkis, et spordiklubi hinna moodustavad keskmine turuhind, nõudlus ja asukoht.

„Kuna asume Annelinna suurimas keskuses, siis oleme kliendi jaoks mugavalt kättesaadavad
ning pärast treeningut on Eedenis mugav teha ka teisi päevatoimetusi,“ väitis ta. „Peale rühmatreeningute ja spinningu on

Krõbedamat hinda küsiva MyFitness Tartu juhataja Rica Varul selgitas, et hinna
tingib kooslus: nõudlus, personali pühendumus ja kvalifikatsioon, kvaliteet, turuosa, klientuur ja konkurents. „MyFitness
ei müü toodet, vaid kogemust,
elamust,“ märkis ta, tuues välja näiteks kesklinna klubis oleva omanäolise funktsionaal
treeningute ala, milletaolist
teist Eestis ei ole.
Kõige rohkem tuleb eksperimendi korras saadud hinnapakkumise kohaselt kangitõstmise
eest välja käia Arctic Sport Clubis, mis on ühtlasi tuntud hinnakirja mitteavalikustamise
poolest. „Oleme teadlikult hinna
keskmisest veidike kõrgemaks
pannud, et ei tekiks ülerahvastatust. Klubi liikmed on tänulikud selle eest, et meil ei pea kardioseadme taga järjekorras ootama ega basseinis pead-jalad koos
ujuma,“ ütles turundusjuht Hedi
Lepmets. „Me ei soovi, et selline
inimene ostaks kuupileti, käiks
siis iga päev trennis ja oleks teiseks kuuks nii väsinud, et motivatsioon otsas. Tahame aidata
tal mõõdukalt algust teha, et ta
leiaks järjepidevuse.“
Aga miks ikkagi mitte hindu
kodulehele välja panna? „See on
meie täiesti teadlik valik, sest
inimene ei saa põrsast kotis osta,
kui ta pole meie juures kunagi
käinud. Võib-olla käis ta 25 aastat tagasi kuskil x-kohas keldriklubis ja talle on jäänud see
kujutluspilt haisvast jõusaalist,
kus kõnnivad maikades ja plätudes mehed,“ sõnas Lepmets.
„Kutsume ta siis külla – inimestel on tihti palju küsimusi, ta ei
tea, kust alustada. Töötasin ise
varem [Tallinnas] Status Clubis ja kord tuli sinna üks kuulus
moedisainer, kes tahtis tingimata enne trenni treeneriga rääkida, sest ta ei teadnud, mida selga panna.“
KAUR PAVES
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LUGEJA KIRI
LUGEJA

Ülle Neeme
Menetlusteenistuse
väärteouurija
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LAUSEGA

Õpetajate poolkuu

Haige rahvas
kukkumisohus
Kaks talvekuud on veel ees. Kas
linnavalitsus jätkab libedusnõuete täitmise tagamist vaid hoiatuste ja meeldetuletuste vormis?
Elu näitab, et vestlemine
mõnekümne kinnistuomanikuga on minimaalse efektiga.
2013. aastal pöördusin esialgu
heakorratelefonil, et Puusepa
tänav, kus liiguvad haiged inimesed, on Maarjamõisa polikliiniku
poolt libe. Kuna kinnistute omanikud ei reageerinud, pöördusin
menetlusteenistusse, kust öeldi,
et omanikele meenutatakse nende kohustusi. Meil on aga heade
mõtete linn, trahve ei määrata.
Vaatlused Puusepa tänaval
tõestavad, et osa omanikke ei tee
libedustõrjet endiselt. Arusaamatuks jääb, miks on menetlusteenistus rikkujate suhtes nii leebe.
Juristide töö oleks ju määruse
täitmist nõuda. On ilmselge, et
libedusega seonduvad tervisele ja elule ohtlikud kukkumised.
Luumurru korral osal juhtudest
jäseme funktsioon ei ennistu või
võtab see kaua aega ja kulutab
asjatult tervishoiu raha.
Miskipärast parkimistrahve kasseerides küll ei ilmutata nn inimlikkust, ei tehta meeldetuletusi,
vaid pannakse trahvikviitung auto
külge. Nii juhtus meie pereõega,
kes ei teadnud, et Väikese kaare
tänavas ei või enam parkida.
Kas lõpuks ometi seatakse
prioriteediks inimeste tervis (libedusega tekib ka liikumisvaegus)
ja kutsutakse resoluutselt korrale
inimesi, kes ei vaevu libedustõrjet
tegema? Trahvirahade eest saaks
liivakonteinereid juurde osta,
sest hunnikud, mis liivatamiseks
maha pannakse, pole kaugeltki
kohased kultuursele linnale.
Eva Loskit

tartuekspress
LAUSEGA
UUDISED

Õpetajad saavad 2.-15. veebruarini ITIC-kaardi esitamisel Elroni
rongides sõita poole hinnaga.
Firma lubab hakata kahe nädala kaupa eripakkumisi tegema
ka teiste kangelaslike elukutsete
esindajatele.

89 115

Tulesõu ohver jahib
juuniorpüromaane
Teisipäeval Raadil lahvatanud tuleleekide taga arvavad asjaosalised peituvat
kuritahtlike kavatsustega
verinoorte poiste kampa.
Vahi tänaval tegutseva logistikafirma Aatomik esindaja Markko Sallo rääkis, et juba enne teisipäeva lõunal puhkenud tulekahju äratas ümbruskonnas kahtlusi
äraoleval moel käituv kolmepealine, mehe hinnangul 12-14-aastaste poiste jõuk. „Sellises vanuses noormehi meie territooriumil
tavapäraselt ei liigu, seega jäävad nad kohe kõigile kohalikele tegelastele silma,“ selgitas ta.
„Siinkandis on ainult kaltsukas
ja mööblipood, sinna sellistel ju
tavalistel asja pole, ammugi mitte
meie juurde.“

Ringiga tagasi
Kolmest poisist kaks silmajäänut, üks sinise jope ja teine oranžide pükstega, sattusid territooriumil luusides korduvalt ka turvakaamerate vaatevälja. „Lindilt

Ametnikud on alates libeduse tekkimisest juhtinud sadade
kinnistuomanike tähelepanu, et
nad on kohustatud libedustõrjet
tegema. Õnneks enamik kinnistuomanikke reageerib meeldetuletusele ja sel juhul ei ole nende
trahvimine otstarbekas.
Linna peamine eesmärk ei
ole kedagi karistada, vaid eelkõige tagada jalakäijatele ohutu ja
turvaline liiklemine. Kuigi esialgu
ei ole väärteomenetlusi libedate kõnniteede pärast algatatud,
siis kindlasti seda tehakse nende
kinnistuomanike suhtes, kes vaatamata meeldetuletusele kõnniteed ei hoolda.

on näha, kuidas üks meie töötaja peatub, et küsida poistelt, miks
nad viibivad meie territooriumil,“
rääkis Sallo. „Teise auto katusel
viibiv autojuht märkab hiljem,
kuidas noormehed ringiga tagasi tulevad.“
Kuus minutit pärast äraajamist nähti poisse avariilise veoauto vahetus ümbruses. Vaid
veerand tunni pärast säras sõiduk leekides ning tuld võttis ka
kõrval olnud teise auto kabiin.
„Päästjad kustutasid auto mõnekümne minutiga, tuli läheduses
olnud õlitünne ja rehve ei ohustanud,“ märkis Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Astra PrintsonKäo.
Lähedusest enne päästjaid
sündmuskohale tõtanud ja enda
sõnul möödujaid evakueerinud
aktivist Kadri Mosina väitel olid
ohus teisedki sõidukid. „Ühed
tahtsid kõrval elektriliinide alla
parkida, ajasin nad sealt kiirelt
minema,“ rääkis ta.
Maani maha põlenud sõidukõlbmatu ja varuosadeks kasutatud sõiduki väärtuseks hindas

Sallo 1000 eurot, lisakahjud on
aga veel selgitamisel. Mis asjaoludel tuli lahti pääses, kas tegu võis
olla süütamisega ning kui jah, siis
kes selles vastutust kannab, on
politseil veel selgitamisel.

Juhustesse ei usu
„Täpsemate tagamaade väljaselgitamine on aeganõudvam kui
üks ööpäev, kuna analüüsimist
vajavad turvakaamera salvestused, küsitleda tuleb piirkonnas
viibinud isikuid ning läbi viia teisi
toiminguid,“ sõnas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Peitel.
Ohvritel aga süüdlaste osas
kahtlust pole. „Autol akut peal ei
olnud, mingist elektrilisest põhjusest ei saa juttugi olla,“ lausus
Sallo. „Samuti oli just samal päeval lõhutud kohaliku kohviku
reklaamsilt – liiga palju juhuseid
ja kokkulangevusi ...“
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

euroga toetab linn sel aastal
kultuuriühinguid. Huvitegevuse
korraldamiseks taotlesid toetust
43 kultuuriühingut, mille juures
tegutseb 62 huviringi.

Laste arengu
stipendium

Orhideede lummuses

Kuni 30. jaanuarini on loodusmajas võimalik näha maalinäitust
„Talveaedade imed“ ja fotonäitust
„Vahemere orhideed“. Samuti
saab näha Toomas Hirse jutu- ja
pildirännakut „Varakevad Vahemere orhideedega“.

XII villa päevad
Reedel ja laupäeval täitub Tiigi
seltsimaja naturaalvillaste lõngade ja võluvate villaste esemetega
nii vaatamiseks kui ka ise tegemiseks. Toimub villaste esemete
näitus ning kaasa on võimalik osta
lamba-, kitse- ja koeravillast esemeid ja käsitöövahendeid.

Kultuurkapital kuulutab välja konkursi JCI Toomemäe laste ande
arengu stipendiumile, mille eesmärk on toetada noori, kellel on
tahet, jõudu ja annet edasi pürgida
valitud huvierialal kultuuri, teaduse
või spordi vallas. Taotlus tuleb esitada kultuurkapitalile 20. veebruariks.

Linnamuuseum
tõmbas külastajaid
Möödunud aasta oli linnamuuseumis ja selle filiaalides külalisterohke, sest külastuste koguarv
tõusis 34 000 inimeseni, mida on
umbes 3000 võrra rohkem kui
2013. aastal.

Koorühing tunnustas
tartlasi
25. jaanuaril kuulutas Eesti kooriühing Estonia kontserdisaalis
välja koori- ja puhkpillimuusika
aastapreemiad 2014. aasta tegevuse eest. Aasta toetajaks nimetati Tartu linn, aasta teoks Elleri
kooli uus maja ja aasta korraldaja
tiitel anti laulupeo tuleteekonna
korraldajatele, meeskoorile Akadeemiline Emajõgi ja naiskoorile
Emajõu Laulikud.

Droone saab
kaaperdada
Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi Erasmuse-tudengid tõestasid, et turul vabalt kättesaadavate
droonide juhtimise saab täielikult
üle võtta. Nad kirjutasid valmis
maailmas unikaalsed algoritmid ja
programmikoodid, mis suudavad
panna ühe drooni teist jälitama.
Droonide turvaaugud võivad kaasa tuua küberrünnaku ohu.

Liikuv laul
Veebruaris alustab esimest korda
linna ja maakonna laulustuudiote
ühisprojekt „Liikuv laul“. Kontserdisarjas toimub neli ühiskontserti
ning selle eesmärk on väärtustada eesti lastelaulu autoreid. Sarja
esimene kontsert on 12. veebruaril Tartu loodusmajas.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

SUUR LEHT
LEHT SUUR
POOLA EEST SURMANI: paneelmajas elamine ei muuda inimest
veel alaväärseks kodanikuks, nagu kardinate asemel Tartu lipu heiAUGUST LUMM
sanud Uue tänava patrioot ilmekalt tõestab. 

5. veebruaril

trükiarv 43 000, kanne Tartu, Elva ja Luunja postkastidesse
reklaam: malle@tartuekspress.ee
kaupo@tartuekspress.ee
521 3038
511 6923
reklaamisoovist teata 3. veebruari õhtuks

Kui leht 5. veebruaril sinu postkasti ei jõua, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455
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Palametsa
pajatused
319.

Olen laulust
leidnud rõõmu
Istusin 1999. a päikese- ja õunterohkel varasügisel õige mitmel korral pensionipõlve pidava ülikooli tislermeistri Helmuth Malini eramus Kruusmäe tänaval ja panin kirja tema emotsionaalseid mälestusi, mis meenutaja soovil said ülaltoodud pealkirja. Malini pajatus
algas nii.
Muusika, eelkõige laul, on olnud mulle ikka lähedased. Juba õige
noore mehena kuulusin Tartu Meestelaulu Seltsi, pärast sõda raadio meestekvartetti „Helikaar“ ja teistessegi muusikakollektiividesse.
Mulle on otsekui kaasa antud tung musitseerida, teinekord ka üksi
olles. Olen laulnud Richard Ritsingu taktikepi all Vanemuise segakooris ja Roland Laasmäe juhitud Gaudeamuse meeskooris. Omaette laulsin oma viimases töökohas. Ülikooli endises pumbamajas,
Vallikraavi tänava käänus, Kuradisilla vastas. Ootasin sealses töötoas
loodusteaduskonna tudengeid, kel tuli enne ekspeditsioonile minekut omandada manuaalsed oskused, et kogutud materjalide Tartusse toomiseks lihtsaid, aga tugevaid puitkaste kokku lüüa. Ei olnud ju
mõtet neid ülikoolilinnast mägedesse või steppidesse kaasa vedada.
Materjali koha peal ikka leidus, ole ainult mees ja oska seda kasutada. See käis ka naistudengite kohta. Vägagi meeltmööda koht oli mulle see pumbamaja. Vaikus. Akende taga Toome põlispuud, lehed kord
kevadvärskuses, siis jälle sügiseses värvikülluses. Lausa romantika.
Lauluharrastus viis mind kokku ka tulevase abikaasaga, kes oli
muusikakooli lõpetanud ja töötas helitehnikuna Tartu raadiostuudios. Koorides laulmise lõpetasin leskmeheks jäänuna 1985. a, kuid
mõnel korral, kui just vaja, olen ka hiljem musitseerinud. Nii et lõplikku joont alla tõmmata on veel vara.
Ka siis, kui ma meister Jaan Muuga juhatusel ülikoolile mitmesugust puutööd tegin, puutusin mitmel korral muusika ja lauluga kokku.
Meenub selline episood süngest 1949. aastast. Bronislav Võrse oli Tartu täitevkomitee esimehe kohalt äsja maha võetud ja ülikooli majandusasjadega tegelevaks haldusprorektoriks saanud. Parajasti arutati,
mida koguduselt äravõetud ülikooli kiriku hoonega ette võtta.
Tuleb pikakasvuline ja turske uus haldusprorektor meie poole ja
küsib töökoja juhatajalt Muugalt: „Kas teil on siin mingit aparaati,
mille abil saaks ruumi akustikat kontrollida?“ „Aparaati ei ole, aga
inimene on,“ vastab Muuga ja osutab minule: „Kui see töömees laulab, siis saab kuulajale kõik selgeks.“
Läheme siis kolmekesi ülikooli kirikusse. Istmeread ja muu inventar on juba välja viidud, orel maha monteeritud (lisan vahelepõikena – viidi Põltsamaale ja anti üle sealsele kogudusele). Tõuseme üles
koorile ja jääme seisma oreli tühimiku juurde. „Kas „Sulikot“ oskate
laulda?“ küsib Võrse. „Ei tea nüüd,“ põiklen kõrvale, kuigi oskan. Sest
kirikus tuleks esitada nagu midagi muud. „Eks laulge siis, mis teile
endale meeldib,“ annab prorektor korralduse.
Tõmban rinna õhku täis ja üle tühja ruumi kõlab Bach-Gounod
tuntud: „Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.“ Haarav meloodia ja hea akustika. Siis kuulen Võrse häält: „Aitab, aitab, kõlab küll.“
Mõtleb veidi ja deklareerib: „Ei, seda ruumi ei või niimoodi tühjaks
jätta. Siin on liiga hea akustika. Hakkavad veel koos käima ja oma
vaimulikke laule laulma. Tuleb lasta ümber ehitada, betoonist vahelaed sisse teha.“ Ja nii tehtigi Mõni aeg hiljem rekonstrueeriti hoone
4-korruseliseks raamatukoguks, mille teisele korrusele paigutati ülikooli arhiiv, alumisele aga õppematerjalide ladu.

Kastani 90, Tartu
E-R 12-18
L 12-15
Tel 5807 0076 (24h)
kaie.paike@mail.ee

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

•
•
•
•
•

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud

läbi magusa elu
Pühapäeval, 25. jaanuaril
esietendus Vanemuise
suures majas lummav lühiballettide õhtu „Gatsby /
La Dolce Vita“, mis pakkus
vaatajale korraliku annuse
elujaatavat irooniat ja silmipimestavat glamuuri.

Sel hooajal veel ainult kahel korral lavale jõudva etenduse muudab
kohustuslikuks ainuüksi asjaolu,
et õhtu teise osa, lühiballeti „La
Dolce Vita“ on lavastanud Itaalia
päritolu koreograaf Giorgio Madia
(49), kelle karjäär on kulgenud
maailma tippteatrites nii tantsija,
koreograafi kui ka lavastajana.
1984. aastal lõpetas Madia õpingud Milanos La Scala balletikoolis, jätkates seejärel samanimelises
balletikompaniis tantsijana. Ta on
olnud solist Maurice Bejart’i trupis, Pennsylvania, Milwaukee, San
Francisco, Atterballetto ja Zürichi
balletitruppides ning jaganud lava
suurmeister Rudolf Nurejeviga.
1997. aastal lõpetas Madia tantsijakarjääri ja keskendus balleti õpetamisele ning lavastamisele tipplavadel Itaalias, Saksamaal, Austrias, Poolas ja Šveitsis.
2013. aasta septembris sai Giorgio Madia kutse osaleda teatrifestivali „Draama“ žüriis. Seejärel
lepiti kokku koostöö Vanemuise
balletiga, mille tulemuseks oli „La
Dolce Vita“ esmaettekanne möödunud aasta aprillis, rahvusvahelisel tantsupäeva galal Vanemuise
suures majas.
Sel hooajal jõuab publikuni
kahetsusväärselt vähe seda eksklusiivset kahekäigulist gurmeeeine pearooga, stiilipuhast à la
carte’i ehk balletti „La Dolce Vita“.

Itaalia soe melanhoolia
Lavastus on inspireeritud Federico Fellini filmidest, millest tuntuim on 1960. aastal esilinastunud
ja kultusfilmiks kujunenud „La
Dolce Vita“. Tõlkes „Magus elu“
näitab enese- ja armastuse otsinguil seltskonnaajakirjaniku silmade läbi Rooma kõrgkihi moraalset
vastuolulisust. Nii sisult kui tehniliselt uudne film oli näiteks Hispaanias keelatud kuni 1975. aastani. „Ma kasvasin üles koos Fellini filmide ja tema fantaasiarikka maailmaga, mis on küllastunud omanäolistest tegelastest ja
veidratest olukordadest,“ kirjeldab
Madia.

„La Dolce Vita“ meenutab aegu, mis mehed olid rikkad ja naised ilusad.

VANEMUINE

Vanemuise laval näeme mehi ja
naisi, kes eksisteerivad oma erinevates varjundites, olles ennekõike rolli kehastus, alles seejärel inimene, kes leiab end ja kaotab sealsamas elutrepil kulgedes
endast spirituaalsust. Filmi vaadates meenusid kadunud Eesti
režissööri Jüri Sillarti sõnad, mis
kõlasid umbes järgmiselt: „Naine on mõistmatus, kõiksus, ta on
elu allikas... Meie (mehed) püüame seda analüüsida, lahendada,
aga me ei suuda seda lõplikult
kunagi.“
Lühiballetis on laval olevad naised ikka naised. Mehed seevastu,
pakkumata ürgmõistatuste emale väärilist partnerit, on liiga fikseeritud, selge sihiga, liiga „present“ oma reaktsioonidelt ja ka liiga Walt Disney.
Fellini-mees tunneb suuremat
sisemist ükskõiksust ja ta elab
möödaminnes. Ka eksistentsialism on viinas tuimaks leotatud
ja elu mõtet on üle analüüsitud –
sellest piirist edasi tuleb põrgulik
pimedus ja vaikus. Fellini-mees
on tüdimuseni elurõõmus, siiras,
heade kommetega (kui ta just ei
ole paparatso) ning alati valmis
daamiga tantsima.
Vanemuise laval ei saagi 2015.
aastal olla sellist Fellini-meest.
Kahtlen, kas teda on üldse võimalik paremini lavale paigutada,
kui Vanemuise mehed seda tegid.
Ta eksisteerib ehk veel vaid kusagil Itaalia Cha-cha-cha-nimelises
tantsuklubis, mõnes aadlilossis
või Milano tänaval ning kandudes
edasi Itaalia geenides.

Boksi rent soodushinnaga:
kaks nädalat 18 €

Kastani 38, Tartu • E–R 10–18, L 10–15
https://www.facebook.com/TaaskasutuskeskusSahtel
Info telefonil 5680 4451.
NÄGEMISE KONTROLL
PRILLIDE VALMISTAMINE-klaaside paigaldus raamidesse kiirtööna,
PRILLID KÄTTE SAMAL PÄEVAL!
REMONT-ninapatjade, kruvide asendamine, painutamine ja kohendamine
LASERKEEVITUS
Aspecta pro OÜ
KONTAKTLÄÄTSED
HOOLDUSVAHENDID
ANNE PRISMA (NÕLVAKU 2)
PÄIKSEPRILLID
Info ja registreerimine
SPORDIPRILLID
tel: 74 201 42

E-R 9-20
L-P 10-16

mob: 53 845 524
e-mail: optikaservice@gmail.com

OPTIKA + service

„Mind ootas ees avatud suhtumisega trupp. Äärmiselt suur õnn
on töötada artistidega, kes naudivad tantsimisega samaväärselt ka näitlemist,“ kiidab Madia
Vanemuise balletitruppi ja lisab,
et on inspireeriv näha tantsijate
erakordset motiveeritust uudse
materjaliga töötamisel.

Stepptantsust ekstaasi
Tööprotsessi kirjeldab koreograaf lühidalt: „Ma ei mõtle kunagi liigutuste tähenduse peale eraldi, esmase inspiratsiooni ammutan muusikast. Püüan leida viise,
kuidas läbi liigutuse anda edasi atmosfääri ja meeleolu, antud
lavastuse puhul oli aluseks Fellini looming. Tahan luua publikule
unustamatuid hetki!“
Meeldejäävaimateks kujunesid Anthony Maloney kehastatud
nüansirohke peategelane, braavo hüüetega pärjatud Matthew
Jordani ja Tatevik Mkrtoumiani
stepptantsulik duett ning Kristina
Markeviciute diivalik päikeseprillide taha varjuv roll.
Janek Savolaineni videolahendus, Maarja Meeru nutikas minimalistlik lavakujundus ja Adriana
Mortelliti kostüümid moodustavad kolmainsuse, mis saab Giorgio Madia loodud liikumisega
ühtseks, nauditavaks ja unustamatuks, justkui lehvikuna avanevaks hetkeks.
„La Dolce Vita“ etendub Vanemuise suures majas 12. veebruaril
ja 11. märtsil.
JANARI KINTSIRAUD

tartuekspress
NÄLJASE PALK
Pohhuist valigu rohelisi,
AKTIIVNE KODANIK

Neljapäev, 29. jaanuar 2015

VINGATS ORAVAID?
Tüütutest valimisprogrammidest jaksavad end läbi
närida vaid üksikud hullud, kuid õnneks on Tartu
teadlased valmis treinud
veebikülje, mis ka kõige
primitiivsemale kodanikule
ta eelistused selgeks teeb.
Portaalis valijakompass.err.ee
on kõigil huvilistel võimalus leida valimistel kandideerivate erakondade hulgast enda vaadetele
lähim. Kompassi kasutatakse riigikogu valimistel Eestis juba teist
korda. 2011. aasta valijakompassi
pruukis ligikaudu 10% valijaskonnast ehk ca 110 000 unikaalset
kasutajat.

Usaldus laes
Nii saab igaüks anda oma hinnangu 30 avaldusele, nagu „Isikuvabaduste kitsendamine on põhjendatud, kui seda nõuavad riigi
julgeoleku huvid.“ või „Rahvusvähemuste suurem esindatus valitsusasutustes on Eestile kasulik.“ ning lõpptulemusena end
uue meelispartei rüpes avastada.
Kuidas aga peaks käituma silmaklappidega valija, kel tavaks kõigile päringutele ühtlaadi vastuseid
laksida?
Ilmneb, et kõike õhinaga jaatavale valimisfännile on sobivaimaks valikuks Keskerakond 62%lise ühisosaga, järgnevad rohelised 61% ja EKRE 59%-ga. „Selline
tulemus näitab, et Keskerakond ei
seisa valijast kaugel või kõrgel, vaid
on oma platvormi koostades üles
leidnud inimesi tõeliselt puudutavad teemad. Järelikult on fookuses
reaalsest elust pärit probleemid,
mis on Eesti inimese jaoks olulised ja millele nad reaalselt lahendust ootavad,“ sõnas partei Tartu
piirkonna eestkõneleja Triin Lukk.
„Valijakompassi usaldusväärsuses
me ei kahtle, sest selle küsimus-
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Rukolasalat
grillitud köögiviljadega

Teeme seekord ühe ägeda ja tervisliku taimetoidu. Kuid ärge muretsege, edaspidi tahan anda teadmisi ka liha valdkonnas. Näiteks kuidas küpsetada perfektset lihalõiku või grillida imelist karreed.

Vaja läheb:

••
••
••
••
••
••
••
••

1 karp rukolat
150 g šampinjone
1 küps avokaado
1 suuremapoolne tomat või
250 g kirsstomateid
1 küüslauguküüs
25 g kreeka pähkleid
sool, pipar
oliiviõli

Siin suurt kunsti pole, tükelda lihtsalt küüslauk üsna peeneks ja
pane juba soojale pannile. Samal ajal kui see kergelt säriseb, tükelda
seened, avokaado ja tomat. Viska kõik pannile, prae neid tugeval
kuumusel minut-kaks ning siis keera tuli väiksemaks. Küpseta neid
madalal temperatuuril veel umbes 2-3 minutit. Tõsta kõrvale.

Sinepivinegret

Kõigile küsimustele „Neutraalne“ vastanud libakodaniku valimiskompass.

tiku koostamisega ja ülesehitusega tegelesid professionaalid, kes
kahtlemata oskavad oma tööd.“
End risti vastupidisele seisukohale paigutav kodanik, kes mitte
millegagi nõustuda ei soovi, leiab

end ühest paadist Reformierakonna (57%), IRLi (53%) ja Vabaerakonnaga (52%). „Valijakompassi
adekvaatsuse kohta oskavad hinnangu anda kõige paremini ehk
selle koostajad ise,“ arvas orava-

te Tartu arendusjuht Martin Bek.
„Usun, et meie valijad hindavad
halvenenud julgeolekuolukorras
eelkõige kindlust ja stabiilsust.
Meie põhiteemadeks ongi julgeolek, demograafia väljakutsed ja
majanduskasvu soosiv maksukava – keskmise sissetulekuga perele
1500 eurot aastas rohkem juurde.
Samuti jätkuv pensionitõus – sel
aastal 6,3%.“

••
••
••
••
••

10 g kanget sinepit
pool korgitäit äädikat
1 tl mett
2 sl oliiviõli
törts vett

Pane kõik ained kaussi, vispelda
kokku ja jäta hetkeks kõrvale.

Mündipesto

••
••
••
••
••
••

1 kimp piparmünti
peotäis peterselli
1 küüslauguküüs
25 g kreeka pähkleid
1 tl mett
3-4 sl oliiviõli

Stereotüüpide vastu
Ja nüüd olulisim küsimus: kuidas käitub valija, kellel kõigest
täiesti savi ja seetõttu end alati
kahevahele jätab? End igas aspektis neutraalseks hinnates haaravad esikoha rohelised (71%) Reformierakonna (70%) ja Vabaerakonna (70%) ees.
„Kompass aitab mööda vaadata tavapärastest stereotüüpidest
ning keskenduda sellele, mis on
oluline igas toimivas demokraatlikus riigis – poliitika sõlmküsimustele,“ resümeeris valijakompassi projekti põhitäitja, TÜ riigiteaduste instituudi teadur Kristjan Vassil.
KAUR PAVES

See on samuti
väga lihtne! Nopi
mündil lehed ära,
viska kõik ained
blenderisse ning
lase mõnusaks pastaks. Kui see jääb
liiga paks, lisa veidi
vett või oliiviõli.
Lõpuks
sega
kokku rukola ning
köögiviljad, aseta
taldrikule. Nirista
üle kastmega ning kõrvale tõsta mündipesto. Purusta peale kreeka
pähkleid ja lase hea maitsta! Head isu!

Arvo Sulu
restorani Pegasus kokk

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
LETITEENINDAJAID
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, tel 602 3147.

Abituriendile:

2015 ttÜ sisseastumiseksam

mAtemAAtikAs juba 28. märtsil.

konsultatsioon/infotund 31. jaanuaril kell 12.00.
info: tark.ttu.ee, nt@ttu.ee, 620 4800.
ttÜ tartu kolledž, Puiestee 78, tartu.
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„Mis kõuemürin see teie korterist
kostab?“ küsib Ants Jukult.
„Oh, ei midagi erilist,“ vastab
Juku. „Isa ja ema peavad nõu, kuhu
suvitama minna.“
***
Kuveidi emiir näitab Ameerika
miljonärile oma uut autot.
„Aga mis nupp see siin on?“ küsib
külaline.
„Sellele vajutan ma siis, kui vihma
sajab.“
„Ja auto katus sulgub?“
„Ei, vihmasadu lakkab.“
***
Mees ootab vihmase ilmaga bussi, kui tema ees peatub äkki auto.
Arvates, et talle pakutakse küüti,
istub mees sisse, öeldes:
„Suur tänu teile, ma...“ ja märkab
alles siis, et autos polegi juhti. Sellegipoolest hakkab auto aeglaselt
sõitma ja järgib kõiki liikluseeskirju.
Mees on šokiseisundis, aga kuna
auto sõidab samas suunas, kuhu
talgi tarvis on, siis jääb ta istuma.
Kui auto lõpuks tema maja lähedal
peatub, kargab mees välja ja põrkab
kokku teise mehega, kes paistab
omakorda tahtvat autosse istuda.
„Kuulge, mina ei soovitaks teil
sinna autosse istuda, seal on midagi imelikku toimumas,“ hoiatab ta

teist meest.
„Ma tean,“ vastab see. „Aga ma
olen seda juba mitu kilomeetrit
tagant lükanud ja ma vajan tõesti
puhkust.“
***
Justiitsminister tuleb vanglat üle
vaatama ja näeb, et värav on lahti,
valvureid ei ole, kambriuksed avatud, kusjuures kõik vangid on kohal.
Täielikus arusaamatuses minister
kutsub vangla direktori enda juurde
ja küsib:
„Mis siin toimub, igal pool teistes
vanglates on põgenikud, aga teil on
kõik lahti ja vangid on omal kohal?!
Mida te teinud olete?“
„Panin neile interneti!“
***
„Mis sa vahid?! No mida sa vahid,
lurjus?! Nägu punane peas, silmad
kilavad! Kuradi joodik, selline! Ja
mis sa siin vahid, ma küsin?!“
„Hei, Jaan, pane peegel ära,
võtame napsi edasi!“
***
„Punane vein on liha-, valge vein
kalaroogade juurde,“ seletab üks
joodik teisele. „Said aru?“
„Aga viin?“ küsib teine.
„Aga viin käib tordi juurde.“
***
Arsti kabinetist tormab välja näost

punane nunn ja kaob sõnagi lausumata. Kui arst kabinetist väljub,
tunneb ta sekretär huvi, mis juhtus.
„Ma vaatasin ta läbi ja ütlesin, et
ta on rase,“ vastab arst.
„Kuid see pole ju võimalik!“ hüüatab sekretär.
„Seda küll, aga ta kokutamine
kadus nagu peoga pühitult.“
***
„Kas teate, miks liiklusõnnetusi
oli märksa vähem neil aegadel, kui
peamiseks transpordivahendiks oli
hobune?“ küsib üks mees teiselt.
„See oli sellepärast, et juht ei
pruukinud ainult omaenese mõistusele toetuda!“
***
„Mehed, täna valage mulle rohkem ja endale vähem!“ hüüab Jaan
kõrtsis.
„Miks?!“ imestavad kaaslased.
„Aga sellepärast, et täna on teie
kord mind koju vedada.“
***
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
tibukest.“

SUDOKU
SUDOKU

Ehitusmeeskond teeb üldehitus- ja
renoveerimistöid. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
Fassaaditööd: soojustamine ja viimistlemine.
Küsi pakkumist tel 5850
9769, info@auna.ee,
www.auna.ee.

RISTSÕNA

Katuse-, ehituspuusepa- ja
remonditööd, ehitusabi jne.
Ehitus Kiirabi OÜ. Tel 5919 8885,
info@ehituskiirabi.com,
www.ehituskiirabi.com.

Kõiksuse teooria

Kino

Kontsert

CINAMON

GENIALISTIDE KLUBI

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

30.01 kell 22 Super Hot Cosmos Blues Band ja Six Feet
Club

30.01–2.02 kell 12, 13.15,
14.15, 16.30, 17.30; 31.01 kell
12, 13.15, 14.15, 16.30; 1.02
kell 12, 13.15, 14.15, 16.30,
17.20; 3.02 kell 12, 14.30, 15,
17.30; 4.–5.02 kell 12, 14.15,
16.30 6 kangelast
30.01–2., 4.–5.02 kell 14.45,
18.45, 21.45; 3.02 kell 14.45,
21.45 Kõiksuse teooria
31.01–1.02 kell 11 Madagaskari pingviinid

RISTSÕNA

Ehitus

30.01–5.02 kell 15.45 Öö
muuseumis: Hauakambri
saladus
30.01, 2.–3.02 kell 15.15,
19.45; 31.01 kell 15.15, 17.20;
1.02 kell 15.15, 19.30; 4.–5.02
kell 15.15, 17.30 Loll ja lollim
kakks
30.01–5.02 kell 11.45, 13.30
Asterix: jumalate kants
30.01–5.02 kell 13 Kääbik:
Viie väe lahing
30.01–2.02 kell 18; 3.–4.02
kell 12.15, 16.45; 5.02 kell
12.15, 18 Whiplash
30.01, 2.–5.02 kell 12.30,
17.10; 31.01–1.02 kell 12.30,
19.40 Mortdecai
31.01–1.02 kell 11.15 Mesilane Maia

JAANI KIRIK
30.10 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Tanel Joamets (klaver)
3.02 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Elke Unt (orel)
6.02 kell 20 Kooride kontsert

TARTU JAZZKLUBI
30.01 kell 21 Maimztet
31.01 kell 20 Kirke Karja

6.02 kell 21 Siiri Sisask
7.02 kell 20 Sergei Pedersen

VILDE
31.01 kell 20 Jana Kütt &
Johannes Laas

Näitus
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 7.02 Tartu Variku kooli
õpilaste fotonäitus Päikesevalgus

30.01–5.02 kell 17.45 Murdumatu

kuni 18.02 MTÜ Loomuse
plakatinäitus Olen loomade
poolt!

30.01–5.02 kell 22.15 Blackhat: Kübertorm
30.01–2.02 kell 15.30, 20.30;
3.–5.02 kell 20.30 ’71
30.01–3.02 kell 20.15;
4.–5.02 kell 14.30, 20.15
Mandariinid
4.02 kell 19; 5.02 kell 16.15
Vaikuse kutse
3.02 kell 18 Noortekas: Jupiteri tõus
5.02 kell 19.45 Esilinastus:
Kibe käsi
4.02 kell 19.45 Esilinastus:
Metsik

Lamekatusetööd. Pikaajaline kogemus, kindel kvaliteet ja kliendisõbralikud hinnad. Tel 5662 9930.
Plaatimistööd Tartus ja lähiümbruses. Tel 5605 4192, web.zone.ee/
plaatimine
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme ehitus- ja remonditöid,
katused, fassaadid, ei põlga ka
väiksemaid töid. Tel 5885 5341,
ivariehitus@gmail.com.
Teeme erinevaid üldehitustöid üle
Eesti. Tel 5683 5395, siseehitus@
gmail.com.

5.02 kell 20 Ismo Haavisto

LINNARAAMATUKOGU

30.01–5.02 kell 22.30
Foxcatcher

Kvaliteetsed siseviimistlus- ning
üldehitustööd. Tehtud töödele
garantii 2 a. Küsi pakkumist tel
5593 5310.

4.02 kell 20 Krista Citra Joonas

30.01, 2.–5.02 kell 19.15;
31.01–1.02 kell 17.10 Lindmees

30.01, 1.–5.02 kell 22; 31.01
kell 19.30 Isamees

Katusetööd. Katusehundid OÜ
paigaldab valtsplekk-profiilplekk
ja kivikatuseid. Teeme erinevaid
plekitöid, paigaldame vihmaveesüsteeme ja katuselisatarvikuid.
Katuseremontööd.
Tel 5695 6885, 5667 2000.

kuni 17.02 Mari Hiiemäe näitus Vaimujutud

kuni 20.02 näitus Laulupidude generaatorid

Teeme üldehitus-, siseviimistlus-,
katuse- ja fassaaditöid.
Tel 5904 2174, www.innover.ee.
Termograafia, hoonete soojuspildistamine Tartus, Tartumaal. Tel
524 3142, www.imperialproject.ee.
Tselluvilla paigaldamine puistena – pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.
Valmistan täispuidust aknaid ja
uksi. Tel 5814 4102.
Välisuksed al 349 €. Soojustatud.
Mõõdud ja välimus Sinu soovi järgi. Valmistatakse Tartus.
Tel 5625 4169, www.askorpuit.ee.

Materjal
Ehituslik saematerjal. Servatud ja
servamata laud, vedu tasuta! Tel
511 2625.

Kinnisvara müük

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 5.02 Ülle Ottokari ja
Peeter Liivi näitus Süvataju
kaardid. Arhetüübid sõnas
ja pildis

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ene Lina,
tel 742 0656, 504 8379.
Renoveeritud maja Ihastes (elamispind 74 m², üldpind 802 m²).
Omanikult. Tel 558 5395.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
2-3toal korter Tartus. Soodsalt.
Kokkuleppel ostan kohe välja. Tel
5618 6676.

Neljapäev, 29. jaanuar 2015
Talu koos metsa ja maaga.
Tel 508 0065.

Üürile anda

tartuekspress

Kuiv kask võrk 40 l 2.00, kuiv
okaspuu 1.70 võrk. Vedu tasuta.
Tel 504 5307.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Ahiküttega korter. Tel 5606 1330.

Üürile võtta
1-toal mug korter. Tel 5808 7591.
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus
5-7aastastele muusikahuvilistele
lastele algab veebruaris Arsise
Kellade Kooli eelkursus. Vajalik
eelregistreerimine tel 734 8366
või e-posti teel tartu@arsis.ee,
www.arsis.ee.
Arvutijoonestamise (CAD) kursused. Samas müüa CAD programmid. Tel 5388 9110,
zwcad@zwcad.ee.

Kuiv küttepuu. Kuiv lepp ja kask
pikkused 30/40/50 cm. Tartus
ja lähiümbruses vedu tasuta! Tel
5458 4434.
Kuivad kaminapuud kask (40 l)
võrk 2 €, lepp (40 l) võrk 2 €. Tel
557 6177, www.kuttepuud.com.
Kuivad kaseklotsid (26-29 cm)
40 l võrkkotis 1,80 €, 60 l / 2,30 €.
Vedu Tartus. Tel 5591 5281.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.
Kuivad kütteklotsid. Võimalik väikestes kogustes. Parim hind!
Tel 511 2625.
Kuivad küttepuud lahtiselt ja võrgus. Parim hind! Min kogus 2 rm.
Tel 511 2625.
Küttehall müüb soodsalt premium
pelleteid. Tel 5687 8223,
www.kuttehall.ee.

B-kategooria koolitus Põlvas
Kesk 25. Algus 11.02 kell 16,
hind 320 €. Tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee.
Emajõe Keeltekool: uued kursused jaanuaris. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Küte

Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.
Kütteklotsid 40 L võrgus.
Hind 1.50 €. Info ja tellimine
tel 5672 1188, Tartumaa.

Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.
Puitbrikett, puidupelletid, kütteklotsid. Vedu. Ladu: Viljandi mnt
48a. Tel 514 4555.

Mööbel

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv
lepp, 38 €/m³). Min kogus 3 m³.
Vedu tasuta. Tel 5301 1161.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Halupuud, pelletid, kütteklotsid,
küttepinnud. Tel 529 0183,
www.elevus.ee.
Kuiv kaminapuu 30 cm 40 l võrgus (viimased 200 tk) soodsamalt.
Tel 525 7628.

Pakun hooldustööd vanamemme hooldamisel. Tel 511 8618.

Riided

Diivaniparadiis teeb laomüüki
defektiga toodetele. Hinnad
alates 1 eurost. Täpsem info
tel 5329 2033, Ülenurme,
Teeninduse tee 10.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Jõe butiigis hea hinnaga kasutatud suusapüksid ja -joped! Soola
10. Oleme avatud iga päev!

Koristus kodus ja kontorites, korteriühistutes. Remonditööd. Tel
5677 9397, siseehitus@gmail.com.

Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 5.–7. veebruaril kl 10-16 Tiigi
55, Tartu, Tartu Laste Turvakodu.
Tamme butiigis (Suur kaar 56)
kasutatud riided 2 eurot/tk, ostes
3 asja - hind 5 eurot!

Sõidukid
Auto ja veoki keretööd, taastamine, kahjukäsitlus, ümberehitus,
puksiir. Tel 504 0334, allroads.ee.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info telefonil 5823 2707.
Sõiduautode kokkuost.
Tel 553 3060.

Sõidukite klaaside vahetus,
parandus, kahjukäsitlus ning
toonimine. Teeme ka diagnostikat ja tulede poleerimist. Puksiirabi. Alivin Auto, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee.
Sõidukite toomine Euroopast.
Leiame teile meelepärase ja korraliku sõiduki. Tel 504 0334.

Teenused

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

Pakun tööd
Klienditeenindajale ja nõudepesijale. Vahetustega töö. Tel 744
2085, info@chezandre.ee.

TELLI
KUULUTUS

VÄIKEBUSSI RENT VÄIKEBUSSI RENT
Korteriühistu raamatupidamine,
revisjon. Tel 735 3777, 5566 1888.
Korstnapühkija. Tel 5805 0201.

1-2 päeva = 60 € päev
3-7 päeva = 55 € päev

Citroen Jumper (2014) • 8+1 kohta
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

511 6923 • aurel.ee/buss
Aastaaruanded ja raamatupidamine. Tel 736 7077 või 513 8668.
Abi san-tehnilistel töödel.
Tel 735 3777, 5566 1888.

Citroen Jumper (2014) 8+1 kohta

Lõuna-Eesti Nõid võtab vastu.
diisel•110isikliku
kW•manuaal•püsikiirushoidja
Selgitan
elu segadusi. Tel
501 1357 Tartus.

511 6923 • aurel.ee/buss

Moeateljee AVALANCEL teavitab
kliente: nüüd teenindame teid
ainult ühel aadressil: Võru 50, I korrus. Tel 5566 0797.

Väikebuss (13 kohta) ootab tellimusi. Tel 5661 9959,
www.fb.com/ABUSSOY.
Õhksoojuspumpade müük,
paigaldus. Hinnad al 669 €, järelmaks al 50 € kuus. Tel 5388 4884,
www.õhksoojus.eu.

Tutvus
59 a sale majaga naine tutvub
töötava autot omava härraga Elva
lähedalt. Tel 5846 4613.

Müük

Arvutiparandus ja mobiilikotid.
Aleksandri 8, info@nutikad.ee,
www.nutikad.ee.

Ilusate Asjade Pood: E-R 10-17, L
10-15, Tähe 21. Kodukaup, riided,
jalatsid ja palju muud Norrast.

Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu, okste purustamine. Töö
kiire ja korralik. Hinnasula -20%.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu.

Arvutite ja olmeelektroonika
remont. Tartu, Struve 8, Joorami
pood. Avatud E-R 10-18, L 10-16.
Tel 5457 2787.

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

EW ja nõukogude ajast pärit rahvariiete raamatud, hind kuni 35 €.
Tel 5663 9310.

Ohtlike puude raie ja puuhooldustööd. Tel 5190 5271.

Hõbedast esemed. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Autobussiteenused (Baltikum,
Venemaa) 50- ja 52-kohalise
bussiga. NoobelReisid OÜ, tel
5770 2550, 5373 8770.
Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025, 734 8044.
Eesti ja välismaiste firmade ostmüük-likvideerimine ja konsultatsioon. Tel 508 9565.
IT-mure? Lahendan kiiresti.
Riistvara-, tarkvara- ja elektroonikatööd, arvutite hooldus ja uuendus. Tel 5699 9884, laur@arche.ee.

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727. 24 h, 1,09 €/min.
Kanalisatsiooni ummistuste
likvideerimine. Tel 735 3777,
5566 1888.
Kandlemuusika ja rahvalikud
laulud Teie peole! Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com.
Kodused elektritööd.
Tel 735 3777, 5566 1888.

Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.

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

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

Ost

Osutan õigusteenust.
Tel 508 4169,
e-post polvaleks@hot.ee.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.
Puksiirabi, rehvide vahetus,
autoremont, värvimistööd, summutiremont. Tõrvandi, Ringtee 15
vastas, tel 5597 1196.
Puude ja hekkide ilu- ja hoolduslõikus. 15+ a kogemusi. Reserveeri
aeg kevadeks varakult! Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.
Raamatupidamisteenus. Majandusaasta aruande koostamine,
igapäeva dokumentatsiooni jälgimine, aruannete koostamine ja
esitamine, palga arvestus, jne.
Tel 529 2181, www.viher.ee.
San-tehnilised tööd, vannitubade remont, torustike ehitus.
Tel 5813 5496.
San-tehnilised tööd.
Tel 5757 0202.
Sanitaar- ja kapitaalremont (k.a
elektri- ja torutööd). Ehitus- ja
lammutustööd. Tel 5837 2544.
Sõiduautode ja veokite keretööd,
taastamine, ümberehitus, kahjukäsitlus, puksiir. Tel 504 0334,
allroads.ee.

(90 tähemärki)

730 4455

24 h =60
€
•

Loovteraapia – suhteprobleemid, depressioon, haigused jms.
Info tel 511 4081, Eva.

Abistan, hooldan vanurit.
Tel 5808 7591.

1 kuulutus =1€

tartuekspress.ee/

Koostan, korrastan töö
ohutusalaseid dokumente.
Tel 5560 2804.
Uus vann vanasse vanni, garantii
3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Osalise koormusega töötav 39-aastane mees soovib tulla kodu
abiliseks. Aivar, tel 5555 0465.

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

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

Koostan äriplaane, küljendan üliõpilastöid, raamatuid. Kogemusi
25 aastat. Tel 502 2350.

Otsin tööd

Pakume tööd CE-kat rahvusvaheliste vedude autojuhile. Töö
toimub suunal Norra-HispaaniaNorra. Meie noorde, töökasse ja
toredasse kollektiivi ootame CV-d
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Anne 51, kauplus Stiil - uued ja
vähe kasutatud riided Iirimaalt.
Kõik -20%. www.stiilriided.ee.

Märg lõhutud 30-60 cm küttepuu
soodsalt. Tel 525 7628.

Puitbrikett, kütteklots, kaminapuu, kojuveoga! Tel 528 9398.

30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

positiivselt, korrektselt CE-kategooria autojuhilt. NÕUTAV eesti
ja inglise keel suhtlustasandil!
margo@virkkus.ee

Küttepuud, vedu tasuta.
Tel 5683 3404, 5684 8808.

Puidugraanulid (tume: 6 mm /
990 kg - 189 €, Premium: 6 mm
/ 975 kg - 210 €, 8 mm / 960 kg 210 €). Transport Tartus tasuta. Tel
507 0964.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

REKLAAM

Kauplus Inderlin hindab ja ostab
vanu raamatuid, hõbeesemeid,
märke, postkaarte, kunsti jne.
Raha kohe kätte! Tel 5803 6752.
Koguja ostab EW-aegseid
korporatsioonide uuriripatseid
(naha/vapiga) kuni 200 €/tk.
Tel 5649 5292.
Raamat „Oikumeeni äärel“ (1955),
hind kuni 40 €. Tel 5663 9310.
Suur Piibel (trükitud 1938-1940).
Maksan 100-500 €. Kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.
Uued ja kasutatud raamatud ja
enne 1945 välja antud postkaardid ja fotod. Tel 503 3719.
Vanad postkaardid – mõisad,
linnad, kirikud, autod, kauplused,
ausambad, talud jne.
Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, märgid,
diplomid, aktsiad, mündid,
fotod, graafika jm vanavara.
Tel 5649 5292.

Vaba aeg

Tasuta kodumasinate äravedu.
Tel 5386 9008.

Kundalini jooga Tartus,
www.satnam.ee.

Teen ehitus- ja siseviimistlustöid
Tartus ja ümbruskonnas.
Tel 5347 1269.

Lastejooga vanusele 4-10
Tartu Joogakeskuses.
Info www.tartujoogakeskus.com.

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

Lõunane Kundalini jooga reedeti
Tartu Joogakeskuses. Info
www.tartujoogakeskus.com.

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (12 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Eesti Vabaerakond

Muudame omavalitsused OMA valitsusteks.
Riik on oma inimestest kaugenenud.
Eestimaa ei lõpe Toompea jalamil.

Neljapäev, 29. jaanuar 2015

www.vabaerakond.ee

Jõgeva- ja Tartumaa

Vajame Eestit
kõikjal Eestis!

OTSID TÖÖD?

Tule kursustele ja omanda endale uus eriala.
10.02 – 28.04.2015 Müüja-klienditeenindaja
10.02 – 13.03.2015 Kinnisvarakursus üürikoolitusega
04.03 – 06.05.2015 Hooldustöötaja koolitus koos juhendatud praktikaga
05.03 – 29.05.2015 Sekretär-juhiabi kursused
(koos raamatupidamise ja personalitöö õppega)
10.03 – 08.05.2015 Lapsehoidjate kursus koos juhendatud praktikaga
10.03 – 22.05.2015 Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamise
ja kaitsmisega

661 Märt Meesak

Märt on aktiivne kaitseliitlane,
Konguta vallavolikogu esimees

WWW.REITING.EE

662 Elo Lutsepp

Reiting Koolituskeskus
Kastani 39, Tartu. Tel 733 3690.
koolitus@reiting.ee

Elo on ajaloolane, kes usub
Eesti küla elujõulisusse

Virgal villa, laisal lambaid!

30. ja 31. jaanuaril 2015

XII VILLA PÄEVAD

Nüüd on,
keda valida!

Tiigi Seltsimajas

kontoritehnika

REEDEL
kell 14-18

s

müük ja hooldu

• TOONERID, PRINTERID, KOOPIAMASINAD
• TAHMAKASSETTIDE KIIRE TÄITMINE

Täites laserprinteri kassetti
Printerikeskuses,
SAAD Supilinna Kikerkohvikus
PÄEVAPRAE vaid 1€ eest.

LAUPÄEVAL
kell 12-16

Villaste käsitööde näitus
Villaste esemete, materjalide ja
käsitöövahendite müük
Õpitubades tutvumine arhailiste
ja kaasaegsete käsitöötehnikatega
Villaste käsitööde näitus
Seminar villaste esemete hooldamisest
Villaste esemete, materjalide ja
käsitöövahendite müük
Rahvuslikel traditsioonidel disainitud
rõivaste demonstratsioon koos
autorite kommentaaridega

Täpsem info:
www.tartu.ee/kultuuriaken

Sissepääs prii!

Pakkumine kehtib tööpäeviti 11–14 Emajõe 1a, Tartu

Emajõe 1A, TARTU, tel 739 0635
Katusepapi 4, TALLINN, tel 621 7135
E - R 9 - 18

www.printerikeskus.ee

Korraldab: Tiigi Seltsimaja Toetavad: Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp ja Tartu Linnavalitsus

SLOVAKKIA
SUUSAREIS!
mäed, veepargid, termaaveebasseinid.
koopad, lossid = SLOVAKKIA

Jasna / Tatranská Lomnica
Štrbské Pleso / Ruzomberok

Tel 511 6923

Pakett “765”

7 päeva
6 ööd
5 mäepäeva

250 €

Buss viib, toob ja
sõidutab kohapeal.
PANGE 8-LIIKMELINE GRUPP KOKKU
JA TULGE NÄDALAKS MÄGEDESSE!

aurel.ee

inimese kohta

Majutus on kõigi
mugavustega 3-toalises
apartemendis, mis asub
Liptovsky Mikulaš’i
kesklinnas. SIIN

Aurel
APARTMENTS

Liptovsky Mikuláš, Slovakia

