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Tuhatkond aabitsat korraga

Kui mullu jäi esimesse klassi astujate arv Tartus pisut alla tuhande,
siis tänavu alustab kooliteed viiendiku võrra enam lapsi. Gümnasistide arv seevastu kahaneb.
Nii jagatakse linna- ja erakoolides kokku esimese koolikella
helina saatel välja 1137 aabitsat ehk 181 rohkem kui aasta eest. 21
erineva kooli peale tuleb alustavaid klassikomplekte 56, mis on
samuti mullusest viie võrra suurem tulemus. Selles arvestuses on
eesrinnas Mart Reiniku kool ja Tamme gümnaasium, kus stardib 5
paralleelklassi. Neli esimest klassi on Kivilinna, Annelinna ja kommertsgümnaasiumis ning Herbert Masingu koolis. Kroonuaia koolis piisab neljast aabitsast, Maarja koolis ning kristlikus põhikoolis
tuleb neid tarvis kuus tükki.
Kui põhikooliõpilaste koguarv (9304) on aastaga kasvanud 201
võrra, siis gümnasiste (3024) jääb 147 jagu vähemaks. Enim õpib
lapsi Kivilinna gümnaasiumis (1450; +1), järgneb ka eelmisel aastal
samal positsioonil olnud Tamme gümnaasium (1026; +59). Seitsmendalt kohalt kolmandaks on hüpanud Annelinna gümnaasium
(835; +89). Märgatavalt on õpilaskond kasvanud veel Mart Reiniku
(+46), Veeriku (+36) ja Kesklinna koolis (+32).
Suurima languse on teinud Vene lütseum (-73), Karlova (-66) ja
Raatuse (-43) gümnaasium, mis muutuvad põhikoolideks.
Tartus tegutseb 19 munitsipaal- ning 5 erakooli. Viimastes on
õpilasi 799 ehk 58 rohkem kui aasta tagasi. Õpilaste koguarv 20.
augusti seisuga on 12 328. 2011/12 õppeaasta hakul oli see 12 274.
Kool

I klass Kokku 2012 Kokku 2011

Kivilinna gümnaasium

96

1450

1451

Tamme gümnaasium

115

1026

967

Annelinna gümnaasium

104

835

746

Kommertsgümnaasium

95

831

844

Mart Reiniku kool

119

795

749

Miina Härma gümnaasium

52

776

792

Karlova gümnaasium

72

738

804

Descartes‘i lütseum

61

672

697

Vene lütseum

58

645

718

Kunstigümnaasium

69

595

628

544

541

Raatuse gümnaasium

Hugo Treffneri gümnaasium
63

507

550

Veeriku kool

75

442

406

Kesklinna kool

63

427

395

414

388

Jaan Poska gümnaasium
Forseliuse gümnaasium

47

374

394

Herbert Masingu kool

16

247

233

Kroonuaia kool

4

137

156

Maarja kool

6

74

74

25

185

180

Erakoolid
Waldorfgümnaasium
Kristlik põhikool

6

49

45

Katoliku hariduskeskus

48

348

320

Erakool

32

186

175

Rahvusvaheline kool

7

31

21

1137

12 328

Kokku

12 274

LV haridusosakond

Direktori asetäitjad Mare Kamja (vasakult) ja Talvi Adamson arutasid
esmaspäeval direktor Toomas Sammiga, millised klassid 1. septembrist töökõlbulikud on. 
Juhan Lang

Kuigi esimene koolikell
kõlab nii Tartu Mart Reiniku
kooli Riia 25 algklasside
majas kui Vanemuise 48
hoones koolijuhi kinnitusel tingimata, on suur osa
remondist alles ees.
Juunis haugati piltlikult öeldes
pooleks Riia 25 projekt. Kui varem
loodeti, et maja saab kooliküpseks
630 000 euroga, jäi arvatust krõbedama ehitushinna tõttu ära teisele
korrusele täiendavate WC-de ehitamine ja keldrikorrusel garderoobide
rekonstrueerimine. Et asi nii kaugelegi saaks, kulus remondile 552 000
ja uuele sisustusele 68 000 €.
„Kõrge hind ehmatas meid, aga
ehitajad said suurepäraselt hakkama,“ selgitas linnavarade osakonna
ehitusteenistuse vanemspetsialist
Indrek Hunt. Rõõmustamiseks on
põhjust seda enam, et kevadel välja
kuulutatud esimesel avalikul riigihankel ei teinud pakkumist ükski
ehitusfirma ning klasside avaminegi rippus juuksekarva otsas.

Graafikust maas
Hunt märkis, et õige pea on lootust oodata varem planeeritud
tööde lõpuni viimiseks uut rahasüsti. 13. septembril tuleb volikogus arutamisele vastav eelnõu.

Juhul kui raad mõtte heaks kiidab,
plaanitakse veel samal kuul uus
hange välja kuulutada.
Ehkki koolidirektor Toomas
Sammi sõnul said klassiruumid
õigeks ajaks valmis ja uus mööbel
LÄHEB KIIREKS. Järgmisel esmaspä
eval on kooli võimlas esimesed keha
sisse, on puudujääkegi trobikond.
se kasvatuse tunnid.
li„Otsustajad, kes projekti lõikasid, ei olnud kooli inimesed. Oleks
olnud minu teha, oleks natuke teineile ähvardusena öelnud, et meie
hoonesse.
sed asjad ära ehitatud,“ möönis ta.
tuleme kolmandal sisse ja kõik!“
Kui miski veel koolidirekto„WC-potte võib sõrmede peal üles
Veel eile tuli Vanemuise 48
ri hinge kriibib, siis on see majalugeda, aga lapsi on 400. Eks seal
majas teed rajada penoplastivirnade lahku löömine, sest Vanemuise
võivad tekkida järjekorrad ja pükde, ehitusprahi ja maalrite vahel.
48sse oleks tema hinnangul kenassi pissimised, sest väikestel lastel
Koolikella asendab vahetpidati edaspidigi ära mahtunud. „Uut
juhtub seda tihedamini.“
matu kõrvulukustav puurimine.
maja poleks pidanud võtma. Vanal
See-eest said valmis 1931. aasSekka ketaslõikurite üürged. „Kui
ajal tegime uuringuid – 770 kohta
tal ehitatud Vanemuise 48 kolikka lähen 50 lapsega läbi koridori,
oli ja siin on ka üle 1000 lapse sees
manda korruse renoveerimissiis ei tohi ehitusmehed ette jääda.
olnud. Oleksime ära mahtunud,
tööd koos uute tualettidega, milMinu taotlus on, et müra tekitaaga jälle langesin poliitikute õnge.“
lele kulus 136 000 €. Maja uuemas,
vad tööd tuleks teha õhtupoole ja
Poliitika pillutada pole olnud aga
1971. aastal valmiüksnes Samm ja Reiniku. Jaaninud osas jätkub Eks seal võivad tekkida järjepäevaks kolis Riia 25 hoonest teraga ehitus paralvishoiukõrgkooli Nooruse 9 majja
korrad ja püksi pissimised.
leelselt õppetööga.
Tartu täiskasvanute gümnaasium.
1 135 000 € CO2 kvoodirarahade
niisama toksimised hommikul,“
„Kooli teevad inimesed, mitte maja
eest vahetatakse tähtaja järgi hillootis Samm, et õppetöö oluliselt
ja kuna meil on tublid inimesed,
jemalt novembriks välja katus, seikannatada ei saa.
saame hakkama!“ ei lasknud õppenad, soojustus, küttesüsteemid ja
Kummaski hoones hakkab
alajuhataja Marika Kaasik linna
ventilatsioon.
õppima võrdselt pea 400 last. Riia
veerele surumisest pead norgu.
„Need asjad, mis linn korraldas
25 majas alustab 17 ja tulevikus
„Miinus on kahtlemata asukoht,
on hästi, aga CO2ga ei lähe kuidagi
20 klassi. Kui varem avati esimeeriti maakondadest tulevatele inihästi – praegu on nad oma graafisi klasse neli, siis tänavu tuli üks
mestele. Neid, kes soovivad tulla,
kust maas,“ nentis üle 20 aasta koojuurde teha. Toit valmistatakse
on palju, aga pigem saab määravaks
li tüürinud Samm, kelle sõnul pole
Vanemuise 48 köögis ja kantakse
bussipiletite raha.“
väljast veel töödega alustatud. „Olen
sealt termostega ka Riia 25 õppeJuhan Lang

Avatud uus aasia restoran

Ülikooli 2, III korrus (SEB pangahoones)
Sissepääs ka Vanemuise pargi poolt

E - L 11 - 22
P 12 - 21

Hiina, nepaali, tai
ja itaalia toidud

Päevapakkumine kl 11 - 15
päevaprad 3€, päevasupp 1,9€
Peolaua, sünnipäevapeo voi
söögi kaasa tellimine -10%!
Opilastele, tudengitele koik -10%
Küsi pakkumist tel 747 7093.
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„Lehm istus
peale!“
Laupäeval, 25. augustil kell 14.30
istusin kesklinnas Prisma tasuta
bussi peale. Bussijuht oli 30ndates
vene keelt kõnelev mees. Bussijuht
vist arvas, et ma ei saa vene keelest
aru ja ütles telefoni: ,,Kahjuks ma
ei saa kohe tööd lõpetada, just üks
lehm istus peale!“ Olin šokeeritud.
Kas bussijuht siis ei teegi lehmal ja
inimesel vahet? Kui mees sõitma
hakkas, rääkis ta telefoniga edasi.
Buss loksus ja pidurdamise ajal oli
tunne, et lendan kohe põrandale.
Palusin viisakalt, et ta sõidaks paremini. Selle peale ütles bussijuht, et
mina teda ei õpetaks ja kasutas taas
paari tugevamat väljendit. Poest
lahkudes lootsin, et on teine bussijuht. Teistega olen väga rahul,
aga sellist nägin küll esimest korda.
Paraku oli ikka sama mees roolis.
Mul olid rasked pakid – 10 kg kassiliiva ja 2 liitrit keefiri. Koos minuga
olid bussis veel paar inimest, nende
seas üks vanem daam, kellel olid
samuti rasked kotid käes. Bussijuht
avas ikkagi ukse ainult pooleldi, ise
salamahti meie üle itsitades.
Elan Aura keskuse vastas ja palusin
seal peatust. Selle peale ütles ta väga
kurja häälega: „Ei!“. Vanem daam
ütles, et ka tema väljuks hea meelega Aura juures. Läksin jälle bussijuhi
juurde ja küsisin, et kas siis tõesti ei
saa peatust? Bussijuht ütles, et tema
pole mingi takso ja olgu ma vait.
Veel lisas, et vanadaami koht on
kalmistul. Bussijuhi nime polnud
kusagil kirjas, ent loodan, et Prisma
võtab midagi selle inimesega ette.
Kord oli nii, et seisin üksi Aura keskuse peatuses ja Prisma buss peatus ja viis mind kesklinna. Roolis oli
vanem härrasmees.
Elena Asari

Kadri Lainas
Prisma Peremarketi turundus- ja
kommunikatsioonijuht:
Kirjeldatud bussijuhi käitumine on
täiesti lubamatu. Palume väga vabandust bussi kasutanud inimeste ees!
Oleme võtnud ühendust bussifirmaga ja palunud neil leida lahendus.
Juhul kui bussi kasutajad peaksid
kogema ebameeldivat teenindust,
palume sellest kiiresti Prismale teada
anda, et saaksime kohe reageerida.
Õnneks on teine bussijuht äärmiselt
meeldiv härrasmees, kes on saanud
klientidelt väga positiivset tagasisidet.
Loodame väga, et taolised vahejuhtumid enam ei kordu.
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Politsei näitab hambaid

Politsei on kooli alguses liiklusturvalisust tagamas tavapärasest
suuremate jõudude ja vabatahtlike abiga. Joobes juhtidele ning
suurtele kiiruseületajatele lubatakse neil päevil taotleda võimalusel alati aresti.

Spordialasid uduselt Albionilt“,
mis annab ülevaate Inglismaalt
pärit aladest, mis on ka Eestis
jõudsalt kanda kinnitanud nagu
näiteks kriket, ragbi ja squash.

Iluvõimlejate rongkäik
Täna kell 16 avab Võimlemisklubi
Janika hooaja rongkäiguga, mis
algab raekoja platsilt ja liigub A.
Le Coq‘i spordimajja.

Eeden soovib laieneda
Paviljon peksti ribadeks
AS Tasku Keskuse juhatuse liige Veiko Keerberg, keskuse juhataja Eveli Opmann ja Tartu Ehitus ASi
objektijuht Martin Mõistus seisavad uue kaubatänava ehituse kõige rohkem peamurdmist nõudnud
detaili – seina taha peidetud betoonvaia ees. 
Juhan Lang

Plasku pandi Taskusse
Täna avati Tasku keskuse
2400ruutmeetrine juurdeehitus, mis ühendab
praeguse kaubanduspinna Plaskuga. Peatselt on
kavas laieneda ka Soola
tänava poolsesse külge.
Tasku laienduse maksumus
koos Plasku renoveerimisega ulatub kolme miljoni euroni. Kokku on keskuse (sh Dorpati) ehituse alla pandud üle
60 miljoni euro. Tasku keskuse juhataja Eveli Opmann ütles,
et nipet-näpet jääb siiski veel
kõpitseda. „Nii nagu koduski
– viimane liist jääb ikka panemata, aga jalga ei murra,“ kinnitas ta.
Uuenenud keskuses on
pa nust at ud moebrä ndidele. Uksed avab 15 uut kauplust.
Suurimad neist Seppäla ja Lindex. Teiste seas on esindatud
veel Puma, Kanela, Hello Kitty
ja Orsay brändid. Samuti alus-

tab kolm uut toidukohta: Square
Kebab, Yo! ja Boost Juice Bar.

Ära tasub viie aastaga
Esimesel korrusel on tulevikus
võimalik kasutada Tartus võrdlemisi ainulaadse kontseptsiooniga tualette, kus naistel-meestel
kätepesuruum ühine. Opmanni selgitusel soovitakse nõnda
meesterahvaid distsiplineerida.
Suurim keskusest lahkuja oli
Walkingu kingapood, mis varem
tegutses Plasku esimesel korrusel.
Et kaubamärkidest on keskuses
esindatud võrdlemisi mainekas
plejaad, on Opmanni sõnul sihipärase töö tulemus. „Ülemaailmsed brändid niisama sellele mõttele ei tule, et Tartusse pood teha.“
Kolme miljoni euro suurune
investeering hõlmas peale Tasku
uuendamise ka Plasku ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi väljavahetamist. Äriplaanis on hiljutise investeeringu tasuvuse ajaks
märgitud viis aastat.
Opmann ütles, et tartlase

maksevõime pärast muretseda ei
maksaks, sest seitsme kuuga on
keskuse käive kasvanud 15%. „Iga
aasta teenime raha juurde, mitte
ei maksa peale. Ega neid asju ehitata viieks aastaks, vaid võib-olla
sajandiks.“
Linnaga sõlmitud servituudilepingu järgi peab uus kaubatänav olema läbipääsuks avatud
iga päev kell 7–23. Seda ka riigipühadel.
Hoonet haldava Estiko tulevikuplaanid juurdeehituse avamisega ei piirdu. 2013. aasta kevadel
loodetakse avada renoveeritud
kaubahall ja veel sel aastal alustada raekoja taha Toomemäele
luksushotelli ehitamist.
Plaanides on ka Tasku keskuse laiendamine Soola tänava
poole nõnda, et uued kaubapinnad tulevad praeguse bussijaama krundile ja tulevikus jääksid bussidki megakeskuse katuse varju. Kui detailplaneering
heaks kiidetakse, soovitakse
töödega alustada viie aasta jooksul.
Rasmus Rekand

Ööl vastu laupäeva lõhkusid
huligaanid Kivilinna gümnaasiumi bussipeatuse paviljoni, mille
remont läheb maksma üle 800
euro. Linn lubas uue paigaldada
hiljemalt järgmise nädala jooksul.

Linn saatis volikogule Kalda tee
1c ja Ihaste tee 3 kruntide detailplaneeringu algatamise eelnõu
eesmärgiga kaaluda võimalusi
kruntide liitmiseks ja ehitusõiguse määramiseks Eedeni kaubanduskeskuse laiendamiseks
ning parkimis- ja liikluskorralduse
lahendamiseks.

Klohmiti omasid
Ööl vastu 26. augustit lükkas
tuttav mees Küüni tänaval teist,
põhjustades kannatanule tervisekahjustuse, samal ööl viidi Anne
tänava toitlustusasutusest traumapunkti teinegi semult naha
peale saanud mehepoeg. Paremini ei läinud ka naisel Hommiku
tänava korteris, kellele veel enne,
kui uus päev jõudis alata, kargas
kallale meestuttav.

Inglise sport koduõuel
Täna avati Eesti Spordimuuseumis näitus „Tuntud ja tundmatud.

Tartu PINK Helsingis
Teisipäeval, 28. augustil esitlesid Tartu Kõrgema Kunstikooli mööbli- ja tekstiiliosakonna
tudengid Helsinki Metropolia
Rakenduskõrgkooli disainiosakonna galeriis ühisprojekti PINK,
projekti juhendavad disainer
Monika Järg ja sisearhitekt Jaak
Roosi.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Jan Lukk
Balti Travel Grupp tegevjuht
Hansabussi osakonna juhataja
vestles bussijuhiga ja võttis temalt
seletuse. Hetkel toimub veel ettevõtte kvaliteediosakonnas juurdlus
ja selgub, kas konkreetne juht sobib
sellele tööle.

Annelinna haruraamatukogus on ajalehtedes suuremad ristsõnad
siivsalt valge paberiga kinni teibitud, kuna muidu tikub väljaanne
ülearu pikaks ajaks ühe inimese ette toppama jääma ja sõltuvalt
ristsõnasõbra nupukusest tuleb lugemishuvilistel teinekord tunde
R. Usin
oodata. 

IVAN GONTŠAROVI KANGELASBALLAAD

Lavastaja Peeter Raudsepp
Kunstnik Silver Vahtre
Osades Rein Pakk, Raivo Adlas,
Liisa Pulk, Margus Jaanovits,
Külliki Saldre, Priit Strandberg,
Markus Luik, Martin Kõiv

Esietendus juba sel pühapäeval kell 19 Sadamateatris
vanemuine.ee
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Palametsa
pajatused

Mõnda Tartu
apteekidest
Meie linna ajalooline esindusväljak, varem Suure turu, nüüd Raekoja platsina tuntud, on läbi sajandite seotud apteekide ning farmaatsiaga. Vana linnaplaan näitab raekoja ees kahte hoonet, millest üks
oli apteek. Pärast Liivi sõda, kui Dorpat kuulus mõnda aega PoolaLeedu aadlivabariigi koosseisu, tegutses linnas koguni kolm apteeki.
Nimelt rajati 1593. a rae otsusega nn vana linnaapteek. See asus küll
mõnevõrra kaugemal, Emajõe kaldal, kalaturu juures, kus oli ruumi
ka ravitaimede aiale. Paraku muutus see apteek peagi kõrtsitaoliseks
õllemüümise ja õllejoomise kohaks, kus tegeleti ka kuradipiibli lugemise ehk kaardimänguga. Mis arusaadavalt raadi pahandas, kuigi
piiritusejookide müük rohupoest oli tol ajal tavaline.
Põhjasõda tegi meie kodulinna sõna otseses mõttes maatasa. Kui
1715. aastast lubati Vene linnadesse küüditatud Tartu kodanikel oma
kodude ahervaremetele naasta, siis taastati esmajoones apteek. Ja 18.
sajandi lõpul tegutses Tartus jälle 3 rohupoodi. Tähendab – asi
Tartu sai laialt
tasus ennast ära.
tuntuks farmaatÜlikoolilinnana sai Tartu
laialt tuntuks farmaatsia uurisia uurimise ning
ning apteekrite väljaõpetaapteekrite väljaõpe- mise
mise keskusena. Sellele tuntusetamise keskusena. le pani aluse siin 30 aastat töötanud professor Johann Dragendorff ja 20. aastasaja alguses Peterburist tulnud Ivan Kondakov. Siis
asus suurkooli farmaatsiainstituut nn vanas ülikoolis, hoones Raekoja platsi ja Suurturu Rüütli uulitsa nurgal. Õige palju õppis proviisoriks juute, keda eeskirjade kohaselt tohtis olla üliõpilastest mitte
üle 5%. Selle normi range jälgimine sajandivahetusel viis kuulajate
arvu mõne aastaga ligi 4 korda alla.
Hästi käidavas kohas Raekoja platsi otsas tegutses Kivisilla apteek,
mille tegevusest on talle omasel muhedal moel kirjutanud Oskar
Luts oma mälestusteraamatus „Ladina köök“. Just siin möödusid
tema apteekriõpipoisi aastad. Kuigi see asutus on nüüdseks hingusele läinud, ei ole linna keskväljak apteegita. Täies elujõus püsib Raekoja apteek, mis 25. augustil tähistas oma 90. asutamispäeva. 1922. a
oli see üldse üks esimesi omavalitsusele kuulunud apteeke Eestis.
Apteegi asutaja ja esimese pikaajalise juhataja proviisor Rudolf Krause käe all töötas siin 5 farmatseuti ja 13 inimest abipersonalina. Tolleaegne apteek valmistas enamiku ravimeid: tinktuure, siirupeid,
pulbreid, salve ning kosmeetikat, isegi hambapastat, ise. Rikkalikult
sisustatud ning hästi varustatud laboratooriumis polnud töötingimused just kerged. Retseptar töötas seistes 6 tundi järjest, assistendil oli alatasa ronimist vajalike ainete allatoomiseks kõrgetelt riiulitelt ning anumate tagasiviimiseks ettenähtud paika. Kõik pidi olema
akuraat omal kohal – sest apteegitöö nõudis täpsust.
Nõukogude ajal oli Raekoja apteek jaemüügi apteek filiaaliga Tartu
sünnitusmajas ja müügipunktidega Piirissaarel ning Luunjas. Üht
aegu oldi praktikabaasiks suurkooli farmaatsiaosakonna tudengitele.
Perioodi lõpul oli apteegis 54 töötajat, neist 30 eriharidusega spetsialisti. Enamik ravimeid segati kohapeal, nii et sageli oli proviisoril tööle
tulles oma paarsada retsepti ees ootamas. Puudust tunti paljustki, aga
hea tahtmise ja kogemuste juures tuldi toime ning vanematel tartlastel on põhjust öelda Raeapteegile selle tähtpäeval siiras aitäh!

SEPTEMBRIKUUS
Teatri 143. hooajal jõuab
lavale 18 uuslavastust.
Kolm neist mahuvad septembrisse.

Koolikella helina kajas, juba
2. septembri õhtul, esietendub
Sadamateatris „Oblomov“. Rein
Paku kehastatav aadlimees Ilja
Iljitš Oblomov on leebe ja heasüdamlik, uljas unistaja, kuid
paraku ka parandamatult laisk.
Aegamööda omandab laiskus
peaaegu et eksistentsiaalsed
mõõtmed, muutub otsekui viitsimatuseks elada. Ja siis paiskab
saatus tema ette elu suurima
armastuse ja koos sellega küsimuse: kas nüüd või mitte iialgi?

Avar nüüdiskunst
Tamperes
Täna kell 17 avatakse Tampere
majas Soome kunstnike näitus
Tampere mitmekülgsest moodsast
kunstist.
AvaraTaide on Tampere professionaalsete kunstnike ühing. Näitusel osaleb 12 ühingu liiget ja välja on
pandud fotosid, maale, skulptuure
ja installatsioone. Tööd on tehtud
erinevates tehnikates traditsioonilistest maalidest ja monotüüpiatest
puulõigete ja pigmendifotodeni. Ka
teemade valik on lai: Soome metsad erinevatel aastaaegadel, inimese suhe loodusega ning üksindus ja
elu rasked hetked, aga ka igapäevased teemad nagu tänavavaated.
„Näituse tööd on jõulised ja värvirikkad, koleda ja ilusa segu,“ märkis
ühingu esinaine Heli Innala. Maja
galerii on avatud iga päev kell 9–18,
sissepääs tasuta.

Vene Hamlet
Oblomovi nukkerkoomiline
elukäik on romaani ilmumisest
peale tekitanud hulgaliselt vaidlusi. Teda on peetud korraga
traagiliseks kangelaseks, „vene
Hamletiks”, kes ei sobitu oma
ajajärgu mandunud ühiskonda,
aga teisalt ka inimliku armetuse, allakäigu ja stagnatsiooni
sümboliks, kes aktiivselt takistab „uue elu” ja „uute inimeste”
esiletõusu. Vene teatrilavadel on
„Oblomov” ajast aega olnud eeskätt lopsakate karakterite loomise allikas, mille kodumaine
vaste nii stiililt kui sisult võiks
ehk olla Hugo Raudsepa „Vedelvorst”.
Ivan Gontšarovi sünnist möödub tänavu 200 aastat. Vene 19.
sajandi kirjandusklassika tähtteos jõuab sel puhul esmakordselt Eesti teatrilavale. Lavastaja
Peeter Raudsepp on truppi kutsunud veel Raivo Adlase, Liisa
Pulga, Margus Jaanovitsi, Külliki
Saldre, Priit Strandbergi, Markus
Luige ja Martin Kõivu.
Nädalapäevad hiljem, 7. septembri ennelõunal ootab Teatri Kodus külalisi vanahärra Pet-

Elulõngad ja viina
marjad botaanikaaias

Laisk, ent üllas Ilja Iljitš Oblomov (Rein Pakk) valgustab publikut
alates septembrist Sadamateatri laval. 
Andres Kannel

tson. Üksiku mehe metsatalu
uksest astub ühel kaunil päeval sisse kingitus ise – kass Findus. Kuidas vanamehest ja kassist sõbrad saavad ning miks on
parem olla kahekesi, räägibki
lastelavastus „Pettson ja Findus“.
Osades Karol Kuntsel ning Ott
Sepp, lavastajaks Marko Mäesaar.
Sügist tervitab Vanemuine
22. septembril jazzilavastusega „Moonlight Ekspress“. Frank

Sinatra, Tony Bennet, Glenn
Miller, George Gershwin, Benny
Goodman, Diana Krall, Nat King
Cole ja teised tähed on need väljavalitud, kelle loomingule Hedvig
Hanson, Uku Suviste, Aivar Tommingas ja Vanemuise balletiartistid oma tõlgenduse annavad.
Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja avakontsert koostöös
Eesti Kontserdiga toimub kontserdimajas 14.09 kell 19.
Rasmus Rekand

TÜ botaanikaaias on võimalik 1. ja
2. septembril imetleda võimsaid
elulõngasid ja viinamarju. Nädalavahetuseks üles seatud näituse eksponaadid on pärit Roogoja talust
ning valdavalt tutvustatakse kodumaiseid sorte.
Viinapuude kasvatusega on
Roogoja talus tegeletud 1954. aastast. Praegu on katsetuses üle 100
erineva viinamarjasordi. „Eesmärgiks ei ole omada suurt sortimenti, vaid välja selgitada, missugused
viinapuud sobivad meie kliimasse,“
selgitas botaanikaaia direktori asetäitja Jüri Sild.
Esimesed elulõngade ristlused
tehti Roogoja talus 1979. aastal.
Üheks esimeseks õnnestunud hübriidiks sai „Valge daam“, mis innustas
edaspidi intensiivsemat aretustööd
tegema.

Tööd saab

KLIENDITEENINDAJA
PEIPSI KÜTTELADU OÜ
müüb
KVALITEETSET PAKITUD
TURBABRIKETTI
(kilepakendis).

PUITBRIKETTI

(kandiline, kilepakendis).
Alusel 960 kg.

SOODUSHINNAGA PELLETIT
(1 kott = 16 kg, graanul Ø 8 mm).
Alusel 900 kg.

Kohalevedu kokkuleppel tasuta.
Info 5666 4451.

TÖÖKOHUSTUSED:
Klientide teenindamine
Kauba vastuvõtt ja väljapanek
Inventuurides osalemine
Muud kaupluses vajalikud tööülesanded
OMALT POOLT PAKUME:
Konkurentsivõimelist töötasu
Kaasaegset ja arenevat töökeskkonda
Toetavat meeskonda
Ettevõttesiseseid karjäärivõimalusi
Erinevaid soodustusi
KANDIDAADILT EELDAME:
Eelnevat töökogemust klienditeenindajana või erialast
haridust
Ausust ja täpsust
Eesti keele oskust B-tasemel
Suhtlemisoskust ja kohusetunnet

Tööle asumise aeg: kohe
CV-d koos sooviavaldusega ootame
kuni 7. IX 2012 aadressil Ujula 2, 51008 Tartu.
Märksõna “klienditeenindaja” või kristi@tartutk.ee
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Tamme gümnaasiumi vilistlasorkestri vanem Hart Mõtsmees (vasakult), trummitüdruk Merli Liivakant ja dirigent Gunnar Pettaig jagasid teisipäeva
õhtul Holmenkolleni suusakeskusest saadud kingitused Tartu lastekodudele võrdseteks pakkideks. 
Juhan Lang

Ütle seda lilledega...

Lillesalong

Vihmametsa Lilled

• lilleseaded
- matusteks
- pulmadeks
- pidulikeks sündmusteks
• ruumide dekoreerimine
• kullerteenus Tartu linna piires
Kruusamäe 14, Tartu
E-P 10-18, tel 5842 1721.
www.vihmametsalilled.eu

Norrakad riietavad
sadakond Tartu last
Mullu septembris võõrustas Tartu Tamme gümnaasiumi
vilistlasorkester (TTG) Norra puhkpilliorkestrit Ullensaker
Janitsjar. Sel laupäeval annab TTG Laulupeomuuseumis
kontserdi, kus kolmele lastekodule antakse üle aasta
jooksul fjordidemaal kogutud rikkalikud abipakid.
„Tekkis väga soe side kahe kollektiivi vahel ja tagasiteel Norrasse tuli neil mõte, et mingil moel
võiks aidata Tartu lastekodusid.
Nad palusid mul uurida, kas selleks
on vajadust,“ kirjeldab TTG vanem
Hart Mõtsmees, kuidas aasta kestnud heategevusprojekt alguse sai.
Pärast linna sotsiaalosakonnaga
suhtlemist reageerisid Koidu keskus, kus viibib üheksa 15–22aastast
poissi, Käopesa lastekodu 57 poisi
ja tüdrukuga ning 53 kasvandikuga
kristlik noortekodu. Norrakad said
kogumise lihtsustamiseks nimekirja, kus kirjas inimeste arv, sugu
ja vanus.
Ullensaker Janitsjari initsiaatori
Aud Helene Hanseni sõnul kasutati riiete ja mänguasjade kogu-

miseks orkestrantide perekondade, sõprade ja naabrite abi. Appi
võeti kõikvõimalikud suhtluskanalid, plakatitest kuni e-kirjadeni.
„Nii paljud inimesed tahtsid
anda, et pidime kogumise
lõpetama,“ nendib Hansen. „Ei saanud võtta
rohkem, kui TTG-l oli
bussis ruumi. Viimase asjana mahtus peale
roosa kolmerattaline.“

Sõbralikud Ulljanid
Tartlased käisid ka ise paar
nädalat tagasi Norras ja andsid seal kaks heategevuskontserti. Holmenkolleni suusakeskus
toetas omalt poolt mitme kotitäie

uute kampsunite, mütside, särkide ja kottidega.
Igale lastekodule kingitakse
laupäevasel kontserdil mänguloom. Inspireerituna Ullensakerist hakkavad kõik kandma nime
Ulljan. Kui kaisuloomad antakse pidulikult lastekodu esindajatele üle tasuta kontserdil kell 16,
siis ülejäänud asjad viiakse kohale
juba sama päeva hommikul.
Hansen tunnistab, et idee
lapsi aidata tekkis juba viis
aastat tagasi, kui külastati orkestriga Vilniust.
„Oli väike kontsert ühes
lastekodus ja see avaldas
meile kõigile muljet. Nägime vajadust ja tahtsime nende heaks midagi teha, aga
kuna puudusid kontaktisikud, ei teinud me midagi. Kui
tutvusime TTGga, leidsime
inimesed, kes tahtsid meiega
koostööd teha.“
Juhan Lang
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
„Sa oled mind sel aastal juba
kuusteist korda petnud!“ süüdistab naine meest.
„Mulle ei meeldi valetamine!“ vihastab mees. „Mitte
kuusteist, vaid viisteist korda!“

Klient küsib müüjalt:
„Kus on teie kaupluse juhataja?“
„Ta sõitis sugulaste juurde.“
„Ja millal ta tagasi tuleb?“
„Kolme aasta pärast, kui
enne ei tule amnestiat.“

Vestlevad kaks sõpra.
„Kuule, ütle mulle, kas punase
tule all võib üle tänava minna?“
„Võib, aga käed tuleb üleval
hoida.“
„Miks?“
„Et haiglas oleks kergem sul
särki seljast ära võtta.“

„Ei,“ ütleb kaupmees, „me ei
või kuidagi tagasi võtta grammofoni, mida on juba terve
aasta tarvitatud. Mis sel aparaadil siis viga on?“
„Vaadake,“ vastab šotlane,
„nõel on lausa läbi kulunud.“

“Kas Sa oskad sukelduda?”
“Jah.”
“Aga mitu minutit Sa suudad
vee all olla?”
“Kuidas kunagi.”
“Kuidas sellest aru saada?”
”Oleneb sellest, kui kiiresti
mind välja tõmmatakse!”

Rongis küsib üks sõber teiselt:
„Miks sa nii sünge oled?“
„Teeb ikka süngeks küll!
Tütar jäi rasedaks, naine on
haige, tööasjad on korrast ära
ja üleüldse ei sõida me praegu
õigele poole!“


Metsas on pidu - jänesel on
juubel. Teda otsustavad õnnitleda ka hundid. Nad kirjutavad
õnnesoovi ära, aga ei tea, kuidas alla kirjutada. Kas „Hundid“,
„Grupp hunte“ või „Hundikari“?
Lõpuks otsustavad nad alla kirjutada: „Kari seltsimehi“.

“Kas see on tõsi, et teie vend
töötab väga tähtsa leiutise kallal?”
“Tõsi mis tõsi! See, mille
kallal ta töötab saab hukatuslikuks televisioonile!”
“Millise leiutisega võiks siis
tegemist olla?”
“See on värviline raadio!”

Vaksali raadiosõlm teatab:
„Rong väljub teiselt teelt.
Kaitseväelastele ja politseinikele selgituseks: rong väljub kolmandalt ja neljandalt rööpalt.“

Lennudispetšer saadab lendur Jacksonile signaali:
“Me ei saa teiega ühendust!
Kui kuulete mind, vibutage tiibadega!”
Vastus Jacksonilt:
“Ma maandusin juba kaks
tundi tagasi. Kui kuulete mind,
vibutage dispetšeriputkaga!”

Lihakombinaat lasi uudistootena välja ööbikuvorsti.
Kaubal oli hea minek ja seda
lasti välja järjest rohkem. Üks
uudishimulik ajakirjanik hakkas
huvi tundma, et kustkohast
saadakse nii palju ööbikuid.
“Nendega meil ongi kitsas
käes,” vastas lihakombinaadi
direktor. “Seepärast segamegi
ööbikuteliha härjalihaga.”
“Ja millise suhtega?”
“Hetkel paneme pooleks üks härg ja üks ööbik.”

Bourne‘i pärand
Märulifilm, alla 12 a keelatud, linastub Cinamonis 30.08 kell 22.15.
Bourne‘i saaga üks arhitekte, lavastaja-stsenarist Tony Gilroy toob publiku ette uue peatüki sellest populaarsest agendilugude sarjast, mille senised filmid on kogunud maailma kinodest ligi miljard dollarit. Gilroy
laiendab menukirjanik Robert Ludlumi poolt loodud Bourne‘i universumit uue algupärase looga, tutvustades
uut kangelast (Jeremy Renner), kelle eluohtlik situatsioon on põhjustatud senise kolme filmi sündmustest.
Pingelises põnevusfilmis „Bourne‘i pärand“ mängivad Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Stacy
Keach ja Oscar Isaac, kellega liituvad käesoleva sarja veteranid Albert Finney, Joan Allen, David Strathairn ja
Scott Glenn.

Kino

Kontsert

Cinamon

Antoniuse õu

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

30.08 kell 20 Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide
Ühing

31.08–5.09 kell 13.30, 16,
18.35, 19.30, 21.45; 6.09 kell
13.30, 14.35, 16, 18.35, 21.45
Bourne’i pärand
31.08–6.09 kell 22.15 Abraham Lincoln: Vampiirikütt
31.08–6.09 kell 16.30, 20.45
Hull isa

Klubi Jazz
7.09 kell 21 Lembit Saarsalu
kvartett ja Anna Põldvee

Klubi Rock & Roll

31.08–6.09 kell 20 Naabrivalve

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

31.08–6.09 kell 12.45, 17.45,
22 Palgasõdurid 2

31.08 kell 21 Ela Rock & Roll
hästi! Esineb Singer Vinger

31.08–6.09 kell 15.45 Täielik
mäluvahetus

Tartu Jaani kirik

31.08–5.09 kell 12, 12.30,
14.45; 6.09 kell 12, 12.30
Vaprake (eesti keeles)

4.09 kell 21 Tornimuusika:
InBoil

31.08–6.09 kell 18.15 Pimeduse rüütli taastulek
31.08–2.09 kell 11.45, 13.45,
17.15; 3.–6.09 kell 13.45,
17.15 Keelatud tants 4
31.08–6.09 kell 15.15, 21.30
Ted
31.08–2.09 kell 11.30, 14.15,
18.45; 3.–6.09 kell 14.15,
18.45 Jääaeg 4 (eesti keeles)

Vanemuise
kontserdimaja

kuni 12.09 Tartu lastekunstikooli õpilaste lõputööde
näitus
kuni 12.09 Sergei Jerjomini
näitus Klaasisulatamine ehk
fusing

Tammelinna
raamatukogu
kuni 31.08 Liive Koppeli
akvarellide ja maalide ning
Anne Kokkovi õlimaalide
näitus Kuulates viljade küpsemist
kuni 29.09 fotonäitus Suvine
pööripäev

Muu
Arsise Kellade Kool võtab
vastu uusi 7-10aastasi õpilasi. Samas ootame täiskasvanuid käsikellamängu õppima
Info ja registreerimine Tartus
tel 734 8366, 510 2070 või
tartu@arsis.ee. www.arsis.ee.

1.09 kell 19 XX sajandi muusikaeksam – vinüülist mp3ni

Näitus
Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 3.09 Johanna Mudisti
ja Malle Raeti maalinäitus
UneUdus

Linnaraamatukogu
kuni 31.08 näitus Endisaegseid spordiraamatuid
kuni 8.09 Sven Antsoni ja
Anneli Andersoni maalinäitus
Üks tee, kaks asja
kuni 8.09 Eesti nahakunstnike liidu näitus Konrad Mägi.
Köidetud

Äsja 100aastaseks saanud,
kuid endiselt nooruslik Tartu
Akadeemiline Meeskoor
ootab uusi ja ka endiseid
laulumehi oma auväärsesse
seltskonda. Lauljate vastuvõtt
toimub septembrikuu jooksul
esmaspäeviti ja neljapäeviti
algusega kell 18.30 õpetajate
seminari aulas (Salme 1a).
Vaata ka www.tam.eu.

LAUATENNIS
6–10aastastele
lastele

Tulla pühapäeval kl 11
Veevärgi spordisaali Tähe 118.
Spordiselts Kalev
Tel 557 7677

tartuekspress
MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD

Aedade, väravate ehitus, väravaautomaatika paigaldus ja hooldus. www.muraia.ee, tel 501 6453.
Annan rendile miniekskavaatori
(1,6 t) ja haagise. Hind 90 €. Tel
5551 0990, www.rentexrent.eu.

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

Tel 5366 5327

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel. Tel 742 0240,
506 2212, www.robinsonkv.ee.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Pakun tööd

Astri Pagar võtab tööle nõudepesija-koristaja, kondiitri ja
taignatöötleja. CV palume saata
aadressil terje@astri.ee või postiga
Riia 195c, Tartu 51014. E-R 9-16ni
tel 5647 4219.
Juntson Haldus OÜ pakub tööd
kohusetundlikule kojamehele
Ujula ja Tähtvere piirkonnas.
E–R kl 9–16 tel 5813 5600.

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

4toal mug korter Ilmatsalus (7 km
Tartust, kool, lasteaed, aiamaa).
Tel 529 9918.

Ootan abiks naisterahvast 2 korda nädalas paariks tunniks, Tartus.
Tel 733 9315.

Katuste ehitus, remont, katuseaknad. Korstnad, korstnapitsid.
Tänavakivi. Tel 5625 1750.

Kinnistu Nõo v (3 ha, oja kaldal,
olemas eh.luba, projekt, el.liitumine,
viljapuud). Tel 5196 3718.

Majade, hoonete soojustamine
puistevillaga. Tel 5665 0604,
502 0066, puistevill@gmail.com.

Ridaelamuboks Peipsi ääres
Rannapungerja jõe kaldal (jõeni
20 m, Peipsi järveni 200 m).
Tel 5681 4505.

Vajatakse korjajaid astelpaju
istandusse Märjal (Viljandi mnt ja
Räni külla suunduva tee ääres).
Tel 5330 3126, 5622 2742.

Kinnisvara ost
1-2toal korter. Tel 528 6523.
2-3toal korter. Tel 5561 4114
Müüa saunaahi (kasutatud, aga
muidu töökorras) ja mustast
rauast kuumaveeboiler. Paarituvad omavahel ideaalselt ja annan
ära sümboolse summa eest.
Samas ostan roostevaba (80 l)
boileri. Tel 505 4018.
Saunade ehitus, saunalavad vastavalt tellija mõõtudele. Muud
puidutööd. Tel 5300 3364.

Materjal

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

Männikooremultš. Tel 5197 8500.
Müüa aiavõrk. Tel 5695 5969.

3-4toal korter. Tel 507 4635.
Põllu- ja rohumaid Tartumaal.
Tel 5620 4096.

Üürile võtta
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.
1-toal korter. Tel 501 3219.
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-toal korter. Tel 502 2728.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3toal ahiküttega korteri otse omanikult (kuni 250 €). Tel 5812 9127.

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

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuivad). Tel 5301 1161.
Haluküte OÜ müüb lõhutud küttepuud nii konteineris (2 rm) kui
lahtiselt (erinevad mõõdud), võrgus küttepuu 30 cm ja lõikamisjääke. Tel 504 3100.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Transport tasuta. Tel 5193 8862.

Väike pagaritöökoda Norras otsib
kogenud pagar-leivaküpsetajat
ja kondiitrit. Abistame elamise
leidmisel ja töödokumentide vormistamisel. CV saata n_tereza@
hotmail.com. Info +474 826 1578.

MisFekaalivedu, ummistuste
Uus
vann vanasse vanni 2 tunniga!
ind
ind503 1943, www.vannvannis.ee.
i htrasside
h
likvideerimine,
pesu.
Tel
r
t
u
k
juhtub
Tel 558 8811,
Ele www.fekto.ee. ttepu
ü
K
talvel?
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ist
us

Küte

äp

Kinnisvara müük

ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Puusärgid ja matusetarbed.
E–R 10-18, L 10-14, tel 765 4202,
Ringtee 1, Tartu.
Hallituse ja majavammi tõrjetööd. Analüüsid. Eksperthinnangud. Ekspertiisid. Tel 5662 9559,
www.niiskusabi.ee.

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

Teenus

Loomad
Müüa collie kutsikad. EKL tõutunnistus. http://pamparix.ucoz.com/
Tel 5656 5145.

Mööbel
Müüa valik kasutatud diivaneid,
ka lahtikäidavaid. Tule, vaata ja
vali omale sobiv. Asume Tartus,
Riia 138-2, Diivaniparadiisi taga.
Tel 5803 4531.



Vedu ja kolimine üle Eesti algusega Tartust. www.karibuauto.ee,
tel 553 2140.

Värvilise metalli kokkuost
Tartus Tähe 114B.
www.metallikaubandus.ee,
tel 5836 7801.

Tervis
Klassikalne massaaž, pediküür
naistele ja meestele, valgusteraapia. Tel 5562 2121.

Müüa VW Passat 2,0 (85 kw, 2005.
a, punane, 5300 €). Tel 521 3038.

Küttepinnud, ka tükeldatud. Transport tasuta. Tel 5193 8862.

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

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

Sõidukid

Soodsaim autoremont ja
rehvivahetus Tartus Näituse 27.
Tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee.
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Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta.
OÜ Tartu Tuli, info ja broneerimine
tel 730 5387.
Loomaarstiteenused.
Tel 734 6404, 514 8998.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Radiaatorite vahetus, küttesüsteemide hooldus ja muud torutööd. Tel 516 6836.
Soodsalt torutööd. Tel 5818 3498.

Tule! Aitame! Erakorraline ABI
ALKOHOLISÕLTUVUSE korral
Hiina meditsiinist. LY CHINI OÜ.
Tel 748 4677, 5837 9246,
505 8381.

Muu
Müüa väga ilus suur sõnajalg.
Tel 5192 7991.
Ostan vanu raamatuid, postkaarte, paberrahasid, münte,
pudeleid, maale, nõusid, ikoone,
medaleid, hõbedat, mööblit jne.
Tel 5829 9810.

LEIA SOBIV HIND?

3-realise reakuulutuse
(90 tähemärki) hinnavõrdlus
hinnakirjade järgi.

Tartu Ekspressis 1€
Tartu-Pärnu Linnalehes 5,76€
Tartu Postimehes 10,80€

www.tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

RayBan 149
149€
9€

Miki
Mik
ki N
Ninn
inn
n 69
69€

Vogue 129€

Prillid

UUS MEESTE JUUKSUR
W.Struwe 5, Tartu
Tel: 5757 0957 www.elvetrans.eu

Pakkumine sisaldab tavaklaase.

In Style 99€

B&G 69€

5th Avenue 129€

Hind sisaldab: raamid koos ühevaateliste õhendamata,
pindadeta plastikklaasidega +6,00...-6,00 / cyl 3,00.
Pildid on illustratiivsed, raamide valik kaupluseti on erinev.
Pakkumine kehtib kuni 09.09.2012
Just Sinule sobivad prillid.

TARTU: Tartu Kaubamaja tel 731 4849, Eeden, Kalda tee 1c tel 740 4025,
Lõunakeskus tel 730 3818.
www.instru.ee
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SOODUSKUPONG

Käesolev kupong kehtib 10 € lisasoodustusena kampaania allahindlustele Instrumentariumi
kauplustes kuni 09.09.2012. Ühe prilliostu kohta kehtib üks kupong.

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

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

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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KOOLIKAUPADE
ERIPAKKUMINE:
jalatsid

+

ranits
=
TASUTA
SÄRK!

UUS POOD
Uus 42a, Tartu

Uus tn 42a on avatud
UUS POOD.
Hetkel suveriiete allahindlus

50%!
Palju uut ja huvitavat kaupa!
• Uued ja kasutatud riided.
• Kaup Norrast ja Inglismaalt.
Turu 14, Zeppelini Keskus • tel 7 344 244 • E-P 10-20

Riidepood OÜ, Uus 42a
E-R 10-18, L 10-15

19. TaRTu LõõTspiLLifEsTivaL
31. august – 2. september 2012

REEDE, 31.08
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

Tasuta programm Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42):
õpituba algajatele „Sissejuhatus eesti lõõtspilli mängu”,
Tarmo Noormaa
ringkäik Eesti Rahvaluule Arhiivi fondides, Kadri Tamm
„2011”, Kaarel Kõivupuu plaadiesitlus
„Mulgimaa mehed”: Allan Paal,
Jaak Anderson ja Lembit Paal
„Vanaemade laulud”, Asso Int ja
Martin Müller
kapell Mingė (Leedu)

L aupäEv, 01.09

12.00

„Lõõtspillitänav”, Rüütli ja Küütri tänaval (tasuta)

14.00
17.00
18.00
19.00

Tasuta kontserdid Antoniuse õuel (Lutsu 5):
„Igamehekontsert”
pilliklubi Sõepõletajad
kapell Mingė (Leedu)
Tuulelõõtsutajad

21.00
22.30
00.00
01.00

Genialistide Klubis
(Magasini 5/Lai 37 taga), pilet 5 €:
Folksell
Klapp
Legshaker
Kriminaalne elevant

pühapäEv, 02.09
12.00

Athena Konverentsi- ja Kultuurikeskuse suures saalis (Küütri 1):
Tartu Kultuurkapitali Jüri Uppini nim. sihtkapitali stipendiumi
üleandmine ja 19. Tartu Lõõtspillifestivali lõppkontsert,
Anu Taul ja Tarmo Noormaa (tasuta)

www.lootspill.ee

+372 511 7348, kadri@lootspill.ee
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PROJEKTI- JA HULGIMÜÜK
TEGURI 28A, TARTU
PUUMERKKI.TARTU@STORAENSO.COM

EXPRESS
PUITMATERJAL: TEL 5770 5721
MÖÖBLIPLAADID: TEL 516 3497

SOODUSTOOTED

Kalibreeritud, tugevuskontrollitud puit, 45×95 mm,
KD C24 1,27 €/jm (tavahind 1,81 €/jm) –30%
Välisvoodrilaud UYVk, 21×145 mm 1,49 €/jm (tavahind 1,09 €/jm) –27%
Terrassilaud, 28×95 mm, pruun 1,15 €/jm (tavahind 1,40 €/jm) –18%
Uks, mänd, 2 kilbiga, lengiga 79 €/tk (tavahind 105 €/tk)
Selexi männivineer, 12×2440×1220 mm 5,65 €/m² (tavahind 7,70 €/m²) –27%
E-Kaubamaja II korrusel avatud näidiste kontor!
Hinnad on näidatud koos käibemaksuga
Hindadele ei lisandu lepingulised täiendavad allahindlused
Pakkumine kestab septembri lõpuni või kuni kaupa jätkub

TÜ keelekeskuse uksed on avatud kõigile keelehuvilistele!
Tule uudista algkursuste esimest tundi ja tee oma valik:
teisipäeval, 4. septembril
itaalia keel
kl 10.15 (Jakobi 2-130)
uuskreeka keel kl 14.15 (Jakobi 2-113)
leedu keel
kl 16.15 (Jakobi 2-231)

kolmapäeval, 5. septembril
jaapani keel
kl 18.15 (Lossi 3-427)
hiina keel
kl 18.15 (Lossi 3-406)
läti keel
kl 18.15 (Jakobi 2-231)
türgi keel
kl 18.15 (Jakobi 2-115)
hollandi keel kl 18.15 (Jakobi 2-107)

Nühi koolipinki tudengite nooruslikus seltskonnas! Tunnid septembrist jõuluni kaks korda nädalas.
Kui keel juba paremini suus, siis vali kõrgema taseme kursuste hulgast endale sobivaim!
Registreerumine ja info: Jakobi 2-221, Tartu, tel 737 5357, keeled@ut.ee, www.fl.ut.ee/ke

