Hea Veini- ja õllesõber,
astu julgesti sisse!

!
!
!
Ülikooli 6a, Tartus
www.kelder6.ee

Neljapäev, 6. juuni 2013
nr 22 (255) • Tiraaž 20 400
www.tartuekspress.ee

2

tartuekspress
Peatänavaid hakkavad
uudised

Enim tööd tõi
Tartusse Prisma

Kõige rohkem uusi töökohti loonud ettevõtjaks oli Tartus eelmisel aastal Prisma, kes võttis
tööle 116 inimest.
Eelmise aasta edukamateks kuulutas linnavalitsus aga üle 50 töötajaga ettevõtetest Fortum Tartu, 10–49 töötajaga firmadest Fortumo ja alla 10 inimesega tööandjatest Kaarsilla
Kinnisvara. Järjestuse aluseks võeti müügitulu
töötaja kohta, müügitulu kasv, investeeringud
ja rentaablus.
Suurim eksportija on Lemeks, kelle müügitulust tuli välismaalt 55% ehk üle 46 miljoni euro.
Silmapaistvaima saavutuse auhinnaga pärjati
Metec, kes juurutas 2012. aastal oma kaubamärgi
all tootmisse 101 uut toodet ning arendas koostöös Getinge ABga välja haiglates kasutatavate
transpordivahendite ja seadmete komplekti, mis
pälvis ka rahvusvahelise disainiauhinna Red Dot.
Vastutustundliku ettevõtja kategoorias sai
juba teist aastat järjest esikoha Playtech, kes
on panustanud märkimisväärselt nii kohaliku
kogukonna kui ka töötajatele heaolu parandamisele suunatud tegevustesse.
Kutsehariduskeskuse parimaks koostööpartneriks tunnistati Henkel, kes on toetanud
kutsevõistluste läbiviimist, õpetajate stažeerimist ja pakkunud praktikavõimalusi.
Edukaim alustaja loomemajanduskeskuses
on aga Pimik, kes on lisaks traditsioonilisele
fotokunstile asunud tegema 3D fotosid ja filme. Seejuures on ettevõte suutnud ühe aastaga oma müügitulu neljakordistada 33 500
eurolt 140 000 euroni.
Kõige laste- ja noortesõbralikumaks ettevõtjaks tunnistati Tartu seksuaaltervise kliinik
ja organisatsiooniks laste tugikeskus.

Teata kaunist kodust
Tartu linnavalitsus palub tartlastel kuni 12. juunini anda teada pilkupüüdvatest koduaedadest
ja hästi hooldatud hoonete ümbrustest.
Tiitel „Kaunis Eesti kodu“ antakse kuni neljale
ilusamale Tartu linna kinnistule, mille aadress,
lühikirjeldus ja fotod edastatakse Eesti kodukaunistamise ühendusele kinnistute omanike
autasustamiseks presidendi autasuga.
Peale elamute hinnatakse konkursil ka ühiskondlike ja ärihoonetega kinnistuid ning avalikke rajatisi.
Kõik konkursil osalejad – nii tänavused kui
eelnevate aastate osavõtjad – on oodatud
15. juunil toimuvale õppeekskursioonile Luua
metsanduskooli puukool-arboreetumisse.
Õppepäeval tutvutakse kollektsioonaiaga, vaadatakse lähemalt taimede paljundamist ja ilupõõsaste hoolduslõikust. Kuna kohtade arv on
piiratud, siis kaasa saavad kiiremad registreerujad.
Teateid ilusatest kodudest ja registreerumine ekskursioonile: Kaire.Zimmer@raad.tartu.ee
või tel 5615 7291.
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valgustama säästulambid
Suve lõpuks on märkimisväärne osa praegustest Tartu tänavavalgustuslampidest vahetatud kordi säästvamate LED-ide
vastu. Kokkuhoidu loodetakse
mõõta sadade tuhandete kilovattidega.

Moodne tehnika näikse hakkama saavat ka rasketes tingimustes. Ühel Vabaduse puiesteele paigutatud laternal tuleb tööd teha läbi tiheda pärnalehestiku. 
Rasmus Rekand

Esimesed katsetused moodsate ja
energiasäästlike tänavalaternatega tehti linna ääres, Savi tänaval. Kogemuse
võrra rikkamana lasi linn järgmisena
tosin LED-i üles riputada suisa südalinna. Vabaduse puiestee valgustitel timmitakse veel kaldenurki vastavaks, ent
Kaarsilla ja Vabadussilla vahelise tänava valge hoidmine on nüüd HPS (praegu
kasutatavad kõrgrõhu naatriumlambid)
valgustitega võrreldes kordi soodsam.

Nutikad valgustid
Valgustid paigaldanud AS-i Defendec ärijuht Alar Võrk hindab tulemust
kõrgelt, kuna lahendus on nii kokkuhoidlik kui ka paindlik. „Tegemist on
tarkade valgustitega, mis teavad, kuna
tööd alustada ja millal lõpetada. Ka
oskavad hämarduda öiseks ajaks, mil
liiklust pole palju, nii et valgusfoon
ikka säiliks. Kasulik on ju vahet teha,
on’s tegu äripäevaga, mil varem tugevamat valgust vaja või nädalalõpuga, kus
rahvas liigub kauem väljas.“
Laternad koguvad ja edastavad ise
infot oma tööaja, režiimide, kulutatud
energia ning ka selle kohta, kui ilmneb
mõni tõrge. Sestap on hoolduskulud sisuliselt olematud ja LED-ide eluiga võrreldes praegustega mitu korda pikem.
Võimalikest tulevikustsenaariumitest kirjeldas Võrk võimalusi, kus tänavalgus sütib alles siis, kui liikumisandur autot märkab või kohendab oma
valgustugevust vastavalt ilmale. Aga
ka liiklusmärke, mis liigset õhusaastet või ummikut tajudes autodevoogu
suunama asuvad. Isegi parkimise saaks
nõnda korraldada, et eredamalt põleb
latern vaid seal, kus vaba paik ning kui
auto on selle hõivanud ja juht lahkunud, sätib lamp end taas tuhmimaks.
„Olles ise tallinlane, tunnistan ja

tunnustan, et Tartu on tore linn, mis
tahab juurutada nutikaid lahendusi.
Siin mõeldakse üheaegselt nii keskkonnast kui inimestest, mitte ei säästeta inimeste mugavuse arvelt,“ resümeeris Võrk.

Peatänavatele LED-id
Suve lõpuks vahetatakse LED-ide
vastu välja veel 470 tänavalaternat. Selleks korraldatud riigihankel tegi väikseima, 197 973eurose pakkumuse AS
KH Energia-Konsult.
Säästlikud valgusallikad paigaldatakse esimese etapina Puiestee tänavale (Narva maanteest – Pärna tänavani
28 tükki), Kaunase puiesteele (Jaama –
Kalda tee lõigul 45 tk), Narva maanteele
(Raatuse – Staadioni lõigul 28 tk) ja Roopa tänavale (Aardla – Kopli lõigul 33 tk).
Seejärel aga ka Vabaduse puiesteele (Laiast tänavast Võidu Sillani 31 tk),
Turu tänavale (Võidu sillast Tehase
tänavani 99 tk), Riia maanteele (Akadeemia – Vaksali lõigul 48 tk ning Soinaste – Ringtee lõigul 60 tk) ja Võru

HPS ehk gaaslahenduslamp
∞∞ Nimivõimus: 250 W (tegelikult
280–300 W)
∞∞ Valgussoojus: 2000 K
∞∞ Hind: pirn 4 €; lamp
alates 100 €
∞∞ Eluiga: 15–20 000
töötundi
(3–4 aastat)
LED ehk valgusdioodlamp
∞∞ Nimivõimsus: 86 W (maksimum
ajal töötavad 90% võimsusega e
77 W; öösel 25–30 W; keskmine
tarbimine 50–55 W)
∞∞ Valgussoojus: 4000–4500 K
∞∞ Hind: 400–500 eurot
∞∞ Eluiga: min 50 000 tundi (u 12
aastat)

Allikas: AS Defendec

tänavale (Akadeema – Tehase lõigul 39
tk ning Aardla – Sepavälja lõigul 59 tk).
Targad lambid mitte ainult ei ole
efektiivsemad, vaid ka paindlikumad
kasutada. Nii on valgustid juba eelprogrammeeritud, et õhtuste ja hommikuste tipptundide ajal töötada maksimumvõimsusega, ent näiteks kella 21st südaööni vaid 75% võimsusega
ning sealt edasi kella kuueni hommikul anda valgust vaid poole tugevusega.
Abilinnapea Raimond Tamm sõnas,
et sedamoodi loodetakse kokku hoida 320 000 kWh elektrienergiat aastas
ja ka CO2-heide väheneb sel juhul 348
tonni võrra.
Säästliku valgustuse tarvis saadi
178 167,60 eurot keskkonnainvesteeringute keskuse atmosfääriõhu kaitse
programmist. Linna omafinantseering
19 796,4 eurot kaetakse linnaeelarvest
energiasäästlike valgustite kasutuselevõtu summadest.
Viieaastase garantiiajaga LED-valgustid peaks lepingu järgi töökorda
saama sügise hakuks.
Rasmus Rekand

Head ehitajad!
Teile vajalikud betoonid
leiate AS Ropka-Betoonist.
Betooni pumpamine ja transport.
Müüme ehitusliiva ja killustikku.
Teeme erinevates mõõtudes
vundamendiplokke.
Tartu, Teguri 55a
Info ja tellimine tel. 7371 768, 51 10144

tartuekspress
lausega
UUDISED

Neljapäev, 6. juuni 2013

Kohustuslik
koolivorm?
Linn on algatanud eelnõu,
selgitamaks koolivormi
või koolides ühtsete riietusnõuete kehtestamise
vajadus ja mõjud. Eelnõu
koostaja, keskerakondlase
Silver Kuusiku kinnitusel on
koolivormi juba kehtestanud mitmed koolid Eestis.
Koolivorm on odavam,
sest puudub vajadus osta
pidevalt uusi rõivaid või
kanda firmariideid enda
staatuse näitamiseks. Kehva majandusliku olukorraga peredest pärit lapsed ei
tunne ennast tõrjutuna.
Samuti aitaks see vältida kaklusi, norimist ja
halvustamist, mis tuleneb
erinevast riietusest.
Ühtlustatud rõivastusnõuded või koolivorm
võimaldavad kujundada
noortes harjumust, et kool
pole koht enda näitamiseks. Juhul kui kõigis koolides on kehtestatud ühtsed
reeglid, ei teki noortel ka
ebaõiglustunnet, et miks
nemad peavad karmimate
rõivastusreeglitega leppima, kui teistes koolides
pole see vajalik.
Koolivorm on mugav
seetõttugi, et väheneb
sobiva riietuse otsimise
vajadus, mure selle pärast,
mida kooli selga panna ja
ebakindlus – kas ollakse
sobiliku riietusega või mitte.
Eelnõuga tehakse Tartu
linnavolikogule ettepanek
algatada uuring selgitamaks välja õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate
arvamus ning ootused
ühtsest koolivormist või
riietusnõuetest ning koostada põhjalik mõjude analüüs.

Rocki tantsutüdrukute esinemisvõimeid saavad peatselt hinnata ka Eesti sõdurid Afganistanis.  Kristjan Vendik

Maikuus registreeriti Tartumaal
161 sündi, mis jääb mullusele
sama perioodi tulemusele alla
6 lapse võrra. Negatiivne on
muutus ka surmade osas –
aastatagusega võrreldes
on neid 17 rohkem (149 vs
132). Aasta lõikes kokku on
maakonnas sünde 737 ja
surmasid 720.

Suvine bussigraafik

Suvel lendavad seitse Rocki
tantsutüdrukut Afganistani
Camp Bastionisse, kus esinetakse nii Eesti kui liitlaste
sõduritele.
Kaitseväe pressiesindaja Ingrid
Mühlingi sõnul tuli mõte kutsuda
esinema just Tartu tüdrukud missioonil viibivalt üksuselt. „Tavaliselt
arvestatakse nende üksuste soovidega, kes parajasti väljas on,“ selgitas Mühling.
Reisi maksumust peastaabi teavitusosakonna nooremleitnant Kristel Maasikmets täpselt öelda ei osanud.

Suur tunnustus
„Kaitsevägi ostab artistidele lennupiletid Eesti ja Inglismaa vahelistele lendudele. Lennud Ühendkuningriigi ja Afganistani vahel toimuvad juba Briti sõjaväetranspordiga,“ selgitas Maasikmets. Tema
sõnul esinejad esinemise eest tasu
ei saa ning sõduritele pakutakse
meelelahutust puhtalt missiooni-
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tundest või patriotismist.
Neli aastat koos treeninud ja esinenud tantsutüdrukutele teeb kutse Afganistani tõepoolest rõõmu.
Grupi treener Grete Reimand ütles,
et esinemisvõimalusest haarati kinni USA kolleegide eeskujul. „Tüdrukutele oli see suur tunnustus, loomulikult võtsime kohe kutse vastu,“ ütles Reimand ning lisas, et tal
on hea meel, et saadakse ka omalt
poolt sõdureid toetada.
Reimandi sõnul kujuneb sellest esinemisest tõenäoliselt selle tantsugrupi suurim. Seni on
esinetud erinevatel festivalidel, sponsorüritustel ning Rocki
kodumängudel.
Reisiks peavad tantsutüdrukud
tegema mitmeid ettevalmistusi.
Erinevate vaktsineerimiste kõrval
tuleb neil läbida ka koolitus, mis
õpetab kohapeal käitumist nii tavakui ohuolukordades. Veel koostatakse esinemise jaoks kaks eriprogrammi. Kuna senised kavad on eelkõige mõeldud korvpallimängude minutilisteks vaheaegadeks, siis
tehakse need pikemaks.

Afganistani minekut tüdrukud
Reimandi sõnul ei karda. „Kuna
tegemist on meie jaoks väga võõra
keskkonnaga, siis kõikide reaalsete
ohtudega on väga raske kursis olla,“
ütles ta. Reimand lisas, et reaalsed
hirmud tekivad ilmselt alles pärast
koolituse läbimist.

Hirmu ei tunne
Ka tantsutüdrukutest noorim,
18aastane Loora Salurand esialgu
mingisugust hirmu reisi ees ei tunne. „Minuni on jõudnud kuuldused, et transport sihtpunkti ja tagasi
pidavat olema kardetuim, kuid ette
muretseda ei ole mõtet,“ ütles Salurand. „Koha peal olemist mina isiklikult ei karda.”
Kaitsevägi saadab esinejaid igale
Afganistanis teenivale kontingendile ehk kaks korda aastas. Varasemalt on Eesti sõduritel külas käinud näiteks Lenna Kuurmaa ja
Metsatöll. Koos Rocki tüdrukutega lendab Eestist Afganistani ka
komöödiatrupp Comedy Estonia.
Siim Kaasik

Pane tähele, et ka
13. juunil kantakse seitung

hiina, tai ja india köök

Kella 17st tellijale
pokaal veini tasuta!

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

Peetri turg

Puiestee

Turg on avatud
L - P 8 - 15

Tel 5880 0579 või 505 4356.

Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k
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Sulgpalliga sõbraks
Sulgpalliklubi Triiton kutsub
7–12aastaseid lapsi 10.–14. juunini A. Le Coqi spordimajja tasuta
sulgpallikursustele.

Kajakas rennis
3. mai hommikul kutsuti päästjad
appi Karlova gümnaasiumi juures
vihmaveerenni kinni jäänud kajakapoega vabastama.

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

TULE TUTVU NÄIDISTEGA!
www.roduklaasid.ee
www.aruum.ee
Tel 7736 185, 555 200 15.

nil laulupeomuuseumi pargis
absurdikomöödiat „Issi, mängime sõda“. Tarmo Kruusi kirjutatud ja lavastatud etendus toob
vaataja ette väikeriigi valitsuskabineti selle kõige ärevamal
hetkel.

Volle raeplatsil
Nädalavahetuseks
kaetakse osa Raekoja platsist taas rannaliivaga, et maha
pidada järjekordne
rannavõrkpalliturniir
„Premium 7 Cup“, kuhu peale
kohalikest ässadest astuvad üles
näiteks vennad Vennod ja Kevin
Soo ning Martin Ruul. Lisaks on
oodata ka valusa käega külalisi
Lätist.

Lummav aiapäev
8. juunil kell 11–16 TÜ botaanikaaias toimuva kevadise aiapäeva
peateemaks on sel korral floksid, ent uut ja huvitavat leiavad
ka kiviktaimlate sõbrad. Üritus on
tasuta.

Perepäev kaladest
Luke mõisapark kutsub peresid
pühapäeval kella 12-16 kalapäevale, kus saab meisterdada
paati, teha õnge, püüda kala ja
neid ka koos küpsetada ja nahka pista.

Kohvikud sulgevad tee
Suvekohvikute ala laiendamise tõttu suleb linn 4. juunist 1.
oktoobrini sissesõidu Küütri
tänavale Ülikooli tänava ristmikult. Teenindava transpordi sissesõit Küütri ja Rüütli tänavale
on lubatud ainult Kompanii tänava ristmikult kell 6–11 ja 15–17.
Ühistranspordi sõiduaega ei ole
piiratud.

Põdrakorjus hulpis jões
2. juuni varahommikul said päästjad väljakutse Liiva tänavale, kus
Emajões ujuvsilla all oli kinni surnud põder. Päästjad tõmbasid
looma kaldale ja andsid linnavalitsusele üle.

Issi, mängime sõda
Teater NORA esitab 16. juuni-

6. aastakäik

Kui sul on ilmarahvale midagi kirjutada, postita kiri
info@tartuekspress.ee
Kui sul on ilmarahvale midagi reklaamida, siis
kirjuta reklaam@tartuekspress.ee või telefoneeri 511 6923.

6. aastakäik

Tartu ja Elva linnas postkastidessePeetri
laiali.
Tule ostma,
müüma,Trükitakse 43 000 lehte.
vahetama
Peetriturg
või lihtsalt mõnusalt
perega aega veetma.

Esmaspäevast, 10. juunist hakkab
Tartu linnaliinidel kehtima suvine
sõidugraafik. Muutuvad väljumisajad ja -sagedused, buss nr 8
sõidab vaid tööpäevadel, liinide
24 ja 26 bussid suvekuudel ei sõida ning 16A buss ei sõida enam
Eerikale. Uued plaanid pannakse
bussipeatustesse üles eeloleval
nädalavahetusel.

Tartu ja Elva linnas postkastidesse laiali.
Ka siis on trükiarv 43 000 lehte.

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!

Taasavatud

Pane tähele, et
9. mail kantakse seitung
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Vikatimees lõikab
valusalt

Rocki tantsutüdrukud
Afganistani missioonile
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Matvere ja Koržets
Võrtsjärve laadal
8.-9. juunil peetakse Võrtsjärve
külastuskeskuse territooriumil
Jõesuu puhkealal Võrtsjärve V
kala- ja käsitöölaat. Lisaks näputööle ja veest püütule ootavad
tulijaid ees Marko Matvere lauluga ning Vladislav Koržets kalaroogade kokaköögi ja mälumänguga.
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Palametsa
pajatused

Üliõpilaskodu
Maimi majas
Salme Aul meenutas 1930. aastate üliõpilaselust.
Vanematel kursustel elasin Vabriku tänaval asuva Maimi maja
kõige kõrgemal korrusel. (Lisan omalt poolt – tegemist oli tolleaegse
Tartu ühe suurema kortermajaga, mida omaniku perekonnanime
järgi hüüti Maimi majaks. Hoone on praeguseni alles ja kasutuses.)
Omavahel nimetasime seda eluaset ka üliõpilaste internaadiks, sest
ülemise korruse väikestes üksiktubades elunes õige palju tudengeid.
Alumised kolm korrust olid jõukama rahva küllaltki avarate ja hästi
sisustatud üürikorterite päralt. Meie korrusel oli keskel koridor, kust
pääses 42 möbleeritud tuppa. Igas kambris voodi, kapp, laud ja kaks
tooli. Akna aset täitis rõdule viiv klaasitud uks. Lisaks üksiktubadele
veel kaks ühiskööki ja seda kogu korruse peale.
Majaomanik nõudis toa eest kuus üüri 9 krooni. Aga kui läksid
tuppa elama kahekesi, siis tuli maksta poole vähem ja see oli juba
suur kokkuhoid. Kõik toad olid tudengite päralt, välja arvatud üks
kamber, kus elas korruse teenija. Tema ülesanne oli pühkida koridori ja hoolitseda puhtuElektriplaadil keetsime se eest köökides ning jälet WC-d (tegemist oli
tubades vett kohvi või gida,
kuivkäimlatega) umbe ei
tee tarvis, mida jõime läheks.
Kord oli igatahes majas,
võileibade juurde.
kuigi mees- ja naisüliõpilased elasid ühe koridori peal, sageli lausa kõrvuti tubades. Ma ei tea
ju, mida ühes või teises toas tehti, kuid ei mäleta ka, et oleksin Maimi
majas elades seal näinud ühtegi purjus üliõpilast. Siin oli huvitav elada veel seepärast, et kujunesid oma kitsamad tutvuskonnad. Õhtuti tuli 3–4 noort ühte tuppa kokku. Igaüks ise teaduskonnast, igaühes arutada erinevad probleemid. Mõnikord kritiseerisime üht või
teist elunähtust, teinekord laulsime koos, kolmas kord olime lihtsalt
õnnelikud. Noorte inimeste asi.
Nii see elu meie ühiskodus veeres. Minu arust oli see ikkagi internaat, kuigi meile ei antud maja poolt voodipesu ega osutatud muid
teenuseid. Igaüks ajas läbi omal jõul ja oma asjadega. Neljandale
korrusele treppe mööda ronimine oli küll tüütu, aga see vaev tasus
ennast ära.
Elektriplaadil keetsime tubades vett kohvi või tee tarvis, mida jõime võileibade juurde. Võileivad olidki igal hommikul ja õhtul meie
põhitoit. Muud söögipoolist ostsime harva, sest raudteel jõudsid
Tartu vaksali pagasiaita kodust saadetud toidupakid. Neis oli võid
ja liha, mune ja kodusaia, kapsaid lihaga ja muudki suupärast. Niipea, kui saadi teada toidupaki saabumisest, olid sõbrad kutsumatagi kohal. Nii et ühe õhtuga võis suurem osa paki sisust rännata alati
hea söögiisuga tudengite kõhtudesse.
Kuigi raudteejaam asus samas kõrval, olid ööd Maimi majas rahulikud. Ei rongide müra ega vedurite huiked seganud noorte inimeste und. Kodus sai hästi õppida ja ma harjusin töötama just hilistel
õhtutundidel, ikka poole ööni välja. Siis oli hea kontsentreeruda:
ümberringi vaikus, toanaaber magab ja laual põleb katte all lamp.

Neljapäev, 6. juuni 2013

Mood kipub kapist välja
7. juuni õhtul toimub Antoniuse õues moeetendus
„Kapist välja“, kus esmakordselt saavad kokku
professionaalsed Tartu
moeloojad.

„Kapist välja“ on selle aasta
üheks Tartu suurimaks moesündmuseks, kus tuleb esitlusele üle 20
kollektsiooni.
Näidatakse moerõivaste ja
aksessuaaride kollektsioone Tartu kõrgema kunstikooli tudengitelt ja vilistlastelt ning Antoniuse õues tegutsevatelt kunstnikelt.
Külalisena esitlevad oma kollektsioone Xenia Joost ja Kalle HT ning
siinsed moesõprade lemmikpoed
Disainimaja ja Vintage Kompvek.
Põneva lavastuse on loonud Triinu
Pungits ja Marianne Kütt. Etenduse muusikaliseks taustaks mängib
live-bänd Wrupk Urei.
Etenduse pealkiri „Kapist välja“ juhib korraldajate sõnul tähelepanu sellele, et Tartu mood, mida
ei ole seni sellisel kujul ja mahus

Kapist võetakse välja muu hulgas Sille Sikmanni ja Pamela Peepsoni
meestejalanõude kollektsioon. 
Gabriela Liivamägi

esitletud, annab enda olemasolust
teada ehk „astub kapist välja“ ning
et kohalikus moemaailmas on palju huvitavaid tegijaid, keda tasub
esitleda.
Etendu se l ava st aja Tr i inu Pungitsa sõnul on Antoniuse moeetendusel palju kvaliteetseid autoritehnikas valminud rõivaid, mis sobivad suurepäraselt nii
moelavadele kui ka kandmiseks.

„Kollektsioonide läbivaks jooneks
on mõõdukus ja teadlikkus, isegi
hullused on korrektselt vormistatud ja kannavad kindlat sõnumit.“
Moeetendusele on oodatud
kõik, kes tunnevad huvi moe vastu ja ei karda moemänge, mida
laval esitlema hakatakse. Uksed
avatakse kell 21.30 ja etendus algab
kell 22.30
Rasmus Rekand

Vanemuise thrillerdus
Michael Jacksonile
7. juunil kl 19 jõuab Vanemuise suures majas vaatajate ette kontsert-tantsuetendus „Thriller – Tribute
To Michael Jackson“. Sellega jätkab Vanemuine muusikalavastuste traditsiooni,
mis sai alguse 2009. aastal
lavastusest „Queen – The
Doors of Time“.
„Thrilleri“ koreograaf-lavastaja on Cedric Lee Bradley (USA),
muusikajuht Tarmo Leinatamm,
kostüümikunstnik Mare Tommingas, valguskujunduse teeb
Palle Palmé Rootsist, muusikalised seaded Alari Piispea ning
video- ja arvutigraafika Janek
Savolainen.
Hittidest koosnevat muusi-

kavalikut esitavad Gerli Padar,
Tanja Mihhailova, Sergei Morgun (Semy), ansambel Noorkuu
ning taustajõududena Lauri Pihlap, Kaire Vilgats, Dagmar Oja ja

Tähe 110,
Tartu
tel 56 202 300,
tartu@olly.ee

Aprilli lõpuni
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aiandus
maastikuehitus
floristika
tekstiilitöö
keskkonnakaitse
integratsioonirühm (emakeeleks vene keel)
Kõik erialad nii päevases kui sessioonõppe vormis
Sessioonõpe on TASUTA
Kehtib, kui telliteKõigile
korraga
aknad, aknalauad,
päevaõppijatele
lõunasöök TASUTA

AKNAD
kuni

paigalduse ja sisepalede taastamise.

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!

Susan Lilleväli. Lavastuses osalevad bänd ja Vanemuise balletitrupp.
Cedric Lee Bradley: „Praeguse ajahetkeni on „Thriller“ minu
lavastajakarjääri suurim ja silmapaistvaim professionaalne väljakutse. See on austusavaldus
kunstnikule, kes on mõjutanud
kogu mu karjääri ja peaaegu iga
artisti ning inimest üldisemalt.
Näidata ja anda enda poolt vastu
midagi sellest, mida tema on andnud mulle, oli väga raske ja isegi
heidutav ülesanne, kuid tulemus
on nüüd teie ees.“
Peale Tartus toimuvate etenduste saab lavastust näha ka Tallinnas Nokia kontserdimajas 15. ja
16. juunil.
Kaur Paves

Kiviprofiil
Valtsprofiil
Trapetsprofiil
Klassikprofii

Mõisapargis
trallib 1500
rahvatantsijat
9. juunil kell 17 algab
Raadi mõisapargis
rahvatantsupidu, mis
koondab kõik linnas ja maakonnas
tegutsevad rahvatantsuhuvilised.
Etenduse „Püha“
stsenaariumi
autor on Astrid
Hallik ja peo üldjuht Uve Saar.
“Me ei usu enam millessegi. Kuid ometi on meie esivanematest järele jäänud nii
palju püha. Paiku, mälestusi
ja uskumusi. Paiga pühadus
tekib isiklikust suhtest, aga kui
keegi pole inimesele selle paiga pühadust enne seletanud,
kas siis saab tekkida isiklikku
suhet? Me peame oma lastele jutustama kõigest sellest,
mis on püha, et nad saaksid
hoida, kaitsta ja austada meie
pärimust ning pühapaiku,” on
autorid kirjeldanud ürituse
alusideid.
Peale sügava mõtte saab
rahvatantsunautleja osa ka
silmailu pakkuvast etendusest, kaunitest rahvarõivastest,
imeilusatest tantsumustritest
ja kõrvupaitavast rahvamuusikast. Peost võtab osa ligi 1500
rahvatantsijat.

Linn aitab teatril
poodiume osta
Tartu linnavalitsus eraldas
MTÜle Uus Teater 3400 eurot
poodiumide ostmiseks.
Kuni tänavu kevadeni sai
Uus Teater kasutada publiku
istekohtade tõusuks ajutiselt
teise teatri poodiume. Nüüdseks on see võimalus lõppenud ja Uus Teater ning samas
majas tegutsev Elektriteater
otsivad võimalusi publikupoodiumide soetamiseks.
Uute poodiumide paigaldamine on vaid osa kogu selleks
suveks plaanitud Laia tänava
teatrisaali uuendamisest, mis
läheb kokku maksma 23 826
eurot. 20 poodiumi ostmiseks
kulub ligi 7000 eurot ja linn
toetab ostu 3400 euroga.

KINDEL KATUS
OTSE TOOTJALT!

Tähe 110, Tartu
tel 5344 3900, tartu@olly.ee

www.olly.ee

Maikuu lõpuni
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AKNAD
kuni

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

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)

Dokumentide vastuvõtt päevasesse osakonda

Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!

19. augustini, test (kirjalik) 22.-23. augustini.

Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
Aleksandri 1-4, Tartu

Tel 736 6886,
2502, 501
6158
10.5645
juulini, vestlused
12. juulil.
Sessioonõppe
osakonda
Aleksandri 1-4, Tartu
Tel 796 1397

•

www.aianduskool.ee

Neljapäev, 6. juuni 2013

tartuekspress
reklaam

Klaasime Teie rõdu
Rõduklaasid
Rõdupiirded
Terrassiklaasid

Tutvu näidistega igal tööpäeval kell 8.00 – 16.30
Tallinnas Valdeku 132, tel: +372 6599 247
Tartus Tähe 114, tel: +372 7360 041

Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

e-mail:

klaasium@malmerk.ee

www.malmerkklaasium.ee

Bauer Veetehnika OÜ on Bauer Watertechnology veetöötlusseadmete
ainuesindaja ja maaletooja Eestis, Lätis ja Leedus. Meie tegevus on
suunatud energiasäästule, mis on tänapäeval üks enam tähelepanu ja
investeeringuid saav valdkond. Bauer Veetehnika OÜ klientide spekter on
väga lai, alates riigiasutustest kuni korteriühistute ja eraisikuteni.
Seoses ettevõtte kasvu ja arenguga otsime oma töökasse meeskonda

Lõuna-Eesti MÜÜGIESINDAJAT

0€

Töö sisuks on:
• uute klientide leidmine
• müüdavate seadmete tutvustamine kliendile
• seadmete valik ja pakkumise koostamine
• seadmete müük
• müüdavate seadmete paigalduse organiseerimine
• olemasolevate kliendisuhete hoidmine
• ettevõtte esindamine seminaridel ja messidel

Refinantseerimine

Kadidaadilt ootame:
• vähemalt 2 aastast müügitöö kogemust
• väga head suulist ja kirjalikku suhtlemisoskust
• teotahet
• B kategooria juhilubade olemasolu

0€

Kasuks tuleb tehniline taiplikus

www.finantslaen.ee

Pakume:
• konkurentsivõimelist töötasu
• vaheldusrikast tööd
• häid töötingimusi
• sõbralikku ja toetavat meeskonda

Tegemist on finantsteenusega!
Tutvuge tingimustega ja vajadusel konsulteerige spetsialistiga!

CV saata info@bauer.ee
www.bauer.ee

SUUR KATLAVALIK

Raeoptikas
saad Jaanipäevani
valida soodustuse:
2 klaasi 1 hinnaga
või
raam poole hinnaga!

Raeoptika Tartus:
Raekoja plats 1
Küüni 5B

5

tartuekspress
VABA AEG
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Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
7.06 kell 13.05, kell 15.10,
19.30; 8.-13.06 kell 12.30,
17.25, 19.30 Pärast maailmalõppu
7.06 kell 11, 11.30, 12, 13.35,
17.50, 18.30; 8.-10.06 kell 11,
12, 14.30, 15, 16.45; 11.-12.06
kell 11, 12.45, 13.50, 15; 13.06
kell 11, 12, 14.30, 15, 16.45
Varjatud kuningriik
7.06 kell 11.45, 14.10, 16.10,
16.30, 18.10, 18.45, 20.20,
21.10, 22.30, 23.15; 8.-10.06
kell 11.45, 14.10, 16.10, 18.10,
19, 20.20, 21.10, 22.30; 11.12.06 kell 11.45, 14.10, 15.15,
16.10, 17.45, 18.35, 21, 22.30;
13.06 kell 11.45, 14.10, 16.10,
18.10, 19, 20.20, 21.10 Pohmakas 3
7.06 kell 12.15, 14.50, 17.25,
20, 23; 8.-13.06 kell 16.30,
19.15, 22; 8.-10.06 kell 11.15,

13.50; 12.06 kell 11.15 Kiired
ja vihased 6

12.06 kell 19 Thriller - Tribute to Michael Jackson

7.06 kell 13.50, 22.45;
8.-13.06 kell 13.10; 10.06 kell
21.45 Otse pimedusse

13.06 kell 19 Thriller - Tribute to Michael Jackson

7.06 kell 15.45, 22; 8.-13.06
kell 15.45; 8.-10.06 kell 18.45;
13.06 kell 18.45 Suur Gatsby
7.06 kell 20.35; 8.-9.06 kell
21.45; 13.06 kell 21.45 Praktikandid
11.-12.06 kell 20 Jurassic
Park 3D

Kontsert
Genialistide klubi
7.06 kell 22 Indiroonika
8.06 kell 12 Uue Õue avapidu
8.06 kell 22 Release The
Spaceship

Klubi Kink Konk

13.06 kell 22.30 Koolibri
efekt

7.06 kell 22 Räpp ja Elektroonika

Teater
Vanemuise suur maja
7.06 kell 19 Thriller - Tribute
to Michael Jackson
8.06 kell 19 Thriller - Tribute
to Michael Jackson
9.06 kell 19 Thriller - Tribute
to Michael Jackson
11.06 kell 19 Thriller - Tribute to Michael Jackson
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7.06 kell 19 Tallinna Kammerorkester
8.06 kell 12.15 Keskpäeva
muusikaveerantund Curious
Chamber Players
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Pärast maailmalõppu
7.06 kell 13.05 Cinamonis
Will Smith on legendaarne väejuht Cypher Raige, kes suundub koos
oma poja Kitaiga missioonile inimeste poolt hüljatud ja eluohtlikuks
muutunud planeedile Maa. Teel juhtub õnnetus ning nad on sunnitud
tegema hädamaandumise. Kuna isa on tõsiselt haavatud, peab poeg
ette võtma ohtliku teekonna, et kutsuda neile abi. Kitai, kes on terve elu
unistanud sõdurielust ja soovib käia isa jälgedes, saab nüüd võimaluse
end tõestada. Algab võitlus ellujäämise nimel vaenulikus keskkonnas.

11.06 kell 12.15 Keskpäeva
muusikaveerandtund Ülle
Noormägi
11.06 kell 21 Allan Vainola

8.06 kell 21 Smooth Jazz &
Eesti Heliloojate Festival

7.06 kell 12.15 Keskpäeva
muusikaveerandtund Tui
Hirv, Elke Unt

ristsõna
Ristsõna

3

9.06 kell 19 Vox Clamantis,
Küberstuudio ja Camilla
Hoitenga

Tartu Jaani Kirik

6
9

9
1 8

9.06 kell 12.15 Keskpäeva
muusikaveerandtund Monika Mattiesen, Camilla Hoitenga

12.06 kell 19 Tähed merel

sudoku
1
2

8.06 kell 19 Curious Chamber Players

8.06 kell 22 Kuma, Od Hugo,
Jakob Juhkam

sudoku

8
6 7 5
8
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5 8

8.06 kell 15 Arvo Pärdi filmiprogramm Ja siis sai õhtu ja
sai hommik
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Tartu Jazz Club

11.06 kell 20 Jamman Nr.36
12.06 kell 20 Gloria Kadarpik
ja Paul Neitsov
13.06 kell 20 Jazzikunst:
MIXTET

Tartu Ülikooli aula
8.06 kell 14 Elleri kooli lõpetajate kontsert-aktus

Kallid lapsevanemad!

Avatud on uus uus lastehoid Veeriku linnaosas, Ravila 45.
Haldjakese lastehoid pakub teie lapsele aastaringselt mängu-ja
hoiukohta ning tunnihoidu. Lisaks õpetame läbi mängu inglise keelt.
Ootame lastehoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 aastat.
Sünnipäeva pidamiseks saab rentida ruume!
www.haldjakeselastehoid.ee
haldjakeselastehoid@gmail.com
Tel 56615431

Näitus
Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 31.07 Aarne Hanni näitus
Rõõm maalist

Tammelinna
raamatukogu
kuni 27.06 Aade Rangi maalinäitus Värviline elu
kuni 31.06 Raamatukogu
fotoringi kuuenda tegutsemisaasta ülevaatenäitus

Laulupeomuuseum
kuni 5.08 Puhkpilliorkester
Tartu 65

Linnaraamatukogu
kuni 5.07 Raamatunäitus
Maitsetaimed. Maitseained
kuni 15.07 Richard Wagner
200
kuni 29.06 Diana Lõhmuse
näitus Inimesed
kuni 28.06 Jaanus Nessleri
maalinäitus Ikoonid ateistidele
kuni 11.06 Endisaegseid loodusraamatuid

Aiasõber - sõber sinu kõrval!

Lai valik istutusmaterjali
soodsate hindadega!
Kõik aed-iirised 1.95 eur/tk
Päevaliiliad alates 1.95 eur/tk
Kõik astilbed 1.95 eur/tk
Paljud püsililled ainult 1 eur/tk

E - R 8 - 19, L - P 9 - 15
Rohkem soodustusi vaata www.aiasober.ee
Tel 552 9369, 551 0131, aiasober@aiasober.ee
Ändi tee 18, Tüki küla, 61411 Tartumaa

REHEALU
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Ehitus

tartuekspress

Kinnisvara müük

Krunt Tüki külas Tähtvere v (3112
m², elamumaa, olemas elekter,
vesi, kanal, hooldatud muru, maja
projekt, 25 000 €). Tel 501 9739.

Maja Tüki külas (Tähtvere v, 191
m², krunt 5341 m², kõrghaljastus,
175 000 €). Tel 501 9739. 		
Vt www.kv.ee.

Kinnisvara ost

Katus + tekst = ctrl+L ehk combine
reklaam
Pilt (logo taustapilt.jpg) siia - Effects - Power Clip - Place Inside
Container 7
ja siis klikid combainitud teksti+katuse peale.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Sõidukid
Kvaliteetsed küttepuud alates 29
€/rm. Vedu hinna sees. 		
Tel 515 3557.
Küttepinnud, ka tükeldatud. Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus. Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.
Küttepuud (kuivad, märjad, lõhutud, erinevad pikkused). Kojuvedu.
Tartus, Tartumaal, tel 527 4339.
Okaspuupinnud (3 m, jämedad,
koorem 7-8 rm). Tel 529 0183.

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja
hooldus. Tel 501 6453, 		
www.nr1aiad.ee

1-2toal korter omanikult, võib
vajada remonti, hind kuni 37 000
€. Helista julgesti. Raha olemas. 		
Tel 5648 0009.

Toores lepp, kask. Tel 5683 3404.

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

1-2toal korter. Tel 5561 4114.

Koerte pügamine. Tel 5559 6964.

Korstnate ehitus ja remont. Töö
kiire ja korralik, pikaajaline kogemus, hinnad soodsad. 		
Tel 5618 9517, 		
joosep.sepp@mail.ee.
Miniekskavaatori rent Tartus (80
€/päev). Tel 511 5786.

Baltic Forest ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065.

Üürile anda

Leitud kassitüdruk kesklinna piirkonnast. Info 5561 7400.
Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

2 tuba 3-toalisest korterist Kaagveres (II k, naisterahvale). Korteris 1
toas elab vanem naine. Hind 60 €
+ 1/2 kommunaalteenustest. 		
Tel 553 1319.

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

Piirdeaedade ehitus ja materjali
müük. Tel 5907 1680.

1-2toal korter. Tel 501 3219.

Septikud ja mahutid. Müük ja
paigaldus üle Eesti! Tel 53738556,
info@redsom.ee, 		
www.redsom.ee.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Septikute müük ja paigaldus. 		
Tel 5757 0202.
Soojustamine puistevillaga. 		
Tel 5665 0604, 502 0066, 		
puistevill@gmail.com.

Koolitus

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Müüa 3 musta isast kennelis Juht
22.02.2013 sündinud labradori
retriiveri kutsikat. Kutsikad on kiibistatud, vaktsineeritud, EKL reg
tõutunnistusega, omavad Euro
vet-passi. Lähemalt: 		
http://www.juhtkoer.ee/uudised/. 		
Tel 529 9193, mati@juhtkoer.ee

Firma niidab muru (ka trimmeriga). Tel 509 0750.
Firma teeb san-tehnilisi töid
(veemõõtjate paigaldus, vahetus,
boilerite puhastus). Tel 509 0750.

Mööbel

Kasutatud mööbli kauplus-ladu
Ringtee 1, Tartu. Ette helistada tel
5381 4290, www.rolfo.ee

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Tartus Võru 132a. Master
Sport OÜ, tel 659 1109, 		
www.mastersport.ee

Riided
Müüa meeste rahvariided nr 52,
Mustjala tanu, pastlad nr 36. 		
Tel 5837 1826.
Suures valikus hea hinnaga kasutatud rattariideid! Jõe butiik, Soola 10 (avaturg), E-P 9-16.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Muruniitmine Tartus ja Tartu
lähiümbruses. Tel 5633 1461,
merikenakk@hot.ee
Ohtlike puude mahavõtmine. 		
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee, 		
www.nordicarb.ee.

Ostan vanu dokumente, millel
kasutatud Tallinna, Nõmme või
Pärnu kantseleimaksu marke ja
Haapsalu kuurorti marke.
Tel 516 6325.
Ostan vanu dokumente, millel
kasutatud Tartu, Otepää, Pühajärve,
Elva, Luunja, Kuuste, Võru kantseleimaksu marke. Tel 516 6325.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Ostan vanu raamatuid, märke,
münte, medaleid, postkaarte,
nõusid ja muud vanavara.		
Tel 5649 5292.

Pottsepatööd ja -materjal. Parandustööd eelisjärjekorras. Konsultatsioon. Tel 503 2665.

Taas on avatud kotipood Linda
aadressil Riia 13. Ootame Teid E-R
kell 10-19 ja L 10-16.

Raamatupidamisteenus. Aastaaruanne soodsa hinnaga! 		
info@adirol.ee

Tervis

Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine, rakete
vahetamine ja remont. 		
Tel 5672 7555.

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727
(h 1,09 €/min). Tellimine ka meilile:
ennustus.ee

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. 		
www.kutotootmine.ee, 		
tel 501 5312.
Veo- ja kolimisteenused. Mööbli
transport ja utiliseerimine. 		
Tel 5620 0065, 		
www.kolimisteenused.ee.

Müüjale Ökopoes. Saada CV koos
pildiga: helena@mahepood.net
või postiga: Mahepood OÜ, Kalda
tee 1c, Tartu

Terrassi- ja välisvoodrilauad,
saematerjal, höövelmaterjal, kütteklotsid soodsalt. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

Muru niitmine ja trimmerdamine.
Küsi pakkumist tel 5686 1771.

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

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

Õigusabi. Tel 772 2299, e-post
info@reverens.ee, 		
www.reverens.ee.

Küte

Ostame lepa- ja kasepaberipuud.
Tel 5683 3404.

Ostan EW korporatsioonide esemeid, uuriripatseid, plekist silte,
münte, märke jne.Tel 5649 5292.

San-tehnilised tööd. 		
Tel 5757 0202.

Pakun tööd
Koristajale Tartu lähedal Reolas
(E–R 8.30–16.30), transport ettevõtte poolt. Lisainfo tel 5850 7706.

Müüa ilus suur sõnajalg.
Tel 5192 7991.

Ei jõua enam oma eaka ema või
isa eest kodus hoolitseda. Pidevalt
muretsed ja mõtled, mis ta seal
jälle korraldab. Proovi Kaunase
pst 22 päevakeskust! Küsi meilt,
kuidas tel 5324 4737.

Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüüki. Tel 5342 7690, Teguri 30.

Sõiduõppe ABC pakub A-, B-, Cja CE- kategooria, ADR- ja ameti- ning lõppastme libedasõidu
koolitusi soodsalt. Tel 507 8230,
Kalda tee 30, www.sõiduõppe.ee

Muu

Lõngapood: linane lõim, heegelniit
17 €/kg, linane käsitsi telgedel kootud
kangas laius 50-60 cm 15 €/jm,
lõim, heegelniit 10 €/kg, villane alates
7 €/kg. Tartus Ropkamõisa 10 hoovis E-R 10-16, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. 		
Tel 5646 9025

Fekaalivedu Tartus ja Tartumaal 7
päeva nädalas sõbraliku hinnaga.
Tel 5340 2060.

3-4toal korter. Tel 502 2728.
Firma rendib põllumaad Tartu
maakonnas. Tel 508 0065.

.EU

vanavara ost ja müük

Teenused

1-toal korter. Tel 503 2345.

Teeme üldehitustöid eraisikutele,
vajadusel ka arvega. Hinnad soodsad. Tel 5330 7533.
Üldehitustööd: katused, fassaadid, aknad, kortermajade soojustamine. Tartus ja Lõuna-Eestis. Tel
5809 6966, 		
kristjan@krestonehitus.ee.

Mulla müük, sõelutud ja sõelumata, kohaleveoga. Tel 5744 2536.

Arvutite ost, müük, vahetus ja
hooldus. Struve 8, Joorami poold,
tel 5657 7785

Üürile võtta

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

Põllundus

Tartu kiirkohtingu üritused
toimuvad Vilde lokaalis. 10. juuni
30–45aastased, 12. juuni 65+aastased. Registreeru täna www.
speeddating.ee või SMS 528 3286
(eesnimi, vanusegrupp, sugu)

Loomad

1-2toal korter. Tel 5770 2222.
Fassaadide, vundamentide soo2-3toal korter. Tel 503 2345.
justamine ja renoveerimine.		
Tel 5815 2101.
3-4toal korter. Tel 5770 2688.
Korstnad, korstnapitsid, plekitööd. Töö kiire ja korralik. 		
Tel 5625 1750. www.tomeli.ee.

Autorent Tartus (hinnad alates 23
€/päev). Tel 517 9445, 521 6571,
www.baltasar.ee.

Killustiku, freesasfalti, liiva ja
kruusa müük Tõrvandis. Upitaja (7
m) teenus. Andri, tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com
Kodukoristusteenus. Vaipade ja
pehme mööbli pesu. 		
Tel 5666 4185.
Korstnaladumine-plekitööd.
Kogemused, kvaliteet, hea koostöö. Tel 5694 4443.
Külmikute remont. Tel 505 0124.

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

Tutvus

Rannavormi! Tippkvaliteetsed
rasvapõletajad, massilisajad, proteiinid jm trenniks vajalik Olimpi
e-poest: olimp.ee

Vaba aeg

41 a Tartu mees soovib tutvuda
naisega. Kui sinu süda on vaba,
otsime oma ellu uut algust.
Tel 5665 8297.
Ootame Tartus 12. juuni üritusele
mehi vanuses 65+! Registreeru
meie veebilehel www.speeddating.ee või saada SMS tel 528
3286, eesnimi, sugu, ürituse kuupäev.

Erootilise massaaži salong „Virgin“
ootab mehi külla! Pärnu, Hospidali
1, tel 5811 1171

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

tartuekspress
reklaam

Neljapäev, 6. juuni 2013
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Viljandi Noorte Sümfooniaorkester •

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Segakoor •
Tartu Akadeemiline Meeskoor •
Sümfooniaorkestri koor •
TÜ VKA ansambel Mixtet •

Kontsert on tasuta.
Sakala Keskuse hoov • Tallinna 5 · Viljandi
K U LT U U R I P Ä RA N D I
A A S TA 2 0 1 3

info@sakalakeskus.ee · hansa.viljandi.ee • facebook.com/pages/Viljandi-Hansaööd

