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Kuuba puhub jõekalda õitsele
Kaarsilla kõrval püsti
pandud Mojito-baari Väike Kuuba tegijad loodavad olla suunanäitajateks
ning linnarahva lõpuks
ometi Emajõest rõõmu
tundma meelitada.

Kuigi tavakohaselt avatakse kokteilibaar alles õhtupoolikul, ei pidanud noored mehed
paljuks erandkorras ka keskpäevased napsisõprad hädast välja aidata. 
KAUR PAVES

Enne poksiraunde
uksed kinni

Kui linn konkursi kolme jõekohviku rajamiseks välja kuulutas, mõistsid Meat Marketi
baarmen Karl Astok ja kohalik
jalgpallilegend, veel eelmisel
hooajal Tammeka esindusmeeskonda esindanud Mikk
Valtna, et nende eluunistus
võib täituda. „Väike baarimõte sügeles meil Mikuga juba
ammu, aga alati on see mingite asjade taha jäänud. Aga kui
Tartu konkursi korraldas, siis
otsustasime, et kas nüüd või
mitte kunagi,“ rääkis Astok.

Lihtne stardiplats
Mehed kiidavad koostööd
ja linna tuge igati. „Linn tõi
siia kanalisatsiooni, elektri ja
vee, ehitas välja platsi, kuhu
me oma putka panna saime,“
sõnas Astok. „Hea lihtne stardiplats, kust alustada. Lisaks
andis viieaastane leping palju
kindlust – tead, et võid korralikult ehitada ja et pole ainult
ühe hooaja projekt.“
Ise tuli omanikel välja käia
Valtna sõnul „nelja-viiekohaline summa“. „Mingid ehituskulud muidugi olid, aga maa
anti viieks aastaks ilma üürita.
Kui oleks kesklinnas proovinud midagi teha, siis seal oleks
üür ilmselt alustava ettevõtja
tapnud – eriti sellise ilma-business’i puhul, kui maksad
ka tühja päeva eest,“ lisas Astok.“Natuke lollikindel äri, aga
alustajatele kasulik. Loogiline
käik ka linnalt – kui sa ikka ta-

seda päris uueks Rüütli tänavaks nimetada, aga uus kooskäimiskoht võiks tekkida.“

Leti tagant juhib vägesid tiitlitega pärjatud Meat Marketi
baarmen Karl Astok isiklikult.
had jõeäärt pisut elustada, siis
pead mingit porgandit pakkuma.“
Esimese kahe nädala jooksul on esialgu heitlikule ilmale
vaatamata kokteilibaar hästi
vastu võetud. „Hästi palju käib
alguses muidugi enda sõpru –
ega me kohe end suurelt välja
reklaamida ei tahtnudki, pigem asja vaikselt käima tõmmata. Aga inimesed kiidavad,

väga meeldib neile jõe ääres
istuda,“ ütles Astok. „Isegi teisipäeva õhtu oli täismaja, kuigi
kahtlesime, kas nädala alguses
üldse lahti teha.“

Konkurente oodates
Samas on meestele selge, et
ilm määrab sellise äri puhul
kõik. „Plaan sai juba alguses
tehtud, et teeme siis lahti, kui
ilmad soojaks lähevad ja sul-

geme siis, kui ilmad külmad,“
meenutas Astok. „Kõige hullem on muidugi vihmaga, siis
pole tõesti midagi teha. Mõned
baariesised kohad katuse all
on, aga kes see ikka vihmaga
välikohvikus käib.“
Teisalt on linna poolt juba ääri-veeri pakutud, et kergesti teisaldatavat Väikest Kuubat võiks
rakendada ka jõululaadal. „Esialgu ta siiski nii ilmastikukindlaks pole ehitatud ja võib-olla
pole hea mõte teda seitsmeks
kuuks siia lume ja nädalavahetuse laamendajate meelevalda
jätta,“ möönis Astok siiski.
Küll aga usuvad mehed, et
järgmisel suvel lisanduvad teised kaks 11 osavõtjaga konkursilt välja valitud jõekohvikut,
Sidrun ja Chef Resto, löövad
piirkonnas elu õige hooga käima. „Kui lõpuks on terve jõeäär mõnusat suminat ja melu
täis, siis võidavad sellest kõik,“
arvas Astok. „Ei tahaks küll

Seni aga seisab Väike Kuuba
kaldal üksi ning paratamatult langeb noormeestele ka
moraalne vastutus võimalike
korrarikkumiste eest. „Usume siiralt inimeste headusesse
siiamaani. Seni pole probleeme olnud ja eks ka lahtiolekuaeg (nädalavahetusel 18–02,
esmaspäevast neljapäevani 18–
01) on teadlikult valitud selline, sest kõik, mis pärast kella
kahte juhtub, läheb juba koledaks – samamoodi tegime
Meat Marketis,“ rääkis Astok.
„Seda lõpuringi, mis pärast
klubide sulgemist tuleb, endale kaela kutsuda ei tahaks.
Mingid eurod võib nii ju teenida, aga kas asi on seda väärt, et
klaase lõhkuda?“
Valtna täiendas omalt poolt,
et sugugi mitte kõik Mojitod ei
sisalda lustivett. „Me müüme
kõike, rohkem isegi alkoholivabasid kui alkohoolseid jooke: kokteile, smuutisid, kohvi...“ märkis ta.
Mehed rõhutavad topsisõprade moosimise asemel
hoopis, et baari ümber võiks
kujuneda populaarsust koguva longboard’i ehk pika rula
kogukond. „Üks meie sõpru
on rulatreener ja lubas hakata
siin koolitusi pakkuma. Siit
lähevad head teed uue Ihaste
sillani ja tagasi,“ kiitis Astok.
Nii õigustab end ka katusele
kinnitatud surfilaud: „Oleme
surfibaar, aga kuna Emajõgi
pakub lainetust vähe, surfame
ruladega.“
KAUR PAVES
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Uus Krooks peletab
laamendavaid mudilasi

LAUSEGA

Leebem rokk
Seega on lõputuna tunduvate lahtiolekuaegade ja taskukohaste hindade (mullu pandi
kinni ka Tartu Ekspressi koostatud linna odavaima õlle edetabel) poolest tuntud Krooksu
ees ootamas korralik kannapööre. „Kui inimesed suudavad sitase prill-lauaga minema
joosta ja kondoomiaparaadi
seina pealt maha kakkuda, eks
siis pidid lood ikka sitasti olema,“ lajatas Liiv.

Reede hommikul teatati
päästekeskusele, et Aardla tänaval on siil aia vahele
kinni jäänud. Päästjad võtsid
viga saanud tagakehaga looma komandosse kaasa, kuhu
talle loomaarst järele tuli ja
kliinikusse toimetas.
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kilomeetrit saab läbida
23. augustil peetava Tartu
rulluisumaratoni täiesti uuel,
senistest lühemal distantsil,
mis on ennekõike mõeldud
vähemkogenud rulluisusõpradele.

Uue juhtkonna nägemuse kohaselt võiks „pubi, kus klient ei ole kuningas“ edaspidi
pigem väärikamas eas õllesõpru võõrustada. 
RASMUS REKAND
Mida aga teha, et vanem
klientuur tagasi tuleks? „Eks
tuleb vaadata. Võib-olla isegi
muusika osas: mitte et ta enam
rokk ei oleks, aga võib-olla selline rahulikum rokk. Ei ole
enam selline väga raju, mida
viimasel ajal viljeleti,“ pakkus
Liiv.“Seda plaani nüüd ka ei
ole, et lausa à la diskot hakata
laskma, nii palju pole ka ehmatada vaja. Aga praegunegi valik
on juba piisavalt ehmatav, mudilasi käib vähem.“
Päevasel ajal baari enam asja

pole: lahti ollakse kella kuuest
õhtul kella kaheni ja nädalavahetusel poole viieni hommikul. „Mis öiseid lahtiolemisi
puudutab, siis senikaua, kui
kliendil on raha ja ta viisakalt
oma napsiklaasi taga istub, on
teenindajad nõus seal olema
seni, kui vaja,“ lubas uus juhataja samas.

Sööklaajad möödas
Liivi sõnul on siiski arutatud, kas ka päeval süüa pakkuda, ja päris selge kõik veel ei

ole. „Kõigi eelduste kohaselt on
rõhk ikka baari, mitte söökla
peal. Vanad head supid on alles, aga restoranipraadi me
praegu ei paku.“
Küll jääb suletuks ülemisi
naabreid alatasa öise lärmamisega kimbutanud väliterrass.
„Muidu oleksime selle korda
teinud, aga seal toimuvat ei
suuda lihtsalt kontrollida,“
rääkis Liiv. „Mina isiklikult
saan naabritega väga hästi
läbi.“
KAUR PAVES

Purjus politseinik alaealist pekstes:
SAADAN MOTOMEHED PEALE
Juunikuus toimus
Tähtvere vallas Vorbusel
naabrite vahel konflikt,
mille käigus politseinik
Aigar (45) tungis kallale
16-aastasele Raigole.
Juhtunu kohta on algatatud
kriminaalasi kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel.
„Istusin autos ja siis ta tuli ja
kiskus ukse lahti, oli purjus ka
ja hakkas peksma mind, sest
muusika oli tema jaoks liiga
vali,“ ütles Raigo ning lisas, et

muusikat kuulas ta enne kella 11 õhtul, seega polnud käes
veel öörahu aeg. Samas majas
elav Elvi (57) kinnitas, et tema
oli sel ajal toas ning õuest
muusikat ei kuulnud.
Raigo hinnangul sai tüli politseinikuga alguse juba varem
hoopis parkimiskohast. „Maja
juures on ruumi küll, aga talle
jäi ette, et mu teine Audi tema
auto koha peal seisis. Lubas
oma motoklubi mehed mulle
peale saata, kui ma seda minema ei vii, “ selgitas Raigo.

Aigar ei soovinud juhtunut
kommenteerida ning põhjendas otsust sellega, et enne kriminaalmenetluse lõppu ei tohi
ta teema kohta midagi öelda.
Raigo sõnade kohaselt ähvardas poissi ka politseiniku ema:
„Ütles mulle, et kui ta poeg
nüüd tööst ilma jääb, siis on
minu elul lõpp.“ Vorbuse laudas töötav ema Maret keeldus
samuti sündmust kommenteerimast. Raigo arvas Aigari
kohta samas, et tööst ei jää ta
nagunii ilma, kuigi promillid

kolmapäevast
pühapäevani
5.-9.08.2015
Vaata kõiki pakkumisi
www.eeden.ee

Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden, Kalda tee 1c, Tartu

MOSAIC
INSTRUMENTARIUM
SPORTLAND

põrkasid kokku viieliikmeline
EM-iks treeningsõitu teinud
Ukraina jalgratturite grupp
ning paremalt, Õnne tänavalt
lähenenud Jeep Cherokee.
Kõigil, kes kirjeldatud juhtumit
pealt nägid, palutakse sellest
teada anda politsei infotelefonil 612 3000 või e-postil louna.ate@list.politsei.ee.

Kiirabi okaskerale

Taaralinna üks vanimaid
pubisid, Jakobi mäel pea
20 aastat tegutsenud
Krooks pöörab uue juhi
käe all pilgud rahulikumale stiilile ja püüab
läbuurka mainet maha
pesta.
Legendaarset rokibaari haldav Suur Trumm & Pojad OÜ
vahetas hiljuti juhatust: Vladislav Abranti asendab nüüdsest Leo Liiv. „Klientuuri tahaksin küll muuta, et tuleks
vähe vanem seltskond päris
noorte asemele,“ selgitas Liiv.
„Siis püsiks baar ehk veidi
kauem terve.“
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Hooajakauba allahindlus kuni

-80%

Suur valik prille ja päikeseprille kuni

-40%

-80%

Jalgrattad
tavahinnast
tavahinnast
Kevadkollektsioonid vähemalt

-50%

on tal pidevalt sees.
Politsei- ja piirivalveameti
pressiesindaja Maria Gonjak
sõnas, et konflikt toimus politseiametniku töövälisel ajal
ning mees kutsus naabripoissi
valju muusika kuulamise eest
korrale. Gonjaki sõnul jätkub
praegu kriminaalasja kohtueelne menetlus ning detailsemat infot väljastada ei saa.
Kehalise väärkohtlemise eest
karistab kohus trahvi või kuni
kolmeaastase vangistusega.
AET REBANE

Elektrilevi kolib Eesti
Energia manu
Võrguettevõte Elektrilevi
avab Eesti Energia kontoris
(Ilmatsalu tee 5) klienditeeninduse esinduse, kus kliendid saavad sõlmida võrgu- ja
liitumislepinguid ning lahendused teistele elektrivõrguga
seotud teemadele.

Uued tuuled
bussiturul
Bussisõda Tallinna-Tartu liinil ei näita raugemise märke:
alates augustist hakkas Lux
Expressi bussipiletite hind
sõltuma nõudlusest. Kui seni
maksis täispilet 10 eurot ja
80 senti, siis nüüd algab pileti hind 8 eurost ja tõuseb
vastavalt nõudlusele kuni 12
euroni.

Võmmi kukrule pai
16. augustini saavad kõigil
Elroni liinidel poole hinnaga
sõita politseinikud, abipolitseinikud ja piirivalvurid.

Jeep kohtus
ukrainlastega

Purskkaev püsti
Sellest nädalast töötab Emajõe vasakkalda ääres ööklubi
Atlantis ja Võidu silla vahel
jõepurskkaev. Veesamba miinimumkõrgus on 6,5 meetrit.

Tähe ja Õnne tänava samaliigiliste teede ristmikul toimus teisipäeva hommikul
liiklusõnnetus, kus omavahel

SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TÄNAME: nigelas suves võib eeskätt süüdistada
Puiestee tänava arstiriistade kaupluse lugupidamatut pöördumist. 
AUGUST LUMM

Eedeni Maksimarketis
Pakkumised kehtivad täishinnaga toodetele. Pakkumised ei kehti hulgiostjatele.

Neljapäeval

6.08
Reedel

7.08
Laupäeval

Jäätised
Kell 15-20 Joogid

v.a piim, keefir, piima- ja jogurtijoogid, kohv, kakao, tee

Kosmeetika

8.08

kreemid, juukse- ja nahahooldustooted, dekoratiivkosmeetika, seebid,
dušigeelid, kosmeetikatarbed, suuhügieenitooted, lõhnaõlid, deodorandid

Pühapäeval

Pesu, sukad-sokid

9.08

laste, naiste, meeste

Kommid, küpsised, šokolaadid

-25%
-20%
-30%
-25%
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Tartlast nörritab
soine ja märg suvi
Tartu Ekspress käis
linnatänavail ning uuris,
kuidas on kulgenud meie
inimestel alles viimastel
päevadel korralikke kuumakraade näidanud suvi.

madega istume sõpside juures
ja ajame juttu.

Tiina (66)
värske
pensionär

STEN SANG

Natalja (46)
hetkel kodune

Laen auto tagatisel

Oi, minu suvi on küll suurepärane olnud! Eelmisel aastal
käisin ujumas, aga sel aastal
ei ole veel jõudnud. Päikesevõtmisega tegelen mõõdukalt,
kuna ei taha end liiga pruuniks
kärsatada. Enamjaolt veedan
ikka aega Tartu kandis, mulle
meeldib siin ka suvel olla. Väikene plaan on veel selle suve
jooksul oma pojale Lätti külla
sõita. Mõtlen minna bussiga ja
usun, et reis saab põnev olema.
Sügist ootan ka väga, siis saab
veel rohkem mööda metsa saaki korjata. Sel aastal olen palju mustikal käinud. Kangesti
meeldivad mulle ka vaarikad
ning pohlad. Neid varun talveks mõnuga!

Elar (16), Robin (19)
õpilane ja tööline
Tegemist on finantsteenuse reklaamiga.
Tutvu tingimustega, konsulteeri. Krediidikulukuse
määra näide: 5000€/60 kuud-47%.

Suvi on meie jaoks nigel, kuna
ilmad on ikka ülikehvad olnud.
Õnneks Eesti suvi on siiski soojem ja mõnusam kui näiteks
Soomes. Selle suve üks kirkamaid hetki oli Võrus Tamula
järve ääres peetud suur suvepidu. Natukene häiris, et seal
oli igal pool peoalal liiv maas ja
selle sees liikuda oli väga ebamugav. Naised olid siiski ilusad
ja pidu ka korralik. Sel suvel on
veel plaanis Verevisse ujuma

POLIITIKA&PULLISITT

minna, tänagi viib meie tee
sinna. Mis me seal ikka teeme –
ujume ja vaatame ilusaid naisi!

Kairit (30)
pagar

Meie oleme küll sel aastal kõvasti reisinud perega! Läbi sai
käidud Rakvere, Võru ja Tallinn. Peamiselt ikkagi tegelesime just vaatamisväärsustega
tutvumisega ja siis ei olnud ka
halb ilm mingi eriline tujurikkuja. Mida ma suvelt veel
ootan – ilusat ilma muidugi!
Vihm mulle ei meeldi ja üks
korralik suvi peab ikkagi päikseline olema.

Karl Eerik
(16)
õpilane

Olen suvel palju tööd teinud.
Tegelesin niitmisega ning vahepeal jõudsin ka krossi sõita.
Vihmaste ilmadega istusingi

Augusti lõpuni

AKNAD
kuni

-65%

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

Järelmaksuvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
736 6886; 5645 2502; 501 6158
Tartu,Aleksandri 1-4
aknaari@city.ee
http://aknaari.city.ee/

garaaži all ja nokitsesin oma
krossitsikli kallal. Sel aastal
olen ka Saaremaale puhkama
jõudnud. Sel suvel väga rohkem puhkust ei ole ette näha,
pigem möödub august ikka
töö tähe all.

Minu selle aasta suvi on möödunud värske pensionäri tiitliga. Nüüd mõistan ma täielikult,
miks meie riigi vanainimesed
on tigedad ja torssis. Püüan
ka nüüd selle 360 euroga kuus
hakkama saada ja olen päris
meeleheitel juba. Kuidagi saan
maksud makstud, aga mingiteks suvisteks reisideks ja lõbustusteks küll mul raha ei jää.
Riideidki ei saa osta ja toidupoolist pean väga hoolega valima. Selles mõttes oli nõukogude võim ikkagi mõistlikum
– iga töötatud aasta eest sai ka
terve pensioniaasta. Nüüd on
aga pensioniaastate väljateenimine seotud palgaga. Omal ajal
sai kogu Nõukogude Liit risti ja
rästi läbi reisitud. Muidugi – ma
töötasin ka mitmel kohal korraga, et hakkama saada. Sel suvel olen palju aega aias veetnud
ja lapselapsi hoidnud. Olen igati
toimekas pensionär ja naudin
meie suve, kuniks seda veel on.

Mirjam (14), Maria (11),
Keidy (10)
õpilased

Meie suvi möödub sõpradega
tšillides ja tšättides. Ujumas
käimiseks eelistame ainult
Emajõge, kuna Anne kanal on
rokane ja ei meeldi meile. Kinos
oleme ka suvel käinud, viimastest vaadatud filmidest meenub
„Käsilased“. McDonald‘sis me
küll aega ei veeda, seal on nii
kallid hinnad ja väga ei meeldi
ka seal. Kooliootus isegi on natukene juba tekkinud. Suve juures meeldivad kuumad ilmad,
aga sel aastal on pigem vihma
iga päev kallanud. Vihmaste il-

Boris (40), Heiki (47)
vabakutselised

Kuidas lapsed nii vahvalt ütlesidki – suvi on soine ja märg!
Meie ka nõustume selle vahva
ütlemisega. Kangesti tahaksime ujuma minna, aga vesi on
kangesti külm ja ei kipu üldse suplema. Pigem võiks juba
sügis tulla, siis saaks seenemetsas aega surnuks lüüa ja
head-paremat omale koju tassida.

SPORT
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Verivärske peatreener
JA KIMBUGA HIIDLASI
Ehkki võrkpallihooaja algusest lahutab pea kolm
kuud, alustas mitmes
mõttes tublisti noorenenud Bigbank Tartu juba
treeningutega.
„Siin pole kõik siiski kohe
põhimeeskonda pretendeerijad, vaid oleme appi kutsunud
ka mitmed noored,“ selgitas
peatreenerina debüteeriv Oliver Lüütsepp vahelduse korras
jalgpalli taga ajavat tosinkonda silmitsedes. „Samas avaneb
nüüd neil just võimalus end
meestegi vahel näidata, sest
mitu põhitegijat on koondise
juures, lisaks kolm meest sõjaväes.“

Värske veri ja lootused
Nagu kevadel peale finaale välja hõigati, ootab Tartu
võrkpalli esindusmeeskonda
ees noorenduskuur ehk teatud
mõttes vaheaasta. Komplekteerimisega ollakse aga peaaegu lõpusirgel.
Sidemängijana jätkab mullu suid ammutama sundinud
19-aastane Robert Viiber. Rakverest kutsuti talle appi pool
pead lühem, ent mõnevõrra
kogenum Ronald Järv. Lüütsepa arvates võiks selline käik
just Viiberilt pingeid vähemaks
võtta, et noort mängujuhti ei
painaks pinge ebaõnnestumiste pärast.
Keskblokeerijate osakonna
moodustavad Kevin Soo, Selverist Tartusse koliv Meelis Kivisild, kes kindlasti toob noorevõitu satsi vajalikku kogemust
ning kergitab konkurentsi
algkoosseisu osas. Käed loodetakse lüüa ka praegu koondises
vägevaid esitusi tegeva temporündaja Henri Treialiga, kelle vastu olla aga huvi ilmutatud
ka piiri tagant. Lisaks naaseb
Võrust Mart Naaber.
„Nurgas“ on küsimärgiks
Kristo Kollo. Tedagi nähtaks
hea meelega Bigbankis jätka-

Olgugi, et tegu on vastse peatreeneri 29. sünnipäevaga, tuleb ikkagi hoolealustel trennis higi valada ning
lootsil pilk peal hoida, et abitreener Meresaar stardis
vajaliku väärikusega „varastaks“. 
RASMUS REKAND
mas, kui just pealinna ahvatlused magusamateks ei osutu.
Uute nimedena tasub meelde
jätta kaks Hiiumaa meest –
Rakvere värve mõned korrad
kaitsnud Markus Uuskari
ning põlvevigastusest taastuv
Stefan Kaibald, kelle onu Aigor on teinud nime samal alal
treenerina.
„Esimese diagonaalviiuli“
kohale asub fännidele samuti tuttav Taavi Nõmmistu.
Vajadusel suudab sama rolli
mängida ka Uuskari. „Pikemas perspektiivis soovikski
temast just nurgamehe arendada,“ paljastas Lüütsepp
tulevikuplaane. Tema hinnangul pole sugugi võimatu,
et hooajale minnaksegi vastu vaid Eesti meestega. „Üht
nurgameest tahaks siiski appi
palgata. Eks näis, mõtteid ja
pakkumisi ikka liigub. Palju
sõltub ka „lahtiste meeste“
otsustest.“
Libero ametisse asub legen-

daarse Rait Rikbergi kõrval ka
Robin Valting. Veel üks hiidlane, kes toodi „Mehikese“ käe
alla stažeerima, kui kaugel
on koondise tase ning kuidas
sinna jõuda. „Saarerahva invasiooni“ kohta naeris Lüütsepp,
et „kilohinnaga anti“. Reaalsus terendab vastu Lüütsepa
juhendatava noortekoondise
nimekirjast – põhitegijatena
leiab sealt nii Viiberi, Uuskari,
Kaibaldi kui Valtingu.

Kohalikega pole
hõisata
Kus ometigi on siis meie
enda järelkasv? „Tuleb tõdeda,
et peale Soo ja Naaberi pole
tõesti Tartu oma mehi viimase 3–4 aastaga tippu jõudnud,“
möönis Lüütsepp. „Vaadates
nooremate suunas, ei julge ka
ennustada, et järgmisel paaril
hooajal suur tung tartlastest
tekib. Aga 5 aasta lõikes tasuks
ehk juba optimistlikum olla.“
Uurides, millest võrkpallu-

KEEVITUSTEENUS
PREMIUMKLASSI Pelletid
otse tootjalt
6 ja 8 mm,
€/t

al 155

AS Tartu Graanul
Tel 5300 5959
info@tartugraanul.ee
www.tartugraanul.eu

• malm
• alumiinium
• roostevaba

rid enim puudust tunnevad,
kiitis peatreener esmalt ülikooli spordibaase, kui vaat et
parimaid kodukamaral ning
tõi alles seejärel välja unistuse saada oma igapäevatiimi
juurde ka statistik. Et neid aga
sisuliselt polegi võtta, tuleb
kaaluda mõtet üks (või suisa
mõned) oma jõududega välja
koolitada. „Natuke tunnen ka
puudust erialaste kontaktide
järele piiri taga. Näiteks oleks
väga kasulik teha hooajaeelseid kontrollturniire mitte samade satside vastu, kes meil
hiljem koduliigas niikuinii ees,
vaid mõne tugeva tiimiga mujalt. Paraku pole veel häid tutvusi, mille baasilt kedagi sellist
külla meelitada või ise kutset
saada. Peab selleski vallas tööd
tegema.“
Õrritus, et palju noori tuligi
seepärast palgata, et mängijad
ikka juhendajast nooremad
oleks, jäi loodetud reageeringuta. „Olen sellest ametist

unistanud. Et see just selles
vanuses kätte jõudis, on väike
üllatus. Samas ei kõhelnud ma
kohta vastu võttes, ega kõhkle
ka praegu. Mul on toeks ülikogenud Rikberg platsil ning
mitte vähemkarastunud Meresaar abi- ja noortetreenerina. Ma ei usu, et sünniaasta ja
autoriteedi saavutamise vahel
on sirge seos.“
Algava hooaja eesmärkidest
pole taktikepi viibutamist harjutav Lüütsepp veel nõus rääkima. „Kohustust kohe kõiki
tiitleid võita meie napivõitu
karastusega õlule mõistagi
ei panda. Samas ei suuda ma
selle seltskonna potentsiaali
arvestades minna peale sõnadega stiilis „vaatame, mis
tuleb“, „anname maksimumi“
või „areneme tasapisi“. Ütlen
konkreetsed eesmärgid välja
enne hooaja algust, kui kooseis
ka lõpuni selge,“ lubas peatreener.
RASMUS REKAND
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Palametsa
pajatused
340.

Michael Simon, Hans Peter Geerdes ja Phil Speiser panid muidu vaikuses uinuva
Tõrvandi lennujaama fännidest kihama. 
KAUR PAVES

19 aastat ootust
läks taas käima
Harva on põhjust ajalehes kajastada kolme
nädala tagust kultuurisündmust. Erandi võib
teha juhul, kui artisti
maabumist on ülikoolilinnas oodatud pea terve
inimpõlve.
Saksa tantsumuusikalegendi
Scooter üleastumine sellesuvise Rally Estonia järelpeol lauluväljakul kuulub kahtluseta
sellelaadsete teetähiste hulka.
Viimati nähti legendi ülikoolilinnas 1996. aastal Atlantises,
mille kohta bändi ninamees,
lavanime H.P. Baxxxter all
tuntud Hans Peter Geerdes
ise meenutas: “Ei mäleta sellest korrast midagi, arvan, et
see oli juba mitu aastat tagasi.”
Reaalset aastanumbrit kuuldes
puhkes ta naerma ja tõdes, et
see oli tõesti ammu, ent rõhutas endale omasel poolhüsteerilisel ülioptimistlikul toonil,
et sündmuse toimumine tal
siiski meeles on.

Külmatundlik legend
Ent toona oli tegu sootuks
teises mastaabis üritusega.
Sajandivahetuse ümber oli
Scooter Maarjamaal sage külaline, ent rahvusvaheline läbi-

Vana Baskini Teater
PIIP JA TUUT

PÜSTIJALAKOMÖÖDIAS

ELU ÕIED

10. august 19.00
Tartu Hansahoov

löök tingis pikema pausi, mille
katkestas alles 2009. aastal
visiit Haapsallu. Ka seda korda
meenutades polnud Geerdes
mälestustega kitsi: “Oli väga
külm.” Ilmajaama andmetel
kõikus temperatuur päeva
jooksul 17 ja 23 soojakraadi
vahel.
Tartu jaoks tähendas 17. juuli kontsert tinglikus plaanis
sajandi suursündmust, sest
viimati astus samavõrd plaate müünud artistina siin üles
1999. aastal Depeche Mode.
Uuel sajandil on Tartu laululava pidanud üleriigiliselt
mõjukuselt alla andma Saku
suurhallile ja hiljem Solarisele
ning sestap pole ime, et tuhanded linlased 31 miljonit plaati
realiseerinud Scooteri meestele andunult kaasa lõugasid
– laulmiseks oleks Geerdesi
segaseid, ent ülimalt sugestiivseid loosungeid ilmselt palju
nimetada.
Tähtveres tulidki suuresti
keskealise publiku noorusaegade mälestuseks esitusele eeskätt vanad hitid nagu
“How Much is the Fish?”,
“Nessaja” ja “Fuck the Millennium”, uut, tantsulisemat liini
vaatamata värskele koosseisule pigem välditi. “Mängime

Piletid müügil Piletilevis,
Piletimaailmas ja kohapeal.

KANUUSÕIT
ALGAJATELE
27. august 19.00
Tartu Hansahoov

oma tavalist festivalikava, mis
kombineerib suurimaid hitte
paladega viimaselt albumilt,”
lubas Geerdes enne kontserti
naerulsui. “See on tore segu,
tuleb suurepärane kontsert
nagu alati.’’

Mett mokale
Kuna bändi eralennuk pidi
Tartust lahkuma alles kontserdijärgse päeva pärastlõunal, avaldas Geerdes lootust,
et sedapuhku jääb pisut aega
ka õhtustamiseks ja miks
mitte ka ralli vaatamiseks.
“Arvan, et lähme vaatame
võistluse üle, saab väga huvitav olema,” rääkis Inglise vanatehnika kollektsiooni poolest tuntud mees, kes ühtlasi
tunnistas, et tema esimeseks
autoks oli kodumaine Põrnikas.
Geerdes pidas vajalikuks ka
märkida, et kaheksandat korda Eestit väisanud ansambel
naudib siinviibimist alati. “Iga
kontsert on seni olnud suurepärane ja kindlasti on see ka
seekord nii,” lisas ta. “Eestlased
on peoloomad.”
KAUR PAVES

TÖÖ
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Uuno Kivilinnast
Igatsen veneaegset töökultuuri
Tee tööd, siis tuleb ka
armastus – Tammsaarel
oli õigus, vähemalt minu
suhtes.
Pärast sõjaväge õppisin Tartu depoos mootoriveduri juhi
abiks ja sõitsin kaubarongidega. Töö meeldis mulle väga,
aga kuna pooled sõidud olid
öösel, siis oli kõige raskem
mitte magama jääda. Soojas
kabiinis ja rongi monotoonse
loksumise saatel tükkis vastu
hommikut vägisi uni peale.
Avastasin isegi, et silmad olid
küll lahti, aga tegelikult midagi ei näinud. Muide, ka jänes
magab lahtiste silmadega.

Arstid haneks
Enne iga sõitu tuli läbida
arstlik kontroll. Kõigepealt
mõõdeti vererõhku ja kui see
kord liiga kõrge oli, pandi puhuma ja jäin jääknähtudega
vahele. Karistuseks pidin depoos kaks kuud lukksepana
töötama.
Öeldakse, et ole loll, aga ole
kaval. Edaspidi läksin arstlikku kontrolli alati kiiresti joostes, mispeale oligi vererõhk
kõrge, puhumine aga negatiivne. Lõpuks nad harjusidki ära,
et mul on kõrgem vererõhk,
ja puhuma enam ei pandud,

kuigi tegelikult olid pidevalt
jääknähud. Noorena sai õhtuti
tihti sõpradega pidu pandud.
Elasime kolmetoalises korteris üheksakesi. Nii palju lapsi
mul küll ei olnud, enamik olid
sugulased. Kuna raudtee poolt
mulle korterilootust ei antud,
ehitusel aga oli see võimalik,
läksingi sinna. Hiljem ütleski abikaasa, et kui meil oleks
omaette elamine olnud, poleks
ta ära läinud.
Käisin tihti komandeeringus
üle Eesti, olen ehitanud maju
Nõos , Elvas, Viljandis, Paides,
Türil. Kodus ootas aga neli
kanget naist, kes omavahel läbi
ei saanud. Oma naine ei jõudnudki ära oodata, kuni ehituselt korteri sain. Muide, tema
vanematel oli oma maja viie
suure toaga, millest ühes elas
koer. Kui mu ema äiale pakkus, et noored võiksid ju teie
pool elada, vastas see, et ega
siin mingi võõrastemaja pole.

Äi kohtus trepiga
Ääremärkusena mainin, et
kui ma oma äiaga viimast korda kohtusin, kukkus ta „kogemata“ trepist alla. Kõvad kondid olid õnneks.
Juhuslikult avastasin ajalehest
kuulutuse tornkraanajuhi kursustele Tallinna. Lageda taeva

all töötamine ei ole mulle kunagi meeldinud, aga et kraanal on
katus peal ja puu otsa olin roninud, otsustasin minna.

Kellassepa rollis
NSV Liidu lagunemisega sai
kahjuks otsa ka suur ehitusbuum. Tunnistan ausalt, et
igatsen seda aega taga. Oli ju
loosung „igale perele omaette
korter“ ja kommunaalmaksud
olid väga väiksed. Nii palju
vaeseid kui praegu siis polnud.
Kes tahtis tööd teha, see ka sai.
Ei näinud uneski, et võin kunagi töötuks jääda.
Oma elutööks nimetan Tasku ehitust. Enamik tööst käis
ainult raadio teel juhendades
pimesi, ise ei näinudki, mida
tõstsin või tegin. Kõige rohkem jäi meelde valgest marmorist astmetega keerdtrepp,
mida paigaldasin ainult öösel,
sest päeval polnud selle jaoks
aega, kuna ühe astme paigaldus võttis kaks tundi. Kellassepa töö: panin 50 meetri kaugusele poste nelja poldi otsa ja
siis kahe posti vahele riivi, tohtimata poste liigutada.
Hiljem kuulsin autojuhtide
seas, et see kraana läks järgmisel objektil Riias ümber ja juht
sai surma. See oleks võinud
olla mina.
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Tagasi kooli
SINU DIGIPOOD

Kindel DELLi kvaliteet!
3. AASTANE GARANTII

INSPIRON 14

7.

KUUMAKSE ALATES

14”

Intel
Celeron
N2840

Windows
8.1

2 GB

500 GB

2 kg

Kampaania kestab 04.08.2015 -31.08.2015. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed. Näidatud kuumaksed on arvutatud tingimusel, et järelmaksu lepingu perioodiks on 60 kuud.
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31

– 40 €

259.299.-

6:00

TASUTA! Kvaliteetne Delli
sülearvutikott (väärtus 30 €).

• wifi • 1 x USB 3.0 • Intel graafika • 2 x USB 2.0 • HDMI

Nutikas elu igaühele!
LG L40

UUS

Kibekiire 4G LTE kõigile!
SONY Xperia E4G

UUS

Kompaktne ja veekindel nutitelefon!
SONY Xperia Z1 Compact

- 26€

7.57

Lihtne, võimas, kaunis!
ASUS ZenFone 2 ZE551ML

KUUMAKSE ALATES

269.295.-

59.LUKUVABA

3,5”

320 x 480

10.92
KUUMAKSE ALATES

4.

KUUMAKSE ALATES

48

399.-

149.-

3,15 MP

3G

114 g

4 GB

Dual-Core
1,2 GHz

Android
4.4.2

kaamera

512 GB RAM

5 MP

kaamera

14 h
540 h

4,7”

540 x 960

LUKUVABA

4G

8 GB

Quad-Core
1,5 GHz

1 GB RAM

20,7 MP LUKUVABA
kaamera
Android
4.4.4

13 h
696 h

135 g

Maksimaalne mugavus ja vastupidavus!
RAZER Kraken
E-Panda Hooligan

Siiani kõige suurepärasem iPhone!
iPhone 6

18.02

-14%

4,3”

1280 x 720

16 GB

2 GB RAM

IP58

4G

tolmu- ja
veekindel

Quad-Core
2,2 GHz

Android
5.0

13 MP

kaamera

18 h
670 h

137 g

Kiirematele kingiks WU-1a juhtmevaba adapter! - 20€
NIKON D3200 peegelkaamera + 18–55mm
VR II objektiiv

5,5”

1920 x 1080

LUKUVABA

4G

KRIIMUKINDEL

DUAL-SIM

32 GB

Intel Atom
Z3580

Android
5.0

170 g

4 GB RAM

Suure Full HD IPS ekraani ja 4G-toega!
LENOVO IdeaTab 2 A10-70, LTE

28 h
360 h

- 16 €

KUUMAKSE ALATES

64 GB
128 GB

4G
4.7”

750 x 1334

59.

99

775.875.-

8 MP

kaamera

10.30

6.54

KUUMAKSE ALATES

675.-

LUKUVABA

16 GB

1 GB RAM

Dual-Core
1.4 GHz

129 g

Parima hinna ja võimsuse suhtega sülearvuti!
15,6”
4 GB
2,5 kg

Intel
Core i3
4030U

Võimas graafikakiirendi koos Full-HD ekraaniga!

Kiire, õhuke, stiilne!

500 GB

8 GB

6:00

Windows
8.1

• DVD-kirjutaja • wifi • Bluetooth 4.0 • 2 x USB 3.0
• USB 2.0 • HDMI • Dolby Advanced helisüsteem

10.

92

399.-

245.-

• resolutsioon 24,2 MP •suur 3“/7,6 cm 921000 punktiga LCD-ekraan • Full HD
1080p video salvestamine • juhendi režiim – intuitiivne kaamerasisene abi
• võimalus juhtida iOS-i ja Androidi™ nutiseadmega • juhtmevaba piltide jagamine
• kuni 4 fps sarivõte • filtriefektid

Full HD

KUUMAKSE ALATES

229.-

395.-

• sagedus 20–20 000 Hz • takistus 32 oomi • tundlikkus 110 dB
• kaabli pikkus 1,3 m • kullatud USB-pistik • kaal 280 g • Razer kõrvaklapid
spetsiaalselt tehtud Eric “E-Panda” Hernandez jaoks (Bruno Marsi trummar)

15,6”

Windows
8.1

LENOVO G50-70

375.-

69.99

14 h
250 h

KUUMAKSE ALATES

10,1”

1200 x 1920

8 MP
16 GB

2 GB RAM

FHD IPS

13,3”

Intel
Core M
5Y10

Windows
8.1

Full HD

400 Hz

1000 GB 2,27 kg

8 GB

256 GB

garantii
3 aastat

Smart TV
wifi

USB-

salvestus

A+

USB-

garantii
3 aastat

1,26 kg

6:45

• DVD-kirjutaja • wifi • Bluetooth 4.0 • 2 x USB 3.0 • USB 2.0
• HDMI • BeatsAudio helisüsteem • 2 GB eraldiseisev
videomälu • Saadaval must, punane ja valge mudel

16.07
KUUMAKSE ALATES

599.-

SSD

10:00

ASUS Zenbook
UX305

energiaklass

23.

• ac wifi • 3 x USB 3.0 • Intel HD 5300 graafika
• HDMI• Bluetooth • HD veebikaamera
• Bang & Olufsen helisüsteem • UX305 puudub vajadus
ventilaatori järele ning seetõttu on arvuti täiesti hääletu (0 dB)

KUUMAKSE ALATES

79

899.-

Quad-Core
1,5 GHz

Android
4.4.4

509 g

Kvaliteetne pilt ja kiire Smart TV!

Radeon R7
Dual M260

AMD
Quad-Core
A8-6410

TASUTA! Igale HP Pavilion 15
sülearvuti ostjale kingiks kaasa
HP Deskjet 1510 värviprinter!

HP Pavilion 15

UUS

4G

HÜBRIID
TV

VIDEO

55"
138 cm

10:00

- 100€
UE55J5502

23.79
KUUMAKSE ALATES

TASUTA! J5502 seeria teleri ostjale
kaasa Trust Adura nutiTV klaviatuur
(väärtus 40€).

Saadaval ka 48” teler hinnaga 599.ja 43” teler hinnaga 449.-

899.999.-

Uus pildiparandusprogramm Wide Color Enhancer Plus tagab värvid just
sellistena, nagu need peavad olema. Uus operatsioonisüsteem TIZEN ja võimas
neljatuumaline protsessor teevad Smart TV kasutamise märgatavalt kiiremaks.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Järelmaksu pakkuja on Kaupmehe Järelmaks OÜ. Enne tehingu sõlmimist tutvu täpsemate järelmaksu tingimustega ning vajaduse korral konsulteeri asjatundjaga.
Krediidikulukuse määr on 26,99% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba hind kohe tasudes 599 €; lepingutasu 24,9 €; tarbijakrediidilepingu kestus 24 kuud; fikseeritud intress arvutatuna laenu algsummalt 10,9%.
Tarbija makstav tagasimaksete summa on 759,91 €, mis sisaldab: kauba makseid 599 €; intressikulu 136,01 € ja lepingutasu 24,90 €.
TALLINN: Viru keskus (6 668 160), Kristiine keskus (6 668 116), Rocca Al Mare keskus (6 668 155), Ülemiste keskus (6 668 159), Järve keskus (6 668 154), Lasnamäe Centrum (6 668 128), Mustika keskus (6 668 151); TARTU: Tasku keskus (666 8163), Lõunakeskus (6 668 153), kaubanduskeskus Eeden (6 668 164);
JÕHVI: kaubanduskeskus Tsentraal (6 668 168); KOHTLA-JÄRVE: Vironia keskus (6 668 156); KURESSAARE: Auriga keskus (6 668 117); NARVA: Fama keskus (6 668 169); PAIDE: Paide Maksimarket (6 668 124); PÄRNU: Kaubamajakas (6 668 152), Pärnu Keskus (6668161); RAK VERE: Põhjakeskus (6 668 177);
RAPLA: Rappeli keskus (6 668 174); VALGA: Valga Maxima (6 668 121); VIL JANDI: Viljandi Centrum (6 668 166); VÕRU: Kagukeskus (6 668 173).

VABA AEG
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Kino

ANEKDOODID
Uusrikas istub oma luksusjahi
ahtris ja püüab kullast õngega
kala. Tema ümber on trobikond
teenreid, kes pakuvad kalamarja
ja šampanjat, poolalasti kaunitarid püüavad tema tähelepanu
tõmmata. Aga uusrikas ei tee
kellestki väljagi, silmitseb vaid ainiti oma õngekorki, mis korrakski isegi ei liigata.
Äkki sõidab jahi külje alla väike
räpane kalapaat, milles istub närudes kalur. Tema paat on kalu
täis, üks suurem kui teine.
Uusrikas vaatab mornilt kaluri
poole ja lausub:
„Jah, nii on siin elus alati! Mõnele antakse kõik, mõnele aga
mitte midagi...“
***
Ostja pöördub muusikariistade kaupluses müüja poole:
„Ma tahaksin oma pojale
kontrabassi osta.“
„Kui vana teie poeg on?“ küsib
müüja.
„Sai äsja 8-aastaseks.“
„Sel juhul ma soovitaksin ma

SUDOKU

9

teil talle hoopis flöödi osta.“
„Oh ei! Flööt tal juba oli, aga ta
neelas selle alla.“
***
Naine kaebab arstile:
„Doktor, kui ma peeglisse vaatan, tekib mul okserefleks. Mida
see ometi tähendab?!“
„See tähendab, et teie nägemine on täiesti korras…“ vastab arst.
***
„Doktor, millal mul ometi palavik alla läheb?“ küsib patsient.
„Ärge muretsege – õhtuks
on teil toatemperatuur,“ vastab
arst.
***
„Sellest päevast peale, kui mu
naaber töölt vallandati, on ta
kaotanud pooled oma sõpradest,“ räägib üks sõber teisele.
„Kus ta töötas?“
„Riigikontrollis.“
„Aga mida teevad tema ülejäänud sõbrad?“
„Need ei tea veel, et ta vallandatud on!“
***

Firmajuht kutsub enda juurde
töötaja, kes oma töökohaga rahul ei ole:
„Mul on teile kaks uudist, üks
hea ja teine halb. Hea uudis on
see, et ma tõstan teie palka kaks
korda.“
„Suur tänu!“ vastab alluv.
„Halb uudis on aga see, et ma
lasen teid homme lahti. Siis saate aru, kui hea koha te kaotasite!“
***
Kirurg seletab patsiendile:
„See on väga lihtne operatsioon. Poole tunni pärast võite
te juba jalgu liigutada, tunni pärast jooksete ümber voodi, aga
õhtul lähete jala koju.“
„Aga doktor,“ küsib patsient,
„kas ma võiksin vähemalt operatsiooni ajal natuke lamada?“
***
Peremees äratab sulast:
„Kähku üles! Kukk laulis juba
ammu!“
„Mis see minusse puutub?“
poriseb sulane. „Ma pole ju
kana!“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
7.–13.08 kell 16.15, 19.10,
21.40 Võimatu missioon:
Salajane rahvas
7.–12.08 kell 20 Seksiteraapia
7.–13.08 kell 22.15 Kingitus
7.–13.08 kell 11.30 Supilinna
salaselts
7.–10., 12.08 kell 10.45, 12.50,
15, 18; 11.08 kell 12, 15.05,
18.45; 13.08 kell 10.45, 12.50,
15, 18, 18.45 Pahupidi
7.–13.08 kell 17.30 Sõjale
kaotud noorus
7.–10., 12.–13.08 kell 12, 14,
16; 11.08 kell 13.05, 14, 16
Käsilased
7.–12.08 kell 12.15, 17.15,
19.50, 22.30; 13.08 kell 12.15,
17.15, 20, 22.30 Nagu hunnik
õnnetust
7.–13.08 kell 14.45, 21 Terminaator: Genisys

Fantastiline nelik

7.–13.08 kell 14.30 Sipelgamees
7.–10., 12.08 kell 18.45 Super-Mike XXL
7.–13.08 kell 10.30 Pikslid
7.–13.08 kell 13.45 Paberlinnad
7.–13.08 kell 12.30, 17.05,
20.15 Fantastiline nelik

RISTSÕNA

7.–12.08 kell 22; 13.08 kell
22.45 Vaticani lindid
11.08 kell 11 Põnnihommik:
Pahupidi
13.08 kell 19.50 Meestõhtu:
Vasakukäeline

Kontsert
ANTONIUSE ÕU
6.08 kell 20 Liisi Koikson ja
Raivo Tafenau bänd
13.08 kell 20 Brasiilia värvid:
Denise Fontoura Trio
EDISON
6.08 kell 20.30 Randal & Üllar
Kärt

LUUNJA ROOSIAED

TARTU LINNAMUUSEUM

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

16.08 kell 18 kontsert Augustiklassika – lugusid elust

kuni 10.08 Mai Lille käsitöönäitus Laiali puistatud aastad

VILDE

kuni 31.08 PRTKRi näitus
Lebotajad

6.08 kell 19 Suvemuusika:
Andres Vago jazzkitarril

LINNARAAMATUKOGU

7.08 kell 20 Suvemuusika:
Andres Vago & Silver Sirp
14.08 kell 20 Suvemuusika: Jana Kütt & Karl Madis
Pennar

13.08 kell 21.30 Taavi Peterson

15.08 kell 20 Suvemuusika:
Ingrid Rabi & Johannes Laas

HANSA HOOV

ÕLLE TARE

7.08 kell 21 Swingers, solistid
Tanja Mihhailova & Birgit

8.08 kell 22 ansambel MaMa

14.08 kell 21 Terminaator
JAANI KIRIK
7.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
Tanel Joamets (klaver)
11.08 kell 21 Tornimuusika:
Bonzo
KAPTENI KELDER
9.08 kell 20 autoriõhtu Mari
Kalkun

Näitus

7.08 kell 20 Jaan Tätte

12.08 kell 21.30 esineb Jüri
Homenja

kuni 14.08 näitus Sa oled
armas – Tartuff 10
kuni 7.08 raamatunäitus Perekonnaromaanid
kuni 6.08 Kristi Neideri maalinäitus Kas kaduma läinud
talendid?
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 14.08 Tartu harrastuskunstnike näitus Kolmekesi
siit ja sealt

TASUTA KORVPALLILAAGER
6. - 16. a poistele
17.-27.augustil 2015 Tartus
Registreerimine:
tartupalliklubi@gmail.com
Tel 5341 0089.
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EHITUS

käpp
1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent
ja kaevetööd. 80-110 € päevarent juhita. Tel 511 5786.

Raudne vastupidavus ja kuldsed käed! Raudkäpp OÜ - kõik
ehitus- ja kaevetöödest.
Tel 5568 2671,
raudkapp@gmail.com.
Sanitaar- ja kapitaalremont.
Ehitus- ja lammutustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja
hooldus. Tel 501 6453, nr1aiad.ee.
Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.
Betoontrepid, puitfassaadid,
katuste vahetus. Tel 5897 2483,
an366@hotmail.com.
Ehitus- ja remonttööd. Puit
fassaadid, viil- ja lamekatuse
tööd, terassid jne. Tel 5662 9930.
Ehitus- ja viimistlustööd eraisikutele, firmadele, KÜ-le. Akende-uste paigaldus. Töö kiire ja
korralik. Silver, tel 510 0645.

Ehitus-viimistlustööd, katused,
fassaadid, torutööd. Ragan OÜ,
tel 5749 4994, ragan@ragan.ee.
Eramajade ehitamine ja
renoveerimine. Süsteemide
paigaldus. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
Erinevad katuse- ja ehitustööd.
Tel 5624 0790, 5682 5366,
www.majaproff.eu.
Erinevad üldehitustööd üle
Eesti: katused, fassaadid, puit,
kivi jne. Tel 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.

Tselluvilla paigaldamine puistena - pööningud (ka lamekatused), seinad, põrandad.
Tel 503 7220.
Tänavakivide paigaldus, teede,
platside ehitus, haljastustööd,
piirdeaiad, -väravad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.
Tänavakividest teede ja platside ehitus, haljastustööd. Küsi
pakkumist! Tel 5662 0058.
Üldehitus, remont, siseviimistlus, kuurid, aiamajad, terrassid.
Pikaajaline kogemus! Soovitud
tulemus garanteeritud!
Tel 5622 9840.

MATERJAL
Müüa pidevalt ehituslikku
saematerjali: 50 x 100, 150, 200.
32 x 100 140 €/tm.
Tel 5684 0777.

KINNISVARA MÜÜK

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnisvara ostul, müügil, üürimisel
• Kinnisvara komplekshaldus
Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
E-post: eravara@eravara.ee
Tel 742 7630 ja 506 6173.
2-toal korter Tallinnas
Lasnamäel (möbleeritud,
hind 45 000 €). Tel 5831 2148.

Eterniitkatused. Müük ja paigaldus. Augustikuu sooduskampaania eterniidile -30%!
Vihmaveesüsteemid, plekksepatööd, katusetarvikud. Mõõtmistööd ja hinnapakkumised
TASUTA! Novabild OÜ,
tel 512 5706, tartu@novabild.ee.

TARTU MARATONI

KUUBIK 2015

4-toal korralik korter renoveeritud majas Mõisavahe 59
(66 000 €). Tel 5344 9302.

Fassaadide soojustamine.
Katusetööd. Ramest Ehitus OÜ,
tel 516 6152, info@ramest.ee.

Kinnisvara müügi- ja üürimisteenused Tartus ja Lõuna-Eestis. Kutseline maakler Sirle Uiga,
tel 526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee.

Fassaadide, vundamentide
soojustamine ja renoveerimine. Tel 503 3719.

Kööktuba Jänese tn (san-remont
tehtud, kelder, aed, kuur, vaikne
maja, 14 500 €). Tel 5563 9452.

Katuse, fassaadi ja vihmaveesüsteemi paigaldustööd kogenud tegijatelt. Tel 5695 6885.
Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine. Drenaažitööd.
Tel 5649 4929.
Katuste, vihmaveesüsteemide ja puitfassaadide ehitus ja
remonditööd. Tel 515 7062.

Kõik ehitustööd ühest kohast!
Tel 5904 2174, www.innover.ee.
Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.
Planeerimis- ja kaevetööd
JCB 4CX ekskavaator-laaduriga
(40 €/h). Tel 501 9917.

Maakivist hoone Saadjärvest
170 m, Tartu vald, Saadjärve küla
(üp 350 m², krunt 5415 m², el,
vesi, 35 000 €). Kutseline maakler
Peeter Meus, tel 506 2212,
www.aadlivillakv.ee.
Maja Jõgeva linna lähedal.
Sobib ka suvilaks, 2 ha maad.
Tel 553 9557.
Maja Lähte alevis (kivivoodriga,
korralik, 2 korrust, 5 tuba,
2 garaaži, täiskelder, keskküte).
Tel 5560 6858.
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KÜTE

PÕLLUNDUS
Vahetan klaaspurgid mee vastu.
Tel 552 0699.

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

RIIDED
Anne 51 „Stiil“ korralikud riided Iirimaalt. stiilriided.ee
Jõe butiigis suur valik jalanõusid, käekotte, pesu. Liitu meiega
Facebookis ja saa uut infot!
Jõe butiigis uus kogus spordiriideid, kleite, seelikuid, dresse,
kilekaid. Soola 10 (avaturg)

Majaosa Kalmistu 14a (üp 126 m²,
krunt 781 m², kelder, saun, ahiküte, rem vajav, 62 400 €). Kutseline
maakler Peeter Meus, tel
506 2212, www.aadlivillakv.ee.
Omanikult müüa ainus Mooste
järve piiriga suur elamumaa alevikus (12 502 m²). Tel 5665 4673.

KINNISVARA OST
1- või 2-toal korter Tartu linnas.
Võib vajada kapitaalremonti.
Kristo, tel 5342 2554.
Kap-remonti vajav korter või
kööktuba Tartu linnas.
Tel 56 503 503.
Maja Tartu linnas. Omanik võib
sisse jääda. Vajadusel abi ja hooldus. Tel 553 9557.
Põllu- ja metsamaa üle Eesti!
Küsi hinnapakkumist või kirjuta
info@strategium.ee.
Talukoht koos maa ja metsaga.
Tel 508 0065.

KINNISVARA VAHETUS
Vahetan väikese maja ja korteri
suurema maja vastu Tartus. Tel
5567 9033.

ÜÜRILE ANDA
2 tuba eramajas. Auto parkimise
võimalus. Tel 552 0699.

ÜÜRILE VÕTTA
1-toaline korter Ropkas.
Tel 5675 8363.
Mees, 2015. a TÜ lõpetaja, tahab
üürida 1-toal korterit.
Tel 5858 1414.

KOOLITUS

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kuiv kütteklots lahtiselt.
Tel 5197 8500.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.

LOOMAD
Müüa sokud. Info tel 528 5616.
Müüa 180 l akvaarium koos
kalade ja sisuga. Tel 552 0699.

MÖÖBEL
Klaasplaadiga söögilaud
90 x 100 cm. Hind kokkuleppel.
Tel 552 0699.

OTSIN TÖÖD
Saadaval tubli raamatupidaja,
personali- või arhiivitööle al augustist. Tel 5351 2800, Marge.

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

Odavad rõivad Kastani 121, E-R
10-18, L 10-15. Kogu kaup -20%.
Pakume tasuta riideid ja
jalanõusid 21.-23. augustil kl
10-16 Tiigi 55, Tartu, Tartu Laste
Turvakodu.

SÕIDUKID
1994.-2006. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.
Sõidukite, kaubikute, veokite
keretööd. Keredetailid.
Tel 504 0334,
allroads.allroads@gmail.com.

TEENUSED

Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.
Hekkide lõikus ja ohtlike puude raie. Aiahoolik OÜ,
tel 5190 5271, www.aiahoolik.ee.

aurel.ee/buss

Müüjale pool kohta Tartu
turuhoones. Hea lisateenimise
võimalus vanemale inimesele.
Palk kokkuleppel. Tel 521 1346,
5650 7020.
Nõudepesijale. Tel 744 2085,
info@chezandre.ee.

Puitakende tootja AS Finak
(Maramaal) võtab tööle töötmistöölisi ja detailide vastuvõtja-koristaja. Info tel 730 3465
või saata CV ira@finak.ee.

San-tehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

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

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.
Teen elektritöid Tartumaal.
Tel 5373 3266.

Koristus- ja puhastustööd kodus, töökohal. Muruniitmine,
aedade hooldus. Soodne!
Tel 551 6391.

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Master Sport OÜ Tartus
Aardla 6b, tel 659 1109,
www.mastersport.ee.

Korstnapühkija, akti väljastamine peale iga tööd TASUTA!
Tel 5805 0201.

Veo- ja kolimisteenus Tartus –
üle Eesti. Tel 5554 4385,
www.veotransport.ee.

Liivapritsi- ja metallitööd,
restaureerimine. Tel 5329 2299,
liivaprits24.ee.

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

Muruniitmine, trimmerdamine, istutamine, kasvuhoonete
kastmine. Tel 5341 2026,
www.gramina.ee.

Pakun seltsidaami teenust
eakatele. Tel 5466 4431.

Professionaalne kolimisteenus.
Seifide, pianiinode, klaverite
transport. Rahvusvaheline
kolimine, mööbli paigaldus/
utiliseerimine. Tel 5666 9091,
rain@adduco.ee.
Puude ja hekkide ilu- ja hoolduslõikus jt aiatööd. 15+ a
kogemusi. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee.

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, 24h, 1,09 €/min,
ennustus.ee.

Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.

Raamatupidamisteenus
osaühingutele Tartus. Tel
5569 0228, katnurk@gmail.com.

Ehitus: erinevad üldehitustööd
üle Eesti: katused, fassaadid,
puit, kivi jne. Tel 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.

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

Eramajade ehitamine ja
renoveerimine. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

Väljaandja: Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

Kaevan ja puhastan tiike. Erinevad kaeve- ja pinnasetööd.
Võsalõikus giljotiiniga.
Tel 5645 1927, info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee.

TERVIS
Abi alkoholisõltuvuse korral,
98%. Hiina meditsiin, Ly Chini
OÜ. Tartu, tel 505 8381.

TUTVUS

Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.

Autobussiteenused 50-, 51- ja
52-kohaliste bussidega (ka Venemaale). Info ja tellimine tel
5373 8770, www.noobelreisid.eu.

Vedu ja kolimine (ka klaverid),
utiliseerimine. Tel 5621 7955,
www.kiiredkolijad.ee.
Veebilehed väikeettevõtetele
ja eraisikutele. Tel 5822 2953,
designwebpage.eu.

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

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

Teen remondi- ja viimistlustöid. Tel 5648 1251.

Korstnapühkija Tartus, Põlvas,
maakondades. Ametlik akt tasuta. Järjekord lühike.
Tel 5191 6605.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Sõbra pesumaja otsib oma meeskonda vahetusevanemat. Täpsem
info tel 516 5527. CV ja kaaskiri
saata: pesutuba@gmail.com.

Õmblejale või õmblusettevõttele tasuta anda rendile
tööruumid kaubanduskeskuses.
Tel 503 0367.

Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

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

9 kohta, püsikiirushoidja

511 6923 • info@aurel.ee

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine ja remont. Ülemiste rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.

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

BUSSI RENT
alates 50€ päev
Citroen Jumper (2014)
diisel, 110 kW, kõrge, mahukas, raadio-CD, USB,
AUX, bluetooth, konditsioneerid, 2. ja 3. rea
istmetel reguleeritavad käe- ja seljatoed.

Kaeve- ja planeerimistööd,
imbpeenrad, trassid, kraavid,
tiigid, kändude juurimine.
Tel 515 3653.

Hoiame aasta ringi korras Sinu
lähedaste hauaplatsid Tartus. Tel
5397 5197, info@hauahooldus.ee,
www.hauahooldus.ee.

Automüügiplats pakub tööd kuni
40 a meesterahvale (sõidukite
müügiks ettevalmistamine ja
müük). CV saata aadressile
ksautod@gmail.com.

Töö kultuurmustika korjajatele. Tel 509 7917.
Plaatija koolitus algab 13.
augustil. Hind 305 €, võimalus
maksta osadena. Vaata lisa
khk.ee/koolitus. Tel 736 1834.

Kauplus Gildi 12 trükib Teie
pildi: kruusile, t-särgile. Fotokristall. E-R 10-18, L 10-15.

Fekaalivedu, torustike survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811, www.fekto.ee

PAKUN TÖÖD

Pakume Annelinnas
hommikust tööd
kaubanduspinna
puhastusteenindajatele ja masinistile.
Teeme tööks vajaliku
koolituse. Info
tööpäeviti tel 5300 3118.
AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
ameti-, ADR, lõppastmekoolitus. Tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee, Kalda tee 30.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
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Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine ja remont.
Tel 5638 1774.

48 a korralik naine otsib kuni 55
a meesterahvast püsisuhteks,
alkoholilembestel mitte tülitada.
Tel 5685 2424.
53 a korralik naine otsib kuni
54 a korraliku sõpra, joodikutel
mitte tülitada. Tel 5634 7865.
59 a majaga naine otsib kooselupartnerit. Tel 5846 4613.
Mees (68) toimetulev, karske,
sõbralik, tutvub naisega Tartust.
Tel 5622 8987.

MÜÜK
Alumiiniumist 15 l piimanõud.
Tel 552 0699.
Detsimeeterantenn. Hind kokkuleppel. Tel 552 0699.
Kolmes suuruses plastikkastid
55 x 32 x 20 cm. Tel 552 0699.
Mõisatisleri käsitsi sepistatud
tööriistad. Tel 552 0699.
Suur koerakuut. Tel 552 0699.

OST
Kasutatud ja uued raamatud.
Tel 503 3719.
Kasutatud raamatud.
Tel 734 1901.
Ostan raamatu „Oikumeeni
äärel“, hind kuni 40 €.
Tel 5663 9310.

VABA AEG

TK UEU LLU TLU SI
Ansambel Bailamos sisustab
teie peoõhtu. Tel 5599 5511.

1 kuulutus =1€

+KM

(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
Lõunakeskuse ja Eedeni infolett E–P 10–21

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang sten@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 (12 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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SUVESOODUSTUSED!
1149.-

KIIRUSTA - KAUPA PIIRATUD KOGUSES!
599.-

nurgadiivanvoodi

500.-

diivan

KOMPLEKT
3+1+1

diivanvoodi

499.-

diivanvoodi

299.-

diivanvoodi

299.-

diivanvoodi

199.-

NUGRADIIVANVOODI

359.-

*Pilt on illustratiivse tähendusega

190-250x95x100 sm

968.-

KOMPLEKT
3+1+1
al.

359.-

299.-

voodi

199.-

189.-

tool+
tumba

tool

diivanvoodi

79.-

269.-

riidenagid

479.-

esik

159.-

179.-

köök

139.-

diivanvoodi

diivanvoodi

369.-

köök

arvutilaud

kontoritoolid

49.-

89.-

VAIBAD

69.-

al.

esik

149.-

139.-

19.-

SŐŐGILAUD
köök

esik

al.

100(130)x80x75 sm

199.-

kušet

+ALFA BONEL
VEDRUMADRATS

90x200

diivanvoodi

219.-

kušet

UUS KAUP!

12

269.-

köök

al.

179.-

KAUPLUS - LADU
W W W . G I G A N T M O O B E L . E E

al.
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LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00

tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302

