Neljapäev, 19. aprill 2018 • nr 15 (469) • Tiraaž 20 400 • www.tartuekspress.ee

www.ruukki.ee

RUUKKI
KATUS
Ainult üks saab
olla usaldusväärseim
Ruukki katusepaigaldusega võite olla kindel,
et Teie kodu on ilma eest kaitstud.
Katusetöödele kuni 5-aastane ja
katusematerjalidele kuni 50-aastane Ruukki
garantii.

Kutsu tasuta katusemeister kohe:

ruukki.ee/meister

Tuleb vist aineid süüa... Loodetavasti
pole finaalis dopingukontrolli.
Meelis Kivisild (Bigbank)
võrkpalli finaalseeria graafikust
Eesti Päevaleht, 17. aprill
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Rohenäppude ja
koduhaldjate paradiis
Mitte juhuslik kokkusattumus, vaid tõhus planeerimine –
vahetulat enne maamessi avatud Gardest aianduskeskuse
aadresski on sobivalt Roheline 14. 
RASMUS REKAND

Pealinna poolt Tartusse
tulijaid tervitab nüüd
õllelao ja Waldorfgümnaasiumi vahel Baltikumi
suurim aianduskeskus.
Kui praegu on kaubanduse sõlmpunktid linna servas
koondunud Riia ringile ning
pisut Annelinna, siis Rohelise pargi kinnisvaraarenduse
soovide kohaselt peaks lähiaastatel pildile kerkima ka
Kreutzwaldi tänav. Esimese
magnetina avas uksed kodu- ja
aiakaupade keskus Gardest.

Vähem sirgeid,
rohkem samme
Rohenäppude meka ületab
kõiki konkurente nii lähikonnas kui -maades oma üüratu
9000 m² pinna poolest. Nutikas pusletaja mahutaks sellisele maalapile 12 raekojahoonet
külg külje kõrvale ära ja keskele jääks veel ruumi paarile
purskkaevulegi.
Juhatuse liige Kersti Jeetsi
sõnul erineb keskus teistest
omataolistest peale suuruse ka
tehniliste lahenduste poolest:
„Hoone on ventileeritav loomulikul teel. Palju kasutatak-

se loomulikku valgust, mida
akende kõrval tuleb ka lagede
kaudu. Nii vahelduvad aastaajad ka maja sees. Lisaks kasutame ära kogu hoone katusele
langeva sadevee.“
Kolades avaürituse pakkumistetulvas ei tekkinudki
tavapärast plekkseintest ja
riiuliteruudustikust tingitud
ängistust. Jah, oma loodetud
efekti annab poolläbipaistvatest plastplaatidest lagi. Aga ka
„saarestikena“ rajatud asümmeetriline sisu aitab luua naturaalsemat muljet. Ei esine
ju looduses eriti sirgeid – need
ikka reeglina märgid inimtegevusest.
Ostlemissõltlastel pole muidugi midagi sellise korralduse
vastu, et ühest nurgast poodi
pugenuna ei pääsegi sa enne
kassadeni, kui 300-sammuse
(mõõtsin ära) labürindi läbi
oled jalutanud. Veel vähem
kaupmehel endal – kõik kutsuv vajab silmitsemist, korvigi
tõstmist. Ent „raba joostes viil
ja kassiliiv“ tüüpi poepõlguritel, nagu ma ise, võivad ka
hoiatustuled plinkima hakata.
Kui aga tavapärase poekorvi
asemel saaks eeskojast haarata

„Juhuslikult“ sattus esmaostjaks Merca ühes peniga.
sarvist Makita akutoitel aiakärul, küll siis aeg ja tüütud põrandameetrid ununeks.

Sõbralik miljöö
Teisalt restorani Muru servas ökokohvi rüübates oli
korraks tunne, justkui oleks
tunnistajaks hää sõbra Kalevi
tagaaias reedeõhtuse lõõgastava olengu avataktidele. Õdus,
kodune, pisut argisest klanitum olustik. Silm puhkamas
Manni kadestust vääriva hoolega sätitud lilledel-põõsastel.
Kusagil taamal haugatas koer,
ju naabri Allani oma (jah – keskuses pole mitte ainult lemmi-

kutele oma osakond, vaid ka
neljajalgsed ise külastajatena
igati teretulnud).
Puudub pädevus andmaks
asjalikku hinnangut taimevaliku kohta. Näib küll, et soovija
saaks rajada nii hortensiatest
heki kui astilbedest allee. Rakendada jõulupuuks bonsai,
mis kaunistatud tollest pikemate ripporhideedega.
Kaelarihmade riiul annab
valikuga silmad ette nii mõnelegi kaelakeeriiulile. Vist täitsa õnnestuks koju tirida grill,
mis teeb naabrimehe autole
ära mitte ainult hinna, vaid ka
kiirendusega. Valikus üldiselt

on vist mindud süvitsi, eelistades üht või äärmisel juhul
kaht kaubamärki samas valdkonnas. Handymanni kliente
sedasi ära ei meelita, Helsingisse-Kaunasesse Ikea trippide
tegijaid ehk küll.
Omaette halli täidavadki
need kulinad-vidinad, millele
normaalne mees ei oska mingit mõistlikku otstarvet välja
nuputada, aga milliseid ometigi pea igas kodus kohtad ühes
perenaise küsiva pilguga: „Kas
märkad, kui kaunis leid?“ Nirvaana serval tunneks end poes
vist ka mutid ja vihmaussid.
Kui neil vaid omatahtsi lastaks
toimetada osakonnas, mille
täidab servast servani rikkaliku
maitseassortiiga mullavalik.
Ja tänu taevale jõudis keegi
Gardesti projekteerides seni
vähelevinud tõdemuseni, et
ka külalistel on põis. Sest üldjuhul mõnda aia- ja ehituspoodi kauemaks takerdudes,
eriti veel koos lastega, keda
ihuhädad alati üllatusena tabavad, polegi muud teha, kui
ummisjalu pageda või siis välikäimlate väljapanekul nende
töökindlus proovile panna.
RASMUS REKAND
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LUGEJA KIRI
Äärelinn
sumbaku poris?
Riia ja Vaksali tänava ristmikust kõneledes on linnamajanduse osakonna
juhataja Rein Haak öelnud, et jalakäijad ja ratturid on linnas eelistatud.
See tähendaks justkui,
et neid eelistatakse kogu
linna piirides. Tulen tagasi
ikka ja jälle teemaks olnud
Aardla-Riia tänava ristmikule jääva kergliiklustee
juurde, mida mööda saaks
liikuda Räni linnaosa elanik nii Lõunakeskuse juurde kui linna poole.
Minu küsimus on, miks
kesklinna pool on jalakäijad eelistatud ja äärelinna omad peavad poris
sumpama. Jällegi on käes
olukord, kus kergliiklustee
algab või lõpeb suures porimülkas – poriseks saamata kõndida ei saa.
Ma ei taha enam järgmised 20 aastat oodata, millal
ma normaalselt mööda tänavat liikuda saan, et minna Lõunakeskusesse, Raja
tänava spordiparki või kuhugi kolmandasse kohta.

Mihkel Vijar
jalg- ja jalgrattateede
peaspetsialist
Linn teeb maanteeametiga koostööd läänepoolse
ümbersõidu II ehitusala
arendamisel, mis on aja- ja
töömahukas projekt. Kaardistatud on põhilised vajadused ja võimalused ning
koostatud esialgne eskiis.
Ringtee ja Aardla tänava
ristmik on kavandatud eritasandilisena, Valga maantee ja Aardla tänava ristmik
aga liiklust sujuvamaks
muutva ringristmikuna.
Aardla tänav rekonstrueeritakse selles vahemikus nii, et rajatakse bussiootetaskud, ohutussaartega
ülekäigurajad, laiad kõnniteed mõlemale poole teed,
nüüdisajastatakse tänavavalgustus ja haljastus. Kavandatud projekteerimis- ja
ehitustööd on mahukad ja
seetõttu ei ole võimalik ennustada nende valmimisaega.
Allikas: Tartu LV

Liikluskuningad kustutavad tulekahju kõhus
Isehakanud operatiivsõidukite rolli on taksodelt
Tartu linnapildis üle võtmas punavalged pirukakullerpirukad, mille juhid
peavad oma missiooni
sedavõrd oluliseks, et
lihtsurelikele mõeldud
liiklusreeglitel seda takistada ei maksa.
Tartu Ekspressi lugeja Kaunileid täheldas sõpradega kalja
juues viimase aja märkimisväärseimates murekohtades
ühisosa: kõigile autolembestele semudele on liigeldes silma
jäänud Tellitoit.ee sohvrite ennenägematu sigatsemine. On
ju see 2014. aastal Kuu tänaval
loodud ettevõte, mis näljastele
restoranide pakutavat imekiiresti vahendab, üle riigi metsikut menu saavutanud, ent Kaunileiu kamba arvates ka edust
ülearu õhku täis paisunud.

Miljon kilomeetrit
„Juhid arvaks justkui päris
tõsiselt, et nad on mingitlaadi
operatiivsõidukid,“ pahandas
aktiivne kodanik. „Liikluses
märkab neid väga sageli kiirust
ületamas, pahatihti sõiduridade vahel nõelumas – suunatuled pole vist põhivarustuses
– ning üsna ohtlikke olukordi
tekitamas.“
Sageli ilutseb liiklusjumalate
tagauksel veel vabandav-õigustav kiri, mis soovitab kaaslinlasel mitte ülearu kurjustada,
sest „sinu juurde tõttan sama
kiiresti“. „See justkui innustakski rikkuma, kiirustama
ja ülbitsema,“ analüüsis Kaunileid. „Päris tuletõrjumine ju
toidutoomine ikka pole.“
Tellitoit.ee teenindusjuht Lilio Talivere rõhutas, et ettevõte
suhtub liiklusreeglite järgimisse vägagi tõsiselt. Kui häirivaid
juhtumeid peakski esinema,
siis julgustas ta kõiki pealtnägijaid kindlasti sellest teada
andma, edastades võimalikult
konkreetse info, mille alusel
tuvastada juht ja probleemiga
tegeleda. „Kuna auto on üks

LAUSEGA
Ööpäevaringne
pumpla

olulisemaid töövahendeid ja
meie kullerid läbivad aasta
jooksul Tartu tänavatel kokku üle miljoni kilomeetri, siis
veendume alati enne tööleasumist nii sõiduoskuses kui
ka käime üle liiklusohutuse ja
-eeskirjade järgimise olulisuse,“ märkis ta.
Ometi tõdes Tartu liiklus- ja
patrullitalituse juht Alvar Pähkel, et ka politseil on olnud kiirust ületavate toidukulleritega
mitmeid kokkupuuteid. „Rikkumisi on avastatud igapäevase liiklusjärelevalve käigus,
samamoodi on teised liiklejad
edastanud meile teateid toidukullerite taksodest, mille juhid
kiirust ületavad,“ raporteeris
ta, mööndes samas, et eraldi
statistilist ülevaadet toidukulleritaksode kohta paraku
pole. „Vastavalt võimalusele on
rikkujad vastutusele võetud ja
neile on määratud valdavalt
rahalised karistused.“
Pähkli arutluse kohaselt
peitub konflikt ärimudeli olemuses: toidukullerite töö on
üles ehitatud kiirusele, kuid
liikluses osalemisel on kiirus
ja kiirustamine üks peamine
ohuallikas. „Suhtleme kindlasti veel jooksvalt teenusepakkujatega, et nad väärtustaks oma
klientide kiire kõhutäie kõrval
rohkem ka klientide ja teiste
igapäevast liiklusturvalisust,“
lubas ta.
Ka parkimine-peatumine
käivat punavalgetel täpselt nii,
nagu tuju peale tuleb – vägagi
sageli kõnniteedel, keelumärkide mõjualas. „Alles ükspäev

parkis üks tarkpea Narva mäel
kebabikoha ees terve rea kinni.
Ohutuled peale ja siis on kõik
lubatud?“ päris Kaunileid.

Kaks tõlgendust
Talivere täpsustas, et kuivõrd tema hoolealused peatuvad kauba laadimiseks, siis see
on lubatud piiratud ajaks üldjuhul ka kohtades, kus parkimine on keelatud, kui liiklust
ei takistata. Fotol kujutatud
olukord kuulub tema hinnangul aga keeruliste sekka, kuna
tegemist on jalakäijatele mõeldud ala ehk justkui kõnniteega
ning seal lähedal asuva keelumärgi mõjuala võib kaheti tõlgendada.
„Märk kehtib justkui alles
paremale pöörates, samas võib
selle mõjualaks lugeda kogu
jalakäijate ala. Meie kuller tõlgendas tänava osa kõnniteena, kus lühiajaline peatumine
kauba laadimiseks on seadusega lubatud, ja lähtus asjaolust,
et keelumärgi mõjuala algab
paremale pöörates,“ selgitas
teenindusjuht oma nägemust.
Karmidel 1990ndatel karastunud Kaunileid on pika
elu jooksul näinud nii mõndagi ning pole ka tellitoitlaste
omavolis midagi uut päikese
all. „Mingil perioodil kümnendeid tagasi olid taksojuhid
enda arvates nagu kirjutamata
seaduste järgi arusaamatute
eriõigustega liiklushuligaanid
- justkui töö kohustaks!“ meenutas ta. „Nüüd on siis selle
rolli kullerid üle võtnud?“
KAUR PAVES

Reiting Koolituskeskus kutsub kursustele TARTUSSE!

21.05 – 16.07 Ettevõtluse intensiivkursus
22.05 – 31.08 Sekretär-juhiabi kursus
koos personalitöö õppega
04.06 – 10.08 Ettevõtluskoolitus (vene keeles)

Helista või kirjuta! Koos leiame lahenduse!
tel 733 3690 | koolitus@reiting.ee

reiting

Kiitus Olerexile

Sellest nädalast on aadressil
Näituse 33 uksed valla linna
esimesel ööpäev läbi avatud
ja iseteenindust pakkuval
jõusaalil Gym.

Märtsis ehk hea teeninduse
kuul selgitas 46 500 kliendi
tagasiside riigi parima teenindusega ettevõtted ning
kõrgetasemelises konkurentsis pälvis viienda koha
Tartu lipulaev Olerex.
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Kõigil käsi pikal

ideekavandit laekus Marja
tänava kergliiklussilla rajamiseks korraldatud arhitektuurivõistlusele. Võidutöö
selgub mai lõpuks.

Barclay parklas laiamine on reipa moega toidukullerite
paturegistris veel üks pisemaid rikkumisi.  AUGUST LUMM
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Mägiseim rattarada
Tänavune Tartu Rattaralli
sõidetakse seninägematul
marsruudil Tartu – Nõo –
Pangodi – Otepää – Ihamaru – Vana-Kuuste – Tartu,
mida korraldajad nimetavad
37-aastase traditsiooniga
võistluse mägiseimaks.

Katus peale
Linn remondib A. Le Coq
spordimaja katuse tuulest
kahjustatud osad. Ülejäänud katuseosadele tehakse
täiendavad kinnitused ja parandatakse defektsed ülekattevuugid. Projekt läheb
maksma 71 999 eurot.

Pretsedentitu toetus
Päästeamet tõestas taas
rahva kustumatut lojaalsust:
eranditult kõik Tartu Ekspressi kodulehel hääletanud
uskusid Sassi tänava tulekahju kohta Lõuna päästekeskuse, mitte kriitikute
Kaire Saare ja Kalle Järvi
versiooni.

SÄHVATUS

2.- 8. maini saavad linnaliinibussides tasuta sõita rahvusvahelise korvpalliturniiri Tartu Basket Cup 500 osalejat.
17.-20. maini aga kingitakse
prii sõit 1500 SELL-i olümpiamängudel võistlevale
sportlasele.

Tee ise näitus
Eesti Rahva Muuseum kutsub osalema näituseideede konkursil „Oma näitus
2018“, mille võitjal avaneb
võimalus ERM-i osalussaalis
oma näitus luua. Tänavuse,
14. maini kestva ideekonkursi teemaks on argielu ja
selle mitmekülgsed väljendused.

65 töökätt ripakil
Kuna juhtiv triiksärgitootja
Eton loobus pikaajalisest allhanketellimusest meite Sangarilt, peavad ligikaudu 65
tootmistöölist tõenäoliselt
augustist uue töökoha otsima. Pakkumisi ootavad nad
kasvava ärevusega.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

HELDIMUSPISAR GARANTEERITUD: bussipeatuses
saab selgeks, et headus pole ilmast veel otsa lõppenud. 
AUGUST LUMM
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Palametsa
pajatused
465.

Laste lemmik selgub
LÕPURUUDUSTIKUS
Rebimine neljandat
korda välja jagatava Lapsepõlve auhinna nime
kandva kirjanduspreemia nimel, mille laureaadiks saab üks 2017.
aastal ilmunud laste- või
noorsooraamatu autor,
on sedapuhku eriti tihe.
Eesriie langeb võitja
kohalt 21. aprillil mänguasjamuuseumis.
Viieliikmeline žürii, mida
juhtis kirjanik Aidi Vallik, valis kandidaatideks Piret Raua
„Kõik minu sugulased“, Jaanus
Vaiksoo „Kolm sügist“, Koidu V.
G. Ferreira „Domineeriv värv.
Tumepunane“, Venno Loosaare
„Eitahalood“ ja Kadri Hinrikuse „Katariina ja herned“.
Preemia väljaandmist korraldab ühes tseremooniat
haldava muuseumiga linnaraamatukogu. Žürii koosseisu kuulusid lisaks Vallikule
Ädu Neemre ja Kristi Läänesaar raamatukogust, Annika
Haga muuseumist ja õpetaja
Piret Kimmel. Nagu eelmistel
aastatel, lähtus õpetatud kolleegium valiku tegemisel põhimõttest, et raamatus peituv
lugu pakuks avastamisrõõmu
nii lastele kui ka täiskasvanutele, et kirjaniku mõte oleks
väikest lugejat toetav ning et
teos oleks kirjutatud ilusas
emakeeles.
Esimese hooga jäi žürii sõelale 15 kandidaati – kõik asjaosaliste kinnitusel väga head
raamatud. Ilma suurte erimeelsusteta kerkis ometi üle
nõrgemate esiviisik, mille seast
selgub ka laureaat. Valikus on
raamatuid koolieelikutele, põ-

Laste arvamust parima teose väljaselgitamisel otseselt
ei küsita. 
TARTU LV
hikooliealistele ja teismelise
eas noortele, esimest korda ka
üks luuleraamat.
Raua „Kõik minu sugulased“
(Tänapäev) koondab 9-12-aastastele lastele kirjutatud lõbusaid lühijutte, millest igaüks
pajatab poiss Aadama suguvõsa
omanäolisest liikmest. Mängulised ja tugeva absurdielemendiga lood kannavad endas
armastust ja lugupidamist elu
erisuste ning erinevuste vastu,
on heatahtlikud ja humoorikad, täiskasvanud lugeja jaoks
ka põneva alltekstiga.

Hädas vanuritega
Vaiksoo luuleraamat „Kolm
sügist“ (Ärkel) on samuti kirjutatud ennekõike põhikooliealistele lastele. Valdav on loodusteema ja vaikne mõtisklus,
peaaegu puuduvad väiksemate
laste luulele omane mängulisus ning vigurid. Žürii hindas
autori meisterlikku vormivaldamist, väljapeetud rütmitunnetust ja kujunditaju ning pidas seda läinud aasta parimaks
lasteluulekoguks.
Ferreira „Domineeriv värv.
Tumepunane“ (Varrak) on
romantiline ja tundeküllane
lugu teismelistele fantaasia-

huvilistele. Raamatu keskmes
on noorte armastuslugu karmi düstoopia tingimustes.
Lugu algab tuhaks põlenud
Maa põue rajatud baasis, kus
rakendatakse rangeid reegleid
ja keelde.
Loosaare „Eitahalood“ (Varrak) vahetavad aga ära laste ja
vanemate rollid. Lapsed selles
raamatus on koomiliselt hädas oma halbade kommetega
vanemate ja vanavanematega.
Kindlasti pakub vangerdus
palju nalja ja äratundmislusti
kolme- kuni kuueaastastele
lastele, kellele ettelugemiseks
tundub raamat kõige paremini
sobivat. Lood on žürii kinnitusel armsalt naljakad, heatahtlikud ja soojad.
Hinrikuse „Katariina ja herned“ (Tammerraamat) kujutab
lapsi lastekirjanduses üsna
haruldases, kuid eluliselt väga
sagedases olukorras – toime
tulemas tänapäevase vastmoodustunud kärgpere tingimustes. Lugu areneb tasakaalukalt, veidi mõtisklevalt, kuid
on sellegipoolest põnev ja kaasahaarav. „See on ilus ja sügava
sisuga raamat algkooliealistele
lastele,“ seisab hinnangus.
KAUR PAVES

Mees, kes teadis ussisõnu
ANDRUS KIVIRÄHK — SAŠA PEPELJAJEV
KOSTÜÜMIKUNSTNIK KAIA TUNGAL — HELILOOJA HELENA TULVE — HELIKUJUNDAJA KENN-EERIK KANNIKE
OSADES MARIAN HEINAT — KÄRT TAMMJÄRV — LINDA KOLDE — RITA DOLGIHH — JANIKA SUURMETS — REIMO SAGOR
VEIKO PORKANEN — JAANUS TEPOMEES — JANEK SAVOLAINEN — AIVAR KALLASTE — ALO KURVITS
ESIETENDUS 21.04 VANEMUISE VÄIKESES MAJAS

ELAMUS

Neljapäev, 19. aprill 2018
100.

Uuno Kivilinnast

Majahoidja ohtlik lend
Kätte on jõudnud aeg Eestimaaga lõpparve teha – mis
parata, kui talente siin väärtustada ei suudeta. Mis sobiks
hüvastijätuks paremini kui
minu kõigi aegade sajas pajatus.
23. aprillil algavaks seikluseks (nädalane pakettreis)
Kreekas ja Türgis on ettevalmistused jõudnud haripunkti.
Juuksuriteema on mulle liiga
valus, et sellest rohkem rääkida, kuid see-eest sain avaturult imekaunid püksid kümne
euro eest. Eesti müüjatel oleks
muidugi oma lõunamaistelt
kolleegidelt, kellega mul palju
kogemusi on olnud, kõvasti
õppida. Oleksin vabalt nii uhkete rõivaste eest ka 15 maksnud, kuid tohmanid ei oska ju
kaubelda.
Ilmad on soojaks läinud ning
Kivilinna Konsumi esine pink,
kus pakasega naljamees Erkki
Kõluga kahekesi istusime, on
nüüd mehi puupüsti täis. Kõik
tahavad minu audientsile pääseda, isegi umbvenelased teavad
Uunot Kivilinnast ajalehest,
kuid minul pole reisile kiirustades enam aega seal tiksuda.
Olen ise kõva ristiisa: ühte
poe ees nartsisse müüvat vanamutti hüüan hellitlevalt
Lilleneiuks, üht nooremat
kaunitari Lumivalgukeseks.
Nüüd aga pandi mulle endale

Kõige rohkem kuulutusi
odavalt ja kiiresti!
.ee/kuulutus

alates 1 €

kleepiv hüüdnimi – kuna käin
pidevalt ringi uue lemmikriigi nokatsiga, peavad joodikud
mind türklaseks.
Soojemal ajal reisimise juurde käib see pluss, et selle nädala
kannatab Kaunase puiestee 20
küll ilma majahoidjata ära. Novembris, kui Küprosel käisin,
oleks selline trikk välistatud olnud. Saingi majahaldurile korraga esitada kolm avaldust: puhkuse võtmiseks, puhkuse ajaks
fiktiivse asendaja määramiseks
ja loomulikult tulumaksutagastusest loobumiseks. Reisil saan
seega kogu varanduse laiaks
lüüa ja tagasi tulles ootab tegemata töö eest saadud rahake.
Kinnitasin haldurile veel, et neljandat, lahkumisavaldust niipea
oodata ei maksa.

Hea tööotsija!

Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem ja hetkel ei õpi,

siis tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

„Samm tööellu – minu võimalused ja valikud“,
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta
ning julgust teha häid valikuid.

KOOLITUSE (KOKKU 135 TUNDI) OSAD ON:
1. Ettevalmistus tööotsinguks
2. Töövestlus
3. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal

4. Tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi

Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal. Transpordikulud
kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.

Koolituse INFOTUND 02.05.2018 kell 12 Tartus, Lutsu 3 (Antoniuse Õu).
Vajalik REGISTREERUMINE: 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee.
Vaata ka www.jmk.ee

käe-, jala- ja rinnaproteesid

individuaalsed, kohaldatavad, sporditallatoed

käele, jalale, seljale valmistamine ja individuaalne kohandamine

laias valikus ortopeedilisi ja anatoomilisi jalatseid, ka lastele

INDIVIDUAALNE KONSULTATSIOON
Info ja registreerimine tel 740 2316
Ootame Teid E - R 9 - 16, Turu 21b, Tartu
(asume Turu 21 sisehoovis)
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TEATER
SADAMATEATER
19.04 kell 19 Kalevipoeg
22.04 kell 16 Tulleminek
23.04 kell 19 Ükssarvikute
farm
25.04 kell 19 Medeia
TEATRI KODU
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EESTI RAHVA MUUSEUM

UNDERGROUND

19.04 kell 19 Põhja Konna
ja Tartu üliõpilassegakoori
heategevuskontsert

28.04 kell 22 Zacks, Electric
Indians ja Frank Chuzzlewit

23.04 kell 19 Tormis jääb:
Voorand-Koikson-SooäärDaniel & Eesti filharmoonia
kammerkoor
25.04 kell 19 Trump Conception

ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 10.05 harrastuskunstnik
Maie Alumaa akrüülmaalide
näitus

20.04 kell 11 Sööbik ja Pisik

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

26.04 kell 11 Sööbik ja Pisik

ELLERI KOOL

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

22.04 kell 10 Tartu linna Laulukarussell 2018

kuni 28.04 Epp Nõgese lillemaalide näitus

19.04 kell 19 Hüljatud

GENIALISTIDE KLUBI

20.04 kell 19 Hüljatud
21.04 kell 19 Viini veri

19.04 kell 21 Meisterjaan ja
Cätlin Mägi

22.04 kell 12 Lapsepõlvebänd

JAANI KIRIK

22.04 kell 19 Klassikagala

20.04 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

25.04 kell 19 Faust
26.04 kell 19 Mamma Mia!
VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
21.04 kell 19 Mees, kes teadis
ussisõnu
24.04 kell 18 Guugelmuugelpunktkomm

21.04 kell 16 Andante-orkester
24.04 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund
27.04 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund
LÕUNAKESKUS
21.04 kell 14 Reketi uue albumi
Rahu esitlus
TARTU ÜLIKOOLI AULA

25.04 kell 19 Crossroads. Step
into the Light

19.04 kell 18 Tartu Tamme
kooli kevadkontsert

26.04 kell 19 Mees, kes teadis
ussisõnu

20.04 kell 19 Bremer/McCoy
(Taani)

27.04 kell 19 Hedda Gabler

21.04 kell 16 EMÜ meeskoor
Gaudeamus 60

KONTSERT
CAFÉ SHAKESPEARE
20.04 kell 21.30 Carine Jessica
Kostla & Lauri Lehtsaar

TUBINA SAAL
20.04 kell 18 Poola ja Eesti
kammermuusika festival Varssavi kevad

LINNARAAMATUKOGU
kuni 21.04 raamatunäitus
Endisaegseid raamatuid raamatukogundusest
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 4.05 näitus Kaks pilku
Tiibetile

MUU
ANNELINNA RAAMATUKOGU
19.04 kell 17.30 Kirjandusõhtu, külas on kirjanik Vahur Afanasjev, Peipsiveere vanausuliste elu kujutava romaani
Serafima ja Bogdan autor.
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
25.04 kell 16 Noorte pop-up
kirjanduskohvik, juttu tuleb
Bel Kaufmani raamatust Allakäigutrepist üles
LINNARAAMATUKOGU
26.04 kell 16 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik,
vaatluse all on iiri kirjaniku
Denyse Woodsi romaan Öine
Innsbrucki rong

KINNISVARA OST
2-3-toal remonti vajav korter
rahulikus piirkonnas väiksemas
majas, I-II korrus. Või vahetada
maamaja vastu Põlvamaal (50 km
Tartust). Tel 505 4018.

NÄITUSED

28.04 kell 18 Koit Toome:
Aegumatu Jaak Joala

23.04 kell 19 Tramm nimega
Iha

EHITUS

Aiaeri, rajatis - ehitis, aed, kuur,
grill, varjualus, saun, moodulmajad, terviklahendused.
Tel 5820 2040.
Ehitus - renoveerimine vundamendist katuseni. Projekt.
Terviklahendused. Garantii.
Tel 504 0334.
Ehitus- ja remonttööd. Katused,
puitfassaadid ja üldehitustööd.
Töödele garantii. Tel 5662 9930.
Ehitus, remonditööd ja elektritööd. Tel 5683 5395,
Siseehitus@gmail.com
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus.
Tel 5622 9840.
Elektritööd eramajadele ja vajaminev dokumentatsioon.
Tel 5345 3303, www.elektest.ee
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Korstna ja katuse ehitus.
Tel 5625 1750, tomeli.ee
Korstnate ehitus. Tel 5858 1159.
Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu.
Tel 517 2156, plekksepp@hot.ee
Saunamehed OÜ tegeleb saunade ehituse ja renoveerimisega.
Tel 513 5377, www.saunamehed.ee
Siseviimistlus- ja remonditööd.
Tel 5606 4572.
Tänavakivide paigaldus, haljastus, kaevetööd, ekskavaatori
rent. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
EHITUSMATERJAL
Aitame kinnisvara
müümisellõhnavad
ja üürimisel.
Dekoratiivsed
kadakast
seinapaneelid
sauna.
Küsi5949
pakkuMeelis Karu,
tel 511
mist! Info@seinalahendus.ee
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

Ostan garaaži Tartus. Kõik pakkumised oodatud! Tel 5363 4295.
Ostan pool maja või mõttelise osa
majast Tartus otse omanikult. Kiire!
Tel 5817 2199.
Ostan talu või maamaja. Võib pakkuda nii korralikku kui ka renoveerimist vajavat. Tel 522 5495.
Ostan talukoha koos maaga alates viiest hektarist. Hooned võivad
vajada kapitaalremonti.
Tel 501 9917.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
Soovime osta oma 6-liikmelisele
perele 4-5-toalist elamiskõlbulikku maja otse omanikult. Võib
vajada vähest renoveerimist. Hind
kuni 120 000 €. Soovitavalt Tartu
äärelinnas või Tartust kuni 20 km
raadiuses, kus on hea ühistrspordiga liikumise võimalus, lasteaed
lähedal jne. Pakkumisi koos
piltide ja kirjeldusega oodates, Ulvi
Kark-Jaarma, meil: ulvikark@gmail.
com, tel 5649 9894.

LOOMAD
Koerte pügamine ja hoidmine.
Tartus ja lähiümbruses.
Tel 5559 6964.
Taksi pikakarvaline isane kutsikas
(s 8.11.2017, tõupaberitega, 470 €).
Tel 504 1924, enehelve@hot.ee

MÖÖBEL
Mööbli komisjonimüük Puiestee
114, avatud E-R 9.30-17.00, L 10-15
Tel 5569 3580.
Mööblipoes OÜ Optimus Mööbel
Alevi tn 3a on lõpumüük kuni
20.04.2018! Tel 5197 8437.

OTSIN TÖÖD
Pensionär Tartust (mees, 63) otsib
lisateenistust. Remondikogemus,
hea arvutioskus, sõiduauto.
Tel 522 6934,
aleksander.vimberg@hotmail.com

PAKUN TÖÖD
Aknatootja OÜ Finak (Tartumaal)
pakub tööd puidutsehhi töölisele.
Tel 730 3465, ira@finak.ee

ÜÜRILE ANDA
Tartu piiril anda rendile laoplats parkla. Valvega, killustikkattega,
piiratud aiaga, elekter, vesi.
Tel 552 9095.

KOOLITUS
Emajõe Keeltekool: uued kursused. Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.
Raamatupidamise ABC algajale
ja alustavale ettevõtjale (7 päeva)
21.05–08.06.2018 Tartus.
Tel 744 9604, monika@juunika.ee,
www.juunika.ee

KINNISVARA MÜÜK

Arkaadia Puhastus OÜ pakub tööd
puhastusteenindajatele. Tööpäevadel tel 5860 5770, 5300 3118.
AS Eviko pakub tööd alltöövõtjatele
Suure-Jaani Tervisekeskuse objektil: fassaadiladujatele, üldehitajatele, viimistlejatele, abitöölistele.
Info tel 5330 8147, taavi@eviko.ee
CE-kategooria autojuhile Eesti-Euroopa-Eesti. Tel 501 9412.

Tel 7 420 240
504 8379
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

Sõiduõppe ABC ameti-, lõppastme-, ADR-, järelkoolitus. Tel 507
8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee

KÜTE

Eritellimusel mööblit valmistav
firma vajab kvalifitseeritud tislerit.
Nõutav erialane töökogemus.
Tel 511 1823, info@mipla.ee
Müüjale kahel päeval nädalas. Sobilik pensionärile. Tel 5649 4970.
Müüjale Sõbra keskuses kl 11-19.
Tel 521 5056.
Otsime kogemustega täistööajaga
lapsehoidjat Raadi piirkonda.
Tel 5804 7915.
P. Dussmann Eesti OÜ pakub tööd
puhastusteenindajale Tartus
Nooruse 9. Tööaeg 8.00-16.30.
Inna, tel 5302 3452,
tartu@dussmann.ee

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
2-toal ahik
korter
Põlvast 600 m
Aitame
kinnisvara
kaugusel
looduskaunis
kohas (päimüümisel
ja üürimisel.
kesepoolne,
1. k, 55,2
aiamaa
Kai Persidski,
tel m²,
5190
3394
ja sauna
kasutamise
võimalus,
Gert Suik, tel 515 3773 otse
omanikult). Tel 553 8019.
742 0240 • www.robinson.ee
Kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.
daago@hot.ee

3-toal mug korter Tartust 7 km,
Erala küla, Erala 4 (üp 58,3 m², 2/2,
oma keskküte, renov, 49 900 €).
Kutseline maakler Sirle Uiga,
tel 526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee

P. Dussmann Eesti OÜ pakub tööd
Tartus koolitoitlustuses: kokale,
abikokale, klienditeenindajale ja
köögi abitööline-nõudepesijale.
Auli, tel 5855 6765,
erakool@dussmann.ee
Pakume tööd marjamüüjatele
26.04-15.07. Tasu 3,5-5 €/h. Tel
5566 0970, suveviljad@gmail.com

Kasumetsa küttekontor. Erinevat
sorti kvaliteetsed küttepuud
veoga. Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.
Küttepinnud, kask, lepp, haab.
Autole mahub 3 pakki ja see teeb 9
ruumi puitu. Tel 526 1028.

Müüa suvila Tartust 35 km kaugusel Välgis Kääpa jõe kaldal ning
männimetsa servas (omanikult,
39 000 €). Tel 528 4669.

Müüa 40 l võrkkotis kuivi lepa
küttepuid. Hind 2.50. Transport
tasuta. Tel 5341 2221.
Premium pellet 8 mm 15 kg
kottides. Rohkem infot
kipetransport.ee. Tel 526 1028.

В связи с расширением
фирмы предлагаем работу
УБОРЩИЦАМ в разные районы
Тарту. Время работы и оклады
разные. Инфо в рабочие дни по
телефону 5300 3118, 5860 5770.

REKLAAM
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PÕLLUNDUS
Hobusesõnnik (80 l kottides, 5 €
kott, 3-5 a seisnud kõdusõnnik,
Tartu piires vedu tasuta).
Tel 5647 6281.
Hobusesõnnik (väga kvaliteetne,
80 l kotid, kaal 60-65 kg, transport
tasuta kõikjale). Tel 5631 5129.
Hobusesõnnik, kooremultš ja
kuiv saepuru. Transport Tartus ja
Tartumaal. Tel 501 8431.

Tel 5386 7377.

TELLI MEILT

• PRÜGIBUSS
• EHITUSPRAHI
KONTEINER 7-30 m3
• VÄIKELAMMUTUSTÖÖD
• LAMMUTUSJÄÄTMETE
KÄITLEMINE
• ELEKTROONIKA UTILISEERIMINE

stapi

Pakume täisteenust jäätmete
üleandmiseks. Prügibuss on
mugav alternatiiv konteineritele,
keerulise juurdepääsu või
parkimispiirangute tõttu.

Rehvivahetus Tartus, Jalaka 77,
boks 11. Tel 55 949 549,
veljed24@gmail.com
Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont.
Rõngaste vahetamine ja kaevupealsete ehitus. Tel 5840 0240.
Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont.
Tel 5679 3951.

Teenus hõlmab prügi kogumist
ja äravedu hoonest või kinnistult.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.

TUTVUS
Pikk blondiin kutsub kohvile.
Tel 5867 7026, risk1@mail.ee

MÜÜK

RIIDED
Odavad rõivad, Kastani 121.
E-R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID
Autoremont Tartus Jalaka 77 boks
11. Tel 5594 9549,
veljed24@gmail.com
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Ehitus-, katuse-, remondi-,
viimistlus- ja lammutustööd. Töid
teeme üle Lõuna-Eesti.
Tel 5858 6953.
Elektritööd. Helista julgelt!
Tel 5687 2020.

Korstnapitside ja moodulkorstnate ehitustööd. Tel 5557 9399.
Korterite, majade, garaažide,
keldrite koristus kolast. Tartu
soodsaim hind! Tel 5825 9300.
Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee

Septikute ja kaevupumpade
müük ja paigaldus. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee
Septikute paigaldus ja müük. Tel
5757 0202, erlend@eestiseptik.ee

Tekstiilipesuri rent Tartus 30 €.
Tasuta pesuaine (2 l) ja transport!
Tel 517 3277, www.pesurid.ee
Kutsu korstnapühkija juba kevadel! Helista TahmaToomasele tel
53 474 363. www.tahmatoomas.ee

Tooner, tint, täitmine. Printerid,
müük, remont. Raekoja 13, Tartu,
tel 7441100, futari.ee

FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Pakun hauahoolduse teenust
Raadi kalmistul. Tel 5665 8351.
Piduritööd Tartus, soodsad varuosad! Jalaka 77 boks 11, tel
55 949 549, veljed24@gmail.com

Vannitubade ehitus. Torutööd.
Tel 5667 7157.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Viljapuude, hekkide kevadine
hoolduslõikus. Tel 5240 180,
Helmer OÜ, www.helmer.ee
Värvime maju ja korrastame
fassaade. Tel 5803 4010.

Raamatupidamisteenus väikefirmadele, korteriühistutele,
aastaaruande koostamine.
Küsi infot või pakkumist telefonil
5837 1411 või meili teel:
vardaou@gmail.com. Varda OÜ
Kaardid ennustavad 24 h.
Tel 900 1727, ennustus.ee
Katuse pesu ja värvimine, käiguteede müük koos paigaldusega.
Tel 5565 0673, info@sunluna.ee

Raamatupidamisteenus, riigihangete koostamine. Tel 5361 8144.
Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine ja
remont. Tel 5638 1774.

Aknad vajavad pesemist ning
sooviksid abi? Teenindame
korvtõstukiga nii era- kui äriklienti.
Helista tel 5645 7445.
Arvutite hooldus, remont, varuosad ja tarvikud Tartus Lõunakeskuses. OÜ Maxi IT, tel 5452 2200.
Autoelektritööd Tartus Jalaka 77
boks 11. Tel 55 949 549,
veljed24@gmail.com
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja kellaparandus.
Patareivahetus vaid 4 €!

Rehvide vahetus ja müük. Kvaliteetne autoremont ja varuosade
müük ning seda soodsate hindadega. SAM Autoremont OÜ,
tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee

Vanad Vene käivitid, el-plaadid,
detailid, mõõte-, side- ja militaarelektroonikat. Tel 5197 3129,
ewaste.inc2012@gmail.com
Uus kaup! Erinevad Itaalia kvaliteetlõngad (vill, mohäär, buklee) 17
€/kg, 100% meriino 28/2 35 €/kg,
värviline linane niit 3-kordne 16
€/kg. Saadame postiga ka. Ropkamõisa 10, Tartu. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee

OST

VABA AEG
Aprillikuu laat 21. aprill kell 9-16
Elvas kultuurikeskuse parklas.
Keskoja OÜ, tel 5851 4074.
Lauatennis Visa spordihallis.
Tel 557 7677.

Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.
Hõbeda ost - lusikad, uurid,
sõled, mündid, esemed jm!
Kokkuostudest palju parem hind!
Tel 5649 5292.

Printerite ja kontoritehnika
remont. Tahmakassettide täitmine. Pakume suures valikus uusi
toonereid, tinte ja tahmakassette. Tehase 17A, Tartu, tel 730 3399,
www.bellust.ee
Puujuuksur hooldab Su viljapuud, hekid ja ohtlikud puud.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast
ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.

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

TERVIS

E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.

Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Hauakivide ja plaatide valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee

Pakkuda võib kõike! Parimad
hinnad! Tasuta kojukutsed! Hindamine! Tel 5803 6752.

Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.

Muru õhutamine, samblatõrje,
viljapuude ning hekkide lõikus.
Kõik aiatööd ühest kohast!
Tel 5346 1476, info@niitmine.ee

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

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

Uued paberi- ja papigiljotiinid
soodsalt kaupluses Sahtel Aardla
27. ewaste.inc2012@gmail.com

Fekaalivedu (kuni 10 m³). Tellimine
tel 52 111 25,
meitman.ou@gmail.com

TEENUSED

SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Saunaahi gaasitorust (hind soodne), kasutatud suurem saunaahi
kasvuhoone kütteks (30 €),
hobusel järelveetav vanaaegne
künniader. Tartu. Tel 5629 6070.

Fassaadi soojustus- ja viimistlustööd. Tel 5687 6112,
www.armorfassaad.eu

Sõidukite keretööd ja taastamine, uued ja kasutatud keredetailid. Eriprojektid. Tel 504 0334.

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.

Arvutite ja lisaseadmete müük,
hooldus ja remont. SAT- ja digi-TV seadmed. E-R 10-18, L 10-15,
Vanemuise 43, Tartu,
tel 776 3230, tartu@digimarket.ee,
www.digimarket.ee
Eesti-aegne kapp (195x105 cm),
Vene-aegne radioola Melodija.
Tel 5344 0850.

Elektritööd. Tel 551 5988.

Müüa Seat Altea (2005. a, 1.6i,
sinine, kliima, el-pakett, valuveljed,
üv 04.19, korras, auto Tartus).
Tel 502 4737.

Ostan Moskvitš 408, 412, 2140,
IZ Kombi kasutamata ja uusi
varuosasid ja keredetaile.
Tel 5593 8361.

Ostan vanu raamatuid, postkaarte, fotosid, maale, graafikat,
münte, paberraha, mööblit,
nõusid, portselanist kujusid,
merevaigust ehteid, medaleid
jne. Tel 5829 9810,
kristiinas95@gmail.com

Kodumasinate remont ja varuosad. New Old kodumasinad,
tel 5833 7007, www.newold.ee

Elektritööd. Tel 505 5782.

Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.

Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.

Ostan vändaga grammofoni,
vanu grammofoniplaate, postkaarte, fotoalbumeid.
Tel 5590 6683.

Männikoore-multš, sõelutud
põllumuld, killustik, sõelmed.
Tel 526 1028, kipetransport.ee
Toidukartul (Gala, Laura, Viveta,
Flavia, 25 s/kg kojutoomisega).
Tel 5300 3523, peeter4808@hot.ee
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Kasutatud raamatud. Ka nõukogude perioodist. Tel 734 1901.

Astma, bronhiidi, ninakõrvalurgete, neelupõletiku, nohu ravi
soolakambris. Anne 44,
tel 5353 0118.

Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.
Nõukaaegse kunsti (kolhoosid,
traktorid, töölised, tehased, lipud
jm) ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Tähista oma sünnipäeva HipHop
mängumaal! Broneeri aeg www.
hiphopmängumaa.ee Tel 526 1043.
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