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Rahvademonstratsiooni tselluloositehase toetuseks ei näe me
mitte kunagi.
Sulev Vedler
Vikerraadio, 5. juuni
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Rae börsikuningas on Tanki-Ants
Sel nädalal kulminatsioonini jõudnud Tallinna Sadama IPO-hulluse valguses on paslik
meelde tuletada, kuivõrd
uljalt meite kõige väärikamad kodanikud kodumaisel börsil rahakotti
tuulutada tavatsevad.
Praegu ei ole veel mõistagi
selge, kuivõrd on uueks rahvaaktsiaks ristitud sadamaettevõtte esmaemissiooni panustanud meie linnaisad, kel
vabu rahalisi vahendeid eeldatavasti märkimisväärselt enam
kui keskmisel Tartu Ekspressi
lihtlugejal ning kes seetõttu
ilmselt kehvikutele finantskäitumises suunanäitajaks võiksid kujuneda. Küll võib teha
omajagu kaugeleulatuvaid järeldusi nende valikutest seni
Tallinna börsil noteeritud 18
ettevõtte seas.

Munitsipaalpoliitikute portfellid Tallinna börsil (€)
Ants Laaneots

20 580

Tallinna Vesi

10 725

Madis Lepajõe
LHV Group

Toomas Kapp

9275

Arco Vara, Ekspress Grupp, Nordecon,
Silvano Fashion Group, Tallink Grupp

Kristo Seli
Tallink Grupp,
Tallinna Vesi

3832

Ujedus maksab
Mõnevõrra üllatuslikult ei
sära meie kohaliku seadusandliku ja täidesaatva võimu
55 esindaja seas kopsakaima
portfelliga kaugeltki mitte
mõni rahandus- või majandusguru, vaid endine kaitseväe juhataja, praegu linnavoliniku ja riigikogu liikme
leiba mekkiv Ants Laaneots.
1960 pealinna vee-ettevõtte osakut annab talle ülekaaluka esikoha, rääkimata
iga-aastasest priskest dividendimaiusest.
Täitevvõimust on vähemasti eraisikuna tegusaim olnud
värske abimeer ja pikaajaline
haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe,
kes on agaralt soetanud 2016.
aastal suure pauguga rahva
omaks saanud LHV finants

VÄRSKENDA
GARDEROOBI!

KÕIK
RIIDED

-35%

Soodustus arvestatakse tavahinnast
adidas ja Didriksons riietele kuni 15.06.2018

TARTUS Zeppelini Keskuses Turu 14
• www.popsport.ee

Toomas Tein
Tallink Grupp

Indrek Katušin

LHV Group, Tallinna Kaubamaja Grupp, Tallinna Vesi

Piret Uluots
Tallink Grupp

1091
515

257

grupi aktsiaid. Ise peab ta oma
senist portfelli aga äärmiselt
väikseks, sest midagi muud
peale LHV esmamärkimise see

Presidendilt kingiks saadud Jüri
Arraku graafilise tööga „Võitlus“ Ants
Laaneotsa varandus ei piirdu. 

JELENA RUDI

ei sisaldagi. „Olen üllatunud,
et mõnel on see veel väiksem,“
tõdes ta.
Siiski paljastas Lepajõe,

et võttis kaasa lüüa ka sadamafirma börsile saabumises,
ent et teadmised investeerimisest alles napid on, ei tiku

ta valijatele soovitusi jagama. „Kuna märgin aktsiaid
elus alles teist korda, siis ei
ole mul portfelli koostamise
strateegiat,“ lisas ta.

Päranduseks kaelas
Kõige värvikirevama assortii on kokku kogunud Tartu
Veevärgi ninamees Toomas
Kapp, kel osalus sees nii ehitusfirmades Arco Vara ja Nordecon, meediaimpeeriumis
Ekspress Grupp, pesutootjas
Silvano kui Läänemere valitsejas Tallink. „Et olen olnud
muude tegevustega hõivatud,
siis pole selle peale jõudnud
mõelda,“ selgitas ta päev enne
IPO lõppu.
Populaarseimaks investeeringuks on edasijõudnud tartlaste seas senine börsiliider
Tallink, ent ka Tallinna Vesi ei
jää palju maha. Aktiivseimad
investorid pesitsevad Reformierakonnas ning paraku on siin
jäme ots jätkuvalt tugevama
soo käes. Eriliseks eksperdiks
ei pea ennast neist aga keegi
ning ammugi hoidutakse hüva
investeerimisnõu jagamast.
Nii tõdes reformierakondlane Indrek Katušin, et tema
portfell on väga väikene ja väga
juhuslik. Parteikaaslane Kristo
Seli aga rõhutas, et oma investeerimisotsused teeb iga inimene ise, mööndes sealjuures
küll, et Tallinna Sadama aktsiaid märkis.
Sotsiaaldemokraat Piret
Uluots on investorite ritta sattunud vaat et vastu tahtmist.
„Sain vanematelt päranduseks
mõned Tallinki aktsiad, mis ei
maksa midagi,“ meenutas ta.
„Mina ise mingeid aktsiaid ei
märgi ega anna kellelegi mingeid soovitusi.“
KAUR PAVES
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI

Unistused ei täitunud

Varesed ülbitsevad
Peale selle, et Tiigi, Vanemuise, Pepleri, Õpetaja ja
Kuperjanovi tänavale pargitud autod on iga päev
vareste poolt täis lastud
ning kraaksuvad tegelased
segavad und juba aastaid
ja viimastel kuudel on piirkonnas märgata massiliselt
uusi varesepesasid, sattusin
ise ka vareste rünnaku alla.
Jalutasin Jakobi tänavalt mööda sillutatud
kõnniteed Krooksu tagant
üle Toomemäe Kuradisilla suunas, kui kaks varest
asusid mind umbes 200
meetri jooksul ründama,
tehes sööstlende ja üritades küünistega peast haarata. Mulle tundub, et linn
on vareste probleemi lahendamist teadlikult juba
aastaid ignoreerinud.
Milliseid konkreetseid
samme on linn ette võtnud
vareste kolooniate hävitamiseks? Minule teadaolevate andmete kohaselt
algas paar aastat tagasi järjekordne loodusteaduslik
uuring vareste käitumise
ja paljususe kohta – kas
selle alusel on ka praktilisi
samme astutud probleemi
lahendamiseks?

Mart Lukason
linnapuhastuse
peaspetsialist
Praegusel ajal on vareslastel pojad pesas või juba
pesast lahkumas ja seepärast võivad mõned linnud
poegi kaitstes väga sõjakad olla. Inimesed peavad
ise olema tähelepanelikud
ja võimalusel probleemseid piirkondi vältima.
Teadaolevalt ei ole vareslaste arvukus olulisel
määral tõusnud, mistõttu
Eestis vareslaste ohjamiskava koostatud ei ole ja
selle koostamine on samuti ebatõenäoline. Tuleb
nõustuda keskkonnaameti tõdemusega, et kõige
efektiivsemaks probleemi
lahenduseks on inimese
kohanemine linnastumisega kaasnevate keskkonnamuutustega, sealhulgas
ka linnalindudega.
Allikas: Tartu LV
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Alates 6. juunist on Jakobi galeriis avatud Tartu lastekunstikooli lõputööde
näitus. Teemad, mis noori
seekord huvitasid, on valdavalt seotud fantaasiate,
unistuste ja hirmudega ning
neid kroonib Delia Amelini
šedööver „Täitumatud unistused“.

Nii näitlejatar Annabel Berg
kui V Spa teavad, et midagi
tuleb alati jätta ka fantaasia
hooleks. 
STEN SANG

30

Kompott jääsaunast ja
suhkruvabast ökojoogist
Kvartal üllatab sel suvel
uuenenud spaateenuste
ja värskete ostukohtadega, mis on juba näidanud
ka esimesi tulemusi: maikuus kruvis külastajate
arv keskmiselt üle 21 000
päevas.
Keskuse kommunikatsioonispetsialist Teele Tamme
rääkis, et tänase tarbija teadlikkuse juurde kuulub tervislik
toitumine ja seda trendi esindab Riia-Turu ristis nüüd ka
Blenderi kohvik. Letil ilutseb
tonnide viisi punapõskseid
ubinaid ning suhkrut kokteilidele juurde ei uhata. Peagi avab
uudse iseteeninduskassaga
oma uksed raamatu- ja kingisõprade paradiis Apollo. India
toidu armastajaid asub meelitama söögikoht Little India
ning mobiilikummardajatele
hakkab tehnikavidinaid pakkuma lätimaine Evelatus.

Leping vastasega
Kvartal on alates möödunud aasta Mustast Reedest
ühendanud ostukäed üle tee
paikneva Taskuga. Juuni algusesse planeeriti seegi kord
ühine ostuüritus, mille plakatitel mõlema ostumajaka nimi
peal. Tulevik võiks tuua ühised
ettevõtmised kaubamaja ja turuhoonega ning selles suunas
tasapisi ka mõtteid koondatakse, rääkis Kvartali juhatuse
liige Kaire Krevald ja lisas, et

9.-10. juunil Tartumaal
Eesti Lennundusmuuseumis

tänapäeval pakub ostukeskus
palju enamat kui lihtsalt asjade
soetamise võimalust.
Selle kinnituseks loetles
Krevald üürnikena üles 2500
ruutmeetri peal laiuva Unimedi Ühendatud Kliinikud,
Hea Une Keskuse, Qvalitase
arstikeskuse, Marakrati laste
mängumaa, virtuaalreaalsust pakkuva Futuruumi ja
3700-ruutmeetrise pinnaga
V Spa. Just sinna vesistesse
mõnudesse me koos lahingukaaslase, 21-aastase harrastusnäitleja Annabel Bergiga
sukeldumegi. Vabandust – sukelduda seal siiski ei tohi.
Neljandal korrusel laiuva
saunasõbra paradiisi uksed
avanevad pärast väravas sinise käepaelaga käuksutamist.
Paljulubav piiks juhatab edasi
ühisriietusruumi, mis algusaegadel lustlikku ja mõnele
osapoolele valulist avastamisrõõmu pakkunud.
Mina ja Annabel saame tervitada porgandpaljast pisikest
Sergeid, kes rõõmsalt vastu
vudib. Sergeile tervitusplaks
antud, paneme jalga kohustuslikud plätud ning paterdame
30-kraadisesse basseinialasse.
Lobistame end basseinist mullivanni ja sealt edasi seitsmesse
erimaigulisse saunaboksi.
Kõige mahedamalt mesise kogemuse saame tuliuuest
meesaunast. Sein ise reedab
kuldse kärjestruktuuriga oma
salajast olemust ja lamaskleme

• Vigurlennud Jurgis Kayris,
Scandinavian Airshow, Jüri Kaljundi
• Sõjalennukite Viggen ja Hawk ning
ründekopteri Wildcat lennud
• Langevarju ja tiibvarju hüpped
• Briti ründelennuki Harrier ja
Eesti piirivalve seirelennuki L 410
esmaesitlused
• NATO ja Eesti kaitseväe ning
Kaitseliidu lahingutehnika ja üksused
• Laupäeval II maailmasõjas osalenud Eesti
lendurveteranide mälestuspingi avamine
• Päästekopter Agusta demoesinemine

üheskoos seal tubli veerand
tundi. Kirume kiirtempos silmarõõme ja klatšime sõpru.
Konstruktiivne miiting saab
läbi ja tibusammudega turvalisust hoides tipime edasi jääkambrisse. Ka see on midagi
täiesti uut ning pakub avastamislusti just varvastele. Napi
poole minuti kaamerale poseerimise peale oleme mõlemad
kui sügavkülmast saabunud
mahlapulgad.

Kamaluga kuuma
Ühe eriti hea enesepiinamise nipina avastan, et kuumale saunalavale saab pikkade
ujumispükstega istuda küll.
Lihtsalt alguses veidi röögid ja
siis istud edasi. Käed silme ees,
kuna läätsed ei taha kuuma
saada. Nii ma siin slaaviliku sisustusega saunaruumis mustrilise põranda kohal tulikuumade lavalaudade peal istun ja
käed silme ees muudkui itken.
Annabel seisab mu ees ja lohutab, et elu läheb edasi. Mina
seda antud hetkel ei usu, kuid
kopsud pidid ürtide mõjul terveks saama ja enne täielikku
tervenemist ma pole nõus end
ruumist välja tüürima.
Meie spaaelamuse kompoti
maitsvamaiks kirsiks saab terrassil kenitlev mullidega kuumaveetünn. Sinna mahume
lahedalt ka viiekesi ja erilist
mõnu pakub pea kohal laiuv
kahe pilvetupsuga sinitaevas.
STEN SANG

aastat oleme sõprussuhteid
viljelenud Uppsalaga, mistap
täna-homme linna ka esinduslik Rootsi delegatsioon
vallutab.

Kasupojale kolakat
2. juuni õhtul äigas 43-aastane mees Mõisavahe tänava
korrusmaja korteris sõnavahetuse käigus 17-aastasele
kasupojale nii õnnelikult, et
arstiabi noormees ei vajanud.

selt süttinud sinna visatud
kustutamata suitsukonist.

Isiklikud haavad
Galeriis Noorus on kõrgema
kunstikooli lõputööde kaitsmise raames väljas näitus,
kus sedapuhku kõike enda
sees kinni ei hoita ning haavatavaid külgi ei peideta.

Interaktiivsed majad
Juunis kutsub kunstimuuseum lähemalt tutvuma
kahe näitusega: Erik Alalooga loodud nüüdisaegse installatsiooniga interaktiivsetest masinatest ja Enn Kunila
kollektsiooniga Eesti kuldaja
kunstist.

Ülikooli ei saa
Innuka asfalteerimise tõttu
on täna kuni kella 15.30-ni
liikluseks suletud Ülikooli
tänav lõigus Ülikooli 5 - Raekoja plats 1a.

Ekspansiivne Tartu

Eesriie langeb

Linn asus metsiku hooga
korraldama pop-up-festivale nii Tallinnas, Narvas kui
Pärnus, et tutvustada, mida
põnevat Tartul ja Tartumaal
suvekülalisele pakkuda on.
Esimese projektina sõidutati
elektrimootoriga BMW i3-ga
priilt meile külla narvalased
Viktor ja Yana.

Täna kell 13 avalikustatakse
Spark Demokeskuses Marja
tänava kergliiklussilla rajamiseks korraldatud arhitektuurivõistluse võidutöö. Sild
hakkab suunduma Supilinna
Marja tänava sihilt üle jõe
asuvale Lubja tänavale.

Tuline tšakraõõnsus

Lõuna päästekeskuse selle
aasta kutsemeister on Viljandi komando esindusmeeskond, kes võitis juba viiendat
korda järjest. Tartu päästjad
pidid leppima teise kohaga.

4. juunil kell 10 leegitses Turu
tänaval puuõõnsus, mille
päästjad paari ämbri veega
kustutasid. Õõnsus oli ilm-

SÄHVATUS

Mulkidest kehvemad

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

GESTAAPO EI MAGA: kollastele joontele loomingulise lähenemise kõrval tuvastas meie sarifotograaf
sellegi, et 2014. aasta Hyundai Santa Fe täiel määral
vaid töösõitudeks ette nähtud on. 
AUGUST LUMM

• Pühapäeva keskpäeval Vabadussõja
näidislahing
• Huvi- ja tutvumislennud
• Ettevõtete reklaamboksid,
lennuakadeemia karjäärinõustamine
• Töötavad atraktsioonid,
müügipunktid ja meelelahutus lastele
• Laupäeval kell 16.30 annavad
kontserdi Tartu Saksikoor ja EestiHispaania rokkbänd Lemozine
• Tasulised huvilennud helikopteri ja
väikelennukiga
• Õhtul kuumaõhupalli tasulised lennud

Lennupäevade päevapilet täiskasvanule
15 eurot, kooliõpilastele 5 eurot ja
koolieelikutele tasuta.
Detailne programm Eesti
Lennundusmuuseumi koduleheküljel
www.lennundusmuuseum.ee

Peakorraldajad: Eesti Lennundusmuuseum, Eesti Lennuakadeemia, Tartu Ülenurme lennujaam
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Naaber kiirendusvõistlu
asja ärge tehke, minge p
Laupäeval Räpina maantee alguses esimest
korda legaalsel viisil
korraldatud paukuv-suitsev autode võidukiirendamine tõi kokku poolsada masinat ja arvukalt
mootorimürina fänne.
Hommikul käis üle Lõuna-Eesti välkuva äikesega
vihmasagar ning niisutas kahesajameetrise kimamisraja
ohtlikult märjaks. Korraldajate
õnneks asus isand päike peagi
vihma hävitustööd leevendama ning võistlejad said tunnise
ürituse algusaja viibimise järel
turvaliselt kuivale rajale.

Meelitav kemps
Parkisin oma tagasihoidliku
peremasina Chevrolet Aveo
targu Nõlvaku ringtee lähistele ning seadsin sammud autohaigete paradiisi poole. Olgu
öeldud, et endal tõmbub nägu
samuti kontrollimatult õndsaks, kui kummivilinat ja turbo paukumist kõrvaga haaran.
Müratõkke tagant piilus
kurjapoolse pilguga hallipäine vanadaam, kes mind automaatselt korraldajaks tembeldas ja isukalt sarjama asus.

„See on nii õudne asi! Ärge
seda siin korraldage ja minge
üldse põllule rallima!“ kamandas ägestunud proua. Püüdsin
targu selgitada, et kohal pole
teps mitte põllurallimasinad
ja näitasin kätega nende põhja kõrgust maast. Tädil olid
sellest pohlad, eks see vihmgi
tema tellitud oli.

Räpina maanteel seati põhirõhk ohutusele. 

STEN SANG

Iluduste paraad
Lohkva bussipeatuse juurde
oli üles seatud suur publiku
tribüün ning stardipunkt koos
kohustusliku šašlõkikese ja
plastkempsudega. Mind tervitas 24 aasta tagune Corona superhitt „The summer is magic“
ja sellele targu kaasa ümisedes
asusin suud kuivemaks pühkides metalseid vaatamisväärsusi üles klõpsutama.
Metalli vahelt õnnestus üks
lihast ja luust 19-aastane kiirendusvõistlusel osaleja välja
noppida. Leitud punases motospordikostüümis Smilla
Sangernebo osutus kodumaa
tõusvaks täheks, kelle vanemad
Eduard ja Anneli on kiirendusvõistlustel kõvasti ilma teinud.
Eduard mainis, et 2006. aastal saavutas ta Eesti meistritiitli. Tütar Smilla kohta lisas

Pealtvaatajate seas annavad pättide asemel tooni purukorralikud pereisad.

Kuhu kõik mu rockid jäid, mis
„Puhka rahus, Tartu korvpall!“ seisab lohutu teade
Rocki fänniklubi lehel.
Miks kunagises kanges
kossukantsis leinalipud
lehvivad? Kuidas kujunes
lõvikoopast karihiireurg?
Kes hävitas fänluse, millist siinmail oli varem vaid
telerist nähtud?

kepealises fänniklubis (välismängudele sõideti ikka mitme
suure bussiga), vaid iga teine
tartlane oskas ja tahtis kossu
teemal sõna sekka öelda. Finaalmängude eel olen ise trüginud kolm tundi enne avavilet välisuste taga, et esimeste
sissepääsenute seas sõpradele

istekohad kinni panna. Juhtus ka seda, et koht semule oli
küll olemas, aga rahvamurrust
tingituna ta seda kasutama ei
pääsenudki.
Saku toetusega kaasnes ka
olemuslikult ideaalne nimi
– Rock. Õnnetuseks paisus
Rock korvpalli sünonüümiks,

Sajandivahetusel oma noortega ähkides kossuladvikusse
roninud Tartu klubist sai teatud
fenomen tänu võitlusvaimule.
Olles nakatumata favoriidi-, veel
vähem staaritõvest, jäi noortartlaste peaaegu ainsaks relvaks
tahtmine. Ükski pall polnud
päästmatu, ükski seis lootusetu. „Võtame järele ja siis läheme
mööda!“ mentaliteet.
Tõsi, annet ja töökust ei
maksa tulemuse seisukohast
päris kõrvale jätta, aga tee publiku südamesse avati eelkõige
tugevalt ühtehoidva, omameeste satsina.

Tartlasteta Tartu

Rocki võlu ja valu
Tartlasel oli lihtne samastuda. Sõdida tribüünilt käratsedes vihatud pealinlaste
(regioonide arendamisest tol
hallil ajal polnud haisugi) vastu oli taaralinlaste geenikoodis. Vastanduti võõrastele, tekkis ülitugev MEIE!
Mis ei väljendunud vaid roh-

jättes sootuks varju (subjektiivsel hinnangul keskpäraste maitseomadustega) joogi,
mille müüke ta edendama
pidanuks. Igati mõistetav, et
pruuliäri selles olukorras raha
maha kriipsutab.
Aastal 2011 proovis ülikool
olude sunnil oma nime all, ehkki tagantjärele targana olnuks
siis ehk viimane aeg luua korvpallile eraldi klubi. Mis ei tekitaks paksu verd teistelt spordialadelt vahendeid riisudes. Aga
ennekõike looks võrdsemad
tingimused kõigi teiste toetajate jaoks. TÜ suurrahastuse
ning poolpiduse „keha“ puhul
tekib oht, et isegi nimesponsor
ei saa piisavalt valju häälega talle olulistes otsustes kaasa rääkida. Kas midagi taolist juhtus ka
kahe aasta eest, mil Eesti Meedia tahtis paati hüpata? Miks
toona lubatud rahalaev kossusadama asemel karile kihutas?
Särgi värvi pärast?

TARTU ROCK FAN CLUB

Kui päris viimane hooaeg
välja arvata, oli tartlaste osakaal pallurite hulgas pehmelt
öeldes tagasihoidlik. Viimane
koondislane, kelle kasvatajaklubiks võime peaasjalikult
Rocki pidada, oli Doronin.
Seda enam mõjus tema ärasaatmismäng hoopis peietena.
Üks ajastu sai läbi.
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usest: nii õudset
parem põllule!
Järgmisena märkasin musta
Mercedest poleerimas heledapäist Kai Kassi. 30-aastane
võistleja tuli rajale esimest korda ja tema juhendajaks on pikaaegsest kiirendajast elukaaslane. „Eile ta mõned korrad
proovis ja täna läheb esikohta
püüdma,“ muigas salapärane
härra ja pühkis vihmamärga
metalli edasi.

Väldime tagantlendu

uhke papa, et neidis osales
esimesel võistlusel pelgalt kaks
päeva pärast juhilubade kättesaamist. Üle-eelmisel aastal
kiirendusega alustanud tütarlaps kinnitas tagasihoidlikult
naeratades, et talle lihtsalt
meeldib gaasi vajutada. „Täna
siin kannan ema võistlusvormi
ja sõidan talle kuuluva 2001.
aasta punase Corvettega,“ rääkis uljas roolija.

Oma neljasaja meetri tippmargiks nimetas mees üheksat
sekundit. Kohe rooli minev Kai
aga tunnistas, et on veidikene
gaasi vajutanud Turu ja Ringtee tänaval – seal kohe minevat
jalg natukene raskemaks!
Juba kõlasidki kohtuniku
kutsed starti tulekuks ja loeti
sõnad peale: tagumise käiguga
ei maksa kohalt lennata! Seda
olevat juhtunud ning kõva kolina saatel said kannatada oma
stardikorda ootavad tagumised masinad. „Pealtvaatajatele
hoiatuseks: kui näete lendavat
metallkere enda poole tuhisemas, siis on aeg kiiremad sammud teha,“ hoiatas mees mikrofoni taga.
Seekordne rada oli tavapärasest poole lühem, vaid 201 meet-

kannataks spordiklubi kapsaaeda vist püsiva sillutise rajada.
Rõhutan – olen fänniklubi
liige ning seeläbi oma seisukohtades kaugel objektiivsest.
Arutlengi Rocki prillid ninal.
Tõrjutuse teema leiab fänniklubi sisesuhtluses viimastel
hooaegadel aina sagedamini käsitlust. Klubi tegevust ei
peeta pelgalt passiivseks, vaid
tõrjuvaks. Sageli jääb mulje,
justkui seistaks teine teisel
pool külma Emajõge.

Uuele ringile
Seega peale rahapuuduse
probleemi tuleb korvpallis
tõsiselt mõelda ka süvenenud
huvipuudusele. Oma noortega edasi minek võib MEIE
taasleidmisele tublisti kaasa
aidata. Kas sedasi tekib ka paratamatult „noortekoondise“ (d)efekt, kus kogemusi ja
mängutarkust polegi kelleltki
matkida, materjali puudusel
mängitakse valedel positsioonidel ning eduelamust saab
vaid unes, näitab aeg.
Teisalt on selge ning tervitatav, et maksumaksja poolt
haridusele määratud raha eest
leegionäridele palka maksta
pole jätkusuutlik plaan. Sest
kus on need hästi koolitatud
kodumaise korvpalli taset
tõstvad mehed, kellesse TÜ
raha viimasel kolmel aastal
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rit. Kahjuks pole Tartul pakkuda
nii pikka rada, kuhu ka publik
turvaliselt kõrvale mahuks.

PUHVETID

1 - PISIKE PILLIMUUSEUMI PUHVET

Ossikultuurist asi kaugel
Meenusid kümne aasta tagused südasuvised kiirendusvõistlused Pärnu lennuväljal,
kus sai imetleda Top Fuel
Dragstereid. Need nurgelised
loomad kiirendavad nullist
sajani poole sekundiga, olles
selleks läbinud seitsmemeetrise distantsi. Sellisele hoomamatule kiirendusele ei ole
võrdset mitte ühegi mehitatud transpordivahendi hulgas,
kosmoseraketid kaasa arvatud.
Lõppkiirus on nii meeletu, et
hoo mahasaamiseks avaneb
sõiduki tagant tuulevari, mis
kiiruse maha võtab.
Ekslikult tembeldatakse
kiirendusvõistlustel osalejaid
siiani tänaval ülbitsevateks
rullnokkadeks. Loodetavasti
tõestab laupäevane demonstratsioon, kui kaugel tõest selline lahmiv seisukoht paikneb. Motospordiga tegelejad
oma võistlusmasinaid tänaval
trööbata ei raatsi ning garaažis kokku timmitud vunk saab
võistlusrajal realiseeritud.
STEN SANG

on neist küll saanud?
Miks lõtvus side pealtvaatajate ning klubi vahel? Ainult oma
poiste puuduse taha ei saa pugeda. Teame rohkelt näiteid, kus
mõnes tipptasemel klubis jagub
rahvuskaaslasi vaid pingilõppu,
ent tuliseid kaasaelajaid kordades rohkem, kui saalis kohti.
Kuhu ja miks ikkagi kaob
see kirgastav „meie“? Sporditiim on bränd nagu iga teine,
mis konkurentsiolukorras ei
ela kuigi kaua niisama, inertsist, vaid nõuab pidevat panustamist. Lähtuda aspektist, et
ise olete rumalad, kui ei taipa
meid fännata, võrdub omale
jalga tulistamisega.
Meenub sügis, kus fännidelt
küsiti hooajapääsme eest rohkemgi raha kui reakülastajalt.
Saalid olid pooltühjad, ent „ega
head asja saagi odavalt“ põhjendasid otsustajad krõbedaid
piletihindu. Tänavu olin tunnistajaks olukorrale, kus klubi
asjapulk imestas välismängul
tuisus meeskonna bussi ees
mängijaid ootavaid fänne nähes midagi stiilis „Ah te ikka
veel käite?“.
Tõik, et tänavu ei kutsunud
klubi fänne isegi hooaja lõpuüritusele, võtab sõnatuks. Tulevikuplaanidest tuleb tulistel
poolehoidjatel lugeda ajalehest
nagu peatreeneril või kehtiva
lepinguga mängijatelgi. Kommunikatsiooniapsukividest

RÕNGU KANDI VIIE
TEE PUHVETITE PÄIV

enamjaolt on investeeritud?
Tuleviku tarvis tahaks vaid
loota, et peale homsel mängul ning käimasoleval hooajal edukalt esinemise seab
korvpalliklubil endale ka sootuks pikema sihiga eesmärke.
Kuidas suhestuda ja suhelda.
Kuidas leida tee publiku südamesse ning seda suuta hoida.
Kuidas Tartu-suuruses linnas erinevad kossuklubid ühe
mütsi alla saada. Et talendid
koonduks, mitte ei konkureeriks. Mängunälga saaks kustutada ka kodulinnas, mitte
Itaalias või Saksamaal.
Teoorias pole poolemiljonilise eelarve jaoks tarvis muud
kui 5 eurot igalt tartlaselt.
Tavapileti hind. Pole kuulda
olnud, kui suurt armastust
korvpalli vastu tunnevad potentsiaalsed tselluloositehase
ehitajad. Äkki saaks sedasi ühe
laksuga kahele kärbsele pihta?
Aga ilma naljata julgen vahendite võimalusi piirkonna
ettevõtluses hinnata sootuks
lubavamaks, kui see oli sajandi
hakul. Ometigi ei kibele korvpallile õlga alla panema täna ei
era- ega ärisektor ja jääbki vaid
ülikool. Miks?
Või ma eksin? Annaks taevas, et see nii oleks! Ja täna ei
ole teps mitte matused, vaid
varrud.
RASMUS REKAND

Avatud 12.00Ǧ18.00 Valga mnt 1, Rõngu alevik

2 - PIHLAPÕNNI PUHVET Avatud 11.00Ǧ15.00 



Lasteaed Pihlakõbar õueala, Nõõruse 5, Rõngu alevik

3 - PUHVET “APTEEKRI JUURES” Avatud 9.00Ǧ18.00 



Viljandi mnt 2, Rõngu alevik

4 - MAANAISTE KOHVIK Avatud 12.00Ǧ18.00 



Turuplatsi paviljõn, Rõngu alevik

5 - STAADIONI PUHVET Avatud 11.00Ǧ15.00 



Puiestee tn 19, Rõngu alevik

6 - ROOSIMUMMU PUHVET Avatud 12.00Ǧ18.00 

 Hõõldusravikeskuse esine plats, Valga mnt 9, Rõngu alevik
8 - VANAAJA KOHWIK Avatud 10.00Ǧ17.00 
 Tartu mnt 1, Rõngu alevik

Lapsed kuni 7 a tasuta
Opilased 8Ǧ17 a pilet
7 EUR
Pensiõnarid 7 EUR
Taiskasvanud 12
EUR

Piletiinfo: 5165531 

Puiestee ja Aia tn ristumiskõht, Rõngu alevik

7 - MANGOLASSI MAITSED Avatud 13.00Ǧ17.00 

9 - MURU RESTO Avatud 11.00Ǧ18.00 Muru talu, Lape-

PEOLISTE MEELESPEA: Alates 17.00-00.00 on
liikluseks suletud Hiugemäele viivad kõrvalteed ja
esine. Suletud on Rõngu Keskkooli tagahoovi
sõiduteed. Läbi pääseb vaid teenindav personal.
Parkimine Rõngu Keskooli vastas haljasalal.

tukme kula

10 - JÄÄTISE KOHVIK Avatud 11.00Ǧ15.00 Valguta 


Piletid müügil PILETIMAAILMAS

seltsimaja, Valguta kula

11 - KOOLITARE KOHVIK Avatud 12.00Ǧ18.00 Kalda talu,



Lapetukme kula

12 - MAAGILINE METSAKOHVIK Avatud 17.00Ǧ2.00 

VÄRAVAD AVATAKSE HIUGEMÄEL

KELL 19.00

NB! Oma alkoholi ja toiduga
üritusele ei pääse!



Salulaane, Kõruste kula

13 - KOHWIK 1918 Avatud 8.00Ǧ16.00 Kirepi  



mõisakõmpleks, Kirepi kula

14 - KOHVIK MÄEOTSA MAGUSELU Avatud 9.00Ǧ15.00


Maeõtsa talu, Kõruste kula

15 - KOHVIK KAHEKSAKAND Avatud 10.00Ǧ16.00 Rõngu


Rahvamaja sisehõõv, Valga mnt 12, Rõngu alevik

Kõdukula, Rõngu Rahvamaja, Elva Vallavalitsus, 
MTÜ Rõngu Rõõmsaks, Helina Tõrdid, Rihõ Parg, FIE Aly Valvas, 
FIE MariǦLiis Vanaisak, Meie Elamu OÜ, FIE Kristi Sassõr,
MTÜ Avasta Võrtsjarve

BUSSI RENT al 50 €

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer • kõrge
istmed reguleeritavad • B-kat

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto
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Neljapäev, 7. juuni 2018
Ahto Külvet tunnistab, et ülearu palju külalisi ta
oma kooparahu rikkuma ei soovigi.  KAUR PAVES

Palametsa
pajatused
472.

VEIDRAD VINÜÜLID
vallutavad Karlova
Üha hoogu koguv
vinüülplaadihullus on
jõudnud Kalevi tänavale,
kust elupõlise entusiasti värskest kauplusest
unikaalseid audioelamusi suisa kamaluga välja
tassida võib.
Genialistide klubi pikaajaline programmijuht Ahto Külvet
kolis ametit maha pannes Magasini tänavalt ära ka hiiglasliku vinüülikogu. Seda aga vaid
selleks, et plaadipood Psühhoteek loomemajanduskeskuse
ruumides juba tõelise äriühingu võtmes uuesti avada.

Poodnikud küpsetasid ise leiba ja rahvas
teadis juba, kelle küpsetus oli maitsvam.

Ood veoautole
Külveti sõnul peaks juba
asutuse nimigi näitama, et
muusikavalik pehmelt öeldes
„teistmoodi“ on. „Põhimõtteliselt leiab siit imelikku,
kiiksuga muusikat,“ tõdes ta.
„Näiteks Bulgaaria funk või
Rumeenia paaniflöödidžäss –
žanrid, mida inimesed suure
tõenäosusega ei teagi. Ise olen
paaniflööti terve elu vihanud.“
Lisaks aga leiab keskuse
keldrikorruselt esindusliku valiku mittemuusikalisi heliteoseid, alustades kõikvõimalike
hüpnoosilugulauludega ning
lõpetades Etioopia kommunistlikule valitsusele pühen-

datud ülistusega. „Inglismaal
on väga populaarsed plaadid,
mis kirjeldavad täpselt mis kell
mis rong kuhu sõitis,“ tutvustas Külvet. „Kamazi autotehas
andis aga välja vinüüli, mis sisaldab ainult veoautodele pühendatud luuletusi.“
Külvet läbis ideega edukalt loomemajanduskeskuse
äriplaanikoolituse ja viibib
praegu inkubatsioonistaadiumis. Koolitusel juurdus ka lõplik arusaamine, et hobist välja
kasvanud ärist võikski põhitegevus tekkida. „Kindlasti on
Genialistide klubi taust mulle
siin abiks, aga seda ka selles
mõttes, et liiga palju asju pole
mõtet korraga enda peale võtta,“ märkis ta. „Kõik sai ikkagi alguse sellest, et plaadid ei
mahunud mulle laste kõrvale
enam koju ära. Alguses kolisin
nad oma Genialistide „mehekoopasse“, nüüd siis said pärispoeks.“

Buratino vennastas
Ehkki vinüülplaatide müük
on kogu maailmas juba sajandi
algusest kasvutrendis, annab
Külvet endale väikelinna piiridest selgelt aru. „Kui mul oleks
pood Berliinis, Londonis või
Tokios, siis poleks rahvamassidega üldse mingit probleemi. Selge see, et huviliste hulk

Tahad kodu remontida või kortermaja soojustada, aga ei tea, kust alustada?
Ükskõik kuhu pöördudes hakatakse kohe midagi müüma?

Tartu Regiooni Energiaagentuur

annab linlastele tasuta ja sõltumatut nõu energiatõhusa
renoveerimise, taastuvenergia ja hoonete nutika energiajuhtimise teemadel. Pöörduda võib ka energiaauditi ja
energiamärgise sooviga.

Konsultatsioonid eelneval kokkuleppel tööpäeviti kell 10−17
Narva mnt 3

www.trea.ee

info@trea.ee

+372 524 5225

PSÜHHOTEEK
PLAADIPOOD
OSTAB JA MÜÜB VINÜÜLPLAATE
KALEVI 13, TARTU
TEL 50 999 32
PSÜHHOTEEK@GMAIL.COM

Tartus väga suur ei ole – mõni
päev ei käi kedagi, aga sellest
pole lugu, saabki rohkem tööd
teha,“ lausus ta. Mõistagi ei
peagi kõik huvilised tänapäeva tingimustes teed Kalevi tänavale ette võtma – tellimusi
jagub nii Saksamaalt kui Jaapanist.
Lisaks moodustab kauplus
ainult ühe külje „psühhokolmnurgast“, mille kõik harud teineteist toetavad. Nimelt keerutab Külvet ühes semu Andreas
McKeough’ga regulaarselt
plaate Psühhodiskodel ning
peab huvilistele harivaid Psühhovisiooni loenguid. „Kohtusime Andreasega kunagi Genialistide klubi allkorrusel,
mõlemal mingi kummaline
Buratino-plaat käes, ja kohe
vennastusime,“ meenutas ta.
„Meie esimene ühine plaadimängimine kujunes klubi kõige suurema piletituluga ürituseks ja nii jäimegi tegutsema.“
Küll aga kinnitas Külvet, et
Karlova alleel liigub elu oluliselt rohkem kui Genialistide
klubi mõjusfääris. „Elan ise
Karlovas ja nii on täiesti tavaliseks saanud, et naine või laps
suvalisel hetkel uksest või aknast sisse astub. Kogukondlik
tunnetus on väga võimas,“ rääkis ta.
KAUR PAVES

ARVAMUS

Neljapäev, 7. juuni 2018
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GDPR-ist, rahvakeeli – rahunege maha
„Dzidipiaa“ – laomees
vaatab seda sõna arusaamatul pilgul,
aga kui hääldada
tähti eestipäraselt
„GDPR“, tekib kohe
säde silmadesse.
„Ahjaa, see meilindus, ja kinnita, ja jah,
Euroopa Liit, noh,“ vastab laomees ükskõikselt. Feissbukiseadus,
massiivne, arusaamatu,
hirmutav, pealesurutud
ja kallis. Sellisena näeb
seda keskmine Eesti inimene.

Otsetee kohtusse
Esimesel päeval pärast määruse jõustumist kaevati Google,
Facebook, Instagram
ja Whatsapp kohtusse,
nõude suuruseks 8 miljardit eurot ning põhjuseks pealesunnitud
nõusolek: „Kas sa oled nõus,
et me töötleme sinu andmeid
nii, nagu me ise tahame, või sa
ei saa enam Facebooki kasutada.“ Loomulikult inimesed
nõustuvad ja juriidiliselt ongi
kõik korras.
Sama ahistatult tunnevad
end praegu ka Eesti ettevõtjad. GDPR sarnaneb meie
jaoks mõisniku esimese öö
õigusega. Ettevõtjate jaoks
on need muudatused kallid
ja segased, tavainimese jaoks
täiesti hoomamatud ja mõistetamatud.
Laias laastus võib GDPR-i
eesmärgiks pidada isikuandmete paremat kaitset ja isikute
suuremat privaatsust. Samas
privaatsusel kui terminil puudub ühene ning igas riigis samamoodi mõistetav tähendus,

15

sest sisuline mõte oleneb tugevasti taustakultuurist.

Sigadega seltsi
Meenutame, et absoluutne enamik
Eesti 18. sajandi
elanikkonnast
tegutses ja toimetas
rehielamus, kus talveks lubati
tuppa ka sead ja lambad, mistõttu pesemata eestlase privaatsusmõte ei tõusnud märkimisväärselt kõrgemale Brasiilia
vihmametsahõimu privaatsusvajadusest, kuivõrd elu kõik aspektid toimuvad suguharu teiste liikmete silme all. Tööstuse
arenguga kaasneva pseudoprivaatsuse teke seisis Eestil alles
ees. Väga küüniliselt lähenedes
käsitleb Euroopa privaatsust

PLMF SUVISED SUURSÜNDMUSED

mitte konkreetsete
ja etteantud nõuete kogumina,
vaid „lambist“ tuletatud õigusena isiku nägu ja väärikust
säilitada, seda ka olukorras,
kus vastav isik on käitunud
selgelt ebaväärikalt ja moraali
seisukohast pole tal nägu enam
ammu ollagi. Kui varem said
sedasorti „privaatsust“ nautida
vaid aadlikud, siis Prantsuse
revolutsiooni tulemusel laienes
sarnane õigus päris igamehele.

Teatavasti on enamik Eesti
äriühingutest mikrofirmad
töötajate arvuga üheksa või
vähem - sääraseid äriühinguid
on maksuameti andmetel kokku umbes 120 000. Kui nendelt
kavatsetakse miljoneid eurosid
trahvi nõuda, siis see pole isegi enam mitte tragöödia, see

SOODNE RENDIBUSS

A.-L . B EZRODN Y

26. JUULI — 5. AUGUST

Tartu Rendibuss

EESTI RAHVUSMEESKOOR • JOHANSONID ja KRISTA CITRA JOONAS •
Läti segakoor DAUGAVA • Moraavia õpetajate meeskoor
(Tšehhi) • SERGEI STADLER (dirigent, viiul, Venemaa) •
INES MAIDRE (orel) ja lastekoor ELLERHEIN jt

VI EIVERE
KLAVERIFESTIVAL
3. — 5. AUGUST

IRINA ZAHHARENKOVA • RALF TAAL •
IZUMI TATENO (Jaapan) jt.

XIV TALLINNA
KAMMERMUUSIKA
FESTIVAL

A. L EN D

25. AUGUST — 2. SEPTEMBER
O. ZAITSEVA (sopran) • O. KUUSIK (tenor) • R. RAALIK (bass) •
O. SINKOVA (flööt) • S. MAZAR (klaver, Iisrael) •
S. KUULMANN (viiul) • A. LEND (tšello) • R. TAAL (klaver) •
A.-L. BEZRODNY (viiul) • J. E. GUSTAVSSON (tšello, Soome) •
VABADUSE VÄLJAKU MUUSIKATELK jpt

I. Z AHHAR EN KOVA

PROGRAMMID:

Heitlus jänkidega

9 kohta
7 l/100
Alates 50 €/öp
Tel 505 4018

XXVI RAPLA
KIRIKUMUUSIKA
FESTIVAL

P I L ET I D
SAADAVAL !

Eestlane
on hämmingus. Andmekaitsenõuded paisusid üleöö, GDPR-i
kirjeldamiseks kasutatud keeleregister on eestlasele täiesti võõras –
tegu oleks justkui
mingi antiiktragöödia libretoga, mitte seadusega, mida on nüüd äkitselt
tarvis täitma hakata.

WWW.PLM F. E E

PUITKATUSED,
-FASSAADID
JA
PUITTOOTED
503 1454

info@tammepakk.ee
www.tammepakk.ee

oleks sotsiaalpoliitiline komöödia. Kuna
aga selline asi ei ole
reaalne, siis maksaks kogu sellesse
kremplisse süveneda
stoilise eestlasliku
rahuga.
Niikaua, kuni ei
ole olemas reaalseid
k o ht u l a h e n d e i d ,
ongi kogu see asi
suurelt jaolt tõlgendamise küsimus.
Meelerahu säilitamiseks soovitame
maarahval GDPR-i
tajuda kui ühe suurriigi (EL) kultuurikarjet lootusetus
tehnoloogiavõitluses teise suurriigiga
(USA). See seadus
pole meile, ta ei räägi
meie väärtustest, ta
pole meie vastu ega
ka mitte meie poolt,
sest eestlase tegelikud privaatsusvajadused on pigem vaimsed ning väärt eraldi kirjutist
palju targematelt inimestelt.
Aga jah, seadused on täitmiseks. Euroopast alla lastud
kultuuripoliitiline jaburdus
tuleb nüüd sisetarbimise eesmärgil maakeelseks ja -meelseks tegevustejadaks tõlkida,
kuivõrd see üldse on võimalik.

Mõistlikkuse piires
Andmekaitseinspektsioon
ütleb, et isikuandmete kaitse
reeglid ei kehti, kui teave ei
võimalda inimest mõistlike
pingutustega tuvastada. Selliselt tulekski oma andmeid
vaadata, pilk peale heita ja kui
sealt ei ole võimalik isikuid tuvastada, pole põhjust muretsemiseks.

Väikeettevõtjad ei pea muretsema ka selle pärast, kas
nende kodulehekülgede külastused lähevad isikuandmete alla või mitte. Sest AKI
andmetöötleja üldjuhend ütleb ka seda, et veebiteenused,
kus kasutajaid ei tuvastata ei
reaalse ega väljamõeldud identiteedi alusel ega profileerita
erinevaid võrgulehe külastusi,
ei tegele isikuandmete töötlusega. Sellisel juhul ei pea
hakkama inimest vastu tema
tahtmist tuvastama, et talt
andmete töötlemise nõusolek
võtta. Laias laastus keskmine
Eesti väikeettevõte, kes ei tegele ekstra mingit sorti andmetöötlusega, ei peaks ka selle
pärast pabistama.

Tulgu ja küsigu
Kui aga on tegemist andmetega, millel on rassiline või etniline päritolu, poliitilised või
usulised vaated, filosoofilised
veendumused, ametiühingusse kuulumine, geneetilised või
biomeetrilised andmed (sõrmejäljed, fotod), on juba küll
põhjust pöörduda AKI poole ja
küsida nõu. AKI on väga selgelt
välja ütelnud, et neile ei meeldi trahvi teha, pigem üritavad
ettevõtteid aidata ja konsulteerida.
Kui ettevõttele peaks postkasti potsatama kiri, milles
nõutakse täielikku ülevaadet
selle kohta, kuidas andmeid
töödeldakse ja kaitstakse, siis
tasub paluda viisakalt kohale
tulla ja ennast füüsiliselt tuvastada, sest ei ole ju ilus anda
kellegi teise andmeid võõrastele isikutele.
GLEN SIMSON
ANTO VELDRE
Broadsec OÜ
infoturbeeksperdid
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Uuno Kivilinnast

Kertu – taevalik unistus
Teie lemmik „asotsiaal“
on kallilt puhkusereisilt tagasi ning kirgi ja
elamusi kurguni täis
topitud.
Vahetult enne minekut julges üks vanamutt poepingilt
minu vastu sõna võtta – et
miks ma lehes kõiki kritiseerin, aga enda kohta seda ei kirjuta, et taarat vean. Siin lendas
ta võhiklikkusega totaalselt
orki: prügikastist ei korja ma
pudeleid iialgi, kõik on puhtalt
isikliku tarbimise tagajärg.
Vähemalt kord nädalas tuleb
ikka suurem laadung ära viia,
sest kogemustest tean, et tühi
klaaspudel 350 grammi kaalub. Tema joogu piima edasi,
neid pudeleid vastu ei võeta.

Nexuse laululind
Miskipärast Türgi ja Kreeka
reisil keegi mind asotsiaaliks
ei sõimanud. Vastupidi – tõelise seltskonnahingena suutsin
200 inimest naerma või vähemalt muigama ajada. Domineerisin sedavõrd, et ülejäänud
seltskonda eriti ei mäletagi,
mõne üksiku käest ainult küsisin nime. Täiesti hall kamp,
kes ilmaski millegi põnevaga
silma ei torka.

juba Tallinna lennujaamas,
kus nõudsin teenindajatelt, et
mind nimele kohaselt esimesena lennukisse lubataks. Natuke küll vaidlemist oli, kuid
kõik lõppes hästi ja pressisingi
enne teisi peale. Selliseid ettevõtmisi on edukaks reisiks
lihtsalt vaja, muidu kõmbid
kamba võõrastega nagu matuserongkäigus.

Pidev seatapp

Kas Uuno ja uue südamedaami platooniline suhe peab
kauguse tuleproovile vastu? 
KERTU RENTSEL
Seda küll ühe erandiga. Ma
ei suuda uskuda oma õnne, et
viie bussitäie rahva seas sattusin just sellesse bussi, keda
juhatas giid Kertu, kellega
novembris Küprosel juba seiklesime. See silmipimestavalt
ilus blondiin kinnitas, et kogu
eelmine trupp mäletab mind
hästi ja loomulikult tema isegi.
Pealegi kattub tema perekonnanimi kohaga, kuhu peaaegu
end joonud olen: Rentsel.
Kertu lähedus võttis vana

naistemehe muidugi higistama, pealegi puudus bussist
igasugune konditsioneer. Võtsin kohe üles Nexuse lauluviisi
„On nii kuum, et põletab huuled“, mis kõrval istunud kolm
teismelist täiesti pöördesse
ajas. Juba teiseks päevaks oli
kõigile selge, kui kõva mehega
tegemist on. Mingi poiss õiendas, et „Uuno, laula veel!“, kuid
mina vastasin, et edaspidi kehtib taks üks euro minuti eest.
Hea mineku saime sisse

Esimene öö Antalyas Grand
City Hotelis kujunes täiesti
hullumeelseks, minutitki ei
saanud kehva teeninduse ja õlle
puudumise tõttu magada. Kaasa polnud sealt haarata midagi,
ei seepi ega šampooni. Pakuti
ainult kummalisi vatitikke, mis
isegi istmiku pühkimiseks ei
kõlba, ja naljakaid dušimütse.
Söök ei kõlvanud ammu kuhugi. Kahjuks ei saanud sealsed pruunlased vist küll aru,
kui neile eesti keeles ütlesin,
et meil toitub siga ka paremini. Paralleel jäi neile mõistmatuks, sest moslemid ju sealiha ei söö. Küll võis iga mõne
tunni tagant tekkida tunne
suurejoonelisest seatapust –
tegelikult rögises imaam läbi
valjuhääldite õõvastavat palvekutset.

Uudmiisg!a
Raa

s
käänduk

KLASSIKA
ON TAGASI!

Kõik käändustega
kapisüsteemid

-15%

TARTU Sõbra 54 (Turu Ärimaja)

tankindoor.ee

REKLAAM
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Parim valik
tasakaaluliikureid
ja elektritõukse
parima hinnaga!

SINU DIGIPOOD

Gpad 5KS

299.99

IPHONE 6

GALAXY S9

KIIRUSTA, superpakkumine kuni 10.06

-205€

64
GB

5.8

1810

8MP

mAh

-200€

649.

294.

99

99

9.

BLADE A310

-40€

8
GB

8 MP

99.

2200

5.2

mAh

-120€

99

59.

99

HP Stream 14
Intel
Celeron

15.6

2 GB

10:45

4 GB

6:00

32 GB

1.44 kg

128 GB
SSD

2.0 kg

6.79€/k

179.

Niiskuskindlad kõrvaklapid sportimiseks

Suur Bluetooth kõlar
sisseehitatud akuga
• Bluetooth kuni 10m
• Aku kestvus 5h (max heli)
• Rattad, küljesangad kergesti liigutatav
• USB-port telefoni laadimiseks
• juhtmega mikrofon

• Bluetooth ühendus kuni 10m
• aku kestvus kuni 7 tundi

SALE

KIIRE

1.2kg

1.69cm

SSD

HD

A+

99
139.
29.
4.90€/k

LT-32VH52K

349.99

199.99

-200€

128 GB 1.35 kg
SSD
1099.99

899.99
28.81€/k

43

FHD

A+

LT-43VF52

-100€

249.99

6.79€/k

499.99

8GB
LPDDR3 12:00

-50€

• 400 Hz • USB-video
• USB-salvestus
• SmartTV/WiFi • HübriidTV

mAh

i5

tavahind 899.99

199.99

99

13.3

kingiks kaasa

Office 365

699.99
32

3000

16 MP

MacBook Air 13

IdeaPad 320S -13IKB
KERGE

32
GB

11.51€/k

Sinu uus arvuti

11.51€/k

-60€

-150€

8.68€/k

349.99

Trust Fiesta Plus

39.99

259.

499.99

• DVD kirjutaja

5.6

mAh

99

-200€

Trust Velo Wireless

-10€

3000

16 MP

399.99

-140€

99

-100€

32
GB

5.2

mAh

Intel
Pentium

249.99

199.99

3000

13 MP

299.99

X541SA

-50€

(2018) DUAL-SIM

(2017)

6.16€/k

14

TASUTA

16
GB

GALAXY A8

GALAXY A5

(2017) DUAL-SIM

väärtus 59.99

5.0

20.94€/k

€/k

GALAXY J5

DUAL-SIM

mAh

849.99

499.99

78

3000

12MP

399.99

• 600 Hz • USB-video
• USB-salvestus
• SmartTV/WiFi

299.99
9.94€/k

Tähelepanu! Krediidi kulukuse määr on 26,5% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba hind kohe tasudes 500 €; lepingutasu 15,90 €; tarbijakrediidilepingu kestus 48 kuud; fikseeritud intress arvutatuna igakuiselt laenu jäägilt 21,9.
Tarbija poolt makstav tagasimaksete summa on 779,04 €, mis sisaldab: kauba makseid 500 €; intressikulu 263.14 € ja lepingutasu 15,90 €. Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Finantseerimisteenuse pakkujaks on Telia Eesti AS (tegevusloa
number 4.1-1/17, aadress Mustamäe tee 3, 15033, Tallinn). Enne tehingu sõlmimist tutvu täpsemate järelmaksu tingimustega ning vajaduse korral konsulteeri asjatundjaga.
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), Tallinna lennujaam (58 550 484); TARTU: Tasku keskus (666 8163),
Lõunakeskus (6 668 153), kaubanduskeskus Eeden (6 668 164); JÕHVI: kaubanduskeskus Tsentraal (6 668 168); KURESSAARE: Auriga keskus (6 668 117); NARVA: Fama keskus (6 668 169); PAIDE: Paide Maksimarket (6 668 124);
PÄRNU: Kaubamajakas (6 668 152); RAKVERE: Põhjakeskus (6 668 177); RAPLA: Rappeli keskus (6 668 174); VALGA: Valga Maxima (6 668 121); VILJANDI: Viljandi Centrum (6 668 166); VÕRU: Kagukeskus (6 668 173).

Kampaania kestab kuni 30.06.2018. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed. Näidatud kuumaksed on arvutatud tingimusel, et järelmaksu lepingu perioodiks on 60 kuud.

32
GB

4.7

DUAL-SIM
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Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

VABA AEG

TEATER
LENDTEATER
8.06 kel 19 Lõks
11.06 kell 19 Lõks

RAADI LENNUKIANGAAR
10.06 kell 20 Trad.Attack!:
Eesti mängud. TÖNK

12.06 kell 20 Trad.Attack!:
Eesti mängud. TÖNK

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

13.06 kell 20 Trad.Attack!:
Eesti mängud. TÖNK

7.06 kell 19 Sweeney Todd

14.06 kell 20 Trad.Attack!:
Eesti mängud. TÖNK

8.06 kell 19 Sweeney Todd
9.06 kell 19 Sweeney Todd
10.06 kell 19 Sweeney Todd
14.06 kell 19 Sweeney Todd

15.06 kell 20 Trad.Attack!:
Eesti mängud. TÖNK
16.06 kell 20 Trad.Attack!:
Eesti mängud. TÖNK

15.06 kell 19 Sweeney Todd

SODIAAK

16.06 kell 19 Sweeney Todd

8.06 kell 21 Tabatud Ime vol. 1

17.06 kell 16 Sweeney Todd

KONTSERT
APARAADITEHAS
9.06 kell 17 E STuudio koori- ja
tantsukooli suvekontsert
EESTI RAHVA MUUSEUM
8.06 kell 13 Tartu pärimusmuusika pillilaagri lõpukontsert
9.06 kell 13 segakoori Rõõmusõõm kevadkontsert Meelepai
10.06 kell 12 segakoori Sõprus
kontsert Lauluga Maarjamaal
14.06 kell 19 Siin on ilus elada
15.06 kell 19 Mari Kalkun:
Ilmamõtsan
HANSA HOOV

9.06 kell 18 Triin Kochi kooride XI laulupäev Südame suvi
TARTU ALEXANDER
9.06 kell 22 Tänatehtu
15.06 kell 22 Patune Pool
TARTU LAULULAVA
13.06 kell 20 Suverock: Smilers ja Tanel Padar

Ehitus - renoveerimine vundamendist katuseni. Projekt.
Terviklahendused. Garantii.
Tel 504 0334.
Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.
Ehitus, remont, katusetööd, puitfassaadid. Plaatimine, siseviimistlus ja maalritööd. Tel 5332 3648.

Korstnaehitus litsentseeritud
pottsepalt. Tel 5625 1750,
tomeli.ee, outomeli@gmail.com

Maalritööd pahtli ja värvipritsiga
sees ja väljas. Ka eramajad.
Tel 5820 1334,
info.kestoke@gmail.com
Oleks vaja ära lammutada vana
kasvuhoone vundament (suurus
3,4x6,8 m, paksus 20 sm).
Tel 5564 0725.

8.06 kell 19 Kulkuset (Soome)
VABANK

Septikute, biopuhastite paigaldus ja müük. Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee

NÄITUSED

Torutööd ja pisemad ehitustööd.
Tel 5333 2131.

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 2.07 Kaisi Vinogradovi
maalinäitust Varjude mäng
LINNARAAMATUKOGU

KARLOVA SADAM

kuni 22.06 Tartu linna ja maakonna kunstiõpetajate omaloomingu näitus Mõeldes Sulle!
kuni 22.06 näitus Toodetud
Eestis
kuni 21.06 näitus Koomiksid
teleekraanil

PAULUSE KIRIK

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

8.06 kell 18 Rudolf Tobiase
oratoorium Joonas

kuni 7.06 Tammelinna fotoringi aastanäitus NR. 11

Tänavakivi paigaldus- ja parandustööd. Tel 5593 6336, Margus

MATERJAL
Ehitusliku saematerjali müük.
Vedu Tartus tasuta! Tel 5656 4624,
Oliverdaniel7@gmail.com
Liiv, kruus (veoga, 15 t).
Tel 5602 7200.
Müüa 250 m² kasutamata Monier
halli katusekivi Tartumaal. Hind
kokkuleppel. Tel 5615 3156.

KINNISVARA MÜÜK
Mehikoormas soodsalt suvekodu
(elamu, ait, saun, suur õunaaed,
25 000 €) Tel 5841 7373.
Privaatne maamaja. Või vahetada maja või majaosa vastu Tartu
linnas + komp. Tel 553 9557.

Metsaveoautojuhile.
Tel 5348 8511, info@metsavedu.ee
Otsime Tartu Kaubamaja Universaal Universumisse osalise
tööajaga klienditeenindajat.
www.eksootika.ee Tel 5348 4993,
kristel@eksootika.ee

Tootmishoone Põltsamaa vallas
(800 m², maja, elekter 50A, kaevud). Tel 511 0681,
aaremetting@hot.ee

KINNISVARA VAHETUS
Tootmishoone ja maja Põltsamaa
vallas vahetada Tartus asuva 2-3toal korteri vastu. Tel 511 0681.

Kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.

KINNISVARA OST

2-toal korter Tartus. Raha olemas.
Tel 5596 5358.
3-toal korter Tartus. Tel 558 1346.
Garaaž Tartus isiklikuks kasutamiseks otse omanikult. Tel 5363 4295.
Garaaž Tartus. Raha olemas.
Tel 5811 3422.
Krunt Tartus või linna lähedal.
Tel 5382 4774.
Talu või maamaja. Võib pakkuda
nii korralikku kui ka renoveerimist
vajavat. tel 522 5495.

Tartu Vangla ootab
oma meeskonnaga liituma
KOKKA,
kelle peamisteks tööülesanneteks
on kinnipeetavatele toidu valmistamine ja köögitööliste juhendamine.
Töö graafiku alusel,
(12h vahetused 04.00-16.00),
palk alates 830 eurot.
CV palume saata aadressile
tartuv.cv@just.ee
Lisainfo telefonil 5910 4193.
Klienditeenindajale (palk 800 €
neto). personal@incassor24.ee

tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee

Kasumetsa küttekontor. Erinevat
sorti kvaliteetsed küttepuud
veoga. Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee
Kuiv kütteklots 1.70, puitbrikett
1.90, kuiv lepp 2.70, kuiv kask 3 €,
pinnud 3 m. Tel 5623 1555.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.
Küttepinnud (kask, lepp, haab, 3 m
pikkused, 20,5-ruum). Rohkem infot kipetransport.ee. Tel 526 1028.
Müüa 30 cm lehtküttepuud
40-liitrises võrkkotis. 2,30 € kott.
Transport tasuta! Tel 5351 5322.

OÜ Kalverton Traiding otsib plaatijaid-üldehitajaid. Töö on Tartus ja
Tartumaal. Tel 5354 3311.
Pakkuda tööd mehaanika erialal.
Istuv töö. Graafiku alusel.
Väljaõpe. Kelpar@online.ee
Pakkuda tööd Tartu lähedal kile- ja
kartongjäätmete pressijale-sorteerijale. Tel 5566 7923.
Sa Aarike Hooldekeskus pakub
tööd hooldustöötajale. Palume
kohapeale tutvuma tulla ette
helistades 511 6113 või 735 1534,
aarike@aarikehk.ee

PÕLLUNDUS
Hobusesõnnik (80 l kottides, 5 €
kott, 3-5 a seisnud kõdusõnnik,
Tartu piires vedu tasuta).
Tel 5647 6281.
Müüa must muld. Tel 5375 0804.

RIIDED

Poolkuiv lepp 30, 40, 50 cm.
Tel 557 6177.

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
Soovin osta Tartus väiksema
korteri või kööktoa, mis vajab
remonti. Tel 56 503 503.
Lastekaubad, mänguasjad,
pedaaliautod Sõbrakeskuse II
korrusel. soiduoppe@gmail.com

ÜÜRILE ANDA
Üürime soodsalt välja ruume
Tartu kesklinnas koolituste jm
ürituste läbiviimiseks (37 ja 17 m²).
Hind kokkuleppel. Tel 503 5599.

Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil suur valik suveriideid.
E-R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID

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

Tiibeti, Tandoori ahju ja India restoran

Päevapraad kl 11-15
India praad 4.50 €
Tiibeti praad 3.60 €
Päevasupp 2,20 €

A-, B-, C-, CE-, BE-kat lõppastme-, esmaabi- ja järelkoolitused.
Tel 507 8230, soiduoppe@
gmail.com, sõiduõppe.ee

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Maja Puhjas Viljandi tee 20 (eh
Kai Persidski, tel 5190 3394
1935. a, üp 207,6 m², krunt 1470 m²,
Gert Suik, tel 515 3773
2 k, vajab renoveerimist, 25 000 €).
742 0240
• www.robinson.ee
Kutseline
maakler
Peeter Meus,

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

Oleme spetsialiseerunud ainult
katustele ning meie kvaliteedi ja
hinna suhe on tasakaalus. Helista ja
küsi pakkumist juba täna!
www.kvaliteetkatus.ee, info@
kvaliteetkatus.ee, tel 5637 3138

PAKUN TÖÖD

KÜTE

15.06 kell 19 kontsertrännak
Esivanemate kutse: Radik
Tyulyush, Triinu Taul ja Denis
Kucherov

kuni 19.06 maalikunstnik Ove
Büttneri ja graafik Tiit Rammuli ühisnäitus Kolmteist

17.06 kell 20 Estonian Voices

Kinnisvarateenused aastast 1997

1-toal korter. Raha kohe olemas.
Tel 5612 6628.

12.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esinevad Anna Samsonova (viiul) ja
Jelena Golub (klaver)

9.06 kell 20 Shanon

Tel 7 420 240
5 115 949
www.robinson.ee

TARTU LOOME
MAJANDUSKESKUS

8.06 kell 23 Bestonia

LUKE MÕISAPARK

Aiaeri, rajatis - ehitis, aed, kuur,
grill, varjualus, saun, moodulmajad, terviklahendused.
Tel 5820 2040.

17.06 kell 20 5 isamaalist laulu

JAANI KIRIK

15.06 kell 19 Terminaator &
Shanon

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

Korstnate ja korstnapitside ehitus, pottsepatööd. Tel 5858 1159.

8.06 kell 22 Sunlight

TARTU RAEKODA

10.06 kell 17 San Jose State
University Choraliers (USA),
The West Valley College
Chamber Singers (USA) ja
Tartu üliõpilassegakoor

MÖÖBEL

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

SULBI LAULULAVA

14.06 kell 19 Hansahotell 15,
esinevad Indrek Taalmaa ja
Kaunimate Aastate Vennaskond

8.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
Tiina Tomingas (klaver)

EHITUS

11.06 kell 20 Trad.Attack!:
Eesti mängud. TÖNK

12.06 kell 19 Lõks
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Avatud
E-N 11-23
R-L 11-23
P 12-22

Tel 5668 3044
740 1606
Küüni 5b, Tartu

Autoklaaside müük, paigaldus, parandus
Klaaside toonimine
Klaasikahjude käsitlemine
Tähe 127, Tartu. Tel 50 67 180

www.sixklaasid.ee

Puitbrikett ja pellet 6 mm.
Tel 511 9783.

Müü oma auto meile, sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707, www.autotehing.ee

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

Santehnilised tööd. Tel 5660 1567.

Idamaised ilu- ja tervisetooted
(näokreemid ja -maskid, juusteja kehahooldus, valuvaigistavad
plaastrid ja salvid). Kivilinna
Konsumis (Jaama 173) E-R 10-18.
Tel 5809 3204.

Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee
Sõidukite keretööd ja taastamine, uued ja kasutatud keredetailid. Eriprojektid. Tel 504 0334.
Toyota sõiduautode hooldus ja
remont. Tel 5604 4241.

Hauakivide ja plaatide valmistamine. Tel 5691 7488, www.kiviraie.ee
Hekkide lõikamine ja muru niitmine. Tel 525 2862,
www.kobruleht.ee

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

Kutsu korstnapühkija juba kevadel. Helista TahmaToomasele tel
53 474 363. www.tahmatoomas.ee

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Muru niitmine, hekkide lõikus
ning ülekasvanud kruntide niitmine purustajaga. Usaldusväärne
partner sinu aias! Tel 5346 1476,
info@niitmine.ee

Torutööd Tartu maakonnas.
Tel 5333 2131.
Liivakastid nii kaanega kui ilma.
Hinnad alates 60 €. Tel 5351 5322,
info@paganamaapuhkemaja.eu

Katlamajad ja küttesüsteemid.
Paigaldus, remont ja hooldus.
Tel 5660 1567.

Puulõhkuja. Tartu, tel 5629 6070.

Katuse- ja plekksepatööd. Valtsplekk-katused. Plekkdetailide
valmistamine. Tel 5590 9273,
www.armecon.ee

Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.

OST

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!
.ee/kuulutus

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

alates 1 €

Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.
Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast
ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.
Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.

Abi korteriühistule. Santehnilised
tööd, veevarustus, kanalisatsioon, küte. Tel 5660 1567.

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja kellaparandus.
Patareivahetus vaid 4 €!

Arvutiabi õhtustel aegadel Tartumaal. Kojukutsed. Tel 5689 7375,
marvutiabi@gmail.com

Kolatakso, jäätmete äravedu ja
utiliseerimine, laadijad, keldrite
koristus jne. Tel 553 7638.

Arvutite hooldus, remont, varuosad ja tarvikud Tartus Lõunakeskuses. OÜ Maxi IT, tel 5452 2200.

Kolimisteenus, laadijad. Parimad
hinnad! Hinnakiri.
www.kiiredkolijad.ee Tel 5621 7955.
Konditsioneeride täitmine alates
42 € ja autode elektritööd.
Tel 506 9367, info www.jaad.ee
Korstnapitside ja moodulkorstnate ehitustööd. Tel 5557 9399.

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

Elektritööd. Tel 5609 3099.
Fekaalivedu (kuni 10 m³).
Tellimine tel 52 111 25,
meitman.ou@gmail.com

Korstnate ehitus ja remont koos
vajalike plekitöödega.
Tel 5618 9517, 5624 0880,
joosep.sepp@mail.ee,
marko.kukk.004@mail.ee
Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Muru niitmine ja trimmerdamine.
Gramina OÜ, tel 5341 2026,
517 5309, www.gramina.ee

TEATED
Anne saunas 14. juunil üldsaunateenus tasuta. annesaun@hot.ee

Paadirent Peipsi ääres Varnja külas
Tartumaal. Erinevad mootrpaadid. Tel 518 1125, mesitare.ee
Rahvalik Kõivualutse laadapäev
9. juunil vanal postiteel, 44 km
Tartust. www.ihamaru.eu

Pakun hauahooldust Raadi kalmistul. Tel 5665 8351,
hauahooldus123@gmail.com
Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu.
Avatud E-R 8-17. Tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee

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

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Veame tasuta ära vanametalli,
kodumasinad, vanapaber, elektroonika, akud. Tel 5825 9300.

Printer, tooner, tint, paber. Täitmine, remont. Raekoja plats 13,
Tartu, tel 744 1213, futari.ee

Korstnapühkija teenus.
Tel 505 0040, www.korstmar.ee

Ümmarguste või ovaalsete
kirjude kividega merevaigust
kaelakee. Küsige minu hinnapakkumist! Tel 5871 0351.

Ohtlike puude raie, puuhooldus,
kändude freesimine.
www.2arboristi.ee Tel 5818 5222.

Veod kaubikuga 24/7 (kuni 1.4
tonni, pikk ja kõrge L3H2).
Tel 501 7221.

Korstnapühkija - küttekollete
remont (kogemusi 10 aastat). Tel
5805 0201, korstnapuhkimne.ee

Vene-aegsed rahad, rinnamärgid,
medalid ja palju muud kogujale.
Tel 5872 5458.

Treileriveod (kandevõime kuni 6
tonni). Tel 5567 5453,
innosuits@gmail.com

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426, raivoets@hot.ee

Autoremont ja hooldustööd,
diagnostika, varuosade ja rehvide
müük, rehvi- ja liivapritsitööd.
Professionaalne abi soodsa hinnaga! Väike-Kaar 41b, tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee

Vene-aegsed ja vanemad kellad.
Ei pea olema töökorras!
Tel 5872 5458.

Peeglite ja kappidega tualettlaud
ning Inglise kuldehete komplekt.
Tel 5554 0831.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Elektritööd. Helista julgelt!
Tel 5687 2020.

Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.

Teen tellimustöid. Maalin õlivärvidega foto järgi portreesid.
kairimaalid@gmail.com

Kaevetööd miniekskavaatoriga,
planeerimine, koorimine, põõsaste heki juurimine.
Tel 5818 5222.

Katuse pesu ja värvimine, käiguteede müük koos paigaldusega.
Tel 5565 0673, info@sunluna.ee

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

Vanavara, kulla ja hõbeda
kokkuost turu parima hinnaga!
Raha kohe kätte! J. Kuperjanovi 62,
Tartu. Tel 5815 0312,
emilia.collection@mail.ee

Garderoobistanged, seina- ja
põrandaglasuurplaadid (roosa,
bordoo). Tel 5554 0831.

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

MÜÜK

TEENUSED

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

TERVIS
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Puujuuksur hooldab teie ohtlikud puud, hekid ja viljapuud.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee
Raamatupidamisteenus, riigihangete koostamine. Tel 5361 8144.
Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine ja
remont. Tel 5638 1774.
RMP-Arvestus OÜ osutab raamatupidamiseteenust Lõuna- ja
Kagu Eestis. Tel 521 7591.
Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine. Tel 5840 0240.
Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont.
Tel 5679 3951.

Muru niitmine ja trimmerdamine.
Tel 5332 3648.

San-tehnik Tartus. Kõik torutööd
ja vastavate seadmete paigaldus.
Hinnad soodsad. Tel 553 7638.

Niitmine, trimmerdamine.
Tel 5376 2014.

Santehnik. Tel 5344 8170,
koitmaekalev100@gmail.com

Veoteenus. Hüdrotõstuk, kallur.
Tel 507 9037.

Vana merevaigust kollaste või
kirjude kuulidega kaelakee ja
muud vanad naisteehted. Hea
hind! Tel 5639 7329, Liina
Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Vanad kassetid, vinüülplaadid ja
CD-d. Tel 523 0547.
Vanad lauanõud, piima- ja
kohvikannud, kristall jm EW ajast
esemete ost! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

VABA AEG
Elva suvelaat 30. juunil kell 9-16
Elvas kultuurikeskuse parklas.
Keskoja OÜ, tel 5661 8707.
Jaanilaat 22. juunil kell 9-16
Otepääl Maxima taga haljasalal.
Keskoja OÜ, tel 5661 8707.

LEITUD
Kesklinnast Kaarsilla lähedalt
leitud Marco Polo jope.
Tel 5647 8256.
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REKLAAM

Neljapäev, 7. juuni 2018

hinnad
PUHKEVAD õide!
KÖÖG I MÖÖB EL I GALE MA ITSELE!
KÖÖGIKOMPLEKT
149

NURGADIIVANVOODI
KUUM HIND

499

KUUM HIND

€

€

KUUM HIND

252*182*102

NURGADIIVANVOODI

KUUM HIND

529

€

260*190*102

129

€

NURGADIIVANVOODI

KÖÖGINURGADIIVAN
KUUM HIND

KUUM HIND

739

249

€

€
KUUM HIND

219

€

KÖÖGINURGADIIVAN

KUUM HIND

NURGADIIVANVOODI

499

€

250*180*107

NÜÜD SUVEMÖÖBEL G I GAND IS!
KUUM HIND

KUUM HIND

269

219

€

€

KÖÖGINURGADIIVAN

KUUM HIND

LAUAD JA TOOLID TÄISPUIT SPOONIGA!

229

€

KUUM HIND

399

€

289

249

laud 75*120*75(h)
tool 56*51*74(h)

KASUTATUD KODUMASINAD

l KÜLMKAPID

al.

є

l SÜGAVKÜLMIKUD

al.

є

l NÕUDEPESUMASINAD

90

al.

є

99

329

€

KOMPLEKTID: LAUD + 4 TOOLI

NÜÜD VALIKUS:

1990 LAMBAVILLA TEKID
al.
є 10 LAMBAVILLA SUSSID
al.
є 19 VAIBAD
al.
є 45 VOODIKATTED
al.
є 15 VOODIPESUKOMPLETID
al.

115

є

l ELEKTRIPLIIDID
l PESUMASINAD

laud 120*75(h)
tool 48*59*98(h)

€

€

KOMPLEKT: LAUD + 4 TOOLI

KUUM HIND

KUUM HIND

KUUM HIND

al.

є

42

TARTU • TEGURI TN. 39 • MÖÖBLIKESKUS
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00
tel.: 776 0201 • tel.: 59 123 302

KAMPAANIAHINNAD

LIHTNE JA MUGAV
JÄRELMAKS! KASUTA
VÕIMALUST!

kehtivad kuu lõpuni
või kuni kaupa
jätkub!

