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KINNISVARA

Ost
Soovin osta 1–2toalise kõigi 
mugavustega korteri Tartu 
linnas. Tel 5787 6119.

Müük
Müüa 2-toaline korter Tartu 
kesklinnas. Hind 69 000 €. Tel 
5196 6207.

Üürile võtta
Keskealine korralik naine (ei 
joo ega suitseta) üürib elamis-
pinna Tartus v Tartumaal (min 
25 m²), kus on lubatud ka lem-
mikloomad. Tel 5682 5337.

TÖÖ

Pakun tööd
Kaubikujuhile (B-kat). Tel 
5560 6941.

Pakume tööd autokraanade 
ja veoautode remondilukk-
seppale. Kohustuslik vene 
keele oskus ja töökogemus. 
CV saata info@kintlog.ee

Otsin tööd
Kogenud mees teeb ehituse, 
sise-remonditöid (sh 
vannitoad). Ka maakonnas. Tel 
5197 3544.

SÕIDUKID
Sõidukite ost. Tel 5384 9424.

Kambja vallavalitsus müüb 
kirjaliku enampakkumise 
korras sõiduauto Opel Zafira, 
reg nr 701 TDF (ehitusaasta 
2000). Täpsem info www.
kambja.ee

EHITUS

HARRASTUS

Tartu vilistlaste segarahva-
tantsurühm ootab tantsima 
uusi tantsijaid või tantsupaa-
re. Tule tantsima! Tel 5669 
4333.

TEENUS

Boilerite puhastus, san-tehni-
lised tööd. Tel 507 2387.

Ehitame ja remondime. OÜ 
Vana Raad, tel 5620 5257,  
www.vanaraad.ee.

Ehitus, remont, viimistlus-
tööd. 5858 6953

Ennustusliin 900 3014, h: 0,95 
€/min.

Korstnapühkija. Tel 505 0040, 
Korstmar OÜ.

Korstnapühkimisteenus kut-
setunnistusega spetsialistidelt. 
OÜ Tartu Tuli, tel 730 5387.

Fekaalivedu, ummistuste lik-
videerimine, survepesu, vee 
vedu. Tellimine tel 516 9117.

Survepesu, fekaalivedu. Tel 
558 8811. www.fekto.ee

Ohtlike puude langetus, 
puude hooldus, kändude 
freesimine. Tel 506 6550.

Ohtlike puude langetamine. 
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee

Tahmakassettide täitmine ja 
müük. Printerite remont. 
Tuleme Tartus tasuta kohale 
E–P kl 8–20, tel 504 3459. 
edukad.ee

Veotakso. Tel 501 5312.

KÜTE

Kuivad kased 40 cm. Tel 506 
6550.

Kuivad kaseklopid (28–29 
cm) 40 l, 60 l. Tel 5591 5281.

Kuivad kasepinnud 30, 40, 50 
cm. Vedu, tšekk. Tel 5594 
7098.

Küttepuud koos veoga 
Tartus, tel 514 8309.

Kuivad kasepinnud 1500 l 
bigbag 70 €, 40 l võrk 2 €, kuiv 
kask, lepp 30 cm 40 l. Tel 
5900 0346.

Kuivad puud: kask, must lepp 
30, 40, 50 cm ja kaminapuud 
40 l võrgus. Tel 557 6177.

REISID

Busside tellimine. Tel 516 
6207, info@kirsipuureisid.ee.

TEATED
Hambaproteeside-alane 
tasuta konsultatsioon 
Kesklinna Hambaravis. Re-
gistreerida tel 744 2122.

VANAVARA

METSAKINNISTUID
Hektari hind kuni 17 000 €

Hektari hind kuni 5000 €
PÕLLUMAAD

HAKKEPUITU
Tel 5557 7007

janno@tartumets.ee

Ostame

KASEPINNUD 22 €/rm
Hind sisaldab kojuvedu 
Tartus ja selle ümbruses

Vesneri saeveski,
tel 506 6546

Ostame vanaaegset mööblit, 
antiikesemeid, maale, raamatuid, 
ikoone. Raha kohe.  Tel 554 6341.

Müügikohtade info WWW.BRENTEX.EE
või võta ühendust telefonil 5340 6178

Keevisraamil haagised
professionaalseks kasutamiseks

BREN325H
(kast 3,25 x 1,5 m)
+ plastkaas
+ tugiratas
Haagise täismass
750 kg

1590 €
Komplekti hind

BREN3215P15H
(kast 3,25 x 1,5 m)
+ plastkaas
+ tugiratas
Haagise täismass
1500 kg

2290 €
Komplekti hind

Pakume laias valikus sae- ja höövelmaterjale. 
Voodri-, põranda- ja terrassilauad. 

Sügavimmutatud puit. Vajadusel transport. 

 AS TARM  www.tarm.ee 
 Tel 734 9991, 507 2419.

Otepää Kaubanduskeskuse 
II korrusel

rendile anda

ÄRIPIND 110 m²
alates maist 2019

Info:
elvaty@elvaty.ee või tel 7356 393

E STuudio koori- ja tantsukooli 
lauljad annavad esimese kontserdi 
10. detsembril kell 19  Vanemuise 
kontserdimajas.

E STuudio koori- ja tantsukool, mis töötab 
Aparaaditehases, avas oma uksed 2018. 
aasta sügisel ning esimesed kuud on toonud 
koolile palju edu, rõõmu ja eelkõige sära-
silmseid lapsi ja noori. E STuudio koori- ja 
tantsukool on huvikool, kus lapsed ning 
noored saavad õppida koorilaulu nii pop-
muusika, teatri- ja muusikali kui ka klassi-
kalise koorimuusika valdkonnas. Lisaks 
koorilaulule saavad lapsed ja noored osa ka 
tantsu- ja liikumistundidest, sest laulmine 
laval eeldab ka väga head liikumist. See 
kõik on toonud meie lastele ja noortele 
palju rõõmu ning positiivseid elamusi koos 
laulmisest ning tantsimisest. Kindlasti on 
meie lapsed täna juba juurde saanud veidi 
julgust, eneseväljenduse oskust ja kindlasti 
üksteisest hoolimist ning palju uusi sõpru. 
Meie koolis on palju naeru ja rõõmu ning 
me kasvame koos, sest E STuudiost 
saadakse sõbrad kogu eluks. Meie koori-
kooli tegevuses on muidugi esmaoluline 
kontsertide andmine, mis loodetavasti 
pakub publikule toredaid elamusi. Meie 
kontserttegevuses saab kindlasti esmaoluli-
seks koostöö erinevate muusikutega, sest 
hindame eelkõige just elavat ja vahetut 
esitust. Kindlasti hakkame aja jooksul osa 
võtma erinevatest konkurssidest, festivali-
dest ning oleme avatud igasugustele tore-
datele muusikalistele väljakutsetele. Kogu 
koolipere ootab juba praegu suvelaagrit, 
kus plaanis erinevad stiiliüritused.            

2019. aasta jaanuarist alustame koolis ka 

sooloõppega, kuhu koorikooli õpilased kan-
dideerisid. Moodustamisel on poistekoor ja 
loodetavasti saab uus koor hoo sisse samuti 
jaanuarist 2019. Me ootame enda juurde 
lauluhuvilisi poisse ning noormehi alates 7. 
eluaastast. Suure rõõmu ja entusiasmiga 
teeb tööd täiskasvanutest koosnev 
hobikoor, kuhu võivad uued lauljad 
lisanduda aastaringselt. Meie tegemistega 
ning õpetajatega saab tutvuda meie kooli 
kodulehel www.kool.estuudio.ee

Juba 10. detsembril näeme kõiki meie noori 
kooli esimesel suurel kontserdil Vanemuise 
kontserdimajas. Lavale astuvad kõik koori- 
ja tantsukooli koorid, solistid, ansamblid, 
tantsijad ja ka õpetajad Ele Millistfer, 
Helen Kirsi, Sander Tamm, Andre 
Laine, Karel Vähi ja Daniel Viinalass 
koos bändiga Daniel Levi – kokku üle 
140 esineja! Kaastegevad muusikud 
Margus Tammemägi (löökpillid), 
Silver Sirp (bass), Vilho Meier 
(kitarr) ja Priit Sootla (klahvpillid).

Armsad sõbrad! Oleme südamest 
tänulikud, et meie kooli tegemisi on 
saatnud suur huvi ja positiivne tagasiside.

E STuudio koori- ja tantsukooli 
lauljate kontsert

n REKLAAMTEKST


