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TÖÖ
Securitas Eesti AS pakub 
Tartus tööd turvatöötajatele, 
väljaõpe kohapeal. 
Tel 5346 0447, 740 9580; 
tartu@securitas.ee

Pakun tööd
Vannitubade ehitus Norras. 
Tel 515 7377.

EHITUS
Katusetööd. Tel 5590 9273.

Harvia, Skamet, Narvi, Kalvis 
kerised. Saunatarvikud, 
Moodulahjud, dekoratiivki-
vid. www.puukeris.ee

SÕIDUKID
Autode ost. Tel 5384 9424.

TEENUS
Autode korrosioonitõrje. 
Tel 736 6904.

Ehitus, remont, siseviimist-
lus. Pikaajaline kogemus. 
Tel 5622 9840.

Ennustusliin 900 3014, 95 
s/m.

Fekaalivedu, survepesu, um-
mistuste likvideerimine. 
Tel 558 8811, www.fekto.ee

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

Jää- ja lumekoristus 
katustelt. Tel 5565 0673.

Kaubikute ja sõiduautode 
remont. Rehvitööd. 
Tel 5889 2000, www.a-service.
ee

Korstnapühkija. TahmaToo-
mas tel 5347 4363.

Mobiilne sooda- ja liivapritsi-
teenus, värvimistööd, reno-
veerimine. www.proprits.ee, 
tel 5837 5516.

Naine juhib õhtuid ja mängib 
lahedaid akordionilugusid 
sinu peol. Tel 5683 7141, Tiia 
Paist.

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

Üldehituslikud remonditööd 
elamutes ja büroodes. 
Tel 5565 0673.

KÜTE
Küttepuud koos veoga 
Tartus, tel 514 8309.

Puitbrikett ja pelletid. Info 
tel 511 9782.

Täiskuivad puud. Tel 517 2205.

Otse tootjalt pakitud 
kandiline kasepuitbrikett, 
pellet 6 ja 8 mm, pakitud tur-
babrikett, pakitud kivisüsi 25 
kg kotis, kütteklotsid võrgus. 
Vedu. Tel 506 8501.

MUUD
Diivaniparadiisis on leiunurk, 
kus on palju uskumatult 
soodsate hindadega mööblit. 
Tule juba täna vaatama, 
aadressil Riia 136, Tartu.

Soodsad lastekaubad ja kingi-
tused: Sõbrakeskuse II korrus, 
Maranell. Tel 5348 2566.

TEATED
Kolmapäeval, 19. detsembril 
kell 19 Tartu katoliku kirikus 
kontsert «Jõulupalve». Kam-
merkoor Camerata Universita-
tis, juhatab Seidi Mutso, sak-
sofonil Kristiin Lääts. Vaba 
annetus.

KINO

Cinamon
Turu 2,  
tasku.cinamonkino.com
Info- ja broneerimistelefon  
16113 (kõneminut 0,45 €)

Kolmapäev, 19. detsember – 
Yes Day

Cinamon jätab endale õiguse 
teha kavas muudatusi.

Bohemian Rhapsody (MS12) 
kl 15, 21.50

Eia jõulud Tondikakul (pere) 
kl 12, 14, 16.45, 18.45

Elav surnu (K14) kl 22.30

Fantastilised elukad: Grindel-
waldi kuritööd (MS12) kl 17.40

Grinch 3D (pere) kl 11.40, 13.45

Grinch (pere) kl 11.50, 14.30,  
16, 18

Johnny English asub vastu-
löögile (L) kl 17.30

Robin Hood (MS12) kl 20

Surelikud masinad 3D (MS12) 
kl 20.45

Surelikud masinad (MS12) 
kl 22.20

Teine võimalus (MS12) kl 21

Tuhk lumel (K14) kl 20.20

Tuulte tahutud maa (L) 
kl 19.30

Täht on sündinud (K14) 
kl 12.15

Ämblikmees: Uus universum 
3D (MS6) kl 16.15

Ämblikmees: Uus universum 
(MS6) kl 12.30, 15.10

Tartu Elektriteater
Täna kl 18.30 «Poevargad» – 
liigutav film räägib Tokyos 
elavast poevaraste perekon-
nast peaasjalikult sinna 
kuuluvate laste silme läbi, 
esitades küsimusi perekonna 
mõiste kohta ning näidates 
ühiskonna äärealadel 
tegutseva perekonna 
hoolivust ja tumedamaid 
külgi.
Kl 21 «Tuulte tahutud maa» – 
Joosep Matjuse eepiline loo-
dusfilm teeb kummarduse 
Eesti loodusele. Loodusele, 
mis on meie visiitkaardiks. 
Tänaseks läbi aegade kõige 
vaadatum dokumentaalfilm 
Eesti kinodes. Pilet 5 €. Jakobi 
tn 1, www.elektriteater.ee

Tartu Saksa Kultuuri 
Instituut
Soovime kõigile saksa 
kultuuri sõpradele kaunist 
jõuluaega ning kutsume teid 
kolmapäeval, 19. detsembril 
kell 19.20 Tartu SKIsse 
(Kastani tn 1) nautima filmi ja 
elavat tulist jõulujooki «Feur-
zangenbowle». Sissepääs 
vaba.

KONTSERT

Elleri muusikakool
19. detsembril kell 18 Tubina 
saalis «Tuulised jõulud» – 
puhkpilliosakonna jõulukont-
sert. Tasuta.

20. detsembril kell 18 Tubina 
saalis «Jõulud jõudvad» –  
ettevalmistusklasside jõulu-
kontsert. Tasuta.
21. detsembril kell 18 Tubina 
saalis «Jõulukarusell» – löök-
pilliklassi jõulukontsert.
Tasuta.

Jõulukontsert
22. detsembril kl 17 Jaani 
kirikus Tartu Akadeemilise 
Meeskoori jõulukontsert. 
Solist Karl-Markus Kaiv, 
klaveril Jorma Toots, 
kaastegev Tartu Keelpillikvar-
tett, dirigendid Kuno Kerge ja 
Made Ritsing. Piletid 8 €/5 €  
1 tund enne algust kohapeal.

TEATED

Konservatiivide Klubi
Kolmapäeval, 19. detsembril 
kell 18 (Lai tn 6) kõneleb 
näitleja, teoloog, publitsist ja 
poliitik Malle Pärn «Vaimse 
keskkonna puhtusest, kon-
servatiivsetest väärtustest ja 
liberaalide reaalsustaju 
häirest.» Õhtut juhib Indrek 
Särg.

Tantsuõhtu
Kõik, kellele meeldib tantsida, 
on oodatud reedel, 21. det-
sembril kell 18.30 Riia tn 25. 
Mängib Arvo. Tel 5850 8091.

Kodukotus
23. detsembril kell 16 algaval 
kesk- ja vanemaealiste puhke-
õhtul Atlantise majas Shatés 
laulab-mängib ansambel Onu.

Ostame Eestis parimate 
hindadega metsa- ja 

põllumaad
Teostame ka metsaraiet 

Küsi hinnapakkumist: 
5906 6109 või saada e-kiri 

metsamaaostmine@gmail.com

Groonux
metsaost

Kõigist parem hind!

METSAKINNISTUID
Hektari hind kuni 17 000 €

Hektari hind kuni 5000 €
PÕLLUMAAD

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee

OSTAME

Detsembris
parimad jõuluhinnad


