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Müüa head täisvintadrad 1, 2, 3 
hõlmaga, kultivaator, kartulisa-
putaja, kartulipanija, pealsepu-
rustaja, kühvel, buldooser taha 
(rööp), tõstuk ette, haagis-
müügikiosk, T-25, T.40AM. Tel 
516 3405.

KINNISVARA

Ost
OÜ Estest PR ostab põllu- ja 
metsamaad. Tel 504 5215, 514 
5215.

TÖÖ

Pakun tööd

Vannitubade ehitus Norras. Tel 
515 7377.

Otsin tööd
Kogenud mees teeb siseremon-
di ja ehitustöid (sh vannitoad). 
Ka maakonnas. Tel 5197 3544.

EHITUS
Plaatimistööd, ehitustööd. Tel 
5568 2671.

San-tehn tööd. Tel 5757 0202.

Firma teostab elektritöid. Kon-
sultatsioonist teostuseni. Tel 
5375 0085 või aare@sobraelek-
ter.com.

Suurte kogemustega ehitus-
mees teostab nii remondi- kui 
ka ehitustöid. Tel 5598 4155.

Teostame erinevaid üldehitus-, 
siseviimistlus- ja plaatimistöid. 
Info rkehitusgrupp@gmail.com, 
tel 5646 5323.

Väikefirma teeb sise- ja välis-
ehitustöid. Tel 5806 8378.

SÕIDUKID
Sõiduautode ost. Tel 5384 
9424.

TEENUS
Ehitus, remont, siseviimistlus. 
Pikaajaline kogemus. Tel 5622 
9840.

Ennustusliin 900 3014 95 s/m.

Kaardid ennustavad. Tel 900 
1727, 24 tundi.

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

Lume ja jääpurikate koristus 
katustelt. Tel 5649 4929.

Plaatija. Tel 5905 5756.

Üldehitus- ja paigaldustööd. 
www.marman.ee, tel 5884 0052.

Puiduterminal OÜ,teostab 
raieteenust erametsaomanike-
le ja ostab raieõigust ning 
metsamaad. Tel 5400 4760, 
www.puiduterminal24.ee.

Fekaalivedu, ummistuste likvi-
deerimine, survepesu, vee 
vedu. Tellimine tel 516 9117.

KÜTE
Kasepinnud (3m ja 50cm) 
Tartumaal. Tel 5662 5014.

Kuivad pakitud kütteklotsid. 
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Kuivad puud. Tel 511 3882.

Küttepuud koos veoga Tartus. 
Tel 514 8309.

Täiskuiv puu. Tel 517 2205.

Müüme kuivi kase-, lepa- ja 
tammekaminapuid 40 l võrk-
kottides ja kaminapuujääke 60 
l võrkkotis. Saadaval ka puitbri-
kett ja puidupellet alusel. Tel 
523 8503, 433 3130.

Pakkuda tööd abitöölisele. Tel 
5591 5281.

Ostame
 • paberipuitu
    Kunda ja Pärnu terminalis
 • metsakinnistuid
 • kasvava metsa raieõigust

Södra Metsad OÜ
Merivälja tee 1, 11911 Tallinn
Tel 516 3569 • taavi.mullerson@sodra.com
www.sodrametsad.ee

MORTE MATUSETEENUSED
Matuseteenused
Surnuvedu ööpäev läbi
Surmajärgne koristusteenus

Tartu, Vitamiini 7
E–R 9–16, L ja P kokkuleppel
Tel 5668 0680 (24h)
arnezekker@gmail.com

Henert OY otsib enda positiivsesse ja 
töökasse kollektiivi 

betoneerijaid, puuseppasid, 
maalreid, üldehitajaid ja 

sisetööde tegijaid.

Objektid Rootsis ja Soomes.

Täpsem info cv@henert.�, 
tel +358 40 531 6036 (eesti k), 

+358 40 128 4606 (vene k)

MÜÜA 
PUITBRIKETT.

HEA HIND! 
Tel 5199 9245,

getter@tartugraanul.ee, 
www.pkoliver.ee

METSAKINNISTUID
Hektari hind kuni 17 000 €.

Hektari hind kuni 5000 €.
PÕLLUMAAD

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee

Ostame
Uuel aastal uue hooga!

TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUMI
VESTLUSRINGID

PATSIENTIDELE JA LÄHEDASTELE

5. veebruaril kell 14–15 
„Arutelu keemiaravist ja ravi kõrvaltoimetest“
Vestlusringis räägitakse keemiaravi toimest organismile, kõrvaltoimetest ning 
sellest, millised kõrvaltoimed vajavad erilist tähelepanu ja pöördumist 
tervishoiuasutuse poole. 
Vestlusringi viivad läbi hematoloogia-onkoloogia kliiniku õed.

5. veebruaril kell 15–16 
„Mis on kiiritusravi ja kuidas seda tehakse?“
Vestlusringis räägitakse kiiritusravi protseduuridest ning sellest, mida on 
patsientidel ravi ajal oluline teada ja järgida. Selgitatakse, millised on kiiritusravi 
enamlevinud kõrvaltoimed ja kuidas nendega toime tulla. 
Vestlusringi viivad läbi kliinikumi radioloogiatehnikud.

12. veebruaril kell 15–16 
„Peavalu – kuidas ennast aidata?“
Vestlusringis räägitakse, millised on sagedasemad peavalu põhjused ning kuidas 
ennast aidata ja peavalusid leevendada. 
Vestlusringi viib läbi kliinikumi peavaluõde. 

Vestlusringid on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine
telefonil 731 8178 või e-posti aadressil patsiendiinfo@kliinikum.ee. 
Asukoht: L. Puusepa 8, E-korpus, patsiendiinfo ruum nr 108 (lillepoe kõrval). 
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