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KINNISVARA

Ost

Korterite kiirost Tartus. 
Sobivusel raha kätte 7 päeva 
jooksul. Ostame ka remonti 
vajavaid kortereid. Küsi 
pakkumist tel 5650 4510, 
info@kinnisvaraost24.ee.

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

TÖÖ

Pakun tööd

B-kat kaubikujuhile. 
Tel 5560 6941.

Vannitubade ehitus Norras. 
Tel 515 7377.

Koolitoitlustusega tegelev firma 
pakub tööd toidujagajale. 
Osaline tööaeg. Tel 5566 3321.

PÕLLUNDUS

Ost

Varad OÜ ostab virnastatud 
võsa, tootmis- ja lammutus-
puidu jääke üle Eesti. Pakume 
raha kohe. Tel 5637 9375, kur-
mivilla@gmail.com.

EHITUS

Ehitustööd, korteriremont. 
Tel 5552 0666.

Teeme ehitustöid, remonti. 
Tel 5568 2671,  
www.raudkäpp.ee.

Katused, puitfasaadid, üld-
ehitustööd. Ka eraisikutele! 
Tel 5558 6936,  
www.rsninvest.ee.

HARRASTUS

Tantsuhuvilistele laupäeviti: 
kõhutants edasijõudnutele 
kl 10–11, kl 11–12 latiinotants ja 
kõhutants algajatele kl 12–13. 
Tunnid Pepleri 27 1. korrusel. 
Lähem info Anu Kanarik, 
tel 5770 2871.

SÕIDUKID

Sõidukite kokkuost. 
Tel 5668 2134.

TEENUS

Akende ja uste valmistamine 
puidust. Tel 504 0385.

Autode korrosioonitõrje. 
Tel 736 6904.

Autoremont Tartus. 
Tel 5853 3080.

Boilerite puhastus, san-tehn 
tööd. Tel 507 2387.

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

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

Ehitus-, remondi- ja viimist-
lustööd. Tel 507 2387.

Ennustusliin 900 3014, 95 
s/m.

Jää- ja lumekoristus 
katustelt. Tel 5565 0673.

Lumekoristus Bobcatiga. 
Vajadusel lume äravedu. 
Tel 524 0180, www.helmer.ee

Isover puistevilla paigaldus. 
Prowool Baltic OÜ, 
tel 527 9863, www.prowool.ee.

Lumekoristus ja suusarajad. 
Tel 553 0047.

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

Pehme mööbli remont. 
Tel 5569 0048.

Plaatija. Tel 5905 5756.

San-tehnilised tööd, boilerite 
puhastus. Tel 502 6738.

Summutite remont 
Tähe 135b. Tel 5699 3505.

PAREMAD HINNAD
SAEMATERJAL
WWW.PUIDUHOOV.EE
Tel 513 9515, Tõrvandi

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

Sügavimmutatud puit. Vajadusel transport. 

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

Soovid müüa 
edukalt?

Lisa kuulutus või oksjon.
TASUTA 

Suurim  maa ja metsa müügiportaal Eestis.
Müügiinfo jõuab hetkega enam kui 

800 ostjani.

Osta, müü ja rendi targalt!

kantpuu.ee
HEAD HINNAD

PUIDUPOOD
Tel 515 5322, Turu 37, Tartu

Eesti Meedia on kolmes Balti riigis tegutsev meediakontsern, kuhu kuuluvad ajaleht Postimees, selle uudisteportaalid postimees.ee ja 
rus.postimees.ee, meelelahutusportaalid Elu24 ja Limon ning maakonnalehed Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa 
Teataja, Järva Teataja ja Lõuna-Eesti Postimees, telekanalid Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12 ja MyHits muusikakanal, raadiod Kuku, Elmar, 
MyHits, Narodnoje ja DFM, uudisteagentuur BNS, kuulutusteportaalid Soov.ee, Osta.ee, KV.EE, Metsaoksjon.ee ja City24.ee ning 
trükikoda Kroonpress. Lätis tegutsevad Eesti Meediale kuuluvad kuulutusteportaal City24.lv, uudisteportaal TVNet ja uudisteagentuur ja 
meediamonitooring LETA, Leedus kuulutusteportaale koondav Diginet, uudisteagentuur BNS ning uudisteportaal 15min.

Ootame sind oma meeskonda, kui:
• sul on tahe teha müügitööd
• soovid olla parim ja ei rahuldu keskpärasega
• sinu eesmärk on hästi teenida
• oled aktiivne, positiivse ellusuhtumisega ja tuled toime ka pingelistes olukordades
• tööl oled korrektne ja iseseisev ning suudad oma tööd ise planeerida
• valdad head eesti keelt kõnes ja kirjas
• sulle meeldib vabadus, mida pakub müügitöö

Kasuks tuleb: 
• müügitöö kogemus
• keskmisest suurem meediatarbimine

Omalt poolt pakume:
• põnevat ja vaheldusrikast tööd meie südalinna kontoris
• võimalust areneda koos teotahtelise ning tulemustele
 orienteeritud meeskonnaga
• häid teenimisvõimalusi (kes palju teeb, see palju saab)
• erialaseid koolitusi
• erinevaid meeskonna- ja kliendiüritusi

Töö asukoht: Tartu
Tööaeg: täistööaeg või osaline tööaeg (0,75)

Kandideerimiseks palume saata CV koos motivatsioonikirjaga e-posti aadressile 
cv@eestimeedia.ee hiljemalt 17. jaanuariks märgusõnaga «Telemarketingi konsultant». 

Meie Tartu meeskonda on oodatud ambitsioonikas

TELEMARKETINGI 
KONSULTANT

Sinu peamiseks tööülesandeks on Eesti Meedia toodete 
aktiivne müük. Müüki on sul võimalus teha nii telefonitsi kui ka 

näost näkku erinevatel üritustel. Lisaks ootame sinult 
initsiatiivi uute müügivõimaluste leidmiseks.

METSAKINNISTUID
Hektari hind kuni 17 000 €.

Hektari hind kuni 5000 €.
PÕLLUMAAD

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee

Ostame
Uuel aastal uue hooga!

Vesneri saeveski
otsib oma meeskonda

KETASSAERAAMI TÖÖLISI
Info tel 506 6546
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KINO

Cinamon
Turu 2,  
tasku.cinamonkino.com
Info- ja broneerimistele-
fon 16113 (kõneminut 0,45 €)
Esmaspäev, 14. jaanuar
Cinamon jätab endale õiguse 
teha kavas muudatusi.
Aquaman 3D (MS12) kl 16.10
Aquaman (MS12) kl 21.40
Bohemian Rhapsody (MS12) 
kl 19.30
Bumblebee (MS12) kl 14.30
Creed II (MS12) kl 16.45
Eia jõulud Tondikakul (pere) 
kl 12.45
Grinch (pere) kl 12 
Igaviku väravas (K12) kl 19.20
Johannes Pääsukese tõeline 
elu (MS12) kl 12.30, 17, 19.10 
Kelguralli (MS6) kl 14.00
Lotte ja kadunud lohed 
(pere) kl 11.15, 13, 15, 18
Lõbus perekond (MS12) kl 16
Mia ja valge lõvi (MS6) 
kl 17.15
Muul (K16) kl 22
Põgenemistuba (K12) 
kl 14.40, 22.10
Roheline raamat (MS12) 
kl 13.30, 19, 21.15
Rubljovka võmm: uusaasta 
mürgel (K12) kl 20
T34 (MS12) kl 21.30

KURSUSED

Arsise Kellade kooli 
eelkursus 
Arsise Kellade kooli 

eelkursus 6–7aastastele kooli-
eelikutele algab 4. veebruaril. 
Info ja registreerimine 
tel 510 2070 või tartu@arsis.
ee. Loe lisaks www.arsis.ee.

TEATED

Saksa keele kursused 
Registreerimine kursustele 
(tasemed A–B) Saksa 
Kultuuri Instituudis 

(Kastani 1): malle@dki.ee  
või tel 5385 3696 kuni  
21. jaanuarini.

Näojooga
8. ja 14. jaanuaril kl 17.15 
näojooga: harjutused näo-, 
silma-, kaelalihastele, 
massaaži, akupunktuuri 
võtete õppimine. Tasu 10 €, 
pensionärid 5 €. Küüni 5b, 
Tartu Wellness Studio. 

Veotakso. Tel 501 5312.

KÜTE

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

Kuivad küttepuud. 
Tel 501 8244.

Kuivad pakitud kütteklotsid. 
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Kuivad puud: kask, lepp, saar, 
kuusk, haab, kaminapuud, 40 
l. Tel 522 4766.

Kuiv kaseklopp (28–29 
cm) 40l, 60l. Tel 5591 5281.

Kuiv kasepind 1500l 
bigbag 70 €, 40l võrk 2,5 €, 
kuiv kask, lepp 30 cm 40l. 
Tel 5900 0346.

Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm, 
vedu, tšekk. Tel 5594 7098.

Kuiv küte koju. Tel 5565 7810.

Kuiv puu kask, must 
lepp 30, 40, 50 cm ja 
Kaminapuu 40l võrgus. 
Tel 557 6177.

Küttepuud 30 ja 43 cm. 
Hinnad al kask 36 €/m³ ja 
lepp 30.60 €/m³. Tartu ja Elva 
piires al 6 m³ vedu tasuta. 
Tel 5684 4554.

Küttepuud koos veoga 
Tartus. Tel 514 8309.

Puitbrikett ja pellet. 
Tel 511 9782.

Otse tootjalt kase puitbrikett 
al 199 €, pakitud turbabrikett 
al 130 €, pellet al 200 €, 
pakitud kivisüsi al 235€, 
kuivad klotsid. Vedu. 
Tel 506 8501.

LOOMAD

Müüa lehmvasikas. 
Tel 5885 4966.

MUUD

Müüa suitsuvorsti ja 
maasinki väikehulgi, kohale-
toomisega. Info tel 5196 2628 
või 5351 7414.

Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info 
tel 5354 3002 või 513 3787.

VANAVARA

Maalide, seinapiltide, kujude 
ost. Tel 5649 5292.

Raamatute, kunsti, vanavara 
ost. Tel 5649 5292.

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

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

Vesneri saeveski,
tel 506 6546


