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KINNISVARA

Ost

Ostan garaaži. 5567 4999

Müük

2toal renoveeritud korter  
Jõgevamaal Pikkjärvel. 
Tel 5628 1006.

Müüa või vahetada auto 
vastu 2toaline korter Pukas. 
H: 5900 €. 5197 3129

Üürile anda

Roosi tn 1toal krt. 5841 7373

TÖÖ

Pakun tööd
Pakume tööd talu renovee-
rimise juures: puidutööd, 
lammutus, seinte taastamine 
jne. Töötasu iga kahe nädala 
tagant. 5667 2885

Pakume tööd andmesisesta-
ja-raamatupidaja abile. 
Tel 737 1762, annika@kau-
batrans.ee.

Pakume tööd pagar-kondiit-
rile Elvas. Tel 520 7115.

Pakume tööd välihooldajate-
le (töö raideriga, väljaõpe 
kohapeal). Nõutav B-kat juhi-
lubade olemasolu. Info 
tel 507 9212.

Otsin tööd
Korralik lapsehoidja (55 a) 
Elvas. Tel 508 4341.

Maaler. Tel 5562 0885.

PÕLLUNDUS

Ost
Salumaa OÜ ostab sööda- ja 
toiduteravilja. Vedu ja raha 
kohe. Tel 5637 9375, salumaa-
tartu@gmai.com

EHITUS

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

Fassaaditööd ühistutele. 
Tel 5843 8814.

Killustik, kruus, liiv koos 
veoga. Tel 527 1324.

Liiv, killustik (veoga 15 t). 
Tel 5602 7200.

Septikute, biopuhastite 
paigaldus ja müük. 
Tel 5757 0202.

Müüa sauna- ja suitsuahjud. 
Tel 505 4355.

Ostame saarepalki. 
Tel 508 8826.

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

TEENUS
Auto korrosioonitõrje. 
Tel 736 6904.

Betoontreppide remont, 
maakivitööd. Tel 5220 231.

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

Ehitus-, remondi- ja viimist-
lustööd. 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.

Hoonete ehitus ja restau-
reerimine. Tel 522 1951.

Killustiku, sõelmete, liiva, 
kruusa, mulla müük. 
Tel 524 0180, www.helmer.ee.

Korstnapühkimisteenus kut-
setunnistusega proffidelt tol-
muimejaga ja ilma. Kindel 
kvaliteet! tuleohutus24.ee

Kujundus, küljendus.  
5554 0362, footongrupp.ee

Lammutustööd, ehitus-pui-
dujääkide transport, 
vastuvõtt. Tel 5386 7377.

Ohtlike puude raie, hooldus; 
kändude freesimine; raie-
jäätmete äravedu; hekilõi-
kus. Kutsetunnistustega ar-
boristid! Töö kiire ja korralik. 
info@vikatimees.
eu, 5559 3732

Prahibussi teenus, laadijad. 
Tel 5386 7377.

Elektritööd, projektid, audit, 
nõuetekohasuse kontroll, 
käit. Tel 5684 7007.

Litsentsitud korstnapühki-
ja. 552 6933

KOOLITUS

AM-, A-, B-, BE-, C- ja 
CE-kat. Veokijuhi ameti- ja 
ADR-koolitused. Tartu, Kalda 
tee 30, sõiduõppe.
ee, 507 8230

KÜTE

Aasta ringi kuivad lõhutud 
küttepuud. Lepiko 
talu, 5667 5750

Kasumetsa küttekontor. 
Erinevat sorti kvaliteetsed 
küttepuud veoga. 
Tel 529 2305, 734 9800, www.
kasumetsa.ee.

Kuiv ja märg lepp. 
Tel 511 3882.

Küttepuud koos veoga 
Tartus. Tel 514 8309.

Lõhutud küttepuud. 
Tel 524 5516.

Otse tootjalt: pakitud 
kandiline puitbrikett (kask, 
al 170 €), pakitud turbabri-
kett (al 135 €), 6 ja 8 mm 
pellet (al 195 €), kivisüsi (25 
kg kotis, 235 €/t), klotsid 
võrgus (2,5 €). Vedu. 
Tel 506 8501.

Lõhutud küttepuud 
(märjad). Tel 522 0408.

Müüa 40 l võrkkottides ka-
minapuid (kask 3,3 €, lepp 3 
€) ja kütteklotse (2 €), 
alustel puitbriketti (960 
kg, 175 €) ja pelletit (975 
kg, 195 €). Vedu. 
Tel 523 8503, 433 3130.

Müüa haava- ja lepapinnud 
(tükeldatud ja 3m) ning küt-
teklotsid. Tel 5591 5747.

Müüa poolkuivad lõhutud 
küttepuud. 
Kontakt 503 5867.

MUUD

Diivaniparadiisis on 
leiunurk, kus on palju usku-
matult soodsate hindadega 
diivaneid, vitriine, tugitoole, 
kummuteid, diivanilaudu. 
Tule juba täna vaatama 
aadressil Riia 136, Tartu.

SPORT

Tartu Kevek jooksusarja VI 
etapp Tamme staadionil 31. 
juulil kell 19. Distantsid 200 
m ja 2000 m noortele, vete-
ranidele ja täiskasvanute-
le. 2000 m jooksudes 
osalevad Eesti paremad kesk-
maajooksjad.

TEATED

2. augustil kl 9–16 laat 
Jõgeva kultuurikeskuse 
ümbruses. Info tel 5805 1915.

VANAVARA

Ost

• Ennustus-
liinil
900 1727 
olen 
ennustanud 
7 aastat. Minu missiooniks on 
inimesi aidata. Helistage 900 1727 
ja valige 2, vastan 24/7.
Ennustaja Madleen

• Liinil
900 1727 
olen 
ennustanud 
10 aastat. 
Kasutan 
taro-, 
šamaani- ja 
tavakaarte. Helistage 900 1727 ja 
valige 1, vastan 24/7.
Ennustaja Salme

• Elus on 
olukordi, 
kus vajame 
vihjeid, 
märke või 
nõuandeid. 
Helista 
900 1727 ja vali 6, vastan 24/7. 
Ennustaja Hingela

Kaardid ennustavad
tel 900 1727

on Eesti vanim ja parim
ennustusliin, kus kogenud 

ennustajad aitavad ööpäev läbi.

Tutvu meie ennustajate 
profiilidega ja telli ennustus: 

ennustus.ee

PUR- ehk
 pritsvahuga 

soojustus: 

• fassaadid
• pööningud

• vundamendid
• seina- ja 
vahelaed
• hüdro-

isolatsioonitööd

PUR- ehk pritsvaht on parim 
võimalik soojustuslahendus!

Tel 514 8002 • info@purspec.ee • www.purspec.ee

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

Sügavimmutatud puit. Vajadusel transport. 

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

TERASKATUSED JA 
VIHMAVEESÜSTEEMID 
OTSE TOOTJALT!

VÕTA KOHE ÜHENDUST!
info@olly.ee, 5698 0949

VIHMAVEESÜSTEEMID VIHMAVEESÜSTEEMID 

Tahmakassettide täitmine ja müük

Tindikassetid
Printerite
hooldus ja remont
Tuleme Tartus tasuta kohale E–P 8–20

Tel 5197 6588 / info@itkiirabi.ee
www.itkiirabi.ee

Selle kupongiga õpilastele ja üliõpilastele
septembri lõpuni hinnasoodustus -20%

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


