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SÕIDUKID
Autode kokkuost. Tel 5384 9424.

KODU
Müüme elupuude Smaragd ja 
Brabant potitaimi (4 €). Tel 
5194 3567.

KINNISVARA

Üürile anda

1-toal ahiküttega korter. Tel 
508 1433.

TÖÖ

Pakun tööd

Pakume puhastusteenindaja-
le osalise ajaga tööd  Masingu 
koolis (õhtune aeg). Info tel 
5347 9021.

Tartu Oskar Lutsu nimeline 
linnaraamatukogu võtab tööle 
internetitoa administraatori, 
kelle töökohustused on: inter-
netitoa töö korraldamine; 
printimine ja paljundamine; in-
ternetitoa lugejate juhendami-
ne, nõustamine ja koolitamine; 
interneti kasutamise koolitus 
töötajatele. Nõudmised kandi-
daadile: kaasaegse IT riist- ja 
tarkvara hea tundmine, infoot-
singu valdamine; abivalmidus, 
korrektsus, hea suhtlemisos-
kus, tasakaalukus ja orien-
teeritus koostööle; valmisolek 
töötada õhtuti ja nädalavahe-
tusel. Sooviavaldus ja eluloo-
kirjeldus saata elektrooniliselt 
ewa.roots@luts.ee. Täiendav 
informatsioon tel 736 1399; 
e-post: ewa.roots@luts.ee, 
halliki.jurma@luts.ee. Kandi-
deerimistähtaeg 16. 
september.

Taksojuhile töö. Tel 515 7377.

Otsime puhastusteenindajaid 
Tartu objektidele. Info tel  
5347 9021.

Pakume puhastusteenindaja-
le osalise ajaga tööd 
Kaagveres. Info tel 528 6620.

VANAVARA

Ost

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

PÕLLUNDUS

Ost

Kirgistanpress. Tel 5787 6262.

Salumaa OÜ ostab söödanisu 
ja otra. Arve maksame kiirelt. 
Info tel 5637 9375.

Vene ja lääne ratastraktorid 
ja põllumajandustehnika. Tel 
5609 6431.

Müük

Hobuse kõdusõnnik kotiga 
koju. Tel 5351 2654.

EHITUS

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

Sügavimmutatud puit. Vajadusel transport. 

 AS TARM  www.tarm.ee 
 Tel 734 9991, 514 0543.

Liiva, killustiku, mulla jm 
vedu. Kopatööd. Tel 505 1105.

Ostame saarepalki. Tel 508 
8826.

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

Septikute, biopuhastite 
paigaldus ja müük. Tel  
5757 0202.

TEENUS

Aedade ehitus. Tel 5565 0673.

Elektritööd. Tel 518 6836.

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

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

Fassaadide soojustamine. Tel 
513 4409, töödele garantii.

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

Korstnate ehitus. Tel  
5858 1159.

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

Hekkide pügamine, võsalõi-
kus jne. Tunnustatud kvaliteet, 
head hinnad. Tel 5673 8933.

Katuse- ja puidutööd. Tel  
5858 6953.

Korstnapühkija. Tel 505 
0040, www.korstmar.ee.

Prahibussi teenus, laadijad. 
Tel 5386 7377.

Ohtlike puude raie ja 
hooldus. Tel 5686 6157.

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

Pressin õunamahla. Tel  
5353 4624.

Soodne fekaalivedu. Tel  
510 9995.

Veotakso. Tel 501 5312.

Vihmaveerennide puhastus. 
Tel 5565 0673.

Uues vaibapesulas (Riia 130, 
Tartu) soodushinnad! Ootame 
teid E–R kl 8.30–14, muul ajal 
kokkuleppel tel 5840 2185.

Üldehitustööd. Tel 5346 7701.

Pakume puhastusteenuseid 
akende pesust suurpuhastu-
seni. Tel 5557 1268, www.
dviant.ee.

KÜTE

Aasta ringi müüa lõhutud 
küttepuid Tartus. Tel 514 8309.

Kuivad küttepuud. Tel 513 
3756.

Kuivad küttepuud. Tel  
5330 0445.

Kuiv lepp 30 cm: 2,8 € võrk. 
Kuiv kask 30 cm: 3,2 € võrk. Tel 
5691 9084.

Täiskuiv puu. Tel 517 2205.

TEATED

Luunja vallavolikogu on vastu 
võtnud ja avalikule väljapane-
kule suunanud Kabina külas 
Vare (43202:002:0005) 
maaüksuse detailplaneerin-
gu. Planeeringuala suurus on 
ligikaudu 2 ha. Planeeringuga 
nähakse ette kinnistu 
jagamine neljaks elamukrun-
diks. Olemasoleval kinnistul 
säilitatakse olemasolev elamu-
kompleks, lisaks antakse ehi-
tusõigus kolmele uuele ük-
sikelamule abihoonetega. Pla-
neeringuga ei kaasne olulist 
keskkonnamõju. Planeeringu-
lahendus on kooskõlas Luunja 
valla üldplaneeringuga. Pla-
neeringu avalik väljapanek on 
23. IX – 6. X 2019 Luunja valla-
majas ja valla veebilehel www.
luunja.ee planeeringute 
teadete all. Avaliku väljapane-
ku kestel saab Luunja vallava-
litsusele esitada planeeringu 
kohta kirjalikke arvamusi.

Luunja vallavolikogu on vastu 
võtnud ja avalikule väljapane-
kule suunanud Rõõmu külas 
Männisalu maaüksuse ja 
lähiala detailplaneeringu. Pla-
neeringuala suurus on 
ligikaudu 4,2 ha. Planeeringu-
ga nähakse ette kinnistule 
kolme uue elamukrundi ka-
vandamine suurustega 
2345–2534 m². Kruntidele 
antakse ehitusõigus üksikela-
mule abihoonetega. Kruntide-
le juurdepääsuks planeeritak-
se algusega Roobi teelt uus 
juurdepääsutee. Planeeringuga 
ei kaasne olulist keskkonna-
mõju. Planeeringulahendus on 
kooskõlas Luunja valla üldpla-
neeringuga. Planeeringu avalik 
väljapanek on 23. IX – 6. X 
2019 Luunja vallamajas ja valla 
veebilehel www.luunja.ee pla-
neeringuteadete all. Avaliku 
väljapaneku kestel saab 
Luunja vallavalitsusele esitada 
planeeringu kohta kirjalikke 
arvamusi.

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

• Kui su hinges on 
raskus siis helista 
900 1727 ja vali 5, 
leiame koos 
lahenduse, kuidas edasi minna. 
Vastan 24/7. Ennustaja Merle

• Kui oled jõudnud 
elu ristteele ja ei 
tea, millist rada 
minna, helista 
helista 900 1727 ja 
vali 4, vastan 24/7. Ennustaja 
Helle

• Oman aastate-
pikkust kogemust 
ennustusliinil, 
aitan teha õigeid 
valikuid ja leida sobivaid 
lahendusi. Helista 900 1727 ja 
vali 3, 24/7. Ennustaja Mirjam

Minult saate 
küsida nõu ja abi 
Inglitelt ja 
lahendada 
erinevaid 
probleeme. Helista 900 1727 ja 
vali 7!  Selgeltnägija Angel. 
Vastan 24/7 ka vene keeles.

Luunja Vallavolikogu
on vastu võtnud ja
avalikule väljapanekule
suunanud Veibri külas Tilia
maaüksuse lõunaosa ja lähiala
detailplaneeringu osalise muudatuse.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 5,3 ha. Planeerin-
guala hõlmab varem planeeritud 23 üksikelamu maa 
krunti ja juurdepääsutänavate võrku.

Krundi lubatud suurimat ehitisealust pindala suuren-
datakse 10–15 protsendilt 20 protsendile ning 
suurendatakse hoonetusalasid. Planeeringu tekstis 
ja joonistel kajastatud planeeringulahendus muus 
osas tuleneb Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa 
ja lähiala detailplaneeringust ning see osa ei kuulu 
arutluse alla ega ole vaidlustatav.

Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. 
Planeeringulahendus on kooskõlas Luunja valla 
üldplaneeringuga

Planeeringu avalik väljapanek toimub 23.09–06.10.2019 
Luunja vallamajas ja valla veebilehel www.luunja.ee 
planeeringute teadete all.

Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele 
esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Luunja Vallavolikogu
on vastu võtnud ja
avalikule väljapanekule suunanud
Lohkva külas OÜ Tarmeko
tootmisterritooriumi detailplaneeringu.

Planeeringuala suurusega ca 8,5 ha hõlmab Lohkva 
külas Lõõtspilli tee 1, Lõõtspilli tee 2, Lõõtspilli tee 2a, 
Lõõtspilli tee 3, Lõõtspilli tee 4 ja Lõõtspilli tee ning 
Soojuse tee 14 ja Soojuse tee 18 kinnistuid. Planeerin-
guga määratakse krundijaotus ja antakse ehitusõigus 
uutele tootmis- ja laohoonetele tootmisasutuse laien-
damiseks.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Luunja valla 
üldplaneeringu muutmiseks. Planeeringuga koos 
koostati KSH, mis tuvastas olulise negatiivse mõju 
ilmnemise võimalikkuse planeeringulahenduse 
elluviimisel, kuid leiti ka reaalsed ja rakendatavad 
leevendusmeetmed selle mõju vähendamiseks ja 
planeeringu elluviimiseks.

KSH tulemused on planeeringulahenduses arvesse 
võetud ja lisatud planeeringusse.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 23.09–22.10.2019 
Luunja vallamajas ja valla veebilehel www.luunja.ee 
planeeringute teadete all.

Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele 
esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Küsi pakkumist
+372 5557 7007

www.tartumets.ee 

Suvelõpu parimad
 hinnad Teie
 kinnistutele

Tel 513 4283 • info@haljastus24.ee

www.haljastus24.ee
Tänava- ja maakivitööd

Drenaažide ja sademe-
veetorustiku paigaldus

Muru ja haljasalade rajamine

Kaevetööd

Luunja Vallavolikogu
on vastu võtnud ja
avalikule väljapanekule
suunanud Veibri külas Tilia
maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmab Veibri külas Tilia 
(43201:001:1714) maaüksust suurusega 11,39 ha. 

Planeeringulahendus näeb ette 58 üksikelamu maa 
krundi moodustamise suurustega vahemikus 
1500–2102 m². Lisaks planeeritakse krundid vajaliku 
taristu jaoks ja avalik üldmaa. Elamukrundile on 
antud ehitusõigus ühe üksikelamu ja olenevalt 
krundi suurusest ühe kuni kahe abihoone rajami-
seks, planeeringualale on ette nähtud ühisveevärk ja 
-kanalisatsioon ning sademeveekanalisatsioon. 

Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplanee-
ringuga. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkon-
namõju.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 23.09–06.10.2019 
Luunja vallamajas ja valla veebilehel www.luunja.ee 
planeeringute teadete all.

Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele 
esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

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

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

Sügavimmutatud puit. Vajadusel transport. 

 AS TARM  www.tarm.ee 
 Tel 734 9991, 514 0543.
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Tarkvara arendusosakond tegeleb peamiselt internetimeedia arendusega – see 
tähendab eelkõige postimees.ee uudisteportaali ning teisi, meie pisemaid portaale. 
Samuti hõlmab meie töö kõigi seotud teenuste, rakenduste ja ka sisuhaldustööriista-
de arendust. Lisaks toetame projektipõhiselt meie raadioid ja telekanaleid ning 
loomulikult teisi Postimees Grupi tegevusi terves Baltikumis.

• Ootame, et täiendad meie tiimi veebilehtede ja -rakenduste arendamise töökoge-
muse ning heade teadmistega frontend- ja backend-tehnoloogiatest ja -keeltest.

• Lisaks tead sa lehtede/rakenduste optimeerimisest ning modulaarsest ja skalee-
ruvast tarkvarast, APIdest ning object-oriented programmeerimisest.

• Programmeerimiskeeltena on peamiselt kasutuses Node.js, Vue.js, PHP, Doctrine, 
Symfony, Laravel, MySQL, Docker, Python, kuid oleme tehnoloogia valikutes paindlikud 
ning püüame igas uues projektis avastada uusi tehnoloogiaid ja võimalusi.

Meie pakume sulle toetavat ja inspireerivat arendustiimi. Huvitavaid projekte ja 
väljakutseid Baltikumi suurimas meediaorganisatsioonis – jõuad oma tööga iga 
päev miljonite inimesteni! Eneseteostus- ja arenguvõimalusi, vabalt valitud tööva-
hendeid ja tarkvara.

Töö asukoht: Tallinn või Tartu
Tööaeg: täistööaeg

Kandideerimiseks palume saata CV aadressil cv@postimeesgrupp.ee. Lisainfor-
matsiooni töö kohta jagab Kelly Imme (kelly.imme@postimeesgrupp.ee). Konkurss 
on avatud kuni sobiva tiimiliikme leidmiseni.

Postimees Grupi tarkvara
arendusmeeskond otsib oma tiimi

ARENDAJAT

Postimees Grupp on võrsunud Eesti kõige vanemast ajalehest Postimees, mis loodi aastal 1857. Tänaseks kolmes riigis 
tegutsevasse meediakontserni 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 MyHitsi muusikakanal, raadiod Kuku, 
Elmar, MyHits, Narodnoje ja DFM, uudisteagentuur BNS, otsepostitus- ja kommertstrükiste tootmise ettevõte Target 
Master ning trükikoda Kroonpress. Lätis uudisteportaal TVNet ja uudisteagentuur ja meediamonitooring LETA, Leedus 
uudisteagentuur BNS ja uudisteportaal 15min.

Lisainfo telefonil 5556 6164 või saada oma CV e-posti aadressil cv@maxima.ee

Kutsun Teid ühinema

Maxima meeskonnaga!

Meile tööle kandideerimisega annate meile - MAXIMA Eesti OÜ-le - nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt 
meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Kasutame Teie andmeid ainult värbamise eesmärgil, mis hõlmab Teie 
sobivuse hindamist vakantsele ametikohale. Sellest, kuidas kasutame ja hoiame Teie isikuandmeid ning millised on Teie isikuandmete 
kaitsega seotud õigused, saate täpsemalt lugeda www.maxima.ee

 kassapidajaid-müüjaid
 saalitöötajaid
 transporttöölisi

peakassapidajaid
vahetuse vanemaid
vahetuse vanema asetäitjaid

Pakume Teile:

Ootame tööle:

erinevaid motivatsioonipakette
tasuta lõunasööki

tööalast väljaõpet ja koolitusi
hinnalist töökogemust
paindlikku graafikut ja/või 
osakoormust

KINO

Cinamon
Turu 2, tasku.cinamonkino.
com
Info- ja broneerimistelefon 
16113 (kõneminut 0,45 €)
Neljapäev, 29. august
Cinamon jätab endale õiguse 
teha kavas muudatusi!
Abigail (inglise keeles, MS12) 
kl 14
Angry Birds 2: Kurjad linnud 
(vene keeles, pere) kl 11
Angry Birds 2: Kurjad linnud 
3D (pere) kl 13
Angry Birds 2: Kurjad linnud 
(pere) kl 10.45, 16, 18.45
Elu läbi koera silmade (L) kl 
13.45

Haide linn: 47 meetri 
sügavuses (K14) kl 22.30
Kiired ja vihased: Hobbs ja 
Shaw (MS12) kl 15.30, 18.20, 
20.30
Lelulugu 4 (vene keeles, 
pere) kl 11.10
Lelulugu 4 3D (pere) kl 13.15
Lelulugu 4 (pere) kl 11.45
Lõvikuningas (vene keeles, 
pere) kl 13.20
Lõvikuningas (pere) kl 11.20, 
17.50
Minu elu valgus (K12) kl 16.15
Minu väike ingel (K12) kl 
15.45
Paipoisid (K14) kl 18.30, 21.20
Pulmaöö peitusemäng (K14) 
kl 20.20
Ükskord Hollywoodis (K14) 
kl 15.15, 18.40, 21, 22

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%

KONTSERT
Kontserdisarja «Juubelda-
me!» avakontsert

31. augustil kl 14 esinevad 
sarja «Juubeldame!» avakont-
serdil Tubina saalis Elleri 
Sümfoniett, dirigent Lilyan 
Kaiv ja Elleri Akadeemia kam-
meransamblid. Kavas Jaan 
Räätsa kontsert kammeror-

kestrile (1961) ja Eesti heliloo-
jate kammermuusika. Tasuta.

TEATED
Tartu II muusikakool
Tartu II muusikakooli täiendav 
vastuvõtt klassikalise laulu ja 
vaskpillide (trompet, 
tromboon, eufoonium) erialale 
on neljapäeval, 29. augustil  
kl 17. Täiendav info tel  
746 1709, 5199 6274.

Barbara 
von  Normann-Coleman

Elu tulvil 
lootust ja imet

PMK-VER-POS-EST

Teise ilma otsa elama kolides tuleb olla valmis 
üllatusteks. Suure elu- ja maailmakogemusega 
ameeriklanna järgneb oma elu armastusele 
Eestisse, kus teda tabavad ootamatud 
sekeldused, koduigatsus ja kultuurišokk. 
Kohanemine siinse eluga ja püüdlused õppida 
eesti keelt ei lähe nii lihtsalt, kui naine oli 
eeldanud. Aga iga mure saab kord otsa, kui 
vaid uskuda imedesse ja neid loota. Neid tuleb 
lihtsalt ära tunda. 

Pehme köide, 160 lk

kirjastus.postimees.ee

Teise ilma otsa elama kolides tuleb olla valmis 
üllatusteks. Suure elu- ja maailmakogemusega 
ameeriklanna järgneb oma elu armastusele 
Eestisse, kus teda tabavad ootamatud 
sekeldused, koduigatsus ja kultuurišokk. 
Kohanemine siinse eluga ja püüdlused õppida 
eesti keelt ei lähe nii lihtsalt, kui naine oli 
eeldanud. Aga iga mure saab kord otsa, kui 
vaid uskuda imedesse ja neid loota. Neid tuleb 
lihtsalt ära tunda. 

Pehme köide, 160 lk

kirjastus.postimees.ee

MÜÜGIL
Postimehe Tartu ja 
Tallinna kliendi-
teeninduses ning 
raamatu poodides 
üle Eesti!


