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TÖÖ

Pakun tööd
B-, C- ja CE-kat autojuhile 
 osaühingus Convocata. 
Töö algus ja lõpp Tartus. 
Tel 502 4576. 

 Otsime osalise tööajaga  
puhastusteenindajaid  
Ülenurme kooli. Kandideerimi-
seks helistada tel 731 4370. 

 OÜ Tavt võtab tööle koge-
mustega  trassipaigaldajaid . 
Tel 508 6462. 

 Pakume osalise ajaga tööd 
puhastusteenindajatele  
Ilmatsalu ja Kaagvere kooli. 
Info 528 6620. 

EHITUS
Ehitustööd: vannitoad, 
fassaadid, katused, vunda-
mendid . Tel 5552 0666. 

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

Septikute, biopuhastite 
paigaldus ja müük . 
Tel 5757 0202. 

SÕIDUKID
 Müüa uued  Vallai sõidu-, 
pakiauto ning kerghaagise 
rehvid  (13–18 tolli, 
25–45 €/tk). Tel 510 1219. 

TEENUS
Ahjude remont . 
Tel 5594 6425. 

Ennustusliin  900 3014, 
95 s/m. 

Kaevetööd kopplaaduriga . 
Tel 5602 7200. 

Ohtlike puude raie, äravedu, 
kändude freesimine . 
Tel 5666 7776, 
info@vikatimees.eu. 

Prahibussi teenus, laadijad. 
 Tel 5386 7377. 

Pressin õunamahla . 
Tel 5353 4624. 

Katuse- ja fassaaditööd, vun-
damentide remont ja soojus-
tamine, vihmaveesüsteemid . 
Eramud, korteriühistud .
 Tel 5649 4929.  

 Soodne  fekaalivedu . 
Tel 510 9995. 

Fekaalivedu, survepesu, 
ummistuste likvideerimine . 
Tel 558 8811, www.fekto.ee. 

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

KÜTE
 Aasta ringi  kuivad kütteklot-
sid  + vedu. Tel 511 3047. 

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

 Aasta ringi müüa  lõhutud 
küttepuud  Tartus. 
Tel 514 8309. 

Kuiv lepp . Tel  5330 0445. 

 Müüa  40-l võrkkottides 
kaminapuid  (kask, lepp) , 
kaminapuude jääke  (60-l 
võrkkotis) , alustel puitbriketti 
 (960 kg)  ja pelletit  (975 kg). 
Vedu. Tel 523 8503, 433 3130. 

Lõhutud küttepuud . 
Tel 526 6673. 

 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. 

MUUD
Puitbrikett ja pellet . Info tel 
511 9782. 

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

OÜ ORTOPEEDIAKESKUS
Proteeside ja ortopeediliste abivahendite
valmistamine ja müük soodustingimustel

VALMISTAME
•  üla-ja alajäsemete proteese
•  üla-ja alajäsemete ortoose
•  lülisamba ortoose
•  eriortoose, bandaaže, songavöösid
•  ortopeedilisi jalatseid
•  ortopeedilisi tallatugesid

PAKUME MASSTOODANGUNA 
VALMISTATUD ABIVAHENDEID
•  mitmesuguseid ortoose
•  ortopeedilisi jalatseid
•  ortopeedilisi tallatugesid
•  kompressioonitooteid 
   (põlvikud, sukad, sukkpüksid)

ERIARSTI KONSULTATSIOONID (tegevusluba L04229)
Vastuvõtule registreerimine tel 742 0169

Soodustuse saamiseks esitada: perearsti või eriarsti saatekiri, füsioterapeudi või tegevus-
terapeudi saatekiri (alates 01.10.2019), isikliku abivahendi kaart, isikut tõendav dokument

Alates 01.10.2019 teenindame abivajajaid ka 
Tartu Tervisekeskuses, Mõisavahe 34b, kab 109

Vastuvõtule registreerimine: Tiigi 61b, II korrus, lift, tel 742 0169  •  Mõisavahe 34b, 
kab 109, tel 742 0102  •  ortopeediakeskus@gmail.com  •  www.ortopeediakeskus.ee Sõbra 54, TARTU  |  E–R 9–18, L 11–14  |  Tel 740 4245  |  www.rmstuudio.ee

Lai valik
parkett-

põrandaid

Lähte Ühisgümnaasium 
võtab konkursi korras tööle

MAJANDUSJUHATAJA
Nõudmised kandidaadile:
• majandusvaldkonna tundmine
• eelarvelise asutuse toimimise põhi- 
  mõtete tundmine
• hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, 
  otsustus- ja vastutusvõime
• juhiloa olemasolu

Kasuks tuleb:
• kogemus majandusvaldkonnas
• juhtimiskogemus
• tehnosüsteemide tundmine

Tööle asumine alates 15. novembrist.

Kandideerimiseks esitada dokumendid 
hiljemalt 5. novembriks aadressil: 
Õpetaja 8, Lähte, 60502 Tartu vald või 
e-aadressil: lahtedirektor@gmail.com.

Ehe elu maal,
nii pildis kui sõnas

maaelu.ee


