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KINNISVARA

Ost
Ostan metsa, noorendikke ja 
põllumaad. Eraisik, tel 5807 8644.

TÖÖ

Pakun tööd
Tartu linnaraamatukogu Karlova 
harukogu otsib töötajat. Tööüles-
anded: lugejate teenindamine, töö 
kogudega, sündmuste ettevalmis-
tamine ja läbiviimine ning näituste 
korraldamine. Nõudmised kandi-
daadile: kirjanduse tundmine, val-
misolek pidevaks enesetäienda-
miseks, valmisolek laupäevasteks 
ja vahetustega tööks, pingetalu-
vus, kohusetunne, korrektsus. 
Kandidaatidelt eeldame kõrghari-
dust. Motivatsioonikiri, elulookir-
jeldus ja haridust tõendava 
dokumendi koopia (ka hinnete-
leht) saata elektrooniliselt ewa.
roots@luts.ee. Tööle asumise 
kuupäev: 2. jaanuar 2020. 
Avalduste esitamise tähtaeg:  
15. detsember 2019. Täiendav  
informatsioon: ewa.roots@ 
luts.ee, Ewa Roots (Urd) või  
laili.jogiaas@luts.ee, Laili Jõgiaas.

Ülenurme gümnaasium võtab 
tööle klassiõpetaja (asendus-
koht) ning eripedagoog-HEVi 
koordinaatori, tööle asumisega 
2. I 2020. Sooviavaldus saata 
koos CV-ga hiljemalt 10. XII 2019 
kool@yle.edu.ee  
Info tel 741 5650, 750 2620.

EHITUS
Ehitustööd sees ja väljas.  
Tel 527 8197.

Saematerjali müük transpordiga. 
Tel 5656 4624.

Vundamentide ehitus, lammu-
tustööd, üldehitustööd. Tel 5699 
3311, alubet.ragnar@gmail.co.

TEENUS
Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Prahibussi teenus, laadijad.  
Tel 5386 7377.

Ohtlike puude raie kutsetunnis-
tuse ja tegevuskindlustusega  
arboristilt. Tutvuge ka teiste  
teenustega: www.VIKATIMEES.ee,  
tel 5666 7776.

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

Teemantlõiketööd. Tel 507 9037.

Torutööd. Tel 5595 1141.

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

KÜTE
Aasta ringi müüa lõhutud 
küttepuud Tartus. Tel 514 8309.

Kuiv lepp. Tel 511 3882.

Täiskuiv puu. Tel 517 2205.

Müüa kuivi kasekaminapuid ja 
toorest halupuud. Tel 5620 8897.

Ostan sanglepapalki ja 
küttepuud. Tel 5660 8810.

Otse tootjalt pakitud kandiline 
sega-puitbrikett al 165 €, kase 
puitbrikett al 179 €, pakitud  
turbabrikett al 135 €, 6 ja 8 mm 
pellet al 210 €, pakitud kivisüsi 
25 kg kotis, 245 €/t, klotsid 
võrgus 1,9 €, kaminapuu 2,7 €/
võrk. Vedu. Tel 506 8501.

MUUD
Diivaniparadiisis on leiunurk, 
kus on palju supersoodsate 
hindadega diivaneid, söögitoole, 
tugitoole, kummuteid, diivanilau-
du, sisustustooteid. Tule juba 
täna vaatama aadressil Riia 136 
Tartu.

Pakkematerjalid, kontori- ja 
keemiakaup Tartus Turu 37. 
Poetarvete Äri OÜ, tel 5854 7262.

Kesk-Eesti puidukoda müüb 
Eestis toodetud: puitbriketti 
(960 kg 175 €, RUF.kask); 8 mm 
pelletit (975 kg 205 €, hele 
premium); turbabriketti (84 tk 
alusel, 140 €); kaminapuid 
võrgus (3 €); kivisütt (1 t 235 €). 
Veame üle Eesti, abistame ka sis-
sevedamisel. Jõulukuul tellijatele 
kingitus. Tel 5373 3626.

REISID
Loodus- ja kultuurireis 8.12 
Kambja kandi pühapaikadesse. 
Algus Tartust ja Kambjast. Hind 
25, lastel 15 €. Retkejuht Ahto 
Kaasik. Reg: www.facebook.com/
polinepere/, tel 5668 6892.

KONTSERT

Heino Elleri muusikakool 
100
Pühapäeval, 8. detsembril kell 16 
Vanemuise kontserdimajas gala-
kontsert. Eller Sümfoniett, solistid 
Tõnu Kalm, Johannes Palm ja 
Urmas Taniloo. Dirigendid Lilyan 
Kaiv ja Mihhail Gerts. Kavas: Eller, 
Vähi, Rääts, Mägi, Tubin. Järgneb 
piduõhtu: Eller Big Band. Järelpidu 
Elleri koolis kell 22. Oodatud on 
kõik vilistlased, endised ja 
praegused õpetajad, sõbrad! 
Piletid 15 € Piletilevis

Sünnipäevakontsert
Laupäeval, 7. detsembril kell 16 
esinevad Pauluse kirikus 
Heino Elleri muusikakooli  
100. aastapäeva tähistamiseks 
kooli koorid ja ansamblid.
Tasuta

TEATED

Rahvusarhiiv
Teisipäeval, 3. detsembril kell 16 
avatakse Rahvusarhiivi filmiarhiivi 
juhtivspetsialisti Aap Tepperi 
näitus «Materiaalsuse vari» Apa-
raaditehase pimik-galerii Ag47 
ruumides Kastani 42. Näituse 

avamisel saavad kõik huvilised 
lasta endast teha portree ferro-
tüübile, portree hind on 35 eurot. 
Väljapanek on avatud 5. jaanuari-
ni, kolmapäevast pühapäevani  
kell 12–18.
Neljapäeval, 5. detsembril kell 17 
peab ajaloolane Ago Pajur loengu 
«Vabadussõda: Petrogradi ope-
ratsioon ja Narva kaitselahingud» 
Rahvusarhiivis Nooruse 3. Loeng 
on tasuta, ootame kõiki huvilisi 
kuulama ja kaasa mõtlema!

Tartumaa Maadlusliit
14. detsembril toimub Lähte 
spordihoones 29. rahvusvaheline 
noorte kreeka-rooma maadlus-
võistlus Vahuri Jõuluturniir. Kell 
9.45 avatakse maadlustreener 
Vahur Prooveli mälestustahvel 
Lähte maadlusmaja seinal.  
Võistluste algus kell 11.

Õhtu hüpnotisöör 
Antsuga
Neljapäeval, 5. detsembril kl 18 
esineb Dorpati konverentsikesku-
ses Taskus noor ja võimekas hüp-
notisöör Ants Rootslane, 
teemaks: «Esivanemate negatiiv-
sest ja positiivsest mõjust sinu 
isikule». Hüpnoos on kunstlikult 
esile kutsutud sügava lõdvestuse 
seisund, mil pääseb ligi alateadvu-
sele, mis suures osas juhibki 
inimese elu. Et lahendada prob-
leemid juuretasandil, kasutab 
hüpnotisöör ka perekonna 
süsteemse paigutuse meetodit 
ehk konstellatsiooni, mis toob 
nähtavale perekonna varjatud 
mustrid. Tema kliendid kinnitavad, 
et on vabanenud sõltuvustest, 
hirmudest või depressioonist, pa-
randanud oma peresuhteid, aga 
ka tervist, sh nägemist või 
kuulmist vms. Ants vürtsitab oma 
esinemisi alati eluliste näidetega. 
Teeme ka praktilisi harjutusi.  
Registreeru: arengutee@gmail.
com ja tasu 20 € (Swedbank, ak 
EE982200221048414673, 
Arengutee Klubi, 5. dets +  
osaleja nimi).  
Vt lisaks: www.arengutee.com. 

www.koitmaa.ee

Vastuvõtt 12.12 Tartus
Jõulusoodustus kuni-30%

Tel 508 8237
www.stepanjan.com

PARAPSÜHHOLOOGILINE ABI

ALBERT STEPANJAN
DOKTORIKRAAD PSÜHHOLOOGIAS JA HÜPNOOSIS,

EESTI PARAPSÜHHOLOOGIDE JA HÜPNOTERAPEUTIDE LIIDU PRESIDENT

Aitab vabaneda alkoholi- ja nikotiinisõltuvusest, stressist,
depressioonist, hirmudest ja teistest probleemidest.
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 .
Lihase-, liigese- ja närvivalude ning

lihasepingete ja peavalude leevendamine

 .Haava- ja teiste nahaprobleemide ning nohu ravi

Laserteraapia- ja massaažisalong
Tartu Teaduspargis


