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KINNISVARA

Ost

Ostan remonti vajava 
korteri Tartus otse 
omanikult. Tel 5340 8210.

EHITUS

Vannitoafirma renoveerib, 

ehitab uusi vannitube.  

Ka sise-, väliüldehitustööd. 

Tel 631 3330.

TÖÖ

Otsin tööd
Kogenud mees teeb  
siseremondi ja ehitustöid, 
sh vannitoad. Ka 
maakonnas. Tel 5633 1124.

Pakun tööd
Kambja vallavalitsus ootab 
oma meeskonda laste-
kaitsespetsialisti ajutiselt 
äraoleva ametniku asenda
miseks. Pakume töötasu 
1735 eurot kuus (bruto), 
mitmekülgset ja vastutus
rikast tööd ja puhkust 35 
päeva. Täpsem informat
sioon www.kambja.ee;  
Rahel Tamm, tel 5627 7072.

Anne 47 juuksurisalong 
pakub tööd juuksurile. 
Lisaks anname teada, et 
klassikalist maniküüri- 
pediküüri ning ripsmete ja 
kulmude värvimist saab 
broneerida meie tehniku 
Lea juurde, kes varem 
teostas töid Tähe tänaval. 
Oodatud on kõik uued ja 
vanad kliendid. Rohkem 
infot tel 5567 5636.

TEENUS
Ennustamine ja unenäod. 
Tel 900 2200, 900 5050.

Ennustusliin 900 3014,  
95 s/m.

Fekaalivedu, ummistuste 
likvideerimine, survepesu, 
vee vedu.  
Tellimine tel 516 9117.

Kaardid ennustavad 24/7. 
Tel 900 1727.

Katuse-, fassaadi- ja üld-
ehitustööd LõunaEestis. 
Tel 5866 8999.

Prahibussi teenus, laadijad. 
Tel 5386 7377.

Torutööd. Tel 5595 1141.

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

Vaibapesula (Riia 130, 
Tartu) ootab teid E–R  
kl 8.30–14. Tel 5840 2185.

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

Kuiv lepp. Tel 511 3882.

Kuiv lepp. Tel 5330 0445.

E–N 9–17, R 9–14

 Ändi tee 18, Tüki küla, 61411 Tartumaa. Tel: 552 9369, 551 0131 
e-post: aiasober@aiasober.ee

 Telli nüüd ja saa istikud kätte mais õigel istutusajal.
Maksad siis, kui taimed käes!

 Iluaiandusliku istutusmaterjali 
väikehulgi ettetellimine 

e-poes: www.aiasober.ee  

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

Kutsun Teid ühinema
Tartu 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

 vahetuse vanemaid
 kassapidajaid-müüjaid  
 saalitöötajaid

letiteenindajaid
transporttöölisi
koristajaid

Pakume Teile:

Ootame meie kauplusesse tööle:

erinevaid motivatsioonipakette
ettevõtte poolt organiseeritud
lõunasööki

tööalast väljaõpet ja koolitusi
karjääri- ja arenemisvõimalusi
paindlikku graafikut ja/või 
osakoormust

Ülikooli 2a, Tartu (V korrus)
kuulutus.ajaleht.ee

E–R 9–17, lõuna 13–13.30
Info 739 0397

Kuulutuste 
tellimine

Ligi 100 lk ristsõnu
ja viktoriine!

UHIUUED
RISTSÕNAD!

Saadaval lehele�idel ja soodushinnaga
Postimees Grupi klienditeenindustes.
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KONTSERT

Kammerkontsert 
«Nostalgilised 
meeleolud»
Pühapäeval, 2. veebruaril 
kell 16 esinevad Elleri kooli 
Tubina saalis Karmen Puis – 
sopran, Lande Kits – flööt, 
Pille Taniloo – klaver,  
Jaan Kapp – klaver.  
Kavas W. A. Mozart,  
G. Briccialdi, G. Schocker. 
Tasuta.

TEATED

Elleri kooli 
tutvustuspäev
Heino Elleri muusikakool 
ootab 30. jaanuaril kl 16 
7.–9. klassi ja gümnaasiumi 
õpilasi ning ka põhikooli ja 
gümnaasiumi lõpetanuid 

kooli tutvustuspäevale.  
Kell 16 erialadest, õppimisest 
ja erisustest, kell 17 inter
aktiivne ringkäik, kell 17.45 
solfedžost, heli ja visuaal
kunsti loomelaborist,  
kell 18.45 lahtised tunnid, 
erialakonsultatsioonid 
eel registreerimisega 
kodulehel tmk.ee hiljemalt 
27. jaanuarini.

Kas metsasõda on 
vältimatu?
Konservatiivide klubi kutsub 
neljapäeval, 30. jaanuaril 
kell 18 (Riia 2, Tartu Kvartali 
konverentsisaal) vestlus
seminari – kas metsasõda on 
vältimatu? Seminari esineja 
on Peeter Ernits, RMK 
nõukogu ja Riigikogu kesk
konnakomisjoni liige. Mode
raator Kalev Essenson. Tule, 
mõtleme koos!

Tartu on rikas kultuurilinn, siin on elanud 
ja töötanud sadu inimesi, kes on oma 
loomingu kaudu pannud aluse meie riigile 
ja kultuurile. Tahame Tartu SKIs alustada 
loomeõhtutega, kus tutvustame tänaseid 
tegijaid. Kord kuus neljapäeviti saavad 
Tartu SKI loomingulisel laval kokku koge-
mustega muusikud, kirjanikud ja luuletajad 
ning esimesi loomingulisi samme tegevad 
noored. 

Esimeseks legendiks 30. jaanuaril kl 19 
oleme palunud armastatud muusiku ja 
laulja Tõnis Mägi. Saates end meie 
väärikal tiibklaveril Bechstein, esitab Tõnis 

Mägi oma lugusid ja laule. Noor talent on 
Treffneri kooli gümnasist Eliis Grigor, kelle 
veel avaldamata luulet on inspireerinud 
Tartu. 

Teisel  loomeõhtul veebruaris astub üles 
kõigile tuntud särav poetess Kristiina Ehin 
noore muusikuga. 

Õhtud toimuvad salonglikult ja on tasuta, 
vaba annetus hoone remondiks on teretul-
nud. Tartu SKI loomelava toetab Tartu linn. 

Info: www.dki.ee.  
Soovime muusa puudutust kõigile!

Legendid ja talendid  
Saksa Kultuuri Instituudis

n REKLAAMTEKST

Ooperigala
31. JAANUARIL KELL 19 VANEMUISE KONTSERDIMAJAS

Anna Denisova (sopran, Peterburi Maria teater)
Ivan Defabiani (tenor, Itaalia)

Pirjo Jonas (sopran) — Karmen Puis (sopran)
Rasmus Kull (tenor) — Simo Breede (bariton)

Tuncay Kurtoglu (bass, Türgi) — Märt Jakobson (bass)
Vanemuise ooperikoor — Vanemuise sümfooniaorkester

Dirigent Paul Mägi30. jaanuaril kl 19 Saksa Kultuuri Instituudis Tõnis Mägi. Foto: Margus tõnnov

Otse tootjalt puidubrikett 
al 145 €, turbabrikett al 130 
€, preemium pelletid al 190 
€, pakitud kivisüsi al 235 €, 
kütteklotsid al 1,50 €,  
kaminapuud al 2,50 €. 
Alates 3 alusest vedu 
tasuta, kütteladu24.ee,  
tel 506 8501.

KOOLITUS
Väikelaevajuhi kursus Eesti 
Merekooli Tartu filiaalis. 
Õppetöö esmaspäevast nel
japäevani kell 18–20.30, 
kursuse maht 75 tundi, 
maksumus 375 eurot. Väike
laevajuhi luba annab õiguse 
juhtida kuni 24 m pikkuseid 
laevu merel ja sisevetel. Re
gistreerimine Soola 5, tel  
512 1190 või 5557 5766, 
indrek.sarg@merekool.ee, 
lembit.pold@merekool.ee.

PÕLLUNDUS

Ost
Ostan T-40le armatuuri ja 
VAZ haagise.  
Tel 502 9224.

Salumaa OÜ puhastab 
puidust, võsast, lepast, 
vanadest oksahunnikutest 
teie põllud, kraavid, vanad 
äralõigatud metsad. 
Maksame kokkuleppel.  
Info tel 5637 9375.

MUUD
Diivaniparadiisis on 
leiunurk, kus on palju su
persoodsate hindadega 
diivaneid, söögitoole, 
tugitoole, kummuteid, diiva
nilaudu, sisustustooteid. 
Tule juba täna vaatama 
aadressil Riia 136, Tartu.

EESTIST ÄRA!
AJUTISELT.

KUKUL on sünnipäev! Saadame su kingituseks 

Kuula “Äratajat” E–R kella 6–10 ja võida uhke
suvine linnapuhkus kahele Milanos või Viinis!
Euroopa suurlinna viib soodsate reisipakkumiste portaal Reisidiilid.ee.
Kampaania algab 17. veebruaril!

Vaata lisa kuku.ee

Soodsaid reise otsi Reisidiilid.ee




