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Müüa kallutav 1 sillaga käru, 
rootorniiduk, täisvintader  
2 hõlmaga, pealsepurustaja, 
suur Poola silokorjekäru, 
kitsad vaheltharimisrattad  
T-40-MTZ-le, põllurullid, 
külvik, randaal, sügavkobesti, 
treilerhaagis (kv 3500 kg),  
T-25, T-40AM. Tel 516 3405.

Ostan vanu kellasid. Ei pea 
olema töökorras. Huvitab ka  
fototehnika, kirjandus ja palju 
muud. Tel 5872 5458.

KINNISVARA

Ost
Ostan talu või endise talukoha 
Lõuna-Eestis. Tel 5818 2101.

OÜ Estest PR ostab põllu- ja 
metsamaad. Tel 504 5215,  
514 5215.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 5561 4114.

2–3toal korter. Tel 5685 2222.

TÖÖ

Pakun tööd
Ettevõte võtab tööle CE 
autojuhi. Pakume kõrget  
palka ja mugavat autot.  
Info tel 5637 9375.

Otsin inimest Tartus, kes võtaks 
mõnel ööl nädalas enda juurde 
hooldada eaka alzheimerihaige 
mehe, kes ei vaja füüsilist abi, 
on sõbralik, aga ei maga eriti 
öösiti. Tasu kokkuleppel.  
Tel 501 2926.

Atria Farmid OÜ pakub tööd  
farmitöötajatele Teedla farmi 
asukohaga Elva vald ja 
Palamuse farmi asukohaga 
Palamuse vald. Kandideerimi-
seks saatke palun oma kontak-
tandmed ja töökäigu kirjeldus 
e-posti aadressil: personal.
estonia@atria.com, lisainfo  
farmijuhataja Teedlas  
tel 515 1679 ja farmijuhataja 
Palamusel tel 5341 4481.

TEENUS
Ennustusliin 900 3014, 95 s/m.

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

Fekaalivedu, ummistuste likvi-
deerimine, survepesu, vee 
vedu. Tellimine tel 516 9117.

Ostame
• metsakinnistuid
• kasvava metsa
   raieõigust
Södra Metsad OÜ
Merivälja tee 1, 11911 Tallinn
Tel 516 3569 • taavi.mullerson@sodra.com
www.sodrametsad.ee

Tervendaja Volli
vastuvõtt Tartus

8. jaanuaril
Eelinfo 

tel 558 9281

-

Täiskasvanute tööalased täienduskoolitused
Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Jõhvis

KONSULTATSIOONID JA MENTORLUS
ETTEVÕTLUSE JA ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE

RAAMATUPIDAMINE
PERSONALITÖÖTAJA

MÜÜGIESINDAJA
ETTEVÕTLUSE KIIRKURSUS

E-ÕPPE KURSUSED PILVEKOOLIS
ARVUTIKOOLITUSED

www.andecus.ee

Miksi endale ise haridus!
Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Alfa kursus
Tähtvere päevake-
skuses
Kristluse põhitõde-
sid tutvustav Alfa 
kursus esmaspäeviti 
kell 14–16 Tähtvere 
päevakeskuses 
(Veski 35) alates 
6.01. Loeng, arutelu, 
teepaus. Info ja 
regimine 
päevakeskuses või 
55587098. Kursus on 
tasuta ja kestab 11 
nädalat.

Alfa kursus
Kristlikke põhitõdesid

tutvustav Alfa kursus
alates 6. jaanuarist

esmaspäeviti kl 14–16
Tähtvere

päevakeskuses 
(Veski 35).

Loeng, arutelu, teepaus.

Info ja registreerimine
päevakeskuses või 

5558 7098.
Kursus on tasuta

ja kestab 11 nädalat.
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Lai valik
parkett-

põrandaid

Puitpõrandate hooldus

Head uut alanud aastat!

Tel 521 9230, 515 9539
brikett@pkoliver.ee

www.pkoliver.ee

HIND koos KM 160 €/tonn

MÜÜA
PUITBRIKETT

TERASUKSED, TERASPROFIILUKSED JA -SEINAD,
TULETÕKKEUKSED, METALLITÖÖD

Sinu igapäevasteks tegevusteks on välisuudiste tõlkimine (inglise-eesti),
kirjutamine ja toimetamine.

Ootame sind oma meeskonda, kui
• sul on lai silmaring ning sa tunned huvi välispoliitika ja maailma sündmuste vastu 
• sa valdad eesti ja inglise keelt väga heal tasemel nii kõnes kui kirjas
• sa oled hea suhtleja ning tuled toime ka pingelistes olukordades
• sulle on omased analüütiline mõtlemine ja hea eneseväljendusoskus 
• oled kiire õppimisvõimega ja uued teadmised panevad sinu silmad särama 
• eeliseks on soome ja vene keele oskus ning ajakirjandushariduse ja/või
 töökogemuse olemasolu

Meie pakume sulle huvitavat, vastutusrikast, mitmekülgset ja tempokat tööd 
kaasaegses meediaorganisatsioonis koos toetavate ning professionaalsete kolleegi-
dega. Paindlikku töögraafikut, mitmeid soodustusi kultuurseteks tegevusteks, 
sportimiseks ja puhkamiseks.

Töö asukoht: Tallinn, Tartu mnt 80
Tööaeg: täistööaeg

Kandideerimiseks saada CV koos motivatsioonikirjaga e-posti aadressile
cv@postimeesgrupp.ee hiljemalt 10. jaanuariks. Lisainfot saab samalt e-posti 
aadressilt ja postimeesgrupp.ee/tule-toole.

BNS välistoimetusse on tööle oodatud 

TOIMETAJA

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.
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TEATED

Tartu Eakate Nõukoda
Kolmapäeval, 8. jaanuaril kl 
10–14 nõustab abivajajaid jurist 
Asta Liivak Ülikooli 12, II korrus. 
Teenus on tasuta. Info ja regist-
reerimine tel 5568 2756.

Kaardid ennustavad.  
Tel 900 1727, 24/7.

Ohtlike puude raie ja  
hooldus. Tel 5686 6157,  
info@nordicarb.ee.

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

Sünnipäevale mustkunstnik/
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

TEATED
Luunja vallavolikogu on vastu 
võtnud ja avalikule väljapaneku-
le suunanud Põvvatu külas 
Mäeantsu maaüksuse. Planee-
ringuala hõlmab Põvvatu külas 
Mäeantsu maaüksust 
suurusega 2,78 ha. Planeeringu-
alale moodustatakse kolm 
ligikaudu 0,9 ha suurust 
elamumaa sihtotstarbega krunti 
ja üks transpordimaa sihtotstar-
bega krunt. Elamukruntidele on 
ette nähtud üksikelamu ja abi-
hoonete rajamine. Veevarustus 
ja reoveekanalisatsioon on la-
hendatud lokaalselt puurkaevu 
ja omapuhastite baasil. Planee-
ring on kooskõlas Luunja valla 
üldplaneeringuga. Planeeringu-
ga ei kaasne olulist keskkonna-
mõju. Planeeringu avalik välja-
panek toimub 20. I – 2. II 2020 
Luunja vallamajas ja valla veebi-
lehel www.luunja.ee planeerin-
gute teadete all. Avaliku väljapa-
neku kestel saab Luunja vallava-
litsusele esitada planeeringu 
kohta kirjalikke arvamusi.

Luunja vallavolikogu on vastu 
võtnud ja avalikule väljapaneku-
le suunanud Lohkva külas Kollu 
tee 3 maaüksuse ja lähiala de-
tailplaneeringu. Planeeringuala 
hõlmab Lohkva külas Kollu tee 3 
maaüksust suurusega 13 733 m² 
ja lähialana Kollu teed. Planee-
ringuga kavandatakse äri- ja lao-
hoonete krundi moodustamine 
suurusega 13 733 m² ja ehitusõi-
guse seadmine kuni 2-korruse-
listele äri- ja laohoonetele. Pla-
neeringualale on ette nähtud 
ühisveevärk ja -kanalisatsioon 
ning sademeveekanalisatsioon. 
Planeering on kooskõlas Luunja 
valla üldplaneeringuga. Planee-
ringuga ei kaasne olulist kesk-
konnamõju. Planeeringu avalik 
väljapanek toimub 20. I – 2. II 
2020 Luunja vallamajas, Lohkva 
raamatukogus ja valla veebilehel 
www.luunja.ee planeeringute 
teadete all. Avaliku väljapaneku 
kestel saab Luunja vallavalitsu-
sele esitada planeeringu kohta 
kirjalikke arvamusi.

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

KÜTE
Aasta ringi kuivad kütteklotsid 
+ vedu. 511 3047.
Aasta ringi müüa lõhutud 
küttepuud Tartus. Tel 514 8309.
Kuiv kaseklopp (28–29cm)  
40 l 2 €, 60 l 3 €, bigbag 1500 l. 
Tel 5591 5281.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm, 
vedu, tšekk. Tel 557 6177.
Täiskuiv puu. Tel 517 2205.

Kuiv lepp 30 cm: 2,5 € võrk. 
Kuiv kask 30 cm: 3 € võrk.  
Tel 5691 9084.

Kuiv lepp. Tel 511 3882.

Kuiv lepp. Tel 5330 0445.

Puitbrikett ja pellet.  
Info tel 511 9782.

Müüa 30 cm kuiv lepp, 2,50 €, 
kask 3 €, 40 l võrgus. Vedu 
tasuta. Sangla turbabrikett 84 
tk ja puitbrikett 96 tk alusel, 
kivisüsi 50–100 mm, 25 kg kotis 
1 t. Hele Premium 8 mm pellet, 
975 kg alusel, al 205 €.  
Tel 5373 3626.

Otse tootjalt pakitud kandiline 
sega-puitbrikett al 159 €, kase 
puitbrikett al 169 €, pakitud 
turbabrikett al 130 €, 6 ja 8 mm 
pellet al 199 €, pakitud kivisüsi 
25 kg kotis, 230 €/t, klotsid 
võrgus 1,9 €, kaminapuu 2,7 €/
võrk. Vedu. Tel 506 8501.


