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KINNISVARA

Müük

Müüa maja Valgas.  

Tel 5341 2766.

TÖÖ

Pakun tööd

Assiku Puit OÜ otsib oma 

meeskonda tootmistöölisi. 

Tööaeg E–R kell 8–16.30. 

Täpsem info tel 5858 8574 

ja kandideerimine  

www.assikupuit.ee.

Pakume tööd C-kat tagaluu-
giga jaotusveo autojuhile 
(algus Tartust, maakonna-
ringid). Info tel 5622 2745, 
e-post: cv@contrailer.ee.

Pakume tööd veinipoe 
juhatajale Tartu Lõunakes-
kuses avatavas eDrinksi 
poes. Ootame sind, kui oled 
hea suhtleja, sulle pakub 
suurt huvi jookide tundmine 
ja avastamine, sinus on tubli 
annus omaalgatust ja ette-
võtlikkust, sa armastad 
täpsust ja korda, füüsiline 
töö ei murra sinu konti ning 
oled õpihimuline. Kui leidsid 
siit midagi omast, siis võta 
julgelt ühendust indrek@
edrinks.ee või tel 524 1832.

Otsin tööd
Kogenud mees teeb sisere-
mondi ja ehitustöid. Sh 
vannitoad. Ka maakonnas. 
Tel 5197 3544.

EHITUS

Ehitame ja remondime.  
Tel 5620 5257,  
www.vanaraad.ee.

Ehitus- ja remonditööd 
vundamendist katuseni.  
Tel 529 2146, renoveh.ee.

Killustik, kruus, liiv.  
Tel 520 5658.

Teostame katuse-, 
fassaadi-, üldehitustöid. 
Viimval OÜ. Tel 5554 8863.

SÕIDUKID
Sõidukite ost.  
Tel 5384 9424.

TEENUS
Boilerite puhastus, 
san-tehn tööd.  
Tel 507 2387.

Diivani katteriide ja naha 
vahetus. Tel 5382 8623.

Elektritööd. Tel 505 5782.

Ennustusliin 900 3014,  
95 s/m.

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

Hekkide, viljapuude, 
põõsaste kevadine hool-
duslõikus. Tel 524 0180, 
www.helmer.ee.

Kaardid ennustavad 24/7. 
Tel 900 1727.

Katuse- ja fassaaditööd. 
Müük ja paigaldus.  
Tartu Katusekeskus OÜ, tel 
514 5287, info@armecon.ee.

Ohtlike puude asjalik 
langetamine, äravedu.  
Tel 506 6550.

Prahibussi teenus, laadijad. 
Tel 5386 7377.

San-tehn tööd.  
Tel 515 6401.

Survepesu, fekaalivedu, 
rasvapüüdurite puhastus, 
liivapüüdurite puhastus, 
vee vedu, torustiku video-
uuringud. Tel 558 8811, 
www.fekto.ee.

Sõiduautode kereremont 
ja värvitööd. Rehvipost.  
Tel 5805 0174.

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

Veo-, kolimisteenus.  
Tel 502 0426.

Veoteenus tagaluuk-
tõstukiga. Tel 520 5658.

Viljapuude lõikus ja kujun-
damine. Tel 5688 5527.

Viljapuude lõikus ja okste 
äravedu. Tel 5860 1704, 
www.aedkorda.ee.

Ohtlike puude raie kutse-
tunnistuse ja tegevuskind-
lustusega arboristilt. Veeb-
ruaris hinnasula –25%. 
Tutvuge ka teiste teenus-
tega: www.VIKATIMEES.ee, 
tel 5666 7776.

OÜ Robini Haldus pakub 
fekaalivedu, liiva- ja rasva-
püüdurite puhastust, 
survepesu 24/7.  
Info tel 5353 7333 või e-post 
robinihaldus@gmail.com.

KÜTE

Aasta ringi müüa lõhutud 
küttepuud Tartus.  
Tel 514 8309.

Ahju- ja katlapuud (50 cm, 
lepp, kuiv). Tel 5301 1161.

Kuivad ja toored puud.  
Tel 5330 8671.

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

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 ning uudisteagentuur ja meediamonitooring LETA; 
Leedus uudisteagentuur BNS ja uudisteportaal 15min.

Tartu Postimehe meeskonda
on oodatud julge ja loominguline

Sa sobid ametisse, kui oled uudishimulik, sul on tugev õiglustunne ja sa usud 
vaba ning professionaalse ajakirjanduse kaalukasse rolli, oskad ära tunda olulisi 
uudisteemasid ning oled valmis neid vahendama Tartu Postimehe paberlehes
ja veebis nii teksti, fotode kui videote kaudu.

Ootame sind oma meeskonda, kui:
• sa huvitud Tartus ja Tartumaal, aga ka mujal Eestis ja maailmas toimuvast
• sulle pakuvad huvi poliitika, majandus ja õigusloome
• sul on kõrgharidus või omandad seda
• sul on lai silmaring ja hea väljendusoskus nii kirjalikult kui suuliselt
• sa ei karda seista kaamera ees
• valdad väga heal tasemel eesti keelt nii kõnes kui kirjas ning sul on

ajakirjanduslike tekstide kirjutamise kogemus

Pakume sulle huvitavat ja vastutusrikast tööd kaasaegses meedia-
organisatsioonis toetavate ning kogenud kolleegidega, avara vaatega töökohta 
Tartu südalinnas, samuti mitut soodustust kultuurilisteks ja sportlikeks vaba
aja tegevusteks.

Töö asukoht: Ülikooli 2a, Tartu
Tööaeg: täistööaeg

Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri e-posti aadressile
cv@postimeesgrupp.ee hiljemalt 8. märtsiks. Täpsemat infot töö kohta annab 
Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba (rannar.raba@postimees.ee).

AJAKIRJANIK

KASEPINNUD 22 €/rm
Hind sisaldab kojuvedu 
Tartus ja selle ümbruses

Vesneri saeveski,
tel 5916 3032

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

Sügavimmutatud puit. Vajadusel transport. 

 AS TARM  www.tarm.ee 
 Tel 734 9991, 507 2419.

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 ning uudisteagentuur ja meediamonitooring LETA; Leedus 
uudisteagentuur BNS ja uudisteportaal 15min. 

Postimehe teostusgruppi on tööle oodatud

   KÜLJENDAJA -
KUJUNDAJA

Sinu peamised ülesanded on Postimees Grupi paberlehe väljaannete 
küljendamine.

Ootame sind oma meeskonda, kui:
• sul on töökogemus paberlehe või ajakirja küljendajana ja/või haridus

kujundusvaldkonnas
• oled tehnoloogiliselt loov ja pakud nutikaid disainilahendusi
• märkad detaile, pead kinni lubadustest ja tähtaegadest
• tunned küljenduseks vajalikke programme (Adobe InDesign,

Photoshop ja Illustrator)

Meie pakume sulle huvitavat, vastutusrikast ja mitmekülgset tööd 
kaasaegses meediaorganisatsioonis koos toetavate ning professio-
naalsete kolleegidega, mitmeid soodustusi kultuurseks tegevuseks, 
sportimiseks ja puhkamiseks.

Töö asukoht: Tallinn, Tartu mnt 80
Tööaeg: täistööaeg graafiku alusel

Kandideerimiseks palume saata CV koos portfoolio ja motivatsioonikirjaga
hiljemalt 29. veebruariks aadressil hurma.kermas@postimeesgrupp.ee.
Lisainfot saab samalt e-posti aadressilt.

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 2020. aasta lõpuni soodustus
üliõpilastele ja pensionäridele -20%
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KONTSERT

Legendid ja talendid 
Saksa Kultuuri Instituudis
Tartu on rikas kultuurilinn. 
2020. a toome Tartu SKIs 
publiku ette loomeõhtute 
sarja, kus tutvustame 
tänaseid tegijaid. Salongi-
õhtul 20. veebruaril kell 19 
esineb Tartu SKis Kastani 1 
särav poetess Kristiina Ehin 
noore muusiku Marta Küla-
otsaga. Loomeõhtud on 
tasuta, vaba annetus tere-
tulnud. Sarja toetab Tartu 
linn. Muusa puudutust 
kõigile!

SPORT

Laste sulgpallikursused
Veeriku Badminton kutsub 

kõiki kuue- kuni 
14-aastaseid lapsi tasuta 
sulgpallikursustele. 
Kursused toimuvad  
25., 26. ja 27. veebruaril  
kell 11–12 Veeriku Tennise- 
ja Sulgpallikeskuses Näituse 
33. Igale osalejale auhind! 
Registreerimiseks kirjuta 
kool@vbadminton.ee või 
helista treener Rainerile  
tel 5650 4526.

TEATED

Linnaraamatukogu teade
20. veebruaril kell 18 linna-
raamatukogu laste- ja noor-
teosakonnas Seemneraama-
tukogu loengusarjas «Vaata 
aeda» kõneleb Taavi Kivistik 
elulõngadest. Tasuta. 
Registreerumine: seemne-
raamatukogu@luts.ee.

Kuidas koduleht ja 
Facebook enda kasuks 
tööle saada?
25. veebruaril kell 13 
toimub Pepleri 27 tasuta 
koolitus seltsidele «Kuidas 
koduleht ja Facebook enda 
kasuks tööle saada?». 
Käsitleme allolevaid 
küsimusi: sihtgrupi olemus, 
probleemid ja vajadused; 
kuidas võita lehekülastaja 
tähelepanu kümne 
sekundiga; mida teha, et 
Google’is paremini välja 
tulla; kui palju peaks 
kulutama sotsiaalmeediasse 
aega ja raha; sisuturundus 
Facebookis – mida, millal ja 
kuidas postitada; reklaami-
võimalused Facebookis. 
Lisainfo ja registr:  
info@kultuuriseltsid.ee.

Kas teadsite, et Tõnissone oli tegelikult 
kaks? Või et Kiire tegelaskuju päriselt 
olemas polnudki? Aga köster Julk-Jüri  
oli pikemat kasvu, vuntside, pruunide 
silmadega kiilaspäisusele kalduv mees. 
Päriselt ta nii paha inimene ei olnud,  
aga äkiline iseloom oli tal küll. 

Palamuse muuseumi õhtune eriprogramm 
viibki külastaja ringkäigule, tutvustades 
«Kevade» algkujusid ning raamatu- ja 
filmitegelasi läbi tõelisuse ja fantaasia. 
Köstrile ja tema ametikohustustele 
pööra me suuremat tähelepanu. Pärast 
muuseumi peamaja ja kooliruumidega 
tutvumist saab köstri saalis vaadata 

katkendeid Andrus Kivirähki näidendist 
«Köster», mida esitab Jõgeva harrastus-
näitleja Janek Varblas. 

Koolijuhataja pihtimuslikku ülestunnistust 
«Kevade» tegelaste ja eelkõige ta enda 
kohta saab kaeda 5. märtsist 20. märtsini 
kuuel korral. Et saalis palju ruumi pole, 
pääsevad programmis osalema vaid 
eelnevalt registreerunud, mida saab 
hõlpsasti teha telefoni teel (776 0514)  
ning eelmüük toimub samuti muuseumis. 
Programmi kestus on kaks tundi. 
Loomulikult on Paunvere lahutamatu 
koostisosa punsli eli, mida kõik osalejad 
maitsta saavad.

Etendused toimuvad 5., 6., 7., 18., 19. ja 20. märtsil. 
www.palamusemuuseum.ee

Eriprogramm «Köster ja teised» 
Palamuse muuseumis täiskasvanutele

n REKLAAMTEKST

XI orhideenäitus

28. veebruarist 8. märtsini
Tartu Ülikooli botaanikaaias

avatud iga päev kl 10-17
sissepääs botaanikaaia piletiga 

29. veebruaril kl 12 ja 7. märtsil kl 12
toimuvad ekskursioonid

Jaak Neljandiku fotonäitus
Eesti looduslikest orhideedest

Näituse ajal müüb
botaanikaaias orhideesid

kodu- ja aianduskeskus

Männiku 43A, Võru • Tel +372 50 45 745 
info@kubija.ee • www.kubija.ee

5 PÕHJUST,
MIKS PUHATA ARGIPÄEVITI 
KUBIJA HOTELL-LOODUSSPAAS

1. Vaiksem ja privaatsem võimalus
omaette olemiseks

2. Soodsamad hinnad ja paketid

3. Pühapäeval saabumisel boonuseks välisaunad

4. Ideaalne koht ka kaugtöö tegemiseks

5. Personaalsem teenindus ja rohkem
valikuvõimalusi

Majutusega 
paketid alates 

49€
inimene

Kuiv lepp 47 € rm.  
Tel 5330 0445.

Kuiv lepp. Tel 511 3882.

Lõhutud küttepuud 
(märjad). Tel 749 8235,  
505 3438.

Musta lepa küttepuud.  
Tel 509 4921.

Täiskuiv puu. Tel 517 2205.

Müüa kuiva kaske 40 l 
võrgus. Tel 5388 7256.

Müüa kuiv lõhutud lepp 
(40 ja 50 cm), korralik puu, 
kohaletoomine al 2,5 rm 
Põlva- ja Tartumaal.  
Tel 507 2650.

Otse tootjalt puitbrikett al 
130 €, turbabrikett al 130 €, 
preemium pelletid al 190 €, 
pakitud kivisüsi al 230 €, 
kütteklotsid al 1,50 €, 
kaminapuud al 2,50 €, 
kütteladu24.ee. Vedu  
tel 506 8501.

MUUD

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

VANAVARA

Ost

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

Vanemuise näitlejad kinolinal #1
filmiõhtute sari - igal kuul uus film ja külaline!

JÜRI RUMM
+
HANNES
KALJUJÄRV

20. veebruaril kell 19:00 Tartu Elektriteatris
(Jakobi 1, Tartu)

Filmile järgneb vestlus peaosalisega.

Rohkem infot: www.elektriteater.ee

Foto: Kristi Neare


