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16.–20. MÄRTSIL on Tartu Postimehe klienditeenindus SULETUD.
Kuulutuste tellimine internetist kuulutus.ajaleht.ee. Lisainfo e-postil kuulutus@postimees.ee, tel 739 0397.
Ohtlike puude raie,
kändude freesimine.
Tel 5686 6157.

EHITUS
Väikefirma teostab sise- ja
välisehitustöid.
Tel 5806 8378.

Prahibussi teenus, laadijad.
Tel 5386 7377.

SÕIDUKID
Autode kokkuost.
Tel 553 3060.

MUUD

TEENUS
KINNISVARA

TÖÖ

Müük

Pakun tööd

Müüa Rakvere vanalinnas
stiilne 2-toal korter (49 m2,
kõrged laed, stiilsed palkseinad/laed, eraldi
sissepääs, aiaosa, pesemisting. olemas, kohe sissekolitav seisukord, 43 000 €).
Tel 5394 9361, kiire!

Vajatakse autojuhti C- ja
E-kat. Tel 5637 9375.

Üürile anda
Väike ahiküttega korter
Kastani–Võru tn piirkonnas.
Pesemisvõimalused.
Tel 505 4095.

Ennustusliin 900 3014,
95 s/m.
Kaardid ennustavad 24/7.
Tel 900 1727.
Korstnate ehitus.
Tel 5858 1159.

Ost
Salumaa OÜ ostab metsa.
Puhastab võsast, lepast,
vanadest puudest teie
metsad, põllud, kraavid,
krundid.
Maksame kokkuleppel.
Info tel 5637 9375.

Loodusmatkad
(8 inimesega grupid)
koos transpordi ja
toitlustamisega. Helista
tel 529 7659 või e-post
kalvi@wanderung.ee.

Maapinna ettevalmistus
metsa istutamiseks ketas
adraga. Tel 5645 1927,
info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee.
Ohtlike puude raie kutsetunnistuse ja tegevuskindlustusega arboristilt.
Hekkide lõikus, kändude
freesimine. Märtsis
hinnasula –20%. Tutvuge
ka teiste teenustega:
www.vikatimees.ee,
tel 5666 7776.

Tahmakassettide täitmine ja müük
Tel 5197 6588 / info@itkiirabi.ee
www.itkiirabi.ee

• Tindikassetid
• Printerite hooldus ja remont

Selle kupongiga 2020. aasta lõpuni
soodustus

-20%

Hinnad all kun

KÜTE

Lepp 36 eur/rm, koormas
15 rm. Tel 5344 2621.

i 65%

Tartu linnaraamatukogu
on 30. märtsini suletud.
See aeg võib ka pikeneda.
Edaspidise kohta
jooksev info raamatukogu
ja linna kodulehel, sotsiaalmeedias ning ajakirjanduses.
Raamatukogu infotel
736 1380 töötab E–R kl 9–17,
e-post: laenutaja@luts.ee.
Viivist ei küsita olukorra
normaliseerumiseni,
30. aprillini või uute korraldusteni jäävad ära kõik
raamatukogu üritused.
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Esimesele 200-le tellijale kingitus väärtusega 5.85 eurot!

aknaari@city.ee • Tel 501 6158, 5645 2502, 736 6886 • Kaunase pst 25-31, Tartu

Laserteraapia- ja massaažisalong
Tartu Teaduspargis

�adress� �iia ���� Tartu
�obiil� ��� ����
�-post� info�elulaser.ee www.elulaser.ee

Viljapuude lõikus ja kujundamine. Tel 5688 5527.

Linnaraamatukogu teated
eriolukorra puhul

MÄRTSIS
N AD
SOODSAD HIN

Uus aiaistikute e-äri www.aiasober.ee
on NÜÜD AVATUD

Info ja broneerimine

Vedu jäätmejaama 10 €.
Tel 5365 6075.

TEATED

AKENDE müük, paigaldus, transport Lõuna- ja Kesk-Eestis

Ändi tee 18, Tüki küla, Tartumaa
Tel 552 9369, 551 0131
aiasober@aiasober.ee

Haava- ja teiste nahaprobleemide ning nohu ravi.

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

Aasta ringi müüa lõhutud
küttepuud Tartus.
Tel 514 8309.

Väldi ostlemist! Telli tooner või tindikassett
tunniga koju või kontorisse
Tuleme Tartus tasuta kohale E–P 8–20

Lihase-, liigese- ja närvivalude ning
lihasepingete ja peavalude leevendamine.

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

Ehitus ja siseviimistlus.
Tel 503 9513.

PÕLLUNDUS

Otse tootjalt puitbrikett al
130 €, turbabrikett al 130 €,
preemium pelletid al 185 €,
pakitud kivisüsi al 230 €,
kütteklotsid al 1,50 €,
kuivad kasekaminapuud
30 cm, al 2,60 €. Vedu tel
506 8501, kütteladu24.ee.

16.–20. MÄRTSIL on
Tartu Postimehe klienditeenindus
SULETUD.
Kuulutuste tellimine internetist
kuulutus.ajaleht.ee ja kuulutus.postimees.ee.
Lisainfo E–R kella 9–17 tel 666 2525.

Saa vastus oma terviseprobleemile
kodust lahkumata

AK

Alates 1. septembrist jätkab Tartu Annelinna gümnaasium
tegevust remonditud koolimajas Kaunase 68.

Kool kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade
täitmiseks:

ÕPETAJA
Eeldame kandideerijatelt erialast pedagoogilist kõrgharidust
ja eesti keele oskust eesti keeles õpetamiseks nõutaval
tasemel (eesti keel emakeelena või tase C1).
• klassiõpetaja
• töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja
• loodusteaduslike ainete õpetaja, sh bioloogiaõpetaja
• matemaatikaõpetaja
• inglise keele õpetaja
• eesti keele kui teise keele õpetaja
• haridustehnoloog (sh robootika ja arvutiõpetuse
õpetaja)

RINGIJUHT
• liikumistegevuste juht
• koorijuht

ADMINISTRAATOR
Eeldame kandideerijatelt eesti ja vene keele oskust ning
oskusi, mida töökoht nõuab
Avaldus koos elulookirjelduse ja haridust ning keeleoskust
tõendavate dokumentidega saata hiie@annelinn.edu.ee või
tuua kooli kantseleisse Kopli 1a-311, Tartu 30. aprilliks
Lisainfo tel 503 9813 või hiie@annelinn.edu.ee

