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KINNISVARA

Ost
Ostan talumaja Tartu lähedale. 
Tel 505 3509.

TÖÖ

Pakun tööd
Saeveski Tartus pakub tööd 
kogemustega ketassaeraami 
operaatorile. Tel 503 3492.

Tartu Pesuköök ootab oma 
meeldivasse kollektiivi pesu
pesijatklienditeenindajat.  
Tel 521 8859.

EHITUS
Ehitame ja remondime.  
OÜ Vana Raad, tel 5620 5257, 
info@vanaraad.ee.

Üldehitus, katused, fassaadid, 
ladumine, kuurid, aiad,  
siseviimistlus. Tel 5552 0666, 
abemark.ee.

Firma ehitab vannitube.  
Tel 631 3330.

Väikefirma teeb sise ja välis
ehitustöid. Tel 5806 8378.

TEENUS
Ahjude remont. Tel 5594 6425.

Ehitus ja viimistlustööd.  
Tel 5858 6953.

Elboilerite puhastus, remont, 
paigaldus. Tel 5340 6762.

Fekaalivedu Lõuna-Eestis.  
Tel 510 9995.

Kaardid ennustavad 24/7.  
Tel 900 1727.

Kaevetööd kopplaaduriga.  
Tel 5602 7200.

Korstnapühkija. Tel 501 9764.

Korstnapühkimisteenus ausalt 
ja kvaliteetselt. E–R tel 730 5387, 
www.tuleohutus24.ee.

Ohtlike puude raie ja hooldus. 
Tel 5686 6157.

Ohtlike puude raie ja hooldus. 
Tel 5686 6157.

Ohtlike puude raie ja hooldus 
kutsetunnistuse ja tegevuskind-
lustusega arboristilt. Hekkide 
lõikus, kändude freesimine, 
okste purustamine ja äravedu. 
Puude istutamine. Töö kiire ja 
korralik. INFO@VIKATIMEES.
EU, tel 5666 7776.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Prahibussi teenus, laadijad.  
Tel 5386 7377.

Santehnilised ja torutööd.  
Tel 5631 5112.

Vedu jäätmejaama 15 €.  
Tel 5365 6075.

Veo, kolimisteenus.  
Tel 502 0426.

Müüa merekonteinerid.  
info@miil.ee.

Väiksemad elektritööd.  
Tel 5340 6762.

KÜTE
125 € kasekuuse puitbrikett 
otse tootjalt, kase puitbrikett  
al 135 €, premium pelletid 6 ja  
8 mm, al 190 €, turbabrikett 
al 130 €, pakitud kivisüsi al 240 
€, kütteklotsid võrgus al 2 €, 
kask võrgus 2,60 €. Vedu.  
Tel 506 8501.

30 cm kuiv lepp 2,50 €; kask 3 € 
40 l võrgus; kasepuidubrikett 
96 tk alusel 960 kg, turba
brikett, 140 €, 8 mm pellet 
(hele) 975 kg, 200 €, pakitud 
kivisüsi 1 t 240 €. Vedu tasuta. 
Tasumine kaardiga, sulas.  
Tel 5373 3626.

Aasta ringi müüa lõhutud 
küttepuud Tartus. Tel 514 8309.

Kuivad puud. Tel 5330 0445.

Kuiv lepp. Tel 511 3882.

Puitbrikett ja pellet.  
Info tel 511 9782.

SÕIDUKID
Autode kokkuost. Tel 553 3060.

automüük.ee

MUUD
Diivaniparadiisis on leiunurk, 
kus on palju uskumatult 
soodsate hindadega diivaneid, 
vitriine, tugitoole, kummuteid,  
diivanilaudu. Tule juba täna 
vaatama aadressil Riia 136, 
Tartu.

TEATED

Tartu Eakate Nõukoda
Reedel, 30. oktoobril kell 14 
kohtume O. Lutsu raamatukogu 
saalis, Kompanii 3/5, õigus-
kantsleri pr Ülle Madisega.

KONTSERT

Teel konkursile 17
30. oktoobril kell 17 esinevad 
Elleri kooli Tubina saalis Mia 
Kurvits (viiul) ja Hanna-Ingrid 
Nurm (kontrabass). Klaveril Ieva 
Kostanda ja Ebe Müntel. Tasuta.

ETENDUSED

Etendus 
Laulupeomuuseumis
Reede õhtul kell 18 lõpetab 
esimese pika koolinädala Laulu-
peomuuseumis etenduv kogu-
pereetendus «Kuressaare valge 
eesel». Etendus on mõeldud 
algklasside õpilastele ja nende 
vanematele. Pääse 4 eurot (alla 
kolmeaastased tasuta).

LendTeatri etendus 
«Igavene armastus»
30. oktoobril kell 19 Tartu Kir-
janduse majas (Vanemuise 19), 

31. oktoobril kell 19 Elva Lend-
Teatris (Pikk 73). Autor ja 
lavastaja Jaan Tooming, osades 
Anne Türnpu, Lauri Kaldoja ja 
Jaan Tooming (hääl). Piletid 
lendteater.ee ja Piletilevis.

SPORT

Triiton ootab taas 
perepaare sulgpalli 
mängima
Juba seitse aastat on Tartus 
peetud sulgpalliturniire, kus 
paarismängus on lapse partner 
kas tema ema, isa või mõni 
teine täiskasvanud lähisugulane. 
27. Pereturniir toimub A. Le Coqi 
spordihoones 1. novembril kl 
10. Võistlused toimuvad neljas 
erinevas võistlusklassis, kuhu 
korraldajad jagavad kõik regist-
reerunud vastavalt nende 
tasemele. Nii peaksid kokku 

saama võimalikult sarnase män-
guoskusega paarid. Sestap 
paluvad korraldajad esimest 
korda osalejatel lisada registree-
rimisel lapse vanus ning nii täis-
kasvanu kui ka lapse senine 
mängukogemus. Kohapeal on 
võimalik laenutada varustust, 
uutele paaridele tutvustatakse 
kiirkursusel paarismängu 
reegleid. Turniiri juhendi ja re-
gistreerimisvormi leiab Triitoni 
kodulehelt https://www.tartut-

riiton.ee/voistlus/pereturniir-
ema-isa-laps/, registreerida 
saab neljapäeva, 29. oktoob
rini kl 21. Liigade koosseis ja 
täpne ajakava teatatakse osa-
võtjatele e-posti teel reedel, 
30. oktoobril, sama info saab 
üles ka Triitoni kodulehele.
Lisateavet annab vajadusel 
võistluse peakohtunik Silja 
Segal (silja.segal@gmail.com 
või tel 5697 7153). 

• Maakütte paigaldus

Limpador OÜ osutab puhastusteenuseid
Tartus, Tartumaal, Lõuna-Eestis
ja Kesk-Eestis.
Teenused:
• suurpuhastus ja desinfitseerimine
• põrandate hooldus ja vahatamine
• akende pesemine
• vaipade puhastamine
• tekstiilide puhastamine e-post: info@limpador.ee • tel 5373 3248

OLED
NÄLJANE UUTE

VÄLJAKUTSETE JÄRELE?
KUTSUME SIND TÖÖLE,

BURGER KINGI
TEENINDUSTALENT!

BURGER KING® on kiiresti arenev rahvusvaheline restoranikett, 
mille kaubamärgi esindusõigus Baltikumis kuulub Tallink Grupile.

Otsime peatselt Tartus avatavasse restorani rõõmsameelseid ja initsiatiivikaid 
inimesi, kellel on soov luua koos meiega midagi uut ja olla osa Burger Kingi 
rahvusvahelisest eduloost.

Kandideeri kohe, kui sul on huvi:
         õppida ja tööalaselt kasvada rahvusvahelises kiirtoiduketis
         pakkuda koos meeskonnaga klientidele kuninglikku restoranielamust
         saada osa erinevatest soodustustest Burger Kingis ning Tallink Grupis
         karjäärivõimaluste vastu nii Burger Kingis kui Tallink Grupis

Meie ootused sinule:
         oled näljane uute teadmiste ja väljakutsete järele
         sul on klienditeeninduskogemus toitlustuses
         sul on hea eesti, vene ja inglise keele oskus

Sinu tööülesanded:
         klientidele kuningliku teeninduskogemuse pakkumine
         toidu valmistamine vastavalt Burger Kingi standarditele
         puhtuse ja korra tagamine restoranis

Varasem restorani-, baari- või köögitöö kogemus on kandideerimisel eeliseks.

Huvi korral saada oma CV aadressile cv@tallink.ee. Lisainfo telefonil 5350 5529.

Jalaravi kabinet OÜ  Tartus Rüütli 19
pakub lahendusi probleemsetele jalgadele 
ning abistab õige abivahendi
leidmisel
Kehtib ISIC-kaardi soodustus
Info: info@jalaravikabinet.ee 
või tel +372 5566 3180
www.jalaravikabinet.ee

    

Paketi hind

900 € kuus

pakub 
hoolekandeteenust

eakatele, dementsussündroomiga
ning puuetega inimestele• Majutus

• Toitlustus neli korda päevas
• Ööpäevaringne hooldus
• Võimaluste loomine, et tegeleda hobide
 ja huvialadega
• Arsti konsultatsioon 
 (ettevõttel on õendushaigla tegevusluba)

• Kohapealne meditsiiniline teenindus
• Hooldusvahendid ja materjalid

Info telefonil 5330 4252, 766 9761

• Paketi hinnas ravimid kuni 30 eurot kuus.

Müüme elupuID Smaragd ja Brabant potitaimi.
Lisaks valikus 50 erinevat taimeliiki!

Tel 5194 3567
Palgisalu OÜ


