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TÖÖ

Pakun tööd
La Dolce Vita restoran otsib 
nõudepesijat. CV saata 
cv@ladolcevita.ee Fasteren 
OÜ kompanii 10, Tartu.

Pakume tööd kopplaaduri 
juhile. Tel 5663 5601.

Reklaamifirma Valge Kass 
võtab töökotta tööle 
reklaamide valmistaja.  
Tel 5663 5603.

PÕLLUNDUS

Müük
Hobusesõnnik koju.  
Tel 5454 0777.

Hobusesõnnik Luunja alevikus 
(15 € kant). Tel 5675 6175.

EHITUS
Boilerite puhastus, 
torutööd, vannitubade 
remont. Tel 501 7225.

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

Elektritööd. Tel 5675 3918.

Liiva, killustiku, mulla jm 
vedu. Kopatööd.  
Tel 505 1105.

Liiv, killustik, muld.  
Tel 5602 7200.

Plaatimistööd – soklid, 
fassaadid, sanitaar- ja pesu-
ruumid. rkehitusgrupp@
gmail.com, tel 5646 5323.

Vannitoa ehitus. 631 3330.

TEENUS
Aiad, terrassid, üldehitus. 
Tel 5353 6160.

Boilerite puhastus, santeh-
nilised tööd, väiksemad 
elektritööd. Tel 5340 6762.

Kaardid ennustavad.  
Tel 900 1727.

Katusepesu ja värvimine. 
Tel 5663 6540.

Katuste ja fassaadide 
puhastus! Survepesu 
teenus, Surfex Puhastus 
OÜ. Tel 5819 2960.

Korstnapühkija. 
 Tel 501 9764.

Liiva-, klaasi- ja sooda-
pritsitööd. Sandspray OÜ, 
tel 5199 9801.

Salvkaevude puhastamine 
ja remont. Tel 5840 0240.

Soodushinnad! Ootame 
teid E–R kl 8.30–14. Riia 130 
Tartu, tel 5840 2185.

Soojustame vundamente. 
Tel 5568 2671.

Veo- ja kolimisteenus.  
Tel 502 0426.

Veoteenus väikekaubikuga 
Tartus. Tel 5610 8468.

Soodne fekaalivedu.  
Tel 510 9995.

KÜTE

Aasta ringi müüa  

lõhutud küttepuid  

koos veoga Tartus.  

Tel 514 8309.

30 cm kuiv lepp 40 l, 2,50 €; 
kuiv kask 30 cm, 40 l, 3 €; 
kasepuidubrikett alusel  
960 kg, 150 €; turbabrikett 
alusel 140 €; heledad pelletid 
975 kg, 195 €. Vedu tasuta. 
Tel 5373 3626.

KAMPAANIA otse tootjalt 
6 ja 8 mm premium-pelletid 
179 €; pakitud kasepuit-
brikett 130 € ; turbabrikett 
130 €; pakitud kivisüsi  
240 €; kuivad kütteklotsid 
võrgus 1,70 €. Vedu.  
Tel 506 8501.

Kütteladu24 – parimad 
hinnad ja valik pakitud 
materjalile Tartumaal.  
Tel 520 2190.

Küttepuud, erinevad 
mõõdud (märjad).  
Tel 749 8235, õhtuti tel  
505 3438.

Puitbrikett ja pellet.  
Info tel 511 9782.

Müüa haava- ja lepapinnud 
(tükeldatud ja 3 m) ning 
kütteklotsid. Tel 5591 5747.

MUUD

Diivaniparadiisi leiunurk – 
koht, kus leida uskumatult 
soodsate hindadega  
diivanilaudu, kummuteid, 
riiuleid, toole, lampe, 
maale jne. Tule juba täna 
vaatama aadressil  
Riia 136, Tartu.

VANAVARA

MTÜ Emajõe Kirbuturg 
jääb sel suvel seoses 
erakordsete oludega ära! 
Aluseks Tartu linnavalitsuse 
teavitus.

Vanade vaaside ost.  
Tel 5674 0610.

Vanavara, kulla ja hõbeda 
kokkuost! J. Kuperjanovi 62. 
Tel 5815 0312.

KONTSERT

Tartu Folgiklubis 
Neljap, 27. mail kell 19 
esineb pärimusmuusik 
Cätlin Mägi, vestleb  
Ants Johanson.  
Internetiülekanne:
www.facebook.com/ 
TartuFolgiklubi.

NÄITUSED

Näitus Tartu 
linnaraamatukogus
IV korruse fuajees  
19. juunini näitus «Kultuuri-
loolisi eksliibriseid linna-
raamatukogus».

TEATED

Tartu linnaraamatukogus 
27. mail kell 17.30 saalis – 
külas on loodusfotograaf 
Remo Savisaar. Vaatame 
fotosid ja kuulame lugusid 
looduse pildistamisest.

Vastuvõtt Elleri kooli 
noorteosakonda
Heino Elleri muusikakooli 

noorteosakonna sisse-
astumiskatsed 2021/2022. 
õppeaastaks on 2. juunil. 
Oodatud 1. ja 8.–9. klassi 
ning tulevikumuusiku  
arenguprogrammi astujad. 
Avalduse esitamine ja 
vastuvõtunõuded 
kodulehel tmk.ee.

Vastuvõtt Tartu II 
muusikakooli 
Vastuvõtt toimub 3. ja  
4. juunil Kaunase pst 23. 
Õppida saab klaveri, 
akordioni, viiuli, tšello, 
kitarri, kandle, puhkpilli 
(plokkflööt, flööt, klarnet, 
oboe, saksofon, trompet, 
eufoonium, tromboon, 
tuuba), löökpilli, laulu 
erialal ning ettevalmistus-
klassis. Taotlust õpilase 
astumiseks muusikakooli 
saab esitada e-keskkonnas 
ARNO https://www.tartu.
ee/arno/ või kooli kantse-
leis tööpäeviti kell 13–17 
(kaasa lapsevanema 
ID-kaart). Täpsem  
info tel 746 1709 ja  
www.tmk2.tartu.ee.

TARTUMAA KIRIKUTES:

SÜNDMUST
TOETAB:

ELVA luteri kl 18–22 piiblinäitus ja -tund, kohal õpetaja V. Ehasalu
ELVA baptisti kl 18–22 täistunnil elav muusika,

kohal pastor M. Kask
PUHJA kl 18–22: kl 18 Karijärve keelpilliorkester,

kl 19 lastetund kirikuaias - Kristiina Lõhmus,
kl 20 Sünteri pereansambel, kl 21.30 Taizé palvus,

kl 23 bariton Harald Jürgen Weiler, orel - Anneli Klaus,
kl 23.45 õhtupalvus - õpetaja T. Kuusemaa

KAVILDA õigeusu kl 17–18 kohal isa T. Erikson
NÕO luteri kl 18–21: kl 18 lastetund kirikuaias,

kl 19 orelipooltund, kl 19.30 Taizé palvus, 20.30 orelipooltund.
Kohal õpetaja M. Jaanson. Avatud kirikutorn.

RÕNGU kl 18–21 saab tutvuda kirikuga, vestelda,
palvetada. Oreli- ja ülistusmuusika.

RANNU luteri kl 18–21 saab vaadata kirikut ja külastada torni.
Kl 20 palvus kirikuaias - õpetaja T. Švedko

RANNU õigeusu kl 18–21 näitus koguduse ajaloost ja talgutest
Kõik on oodatud! 

KIRIKUTEÖÖ.EE

SISUTURUNDUS

„MÄGIDOKTOR“
Uus hingekosutust 
pakkuv teleseriaal 

„Mägidoktor“ alustab 
Kanal 2s esmaspäeval,

31. mail ja on eetris 
esmaspäevast reedeni

kell 17.00.

Kanal 2s alustab Saksa
televisiooni üks pikaaegsem
ja armastatum suhtesari
„Mägidoktor“
Kanal 2 toob vaatajateni uue 
argipäevase Saksa suhte-
sarja „Mägidoktor“ („Der 
Bergdoktor“), mis on üks 
Saksa televisiooni eduka-
matest pikalt eetris olnud 
telesarjadest. Kirjanik Urve 
Tinnuri kirjeldas mõni aasta 
tagasi sarja nii: „See on vaba 
suurlinnade ohtlikest ja pet-
vatest virvatuledest, metsi-
kust vägivallast ja masen-
davatest maailmalõpu mee-
leoludest.“

Sarja peategelane on 40-aas-
tane doktor Martin Gruber 
(Hans Sigl), kes asub saatuse 
tahtel taas elama oma kodu-
külla, Gruberhofiks kutsuta-
vasse mägitallu. Martin asub 
ametisse kohaliku arstina 
ning teda ootavad ees suhe-
te silumised oma põlgliku 
vennaga ja tütrega, kelle 
olemasolust ta ei teadnudki. 
Südamliku suhtesarja muu-
davad nauditavaks sarja 
karakterid, kaasahaaravad 
lood, kulissina järveäärsed 
romantilised vaated ning 
taamal asuv keiserlik mäe-
ahelik. 

Peategelast Martinit män-
gib austria näitleja Hans 
Sigl, kes on üks populaarse-
maid saksa keelt kõnelevaid 

filmi- ja teatrinäitlejaid. Ta 
peab seda rolli enda läbi-
murdeks.

„Mägidoktori“ osad filmi-
takse iga aasta suvel Aust-
rias Kaiseri mägede piirkon-
nas. Väljaspool suviste võte-
te aega on piirkond avatud 
ka turistidele, seda külasta-
vad igal aastal sarja fännid 
üle kogu maailma. „Kui sari 
alguse sai, ei osanud keegi 
selle edu e�e näha,“ ütlevad 
talu omanikud õed Margit 
Ferdigg ja Andrea Wohlsch-
lager. „Siis muutus sari aga 
üha populaarsemaks ja 
enam polnud võimalik ini-
mestel kuidagi siia tulemist 
takistada. Mõtlesime lahen-
dusena välja giidituurid, mi-
da korraldab kohalik turis-
miamet. Teine võimalus 

oleks olnud ehitada maja 
ümber kolme meetri kõrgu-
ne aed,“ naljatlevad õed.

Sari on palavalt armastatud 
nii sakslaste endi kui ka 
teiste rahvuste seas. See on 
saavutanud suurt edu Slo-
veenias, Hiinas, Horvaatias, 
Tšehhis, Ungaris, Lätis, 
Kanadas ja isegi Ameerika 
Ühendriikides.

Kontakt tel 5664 7930,
anneliahse@gmail.com

Tunnitasu 5,4 eurot.

SA Tartu Vaimse
Tervise Hooldekeskus võtab

Nõlvaku hooldekodusse tööle
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