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KINNISVARA

Ost
Ostan 1–2toal korteri Tartus. 
Tel 5844 0230.

TÖÖ

Pakun tööd
SA Nõo Hooldekodu võtab 
tööle koka ja hooldustöötaja. 
Info tel 5332 0748.

Vajatakse liha- ja lihatoodete 
müüjat. Tel 511 8405.

Võtame tööle buldooserijuhi. 
Tel 5663 5601.

EHITUS

Ehitustööd. Tel 5346 7701.

Emailin vanne. Tel 552 2879.

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

Vannitoa ehitus. Tel 631 3330.

Teeme fassaaditöid,  
töö kiire ning kvaliteetne.  
Tel 5363 8686.

SÕIDUKID
Autode kokkuost.  
Tel 553 3060.

TEENUS
Ahjude remont. Tartu,  
tel 5594 6425.

Boilerite puhastus, santehni-
lised tööd, väiksemad elektri-
tööd. Tel 5340 6762.

Ehitus- ja viimistlustööd.  
Tel 503 9513.

Elektritööd, projektid, audit, 
käidukorraldus. Tel 5684 7007.

Kaardid ennustavad.  
Tel 900 1727.

Katuse-, fassaadi- ja 
üld ehitustööd Lõuna-Eestis.  
Tel 5866 8999,  
eestis.ehitan@gmail.com.

Katusepesu ja värvimine.  
Tel 5663 6540.

Korstnate ehitus ja remont. 
Tel 5618 9517,  
joosep.sepp@mail.ee.

Korstnate ehitus.  
Tel 5858 1159.

Niidame muru, trimmerdame, 
pügame hekke. Tel 5897 7133.

Ohtlike puude langetamine, 
hooldus ja äravedu tegevus-
kindlustusega arboristilt. 
Okste tagasilõikus katustelt. 
Kändude freesimine. Ülekas-
vanud hekkide lõikus.  
Aedniku teenused – istuta-
mine jms. Töö kiire ja  
korralik! Tel 5666 7776,  
INFO@VIKATIMEES.EU.

Puidu- ja terrassitööd.  
Tel 5858 6953.

Puur- ja küttekaevude 
puurimine; pumpade, 
rauaeraldusfiltrite ja 
septikute paigaldus; vee-, 
kaevu-, kanalisatsioonitööd, 
www.baltipuurkaev.ee.  
Tel 521 7415.

Rakkekaevude puhastamine. 
Tel 5634 4807.

Soojustame vundamente.  
Tel 5568 2671.

Vedu jäätmejaama 15 €.  
Tel 5365 6075.

Veo- ja kolimisteenus.  
Tel 502 0426.

Teen siseelektritöid.  
Tel 5353 6160.

KÜTE
30 cm kuiv lepp 2,50 € / 40 l; 
30 cm kuiv kask 3 € / 40 l; 
puitbrikett alusel 130 € / 960 
kg; turbabrikett alusel 125 €; 
heledad pelletid 180 € /  
975 kg. Tel 5373 3626.

Aasta ringi müüa lõhutud 
küttepuid koos veoga Tartus. 
Tel 514 8309.

Kütteladu24 – parimad 
hinnad ja valik pakitud mater-
jalile Tartumaal. Tel 520 2190.

Küttepuud: erinevad mõõdud 
(märjad). Tel 749 8235.

Lepp, koorem 17 m³ (puiste). 
Tel 5344 2621.

Puitbrikett ja pellet.  
Info tel 511 9782.

Täiskuiv puu. Tel 517 2205.

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

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

MUUD

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

KONTSERT

Kontsert
1. juulil kell 20 Antoniuse 
õues Stig Rästa ja Silver Laas.

SPORT

Sulgpalliklubi Triiton 
kutsub perepaare 
võistlema
Juba kaheksa aastat on Tartus 
peetud sulgpalliturniire, kus 
paarismängus on lapse part-
neriks kas tema ema, isa või 
mõni teine täiskasvanud lähi-
sugulane. Järjekordne peretur-
niir toimub Variku spordi-
hoones 4. juulil algusega  
kell 10. Võistlused toimuvad 
kolmes erinevas võist-
lusklassis, kuhu korraldajad 
jagavad kõik registreerunud 
vastavalt nende tasemele. Nii 
peaksid kokku saama võimali-
kult sarnase mänguoskusega 
paarid. Kohapeal on võimalik 
laenutada varustust, uutele 
paaridele tutvustatakse kiir-
kursusel paarismängu 
reegleid. Turniiri juhendi ja 
registreerimisvormi leiab 
Triitoni kodulehelt (https://
www.tartutriiton.ee/suvine-
pereturniir-4-juuli-2021/ ), 
registreerida saab reedeni,  
2. juulini kella 21.00. Info ja 
täiendav registreerimine
Silja Segal (silja.segal@ 
gmail.com või 5697 7153).

TEATED

Tantsuõhtud 
Kõik, kellele meeldib tantsida, 
on oodatud Tartus Riia 25 igal 
reedel kell 18–21. Tantsuks 

mängivad: Siim 2. juulil,  
ARVU 9. juulil, BRUUNO 16. 
juulil, Tiit 23. juulil, NÄINO 30. 
juulil. Info telefonil 5812 3777.

Ilus oled isamaa…
17. juulil – «10 eurot». Lauri-
Tamme tamm, Urvaste kama, 
Contra, Veinimäe talu (degus-
teerimine), Viido Polikarpus ja 
Võru-Kubija spaa.  
Reis lõunaga 44 €.
22. juulil – Kadrioru pargi 
sünnipäev. Kunstimuuseumis 
näitus Memlingist Rubensini ja 
Mikkeli muuseumis Ig. 
Zuloaga. Hispaania hing.  
Reis 28 €. Puudega inimesed 
ja represseeritud pääsevad 
muuseumi tasuta.
31. juulil – «5 krooni». Narva 

ja P. Keres (2020. a arhitektuu-
ripreemiad saanud uuenenud 
linnus ja Sisekaitseakadeemia 
Narva õppekeskus, Vana-
Narva makett). Reis koos 
lõunaga 47 €. Est-Reisid, tel 
551 0419, estreisid@neti.ee, 
reisikavad www.estreisid.ee

itkiirabi.ee
E–R kl 8–20 • Tel 5197 6588

info@itkiirabi.ee
Tartus tuleme TASUTA kohale.

• Tahmakassettide
   täitmine -10%
• Toonerid ja tindid -15%
• Printerite remont -20%

Lõika kupong välja,
kleebi printerile,
saad soodustusi!

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

Sügavimmutatud puit. Vajadusel transport. 

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

R, 25.06 kl 19 
L, 26.06 kl 14 ja 19 
P, 27.06 kl 14 ja 19 
N, 1.07 kl 19 
R, 2.07 kl 19 
L, 3.07 kl 14 ja 19 
P, 4.07 kl 14

Tartu Tiigi Seltsimaja ja Puhkpilliorkester Tartu ühisüritus

Pühapäeval, 11.07.2021 kell 19.00 
Tartu kesklinnas Kaubamaja kõrval 
autovabaduse puiestee 2021 suvelaval

PUHKPILLIORKESTER TARTU SUVEKONTSERT

„RAHVAHULGAD TULGE KOKKU, 
EMAJÕE KALDALE“

Dirigent Margus Kasemaa

Täname:

Tartumaal algab üheksat suvist festivali 
koondav rohefestival, mille eesmärk on korral-
dada sündmusi võimalikult keskkonnasõbrali-
kult. Esimesed #tartumaised rohefestivalid 
toimuvad juba juulis, mil algavad «Avasta 
Emajõgi» retked ja Sisevete festival.

Jõeretked «Avasta Emajõgi» saavad 
avalöögi 1. juulil Lodjakojas, kus kell 17.00 
algab Viikingite perepäev, mille käigus külasta-
takse Lodjakoja ekspositsiooni. Huvilised 
saavad osaleda lodja valmistamise õpitoas ning 
tutvuda viikingilaevaga Turm. Külastusele 
järgneb sõit lodjaga Jõmmu Emajõel ja ajaloo-
tund giidiga. Lisaks saab jõeretkede raames 
purjetada ja parvetada Peipsi järvel ja Emajõel, 
avastada Emajõge koos Aleksei Turovskiga, 
nautida virvatulesid Emajõel, tutvuda Alam-
Pedja ürgloodusega ja teha muud põnevat.

Lisainfot jõeretkede kohta leiab kodulehelt 
visittartu.com/et/jõeretked-avasta-emajõgi 
Piletihinna sisse kuulub ka jõeretkedel pakutav 
Tartumaa kohalik toit.

7. juulil saab alguse kümme päeva kestev 
Sisevete festival, mis toob kokku kaks Eesti 
suuremat järve - Peipsi ja Võrtsjärve, koos neid 
ühendava Emajõega. Festivali kõik kümme 
päeva on täis erinevaid seiklusi, sadamates 

toimuvad kontserdid, õpitoad, laadad, kus 
lisaks kohalikule ägedale toodangule saab 
nautida ka sellele kandile omaseid hõrgutisi. 

Festival tipneb Tartus, kus ühisel veepa-
raadil ühinevad ajaloolised lodi ja Võrtsjärve 
kale koos oma saatelaevastikuga. Pikemalt saab 
festivali sündmustest lugeda festivali kodulehelt 
sisevetefestival.ee

Rohefestivali raames pakub Tartumaa 
Arendusselts koos partneritega sündmuste 
korraldajatele koolitusi, mentortuge, õppevi-
siite tutvumaks teiste kogemustega ja abi 
sündmuste roheplaanide loomisel. Kuigi iga 
sündmuse roheplaan on omanäoline, on kõigi 
korraldajate eesmärgiks pakkuda üritustel 
kohalikku puhast Tartumaa toitu ja tasuta 
joogivett, vähendada ühekordsete nõude kasu-
tamist, koguda prügi liigiti ja vähendada 
jäätmete teket ning soodustada jalgratta ja 
ühistranspordi kasutamist, jalgsi liikumist ning 
sõidujagamist. 

Rohefestivali viib ellu Tartumaa Arendusselts 
rahvusvahelise URBACT koostööprojekti «Food 
Corridors» raames. Rohkem teavet leiab 
Tartumaa Arendusseltsi veebilehelt tas.ee/
arendustegevus/rohefestival.

Tule seiklema sisevetele 
ja avastama Emajõge!

n REKLAAMTEKST

Sisevete festivali kümme päeva on täis erinevaid seiklusi, sadamates toimuvad kontserdid,  
õpitoad ja laadad.  Foto: tom Zuravljov

Driving change for
better cities

Ülikooli 2a, Tartu 
(V korrus)

kuulutus.ajaleht.ee

E–R 9–17, 
lõuna 13–13.30

Info 739 0397


