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TÖÖ

Pakun tööd
Eesti Maaülikool pakub 
õppehoones tööd koristajale. 
Tel 512 2177.

Pakume tööd veoautojuhile 
(kallur-poolhaagis või soolo-
kallur). Tel 585 8666.

Pakun tööd vanaproua  
abistamisel üks kord päevas 
õhtupoolsel ajal 1–2 tundi 
Tartus Riia tn 11 alates 6. 
septembrist. Tel 515 5010  
või 551 5168.

PÕLLUNDUS

Ost
Salumaa OÜ ostab 
metsamaad ja põllumaad. 
Info tel 5562 6000,  
salumaatartu@gmail.com.

EHITUS
Vannitoa ehitus. Tel 631 3330.

TEENUS
Ahjude remont, Tartu.  
Tel 5594 6425.

Kaardid ennustavad 24/7.  
Tel 900 1727.

Kalmistupingid. Tel 5625 0812.

Krohv-, plast- ja puitfassaa-
dide puhastus samblast ja 
mustusest. Tel 5663 6540.

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

Pressin õunamahla.  
Tel 5353 4624.

Pügame hekke, niidame 
muru, trimmerdame.  
Hooldusniitmine purustiga. 
Tel 5897 7133.

Tänavakivide puhastus,  
hind soodne. Tel 5663 6540.

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

Vanade eterniitkatuste  
taastamine, hind soodne.  
Tel 5663 6540.

Vedu jäätmejaama.  
Hind 15 €. Tel 5365 6075.

MUUD

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

SÕIDUKID

Autode ost. Tel 5693 2565.

Ostan VAZ 2103.  
Tel 5346 6841.

LOOMAD

Peremehe surma tõttu  
otsib uut kodu 6a isane  
suur intelligentne koer.  
Tel 5638 1061.

VANAVARA

Tarbeklaasi ost, kuni 100 € 
vaas. Tel 5674 0610.

Ostan vanu raamatuid, 
maale, graafikat, münte, 
postkaarte, paberraha, 
mööblit, nõusid, märke jne. 
Tel 5829 9810.

KÜTE

Täiskuiv puu. Tel 517 2205.

KONTSERT

Jazzkaar Tartus!
27. augustil kell 19  
Eesti Rahva Muuseumis 
«Torun Eriksen and spirit  
in the dark» (Norra)
Pilet 18 ja 12 €. 
29. augustil kell 12  
Eesti Rahva Muuseumis pere-
kontsert: Stig Rästa. Pilet:  
15 ja 10 €. Vaata jazzkaar.ee.

ETENDUSED

Vilde teatri etendused
«Meie autor Eduard Vilde» 
O. Lutsu majamuuseumi aias 
(Riia 38, Tartu): 27. aug kell 
19, 28. aug kell 19, 29. aug 
kell 16. Lavastaja Raivo Adlas. 

Piletid hinnaga 12 ja 8 eurot 
müügil Piletilevis ja tund 
enne algust kohapeal. 
Lisainfo www.vildeteater.ee.

NÄITUSED

Kunstiühing Pallas
Kolmapäeval, 25. augustil 
kell 16 toimub 19. sajandi 
Linnakodaniku muuseumis 
(Jaani 16) näitusetund. 
Koostaja Enn Lillemets 
tutvustab Kunstiühingu 
Pallas väikest suvenäitust 
«Varmo Pirk. Putile vangi-
laagrist. Joonistused ja 
maalid erakogust aastaist 
1944–1954». Väljapanek on 
vaadata 22. septembrini.

TEATED

Tartu II muusikakool
Tartu II muusikakoolis 
toimub õpilaste täiendav 
vastuvõtt puhkpilli  
(flööt, klarnet, saksofon, 
trompet, tromboon, 
eufoonium), löökpilli, 
kromaatilise kandle ja laulu 
erialale teisipäeval,  
24. augustil kell 16–18. 
Taotlust õpilase astumiseks 
muusikakooli saab esitada 
e-keskkonnas ARNO 
https://www.tartu.ee/arno/.  
Täiendav info tel 746 1709 
ja www.tmk2.tartu.ee.
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SAADAVAL KA
TURBABRIKETT

VAJADUSEL KOOS
TRANSPORDIGA

Tel 5668 3202
www.kasekäbi.ee

kasekabi@gmail.com

MÜÜGIL
SOODNE NING
KVALITEETNE

KASEBRIKETT!

Tel 5668 3202

www.kasekäbi.ee
kasekabi@gmail.com

MÜÜA SOODSALT
KVALITEETSET

PELLETIT

170

6 ja 8 mm
Alus 960 ja 975 kg

 

↘ Printerite tahma-
   kassettide täitmine
↘ Printerite remont

Tel 734 3420, 516 2038
Ilmatsalu 1, Tartu
www.tonerex.ee

Kastre Vallavalitsus müüb 28. septembril 2021 kell 
10.00 avalikul kirjalikul enampakkumisel alljärgnevad 
Kastre vallas paiknevad kinnistud:

1. Võnnu alevik, Tartu tänav 5-8 korteriomand (korteri 
    üldpind 72,8 m², korrus 1/3, registriosa nr 1531704,  
    katastritunnus 91501:003:0346), alghinnaga
    23 000 €

2. Melliste küla, Oraviku vkt 5-1 korteriomand (korteri 
     üldpind 91,1 m², korrus 1/3, registriosa nr 3217704, 
     katastritunnus 50101:004:0042), alghinnaga
     28 000 €

Informatsioon enampakkumise toimumise ja tingimus-
te kohta on avaldatud valla kodulehel
www.kastre.ee/vallavara-muuk.

KASTRE VALLAVALITSUS

Aparaaditehases toimub 26.–29. augustil tradit-
siooniks saanud Aparaaditehase festival, mis on 
järjekorras juba kuues ning kus pakutakse 
muusikat ning võimalust mõnusalt aega veeta.

Aparaaditehase festival on neli päeva 
kestev melu, mis on kohale toonud tuhandeid 
inimesi ja ka tänavu ootab külalisi põnev 
programm.

«Lisaks mitmekülgsele muusikalisele prog-
rammile tasub kindlasti silm peal hoida reedel 
hoovis toimuvatel tänavaspordi sündmustel, 
Aparaaditehase aastanäitusel ja Galeriide ööl,» 
rääkis festivali üks eestvedajatest Kerli Jõgi. 
«Laupäeval tasub tulla kauplema või lihtsalt 
aega veetma Müürilille täikale, pärast mida on 
mõnus kulgeda hilisõhtusse muusikaliste live-
esinemistega.»

Aparaaditehase lahutamatu kaaslane on ka 
TYPA ehk trüki- ja paberikunstikeskus, mille 
kõrval Samelini hoovis, Aparaaditehase 
angaaris seadis ennast selleks suveks sisse 
kunstirühmitus Ajuokse. Festivali jaoks on 
TYPA ja Ajuokse välja töötanud mitmepäevase 
töötubade programmi, milles kõik huvilised 
saavad kaas lüüa. Tänavust festivali raamivad 
neljapäeval ja pühapäeval Tähtvere tantsukes-
kuse etendused, mis viivad publiku rännakule 
läbi maja ja hoovi.

Aparaaditehase festival on osa ka tänavu 
Tartumaal asetleidvast Rohefestivali sarjast, 
mille eesmärk on jätta suurüritustest maha 
võimalikult väike keskkonnajalajälg.

Aparaaditehase on oma suursündmuste 
ajal kasutanud juba varem Eesti Pandipakendi 
teenust ja festivali kaugem eesmärk on täieli-
kult vabaneda ühekordsetest nõudest ka iga-
päevases toimimises. 

Püsiva muutusena paikneb nüüdsest Apa-
raaditehase kõrval Toidujagamiskapp, kuhu 
sealsed  toitlustusasutused panevad söömiskõl-
buliku toidu, et see ei lõpetaks prügikastis.

«Rohefestivali projektis osalemine on 
teinud meid tähelepanelikumaks ja teadliku-
maks sellest, milliseid ja mis koguses jäätmeid 
ja prügi meie sündmused tekitavad,» rääkis 
Kerli Jõgi. «Taaskasutame trükimaterjale nagu 
plakatid, viidad, kaelakaardid jms ning kõige 
olulisem õppetund roheplaani väljatöötamisel 
on avastus, et keskkonnateadlik käitumine 
aitab meil lisaks keskkonna säästmisele hoida 
kokku ka eelarves.»

Rohefestivali viib ellu Tartumaa Arendus-
selts rahvusvahelise URBACT koostööprojekti 
«Food Corridors» raames. Rohkem teavet ro-
hefestivali kohta leiab Tartumaa Arendusseltsi 
veebilehelt tas.ee/arendustegevus/rohefestival.

Aparaaditehase festival – 
ohtralt muusikat ja melu 
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