
7. september 2021 TarTu posTimees || KuuluTused ja vaba aeg || 7

TÖÖ

Pakun tööd
Kunstisalong pakub tööd 
ajalooharidusega galeristile. 
Võib olla üliõpilane, osalise 
tööajaga. Info tel 736 6777 
või 506 4555.

Pakun Tartus tööd C-kat 
autojuhile perioodil  
20. IX – 15. X. Tagaluuk, 
tööstuskaup. Tel 5698 5687.

EHITUS

Vannitoa ehitus.  
Tel 631 3330.

Teostame erinevaid ehitus- 
ja remonditöid Tartumaal! 
Enne tööde teostust hinna-
pakkumise võimalus.  
Tel 5692 9053.

TEENUS

Kaardid ennustavad 24/7. 
Tel 900 1727.

Polsterdan uksi.  
Tel 550 7679.

Prahibussi teenus, laadijad. 
Tel 5386 7377.

Saepuru-lubja soojustuse 
eemaldamine. Eemaldame 
saepurusoojustust tööstus-
voolu tolmuimejaga. Saame 
töödelda ka teisi puistema-
terjale. Hind kokkuleppel, 
(meie eemaldus 30 €/h; 
klient ise eemaldab,  
seadme rent 200 € / kuu).  
Tel 520 8940.

Septikute, biopuhastite 
paigaldus ja müük.  
Tel 5757 0202,  
erlend@eestiseptik.ee.

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

KÜTE

Katlapuu, 37 € rm. 
Segapuu, märg.  
Tel 5348 1040.

Otse tootjalt 6 ja 8 mm 
premium-pelletid, pakitud 
kandiline kasebrikett, 
pakitud kandiline turba-
brikett, pakitud kivisüsi, 
kuivad kütteklotsid. Vedu. 
Tel 506 8501.

PÕLLUNDUS

Ost
Ostame söödanisu, otra, 
kaera. Tasume kiirelt.  
Tel 5637 9375.

Müük
Laagerdunud hobusesõnnik. 
Kotiga või koormaga.  
Tel 501 8431.

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.

Müüa pianiino Riga.  
Tel 5813 0290.

VANAVARA

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

Ostan erinevat 
vanakraami! Tel 5674 0610.

Ostan vana klaasi,  
portselani, keraamikat.  
Tel 5674 0610.

TEATED

Rahvusarhiiv
Ootame huvilisi uurijatundi 
kolmapäeval, 8. septembril 
kell 15 Tartus, Nooruse 3 
õppeklassis ja Zoomis. 
Arhivaar Albert Ludwig 
Roine selgitab uurijatunnis, 
kuidas kasutada õigeusu-
meetrikaid efektiivselt 
suguvõsauurimise jaoks. 
Uurijatunnis osalemine on 
tasuta, osalusest kas veebis 
või koha peal palutakse 
eelnevalt teada anda regist-
reerudes arhiivi kodulehel 
www.ra.ee.

Tartus leiab 11. septembril aset 
traditsiooniline Maarjalaat, kus 
pakutakse käsitööd, sügisande ja põnevaid 
maitsed ning kus saab imetleda seppade 
tööd, sõita ponidega ning teha muud 
põnevat.

Maarjalaat on juba aastaid Tartusse 
kokku toonud sadu müüjaid ja tuhandeid 
ostjaid, kuid tänavune laat tuleb teisti. 
Esmakordselt on laat hajutatud suurel 
kesklinna alal alates avaturust kuni 
Raekoja platsini ja Emajõest Küüni 
tänavani. Laadale oodatakse tänavu 
kauplema enam kui veerandtuhandet 
väiketootjat ning müügiala laiendamise 
eesmärk on, et kõik kauplejad saaksid 
turvaliselt osta ja müüa.

Tartu linnalaatade korraldaja Tartu 
Turg tegevjuht Rene Kiis lisas, et Maarja-
laat pole mõeldud ainult ostmiseks ja 
müümiseks, vaid laadamelus võib igaüks 
leida midagi oma maitsele.

«Laada ajal pakume maitseelamusi 
turuhoone ümber ja sees, kusjuures 
laadamelu turuhoones kestab kolm päeva 
10.-12. septembrini,» rääkis ta. «Lisaks on 
avaturu ees seppade ala, kus saab imetleda 

sepatööd ning laadale on kutsutud ka 
tänavamuusikud ning lastele pakutakse 
ponisõitu.»

Kuna nakatamisnäitajad on tõusnud, 
paluvad korraldajad järgida laada külasta-
jatel ohutusmeetmeid ning soovitavad 
kanda maske. «Detsembris kesklinnas ja 
turuhoone ümbruses toimunud jõululaat 
näitas, et reegleid järgitakse. Eks me kõik 
saame oma vastutustundliku käitumisega 
mõjutada ühist heaolu,» lisas Rene Kiis.

Maarjalaat on osa tänavu Tartumaal 
asetleidvast Rohefestivali sarjast, mille 
eesmärk on jätta suurüritustest maha 
võimalikult väike keskkonnajalajälg. 
Seetõttu soovitavad laadakorraldajad 
toiduainetega kauplejatel müüa kaupa 
korduvkasutatavatest nõudest või ostja 
poolt kaasa võetud nõudesse ning pakkida 
toiduaineid paberisse ja paberkottidesse.

Külastajatel soovitatakse joogivett võtta 
alal asuvast tasuta joogipunktist ning 
laadal on tagatud jäätmete liigiti 
kogumine. Samuti kutsuvad korraldajad 
laadakülastajaid laadale tulema võimaluse 
piires ühistranspordiga või linna elektri-
ratastega.

Rohefestivali viib ellu Tartumaa Arendusselts rahvusvahelise URBACT koostööprojekti 
«Food Corridors»raames. Rohkem teavet rohefestivali kohta leiab Tartumaa Arendus-
seltsi veebilehelt tas.ee/arendustegevus/rohefestival.
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Tel 5668 3202

www.kasekäbi.ee
kasekabi@gmail.com

MÜÜA SOODSALT
KVALITEETSET

PELLETIT

170

6 ja 8 mm
Alus 960 ja 975 kgSAADAVAL KA

TURBABRIKETT

VAJADUSEL KOOS
TRANSPORDIGA

Tel 5668 3202

www.kasekäbi.ee
kasekabi@gmail.com

MÜÜGIL
SOODNE NING
KVALITEETNE

PUITBRIKETT!

TARBEKLAASI, KUNSTI, 
RAAMATUTE

JA MUU VANAVARA OST
Kompanii 4, tel 5803 6752

Tervendaja Volli
vastuvõtt Tartus

9. , 23. ja 30. 
septembril

Eelinfo tel 558 9281

Põhjused, et võtta ühendust:
hingamisvaegused,

depressioon, väsimus jne

↘ Printerite tahma-
   kassettide täitmine
↘ Printerite remont

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

• Tahmakassetid
• Tindikassetid
• Printerite remont
   ja hooldus -25%

Tartus
toome
kauba

TASUTA
kohale.

Selle kupongiga
iga kassetiga kaasa
pakk koopiapaberit.

Driving change for
better cities

Kuulutused ja reklaam
tel 739 0397
tartu.klienditeenindus@postimeesgrupp.ee

Etendused
Kino
Kontserdid
Näitused
Sport
Üritused


