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KINNISVARA

Müük
Müüa 2-toal korter Lääne tn. 
Tel 5559 6919.

Üürile võtta
Üksikema soovib leida endale ja 
oma lapsele tuba või majaosa 
üürimiseks, oleme vaiksed, 
sobivad ka vanemad inimesed 
naabriks. Raadi või Ülejõe kanti, 
sobib ka remontimata.  
Tel 5376 0958.

EHITUS
Vannitoa ehitus. Tel 631 3330.

TEHNIKA
Ostan treipingi. Tel 5354 0492.

TEENUS
Ahjude remont. Tartu.  
Tel 5594 6425.

Ehitus, remont, viimistlustööd. 
Tel 5858 6953.

Kaardid ennustavad 24/7.  
Tel 900 1727.

Ohtlike puude langetamine ja 
hooldus ja äravedu tegevus
kindlustusega arboristilt. 
Kändude freesimine.  
Ülekasvanud hekkide lõikus. 
Töö kiire ja korralik! 12 aastat 
kogemust. Tel 5666 7776. 
INFO@VIKATIMEES.EU.

Prahibussi teenus, laadijad.  
Tel 5386 7377.

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

Survepesu, fekaalivedu,  
rasvapüüdurite puhastus, liiva-
püüdurite puhastus, vee vedu, 
torustiku videouuringud.  
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

Vihmaveerennide puhasta-
mine. Tel 5562 0890.

KÜTE

OÜ Haluküte müüb  
küttepuid ja lõikusjääke  
(ka väiksemaid koguseid).  
Tel 504 3100.

MUUD

Kalmistupingid.  
Tel 5625 0812.

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

Müüa Võrtsjärve marineeritud 
angerjat 450 ml purgis ja 
konserv 250 ml. Tel 5346 9024.

Ostan puhastatud hobukasta-
nimune, Tartus, 2 €/kg.  
Tel 5681 5319.

PÕLLUNDUS

Ost
Traktorid T16, T25, T40AM, 
MTZ82, 80, John Deere, Case, 
Massey Fergusson.  
Tel 5787 6262.

Müük
Hobusesõnnik. Tel 5454 0777.

Turbaga kõdusõnnik.  
Kotiga või koormaga.  
Tel 501 8431.

TEATED

Tartu Ülikooli vilistlasnaiskoor 
(TÜAN vilistlaskoor) võtab 
vastu koorikogemusega lauljaid 
TÜ peahoones 20. septembril 
kl 18 auditooriumis 232 ja  
22. septembril kl 18 auditoo
riumis 128. Proovid esmaspäe
viti ja kolmapäeviti. Koori juube
lihooajal on kavas kontserdid 
klassikalise ja tänapäeva koori
muusikaga, laupäevad jm.  
Koori dirigent Ülle Sakarias, 
hääleseadja Karmen Puis.  
Koorist lähemalt:  
http://vilistlaskoor.ee.

VANAVARA

Ost

KONTSERT

Musica Sacra: sopran ja 
elektroonika
Kai Kallastu (sopran), Andrus 
Kallastu (elektroonika)  
22. septembril kell 19 Jaani 
kirikus. Piletid Piletilevis ja 
sularahas kohapeal.

NÄITUSED

Kunstiühing Pallas 
Kolmapäeval, 22. sept on  
19. sajandi Linnakodaniku 
muuseumis (Jaani 16) viimast 
päeva vaadata väike suvenäitus 
«Varmo Pirk. Putile vangilaag
rist. Joonistused ja maalid 
erakogust aastaist 1944–1954». 
Kell 16, enne sügise algust, 
tutvustab koostaja Enn 
Lillemets näitusetunnis  
selle tausta ja tegelasi.

TEATED

Kirjandusfestival Prima 
Vista 2
21. septembril kell 18 linna
raamatukogu saalis «Tormide 
meelevallas (maa)ilm: saksa 
kirjanik Uwe Laub ja Jüri Kallas 
vestlevad Laubi teaduspõnevi
kust «Torm»». 
22. septembril kell 16 vestlus
ring «Tõlkimise diplomaatia». 

Osalevad külalised Norrast, 
vestlust juhib festivali patroon 
Øyvind Rangøy.
22. septembril kell 18 arutelu
õhtu «Epideemiad kirjanduses, 
pärimuses ja päriselt». 
Arutlevad kirjanik Meelis  
Friedenthal ning folklorist  
Reet Hiiemäe.

AHHAA teaduskohvik: 
kala – süüa või mitte?
Teadlaste Öö festivali teadus
kohviku teema on kalad ja 
erinevad mürkaineid, mida  
me enesele teadmata kaladega 
sisse võime süüa. Üldiselt 
loetakse kala söömist kasuli
kuks, ent ometi võivad kalad 
sisaldada tervisele kahjulikke 
mürkaineid. Aga kuidas toksi
lised ained kaladesse satuvad? 
Millised kalad on puhtamad ja 
millised saastunumad ning 
milles see oleneb? Esineb  
EMÜ professor Arvo Tuvikene. 
Üritus toimub teisipäeval,  
21. septembril kell 18 Veinis ja 
Vines Rüütli 8 Tartu. Sissepääs 
prii! Osalejatele tasuta kuumad 
joogid ja maitsvad suupisted. 
Teaduskohvikut saab jälgida ka 
internetis teadlasteöö.ee/
teaduskohvikud. Teaduskohvik 
toimub projekti Life IP CleanEst 
raames.

Ajaloolis-kirjanduslik 
turgude teekond 
Teadlaste Öö festivalil
22. septembril kell 12 kogune
mine avaturu jõepoolses 
väravas. Emajõe vasak ja 
paremkaldal tegutsenud 
turgudest ning laatadest 
kõnelevad jalutuskäigul Ants 
Siim Tartu linnamuuseumist ja 
Ülo Treikelder Tartu linnaraama
tukogust.

AHHAA teaduskohvik: 
tuleviku toit – GMOd ja 
sünteetiline bioloogia
Teadlaste Öö festivali teadus

kohvik keskendub tuleviku
toidule sünteetilise bioloogia 
ning geneetilise muundamise 
võtmes. Kas tuleviku toitu 
valmistatakse köögis või hoopis 
laboris? Kliimamuutused ning 
kasvav elanikkond paneb 
proovile ka toidutööstuse 
tuleviku. Heitlikes oludes tuleb 
leida lahendusi, kuidas muuta 
näiteks taimi vastupidavamaks 
külmale, põuale või liigniisku
sele. Aga kuidas tulevikukind
lustada toitu? Kohvikus 
esinevad molekulaarse taime
bioloogia professor Hannes 
Kollist ning molekulaarse 
süsteemibioloogia professor 
Mart Loog. Üritus toimub 
kolmapäeval, 22. septembril 
kell 18 Naiivis Vabaduse pst 5. 
Sissepääs prii! Osalejatele 
tasuta kuumad joogid ja 
maitsvad suupisted. Teaduskoh
vikut saab jälgida ka internetis 
teadlasteöö.ee/teaduskohvikud. 
Sündmust rahastatakse 
Euroopa Komisjoni Teadus ja 
innovatsiooniprogrammist 
Horisont 2020.

Ilus oled, isamaa….
15. oktoobril teatrireis  
Viljandisse. «Sajaaastane,  
kes hüppas aknast välja ja 
kadus…». Viljandi mõis.  
Sõit koos piletiga 38 €  
(piletite viimane väljaostmise 
aeg on 25. september). 
13. novembril teatrireis 
Rakverre, etendus «Tavaline 
ime» (peaosades Ott Lepland  
ja Sara Pius). Enne teatrit 
külastame ainukest Eestis 
asuvat portselanitööstuse 
ettevõtet.  
Sõit koos teatripiletiga 47 €. 
28. novembril 1. advendipüha 
reis Kuremaa lossi. Jõululõuna 
koos Mait Maltisega. Pilet 
alates 62 €. Väiksed grupid, suur 
buss. EstReisid, tel 551 0419, 
estreisid@neti.ee, reisikavad 
www.estreisid.ee.
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• Tahmakassetid
• Tindikassetid
• Printerite remont
   ja hooldus -25%

Tartus
toome
kauba

TASUTA
kohale.

Selle kupongiga
iga kassetiga kaasa
pakk koopiapaberit.

↘ Printerite tahma-
   kassettide täitmine
↘ Printerite remont

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

Kliinikumi e-vestlusringid on tasuta teenus 
patsientidele, lähedastele ja kõikidele teistele, 
kes soovivad infot ja tuge haigusest taastumisel, 
haiguste ennetamisel ja/või elukvaliteedi 
parandamisel. 

E-vestlusringides jagatakse uut infot, kinnis-
tatakse juba kuuldut ning toetatakse patsientide 
kogemuste jagamist, et kokku saaks nii tõendus-
põhine teave kui ka reaalne kogemus.

21.09 kl 14–15   Kuidas märgata ja leevendada                          
                         keemiaravi kõrvaltoimeid? 

22.09 kl 15–16   Peavalud – kuidas ennast aidata?

23.09 kl 14–15   Kuidas toime tulla tekkinud 
                         rauavaegusaneemiaga?   

23.09 kl 15–16   Insult ja ravimid

30.09 kl 16–17   Kui hammas valutab, siis kas 
                         aitab hambaarst või kardioloog?

30.09 kl 17–18   Если болит зуб, вам поможет 
                         стоматолог или кардиолог?

05.10 kl 14–15   Mida süüa keemiaravi ajal?

20.10 kl 15–16   Mis on insult ja kuidas seda 
                         ennetada?

E-vestlusringid toimuvad keskkonnas MS Teams. 

Täpsem info kodulehel: www.kliinikum.ee/
patsiendile/vestlusringid-patsiendile/

Vajalik on
etteregistreerimine

tel 731 8178 või e-posti aadressil
patsiendiinfo@kliinikum.ee

E-VESTLUSRINGID
PATSIENTIDELE JA LÄHEDASTELE

SAADAVAL KA
TURBABRIKETT

VAJADUSEL KOOS
TRANSPORDIGA

Tel 5668 3202

www.kasekäbi.ee
kasekabi@gmail.com

MÜÜGIL
SOODNE NING
KVALITEETNE

PUITBRIKETT!

Tel 5668 3202

www.kasekäbi.ee
kasekabi@gmail.com

MÜÜA SOODSALT
KVALITEETSET

PELLETIT

170

6 ja 8 mm
Alus 960 ja 975 kg

TARBEKLAASI, KUNSTI, 
RAAMATUTE

JA MUU VANAVARA OST
Kompanii 4, tel 5803 6752

Lisa oma kuulutus 
meie veebilehel

kuulutus.ajaleht.ee


