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KINNISVARA

Ost
Noor pere ostab kodu ehita-
miseks maad otse omanikult.
Tel 5693 9277 või  
koduhaldamine@gmail.com.

OÜ Estest PR ostab  
metsa- ja põllumaad.  
Tel 504 5215, 514 5215.

TÖÖ

Pakun tööd
Kinnisvarateenindus OÜ otsib 
kojameest Tartu kesklinna. 
Tööaeg 6 korda nädalas kell 
6–8. Huvi korral helista ja 
küsi lisa tel 507 9212.

Pakun tööd saemehele. 
Vajalik B-kat ja liikumis-
vahend. Tel 5618 6670.  
Tööpiirkond Lõuna-Eesti.

PÕLLUNDUS

Ost
Salumaa OÜ puhastab 
võsast, vanadest hakkehun-
nikutest, seemnepuudest, 
lepast, tuulemurrust, metsa-
kuivast teie metsad, kraavid, 
krundid. Maksame kokku-
leppel. Info tel 5637 9375.

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

EHITUS
Liiv, kruus, killustik, muld. 
Tel 551 2811.

KODU

Müüa sauna- ja suitsuahjud. 
Tel 505 4355.

TEENUS

Biopuhastite ja septikute 
paigaldus ja müük.  
Tel 5757 0202,  
erlend@eestiseptik.ee.

Boilerite puhastus, san-tehn 
tööd. Tel 507 2387.

Ehitus-, remondi- ja viimist-
lustööd. Tel 507 2387.

Kaardid ennustavad.  
Tel 900 1727.

Fekaalivedu, survepesu, 
ummistuste likvideerimine. 
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

Kompleksteenus:  
võsalõikus giljotiiniga,  
väljavedu, hakkimine.  
Tel 5648 7816.

Ohtlike puude langetamine 
ja hooldus ja äravedu tege-
vuskindlustusega arboristilt. 
Kändude freesimine. Ülekas-
vanud hekkide lõikus. Töö 
kiire ja korralik! 12 aastat 
kogemust. Tel 5666 7776. 
INFO@VIKATIMEES.EU.

Prahibussi teenus, laadijad. 
Tel 5386 7377.

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

Santehnilised tööd.  
Tel 502 6738.

Vedu jäätmejaama 15 €.  
Tel 5365 6075.

Veo- ja kolimisteenus.  
Tel 502 0426.

Pakume kaevetöid, kraavid, 
tiigid, vee-, kanalisatsiooni-
ehitus. Tel 501 4338,  
karrokasoy@gmail.com.

KÜTE

30 cm ja 40 l: kuiv lepp 2,65 
€, kuiv kask 3,10 €. Alusel: 
puitbrikett 960 kg, turba-
brikett. Hele pellet 975 kg. 
Vedu tasuta. Tel 5373 3626.

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

Täiskuivad küttepuud.  
Kaminapuud. Tel 522 4766.

Kuivad küttepuud.  
Tel 5344 9177.

Kuivad kase pliidipuud 
võrkkotis, kamina-ja 
küttepuud www.kuttepuud.
com, tel 558 2108. Kuiv 
kaseklopp (28–29 cm) 40 l, 
60 l võrk, tel 5591 5281.  
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm 
vedu, tšekk. Tel 5594 7098.

Kuivad pakitud kütteklotsid, 
pelletid, puidubrikett.  
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa 3 m küttepuid (hall 
lepp, must lepp, kask) koha-
letoomisega. Tel 5829 3564.

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

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 Saksamaal toodetud,  
punase korgiga eetrit.  
Tel 5351 5861.

TEATED

Luunja vallavalitsus suunas 
avalikustamisele Lohkva 
külas Soojuse tee 2 
maaüksuse detailplanee-
ringu eskiislahenduse. 
Detailplaneeringualale kavan-
datakse kergetööstus-, 
kaubandus- ja teenindus-
hoone ning rattasõidu 
staadion. Planeering teeb 
ettepaneku üldplaneeringu 
maakasutuse juhtotstarbe 
muutmiseks. Planeeringu 
eskiisiga saab tutvuda ajava-
hemikul 22. XI – 21. XII 2021 
Luunja vallamajas ja Luunja 
valla veebilehel https://luunja.
ee/teated. Avaliku väljapa-
neku kestel saab Luunja 
vallavalitsusele esitada 
planeeringu kohta kirjalikke 
arvamusi elektrooniliselt 
aadressile vald@luunja.ee või 
lihtkirjaga aadressile Puiestee 
14 Luunja alevik. Avaliku 
väljapaneku tulemuste 
arutelu toimub 20. I 2022  
kell 15 Luunja vallamajas.

LOOMAD

Linnu talu Tagulas Valgamaal 
müüb 10 kuud munenud 
valgeid Nick Chicki ja 
pruune Brown Nicki  
tõugu munakanu 2 €/tk  
E–L kl 8–13. Tel 503 1485,  
501 7500, 767 9426.

Palun aita leida Säru! 
Vaadake üle enda kodu-
hoovid, ta võib olla peidus. 
Koer võib liikuda Tartus ja 
Tartumaal! Koeral on regist-
reeritud kiip, kaelas punane 
rihm ja lohisev punane jalu-
tusrihm, meenutab rebast. 
Iga vihje on oluline! 
Vaevatasu 500 €. Olga tel 
5664 7136, Kati tel 5686 5747.

VANAVARA

Raamatute, vanavara, kunsti 
ost. Tel 5649 5292.

KONTSERT

Hingedepäeva kontsert
Tartu Noortekoori hingede-
päeva kontsert Tartu 
Pauluse kirikus 2. novembril 
kell 19. Kavas eesti koori-
muusika. Dirigent Markus 
Leppoja. Pilet 5 eurot.

Musica Sacra:  
valgus ja vari
Kai Kallastu (sopran), 
Andrus Kallastu (elektroo-
nika) 3. novembril kell 19 
Jaani kirikus. Piletid Pileti-
levis ja sularahas kohapeal.

Kuulutuste vastuvõtt E-R 9-17 (lõuna 13-13.30) Ülikooli 2a, Tartu (V korrus) | Tel 739 0397, e-post: kuulutus@postimees.ee | Kuulutuste tellimine internetist: kuulutus.ajaleht.ee

Päevahoiu teenusele suunab ja teenuse eest tasub
Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond.

Täiendav info ja nõustamine
tel 5556 9103, e-post pkeskus@gmail.com

DEMENTSETE EAKATE
PÄEVANE HOID

Tartus Kaunase pst 22 päevakeskuses
esmaspäevast pühapäevani

• BÜROODE KOLIMINE
• RAHVUSVAHELINE KOLIMISTEENUS
• ERAISIKUTE KOLIMINE
• KLAVERITE, SEIFIDE VEDU
• LADUSTAMISTEENUSED

KOLIMISTEENUSED          515 8525

WORLDWIDE MOVERS
EXPRESS

Tel 515 8525 • www.ava.ee

Soovid kolida?
Siis koli Eesti suurima

kolimisfirmaga!

• AITAME KOLIDA
  ERAISIKUTEL JA
  FIRMADEL
• KLAVERITE JA
  SEIFIDE VEDU

EXPRESS

KOLIMISTEENUS
TARTUMAAL

KASEPINNUD 
18,33 €/rm
Hind sisaldab 

kojuvedu Tartus 
ja selle ümbruses.
Vesneri saeveski,

tel 5916 3032

_25eur/rm._* 

Keskkonnaamet teatab Aardla liivakarjääri 
rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) 
aruande avalikustamisest.
 
Taotletava Aardla liivakarjääri mäeeraldis asub Tartu maakonnas 
Kastre vallas Aardla külas katastriüksustel Lingi (katastri-
tunnus 18501:001:0562, registriosa nr 448004) ja Treiali 
(18501:001:0461, 117804). Aardla liivakarjääri mäeeraldis 
pindalaga 14,31 ha hõlmab Aardla liivamaardla (registrikaardi 
nr 964, põhimaavaraks täiteliiv). Mäeeraldise täiteliiva aktiivse 
tarbevaru kogus on 588 000 m³ ja kaevandatava varu kogus 
527 000 m³. Maavara kasutusalaks on teedeehitus ja ehitus. 
Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.
 
Otsustaja on Keskkonnaamet (Veski 32, Tartu, 40409; kontaktisik: 
Ivo Ojamäe, tel 505 7438, info@keskkonnaamet.ee). Arendaja on 
osaühing Inest Invest (Tartu maakond, Kastre vald, Aardla 
küla; kontaktisik: Tõnu Ojamaa, saagewirro@gmail.com). 
Keskkonnamõju hindaja on aktsiaselts KOBRAS (Tartu linn, Riia 
tn 35, juhtekspert: Urmas Uri, tel 730 0310, kobras@kobras.ee).
 
KMH aruandega on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul 
01.11.– 30.11.2021 elektrooniliselt Keskkonnaameti veebilehel: 
https://www.keskkonnaamet.ee/ (alalehel Keskkonnatead-
likkus, avalikustamised > Räägi kaasa! > Keskkonnamõju 
hindamiste avalik väljapanek). Ettepanekuid, vastuväiteid ja 
küsimusi KMH aruande kohta saab esitada kirjalikult kuni 
30.11.2021 otsustaja kontaktidel. 
 
KMH aruande avalik arutelu toimub 09.12.2021 kell 17.00 
Lange motokeskuse sisehalli suures seminariruumis aadressil 
Pärnavälja tee 1, Lange küla, Kastre vald ja samal ajal ülekandena 
veebikeskkonnas Teams. Ülekande link: https://bit.ly/3pInAoA. 
Seoses COVID-19ne levikuga ning vastavalt kehtestatud 
piirangutele ohutuse tagamiseks tuleb kohapealsel arutelul 
omada COVIDi tõendit vaktsineerituse või läbipõdemise kohta 
ja kanda maski. Juhul, kui olukord muutub ning avalikud 
kogunemised siseruumides keelatakse, toimub arutelu ainult 
veebikeskkonnas Teams e-aruteluna. Kui puudub arvuti 
kasutamise võimalus, kuid on soov avalikul arutelul osaleda, 
palume võtta ühendust mõju hindajaga hiljemalt 7. detsembril 
(noeela@kobras.ee või tel 5693 9300).

Akende müük: 
+372 329 5650 

www.arugrupp.ee
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Avaldus, CV ja ametikoha
kvalifikatsiooninõuetele vastavust
tõendavate dokumentide koopiad

esitada digiallkirjastatult e-posti
aadressil direktor�kolkja�edu�ee��

TÖÖLE ASUMINE
ESIMESEL
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Omalt poolt pakume:
• tänapäevaseid töötingimusi
• toetavat ja looduskaunist

töökeskkonda
• vahvaid ja särasilmseid lapsi

• igakülgset toetust

Ootame sind, kui
• sul on kvalifikatsioonile vastav haridus

• vene keel on su emakeel
• oskad eesti keelt B2-tasemel

• sulle meeldib meeskonnatöö ja suhtlemine
• armastad lastega töötamist
• oled avatud uutele ideedele


