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Antiigi, kunsti ja vanavara ost! 
Maksan hästi! Tel 5674 0610.

Maalide, graafika, kujude jm 
kunsti ost. Tel 5649 5292.

Nõukogudeaegse vanakraami 
ost! Tel 5674 0610.

Raamatute, sõlgede, 
merevaigu, hõbeda, kunsti jm 
vanavara ost. Tel 5649 5292.

Tarbeklaasi vaaside ost! 
Maksan hästi! Tel 5674 0610.

Vaaside ost. Tel 5649 5292.

Vanade raamatute ost.  
Tel 5649 5292.

Ostan nostalgilisi nõusid-
serviise (ka üksikuid), naiste 
ehteid (sõled, mansetid jne.) 
Huvitavad ka karpides lusikad, 
vaasid, maalid jne.  
Tel 5356 0761, Liina.

Ostan vanu rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, postmarke, 
albumeid, vimpleid ja palju 
muud. Tel 5872 5458.

Ostan Vene kellasid (ei pea 
olema töökorras) ja muud 
erinevat vanavara: raamatuid, 
mööblit, heliplaate, lauanõusid, 
rinnamärke, fototehnikat ja 
palju muud. Kõik vana huvitab! 
Tel 5872 5458.

Tee oma vanad ja kasutuna 
seisvad asjad rahaks! Ostan 
väga erinevat vanakraami!  
Tel 5674 0610.

KINNISVARA

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

Müük
Kas tahad teada, kuidas  
saada oma kinnisvara eest  
maksimaalset tulu?  
Uuri lähemalt: tel 5558 6407,  
lauri.maevalja@varakeskus.ee.

Üürile anda
Intelligentne, puhtust ja sõnapi-
damist armastav naispensionär 
leiab elamispinna (Tammelinn, 
eramaja 2 korrus, 2 tuba, köök, 
esik, WC, eraldi sissepääs, sauna 
kasutamise võimalus), kui on 
nõus olema abistaja-seltsiline 
allkorrusel elavale vanaprouale. 
Tel 529 5618.

TÖÖ

Pakun tööd
Aknaid-uksi tootev OÜ Finak 
(Tartumaal) pakub tööd koge-
mustega erikujuliste akende 
valmistajale.  
Info tel 518 4480  või saata  
CV ira@finak.ee.

SA Nõo Hooldekodu pakub 
tööd hooldus- ja abihooldus-
töötajale.  
Täiendav info tel 5332 0748.

PÕLLUNDUS

Müük
Toidukartul, sibul, punapeet. 
Tel 5569 7323.

Toon koju jõuluhane või 
muskuspardi (vabapidamine). 
Tel 5553 7933.

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

EHITUS
Vannitoa ehitus. Tel 631 3330.

Väikefirma teostab  
sise- ja välisehitustöid.  
Tel 5806 8378.

SÕIDUKID
Autode kokkuost.  
Tel 553 3060.

Autode ost. Tel 5693 2565.

Ostan Toyota marki sõidukeid. 
Tel 5896 1576.

KODU
Müüa sauna- ja suitsuahjud. 
Tel 505 4355.

TEENUS

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

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

Kaardid ennustavad 24/7  
tel 900 1727.

Kaevetööd 14 t ekskavaatoriga. 
Tel 5693 5335.

Katuse pesu ja värvimine,  
tel 5555 8730.

Korterite, vannitubade remont. 
Tel 518 6792.

Ohtlike puude langetamine, 
hooldus ja äravedu tegevus-
kindlustusega arboristilt.  
Töö kiire ja korralik! Jää ja lume 
eemaldamine katuselt. Tel  
5666 7776, info@vikatimees.eu.

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

Tänavakivi ja fassaadipesu,  
tel 5555 8730.

Ummistuste likvideerimine 
24/7. Tel 521 4808.

Veo- ja kolimisteenus.  
Tel 502 0426.

KÜTE
30 cm ja 40 l: kuiv lepp 2,80 €, 
kuiv kask 3,20 €. Alusel: puit-
brikett 960 kg, turbabrikett. 
Hele pellet 205 €/ 990 kg.  
Vedu tasuta. Tel 5373 3626.

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

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

LOOMAD
Ostan lambaid ja kitsi.  
Tel 5888 8803.

MUUD
Konservikarbid, kaaned, 
kaanetajad, roostevabad  
autoklaavid. Tel 506 8501.

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

Ostan maad. Tel 5381 0616.

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

KONTSERT

Jõulukontsert
Kolmapäeval, 15. detsembril 
kell 18 laulavad Tartu  
Kolgata kirikus Veski tn 40 
Tartu Ülikooli Akadeemilise 
naiskoori vilistlaskoor Ülle 
Sakariase juhatusel ja Alatskivi 
Kunstide kooli laululapsed 
Made Ritsingu juhatusel. 
Sissepääs prii.

Jõulupastoraal
16. detsembril kell 19  
Tartu Pauluse kirikus  
«Jõulupastoraal»  
Kristel Aer (orel), Duo  
Telluur: Heli Ernits (oboe),  
Kirill Ogorodnikov (kitarr). 
Piletid hinnaga 12 ja 8 € 
saadaval Piletilevis,  
www.interpreet.ee.

ETENDUSED

Etendus
11. detsembril kell 11 toimub 
Laulupeomuuseumis (Jaama 14) 
Perehommik etendusega 
«Kadunud kallistus».  
Pääse 8 eurot.

SPORT

Sulgpalliklubi
Rahvusvahelised noorte  
GP-6 sulgpallivõistlused.  
11. detsembril kell 9 A. Le Coqi 
spordimajas rahvusvahelised 
noorte sulgpallivõistlused GP-6 
viies erinevas vanuseklassis. 
Üksikmängude finaalid alates 
kella 16. 12. detsembril kell 9 
paarismängud. Finaalid alates 
kella 15. Pealtvaatamine prii. 
Covidi-tõend vajalik.

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
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KOGRED OÜ
Aastaringne kinnisvarahooldus, 

trepikodade koristus, heakorratööd, 
hekilõikus, niitmine, lehekoristus, 

lume- ja libedusetõrje

oukogred@gmail.com • 56241677

Detsembris muutus mänguasjamuuseumi 
mängutuba piparkoogilõhnaliseks jõulutoaks, 
kus igal nädalal sünnib uus jõuluime. Hubases 
jõulutoas saab nii meisterdada, pere ja sõpra-
dega koos mängida kui ka ehitud jõulupuu all 
peagi saabuvast jõuluvanast unistada. 

Pühapäeval, 12. detsembril kella 12.30–14.30 
toimub jõulutoas eriline Toruńi präänikute 
töötuba, mida juhendab Krzysztof Lewan- 
dowski kuulsast Toruńi präänikuajaloomuu-
seumist. Tuba saab täis magusat piparkoogi- 
lõhna ning osalejail on võimalik aimu saada, 
milliste piparkookidega võtavad jõule vastu 
Poola kõige kuulsama piparkoogilinna ela- 
nikud. Töötoa toob Tartusse Poola Vabariigi 
suursaatkond.

Viimasel advendipühapäeval, 19. detsembril 
kella 12–14 esitletakse jõulutoas uut muuseu-
mi mänguasjadest inspireeritud lasteraamatut 
«Nässu ja kohutavalt kole kummik». Lisaks 
raamatu uudistamisele on sel pühapäevahom-
mikul võimalik piparkoogikummikuid ja 
piparkoogioravaid kaunistada ning jõulu-

ingleid meisterdada. Raamatu «Nässu ja 
kohutavalt kole kummik» jutud ja luuletused 
on kirjutanud Marge Pärnits, fotod teinud 
Siim Vahur, raamatu kirjastas Tartu Mänguasja- 
muuseum.

Kõigil teistel muuseumi lahtiolekupäevadel 
saab jõulutoas meisterdada pisikesi kinke 
päkapikususside tarbeks: jõuluingleid ja kingi- 
karpe, kuusekesi ja pühadekaarte. Suuremaid 
kinke leiab aga muuseumi fuajees avatud 
jõulupoest.
 

Jõulukuu lõpul on mänguasjamuuseum 
avatud vastavalt jõulugraa�kule: 

23. detsembril muuseum avatud kella 11–15

24.–26. detsembril kogu muuseum suletud!

27. ja 28. detsembril on muuseum ja 
mängutuba avatud kella 11–15

29. ja 30. detsembril on muuseum 
avatud kella 11–18

31. detsembril ja 1. jaanuaril 
kogu muuseum suletud!

Ilusaid pühi ja rõõmsate kohtumisteni mänguasjamuuseumis ja jõulutoas!

Jõulutoa väikesed imed Tartu Mänguasjamuuseumis


