
Kunsti ost – maalid, graafika,  
seinapildid, kujud, skulptuurid, 
ikoonid. Ka nõukogude perioo-
dist. Pakkuda võib igasuguseid 
esivanematest jäänud asju.  
Tel 5649 5292.

Vanade raamatute, piiblite, 
nahkköites raamatute, fotoapa-
raatide, fotode, fotoalbumite, 
postkaartide, märkide, märgivai-
pade, paberrahade, diplomite jne 
ost. Tel 5649 5292.

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

Ostan ripatseid (nagu pildil), 
märke, koolimärke, medaleid, 
hõberublasid, münte, paberraha-
sid, kellasid, uure, postkaarte, 
hõbedat, ehteid, sõlgi, 
merevaiku ja igasuguseid muid 
kasutuseta seisvaid vanu esemeid. 
Tel 5649 5292.

Müüa 2 ja 3 hõlmaga täisvinta-
der, T-25, T-40AM, kartulipanija, 
kartulisaputaja, randaal, sügav-
kobesti, põllurullid, kitsad va-
heltharimisrattad MTZ-le, peal-
sepurustaja, kühvelkopp, külvik, 
treilerhaagis (kv 3500 kg).  
Tel 516 3405.

Ostan erinevat vanavara: 
raamatuid, tehnikaajakirju, 
mööblit, ordeneid, heliplaate, 
fotosid, raadio, taskunuge, laua-
nõusid, ehteid ja palju muud. 
Kõik vana huvitab.  
Tel 5872 5458.

KINNISVARA

Ost
Noor pere ostab Tartus või selle 
lähedal korraliku maja otse 
omanikult. Tel 5604 6784.

Ostan korteri Tartus  
(kuni 40 000 €). Tel 5326 4350.

OÜ Estest PR ostab põllu- ja 
metsamaad. Tel 504 5215,  
514 5215.

Müük
Garaaž Jaamamõisas. Tel 516 9951.

PÕLLUNDUS

Müük
Hobusesõnnik turbaga.  
Tel 501 8431.
Kõdusõnnik kojutoomisega  
(25 kg kott 4 €). Tel 505 1010.
Toon koju toidukartuli 
(sõnnikuga väetatud, 8 € võrk). 
Tel 5553 7933.

EHITUS
Ehitame ja remondime.  
Tel 5620 5257, www.vanaraad.ee.

Eramute ehitus ja renoveerimi-
ne. Tel 550 3629.

Vannitoafirma renoveerib, ehitab 
uusi vannitube. Teostame ka 
sise-, välisüldehitustöid.  
Tel 631 3330.

Otsin tänavakivi paigaldajaid.  
Tel 522 2777.

SÕIDUKID
Autode kokkuost. Tel 553 3060.

TEENUS
Ehitus ja siseviimistlus.  
Tel 503 9513.

Fekaalivedu, survepesu, ummis-
tuste likvideerimine. Tel 558 8811, 
www.fekto.ee.

Kaardid ennustavad.  
Tel 900 1727, 24/7. Päeva 
tarokaart: ennustus.ee.

Ehitus, remont, siseviimistlus. Pi-
kaajaline kogemus. Tel 5622 9840.

Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
vundamentide soojustus, 
trasside ehitus, septikute 
paigaldus, haljastus, veoteenus 
väikekalluriga. Tel 5190 6480, A.
kopatood@online.ee.

Katuse- ja fassaaditööd, vunda-
mentide remont ja soojustami-
ne. Eramud, korteriühistud.  
Tel 5649 4929.

Katusepesu, värvimis- ja paran-
dustööd. Tel 5565 0673.

Liiva, kruusa, killustiku, mulla ja 
sõelutud mulla müük.  
Tel 5347 0554.

Ohtlike puude asjalik langetus, 
hekkide pügamine. Tel 506 6550.

Ohtlike puude langetamine, 
hooldus, kruntide lõikus võsast, 
puudest. Väiksemad veod, 
kolimised jm. Hinnad kokkulep-
pel. Tel 5364 5833.

Ohtlike puude raie kutsetunnis-
tuse ja tegevuskindlustusega ar-
boristilt. Hekkide lõikus, 
kändude freesimine. Märtsis 
hinnasula –20%. Tutvuge ka teiste 
teenustega: www.vikatimees.ee, 
tel 5666 7776.

Ohtlike puude raie, kändude 
freesimine. Tel 5686 6157.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Puur- ja küttekaevude 
puurimine; pumpade, rauaeral-
dusfiltrite ja septikute paigaldus; 
vee-, kaevu-, kanalisatsiooni-
tööd. www.baltipuurkaev.ee,  
tel 521 7415.

Sünnipäevale mustkunstnik, 
õhtujuht, DJ. Tel 5344 9894.

Torutööd. Vee-, kanalisatsiooni- 
ja küttesüsteemide ehitamine 
ning muud santehnilised tööd. 
Pikaajaline kogemus.  
Tel 5622 9840.

Vedu jäätmejaama 10 €.  
Tel 5365 6075.

Veo- ja kolimisteenus.  
Tel 502 0426.

Viljapuude lõikus ja kujundami-
ne. Tel 5688 5527.

KÜTE
30 cm kuiv lepp 2,50 €, kask 3 € 
40 l võrgus, Sangla turbabrikett 
84 tk alusel 900 kg, kasepuidub-
rikett 96 tk alusel 960 kg, pakitud 
kivisüsi 50–100 mm 25 kg kotis. 
Pellet 8 mm, hele Premium 975 
kg alusel al 200 €. Tel 5373 3626.

Aasta ringi müüa lõhutud 
küttepuud Tartus. Tel 514 8309.

Kase- ja lepapuud. Tel 5330 8671.

Kuivad küttepuud 30 cm võrk. 
Tel 501 8244.

Kuivad puud. Tel 518 3616.

Küttepuud 30, 40, 50 cm.  
Tel 5905 6223.

Kuivad pakitud kütteklotsid. 
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa 3 m küttepuid (hall lepp, 
must lepp, kask) Jõgevamaal,  
Lõuna-Eestis kohaletoomisega. 
Tel 5648 7816.

Müüa lõhutud küttepuud.  
Tel 5345 7403 ja 5340 3583.

Otse tootjalt puitbrikett al 130 €, 
turbabrikett al 130 €, preemium 
pelletid al 185 €, pakitud kivisüsi 
al 230 €, kütteklotsid al 1,50 €, 
kuivad kasekaminapuud 30 cm, 
al 2,60 €. Vedu tel 506 8501, 
kütteladu24.ee.

LOOMAD
Linnu talu Valgamaal Tagulas müüb 
Brown Nicki tõugu pruune 11 kuud 
munenud kanu 2 €/tk E–P kl 8–13. 
Tel 503 1485, 501 7500.

NTN Teenused OÜ ostab veiseid 
kombinaati ja elu peale (lehmad, 
mullikad, pullid). Tasu kohe, soovi 
korral sularahas. Tel 5551 2929.

MUUD
Diivaniparadiisis on leiunurk, kus 
on palju supersoodsate 
hindadega diivaneid, söögitoole, 
tugitoole, kummuteid, diivanilau-
du, sisustustooteid. Tule juba täna 
vaatama aadressil Riia 136, Tartu.

MORTE MATUSETEENUSED
Matuseteenused
Surnuvedu ööpäev läbi
Surmajärgne koristusteenus

Tartu, Vitamiini 7
E–R 9–16, L ja P kokkuleppel
Tel 5668 0680 (24h)
arnezekker@gmail.com

Mahe juurviljakott
Mahe kartul 8 kg
Mahe porgand 2 kg

KUNI 3. APRILLINI on
Tartu Postimehe klienditeenindus

SULETUD.

Kuulutuste tellimine internetist
kuulutus.ajaleht.ee ja kuulutus.postimees.ee.

Lisainfo E–R kella 9–17 tel 666 2525.

KUNI 3. APRILLINI on Tartu Postimehe klienditeenindus SULETUD.
Kuulutuste tellimine internetist kuulutus.ajaleht.ee. Lisainfo e-postil kuulutus@postimees.ee, tel 739 0397.

Andke endast märku – vabatahtlikud,  
abipakkujad ja kodanikualgatused! 
Seoses eriolukorraga riigis otsib Tartu vald vabatahtlikke, 
abipakkujaid ning ka kodanikealgatuste eestvedajaid, kes oleksid 
vajadusel valmis aitama nii nõu, jõu kui ka teenuste või kaupadega. 

Võimalike abikätt vajavate 
olukordade lahendamiseks 
otsitakse inimesi, kes: 
• ei ole vähem kui 14 päeva 

jooksul saabunud välisriigist; 
• ei kuulu COVID-19 riskigruppi 

ega hoolda COVID-19 
riskigruppi kuuluvaid; 

• on vanuses 18–60 aastat; 
• eriti otsime neid, kellel 

on hooldaja või tugiisiku 
kvalifikatsioon. 

Sulle, hea vabatahtlik, on 
garanteeritud: 
• isikukaitsevahendid 
• töövahendid ja juhised 

Vabatahtlikuks registreerimiseks 
palume edastada e-posti 
aadressil kristel.altsaar@
tartuvald.ee järgnevad andmed: 
• ees- ja perekonnanimi; 
• vanus; 
• telefoninumber; 
• e-posti aadress; 
• isikliku transpordivahendi 

olemasolu; 
• olemasolevad kvalifikatsioonid. 

Kui soovid ise panustada 
vabatahtlikuna, soovid pakkuda 
abi toodete või teenuste näol 
või omad infot juba toimivate 
lahenduste kohta, anna meile 
märku!

Telli kohale tulemata!

 ∙ 

Ostame põllumaad
Võimalus müüa maa
tagasiostuõigusega

Tel 5340 4975
polluvara@vestman.ee

www.vestman.ee
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