
KOLMAPÄEV,
8. JUULI 2020

KÕIK EHITUS- JA
VIIMISTLUSTÖÖD
Teeme enamik ehitus- ja viimistlustöid 
(ka elektri- ja sanitaartöid)

• PUITFASSAADID
• AKENDE-USTE PAIGALDUS
• TREPIKODADE REMONT

Kontakt
tel 510 0645

e-post
formcenter@gmail.com

https://formcenter.ee

FASSAADITÖÖD •
    SOOJUSTAMINE •

    ARMEERIMINE JA KROHVIMINE •
    HÜDROISOLATSIOONITÖÖD •

    VUNDAMENTIDE JA SOKLITE SOOJUSTAMINE •
TREPIKODADE REMONT •

Üle 10 aasta kogemusi! 
Anname asjatundlikku nõu ja teeme fassaaditööde
pakkumise lähtuvalt Sinu vajadustest. 

Tel 5843 8814 
kaarel@korlekehitus.ee

Tel 55 888 11 • info@fekto.ee • www.fekto.ee

FEKAALIVEDU, SURVEPESU, 
TORUSTIKE VIDEOUURINGUD, 

RASVA- JA LIIVAPÜÜDURITE 
PUHASTUS, VEE VEDU 

Matusetalitus, mis toob hinge rahu
• Lahkunu transport ööpäev läbi

• Matusekorraldus kogu Viljandimaal
• Kõik matusteks vajalik ühe koha pealt

Tel 558 6502 vastab 24/7
Meie büroo leiad Vaksali 14, Viljandi

www.hingesaatjad.ee

  
HAUAKIVID

MATUSEPLAADID
RESTAUREERIMINE

TRANSPORT, PAIGALDUS
GRAVEERIMINE KALMISTUL

GRANIIT RANDID, HALJASTUS

www.hauakivid.ee

MURU 9, Tartu 
tel 502 8942

Eesti parim 
iseteeninduslik
autopesula*

*Autolehe testivõitja 2019

Viimsi, Sõpruse tee 2;

Miiduranna, Muuli tee;

Laagri, Maksimarketi parkla;

Pärnu, Kaubamajaka parkla;

Tartu, Rebase tn Rimi parkla;

Rapla, Tallinna mnt 2a 

peseise.ee

Müüme
elupuID

Smaragd ja
potitaimi.

Lisaks
valikus

50 erinevat
taimeliiki!
Tel 5194 3567

Palgisalu OÜ

ÜLDEHITUSTÖÖD
KOGENUD MEISTRITELT!

www.armorfassaad.eu
FB - Armor Group OÜ -

Fassaaditööd
5687 6112

armor@suhtlus.ee

• VANNITUBADE 
REMONT

• SISEVIIMISTLUS-
TÖÖD

• FASSAADID
• KATUSED 

KÜSI
HINNAPAKKUMIST!

Laias valikus ahju-, pliidi-, kaminauksi, pliidiplaate, malmist ja
plekist praeahjusid, suitsutorusid, siibreid, tuhareste ja palju muud.

Malmist kaevuluugid.

OÜ Samerite LAOMÜÜK:
Ringtee 26, Tartu • E–R kl 8–16

www.samerite.ee
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Auto- ja koduvõtmete valmistamine.
Lukkude avamine.
Kvaliteetlukkude ja uksetarvikute
müük, paigaldus, hooldus, remont.
Lukusüsteemide projekteerimine.
Kood- ja fonolukusüsteemid.
Metalluste müük ja paigaldus.

Turu 14, Zeppelini Kaubanduskeskus
Tel 744 1656 ja 5656 0116

Kutsetunnistusega kvali�tseeritud
korstnapühkija TahmaToomas

puhastab korstna, lõõrid ja hooldab
küttesüsteeme. 

Tel 5347 4363 
E-post: toomas@tahmatoomas.ee 

www.tahmatoomas.ee 

Helista juba täna! 

k

Müüa ehe talukoht vaikses Endla külas. Traditsiooniline 
taluhoonestus Jõgevamaa küla- ja metsateede vahel.  

Hooned: elamu, ait, laut, kelder, saun ning kuur. Vajavad 
remonti. 2 kinnistut – 6 ha. Erihind 54 900 €

Tero Villik,   5812 7432, tero@lahekinnisvara.ee

Müüa 2-toaline korter Kaupmehe tn hinnatud Tila külas, 
Tartu lähedal. Eluruumide pindala 53,9 m², I korrus,  
terrass 7,9 m², panipaik 4 m², kindel parkimiskoht.  

Energiaklass B. Hind 96 500 €
Egert Tiidor,  5858 5671, egert@lahekinnisvara.ee

Müüa 4-toaline korter täielikult renoveeritud kortermajas 
Männi tänaval Kambjas. Üldpind 76 m², 2 rõdu, korteri 
juurde kuulub panipaik . Korter vajab renoveerimist.

Hind 60 000 €
Merily Meedla,  5650 6958, merily@lahekinnisvara.ee

Müüa majaosa Näituse tänaval Tartus Tähtveres. Pakku-
mine ei ole avalikult portaalides. I korrus. Majaosa kinnis-
tu suurus u 600 m². Üldpind 94,7 m² + suur keldriosa. Vajab 

kapitaalremonti, uus õhksoojuspump on paigaldatud.
Hind 90 000 €  

Tero Villik,  5812 7432, tero@lahekinnisvara.ee

• Kui tahad olla oma aja ja sissetuleku peremees, 
• oled ettevõtlik ja Sulle meeldib inimestega suhelda

• Sul on kogemus maaklerina või hindajana 
• oled täpne ning huvitud kinnisvarast –  

see töö on just Sinu jaoks ideaalne!  
Uuri lisa, ootan Sinu kõnet!

Sten Šois, sten@lahekinnisvara.ee,  5622 2313

Telli meilt kinnisvara hindamine!
Eksperthinnanguid annavad kutselised  

ja soovitustega hindajad:

Egert Tiidor  
Kutseline nooremhindaja

Kinnisvara konsultant-maakler  
 +372 5858 5671  

egert.tiidor@lahekinnisvara.ee

Tanel Allas  
Kutseline nooremhindaja

Kinnisvara konsultant-maakler
 +372 5351 5322

tanel.allas@lahekinnisvara.ee

Tule tööle maakleriks või hindajaks!

UUS PAKKUMINE!

UUS PAKKUMINE!

JUULIKUU ERIHIND!

JUULIKUU ERIHIND!
Eedeni keskus Kalda tee 1C, Tartu

ItalynaKing Jalatsipood
italynaking

11,90 €

12,90 €

20,90 €

14,90 €

14,90 €

19,90 €

18,90 €

16,90 €

17,90 €

26,90 €

13,90 €

13,90 €

16,90 €

Suurused 31–36

Suurused 21–26

Suurused 21–26

Suurused 21–26

Suurused 27–32

OÜ PLEKK-KATUS

TARTU
Riia 138 hoovis
Tel: 5343 0334
katusplekk@gmail.com

TALLINN
Kadaka tee 4
Tel: 506 5659
info@plekiladu.ee
www.plekiladu.ee

Plekksepatööd ja plekimüük



Tartu turuhoone on avatud E - L 7:30 - 16,  P 9 - 15Nr. 8 Juuli 2020

Tartu Turg on koht, kust linlased leia-
vad värskeid vilju ja taimi, et keha ning 
vaimu vitamiinidega kosutada. Talupi-
dajatele ja väikekaupmeestele on turg 
üks vähestest müügikanalitest, kus ise 
oma toodetega kaubelda. Väiketootjale 
on see esmane lihtne müügikoht ostja-
ga kohtumiseks ja ostjale mõnus paik 
kauplejaga suhtlemiseks. Turu missioon 
on toetada väiketootjat-kauplejat ja või-
maldada neile igapäevane töö igas olu-
korras. 

Turul on kaubale nõuetekohased laod 
ja kauplejatele mugavad olmetingimu-
sed. Kaks aastat tagasi renoveeritud 
turuhoone keldris on sobiva tempera-
tuuriga ruumid nii värske liha lõikuseks 
kui ka aedviljade hoidmiseks. Uued letid 
on mahukad ja tagavad kauba säilimise. 
Turul võib saada kauplemisloa nii üheks 
päevaks kui ka oluliselt pikemaks ajaks. 
Nädalavahetustel käivad külaliskauple-
jad müümas värskeid tooteid, mida ja-
gub vaid päevaks-paariks.

TURG PAKUB 
LINNAINIMESELE 
TOIDUPOOLIST JA 
TALUPIDAJALE TÖÖD

Turuhoone parima teenindusega müügi-
leti valime igal kevadel ja sügisel heade 
ostjate abiga. Turg premeerib asjatund-
likke ja aktiivseid müüjaid ning annab 
neile Turu Päikese märgi. Hetkel oma-
vad Turu Päikese märki Leopoldi Lihaleti 
müüjad, kes selle auga välja teenisid.

Igal laupäeval on Tartu Avaturu tagumi-
ses müügireas kohalikud käsitöökauple-
jad. Ostja saab uudistada rahvariideid ja 
ehteid, looduskosmeetikat ja seepe, kalt-
suvaipu ja lõikelaudu – midagi põnevat 
igale maitsele. Selline omanäoline kau-
bavalik ja huvitavad kohalikud valmis-
tajad on käesoleval suvel esmakordselt 
turul.

Kodumaise talutoodangu propageerimi-
seks on loodud Turu Tempel, kvaliteedi-
märk eeskujulikele kauplejatele, kes ise 
toidukraami kasvatavad või valmistavad 
ning seda turul müüvad. Tervislik toi-
tumine tähendab ju ka seda, et sööme 
meie lähemas ümbruskonnas kasvata-
tut ja toodetut. Igaüks meist saab ühist 
elujärge parandada, kui pruugib kohalik-
ke toiduaineid. Hoiame loodust ja anna-
me tööd oma naabrile.

Külastades ise Lõuna-Eesti köögiviljakas-
vatajaid, olen mõistnud, et see on nende 
elustiil, mitte äri. Tartu Turul on suurim 
heameel seda järjepidevust toetada ja 
linlastele sedakaudu maaelu tutvustada.

Turg osaleb ka Autovabaduse puiesteel, 
mis alustab juulis, ning korraldab Turu 
festivali augustis. Avaturul alustab Eesti 
esimene maasikaostu drive-in neljapäe-
viti ja reedeti kell 16–18. Rohkem infot 
leiad: https://www.facebook.com/tartu-
turgas/

Turg on alati olnud hinnatud ja väärtus-
lik partner väiketootjale, vastutustund-
likule kauplejale ja värskust hindavale 
kliendile. Turg on Eesti toidu visiitkaart 
Tartus, mis ise küll midagi ei müü, vaid 
koondab kvaliteetse ja teadaoleva pä-
ritoluga kauba ning aitab kaasa selle 
vahetule pakkumisele linlastele. Turg on 
olnud ja jääb Tartu linnakeskkonna olu-
liseks osaks ja linnakodaniku meelispai-
gaks.

Oleme avalik ettevõte ning meile läheb 
väga korda tartlaste arvamus ja konst-
ruktiivne tagasiside. 

      Tule turule!               

Turu Teataja

Turg ise ei müü, vaid annab kauplejatele 
müügikoha. Turuhoones endas on iga-
päevaselt ligi 60 kauplejat ja tuhandeid 
tooteid. Kodumaise aedvilja hooajal on 
Tartu Avaturul üle 200 erineva kohaliku 
kauba müüja. Turul toimuvate laatade ja 
muude aktsioonide raames lisandub küm-
neid külaliskauplejaid. Müüakse nii Eestist 
kui ka Euroopast pärit värsket toidukau-
pa. Avaturul asuvatest kioskitest leiab ka 
kodukaupa, riideid, käsitööd, jalanõusid, 
kardinaid ning tooteid, mida tõepoolest 
mujalt ei leia. 

Turg erineb poest – meie müüjad on le-
gendaarsed ja pika kogemusega, nende 
soovitused on kulda väärt. Paljud kaup-
lejad on ise ka toodete valmistajad, kas-
vatajad. Palju kaupa müüakse lahtiselt ja 
pakendivabalt, millega hoiame keskkon-
nasõbralikku joont. Paljud väikekauplejad 
varuvad tooted ainult päevaks, et kauba 
värskus oleks maksimaalne. Turg on ka 
mõnus ajaveetmise koht, kus saad koha-
likus kohvikus süüa, kauplejaga suhelda, 
hankida ehedat ja erilist toodet otse toot-
jalt. Sellist suhtlusvormi on tavakaupluses 
raske leida. 

TURULT LEIAD KÕIKE



MORANGO AED JA AASA TALU

Morango Aias ning Aasa Ta-
lus tegutsevad kõrvuti kaks 
generatsiooni pererahvast, 
kes tegelevad maasika- ning 

lillekasvatusega. Kasvuhoonetes ning 
põldudel toimetab nii ema, isa kui ka 
tütar perega ning maatöö pole võõras 
ka kõige noorematele. Tegeletud on 
ka kartulikasvatusega, kuid tänaseks 
on see minevik ning peremehe meenu-
tustest võiks lausa raamatu kirjutada! 
Praegu on valikus ka tomati- ja kurgi-
taimed, mida pakutakse müügiks avatu-
rul. Turulkäimine pole pererahvale võõ-
ras, käsi saadi valgeks juba Leningradi 
aegadel. Morango Aed ning Aasa Talu 
on head näited sellest, kuidas erinevad 

generatsioonid võivad tunda kirge sa-
made asjade vastu ning koostööst sün-
nib midagi imelist.

Fotod: erakogud
Tekstid koostanud Rene Kiis, Tartu Turu tegevjuht
info@tartuturg.ee
www.tartuturg.ee 
facebook.com/tartuturgas/

TURUHOONE  AVATURG TURUHALL
01 alooS  01 alooS 1 tsp esudabaV

E-L 7:30-16  E-R 7-17 E-L 8-16
P  9:00-15  L-P 7-16 P 8-15

Tartu Turu saadikud tegid Tartu ümber tiiru ning astusid läbi talunike juu-
rest, kes oma toodangut Tartu Turul pakuvad. Käisime nii suurtes kui ka 
väikestes taludes, igaüks neist oli omanäoline ja imetlusväärne. Tahame 
neid omalt poolt tänada Turu Templiga, austamaks talunikke ning nende 
kasvatatud kodumaist ja maitsvat kaupa.

TONTOLI MARJATALU

Tontoli Marjatalu  asub Põl-
vamaal, looduskaunis Pi-
kareinu külas. Tontoli Mar-
jatalu valdusi on tegusas 

perekonnas pärandatud edasi juba 
põlvest põlve. Perenaine Tiina ja pere-
mees Kaido koos poegadega harivad 
maasikapõlde maaliliste voorte vahel, 
kus marjapõõsad looklevad nii kaugele, 
kui silm seletab. Põhiliseks müügiartik-
liks on maasikad, mida nad kasvatavad 
lausa 13 hektari suurusel pinnal. Lisaks 
kahele maasikasordile leiab Tonto-
li Marjatalust ka nelja sorti vaarikaid. 
Väiksemas mahus kasvatatakse ka to-

matit, kurki ja hernest, mis oma hea-
duses maasikatest maha ei jää. Tontoli 
Marjatalu lett on leitav Tartu avaturul.

OJAVEERE AED

Ojaveere Aed asub Naha 
külas, Räpina vallas. Talu 
peremees, õppinud agro-
noom Ülar Liiv, on tegele-

nud taime-, köögivilja- ja marjakas-
vatusega juba alates 1992. aastast. 
Sellest ajast alates on talu varustanud 
toorainega ka Salvestit, kuid väga palju 
erinevat toodangut jõuab selle kõrvalt 
ka Tartu turule. Ülari talus on mitu-mi-
tu kasvuhoonet, kus võrsuvad kaunid 
kevadlilled ning laiuvad lopsakad lille-
ampliväljad. Pihlaka talu põldudel kas-
vavate maasikate- ning köögiviljade 
põllud laiuvad ümber Ülari maja igas 

ilmakaares. Sealt võib leida veel uba, 
hernest, kapsast, tomatit, kurki, kõrvit-
sat ja igal aastal katsetab Ülar ka uusi 
sorte, mida klientideni viia.

LAARI TALU

Laari Talu näol on tegu pe-
retaluga. Särav perenaine 
Kadri kõnnib oma isa jälge-
des ning maasikakasvatu-

sega on siin tegeletud juba 11 aastat. 
Alustati tagasihoidlikult – vaid 8 maa-
sikavaoga. Nüüdseks on vagusid oluli-
selt rohkem ning maasikameetreid tu-
leb põldudel kokku suisa 50 000! Kadri 
keskendub vaid maasikakasvatusele, 
neid on võimalik osta nii värskena kui 
ka kuivkülmutatult, niisama söömiseks 
kui ka moositeoks, erinevaid sorte on 
mitmeid. Kadri teab maasikate fi losoo-
fi at täpselt – mari PEAB olema maitsev!

JOOSEPI TALU

Joosepi Talu  on pereettevõ-
te, mis asub Põlvamaal Ahja 
alevikus ning on tegutsenud 
juba ligi 20 aastat. Joosepi 

talu maasikaväli laiub kokku 30 hektari 
suurusel pinnal ning lisaks kasutatakse 
esimest aastat ka kasvutunneleid. Pe-
repoeg Ranet Roositalu süda tuksub 
maasikatele, selles pole kahtlust. Tänu 
tulihingelisele pühendumisele on Joose-
pi Talu maasikad klass omaette! Pea-
le maasikakasvatuse tegeleb Joosepi 
talu rahvas ka külmutatud frigotaime-
de müügiga, mis kannavad vilja juba 
esimesel aastal. Tartu avaturul asu-

vad Joosepi talu maitsvad ja magusad 
maasikad müügilettides 205 ja 206, lett 
asub ka Turuhoone kõrval. Heida pilk 
ka Joosepi Talu Facebooki kontole.

LUUNJA MAASIKAS JA LUUNJA KÖÖGIVILI

Luunja Maasika ning Luunja 
Köögivilja valdused laiuvad 
100 hektari suurusel maa-
alal ning peaaegu sama 

palju, kui on maad, on ka seal kasva-
tatavaid kultuure. Nagu nimigi ütleb, 
asuvad ettevõtted Luunja vallas, Tar-
tumaal. Perepoeg Mart koos isaga on 
positiivsed ja hakkajad mehed, kellele 
meeldib käia ajaga kaasas, katseta-
da uusi taimekultuure ning tegeleda 
just sellega, mis silma särama paneb. 
Nende jaoks ei eksisteeri mitte prob-
leemid, vaid lahendused, ning viimas-
te otsimisega peab korralik põllumees 

tegelema hommikust õhtuni. Luunja 
meeste käest on võimalik soetada nii 
maasikaid, vaarikaid kui ka kõikvõima-
likku köögivilja. Nende leti leiad avatu-
rult.

LÄTTE TALU

Viljar Varrik on Vasula ale-
vikus asuva Lätte Talu pe-
remees ning tema maasika-
põldude lõppu silmaga näha 

ei ole, ühe vao pikkus on lausa 350 
meetrit ning kokku on selliseid vagusid 
10 hektarit. Kahel hektaril on maas ka 
hernes. Maasikakasvatusega alustas 
Viljar tegelikult juba põhikoolis käies 
ning aasta-aastalt on see ettevõtmi-
ne kasvanud, arenenud ning ka tead-
misi on selle aja jooksul ohtralt juurde 
tulnud. Praeguseks on kasvatatavaid 
maasikasorte kokku kolm ja need on 
selekteeritud ülima hoolega.

Turuhoones saab süüa!
Tartu Turuhoones ei ole kellelgi tühja kõhtu vaja kannatada - 

selle eest hoolitsevad Emajõe Pruulikoda ning Urve Köök. 

Emajõe Pruulikoja Õllekeldrist  leiab tõeline õllesõber 
külma keelekastet ning maitsvaid snäkke. 

Vaata lähemalt Pruulikoja FB lehelt.
Avatud E-P, päevapakkumised saadaval alates kella 11:00st.

Urve Köögi perenaine pakub igapäevaselt 
erinevaid koduseid toite nii kohapeal nautimiseks kui ka kaasaostuks. 

Avatud E-P, päevapakkumised kell 12-14.

Eelpool mainitud tootjad müüvad oma kaupa Avaturul ja Turuhoone ees. Lisaks 
omavad Turuhoones auväärset templit ka Taluturg, Kalatalu Härjanurmes, Kuu-
siku talu, Pajumäe. Juulis on kohal ka Aiandi talu, kes kasvatab mõnel hektaril 
maasikat, kartulit, hernest, sibulat ja muud.
Avaturul kauplevad Turu Templi märgi alt alates eelmisest aastast: Langemäe, 
Wiira, Kuusiku, Ääre, Kenaste, Järve, Lohu, Aia talud.
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Boilerite ja veemõõtjate 
vahetus, san-tehn tööd.  
Tel 5646 9025.

Ehitus ja remont, katusetööd, 
puitfassaadid, siseviimistlus, 
plaatimine, vannitoad.  
Tel 5332 3648.

Elektritööd. Tel 505 5782.

Kardaanide remont  
Tartus Jaama 134b  
(kohapeal vahetusfond).  
Tel 5624 2888.

Korstnapühkija, ka maal, 
redel kaasas. Tel 5191 6605.

Korstnate ehitus ja remont 
koos vajalike plekitöödega.  
Tel 5618 9517,  
joosep.sepp@mail.ee.

Mustkunstnik, õhtujuht, DJ, 
pulmaisa. Tel 5344 9894.

Ohtlike puude raie ja kändude 
freesimine. Tel 5686 6157.

Ohtlike puude langetamine.  
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.

Pottsepatööd ja remont.  
Tel 552 1416.

Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont.  
Tel 5638 1774.

Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Rõngaste vahetamine.  
Tel 5840 0240.

Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont.  
Tel 5679 3951.

Liiva, killustiku, mulla jm 
vedu. Kopatööd.  
Tel 505 1105.

Santehnik. Tel 5344 8170.

Müüa garaaž Jaamamõisas.  
Tel 516 9951.

Müüa talumaja privaatses 
kohas Võrumaal.  
Tel 5457 6942.

Ostan 1-toal korteri.  
Tel 5685 2222.

Ostan 2-3-toal korteri.  
Tel 5600 4114.

Ostan keskk 2-toal korteri.  
Tel 5669 9293.

Üürile võtta 1-toal korter.  
Tel 5561 4114.

Üürile võtta 2-3-toal korter.  
Tel 503 2345.

Müüa imearmsad tuhkrukut-
sikad. Tel 5395 4194.

Müüa Vene sinist tõugu kassi-
pojad. Üks neist pikakarvaline. 
Tel 5379 5346.

Ostan kitsi. Tel 5888 8803.

Müüa töötav lillekauplus  
(või ka ainult külmik).  
Tel 502 3167.

18.07 kell 9–16 suvelaat  
Elvas Keskväljaku parklas.  
Tel 5661 8707.

Aedade ehitus. Tel 5565 0673.

Ahjude, pliitide ja kaminate 
remont. Tel 5594 6425.

Tasuta äravedu: vanametall, 
akud, raamatud.  
Tel 521 2642.

Tänavakivide paigaldus, 
aedade ehitus, lammutus-
tööd, haljastustööd.  
Tel 5608 1124,  
e-post: raudnekivi@online.ee.

Vannitoafirma renoveerib, 
ehitab uusi vannitube.  
Tel 631 3330.

Vajatakse vaarikakorjajaid 
Otepää vallas juulis-augustis. 
Transport Tartust korraldatud. 
Info ja registreerimine  
tel 5698 5765.

Printerite müük, remont. 
Toonerid, tindid. Kiire 
täitmine. Paber.  
E–R 9.30–15 Raekoja 13,  
tel 744 1213, futari.ee.

Müüa sauna- ja suitsuahjud, 
boilerid. Tel 505 4355.

Müüa värsket Võrumaa mett 
koos kohaletoomisega.  
Tel 5590 3823.

Ehete ost – merevaik, sõled, 
sõrmused, käevõrud, ketid 
jm. Tel 5649 5292.

Kunsti ost – maalid, graafika, 
seinapildid jne. Raha kohe.  
Tel 5649 5292.

Ostan metsa ja põllumaad. 
Eraisik. Tel 5807 8644.

Vanade postkaartide, fotode, 
fotoalbumite, fotoaparaatide 
ost. Tel 5649 5292.

Vanade raamatute, piiblite, 
nahkköites raamatute ost.  
Tel 5649 5292.

Ostan igas seisukorras  
traktoreid. Tel 5884 1935.

Said päranduseks korteri  
või plaanid kolida?  
Ostame üleliigse vanakraami 
ja raamatud.  
Tel 5649 5292.

Raamatud, piiblid, ehted, 
sõled, merevaik, hõbe, 
mündid, märgid, medalid, 
postkaardid, fotoalbumid, 
maalid. Igasuguse vanavara  
ja kunsti ost! Raha kohe.  
Tel 5649 5292.

AUTO- ja MOTOKOOL
www.sõiduõppe.ee

A-, B-, BE-, C-, CE- ja D-kategooria
koolitused:

• Ametikoolitused 140 h ja täienduskoolitu-
  sed 35 h kood95 veoautojuhtidele ja bussi-
  juhtidele
• ADR-koolitused ohtlike ainete vedamiseks
• Lõppastmekoolituse kiirkursus
• Järelkoolitused juhtimisõiguse taastamiseks
• Esmaabikoolitused

Kuulutused on täismahus loetavad 
ka digilehes tartu.postimees.ee

Koos Tartu Postimehega igal kolmapäeval

SUUR VALIK
KINNISVARAKUULUTUSI

Tartus ja Tartumaal!

www




