
KOLMAPÄEV,
9. SEPTEMBER 2020

Multši müük Lõuna-Eestis

Saab ka ise järele tulla
Töötame iga päev 9–21

Telefon 5884 1525
Lõuna-Eesti Haljastus

• BIG BAG 1,7 m³
• 80 L kott
• puistena

Kevadel üks mure vähem!

KASVUHOONETE
MÜÜK ja PAIGALDUS

alates 299 €

lounaeestihaljastus.weebly.com
Tel 5884 1525
Näidistega saab tutvuda
Reolas Ülenurme vallas 
Tartumaal (Tartust välja-
sõidul Võru suunas, 
Põlva ristmikul)

Müüme lõhutud 
KÜTTEPUID

kask al 36 €/m³
lepp al 30.60 €/m³

Alates 5 m³ Tartu ja Elva 
piires vedu TASUTA!

Tel 5684 4554
www.sakkose.ee

� Fassaadide
    soojustamine
� Siseviimistlustööd

Tel 513 4409

www.soojest.ee

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

Tahmakassettide täitmine ja müük
• Tindikassetid
• Printerite hooldus ja remont
Telli Tartus tooner või tindikassett samal päeval koju või 
kontorisse. Tuleme tasuta kohale E–P 8–20
Väljapoole Tartut Smartpostiga saatmine tasuta

Tel 5197 6588 / info@itkiirabi.ee / www.itkiirabi.ee

Selle kupongiga 2020. aasta lõpuni soodustus -20%

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

FEKAALIVEDU, SURVEPESU, 
TORUSTIKE VIDEOUURINGUD, 

RASVA- JA LIIVAPÜÜDURITE 
PUHASTUS, VEE VEDU 

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

Tartus Tähe 91a 734 8917��������������

Parimad pakkumised
robotniidukitele! 

KRAFTMAN
REMONT.  EHITUS.  KONSULTATSIOON.

KUSI JARELMAKSU!

5812 6160

WWW.KRAFTMAN.EE
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Maja, Mato talu, 3-toaline, Talvikese küla
11. septembril kell 12, eelregistreerimisega
Inga Rattasepp 5629 2700

Erihind!

135 500 €

Korter, Aardla 19, 2-toaline, Ropka
9. septembril kell 15, eelregistreerimisega
Inga Rattasepp 5629 2700

Erihind!

66 000 €

Korter, Jaama 71, 2-toaline, Ülejõe
10. septembril kell 12
Philip Saksing 5348 4806 

Erihind!

132 000 €

Korter, Mõisavahe 18, 2-toaline, Annelinn
13. septembril kell 13, eelregistreerimisega
Viktor Volkov 5624 7000

Erihind!

56 000 €

Korter, Vallikraavi 17, 3-toaline, Kesklinn
9. septembril kell 12, eelregistreerimisega
Inga Rattasepp 5629 2700

Erihind!

115 500 €

Korter, Lai 27, 4-toaline, Kesklinn
6. septembril kell  12,  eelregistreerimisega
Inga Rattasepp 5629 2700

Erihind!

169 000 €
Korter, Lääne 3, 2-toaline, Jaamamõisa
10. septembril kell 14, eelregistreerimisega
Inga Rattasepp 5629 2700

Erihind!

48 500 €

Korter, Oa 1, 3-toaline, Supilinn
11. septembril kell 12, eelregistreerimisega
Philip Saksing 5348 4806

Erihind!

199 000 €
Korter, Papli 10, 2-toaline, Tõrvandi alevik
10. septembril kell 18, eelregistreerimisega
Philip Saksing 5348 4806

Erihind!

48 000 €
Korter, Väike kaar 2b, 3-toaline, Vaksali
10. septembril kell 15, eelregistreerimisega
Philip Saksing 5348 4806

Erihind!

105 000 €
Maja, Vabaduse, 7-toaline, Räpina linn
9. septembril kell 12, eelregistreerimisega
Philip Saksing 5348 4806

Erihind!

54 500 €

Korter, Anne 28, 3-toaline, Ülejõe
10. septembril kell 15, eelregistreerimisega
Inga Rattasepp 5629 2700

Erihind!

83 500 €

Korter, Uus 3, 2-toaline, Ülejõe  
12. septembril kell 14 eelregistreerimisega
Viktor Volkov 5624 7000

Erihind!

70 000 €
Maja, Kopra, 3-toaline, Lootvina küla
11. septembril kell 15, eelregistreerimisega
Viktor Volkov 5624 7000 

Erihind!

95 000 €
Korter, Rukki 3, 3-toal, Elva vald
13. septembril kell 16, eelregistreerimisega
Viktor Volkov 5624 7000 

Erihind!

58 500 €
Maja, Lepa 2a, 4-toaline, Annelinn
12. septembril kell 15, eelregistreerimisega
Viktor Volkov 5624 7000

Erihind!

89 000 €

Vaata pakkumisi lvm.ee/suur-kooginadal

Tule suurele kööginädalale!
Köök on kodu süda, sellepärast alustamegi uute kodudega tutvumist köögist. LVM aitab leida tee 
Sinu uue kodu südamesse! 7.-13. septembrini Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kuressaares.
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TEIE KINNISVARAPARTNER
JUBA

Vahendamine. Hindamine. Haldamine.

Kairet Pintman
maakler
504 8552
kairet.pintman@pindi.ee

Gelena Pulles
maakler
5307 4957
gelena.pulles@pindi.ee

Andras Metsa
äripindade maakler
501 2621
andras.metsa@pindi.ee

Saada CV  
meiega@pindi.ee

Laura Maria Lukas
maakler
506 0027
lauramaria.lukas@pindi.ee

Eva-Mari Luts
hindaja
520 3807
evamari.luts@pindi.ee

Ralf Kiidjärv
hindaja
5657 7639
ralf.kiidjarv@pindi.ee

PAKUME  
TÖÖD



Tartu turuhoone on avatud E–L kl 7.30–16, P kl 9–15Nr. 9 September 2020

HEAD TARTU TURU 
KÜLASTAJAD JA 
KAUPLEJAD!

kord kuuleb seda kauplemise käigus, tei-
nekord tuleb õiget aega oodata. Jagame 
neid lugusid ka Turu Teataja lugejatega, 
vt: tartuturg.ee/turujutud.

Palju kõneainet tekitab küsimus, kui pi-
kalt on turuhoone õhtuti avatud ja mil-
lal üks või teine kaupleja oma tegevuse 
lõpetab. Kui sealihaga kaupleja alustab 
tööpäeva sellega, et kell viis valib tapa-
majas sobivad lihakehad välja ning see-
järel tükeldab need kogenud võttega 
turuhoone keldris, et värske liha ostjale 
sobival kujul avamise ajaks letil olemas 
oleks, siis vaevalt jagub tal õhtul kell 
seitse iga ostja jaoks sära silmadesse. 
Samuti tunduks imelik, kui mesinik, kellel 
päevaks kaasa võetud kogus meepurke 
on juba lõunaks uue omaniku leidnud, 
seisaks oma tühja leti taga veel õhtul. 
Seepärast on hetke olukorrast tulenev 
kauplemine turule iseloomulik ja seda 
omapära ei tahaks me kaotada. Peale-
gi pakub turuhoone oma paindlikkusega 
tihti hoopis erilisemat sortimenti kui üks-
ki supermarket seda suudab.

Läbi aegade tuntakse turgu kui mõnusat 
kokkusaamise ja toidu nautlemise koh-
ta. Lisaks kauba kaasa ostmisele veede-
takse perega mõnusalt aega, süüakse 
ja suheldakse kauplejatega. Selle suuna 
oleme ka meie võtnud. Turuhoone Urve 
köögist saad hommikuputru juba kl 8-st 
ja päev läbi pakutakse nostalgilisi toite. 
Turuhoone keldris asub Emajõe Pruuli-
koda oma käsitööjookide sortimendi ja 
söökidega. Uued toitudega kauplejad 
turuhoone esitlusköögi ümbruses ja hoo-
ne ees rikastavad pilti veelgi ning lisavad 
valikut ka nooremale külastajale. Nii 
avaturult kui ka turuhoonest saab tööle 
või kooli ruttaja hommikukohvi ja sooja 
saiakese.

Homsest pühapäevani toimub turu-
hoones sügislaat ja laupäeval avatu-
rul Maarjalaat. Külastajale pakutakse 
palju põnevat külaliskauplejate poolt, 
turuhoone esitlusköögis on mitmed ko-
kad jagamas maitsvat ja toidunippe, iga 
päev avame uue kaupleja müügikoha. 
Rohkem infot: tartuturg.ee ja FB-s.

Turul toimub iga päev!
      Tule turule!            

Rene Kiis
Tartu Turu tegevjuht

rene.kiis@tartuturg.ee   

Turu Teataja
Turu meeskond tänab teid, et olete meie-
ga olnud ka keerulistel aegadel.
Teie abiga oleme saanud jälgida ohutus-
reegleid ja toimetada tavalises töörütmis. 
Omalt poolt on turg rakendanud mitmeid 
lisameetmeid klientide ja kauplejate hea-
olu tagamiseks. Tihendatud on üldkasu-
tatavate pindade koristusgraafi kuid ning 
ostjatele on kättesaadavad desovahen-
did. Paigaldatud on üle kahesaja sildi ja 
viida, mis külastajat avalikus ruumis abis-
tavad. Ikka selleks, et hoida meie kõigi 
tervist. Sellisel moel poovime elu käigus 
hoida, mitte seisma jätta. Kõik saab ju al-
guse igaühe enda käitumisest.

Augustis, avaturu hooaja lõpus, korral-
dasime kauplejate rahulolu- ja tagasi-
side küsitluse. Oleme tänulikud saadud 
hinnangute ja konstruktiivse kriitika eest. 
Vastustest selgus, et turu arendamist on 
märgatud. Uuendustest toodi esile lepin-
gute sõlmimist, reklaamitegevust, Turu 
Templit, käsitöö müüki. Parandamist va-
javad veel kord ja kauplemise kontroll, 
kaubalaadimise ja liikluse korraldus. Re-
mondivajadus tuleb põhjalikult läbi kaa-
luda. Linnavalitsuse poolt oodatakse pa-
remat bussiliikluse korraldust, et rohkem 
linnaelanikke saaks ühistransporti kasu-
tades külastada avaturgu.

Väikekauplejate ja talupidajate usk Tartu 
turgu on tõusnud. Seda näitab ka marja- 
ja köögiviljakasvatajate arvu kasv hooajal 
avaturul ning uute kauplejate tulemine 
turuhoonesse. Sügisest leiab hoonest 
uute maitsetega lihatooteid. Tegevust 
alustavad väike sušitootmine ja kala-
suitsutamise klaaspaviljon. Loome täna-
va- ja näputoiduala. Loomulikult jätkame 
ka külaliskauplejatega. Turul võib saada 
kauplemisloa kas üheks päevaks või pi-
kemaks ajaks. Nädalavahetustel käivad 
külaliskauplejad müümas värskeid too-
teid, mida jagub vaid päevaks-paariks. 
Täpsemalt saab uutest tulijatest lugeda 
Turu Teatajast.

Suur hulk turuhoone püsikauplejatest on 
iseseisvad ettevõtjad, kes kasvatavad, 
töötlevad, varuvad või väärindavad leti-
le jõudva toidukraami üksi või pereringis, 
mitut põlvkonda kaasates. Nad on vap-
ralt üksteisele abiks leti taga, lõigates 
soovijale sobiva tüki ja andes kauba pea-
le kaasa oma õpetussõnad. Lisaks on neil 
kõigil ka päris oma lugu rääkida – mõni-

Tule turule müüma
oma käsitööd, aiasaadusi,

toidukaupa või muud!
Pakkuda on suuremaid ja väiksemaid lette 

päevaks või kauemaks.

Info: tel. 5192 0480 või eiko.ilves@tartuturg.ee



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

TURUHOONE  AVATURG TURUHALL
Vabaduse pst 1 Soola 10  Soola 10
E–L  7.30–16  E–L 8–16 E–L 8–16
P  9.00–15  P 8–15 P 8–15

KOME SUSHI

“Meie visioon on võimalikult palju ka-
sutada kohalikku toorainet,” lausub 
Tallinna juurtega Georg, kes koos äri-
partner Helliga avas 9. septembril turu-
hoones Kome Sushi.
“Sellega me eristume teistest – kasuta-
me Eesti enda kalu. Angerja maki, tur-
sa maki, siia nigiri. Vaat, kõlab ju hästi! 
Inimesed tahavad vaheldust ning meie 
pakumegi uusi maitseid ja teistsugust 
lähenemist.
Samal ajal kasutame eestimaist toor-
ainet ning toetame Eesti majandust!” 
jutustab Georg ja temast õhkub tõelist 
entusiasmi ja rõõmu. 

“Jaapanlased kasutavad võimalikult 
värsket ja hooajalist toorainet. Samast 
põhimõttest lähtume ka meie. Kalad on 
hooajalised, samamoodi ka juurviljad,” 
lausub Helli. 
“Just!” hoogustub Georg. “Menüü hak-
kab olema aastaaegade rütmis. Muidu 
on nii, et meil on neli aastaaega, aga 
kogu aeg sajab vihma ja sööma peab 
ka kogu aeg seda sama sušit. Jõle 
nõme ju. Praegu on sügis ja on palju 
seeni. Vaat, siis teeme seentega sušit.
Kust mujalt sa saad seda? Ei saagi.”

“Tahtsime restorani teha strateegiliselt 
heasse kohta,” räägib julge silmavaa-
tega Helli.
“Tartu turg on kõige õigem koht, sest 
siin on kõike: ajalooline interjöör, värs-
ked toorained ümberringi, siin on ka-
laturg. Ja meie teeme kala!” naerab 
Georg. 
“Kui koroona tuleb tagasi, siis hakka-

me rohkem kaasa müüma, aga kui ei 
tule, siis avame baari, kus saab koha-
peal süüa. Oleme avatud kliendi poo-
le, nii klient näeb, mida me teeme ja 
kuidas toit valmib. Me saame suhelda 
inimestega,” lausub Helli, endal silmad 
säramas.

Avamisaegade, menüü ja Kome Sushi 
tegemistest saab lähemalt lugeda 
www.kome.ee ning Facebookis ja Ins-
tagramis: kome.tartu.ee.
“Muuseas, kome tähendab jaapani 
keeles riisi,” lausub Georg, kes on õppi-
nud üle kolme aasta Eesti kõige kõve-
ma sušikoka, Toomas Lemberi käe all. 
Vaat sedasi! 
Teid ootab Tartu turu sušiguru! ☺

KASTANI KÖÖK

“Meile kõigile kolmele lihtsalt nii väga 
meeldib hea liha! Liha grillida, olla sel-
le mõnusa suitsu sees, kui rasv tilgub 
sütele!” Nii räägib Veljo, üks Kastani 
Köögi kuldsest kolmikust. “Sellepä-
rast me Kastani köögi käivitasimegi, 
et teha seda, mida me armastame!”

“Me varem vedasime liha autoga laiali, 
aga nüüd on meil turuhoones, esitlus- 
köögi vastas, paikne müügipunkt.

Põhiliselt on meil suitsuliha, vinnuta-
tud liha, saunasink, saunapeekon, aga 
ka kolme sorti vorsti – parmesaniga, 
ürtidega ja sinkvorst. Jahimehevorstid 
said täna valmis, see on uus asi. Wes-
ter ja Kaarel pakivad neid praegu. On 
erinevat karbonaadi, viinerit, lepasuitsu 
kana. Viljandist tuleb tooraine ja siis ise 
Tartu lähedal suitsutame nii palju, kui 
jõuame,” tutvustab Veljo entusiastlikult 
suurt sortimenti.

“Kolmekesi teeme. Me oleme selline 
väike, aga tugev sõpruskond! Tahe on 
ikka suur sees.
Peale liha müümise valmistame Tartu 
turul kella 12st ka lõunapakkumisi – 
lepasuitsu kana, šašlõkki, grillvors-
ti. Kaarel on teinud frikadellisuppi.
Praegu ju saab ainult kaasa osta, istu-
misala ei ole. Siit meil tegelikult tekkiski 
idee teha avaturule grillrestoran. Mõtle, 
istud seal ja otse sinu silme all tehakse 

värskest lihast sulle praad!” räägib Vel-
jo, ja limpsab ise juba mõttes keelt.

“Eks selliste suurte ettevõtmiste käima-
tõmbamine ikka väsitab, kuid lihtsalt 
tunne on nii õige! Muidu ju ei viitsiks 
teha. Aga iseendale tegemine on nii 
magusa maiguga! ☺
Me oleme turul veel vähe aega olnud, 
siiski on juba ka püsiklientuur tekkinud. 
Tulevad konkreetselt meie asju siia ost-
ma. See on hea tunne ja näitab, et me 
oleme õigel teel.“

“Kust Kastani Köögi nimi on tulnud? 
Sellest, et Kastani tänaval on meil toot-
mine – seal me pakime, kuivatame liha, 
maitsestame, noh, teeme kõike. Hea 
tujuga!”

PÕHJA-PEIPSI KÖÖK

“Vaata, inimestel peavad olema ees-
märgid ja väljakutsed, et midagi teha,” 
lausub Taavi, Vokalt pärit, kuid Alajõel 
tegutsev Põhja-Peipsi Köögi juht.
“Olen nagu Hunt Kriimsilm – olen olnud 
kalur, siis pidanud majutusettevõtet, 
ajanud läbi kohaliku omavalitsuse pro-
jekte ja nüüd suitsutan kala,” naerab ta.
“Ei-ei, ega ma ise püüda ei jõua, seda ai-
nult enda tarvis, hobi korras. Kalaga va-
rustavad mind Peipsi kalamehed! Veidi 
ostan ka mujalt sisse. Näiteks lest tuleb 
Hiiumaalt, tuulehaug Toilast ja Norrast 
sain paltust. Oi, see on vääriskala! Jah, 
päris viisakas seltskond on koos,” nae-
rab Taavi. 
“Lisaks on veel koha ja lutsu, aga põ-
hiline on ikka Peipsi kala – rääbis ja 
latikas. Need kaks lähevad kõige pare-
mini,“ tunneb Taavi tartlaste maitset.

“Mul on neli ahju. Iga 15 minuti tagant 
tuleb uus restitäis sooja kala välja. 
Eelmise päeva kala mina letile ei pane, 
müün ikka ainult otse ahjust. Aga see, 
mis õhtul letile jääb, vaat selle panen 
purki. Kõik selle puhastame käsitsi ära. 
Eks ta hull töö ole, aga on seda väärt, 
sest see, mis lõpuks purgis on…, see on 
tõeline delikatess! Söö lusikaga otse 
purgist, mingit muret ei ole!” ütleb ta 
naerdes.
“Minu jõudlus on suur, kala tuleb roh-
kem kui tarbijaid. Ainult ühel korral on 
meid tühjaks ostetud.” 

“Turg ongi selline koht, kus peaksid suit-
suahjud tossama ja turu ümbrus võiks 
välitegijaid täis olla. Mõtle, kui lahe, 
kui keegi keerutaks tervet siga vardas? 
Või grilliks kana? Küpsetaks saia! Turg 
peab ju olema elav ja päris! ☺
Mida rohkem on tegijaid, seda rohkem 
tuleb ka rahvast.“
“Maarjalaadaga avame telgi asemel 
paviljoni. See on suurepärane näide, 
kuidas kohaliku omavalitsuse allüksus 
ja erasektor koostööd teevad. Ma tõesti 
soovin kõigile sellist head koostööpart-
nerit, nagu meil on täna AS Tartu Turg.“
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Elu Ratastel OÜ
Et liikumine ei oleks unistus!

Täpsem info meie kodulehelt www.eluratastel.ee 
või telefonil 526 5554 

Müügil suur valik statsionaarseid
ja teisaldatavaid kaldteid

Elu Ratastel OÜ on elektriliste liikurite Shoprider ainus ametlik maaletooja Eestis. 
Müüme ja rendime liikureid, võimalik on taotleda järelmaksu.
Oleme Sotsiaalkindlustusameti lepinguline partner! 

Shoprideri sõidukite eesmärgiks on lihtsustada liikumisraskusega inimeste argi-
päevaelu ja -toimetusi, et liikumine ei jääks unistuseks. Sõidukiga on võimalik ühe 
aku laadimisega läbida kuni 50 km. 

Võimalik valida 3- ja 4-rattaliste Shoprideri sõidukite ja elektriliste invatoolide vahel. 

Riigipoolse soodustusega on võimalik invaabivahendeid osta 
ja laenutada: 
• puudega lastel (kuni 18 a)
• lastel (kuni 18 a) eriarsti tõendi alusel
• puudega või alates 40% töövõimetusega tööealistel isikutel
• osalise/puuduva töövõimega tööealistel isikutel
• vanaduspensionäridel
Vajalik IAK (isikliku abivahendi kaart) ja arsti/eriarstitõend.

Kohila 2a

Tel 633 8335
TALLINNAS Turu 51a

Tel 740 2001
TARTUS

www.ahjusepad.ee

Vaata ka teisi kampaaniahinnaga ahje!

Soojust salvestav moodulahi POIJU
(krohv/kahhel)

Soojust
Soojusenergiat
Kasutegur
Laius/sügavus/kõrgus
Kaal

735/530/1650 mm
80%
28 kWh
20-25 h

1000 kg

Ahju detailid

2274 €

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

Printerite remont
ja kassettide

täitmine

Tel 734 3420, 516 2038
Ilmatsalu 1, Tartu

Tonerex OÜ

Koos Tartu Postimehega igal kolmapäeval

SUUR VALIK KINNISVARAKUULUTUSI 
Tartus ja Tartumaal!

Kuulutused on täismahus loetavad ka digilehes tartu.postimees.ee

Tähemärgi hind AINULT 3 senti!    TELLI kuulutus KOHE!

www kuulutus.ajaleht.ee
kuulutus@postimees.ee

739 0397
Ülikooli 2A, Tartu E-R 9-17

Kui Postimees, Pärnu Postimees, Sakala,
Virumaa Teataja, Järva Teataja või
Lõuna-Eesti Postimees on tellitud,

jõuab Maa Elu sinuni igal neljapäeval tasuta.

Eraldi tellides
5 eurot kuus
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Ostame talumaja koos metsa 
või põllumaaga. Hooned 
võivad vajada remonti. Kiire 
asjaajamine ja aus hind. 
Saada oma pakkumine  
www.maatulu.ee-s või  
helista meie eksperdile.  
Tel 5666 9006.

Ostan garaaži Märjal või  
selle lähedal. Tel 5375 3029.

Üürile anda linna lähedal 
eramajas korter, ahiküte, tihe 
bussiühendus. Tel 5697 8119.

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

Väikefirma teeb sise- ja välis-
ehitustöid. Tel 5806 8378.

Väikefirma teostab  
sise- ja välisehitustöid.  
Tel 5806 8378.

Laagerdunud hobusesõnnik 
turbaallapanuga. Transport. 
Tel 501 8431.

13.09 kell 9–15 laat  
Räpinas Tuletõrje väljakul.  
Tel 5661 8707.

20.09 kell 9–16 Mihklilaat 
Otepääl Maxima poe taga. 
Tel 5661 8707.

Ahjude, pliitide ja kaminate 
remont. Tel 5594 6425.

Boilerite ja veemõõtjate 
vahetus, san-tehn tööd.  
Tel 5646 9025.

Fassaaditööd.  
info@maramaaehitus.ee.

Kardaanide remont Tartus 
Jaama tn 143B (kohapeal 
vahetusfond). Tel 5624 2888.

Korstnapühkija.  
Tel 505 0040,  
www.korstmar.ee.

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

Kriimueemaldus autodelt 
Tartus. Tel 5342 1303.

Lammutustööd.  
info@maramaaehitus.ee.

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

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

Ohtlike puude raie ja 
hooldus. Tel 5686 6157.

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

Plekksepatööd: Ringtee 1, 
Tartu. Tel 517 2156, 
plekksepp@hot.ee.

Pottsepatöö ja remont.  
Tel 552 1416.

Rakke- ja salvkaevude 
kaevamine, puhastamine, 
süvendamine ja remont. 
Rõngaste vahetamine ja 
kaevupealsete ehitus.  
Tel 5840 0240.

Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont.  
Tel 5638 1774.

Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont.  
Tel 5679 3951.

Santehnik. Tel 5344 8170.

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

Trimmerdamine 13 €/h,  
175 €/ha. Tel 520 5575.

Printer, tooner, tint, paber. 
E–R kl 9–17 Raekoja 13,  
tel 744 1213, futari.ee/pood.

Müüa T-40 haakeriistadega, 
VAZ-21033 koos tagavara-
osadega, sõiduauto järel-
haagis, kaljavaat, soojak  
4 x 2,3 m (Rootsi), aiavõrk  
6 x 25 m koos postidega, 
väravad, jalgvärav, paadi-
mootor, majapidamisasju.  
Tel 5697 8119.

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

Kunsti ost: maalid, graafika, 
seinapildid, kujud jne. Raha 
kohe! Tel 5649 5292.

Vanade raamatute ost.  
Raha kohe. 5649 5292.

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

Tarbeklaasi vaasid.  
Tel 5803 6752.

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

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

Vanade postkaartide, 
fotode, fotoalbumite, foto-
aparaatide ost.  
Tel 5649 5292.

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

• 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

Tule tööle maakleriks või hindajaks!

Asub Kambjas maja V korrusel. Kahel korteri magamistoal 
on oma rõdu. Eraldi köök, WC ja vannituba eraldi.  

Keldriboks. Maja ümber videovalve. Üldpind 76 m².
HIND 60 000 €

Merily Meedla,  5650 6958, merily@lahekinnisvara.ee

Müüa suur elamu Nõos A. Lätte tänaval. 4 magamistuba,  
2 kabinetti, köök, saun, veranda. Üldpind 159,9 m²,  

kinnistu 2534 m². Garaaž, grillimaja,  
oma tiik purskkaevuga. HIND 175 000 €

Tero Villik,  5812 7432, tero@lahekinnisvara.ee

Üldpind 237,7 m². Tsentraalne vesi ja kanalisatsioon,  
tööstusvool, elektrivõimsus 50 A. Lae kõrgus 3,8 m.  

WC ja dušš olemas. Asub Kõrvekülas, 10 min autosõidu 
kaugusel Tartust. ÜÜRIHIND KUUS 950 €

Tero Villik,  5812 7432, tero@lahekinnisvara.ee

Müüa suur ja avar 3-toaline korter Tartu kesklinnas 
Raatuse tänaval. Üldpind 77,3 m². Lõuna-lääne suunaline 

rõdu, magamistubades õhtupäike. B-energiaklass.  
Võimalik osta koos kogu sisustusega. HIND 202 000 €

Sten Šois,  5622 2313, sten@lahekinnisvara.ee

Korter 2015. aasta parimas ehitises!

Kauni Kodu laureaat!

Üürile anda äripind-laohoone!

4-toaline korter renoveeritud kortermajas!

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

Pikenda oma
lehetellimust –

see on imelihtne!

TELLIMUST SAAB PIKENDADA NII:

Helistades telefonile
666 2525

kohapeal
Meie klienditeenindustes

levi@postimees.ee
Kirjutades e-posti aadressile

postimees.ee/grupp
Meie veebilehel

Meie klienditeenindused asuvad üle Eesti –
Rakveres, Paides, Pärnus, Viljandis, Tartus ja Valgas.

Oleme avatud E–R 9–17 




