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KINNISVARA

Ost
Ostan ehitusjärgus eramu või 
ehitusloa ja projektiga elamu  
Tartu linnas või lähiümbruses.  
Anna teada olev@virumaa invest.ee 
või tel 5333 1805.

TÖÖ

Pakun tööd
Pakume tööd Eesti sise- ja rahvus-
vaheliste vedude autojuhile.  
Tel 737 1762, 501 7534.
Pakun tööd saemehele.  
Vajalik B-kat ja liikumisvahend.  
Tel 5618 6670. Tööpiirkond  
Lõuna-Eesti.

PÕLLUNDUS

Ost
Vene ja lääne ratastraktorid.  
Tel 5787 6262.
Aasta ringi müüa lõhutud küttepuid 
koos veoga Tartus. Tel 514 8309.

EHITUS

Ehitame ja remondime.  
OÜ Vana Raad, tel 5620 5257,  
info@vanaraad.ee.
Vannitoa ehitus. Tel 631 3330.
Väikefirma teostab sise- ja  
välisehitustöid. Tel 5806 8378.

SÕIDUKID
Autode kokkuost. Tel 553 3060.
Autode ost. Tel 5693 2565.

HARRASTUS
Suusakomplektid Sepa keskuses. 
Tel 515 0777.

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

Boilerite puhastus, santehnilised 
tööd, väiksemad elektritööd.  
Tel 5340 6762.
Kaardid ennustavad 24/7  
tel 900 1727.
Katuse pesu ja värvimine,  
tel 5555 8730.
Kompleksteenus: võsalõikus  
giljotiiniga, väljavedu, hakkimine. 
Tel 5648 7816.
Tänavakivi ja fassaadipesu,  
tel 5555 8730.
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 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.

Müüa 3 m küttepuid (hall lepp, 
must lepp, kask) kohaletoomisega. 
Tel 5829 3564.
Otse tootjalt 6 ja 8 mm premium-
pelletid, pakitud kandiline kase-
brikett, pakitud kandiline turba-
brikett, pakitud kivisüsi, kuivad 
kütteklotsid. Vedu. Tel 506 8501.
OÜ Haluküte müüb küttepuid ja 
lõikusjääke (ka väiksemaid 
koguseid). Tel 504 3100.

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

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

TEATED
Luunja vallavolikogu on vastu 
võtnud ja avalikule väljapanekule 
suunanud Lohkva külas Kiu 
(43201:003:0421) maaüksuse 
detailplaneeringu. Planeeringuala 
suurus on 18 454 m². Detailplanee-
ringu lahendusega moodustatakse 
Kiu maaüksusele üks täiendav 
elamukrunt ja antakse krundile 
ehitusõigus üksikelamu ja abihoo-
nete rajamiseks. Lisaks lahenda-
takse perspektiivse kergliiklustee 
koridor Kabina tee ääres. Planeerin-
guga ei kaasne olulist keskkonna-
mõju. Planeeringu avalik väljapanek 
toimub 10.–23. I 2022 Luunja valla-
majas ning veebilehel https://luunja.
ee/teated. Avaliku väljapaneku 
kestel saab Luunja vallavalitsusele 
esitada planeeringu kohta kirjalikke 
arvamusi.
Luunja vallavolikogu on vastu 
võtnud ja avalikule väljapanekule 
suunanud Rõõmu külas Siku 
maaüksuse detailplaneeringu. 
Planeeringuala suurus on 5,3 ha. 
Siku maaüksusele planeeritakse üks 
pereelamu maa krunt suurusega 1 
6721 m², millele antakse ehitusõigus 
üksikelamu ja abihoonete rajami-
seks. Suuremas osas säilib kinnistu 
põllumaa. Detail planeering teeb 
üldplaneeringu muutmise ettepa-

neku, arvates planeeritava elamu-
krundi maa-ala välja väärtusliku 
põllumaa koosseisust. Planeerin-
guga ei kaasne olulist keskkonna-
mõju. Planeeringu avalik väljapanek 
toimub 10. I – 8. II 2022 Luunja valla-
majas ning veebilehel https://luunja.
ee/teated. Avaliku väljapaneku 
kestel saab Luunja vallavalitsusele 
esitada planeeringu kohta kirjalikke 
arvamusi.
Luunja vallavolikogu on vastu 
võtnud ja avalikule väljapanekule 
suunanud Sava külas Roosikivi 
maaüksuse detail planeeringu. 
Planeeringuala suurus on 12 739 m². 
Detail planeeringu lahendusega 
moodustatakse Roosikivi maaüksu-
sele üks elamukrunt ja antakse 
krundile ehitusõigus üksikelamu ja 
abihoonete rajamiseks. Lisaks 
moodustatakse riigitee äärde pers-
pektiivsele üldplaneeringu kohasele 
kergliiklusteele eraldi krunt. Planee-
ring on kooskõlas Luunja valla 
üldplaneeringuga. Planeeringuga ei 
kaasne olulist keskkonnamõju. 
Planeeringu avalik väljapanek 
toimub 10.–23. I 2022 Luunja valla-
majas ning veebilehel https://luunja.
ee/teated. Avaliku väljapaneku 
kestel saab Luunja vallavalitsusele 
esitada planeeringu kohta kirjalikke 
arvamusi.
Luunja vallavolikogu on vastu 
võtnud ja avalikule väljapanekule 
suunanud Sirgu külas Toominga 
maaüksuse detailplaneeringu. 
Planeeringuala suurus on ligikaudu 
2,5 ha. Detailplaneeringu lahendu-
sega moodustatakse Toominga 
kinnistule üks täiendav pereelamu 
maa krunt. Planeeringuga tehakse 
ettepanek üldplaneeringu muutmi-
seks arvata planeeritav maa-ala 
välja väärtusliku põllumaa koossei-
sust. Planeeringuga ei kaasne olulist 
keskkonnamõju. Planeeringu avalik 
väljapanek toimub 10. I – 8. II 2022 
Luunja vallamajas ning veebilehel 
https://luunja.ee/teated. Avaliku 
väljapaneku kestel saab Luunja 
vallavalitsusele esitada planeeringu 
kohta kirjalikke arvamusi.

Tartu linnaraamatukogu
23. detsembril suletakse  
Tartu linnaraamatukogu kell 17. 
24.–26. detsembrini on  
raamatukogu kinni.

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

Ostame põllumaad
Võimalus müüa maa tagasiostuõigusega

Tel 5340 4975
polluvara@vestman.ee

www.vestman.ee

KASEPINNUD 
20 €/rm

Hind sisaldab 
kojuvedu Tartus 

ja selle ümbruses.
Vesneri saeveski,

tel 5916 3032

23.12–26.12 on
klienditeenindus SULETUD.

Kuulutusi saab tellida
kuulutus.ajaleht.ee

-20%

VALMISVAIBAD
JÕULUDENI

Müüa 3toaline rõduga korter Tartus Aardla 124.  
Üldpind 46,9 m², V korrus. Aknad avanevad maja küljele  
ja ette, akendest paistab hommiku- ja õhtupäike. Korter-
maja on renoveeritud aastal 2012. Korteri juurde kuulub 

ka panipaik keldris (u 6 m²). HIND 85 000 €
Merily Meedla,  5650 6958, merily@lahekinnisvara.ee

Müüa uued kahekordsed A-energiaklassiga ridaelamud 
Tartus Ihastes. Ostja soovi järgi kas 3 või 4 tuba, saun,  

terrass, WC ja vannituba mõlemal korrusel. Uuri valikut, 
hindu, plaane: www.lahekinnisvara.ee/ihaste.
Tero Villik,  5812 7432, tero@lahekinnisvara.ee

Uus pakkumine kinnisvaraturul! Müüa 3toaline kahe rõdu-
ga korter VIII korrusel Tartus Anne 59 kortermajas. Aknad 
kolme ilmakaarde. Üldpind 67,1 m². Eraldi köök, elutuba, 

suur ja väike magamistuba, WC, vannituba eraldi, esik. 
Kortermaja on renoveeritud. Majas lift. HIND 93 000 €

Tero Villik,  5812 7432, tero@lahekinnisvara.ee

Müüa kinnistu Otepää kuppelmaastiku ühe kupli tipus 
kodu loomiseks. Olemas projekteerimistingimused elamu 
ja kahe abihoone ehitamiseks. Privaatse kinnistu suurus 
on 4,37 ha. Otepää linna 12 km, golfi 5,2 km, Kuutsemäe 

suusakeskusesse 6,9 km. HIND 60 000 €
Sten Šois,  5622 2313, sten@lahekinnisvara.ee

Telli meilt kinnisvara hindamine!

Imelist jõuluaega Lahe Kinnisvara 
Tartu tiimi poolt!

Eksperthinnanguid annavad kutselised  
ja soovitustega hindajad:

 Egert Tiidor  
 Kutseline nooremhindaja

Kinnisvara konsultant-maakler  
 +372 5858 5671  

egert@lahekinnisvara.ee

   Grete Laanmets  
Kutseline vara hindaja

Tase 7 
 +372 5683 3576

grete.laanmets@lahekinnisvara.ee

SOODSATE KOMMUNAALKULUDEGA KORTER!

KIIREMATELE SUUREM VALIK!

ÜLE LINNA VAADETEGA KORTER!

SUUR KRUNT OTEPÄÄL!

“Lahe Kinnisvara Tartu hindamise teenus oli kiire ja põhjalik. 
Soovitan!” Ivo

Tel 5668 3202

kasekabi@gmail.com
www.kasekäbi.ee

kasebrikett 
(alus 960 kg)

turbabrikett 
(alus 840 kg või 1300 kg)

pellet (alus 975 kg)

MÜÜA SOODSALT
KVALITEETSET

VAJADUSEL KOOS 
TRANSPORDIGA

KÜTTEMATERJALI

Pakume laias valikus sae- ja höövelmaterjale. 
Voodri-, põranda- ja terrassilauad. 

Sügavimmutatud puit. Vajadusel transport. 

 AS TARM  www.tarm.ee 
 Tel 734 9991, 507 2419.


