
Elmar Liitmaa - töökas talent.
Üldjuhul on andekad inimesed laisad ja töökad inimesed andetud. Elmar Liitmaa on väga veenvalt tõestanud, 
et tema on üks nendest eranditest, kes pole lasknud oma talendil töömoraali mõjutada.
Elmarit iseloomustavad tugev töötahe, kirglik vajadus omandada uusi teadmisi, omakasupüüdmatu 
abivalmidus teiste maaklerite suhtes ja mis kõige tähtsam - hoolivus klientide käekäigu üle.
2010. aastal Pindi Kinnisvaraga liitumisel jäi Elmar teiste kandidaatide seas kohe silma kui tugeva selgrooga, 
analüütilise ja põhjaliku ellusuhtumisega elukogenud inimene, kes teab edu valemit. Tema kiire õppimis-
võime ja „karbist välja“ lahendused aitasid Elmaril ennast maaklerina üles töötada kiiremini kui kellelgi 
teisel. Juba aasta pärast oli Elmar küps ja iseseisev maakler, kellele võis usaldada ka kõige keerulisemaid 
probleeme.
Tänaseks on Elmar maitsnud maaklerileiba juba 8 aastat ning tõusnud Pindi Kinnisvara käibeliidrite tippu. 
Alles kuu tagasi vahendas ta 439 000 eurot maksnud luksuskorteri, kuid hoolimata edust ei ole ta 
loorberitele puhkama jäänud. Elmar osaleb aktiivselt koolitustel, koolitab ise, teeb endale selgeks värskei-
mad seadusemuudatused ja hoiab ennast kursis kõige olulisega, mis kinnisvaramaastikul toimub.
Paljud mäletavad eelmisest kümnendist Elmar Liitmaad kui andekat ja armastatud muusikut, kes muu 
hulgas on kirjutanud hulganisti inimeste südameid võitnud laulusid. Vähesed aga teavad, et vabal ajal 
paneb ta kiivri pähe ning kihutab ennastsalgavalt ralliradadel.
Elmar on Pindi Kinnisvara üks kroonijuveelidest ja just seetõttu julgen oma allkirjaga kinnitada tema 
sobivust Aasta Maakleri kandidaadiks. 

Lugupidamisega
Peep Sooman
Pindi Kinnisvara juhatuse liige 
EKFLi juhatuse esimees 2007-2015

Elmar Liitmaa
Pindi Kinnisvara OÜ
Aasta Maakleri

kandidaat



Sünniaeg             3.10.1970
Telefon                501 8948
E-post                  elmar.liitmaa@pindi.ee 

Kutseline maakler
EKMK liige alates 2018 
 
Töökogemus
2010-…                 kinnisvaramaakler, projektijuht Pindi Kinnisvara OÜ-s
1997-2007           vabakutseline muusik, helirežissöör ja helilooja
1995-1997           müügiesindaja Cortex Eesti OÜ-s
1992-1995           müüja muusikapoes Stanford Music
1989-1992           päästja Rapla Päästeametis

Hariduskäik 
2010-….     TÜ Pärnu Kolledž
1984-1988     Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikum
1976-1984     Tallinna 9. keskkool  

Keelteoskus
                                 lugemine              rääkimine            kirjutamine
eesti keel      +                             +                             +
inglise keel            +                             +                             +
vene keel              +                             +                             +
soome keel           +                             +                             +
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