
KOLMAPÄEV,
19. VEEBRUAR 2020

Probleemsete jalgade hoolduses tegeletakse järgmiste kaebustega: 
sissekasvanud küüned, küüne- ja nahaseen, paksenenud küüned, 
traumaküüned, nahapaksendid ja kannalõhed, diabeetiline ja reu-
maatiline jalg, konnasilmad ja soolatüükad.

SOODUSTUS PENSIONÄRIDELE JA ÕPILASTELE!
Asume väga heas asukohas
Vaksali 17, Ortopeediakeskuse I korrusel
Info ja borneerimine tel 5666 8490
Facebook: Jalaravi stuudio

Veel leiad meid
Mõisavahe 34b, Tartu Tervisekeskusest

Jalaravi stuudio ootab
PROBLEEMSETE JALGADE HOOLDUSESSE

kõiki, kel mure jalgadega!

Ära jää oma murega üksi!

KÜSI HEAD PAKKUMIST!
kaarel@korlek.ee, tel 5843 8814

www.fassaaditööd.ee 

Viilkatuste ehitus, renoveerimine ja remont.
Katusetööd, erinevad katusekatted,
lamekatuste ehitus,
SBS- ja PVC-katuste, rõdude,
terrasside ehitus.

Kontakt 5198 5731
www.goodroof.ee

Tahmakassettide täitmine ja müük

• Tindikassetid
• Printerite hooldus ja remont
• Vanade printerite ja sülearvutite 
   tasuta äravedu Tartus
Tuleme Tartus tasuta kohale E–P 8–20

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

Selle kupongiga 2020. aasta lõpuni soodustus
üliõpilastele ja pensionäridele -20%

E–R kl 9–18
L kl 9–16

E–R kl 10–18E–R kl 9–18
L kl 9–16

Lai valik riideid koju, tööle, õue ja peole

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

VANAVARA, 
KULLA, HÕBEDA

KOKKUOST ja PANTIMINE
TURU PARIMA HINNAGA!

J. Kuperjanovi 62,Tartu
Tel 5815 0312  |  www.emiliaantiik.ee

ÜLDEHITUSTÖÖD KOGENUD MEISTRITELT!
www.armorfassaad.eu

FB - Armor Group OÜ - Fassaaditööd
5687 6112  • armor@suhtlus.ee

KVALITEETSED, ILUSAD, VASTUPIDAVAD 
FASSAADID NING KATUSED! 

KÜSI HINNAPAKKUMIST!

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

FEKAALIVEDU, SURVEPESU, 
TORUSTIKE VIDEOUURINGUD, 

RASVA- JA LIIVAPÜÜDURITE 
PUHASTUS, VEE VEDU 

Tel 5904 2174
www.innover.ee

MEIE TEGEVUSALAD:
• Fassaaditööd
• Katusetööd

• Üldehitustööd
• Siseviimistlus

Tel 503 1943, 5331 4350 • info@vannvannis.ee
www.vannvannis.ee 

Vann-vannis-tehnoloogia on
lihtne ja kiire.

Paigaldame uue vanni vanasse vanni
vaid paari tunniga.

� Fassaadide
    soojustamine
� Siseviimistlustööd

Tel 513 4409

www.soojest.ee
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Mati Paju
+372 507 3320

Taimi Altermann 
+372 501 9994

Piret Kulm
+372 521 4508

Aleksei Lavrinovitš
+372 5564 2096

Kaire Nirk
+372 5343 3553

Jaanika Miller
+372 5627 8566 

Jaanika Miller, +372 5627 8566, jaanika.miller@skanton.ee

Korter on läbi maja planeeringuga, asub kortermaja 
viimasel korrusel, on valgusküllane ja soe. Planeeringult asuvad 
kõik ruumid eraldi, tualett ja duširuum paiknevad samuti eraldi. 

Elutoast pääseb maja taha avanevale rõdule.  
www.skanton.ee/objektid/20453

2-TOALINE KORTER
Aardla 120, Tartu 

Jaanika Miller, +372 5627 8566, jaanika.miller@skanton.ee

Armas väike ahiküttega korter ootab uut omanikku. 
Asub Tartu linnast u 15 km kaugusel.  Korter on vaba kohe sisse 

kolimiseks. Bussipeatus asub maja kõrval, 
hea ühendus Tartu linnaga. 

www.skanton.ee/objektid/19187 

2-TOALINE KORTER
Kesk 6, Roiu alevik, Tartumaa 26 900 €59 000 €

Jaanika Miller, +372 5627 8566, jaanika.miller@skanton.ee

Maja sisehoovi pääseb puldiga avatavast väravast. 
Sisehoovis laste mänguväljak. Trepikojas koht jalgratastele. 

Hinna sees kaks parkimiskohta korteri sissepääsu juures. 
www.skanton.ee/objektid/19877  

3-TOALINE KORTER
Kalevi 60/62, Tartu 152 000 €

Aleksei Lavrinovitš, +372 5564 2096, aleksei@skanton.ee

Sihtotstarve 100% elamumaa. Krundi suurus 1534 m².
Elekter ning vesi viidud kinnistu piirini, liitumised hinnas.

Väljaehitatud tänavavalgustus.
Olemas kehtiv ehitusluba.

www.skanton.ee/objektid/19092

KRUNT
Ristikheina 7, Ülenurme, Kambja v 46 020 €

Aleksei Lavrinovitš, +372 5564 2096, aleksei@skanton.ee

Müüa maja Tartu linnas, Karlova vaikses linnaosas. 
Hea investeering neile, kes otsivad endale suurt eramut, 

paarismaja või kortermaja.
www.skanton.ee/objektid/19115

7-TOALINE MAJA
Kesk 17, Karlova, Tartu 315 700 €

Kaire Nirk,  +372 5343 3553, kaire@skanton.ee

ASTU MUINASJUTTU – OMA KODU VAATEGA PIUSA JÕELE!
Müüa 1925. a valminud MÕISA MOONAKATE maja.  II k väljaehita-
mise võimalus, ehitusalune pind 169 m². Mõne aastaga on majas 

tehtud hulk renoveerimistöid. Olemas vee- ja kanal-ühendus.
www.kv.ee/3212085

3-TOALINE MAJA
Härma, Vana-Vastseliina, Võrumaa 49 000 €

KODU KORTERI HINNAGA! PAKU OMA HIND!
Müüa renoveerimist vajav eramu, vaikses ja rohelises Elva linnas. 

Läbimõeldud planeering võimaldab kohandada maja kahele perele 
elamiseks. Maja üldpind on 228,10 m². Maja ümbritseb 587 m² 

suurune kõrghaljastusega krunt. www.kv.ee/3212086

EHITA KODU ENDA NÄGEMUSE JÄRGI!
Müüa maja teisel korrusel asuv renoveerimisjärgus korter.

Suur osa renoveerimistöödeks vaja minevast materjalist sisaldub 
müügihinnas. Majas hästi toimiv korteriühistu.

www.kv.ee/3214403

Haljastatud ümbrusega 5-toaline eramu otsib uut omanikku. 
Krunt 1700 m², maja üldpind 226 m². 

www.skanton.ee/objektid/19894

6-TOALINE MAJA 
Liiva 1b, Elva

2-TOALINE KORTER
Kääpa, Võrumaa

ERAMU
Poldri 9, Ülenurme alevik, Kambja v

Kaire Nirk,  +372 5343 3553, kaire@skanton.ee Kaire Nirk,  +372 5343 3553, kaire@skanton.ee Mati Paju, + 372 507 3320, mati@skanton.ee

12 900 € 185 000 €

Müüa 3-toaline A-energiaklassi ridaelamuboks 
koos suure terrassi ja haljasalaga. 

Ridaelamu asub Raadi-Kruusamäe ning Tila küla piiril, 
kuhu kerkib uusarendus. 

www.skanton.ee/objektid/19603

Müüa osaliselt renoveeritud palkmaja. Elamus on neli tuba, köök, 
sahver, esik ja panipaigad. Soojusallikaks toimiv pliit, ahi ja leivaahi.
Maja üp 81 m², krunt 5428 m². Maja korralikult soojustatud,  sobib 

aastaringseks elamiseks. Võimalik välja ehitada teine korrus.
www.skanton.ee/objektid/20385

3-TOALINE RIDAELAMUBOKS
Nõlvakaare 9, Raadi, Tartu

4-TOALINE MAJA
Veski 1, Suislepa küla, Viljandi vald

2-KORRUSELINE ERAMU
Rohu 10a, Tartu

Müüa 1983. a valminud eramu, suletud netopind 291,3 m². 
I ja II korrust saab kasutada eraldiseisva eluruumina. 

Mõlemale korrusele tagatud privaatne sissepääs.
Kinnistut ümbritseb aed viljapuude ja marjapõõsastega.

www.skanton.ee/objektid/20421

Mati Paju, + 372 507 3320, mati@skanton.ee Mati Paju, + 372 507 3320, mati@skanton.ee Taimi Altermann, +372 501 9994, taimi@skanton.ee

75 000 €

124 900 €179 900 € 22 000 €

Skanton Kinnisvara OÜ   •   Turu tn 47/2, Tartu   •   tartu@skanton.ee   •   www.skanton.ee 
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Müüa metsaga piirnev maja Ülenurmes  
Metsaääre tänaval. Pindala 284,6 m²,  
krunt 2638 m². 6 tuba, saun, terrass.  

Kvaliteetne viimistlus.  
Hind 315 000 €

Sabine Liias,   5593 4477, sabine@lahekinnisvara.ee

Müüa 4toaline korter Kambja alevikus Männi 
tn. Korrus 5/5, üp 76 m², kaks rõdu, keldriboks. 

Hind 63 000 €.
Merily Meedla,  5650 6958, merily@lahekinnisvara.ee

Müüa heas seisukorras 2toaline korter  
Haage külas. Üp 39 m², korrus 3/1,  

hoone renoveeritud 2014. a.  
Hind 48 000 €

Tero Villik,  5812 7432, tero@lahekinnisvara.ee

Müüa Emajõega piirnev elamuga (2011. a  
ehitatud) hoonestatud kinnistu Vorbuse külas 
Tartus. Üp 265,6 m², soojustagastusega sund-

ventilatsioon, vesipõrandaküte, puurkaev,  
lok kanal, saun, bassein, garaaž, terrass.  

Hind 370 000 €
Sabine Liias,   5593 4477, sabine@lahekinnisvara.ee

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

• Sul on kogemus maaklerina, oled täpne ning huvitud 
kinnisvarast – see töö on just Sinu jaoks ideaalne!  

Uuri lisa, ootan Sinu kõnet!
       Sten Šois, sten@lahekinnisvara.ee,  5622 2313

Otsime kogemustega maaklerit!

Telli meilt kinnisvara hindamine!
Eksperthinnanguid annavad kutselised ja soovitustega hindajad:

Egert Tiidor  
Kutseline nooremhindaja

  
 5858 5671  

egert.tiidor@lahekinnisvara.ee

Tanel Allas  
Kutseline nooremhindaja

Kinnisvara konsultant-maakler
 +372 5351 5322

tanel.allas@lahekinnisvara.ee

Soovid kolida?
Siis koli Eesti suurima

kolimisfirmaga!
• AITAME KOLIDA ERAISIKUTEL
   JA FIRMADEL
• KLAVERITE JA SEIFIDE VEDU
Helista tel 554 8143
Kirjuta: ava@ava.ee

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 tahma-
   kassettide täitmine
↘ Printerite remont

Tel 734 3420, 516 2038
Ilmatsalu 1, Tartu
www.tonerex.ee

Tel 521 9230, 515 9539
brikett@pkoliver.ee

www.pkoliver.ee

HIND koos KM 140 €/alus

MÜÜA
PUITBRIKETT

AUTO- ja MOTOKOOL
www.sõiduõppe.ee

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

• Veoki- ja bussijuhi ameti- ning täiendus-
   koolitused. Ühendkoolitused
• ADR-koolitused
• Lõppastmekoolituse kiirkursus
• Järelkoolitused juhtimisõiguse taastamiseks
• Esmaabikoolitused

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

Kohila 2a

Tel 633 8335

TALLINNAS Turu 51a

Tel 740 2001

TARTUS

www.ahjusepad.ee

2610 €

Vaata ka teisi kampaaniahinnaga ahje!

Soojust salvestav ahi POIJU 
(krohv/kahhel)

Soojust
Soojusenergiat
Kasutegur
Laius/sügavus/kõrgus
Kaal

735/530/1650 mm

80%
28 kWh
20–25 h

1000 kg

Ahju materjal
+ paigaldus

2610 €

Ahju materjal
+ paigaldus

2610 €

Ehitame maju ja kõrval-
hooneid ning teeme ka
üldehitustöid (katused,

fassaadid, sisetööd). 
Tel 5363 0802

aroc.ehitus@gmail.com

www

Kuulutused on täismahus loetavad ka digilehes tartu.postimees.ee

SUUR VALIK KINNISVARAKUULUTUSI
Tartus ja Tartumaal!
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Metsavenna talu piimatoodete lett on 
iga juustusõbra unistus. Saadaval on nii 
Metsavenna talus toodetud kui ka Lõuna- 
Euroopa päritoluga tooteid. Loomulikult 
ei puudu siit sõir, seda kas köömnetega 
või ilma. Kõik Metsavenna talu oma juus-
tud valmivad eesti punast tõugu lehma 
ökoloogiliselt puhtast toorpiimast, mida 
müüakse uskumatult soodsa hinnaga. 
Gurmee-huvilistele on kindlasti mokka-
mööda ka võiõli ehk ghee, mida teadja-
mad nimetavad vedelaks kullaks.

Lahke ja abivalmis müüja Sabrina pa-
kub juustu maitsta ning jagab ka nippe, 
mida vahvat neist teha saab. Ahjus küp-
setatud kartulid Raclette juustuga pida-
da keele alla viima, vähemalt nii räägib 
Metsavenna talu peremees Meelis, kes 
ise oma bändiga tihti turuhoones melu 
loob.

TURUHOONESSE 
LISANDUB KAUPLEJAID!

Rõõmuga tõdeme, et erinevad sünd-
mused ja tootetutvustused on linnako-
danike seas populaarsed. Seepärast 
korraldamegi uue aktsiooni juba sel     
nädalavahetusel. Reedest pühapäevani 
on lisaks igapäevastele kauplejatele – 
keda on ligi 60 – külas palju uusi. Toimub 
ka mitmeid tootetutvustusi ja toiduval-
mistamisi. Ikka kõik selleks, et vabariigi 
aastapäeva eel pakkuda külalistele ülla-
tusi ja erinevaid Eesti maitseid.

TURUL TOIMUB -
EESTI MAITSED!

R, 21. veebruaril teeb tippkokk, resto-
ranipidaja ja telesaate Suur Õhtusöök 
juht Joel Ostrat kohapeal müüdavast 
toidukraamist hõrke suupisteid.

L, 22. veebruaril toob meistrite kool 
oma naha turule, kui turuhoone esit-
lusköögis võtavad koha sisse üle lin-
na meistrid Tartu Kutsehariduskesku-
sest. Nende käe ja külastajate silme all 
sünnivad hõrgumatest hõrgud ampsud, 
julged maitsed ja aus toit. Meistrite     
letist saab kaasa osta rikkalikus valikus 
Tartu KHK liha- ja pagaritooteid, pop-
up köögis valmivad põnevad suupisted 
nii kohapeal maiustamiseks kui kodus 
pidulauale panekuks. Tartu meistrid 
pakuvad ka vegan-valikut! Tuju tõuseb 
lakke koos Popsidega!

Tartu KHK tooteid saab turuhoonest 
kaasa osta kogu nädalavahetuse vältel!

P, 23. veebruaril on kohal “Raba!”, 
trendikaid poké kausse pakkuv köök, 
mida iseloomustavad Aasia maitsed 
ja tervislikkus. Värskusest pakatavad 
poké bowlid on pärit Hawaiilt ning neil 
on pikk ajalugu. Seal tähendab “poke” 
viilutamist ja tükeldamist ning kaussi 
rändavad traditsiooniliselt toores või 
värskelt marineeritud kala koos köögi-
viljade, riisi ja kastmega. Jäädes olemu-
selt truuks traditsioonidele, pakutakse 
tänagi parima kvaliteediga mereande. 
Raba! hitiks on sriracha-majonees, mis 
kuuldavasti lausa sõltuvust tekitab! Ka 
kohapeal valmistatud kimchil on täitsa 
arvestatav austajaskond. Raba! toidu 
juures on kõige olulisem just värske toor-
aine: nii saabuvadki vajalikud puu- ja 
juurviljad ning kala kohale sama päeva 
varahommikul. Näeme Rabas!

IGA PÄEV 
TURUHOONE 
ESITLUSKÖÖGIS KL 12:

Turu Teataja

Taas kaupleb turuhoones Italian Taste
Estonia. Kindlasti ülihea uudis kõigile 
lõunamaa maitsete hindajatele. Ostes 
turuhoonest kodumaist liha ja köögivilja, 
on põnev valida lisaks ka veidike eksoo-
tilisemaid tooteid. Päikeseküpsed toma-
tid, oliivid nii täidisega kui ilma, artitšo-
kid – kas saab veel paremaks minna? 
Loomulikult ei puudu värsked puuviljad. 
Ja püsikliendid teavad sedagi rääkida, et 
vähemalt nii häid mangosid saab Eestis 
ainult Italian Taste Estonia letilt. 

KÜLALISKAUPLEJADKI ON OMA ALA MEISTRID!
Krutski Maitse valmistab kvaliteetsest toorainest eestimaiseid   
gurmeetooteid, mis sobivad kaunistama iga peolauda, sobides   
ka igapäevaseks maiustamiseks.

PIPFood pakub erinevaid maitseelamusi kastmete ja hoidiste näol. 

Roosimäe talu pakub aasta mesiniku tiitliga pärjatud meemeistrite 
Siim Saavaste ja Eston Loosi poolt valmistatud Lõuna-Eesti 
metsadest ja niitudelt pärit mett.

Vana Täpsi Pruuliköök pakub rukkileiba, mis Seto Kuningriigipäevadel 
kaks korda rahva lemmikuks valitud. Aivar Täpsi ise on Seto kuninga 
taarimeister. Nii leiba kui kalja saab mekkida ja kaasa osta.  

Taevaskoja Meejaam – taevalikud maitsed Taevaskojast! See on väike 
pereettevõte, kes toodab 100% naturaalset kvaliteetmett, mille   
nektar pärineb puhtast Taevaskoja loodusest. Mahedalt majandatavatel  
kultuurkarjamaadel Taevaskojas kasvavad mahelambad. Ka lambaliha 
käitlemine on väga oluline ja seepärast teevad nad seda ise. Nii   
tagatakse parim kvaliteet. Lambakarja valvavad kolm Kangali tõugu 
karjavalvekoera ja kõike juhatab nobe Bordercollie!

Vabariigi sünnipäevalaua tarvis pakuvad põnevat uudiskaupa veel:  
Janis Kriekis läti leiba, Peebu Aed mett, Uugi talu siirupit ja teed,   
Peipsimaa Maitseelamused käsitöö õlut ja kalja ning õllesnäkke,   
Emajõe Pruulikoda rikkalikku väiketootjate joogivalikut.

Loomulikult on turuhoone ees ja taga otse ahjust suitsuliha küpsetamas 
Siidrimõisa Lihaköök ja suitsukala tegemas Põhja Peipsi Köök.

Metsavenna talu ja Italian Taste Esto-
nia letid leiate turuhoones peauksest 
sisenedes kolmandast vahest paremalt 
poolt.



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

24.02.
SULETUD

TALUTURG

Taluturg avas oma uk-
sed 2010. aasta augustis, 
turuhoones alates 2019. 
Kaupleme kümnendat aas-

tat eestimaise talukaubaga. Meil on 
müügis toodangut rohkem kui 200-lt 
väiketootjalt, kel kõigil võiks olla kül-
jes Turu Tempel. Me tunneme oma 
talunikke ja teame, kuidas nende too-
dang valmib. Taluturul on Eestimaal 
kasvatatud ja kohalikust toorainest 
valmistatud tooted! Turu Tempel on 
ausa kauba märk, mida Taluturg vää-
rikalt välja kannab. 

Me armastame oma meistreid, et 
talunikel ning ümberkaudsetel oleks 
tööd ja säiliks põline maakultuur. Hea 
maitse, uudishimu, innovaatilisus,           
ettevõtlikkus, töökus ja julgus iseloo-
mustavad inimesi, kes pakuvad uusi 
tooteid Taluturule. 

Oleme hüppelauaks paljudele väike-
tootjatele, kes on oma toote just val-
mis saanud ja soovivad teada saada, 
kuidas see ostjale meeldib. Oleme tä-
nulikud, et meid üha enam üles leitak-
se ja omaks võetakse. 

TALUTURUL DEGUSTEERITAKSE 21.- 23. VEEBRUARIL!
• Nopri Talumeierei peremees Tiit Niilo tutvustab uhket juustuvalikut, 

mida saab maitsta ja kaasa osta. Nopri talu piimatoodete täisvalik 
ootab ostjat Taluturu letis: piimad, jogurtid, smuutid, kohupiimad ja 
kohupiimakreemid, koorekaramell ja kohoke – kõik juba head tutta-
vad kogu Eestimaal. 

• Mulke Crisps OÜ pakub esimesi eestimaiseid naturaalseid  oakrõpse. 
Neid on kolme erineva maitsega: mee, soola ja tšilliga. Sobivad eriti 
hästi õlle ja veini juurde.
Lisaks on maitsmiseks vanad head tuttavad tooted – erinevad köögi-
viljakrõpsud eestimaisest toorainest Mulgimaa retsepti järgi. 

• Frank Kutter OÜ kasutab oma toodete valmistamisel kodumaist liha 
oma seafarmidest, mis asuvad Raplamaal lihatööstuse kõrval. Tooted 
on puhtad, lisandiks vaid looduslikud maitseained.

KALATALU HÄRJANURMES

Kalatalu Härjanurmes te-
geleb põhiliselt kala- ja 
vähikasvatusega. Lisaks 
on suvehooajal avatud ka 

forellipüük ja suvekohvik. Kasvandu-
se rajamist alustati 1976. aastal, läbi 
aastate on toodangut ja kasvatavate 
liikide hulka järk-järguliselt suurenda-
nud. Pidevalt rekonstrueeritakse vanu 
või ehitatakse juurde uusi tehnilisi 
lahendusi, hoides oma tootmise kon-
kurentsivõimelise, tehnoloogiarohke 
ja võimalikult keskkonnasäästlikuna. 
Kalakasvandus asub 74 ha suurusel 
heakorrastatud maa-alal, s.h tiikide 
veepinda on ca 41 ha. 

Põhilised toodanguartiklid on: vikerfo-
rell (Oncorhynchus mykiss), vikerforelli 
mari (punane kaaviar), karpkala (Cypri-
nus carpio), siberi tuur / vene tuur (Aci-
penser baerii / Acipenser gueldenstaed-
tii), valgeamuur (Ctenopharyngodon 
idella) ja jõevähk (Astacus astacus). Li-
saks koha (Sander lucioperca) maimud 
looduslikesse veekogudesse asustami-
seks ning tuura mari (must kaaviar) ja 
euroopa säga (Silurus glanis) eksperi-
mentaalfaasis.

• Turu Tempel on Tartu Turu poolt väljastatud kvaliteedimärk. 
• Turu Templi eesmärk on propageerida taludes, väiketootmistes 

kasvatatud, toodetud ja turul talunike enda poolt müüdavat 
kaupa, selle kauba usaldusväärsust ning asjatundlikku ja ausat 
müügikultuuri.

• Turu Templi omanik annab kauba kohta igakülgset ausat infot, 
tagab kauba väljapaneku ja oma kauplemiskoha ning selle ümbruse 
eeskujuliku korra. 

• Turu Templi omanik teostab asjatundlikku ja aktiivset müüki ning 
tagab ostja rahulolu.

• Turu Templi omanik kasutab korrektselt Turu Templi märki ja 
kleebiseid ning Tartu Turu hinnasilte oma müügikohas.

TASUB TEADA!
• Järgmine sündmus: 4.–10.05.20 Kevadlaat turuhoones.
• Tule turule müüma oma toidukaupa kas päevaks või pikemaks.    

Info: 5192 0480.
• Oled oodatud kauplema oma vanavaraga Tartu avaturul.       

Palun kirjuta: rene.kiis@tartuturg.ee
• Avaturu hooaja erimüügikohtade oksjonile saab registreerida:     

rene.kiis@tartuturg.ee
• Turu lugusid ja infot leiad: www.tartuturg.ee ja FB/tartuturgas

HÄÄD PAKKUMISED 
21.– 23. veebruaril Turuhoones:

ROOSIMÄE TALU: 
aasta mesinikelt pärit

Lõuna-Eesti õiemesi 7€ / kg
kreemjas mesi 8€ / kg

SAAREPIIGA:
kilu 0,99€ / kg

URVE KÖÖK:
täidetud munad kiluga 
trikolooris: 0,35€ / tk

LEOPOLDI LIHALETT:
värske seamaks  -20%
lisaks seamaksast tordi 

maitsmine

METSAVENNA juustud: 
Tuhatriip, Raclette, 
Lepasuitsu -25%

TALUTURG
Karjamõisa täissuitsuvorst 

1,5€ / latt
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Riia mnt 42a Tel 56885390Pirni 12 Tel 58188978 Võru 55F Tel 58188365 Näituse 4a Tel 58188851 Tööstuse 15 Tel 58501333
Uus kauplus!

Diivanvoodi RUG-540
Värvus: sinine, roosa, roheline samet 
Mõõdud: L 210 x S 87 x K 87 cm
Hind enne: 659 €  369 € 

   119 €

meie asjatundjalt. Järelmaksu igakuise osamakse suurus on 28,75€ ja krediidi kulukuse määr on 25,91% aastas järgmistel näidistingimustel: 

lepingutasu 45 €, järelmaksu periood 12 kuud, tasumine igakuiste annuiteet maksetena, maksete 345 € ja tagasimaksete summa 345€

Diivanvoodi RUG-413
Värvus: hall, tumehall 
Mõõdud: L 76 x S 80 x K 76 cm
Voodi mõõtmed: 187 x 76 cm
Hind enne: 659 €

   159 €    239 €

Kummut GÖTEBORG 51
Mõõdud: L 180 x S 85 x K 40 cm
Hind enne: 429 €

Vitriin GÖTEBORG 53
Mõõdud: L 100 x S 40 x K 140 cm
Hind enne: 429 €

TV-alus GÖTEBORG 55
Mõõdud: L 160 x S 50 x K 40 cm
Hind enne: 289 €

   239 €

  189 € 

   269 €

  69 € 

Diivanilaud EKLIPS 2tk
Tamm, õlitatud
Hind enne: 479 €

Pukk DC5068
Värvus: pruun, must pu
Hind enne: 139 €

   79 €

Järipink WY-9130
Värvus: roosa, hall
Hind enne: 159 €

   89 €
   39 €

Järi WY-9130
Hind enne: 69 €

Osta järelmaksuga! O% intress 12 kuudSissemakse 0 €*

UUEDtooted!

TV-alus MARQUIS 
Mõõdud: L 148 x S 42 x K 44 cm
Hind enne: 209 €

el 56885390el 56885390
Uus kauplus!

12 KUUD 0% INTRESS
   119 € 
   Hinnad alates

• Kvaliteetse “Royal” kangaga kaetud pocketmadrats
• Kahepoolne, eraldi kotikestes pocket vedrud
• Tihevedrustus: 260 taskus asuvat vedru / m2
• Saadaval mõõdud: 80 x 200, 90 x 200, 120 x 200,
    140 x 200, 160 x 200, 180 x 200 cm

LUX POCKET SILVER vedrumadrats

Tammelaud GENEVA
Naturaalne tamm,finger top
Hind enne: 569 €

   319 €
(100-140) x 100 x 75 cm

   369 €
(100-160) x 100 x 75 cm

   69 €
Tool URBANO

Pukk DC5068
Värvus: hall, roosa, tumehall
Hind enne: 119 €

Kontoritool CYE-294
Värvus: Beež
Hind enne: 269 €

   149 €

E-post helikindlus@gmail.com • www.helikindlus.ee

• Betoonpõranda valamine
• Betoonpõranda ettevalmistus
• Kaldpinnad, tugimüürid, vahelaed
• Plaatvundamendid, vundamendid

• Betoneerimistööd, 
   betooni valamine, betoonpõrandad
• Minilaaduriga platside-teede 
   tasandamine laser 2D sahaga
• Miniekskavaatoriga kaevetööd

Põrandate ettevalmistus, betoneerimine
ja vundamendiehitus
Töö kiire ja kvaliteetne! Garantii!
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Müüa 3-toal korter Salu teel 
(saun, terrass, köögimööbel,  
85 900 €). Tel 5664 8006.

Müüa elamukrunt Saadjärve 
ääres. Tel 528 0275.

Ostan 3-toalise korteri v 
majaosa Veeriku, Tamme
linna v Tähtvere piirkonda. 
Seisukord pole oluline.  
Tel 5373 9216.

Üürile anda erineva 
suurusega (20–280 m2) 
äripinnad Tartu kesklinnas. 
Tel 528 0275.

Üürile võtta 1-toal korter. 
Tel 5561 4114.

Üürile võtta 2–3toal korter. 
Tel 5685 2222.

Ostan lambaid ja kitsi.  
Tel 5889 0326.

Väikefirma teeb sise- ja vä-
lisehitustöid. Tel 5806 8378.

Müüa kvaliteetset mett.  
Tel 520 4565.

Aedade ehitus.  
Tel 5565 0673.

Boilerite ja veemõõtjate 
vahetus, santehn tööd.  
Tel 5646 9025.

Ehitus-remondimees 
ootab pakkumisi. Olemas 
auto + haagis 3x1,5 m + 
tööriistad. Töö kvaliteedi  
ja alkoholiga muret pole. 
Oodatud ka väiksemad 
tööd jne. Tel 5553 8686, 
vaikne15@gmail.com.

Kaardid ennustavad.  
Tel 900 1727.

Külmkappide, elektroonika, 
vana mööbli äravedu. 
Objektide puhastus kolast. 
Tel 5365 6075,  
www.baltprojekt.ee.

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

Salvkaevude puhastamine 
ja remont. Tel 5840 0240.

Santehnik. Tel 5344 8170.

Sünnipäevale mustkunst-
nik, õhtujuht, DJ.  
Tel 5344 9894.

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

Teostame sanitaar- ja kapi-
taalremonti, ka lammutus-, 
elektri- ja torutöid.  
Tel 5831 4411.

Printerid, toonerid, tindid, 
paberid. Kiire tooneri 
täitmine. E–R kl 9–17 Raekoja 
13. Tel 744 1213, futari.ee.

Müüa sauna- ja suitsuah-
jud, boilerid. Tel 505 4355.

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

Ostan igas seisukorras  
traktoreid. Tel 5884 1935.

Ostan metsa, noorendikke 
ja põllumaad. Eraisik.  
Tel 5807 8644.

Ostan vanu raamatuid,  
postkaarte, fotosid, maale, 
graafikat, münte, paberraha, 
mööblit, nõusid, samovare, 
merevaigust ehteid, sõlgi, 
märke jne. Tel 5829 9810.

Vanade fotode, fotoalbumi-
te, fotoaparaatide ost.  
Tel 5649 5292.

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

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

Raamatute, piiblite, ehete, 
sõlgede, merevaigu, märkide, 
hõbeda, müntide, fotode, 
igasuguse vanavara ja 
kunsti ost. Raha kohe!  
Tel 5649 5292.

PUHASTUSTÖÖD SOODA-, 
KLAASI- JA LIIVAPRITSIGA

tel 5607 3131 • Rastblaster@mail.ee • www.rastblaster.ee

Rastblaster OÜ on Tartus paiknev sooda-, klaasi- 
ja liivapritsiteenust pakkuv ettevõte. Meie pritsiteenuste 

valikus on kõigi materjalide jaoks sobilikud abrasiivid, 
et tagada kliendile puhastatud ja kahjustamata pind.

Teostame ka teemantpuurimist 
ja üldehitustöid!

Tuleme ja teeme tööd ka kohapeal.


