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Südamlik kaastunne 
Anu-Liile ja Matile 

kalli poja ja lähedastele

LAURI JÜRMANI
traagilise hukkumise puhul. 
MTÜ Eesti Omastehooldus

Südamlik kaastunne Milvile 
kalli ema

SILVI LOKKO
kaotuse puhul. 

Valgamaa Tugikeskus

Elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas...

Kallist

LIIVO VESKINÕMME
28.06.1949-16.04.2013

mälestavad 
5. surma-aastapäeval abikaasa, 

Piret ja Signe peredega.

Su kalmul mälestuste küünal
las loidab sooja leegiga...

ADEELE UNT
14.04.1918-17.04.1989

100. sünni- ja 
29. surma-aastapäeval 

mälestavad 
lapsed peredega.

Üle lumiste kodunurmede
rändab mõte meil Sinust, 
oled meiega rõõmudes, 
muredes,
oled rasketel päevadel toeks...

Kallist

HEINRICH SÕRMUST
17.04.1928-25.12.2001

mälestab 90. sünniaastapäeval 
tütar perega.

ALEKSANDRA EOMÕIS
Sünniaastapäeva puhul 
mälestab ja meenutab 

lapselaps Andre.

LEONID KÄGU
mälestab sünniaastapäeva 

puhul Andre.

Elu on tundmatu tee, 
iial ei tea, millal lõpeb see...

Südamlik kaastunne 
Margitile, Kristale ja Karmeni 

ning Karini peredele kalli

JAAN MÄRTINI
kaotuse puhul. 

Kairi ja Kersti peredega 
ning Silvi

Miski siin ilmas 
ei vii ära soojust, 
mida jagasid...

Süütame küünla ja mälestame 
kallist

JAAN TAMMISTET
15.04.1918–11.01.1983

100. sünniaastapäeval. 

Lesk ja tütred peredega

Üks küünal on kustunud, üks elutee on lõpuni käidud...

Teatan sügava kurbusega, et lahkus minu kallis vend

JAAN MÄRTIN
13.04.1935–12.04.2018

Leinab õde Margit. 
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KINNISVARA

Anda rendile äripind Tõrva linnas 
Viljandi tn 1, keldrikorrus, 57–60 m2 
(kamin, põrandaküte). Tel 505 2132.

Anda üürile kesklinnas puumajas 3- 
ja 1toalised ahik krt (35 m2, vesi). 
Tel 5568 6157.

Müüa 2toaline mugavustega korter 
Sangastes Valgamaal. Tel 5193 0550.

Müüa 2toaline mugavustega korter 
Valgas otse omanikult. Tel 5646 5907.

Müüa 3toaline keskkütt ega korter 
Võrumaal Rõuges. Tel 5349 2833.

Müüa mugavustega 3toaline korter 
4. korrusel Jakobi tn 5. Hind 8700 €. 
Tel 5342 6187, Vladimir.

Ostan talukoha või talu koos 
metsa või põlluga. Tel 507 1989.

OÜ Estest PR ostab põllu- ja met-
samaad. Tel 504 5215, 514 5215.

Soovime osta maakodu Lõuna-
Eestis. Koht võiks olla looduskaunis 
ja eraldatud. Eeldame head ligipää-
su ja elektriliitumise olemasolu. Ta-
luhooned võivad olla rahuldavas 
seisukorras. Info tel 5307 1900.

METSAMATERJAL

OSTAME PALKE JA PABERIPUUD. 
VEDU MEILT JA TASU KOHE. OS-
TAME KA KASVAVAT METSA 
NING TEOSTAME METSARAIET JA 
VÄLJAVEDU. Tel 502 6468.

MUUD

Vanaoru talust saab osta hobusesõn-
nikut.  Sõnnik on pakitud 50 kg kott i-
desse. Hind 5 €/KOTT. Alates 10 kotist 
toome Otepääle, Põlvasse ja Võrru ise 
tasuta kohale. Tel 5684 3340.

TÖÖ

A.Karuse AS pakub tööd autore-
mondilukksepale ja autopesijale 
Valgas. Tel 507 3000, 
allain@akaruse.ee

Atria Eesti AS võtab tööle hooaja-
töölisi lihatoodete pakendajaks  
hooajatöö kestusega kuni 31. au-
gust. Töövahetuste algused on kl 6, 
kl 8 ja kl 14.30. Tööandja pakub 
mõistlikku töötasu, tööalast välja-
õpet, organiseeritud lõunasööki, 
töökoht asub Valgas. Palun saada 
esimesel võimalusel oma CV märk-
sõnaga «pakendaja» e-posti aad-
ressil personal.estonia@atria.com 
või too ise kohale aadressil Metsa 
19, Valga. Tel +372 5853 8000.

AS Eviko pakub tööd alltöövõtjate-
le Suure-Jaani Tervisekeskuse ob-
jektil: fassaadiladujatele, üldehita-
jatele, viimistlejatele, abitöölistele. 
Tel 5330 8147, taavi@eviko.ee

HEKRO EESTI OÜ pakub tööd 
CE-kat autojuhile Rootsis.Töö 
graafi ku alusel. Tel 5550 3948, 
kristo.koivik@gmail.com

Marico Metall pakub tööd laaduri-
juhile. Tel 5616 7790.

Atria Eesti AS võtab tööle lukkse-
pa-automaatiku. Töövahetuste al-
gused E-R kl 6 ja 14. Põhilised töö-
ülesanded on töövahendite ja sead-
mete hooldus ja remont, töökoht 
asub Valgas. Palun saada esimesel 
võimalusel oma CV märksõnaga 
«lukksepp» e-posti aadressil perso-
nal.estonia@atria.com või too ise 
kohale aadressil Metsa 19, Valga. 
Tel +372 5853 8000.

Marico Metall pakub tööd sortee-
rijale. Sooviavaldus saata 
info@maricom.ee, tel 5616 7790.

Metsahooldusega  tegelev ett evõte 
otsib kollektiivi juurde heas füüsilises 
vormis olevat raietöölist/võsalõika-
jat. Teostame istutust, kultuurihool-
dust ja valgustusraieid jne. Kandidaa-
dilt ootame kohusetundlikku ja 
meeskonnaga arvestavat suhtumist. 
Kasuks tuleb  B-kategooria juhiloa 
olemasolu, hea füüsiline vorm, 
raietööline 3 kutsetunnistus, kuid va-
jadusel teeme väljaõppe töö käigus. 
Töövahendid, riietus ja transport 
tööandja poolt. Töö Soomes, tööle-
pinguga. Küsi lisa telefonil 523 0190.

Pakume tööd CE-kat autojuhti-
dele Eesti sisevedudel ja kalluri-
tööl. Arvo Sarapuu tel 506 1858, 
Urmas Plangi tel 505 5121,  
info@plangitrans.ee

Pakume tööd sorteerimisjaamas 
brigadirile / vahetuse vanemale. 
Tel 5616 7790.

Tõrva Gümnaasium võtab konkursi 
korras tööle klassiõpetaja. Lisaks 
soovitav eripedagoogiline ett eval-
mistus. Tööle asumise aeg 21. au-
gust 2018. Sooviavaldus, CV ja hari-
dust tõendavate dokumentide koo-
piad saata 02. maiks 2018 meiliaad-
ressil kool@torva.edu.ee või pos-
tiaadressil Tõrva Gümnaasium, 
Puiestee 1, 68606, Tõrva linn.

PÕLLUNDUS

Ostan MTZ-82-952.3, DT, T-lintt rak-
tori, lintekskavaatori. Volvo, Scania 
veoautosid ja busse, ZIL, MAZ-veo-
auto, Don, Niva, Jennisei, E-302 
kombaini, T-150, K-700, Kvernelandi 
adra, Kirgistani heinapressi, Saksa 
virtsapüti. Telefon 5199 6548.

Ostan traktori ja põlluriistu. 
Tel 5382 2006.

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost. Tel 553 3060.

SÕIDUKITE KOKKUOST, ARVELT 
KUSTUTAMINE JA VAJADUSEL 
PAKUME KA VEOTEENUST. Ma-
rico Metall OÜ. Tel 5805 8032, 
www.maricom.ee

Ostan AUDI, VW, FORD, OPEL, 
VOLVO. Pakkuda võib kõike. Raha 
kohe. Tel 5624 0824.

TEADE

Elva Aprillilaat 21. aprillil kell 9-16 El-
va kultuurikeskuse parklas Kesk 30. 
Korraldaja Keskoja OÜ, tel 5851 4074.

Kanepi vald soovib kaugkütt evõr-
kudes taastuvatest energiaallika-
test toodetud soojusenergia osa-

kaalu suurendamise ja hinna vä-
hendamise eesmärgil sõlmida pi-
kaajalisi lepinguid soojuse ostmi-
seks. Võrkude asukohad, vajalikud 
võimsused ja kalendriaasta toot-
mismahud: Saverna võrgupiirkond, 
0,6 MW; kuni 1 500 MWh, suvist 
sooja vett  ei toodeta; Krootuse 
võrgupiirkond, 0,8 MW; kuni 1 800 
MWh, suvist sooja vett  ei toodeta; 
Teadaolevad lepingutingimused: 
Soojuse tootmise seadmete võim-
sus peab olema reguleeritav 
5%...100%; Tootmiskompleksi 
kooseisu kuulub ka soojustorustik 
kuni kaugkütt evõrguni. Soojuse 
tootjad peavad kooskõlastama en-
ne teate esitamist täpse võimaliku 
liitumispunkti asukoha. Käitise val-
mimise tähtaeg on hiljemalt 36 kuu 
jooksul pärast lepingu sõlmimist.  
Sooviavalduses informeerida kaug-
kütt evõrkude lähedusse planeerita-
vate uute soojuse tootmise käitiste 
rajamisest (uueks rajatavaks käiti-
seks loetakse ka põhitootmissead-
mete asendamist olemasolevas käi-
tises, kasutades olemasoleva käiti-
se tehnilist infrastruktuuri), millele 
opereerija soovib sõlmida Kanepi 
vallaga soojuse müügi lepingut. 
Sealjuures peavad käitised vastama 
järgnevatele tingimustele: käitis ka-
sutab taastuvaid energiaallikaid 
(eeldatavalt puit, muu juhul esitada 
täpne kütuseliik); käitis kasutab pa-
rimat olemasolevat keskkonna-
säästlikku tehnoloogiat; ajagraafi k, 
mis tõendab, et soojuse tootmist 
alustatakse hiljemalt 36 kuu jooksul 
pärast lepingu sõlmimist; Lisaks tu-
leb sooviavalduses esitada alljärg-
nev informatsioon: käitise planeeri-
tud asukoht (aadress ja tootmis-
maa katastritunnus) ning õiguslik 
alus sinna käitise rajamiseks; kinni-
tus, et käitise rajamiseks puuduvad 
takistavad asjaolud; käitise soojus-
lik võimsus; kasutatava tehnoloogia 
lühikirjeldus; käitise omaniku ärini-
mi ja registrikood; soojusett evõtja 
omaniku (osanike otsus, nõukogu 
otsus või muu samaväärne) kinni-
tuskiri investeeringute teostamise 
nõusolekuga. Kvalifi tseerimistingi-
mused: osaleja peab olema regist-
reeritud äriregistris; osalejal ei tohi 
olla maksuvõlgnevusi; osaleja ei to-
hi olla pankrotis või likvideerimisel, 
tema äritegevus ei tohi olla peata-
tud ning tema suhtes ei tohi olla al-
gatatud saneerimis- ega pankroti-
menetlust; osaleja peab omama 
eeldusi pakkumise kutse dokumen-
tides toodud nõuetele vastava käi-
tise tööle rakendamiseks hiljemalt 
nõutud tähtajaks. Sooviavaldus  ja 
nõutud lisamaterjalid (dokumen-
did) peavad olema vormistatud 
eesti keeles. Dokumendid tuleb 
Kanepi valda esitada digitaalselt 
allkirjastatuna ümbrikus kas CD-
plaadil või paberkandjal aadressil 
Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi 
vald, Põlvamaa või e-posti teel 
majandus@kanepi.ee hiljemalt 22. 
mai 2018 kell 10. See teade on aval-
datud üksnes informatsiooni kogu-
mise eesmärgil ning ei ole avaliku 
konkursi väljakuulutamine ega pak-
kumus lepingu sõlmimiseks. Kon-
kursi korraldamise või lepingu sõl-
mimiseks läbirääkimiste alustamise 
otsuse teeb Kanepi vald lähtuvalt 
laekunud teabest kavandatavate 
käitiste kohta.

VALGA TEHNOÜLEVAATUSE OÜ, 
Transpordi 1, Valga. Avatud 
E-R 8-18, L 9-14.

TEENUS

15aastase kogemusega ehitusett e-
võte teostab: üldehitus- ja puuse-
patööd, katused, saunad, terras-
sid. Tel 5330 7204.

Abi viljapuude ja põõsaste nooren-
dus-, kujundus- ja hoolduslõikusel 
Valga maakonnas. Tel 523 5113, õ.

Allahindlused Venemaa viisatee-
nustele. OÜ Vaatevinkel, 
tel 508 6861, www.vaatevinkel.ee

Betooni- ja ehitustööd otse töö-
mehelt. Tel 5595 1906.

Boilerite paigaldus, puhastus, san-
tehnilised tööd, ehitus-remondi-
tööd. Vannitubade remont. 
Tel 5362 6227.

Ehitus, remont, siseviimistlus 
Tartumaal ja naabermaakonda-
des. Pikaajaline kogemus. 
www.kevori.ee, tel 5622 9840.

Elektritööd, käidukorraldus, 
elektrialased nõustamised ja pik-
sekaitsetööd. AB Vamar OÜ. 
Tel 5844 0544, info@vamar.ee

Kaevude puhastus, septikute pai-
galdus, veetrasside ja kanalisat-
siooni rajamine. Tel 5813 5496, 
www.santeenus.ee

Katuste pesu ja värvimine. 
Tel 5565 0673.

Katuste süvapesu ja värvimine. 
Akende pesu ja veerennide puhas-
tus. Tel 5638 8994.

Kellassepp, kullassepp, prillide re-
mont, graveerimine. Põlva Kauba-
maja, Kesk tn 10, T kl 10–16; Võru, Jü-
ri 19a, N kl 10–16; Valga, Vabaduse 
26, R kl 10–16. Imre Aria, tel 516 2099.

OHTLIKE PUUDE LANGETAMINE. 
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee

Ohtlike puude raie ja hooldus. 
Tel 5686 6157.

Puurkaevude rajamine ja puhasta-
mine. Vee- ja kanalisatsioonitorus-
tike, septikute ja süvaveepumpade 
paigaldus. Maakütt esüsteemide ra-
jamine. Tel 502 1279, 526 9604, 
puurkaevumeistrid.ee

Rakkekaevude kaevamine, puhas-
tamine ja remont. Tel 5638 1774.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Rõngaste vaheta-
mine. Tel 5840 0240.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Tel 5679 3951.

Septikute paigaldus ja müük. 
Tel 5757 0202.

Septikute, kaevupumpade müük, 
paigaldus ning vee-maakütt e ja ka-
nalisatsioonitorustike paigaldus. 
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee

Soodne fekaalivedu Võru- ja Põl-
vamaal, välikäimlate rent. 
Tel 5382 8791, www.atram.ee

Teeme korda teie lamekatuse, pa-
rapeti, vihmaveesüsteemi ja teised 
lamekatusega seonduvad problee-
mid. Küsige pakkumist tel 524 0534.

Veo- ja kolimisteenus. Vana mööbli 
ja kodumasinate vedu. Tel 5909 0312.

Raamatupidamisteenus. Tel 5624 1795.

Teostame katuse-, fassaadi-, 
üldehitus- ja vundamenditöid. 
OÜ VIIMVAL Tel 5554 8863.

Torutööd, kütt esüsteemide läbi-
pesu, veevarustussüsteemide ja 
pumpade paigaldus. Tel 5813 5496, 
www.santeenus.ee

Tänavakivide müük ja paigaldus. 
Garantii. Tel 5690 0444.

Vundamendi soojustamine, sokli vii-
mistlus jm ehitustööd. Tel 5690 0444.

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014, 
95 s/m.

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727, 24 h.

KORSTNATE EHITUS, POTTSEPA-
TÖÖD. Tel 5858 1159.

Parim HIND, telli mind! Fekaalitee-
nus. Välikäimla rent. Tel 525 6254, 
www.tommirent.ee

Teeme ehitustöid: vanade hoonete 
palkide vahetus ja tõstmine, vunda-
mendi remonditööd, puitkarkas-
sehitised, saunad, kuurid jne. Tee-
me ka teisi töid ning lammutustöid. 
Küsige lisa tel 5823 8625.

MÜÜK

Ehitusliku saematerjali müük Val-
gamaal Tsirguliinas. Pidevalt suur 
valik ja soodne hind. Veovõimalus. 
Tel 522 9571.

Finlaid OÜ müüb Tiidu külas sise- 
ja välisvoodrilaudu, immutatud 
terrassilaudu, karkassipuitu, 
puitbrikett i. Tel 5333 4346.

Müüa põranda-, voodri- ja ehitus-
laudu. Erinevad laiused. Vedu tasu-
ta. Tel 506 4651.

PUIT- JA EHITUSMATERJALI 
MÜÜK. TASUTA KOHALEVEDU ÜLE 
EESTI. KÕIK, MIDA EHITUSEKS VA-
JAD. WWW.KPUIT.EE Tel 5593 6326

Silva Kodukaupade poes Sangas-
tes müügil laias valikus seemned, 
turbad, mullad. Tel 766 9331.

Lõhutud toores lepp. Vedu. 
Tel 5354 2420.

Kuivad pakitud kütt eklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa ehituslikku saematerjali, 
voodri-, põranda-, terrassilaudu ja  
servamata laudu. Pikkused 3–6 m. 
Laudade värvimine. Vedu üle Eesti 
tasuta. Tel 528 2268.

Müüa pelleteid (8 mm) ja puitbri-
kett i koos veoga. Tel 528 6403.

Müüa saematerjali, voodri-, põ-
randa- ja terrassilaudu. Transport 
tasuta. Tel 525 8911.

Müüa sauna- ja suitsuahjud, boilerid. 
Vajadusel kaup koju kätt e ja paigal-
dus, hinnad soodsad. Tel 505 4355.

Müüa suitsuvorsti ja maasinki väi-
kehulgi, kohaletoomisega. 
Tel 5196 2628 või 5351 7414.

Müüa kuivi pakitud kütt eklotse ja 
kaminapuid, pelleteid ning puitbri-
kett i alusel. Vedu tasuta. 
Tel 433 3130, 523 8503.

Müüa karpkalu. Tel 520 7691, 504 9556.

Müüa soodsa hinnaga sealiha. Va-
jadusel tükeldamine. Tel 5354 3002 
või 505 9151.

OTSE TOOTJALT KANDILINE KASE 
PUITBRIKETT, PELLET 6 ja 8 mm, 
PAKITUD TURBABRIKETT al 129 €, 
KLOTSID VÕRGUS, PAKITUD KIVI-
SÜSI. VEDU. Tel 506 8501.

Väga heas korras kreissaag 4,5 kw, 
diam 70 cm; kasutatud metallpaa-
gid h 1,5 m, diam 0,9 m, 2 tk; me-
talltorud-aiapostid 190 x 6 cm, 25 
tk ja 190 x 8 cm, 25 tk; metalltorud 
l = 300 cm, diam 16 cm, 5 tk. Asu-
koht Võru. Tel 514 6652.

Müüa varju all kuivanud kooritud 
kuuse saunapalgid (pikkus 5 ja 7 m, 
kokku 17 tm). Tel 521 2388.

OST

Ostan seisma jäänud fi rma. 
Tel 5808 8088.

Ostan kasvavat võsa (paju, haab, 
lepp jne) ja raiejäätmeid. Täpsem 
info tel 5351 1321.

Ostan metsa ja võsastunud rohu-
maad. Eraisik. Tel 5807 8644.

ÄRA ANDA

Tasuta ära anda kasutatud kodu-
kaubad: rõivad, köögimööbel, ka-
pid, lauad, riiulid jm Põlva kesklin-
nas. Tel 5661 8707.

KASUTATUD ASJAD

Ripatsite ost, 200 €/tk. Tel 5649 5292.

Hõberublade, medalite, märkide jm 
vanavara ost. Tel 5649 5292.

Maalide, graafi ka jm kunsti ost (ka 
nõukogude ajast). Paku ka raama-
tuid, ehteid, hõbedat, sõlgi, münte, 
märke, medaleid jm vanavara. Pa-
rim hind, raha kohe! Tel 5649 5292.

Ostan vanu raamatuid, maale, 
graafi kat, portselanist kujusid, 
postkaarte, fotosid, münte, paber-
raha, mööblit, nõusid, mereteema-
lisi esemeid, merevaigust ehteid, 
märke, medaleid jne. Tel 5829 9810.

Ostan töökorras vana vahvliküpse-
taja. Tel 5804 6910.

Ostan vanu paberrahasid, münte 
ja märke. Tel 5804 6910.

Ostan vanu Vene ajal valmistatud 
mudelautosid. Pakkuda võib ka tei-
si vanu mänguasju. Tel 5804 6910.


