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KINNISVARA
Ostame suurema talukompleksi koos 
maaga Lõuna-Eestis, kus oleks ole-
mas elekter ja kaev. Juurdepääs võiks 
olla hea. Kasuks oleks veekogu lähe-
dus. Hooned ja ümbrus võivad vajada 
korrastamist. Pakkumised teretulnud 
tel 5307 1900.

Ostan metsa- ja põllumaad. 
Tel 5393 6382.

Ostan talukoha koos maaga. 
Tel 504 1944.

OÜ Estest PR ostab põllu- ja 
metsa maad. Tel 504 5215, 514 5215.

Soovin osta mugavustega korterit 
Valga linnas. Tel 522 8696,  
rannorastas@gmail.com

LOOMAD
Ostame veiseid (lehmad, mullikad, 
pullid). Tasume kohe, soovi korral  
sularahas. Tel 5551 2929.

METSAMATERJAL

Ostame virnastatud võsa ja raie-
jäätmeid üle Lõuna-Eesti. Lisaks 
oleme huvitatud saetööstuse jää-
kidest (pinnud, saepuru, höövli-
laast, puukoor, klotsid). 
Tel 512 8315.

TÖÖ
TÖÖ SOOMES. Firma pakub tööd 
Soomes ehitustöölistele (kipsitööd 
ruudu hinnaga); lepingud on pika-
ajalised, töö Helsingi piires.  
Tel +372 5551 7926,  
ehitusinfo247@gmail.com.

Megasped OÜ pakub tööd CE-kate-
gooria autojuhile EE-D/NL-EE  
vedudel. Tel 512 2466.

Pakume tööd Soomes asendustaluni-
kule. Vajalik eelnev lüpsikogemus.  
Kasuks tulevad soome keele oskus 
ning juhiload. Töö otse Soome ette-
võttes. Palk 12 €/h kätte. Lisainfo 
tel 5676 5455 või cv@staffrental.eu.

Töökas meeskond ootab oma  
meeskonda puhastusteenindajat.  
Töö Soomes. Tel 525 6350.

Vajatakse lammutustöölisi Helsingis-
se. Kohusetundlikele ja töökatele 
meestele aastaringne töö. Info ja  
CV meilile infosktyot@gmail.com

PÕLLUNDUS
Andri talu Võrumaal müüb kartuleid 
«Laura», «Jõgeva kollane», «Teele», 
«Maret», «Birgit», «Vineta» ja teisi 
köögivilju. Vedu. Tel 508 6373.

Ostan 4 t, 7 t, 11 t sõnnikulaotaja. 
Tel 5787 6262.

Ostan sõnnikulaotaja, adra, niiduki, 
heinapressi ja traktori. 
Tel 5609 2292.

Ostan traktori ja metsahaaratsi. 
Tel 5613 1000.

Ostan seisvat tehnikat: traktorid T16, 
T25, T40AM, T150, MTZ 82, DT74-75, 
kombain Niva, ZIL, MAZ, 6 t haagis, 
press Kirgistan, Saksa virtsapütt jne. 
Tel 5835 4991.

SÕIDUKID
Sõiduautode kokkuost. Tel 553 3060.

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

Müüa heas sõidukorras BMW (2009). 
Tel 508 3064.

TEENUS
A.Wetron OÜ teostab puhastustee-
nust, põrandate vahatamist, ehitus-
järgset koristust. Tel 5691 0860.

Autode ja traktorite (T-16, T-25, T-40, 
MTZ tüüpi traktorid) remonttööd 
ning keevitustööd. Tel 508 6373.

Autoremont Valgas Võru 118. 
Tel 5865 2652.

Elektritööd. Projekteerimine. 
Tel 520 5016.

Fassaadide soojustamine (era-
majad, ridaelamud, kortermajad). 
Tel 513 4409.

Henert OY otsib enda positiivsesse ja 
töökasse kollektiivi 

betoneerijaid, puuseppasid, 
maalreid, üldehitajaid ja 

sisetööde tegijaid.

Objektid Rootsis ja Soomes.

Täpsem info cv@henert.�, 
tel +358 40 531 6036 (eesti k), 

+358 40 128 4606 (vene k)

METSAKINNISTUID
Hektari hind kuni 17 000 €.

Hektari hind kuni 5000 €.
PÕLLUMAAD

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee

Ostame
Uuel aastal uue hooga!
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Kellassepp, kullassepp, prillide re-
mont, graveerimine. Põlva Kaubama-
ja, Kesk tn 10, T kl 10–16; Võru, Jüri  
19a, N kl 10–16; Valga, Vabaduse 26,  
R kl 10–16. Imre Aria, tel 516 2099.

Korterite, vannitubade remont-
tööd. Tel 518 6792.

Lumetõrje katustelt. Tel 5638 8994.

Marico Metall OÜ (Valga, Võru 5a) 
pakub alljärgnevaid teenuseid: ehi-
tus- ja ohtlike jäätmete, kile- ja pa-
berjäätmete, pakendijäätmete vas-
tuvõtt; vanametalli kokkuost; prügi-
konteinerite paigaldamine objektide-
le; multiliftveod; lammutusteenus. 
www.maricom.ee, tel 5805 8032.

Mobiilse saekaatri teenus. 
Tel 5662 0921.

OÜ Semt teostab korteriühistute 
tervikrenoveerimist. Tel 506 2377.

Pehme mööbli parandus. 
Tel 5631 3996.

Puksiiriteenus. Tel 5787 8678.

Salvkaevude puhastamine ja remont. 
Tel 5840 0240.

Soojustame uksi. Tel 550 7679.

Sünnipäevale mustkunstnik/õhtu-
juht/DJ. Tel 5344 9894.

Teemantpuurimine. Tel 5668 9845, 
www.teemantpuur.eu

Soodsad viisateenused Venemaale. 
OÜ Vaatevinkel, tel 508 6861,  
www.vaatevinkel.ee

Tahma- ja tindikassetid. Smartposti-
ga tasuta saatmine. Tel 504 3459. 
edukad.ee

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu  
tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa küttepuid, hind al 35 €/rm. 
Tel 552 0811.

Müüa saematerjali, voodri-, põran-
da- ja terrassilaudu. Transport  
tasuta. Tel 525 8911.

Müüa sauna- ja suitsuahjud,  
boilerid. Vajadusel kaup koju kätte. 
Tel 505 4355.

Müüa sisevoodrilaudu (hind al 3 €/
m²), välisvoodrilaudu (hind al 2,7 €/
m²), põrandalaudu (hind al 6.5 €/m²). 
Voodrilaudade tööstuslik värvimine. 
Veovõimalus. E-post:  
ivo@voikapuit. ee, tel 5455 1700.

Müüa suitsuvorsti ja maasinki väike-
hulgi, kohaletoomisega. Tel 5196 2628 
või 5351 7414.

Müüa kuivad küttepuud. Tel 515 7162.

Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Tel 5354 3002 
või 513 3787.

Ostan põdra- ja hirvesarvi ning kitsi 
(vanus al 8 kuud). Tel 5826 1095.

Ostan vanu raamatuid, vinüülplaate 
ja vanavara. Tel 5629 8981.

KASUTATUD ASJAD
Müüa randaal, kultivaator, 1, 2 ja 3 
hõlmaga täisvintader, pealsepurusta-
ja, kühvel, kartulisaputaja-panija, 
T-25, T-40AM. Tel 516 3405.

LEITUD

6. jaanuaril Tõrva vallast Kalme külast 
leitud sõbralik noor isane koer. Kae-
las roheline kaelarihm. Mikrokiip puu-
dub. Ootab omanikku Valga loomade 
varjupaigas Laatsi 11a, tel 529 9880.

Tänavakivide müük ja paigaldus.  
Garantii. Tel 5690 0444.

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

Vundamendi soojustamine, sokli  
viimistlus jm ehitustööd. 
Tel 5690 0444.

Teen erinevaid ehitus- ja remonttöid. 
Tel 5786 5400.

Teostan siseelektritöid. 
Tel 5353 6160.

MÜÜK
Ehitusliku saematerjali, voodri- ja 
põrandalaudade müük Valgamaal 
Tsirguliinas. Pidevalt suur valik ja 
soodne hind. Veovõimalus. 
Tel 522 9571.

Kaminapuud, puitbrikett, kütte-
klotsid. Tel 5818 8863.

Laupäeviti kl 10–14 Valgas Lai 5a 
kasutatud riiete soodusmüük. 
Suur valik riideid 1 euro.

Lõhutud toores lepp ja kask, vedu. 
Tel 5354 2420.

Otse tootjalt kase puitbrikett al 199 
€, pakitud turbabrikett al 130 €, pel-
let al 200 €, pakitud kivisüsi al 235 €, 
kuivad klotsid. Vedu. Tel 506 8501.

Müügil turba- ja puitbrikett. 
Tel 766 9331, www.silvaagro.ee

On veel pakkuda 50 cm kuivi kütte-
halge. Transpordi võimalus Tõrva val-
la piires. Tel 5376 5591.

Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohaletoomisega. Tel 5351 7414.

OST

Ostame aastaringselt KASVAVAT  
VÕSA. Tel 5351 1321.

Ostan alasi, Pioneer pliidi küttekeha. 
Tel 5840 6599.

Ostan lõõtspilli. Tel 5568 2414.

Ostan metsa ja põllumaad. Eraisik. 
Tel 5807 8644.

8. jaanuaril Tõrvas Kalmistu juures 
leitud väga sõbralik emane kass.  
Mikrokiip puudub. Ootab omanikku 
Valga loomade varjupaigas Laatsi 11a, 
tel 529 9880.

8. jaanuaril Tõrva vallast Möldre  
külast leitud sõbralik isane kass.  
Mikrokiip puudub. Ootab omanikku 
Valga loomade varjupaigas Laatsi 11a, 
tel 529 9880.

• Lahkunu ärasaatmisega (sh transpordi ja 
 tuhastamisega) seonduvad teenused
• Kõik vajalik haua kaunistamiseks
 (sh pingid, küünlad, laternad)

24h klienditeenindus, tel 524 5949
www.matusebyroo.ee                                Kesk 11, Põlva

524 3904

OSTAME PÕLLUMAAD
5340 4975

polluvara@vestman.ee

www.vestman.ee 

Tel 524 3607, metsaserv@gmail.com

OSTAME
METSAKINNISTUID

KÕIGIST PAREM HIND!

KA KOOS PÕLLUMAAGA

kes oskab eesti keelt 
ja omab töökogemust 
pool- ja/või täishaakel

Pakume tööd
CE-kategooria 
juhile,

Stabiilne töö Soome 
ja Rootsi vahel
Tööaeg vahetustega – 
2 nädalat tööl ja 1 kodus

Lisainfo: 
Andrus Laul, tel 5340 0065

alonewolf.ee

Valka puidutöötlemisettevõte
SIA Vārpas 1

Võime pakkida
ühetonnistesse
kottidesse.

Tel +371 2911 1071
e-post: ivarszal@inbox.lv

TOODAB JA MÜÜB
kvaliteetseid

PUIDUGRAANULEID
(6 ja 8 mm)

Hind
170 € alus

(960 kg)

 Südamlik kaastunne Kairile 
kalli ema ja Luulele õe 

URVE ADAMSONI
kaotuse puhul. 

Tõrva gümnaasium

Südamlik kaastunne Luigi,  
Tuuli ja Virgo perele

VOLLI KIVIMÄE
surma puhul. 

Malle, Elga ja Tõnu
 

Sügav kaastunne Toivo perele 
kalli ema, ämma ja vanaema

AINO JOOSEPI
kaotuse puhul. 

Perekonnad Nurm ja Starke

Avaldame kaastunnet Kairi 
perele ja Luulele

URVE ADAMSONI
surma puhul. 

Milvi ja Guno perega

Mälestame

URVE ADAMSONI
ja tunneme kaasa lähedastele. 

Luule, Eha ja Peeter

VOLLI KIVIMÄGI
Mälestame head tuttavat. 

Kaastunne lähedastele. 
Eve ja Siiri

Südamlik kaastunne Valdurile 
ja Silverile isa 

HEINAR KAARNA
surma puhul.

Urve ja Jüri perega

Siiras kaastunne Maire 
Englasele ja tema perele kalli 

ema ja vanaema

ELVI HEINPALU
kaotuse puhul. 

Ritsu lasteaia-algkooli pere

Siiras kaastunne Kairile ja tema 
perele kalli ema, vanaema, 
vanavanaema ja Luulele õe 

URVE ADAMSONI
kaotuse puhul. 

Perekond Missik

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

Mälestame

HELJU TELLMANNI
ja tunneme kaasa poegadele 

peredega. 

Maie, Maimu, Laine, Harald ja 
Marianne

Kõik armsad ajad, 
mälestused head 
on meie meeltes südameis...

TIIU KUUSMETS
11.08.1955–11.01.2009

Kallist õde ja tädi mälestavad 
10. surma-aastapäeval 

vend Rein perega, õde Hilja 
abikaasaga ja õelapsed Merike, 

Maarja ja Annely peredega.

Mälestame 

AINO JOOSEPIT

Avaldame kaastunnet 
poegadele ja nende peredele.

Perekond Bachmann

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Sügav kaastunne lähedastele 
kalli

SANDER DEGISE
kaotuse puhul. 

Eera ja Leili peredega

Mõnikord seisatab hetk, 
kuhu sõnad ei mahu...

Mälestame. Südamlik 
kaastunne lähedastele

AAVO VÄIKESE
kaotuse puhul. 

Jaak perega

Vaikselt kustus hele valgus,
täis sai sinu eluring...

Südamlik kaastunne Lainele 
ja Marjule perega armsa ema, 

vanaema ja vanavanaema

SALME SARAPUU
kaotuse puhul. 

Naabripered Noorkõiv, 
Reinhold, Puhtvend ja Hütt

Aeg annab kõik meil tagasi,
ei emasüdant iialgi...

Südamlik kaastunne Kairile ja 
tema perele kalli ema, ämma, 
vanaema, vanavanaema ja õe

URVE ADAMSONI
kaotuse puhul. 

Ilme, Arvo, Laine ja Kalju

Peeglis virvendab 
möödunud aeg ja kaunid hetked. 
Pikk ja väärikas elu 
on mälestuseks saanud...

On lahkunud

LEIDA GROSSBERG

Südamlik kaastunne Avole 
perega. 

AS Laatre Piim

AAVO VÄIKENE

Siiras kaastunne Andresele, 
Karlile ja Epule isa kaotuse 

puhul. 

Urmo, Urve peredega ja  
Urmas

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

Kallist sugulast

HELJU TELLMANNI
mälestavad ning avaldavad 

kaastunnet Meelisele perega 
ja Aivarile Lia, Agnes ja Mauno 

peredega.

Su kodu on nüüd seal,  
kus Linnutee, 
see helendav rada, 
see tähine tee...

Südamlik kaastunne kõigile 
lähedastele kalli

VOLLI KIVIMÄE
kaotuse puhul. 

Mälestavad Antsla tee 9 
majanaabrid.

Päev õhtule laskus
ja lõppes elurada...

VOLLI KIVIMÄGI

Südamlik kaastunne omastele. 

Milvi ja Ants

Kaseokstes leinasahin 
tasane kui tuuleke, 
koduõues vaikne valu, 
ema suikund unele. 

Sügav kaastunne Kairile perega ema ja vanaema  
ning Luulele ja Leale peredega õe ja tädi 

URVE ADAMSONI
surma puhul. 

Tädilapsed Endel, Leoniida ja Tiie peredega

Elu on laul, nii habras ta viis, 
heliseb hetke ja katkeb siis. 
Su kodu on nüüd seal, kus Linnutee, 
see helendav rada, 
see tähtede kee...

Jääd igavesti meie südameisse, kallis

AINO JOOSEP

Südamlik kaastunne Vello ja Toivo peredele. 
Õde Eevi laste ja lastelastega

Sa lendad koos tuultega taeva all, Sa oled talvehommiku hall. 
Viljapõllul paistad päiksena suvel, sügisel mu juurde vihmana tuled. 
Kui taevas näen linde, neid vaadates olen päris kindel, 
et laulad seal koos nendega, kuid öösel muutud täheks Sa.

ENNO KAHRO
30.03.1942–11.01.2014

Oma kallist papat mälestavad 5. surma-aastapäeval  
Maie, Terje, Kaili, Erlend, Aadrian ja Andres.


