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KINNISVARA

Annan üürile kahetoalise  
mugavustega korteri Valgas 
Pärna pst 8. Tel 505 6458.

Ostame suurema talukomp-
leksi koos maaga Lõuna-Ees-
tis, kus oleks olemas elekter ja 
kaev. Juurdepääs võiks olla 
hea. Kasuks oleks veekogu  
lähedus. Hooned ja ümbrus 
võivad vajada korrastamist. 
Pakkumised teretulnud 
tel 5307 1900.

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

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

METSAMATERJAL

Ostame virnastatud võsa ja 
raiejäätmeid üle Lõuna-Ees-
ti. Lisaks oleme huvitatud 
saetööstuse jääkidest  
(pinnud, saepuru, höövli-
laast, puukoor, klotsid). 
Tel 512 8315.

Kuivad halupuud 40 l võrgus. 
Tel 5631 5129.

Ostan kasvavat võsa (paju, 
lepp, haab), raiejäätmeid  
põllu- ja metsamaalt Kesk- ja 
Lõuna-Eestis. 
Tel 5666 4217, 5837 0414.

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

Ostan auto, 100-2000 €. 
Tel 5809 6086.

Ostan BMW, MB, h kuni  
1500 €. Tel 5632 3142.

SÕIDUKITE KOKKUOST, AR-
VELT KUSTUTAMINE JA VA-
JADUSEL PAKUME KA VEO-
TEENUST. Marico Metall OÜ. 
Tel 5805 8032,  
www.maricom.ee

TEENUS

A.Wetron OÜ teostab puhas-
tusteenust, põrandate vaha-
tamist, ehitusjärgset koris-
tust. Tel 5691 0860.

Ahjude, pliitide, soojamüüri-
de ja kaminate remont. Töö-
piirkonna lähtepunkt on Tartu. 
Tel 5594 6425.

Elektritööd. Projekteerimine. 
Tel 520 5016.

Kellassepp, kullassepp, prilli-
de remont, graveerimine. 
Põlva Kaubamaja, 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.

Lumetõrje katustelt. 
Tel 5638 8994.

Ohtlike puude langetamine. 
Olemas vastutuskindlustus ja 
arboristi kutsetunnistus. 
Tel 5629 9559. andres.poldre@
gmail.com. www.arb.ee

MÜÜK

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

Kaminapuud, puitbrikett, 
kütteklotsid. Tel 5818 8863.

Küttepuud, 6 rm koorem. 
Tel 528 6403.

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

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

Soodsad viisateenused Vene-
maale. OÜ Vaatevinkel, tel  
508 6861, www.vaatevinkel.ee

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

Kuivad pakitud kütteklotsid. 
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa karmoška ja kannel. 
Samas häälestan ja õpetan 
kannelt mängima. 
Tel 5607 3703 või 5897 8484.

TÖÖ

Ootan tööpakkumisi ehitus-  
ja remonditöödele: ladumine, 
kipsitööd, soojustamine, kroh-
vimine, pahteldamine; põran-
date, seinte, lagede rihtimine; 
voodrilaudade ja põranda kat-
tematerjalide paigaldus. 
Tel 5381 8554.

Vajatakse lammutustöölisi 
Helsingisse. Kohusetundlikele 
ja töökatele meestele aasta-
ringne töö. Info ja CV meili-
le infosktyot@gmail.com

PÕLLUNDUS

Annan rendile põllumaa Tsiist-
re külas (massiiv 68939446586 
ja 68939436230). Tel 516 9515.

Ostan 4 t, 7 t, 11 t sõnniku-
laotaja. Tel 5787 6262.

SÕIDUKID

Chevrolet Spark, 2007. a, 38 
kW, hõbedane, ülevaatus keh-
tib aasta, väga ökonoomne, 
korralik auto, mis sõitnud ai-
nult 91 000 km. All uued M+S 
rehvid ja kaasa suverehvid, 
hind 1300 €. Tel 5330 5948.

Marico Metall OÜ (Valga, Võ-
ru 5a) pakub alljärgnevaid tee-
nuseid: ehitus- ja ohtlike jäät-
mete, kile- ja paberjäätmete, 
pakendijäätmete vastuvõtt; 
vanametalli kokkuost; prügi-
konteinerite paigaldamine ob-
jektidele; multiliftveod; lam-
mutusteenus. www.maricom.
ee, tel 5805 8032.

OÜ Semt teostab korteri-
ühistute tervikrenoveeri-
mist. Tel 506 2377.

Puksiiriteenus. Tel 5787 8678.

Soojustame uksi. Tel 550 7679.

Sünnipäevale mustkunstnik/
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Teemantpuurimine. 
Tel 5668 9845,  
www.teemantpuur.eu

Tänavakivide müük ja paigal-
dus. Garantii. Tel 5690 0444.

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

Vundamendi soojustamine, 
sokli viimistlus jm ehitus-
tööd. Tel 5690 0444.

Mobiilne sooda- ja liivapritsi-
teenus, värvimistööd, reno-
veerimine, www.proprits.ee. 
Tel 5837 5516.

Teostame katuse-, fassaadi- 
ja üldehitustöid. www.lht.ee, 
tel 5564 3007.

Teostan siseelektritöid. 
Tel 5353 6160.

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

Müüa pelleteid (6 ja 8 mm), 
alus 960 kg. Tel 528 6403.

Müüa pliidipuud ja kütteklot-
sid võrgus. Tel 528 6403.

Müüa puitbriketti (ümar,  
kandiline, alus 1 tonn). 
Tel 528 6403.

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

Müüa sisevoodrilaudu  
(hind al 3 €/m²), välisvoodri-
laudu (hind al 2,7 €/m²), põ-
randalaudu (hind al 6.5 €/m²). 
Voodrilaudade tööstuslik vär-
vimine. Veovõimalus.  
E-post: ivo@voikapuit.ee, 
tel 5455 1700.

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

OST

Ostame aastaringselt KASVA-
VAT VÕSA. Tel 5351 1321.

KASUTATUD ASJAD

EW-aegsete linnapildiga  
esemete ost. Tel 5649 5292.

Ostan vanu kellasid.  
Ei pea olema töökorras. 
Tel 5872 5458.

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

OÜ Rohepõllu pakub laias valikus

E–R 9–18 • lõuna 13–14 • L 9–14 

PUU- JA JUURVILJU NING MUID
TALUSAADUSI JA HOIDISEID

Valga (Siili) Konsum
A. Neulandi 2, Valga

Võimalus tellida kaup ka koju
tel 5348 4899

OSTAME KASVAVAT METSA, 
METSAKINNISTUID JA METSAMATERJALI

PAKUME METSAOMANIKU NÕUSTAMIST, 
VEO- JA RAIETEENUST

Tel 5865 0856, 782 1736
Taavi.Palo@lemeks.ee

Lähemalt meist: www.lemeksmets.ee

METSAKINNISTUID
Hektari hind kuni 17 000 €.

Hektari hind kuni 5000 €.
PÕLLUMAAD

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee

Ostame
Uuel aastal uue hooga!

Ostame
 • paberipuitu
    Kunda ja Pärnu terminalis
 • metsakinnistuid
 • kasvava metsa raieõigust

Södra Metsad OÜ
Merivälja tee 1, 11911 Tallinn
Tel 516 3569 • taavi.mullerson@sodra.com
www.sodrametsad.ee

Tel 524 3607, metsaserv@gmail.com

OSTAME
METSAKINNISTUID

KÕIGIST PAREM HIND!

KA KOOS PÕLLUMAAGA
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Sügav kaastunne lähedastele 
kalli

TÕNU TAMME
kaotuse puhul. Andres, Mati, 

Toomas ja tädi Aino

Head sõpra

TÕNU TAMME
mälestavad Marek ja Merike. 
Siiras kaastunne omastele.

Avaldame kaastunnet 
Meelisele, Merilile ja Marele 

kalli 

TÕNU TAMME
kaotuse puhul. Janek ja Elve

Avaldame kaastunnet Igor 
Jallaile ja lähedastele

GALINA JALLAI
surma puhul. 

Valga vallavolikogu ja  
Valga vallavalitsus

Südamlik kaastunne Marele 
ja tema perele abikaasa, isa, 

vanaisa ja vanavanaisa

ALEKSANDR 
MIROŠNITŠENKO

kaotuse puhul. Ilme

Avaldame kaastunnet 
lähedastele kalli

TÕNU TAMME
kaotuse puhul. 
Piret ja Raivo

TÕNU TAMM
Südamlik kaastunne Ene 

Rehklile perega kalli venna 
surma puhul.

Taimi ja Heino, Rita ja Paul

Siiras kaastunne Marele kalli

TÕNU TAMME
kaotuse puhul. 

Deniss ja Gerli lastega

Sügav kaastunne omastele  
kalli elukaaslase ja isa

TÕNU TAMME
kaotuse puhul. 

Perekond Sõber

Mõni hetk on elus 
valusam kui teine,
mõni hetk on kohe 
väga-väga valus...
(J. Tätte)

TÕNU TAMM

Mälestame kallist 
varalahkunud venda ja onu. 

Avaldame kaastunnet Marele, 
poeg Meelisele ja tütar 

Merilile perega. Õde perega ja 
perekond Dooley

Ei enam kõndimas Sind teel, 
Su hääl me kõrvus kõlab veel. 
Ei enam naeratust Su suul, 
nüüd tasa leinas nutab tuul...

Südamlik kaastunne Meelisele, 
Merilile ja Marele kalli isa ja 

elukaaslase 

TÕNU TAMME
kaotuse puhul. 

Egon, Kaja, Imre, Janne

Sinust mälestus me hinges elab. 
Sinu hääl veel kõrvus kõlab...

Südamlik kaastunne Meelisele, 
Merilile ja väikesele Hugole 

kalli isa ja vanaisa 

TÕNU TAMME
kaotuse puhul.

Deniss ja Gerli lastega

Elulõng Sul katkes äkki,
liialt ruttu kustus päev...

Mälestame kauaaegset sõpra 
ja tunneme kaasa lähedastele 

kalli

TÕNU TAMME
kaotuse puhul. 

Jüri, Maila, Jaan, Galina ja Harri

Mälestame klassivenda

TÕNU TAMME

Siiras kaastunne omastele. 

Tsirguliina keskkooli  
1981. aasta lend

Südamlik kaastunne teile,  
Leili, Paul, Kadri ja Triin,  

kalli poja ja venna

PAUL KRAHVI
kaotuse puhul. 

Chris Marcus ja Merlyn

Elulõng Sul katkes äkki, 
liialt ruttu kustus päev...

Kallis Kadri perega, sügav 
kaastunne armsa venna ja onu

PAUL KRAHVI
kaotuse puhul. 

Perekonnad Milter,  
Juurikas ja Levin

Sinust mälestus me hinges elab,
Sinu hääl veel kõrvus kõlab...

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet omastele

TÕNU TAMME
kaotuse puhul. 

Sass perega

Ajajõgi voolab mälestuste teel, 
süütame küünla, 
meenutame Sind veel...

Mälestame toredat inimest 

TÕNU TAMME

Avaldame sügavat kaastunnet 
elukaaslasele ja lastele. 

Virve, Tarmo, Kati, Rain, Valli, 
Mihkel

Kurb saatus Sind kui lindu tabas, 
Su elurada lühikeseks jäi. 
Mälestus sinust meis edasi elab, 
Su hääl me kõrvus veelgi kõlab...

Südamlik kaastunne 
lähedastele

TÕNU TAMME
surma puhul. 

Merce, Enn, Priit ja Mikk

Nüüd tühi koduõu ja tuba, 
lein raske järele vaid jäi... 

Südamlik kaastunne Meelisele 
kalli isa

TÕNU TAMME
surma puhul. 

Vahur perega

Su elu nagu linnul tormismöllus
nii ootamatult murdus  
noores eas...

Südamlik kaastunne Kadrile 
kalli venna ja perele

PAUL KRAHVI
lahkumise puhul 
igavikuradadele. 

Mare, Mihkel, Brandon ja 
Mati ning Kristina ja Angelina 

peredega 

Südamlik kaastunne Leilile ja 
Paulile poja, Chris Marcusele 

isa, Triinu, Kadri ja Alo peredele 
venna ja onu

PAUL KRAHVI
kaotuse puhul. 

Viia ja Riho, Revo ja Liisi 
peredega

Teatame sügava kurbusega, et 
on lahkunud meie kallis ema, 

vanaema ja vanavanaema

LEIDA GROSSBERG
21.05.1935–28.12.2018

Leinavad omaksed.

Mõni hetk on valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga, väga 
valus... (J. Tätte)

Sügav kaastunne Meelisele ja 
Merilile perega kalli isa,  

vanaisa ja äia

TÕNU TAMME
kaotuse puhul. 

Anneli

Mälestame kauaaegset  
head töökaaslast

TÕNU TAMME

Südamlik kaastunne omastele. 

RMK metsakasvatustalitus

Las küünlatuli mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab...

Avaldame sügavat kaastunnet 
Leilile ja Paulile poja, Alole, 
Kadrile ja Triinule peredega 

venna

PAUL KRAHVI
kaotuse puhul. 

Mare ja Mihkel

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb.

Teatame sügava kurbusega,  
et lahkus meie kallis

LIIVI LIMBERG
23.05.1939–28.12.2018

Leinavad lähedased. 

Ärasaatmine 4. jaanuaril kell 13 
Tartu Pauluse kirikus. 

Lahkunu tuhastatakse, palume 
pärgi ja kimpe mitte tuua.

Rahu ja vaikus on sinuga,
vaid mälestused elavad meiega...

Mälestame head sõpra

ARNOLD ILPI

Südamlik kaastunne lastele 
peredega. 

Tõnis, Neemi, Ene

Südamlik kaastunne Marele, 
Igorile ja Eduardile peredega 
kalli abikaasa, isa, vanaisa ja 

vanavanaisa

ALEKSANDR 
MIROŠNITŠENKO

kaotuse puhul. 

Silvi ja Jüri perega

Olgu koit sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon…

Südamlik kaastunne Eve 
Ellermäele elukaaslase 

PAUL PIHLAKU
16.03.1968–30.12.2018

lahkumise puhul. 

Setomaa vallavalitsus

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Südamlik kaastunne Meelisele, 
Merilile perega ja Marele kalli 

isa, vanaisa ja elukaaslase

TÕNU TAMME
surma puhul. 

Ailar, Janar, Merilii,  
Alvar ja Kersti

Valge päeva on varjanud 
mure kivine sein. 
Tõde valus on uskuda, 
raske kaotuse lein.

Südamlik kaastunne Enele 
perega kalli venna

TÕNU TAMME
kaotuse puhul. 

Irja ja Eve peredega

Me ootame sind ka siis, kui sa ei tule,
me hinges salakamber on su jaoks.
Kõik mälestused sinust sinna jäävad
ja sealt nad enam iialgi ei kao..

Lahkus meile unustamatult kallis

TÕNU TAMM
08.02.1963–31.12.2018

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 5. jaanuaril kl 13.30 Valga Jaani kirikus,  
muldasängitamine Lüllemäe kalmistule.

Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga-väga valus … (J. Tätte)

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud meie kallis isa,  
vanaisa, vanavanaisa ja äi

ARNOLD ILP
12.01.1931–01.01.2019

Leinavad tütar ja poeg peredega. 

Ärasaatmine 5. jaanuaril kl 14 matusetalituses Sinilill.

                                                      

Ajajõgi voolab 
mälestuste teel...

HELGI TAMM 
(snd Lattik)

03.01.1934–17.09.2017

85. sünniaastapäeval mälestavad 
lapsed ja lapselapsed peredega.

Kurb saatus Sind kui lindu tabas,
Su elurada lühikeseks jäi. 
Mälestus Sinust meis edasi elab,
Su hääl me kõrvus veelgi kõlab...

Südamlik kaastunne Marele, Meelisele ja Merilile perega 
kalli elukaaslase, isa ja vanaisa

TÕNU TAMME
kaotuse puhul. 

Ilmar, Viive, Valve ning Kalmer ja Kaupo peredega

Kurb saatus Sind kui lindu tabas, 
Su elurada lühikeseks jäi. 
Mälestus Sinust meis edasi elab, 
Su hääl me kõrvus veelgi kõlab...

Mälestame väga head ja abivalmis sõpra. 
Siiras kaastunne Marele, Merilile ja Meelisele kalli

TÕNU TAMME
kaotuse puhul. 

Ülle, Kalev, Robi, Raul, Matti ja Anni perega

Mõni hetk on elus valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe väga-väga valus...
(J. Tätte)

Südamlik kaastunne emale, isale, pojale ja õdede peredele  
kalli

PAUL KRAHVI
kaotuse puhul. 

Anastasia, Hillar, Linda ja Juku

Nii valus on mõelda, 
et sind enam ei ole 
ja kunagi enam 
me juurde ei tule.

Teatame sügava kurbusega, et lahkus meie kallis abikaasa,  
isa, vanaisa ja vanavanaisa

ALEKSANDR MIROŠNITŠENKO
18.01.1940–30.12.2018

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine 5. jaanuaril kell 12 matusetalituses Sinilill.

Vabaduse 38, Valga (II korrus)
kuulutus.ajaleht.ee

E–R 9–17, lõuna 12–12.30
Info 766 1960

Kuulutuste tellimine


