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KINNISVARA

Kui teil on plaanis müüa oma 
talu Lõuna- Eestis, siis meie 
otsime. Soovime privaatset ja 
hea ligipääsuga talu. Üldine 
olukord ei pea olema ehitusli-
kult ja ümbrust arvestades 
heas korras. Hinnaklass 15 000 
– 70 000 €. Tel 5341 6654.

Müüa keskküttega 1-toaline 
korter, Aia 14. Hind: 5900. 
Tel 5569 6588.

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

Võrumaal Osulas müüa 3-toali-
ne renoveeritud valgusküllane 
ja soe korter. Toimiv korteri-
ühistu. Võimalik kohe sisse ko-
lida. Tel 5803 5376.

LOOMAD

Noor isane kuldne retriiver ot-
sib head kodu. Tel 505 6506.

METSAMATERJAL

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

Müüa kuivad pakitud pliidi- ja 
kaminapuud (Võru, Põlva, 
Otepää). Vedu tasuta. 
Tel 505 6107.

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

TEENUS

Autoremont Valgas Võru 118. 
Tel 5865 2652.

ENNUSTUSLIIN  
Tel 900 3014, 95 s/m.

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727, 24 h.

Korterite, vannitubade re-
monttööd. Tel 518 6792.

Kütte-, vee- ja kanalisatsioo-
nitööd, septikud/biopuhastid. 
Teras/Press OÜ, tel 5688 7983, 
aikopatlep@gmail.com

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Tiigre Teenused OÜ: kaevude 
kaevamine ja puhastus, ohtlike 
puude raie. Tel 5647 5546.

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

Võlgnevuste sissenõudmi-
ne, elatisnõuete ja töönõue-
te vaidlused, Eesti ja Soome 
raamatupidamisteenused, 
õigusbüroo teenused,  
info@oigusteenused.ee, 
www.oigusteenused.ee, tel 
+372 5686 4200.

Õhksoojuspumpade keemili-
ne survepesu. Ära külmeta – 
Kliimameedik taastab seadme 
efektiivsuse. Tel 5345 7704.

Teostan siseelektritöid. 
Tel 5353 6160.

Müüa ehituslikku saematerja-
li, voodri-, põranda-, terrassi-
laudu ja servamata laudu. Pik-
kused 3–6 m. Laudade värvi-
mine. Vedu üle Eesti tasuta. 
Tel 528 2268.

Müüa kamina- ja pliidipuid 
võrkkotis. Tel 528 6403.

Müüa saematerjali, voodri-, 
põranda- ja terrassilaudu. 
Trans. tasuta. Tel 525 8911.

Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. 
Tel 5196 2628 või 5351 7414.

Müüa halupuu, toores 
lepp 50 cm, ruumi hind 36 € 
koos kohaletoomisega 15 km 
raadiuses. Asukoht Valga-
maa, Sangaste. Tel 5661 5891.

Müüa heas seisukorras, hea 
kõlaga pianiino Belarus. Asu-
koht Otepää. Tel 521 6878.

Müüa kvaliteetset puitbriketti 
ja pelletit. Tel 511 9782.

Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. 
Tel 5354 3002 või 513 3787.

Müüme kuivi kase-, lepa- ja 
tammekaminapuid 40 l võrk-
kottides ja kaminapuujääke 60 
l võrkkotis. Saadaval ka puitb-
rikett ja puidupellet alusel. 
Tel 523 8503, 433 3130.

Puiduterminal OÜ pakub 
raieteenust erametsaomanike-
le ja ostab raieõigust ning 
metsamaad. Tel 5400 4760. 
www.puiduterminal24.ee

TÖÖ

Perearst Võru linnas võtab 
tööle pereõe. Sobib ka üldõe 
kvalifikatsioon. Tubli õde saab 
vähemalt 1400 eurot kätte. CV 
esitada perearst@marjetoom.
ee. Tel 508 7064.

Pakun pikemaks ajaks tööd 
saemeestele ja võsalõikajate-
le. Töö Lõuna-Eestis. Soovitav 
kutsetunnistuse ja autojuhilu-
bade olemasolu. 
Tel 512 1555, 5982 2305, e-post 
neufcanmets@gmail.com

Seoses omanike vahetusega ja 
töömahu suurenemisega võtab 
OÜ Puidu Taavet asukohaga 
Patkülas tööle drapeerija 
(puusärkide katmine riidega). 
Tööaeg E–R kl 8–17. Kandidee-
rimiseks saata CV aadressile 
info@puidutaavet.ee või helis-
tada telefonil +372 523 9033. 
Eduka katseaja läbimisel tööta-
su kuus 700 eurot kätte.

SÕIDUKID

Autode ost. Tel 5384 9424.

Puitpesa OÜ pakub järgnevaid 
projekteerimisteenuseid: uute 
eramute eelprojektid ehitusloa 
taotluseks; olemasolevate era-
mute rekonstrueerimisprojek-
tid ehitusloa taotluseks; puit-
karkasshoonete projekteerimi-
ne; eramute digitaliseerimine; 
eramute ülesmõõtmine. Kon-
takt: www.puitpesa.ee, tel 
+372 5596 3500.

MÜÜK

Ehitusliku saematerjali, vood-
ri- ja põrandalaudade müük 
Valgamaal Tsirguliinas. Pide-
valt suur valik ja soodne hind. 
Veovõimalus. Tel 522 9571.

Kaminapuud ja puitbrikett. 
Tel 5818 8863.

Lõhutud toores lepp ja kask. 
Vedu. Tel 5354 2420.

Müüa põranda-, voodri- ja 
ehituslaudu. Eri laiused. Vedu 
tasuta. Tel 506 4651.

Pelleti ja briketi müük koos 
veoga. Tel 528 6403.

PUIT- JA EHITUSMATERJALI 
MÜÜK. TASUTA KOHALEVE-
DU ÜLE EESTI. KÕIK, MIDA 
EHITUSEKS VAJAD. WWW.
KPUIT.EE Tel 5593 6326.

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

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

Otse tootjalt kase puitbrikett 
al 185 €, pakitud turbabrikett 
al 129 €, pellet al 200 €, paki-
tud kivisüsi al 235 €, kuivad 
klotsid. Vedu. Tel 506 8501.

OST

Ostan metsa, noorendikke ja 
võssakasvanud rohumaad. 
Eraisik, tel 5807 8644.

KASUTATUD ASJAD

Ostan nõukaaegseid naiste eh-
teid: kaelakeed, sõled, prossid, 
sõrmused, käevõrud, kellad jne. 
Huvitavad ka raamatud, servii-
sid, karpidega lusikad, vaasid ja 
palju muud. Tel 5639 7329, Liina.

Ostan vanu lauanõusid, raama-
tuid, heliplaate ja muud va-
nakraami. Tel 517 4050.

OSTAN veneaegseid ja vane-
maid raamatuid, tehnikaaja-
kirju, rahasid, medaleid, orde-
neid, rinnamärke, vimpleid, do-
kumente, fotosid, kellasid, fo-
totehnikat, raadioid, taskunuge 
ja palju muud. Kõik vana huvi-
tab! Tel 5872 5458.

Euroopa Liidu alaste:
  enimagaj  edilajretamebaet
  enimatsav  eletugniräpofni
    etsutirü etsilitaamet  korraldamine

INFO Valga Vallavalitsus Puiestee 8, Valga 68203
766 9964, e-post: euroinfo@valgamaa.ee
http://www.valga.ee/euroopa-liit-europe-direct-

Jälgi meid ka Facebookis!
https://www.facebook.com/Europe.Directi.teabekeskus.Valgamaa 

Jaama 73, Võru
E–R 8–17
Tel 782 4024
voru@flexoil.ee

E, 18. märtsil kell 13 Valga kultuurikeskuses
K, 20. märtsil kell 13 Räpina Aianduskoolis

R, 12. aprillil kell 12 Antsla kultuurikeskuses

PÕRSAS
DESMOND
JA SOOKOLLI LÕKS

Magnus Carlsson

METSAKINNISTUID
Hektari hind kuni 17 000 €.

Hektari hind kuni 5000 €.
PÕLLUMAAD

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee

Ostame
Uuel aastal uue hooga!

Virnastatud võsa ja 
raiejäätmete ost

BIORONA OÜ
Kagukeskus Kooli 6, Võru
Eedeni keskus Kalda tee 1C, Tartu
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Südamlik kaastunne omastele

MILVI LIIVAKU
kaotuse puhul. 

Elli, Silva pere ja Rein

Südamlik kaastunne Maimole 
ja Ukule perega kalli

ÜLO UIBOPUU
kaotuse puhul. 

Raina

Avaldame sügavat kaastunnet 
Leilile ja lastele peredega kalli

PAUL KRAHVI
kaotuse puhul. 

Mälestavad Viia ja Viive 
peredega.

Siiras kaastunne Maimule ja 
Ukule abikaasa ja isa 

ÜLO UIBOPUU
kaotuse puhul.
Laine ja Aira

Avaldame kaastunnet Eha 
Lokkole ema 

LAINE KUSLAPUU
kaotuse puhul. 

Põlva Tarbijate Ühistu

Südamlik kaastunne Margus 
Viksile perega kalli ämma, ema, 

vanaema ja vanavanaema

MILVI LIIVAKU
surma puhul. Töökaaslased 
Karula teeninduskeskusest, 

Sirje ja Triinu

Südamlik kaastunne 
lähedastele

PAUL KRAHVI
surma puhul. 
Leo ja Arvo

Siiras kaastunne Urvele ja 
Kalmerile peredega kalli ema, 

vanaema, vanavanaema ja 
ämma

MILVI LIIVAKU
kaotuse puhul. Õie lastega

Avaldame kaastunnet Urve ja 
Margus Viksile ema ja ämma 

MILVI LIIVAKU
surma puhul.

Ülo ja Venda peredega

Siiras kaastunne Maimole ja 
Ukule kalli 

ŰLO UIBOPUU
kaotuse puhul.
Hele ja Gunar

Südamlik kaastunne Kadrile 
perega isa, vanaisa ja äia 

PAUL KRAHVI
surma puhul. 

Keeni tee 18 elanikud ja Lea

Südamlik kaastunne Maimole 
ja Ukule kalli abikaasa ja isa 

ÜLO UIBOPUU
kaotuse puhul. 
Sulev perega

MILVI LIIVAK
Mälestame ja avaldame siirast 

kaastunnet omastele. 
Roosi 4 majanaabrid

Kallist tädi

MILVI LIIVAKUT
mälestavad ja avaldavad 

kaastunnet omastele Eve ja 
Raivo peredega ning Helgi.

Südamlik kaastunne Kadrile isa 

PAUL KRAHVI
kaotuse puhul. 

Küllike, Esta, Kärt, Anu, Sille, 
Terje, Marju 

Südamlik kaastunne Kalmerile 
ja Urvele perega kalli 

MILVI LIIVAKU
surma puhul. 

Raul ja Larissa

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud...

Kadri perega! Sügav kaastunne 
teile kalli isa, äia ja vanaisa 

PAUL KRAHVI
kaotuse puhul. 

Perekonnad Juurikas,  
Milter ja Levin 

Jäine vaikus laskus  
öisest talvetaevast, 
sulges Su silmad  
ja viis Su endaga.

Südamlik kaastunne Urve ja 
Kalmeri peredele ema, ämma, 

vanaema ja vanavanaema 

MILVI LIIVAKU
kaotuse puhul.

Õetütar Karin abikaasa 
Toivoga, Tiivi perega,  

Ranel ja Lotta

Vaikib tuul, 
jäid rahusse puhkama...

Sügav kaastunne Margusele 
perega kalli isa, äia ja vanaisa

VALERI TALLMEISTRI
kaotuse puhul. 

Küüniniidu talu rahvas

Tähtede taga koidab Sul taevas, 
vaikne lootus Sul täide seal läeb… 

Teatame kurbusega, et 
lahkunud on meie armas isa 

ENN HÄRM
27.03.1957–10.02.2019

Mälestama jäävad tütar 
Kristi perega ja poeg Leho 

elukaaslasega.

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste maa...

Siiras kaastunne Urve ja 
Kalmeri peredele kalli ema, 
vanaema, vanavanaema ja 

ämma 

MILVI LIIVAKU
kaotuse puhul. 

Ülar, Vahur, Venda peredega  
ja Koidula

Päike paitagu su kalmu,
kuu ja tähed valvaku...

Leiname kallist sõbrannat

MILVI LIIVAKUT

Südamlik kaastunne 
lastele peredega ja teistele 

lähedastele. 

Maie ja Helve

Kaotus on valus,
mälestus jääb...

Mälestame leinas naabrimees

VALERI 
TALLMEISTRIT

ja avaldame kaastunnet Kadri 
perele. 

Endel, Jevgenia ja Juta laste 
peredega

Sellest, kelle aeg Su kõrvalt viis, 
on taevas saanud Sinu kaitseingel, 
ta on Su kõrval alati, ka siis, 
kui headus silitab, kui õelus salvab. 
Ta ikka valvab.

Kaastunne Kristile kalli isa, 
Laura-Ketriinile ja Lisandrale 

armsa vanaisa 

ENN HÄRMA
kaotuse puhul. 
Jaanuaripere

Olgu koit sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon...

Südamlik kaastunne Urvele 
kalli ema

MILVI LIIVAKU
kaotuse puhul. 

Töökaaslased osaühingust 
Culina

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...

Mälestame kallist sugulast

MILVI LIIVAKUT

Südamlik kaastunne 
lähedastele. 

Maire, Jaan, Anne ja Madis

Mälestus püha 
Sinust hinge jääb helge ja hea. 
Meie mõtetes püsid Sa üha, 
elad edasi meie seas…

Kalmer ja Urve peredega! 
Tunneme kaasa kalli ema, 
vanaema ja vanavanaema 

MILVI LIIVAKU
kaotuse puhul. 

Ingrid, Inga, Evi, Maarika

Ei tulek ega minek 
ole meie endi teha...

Südamlik kaastunne Ermiinele 
ja poegadele peredega kalli

TOIVO PÕLDMA
kaotuse puhul. 

Hille, Jaak, Helga,  
Triinu ja Taavi

Su elu nagu linnul tormis
nii ootamatult murdus õhtu eel... 

Mälestame kauaaegset 
naabrimeest

PAUL KRAHVI

Siiras kaastunne omastele. 
Anastasia ja Hillar

Nii valus on mõelda,
et sind enam pole 
ja iial meie juurde ei tule...

Südamlik kaastunne Urve ja 
Kalmeri peredele kalli ema, 
vanaema, vanavanaema ja 

ämma 

MILVI LIIVAKU
kaotuse puhul.

Mälestavad leinas õde Aino 
ning Kalju ja ristipoeg Urmas 

perega.

Su mälestuseks  
süütame me küünla
ja lilled saadame sul 
pilvelaevaga...

Kallist abikaasat, ema, 
vanaema ja ämma

LEIDA SARAPUUD
19.08.1947–12.02.2009

mälestavad 10. surma-
aastapäeval lesk ja tütred 

peredega.

Südamlik kaastunne Leilile 
ja tütardele peredega kalli 
abikaasa, isa, vanaisa ja äia

PAUL KRAHVI
kaotuse puhul. 

Juku ja Linda

Iga lahkumine on raske, 
iga teele saatmine kurb...

Kallid Urve, Carmen, Sirle ja 
Agne! Avaldame teile sügavat 
kaastunnet armsa ema, ämma, 

vanaema ja vanavanaema 

MILVI LIIVAKU
lahkumise puhul. 

Mälestavad Katrin, Rain,  
Karin ja Priit.

Me südames sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele...

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet omastele

VALERI TALLMEISTRI
kaotuse puhul. 

Endised töökaaslased Aivar, 
Raimut, Gunnar ja Kalev

Me südames Sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele...

Teatame sügava kurbusega, et lahkus meie kallis 

PAUL KRAHV
24.03.1947–09.02.2019

Leinavad elukaaslane ja tütred peredega. 

Ärasaatmine 16. veebruaril kl 12 matusetalituses Sinilill.  
Pärgi ja kimpe palume mitte tuua.

Jäid tehtud, tegemata teod,
nii palju hellust andnud peod,
jäi kaduvkauge koduhõng
ja ajahabras elulõng... (O. Saar)

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud meie kallis ema,  
vanaema, vanavanaema ja ämm

MILVI LIIVAK
05.04.1941–10.02.2019

Leinavad tütar ja poeg peredega. 

Ärasaatmine 13. veebruaril kl 14 matusetalituses Sinilill.  
Pärgi ja kimpe palume mitte tuua.

Lein ei mahu sõnadesse, 
jääb alatiseks südamesse.

Südamlik kaastunne Leilile laste ja lastelastega kalli 

PAUL KRAHVI
kaotuse puhul. 

Kallist venda ja onu mälestavad õde Salme,  
Eve ja Ene peredega ning Elmar.

Täname südamest õpetaja Arvo Lastingut,  
matusetalitust Sinilill ja Amaranth OÜd ning sugulasi,  

tuttavaid, naabreid, kes meile armsa 

ILME MÄE
kaotuse puhul kaasa tundsid ja meid leinas toetasid  

ning tema kalmu rohkete lilledega katsid. 

Sügavas leinas tütar Maire perega

Tähtede taga koidab Sul taevas, 
vaikne lootus Sul täide seal läeb… 

Sügav kaastunne abikaasale, tütardele ja poegadele lastega  
kalli

PAUL KRAHVI
kaotuse puhul. 

Kallist onu ja ristiisa mälestab Sirje perega.

• 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

Helistades telefonile
666 2525

kohapeal
Meie klienditeenindustes

levi@postimees.ee
Kirjutades e-posti aadressile

postimees.ee/grupp
Meie veebilehel

TELLIMUST SAAB PIKENDADA NII:TELLIMUST SAAB PIKENDADA NII:
Pikenda oma lehetellimust – see on imelihtne!


