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Jalaravi kabinet  Tartus (Rüütli 19) 

ja Põlvas (J. Käisi 1a) pakub lahendusi 
probleemsetele jalgadele ning abistab
õige abivahendi leidmisel. 
Kehtib ISIC-kaardi soodustus.
Info: info@jalaravikabinet.ee 
või tel +372 5878 2692.
www.jalaravikabinet.ee

Warmeston pelletitehas võtab tööle
TEHASE ABIOPERAATORI Järveres Võrumaal.

Töö toimub graafiku alusel 24 h ööpäevas 7 päeva nädalas.
Vahetuse pikkus on 12 h.

CV saata e-aadressile lembi.looga@warmeston.ee

Kandidaadilt eeldame:
• Tehnilist taiplikkust
• Arvutioskust
• Kogemust seadmetega
   töötamisel.

Tööülesanded:
• Katla ja kuivatite töö
   juhtimine
• Seadmete hoolduseks
   ettevalmistamine
• Lihtsamad remonditööd
• Pelleti ja toorme testide
   tegemine
• Mehaanikute abistamine.

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

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

 

 

 

 

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

TURVAKODUTEENUS
JUHTUMIPÕHINE NÕUSTAMINE

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE
ÕIGUSABI

                                                     Teenused on tasuta. 

Vägivallast on väljapääs. 
Aitame Sul seda leida.

METSAKINNISTUID
Hektari hind kuni 17 000 €.

Hektari hind kuni 5000 €.
PÕLLUMAAD

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee

Ostame
Uuel aastal uue hooga!

• Maakütte paigaldus

KINNISVARA
Kui teil on plaanis müüa oma talu 
Lõuna- Eestis, siis meie otsime. 
Soovime privaatset ja hea ligipää-
suga talu. Üldine olukord ei pea 
olema ehituslikult ja ümbrust  
arvestades heas korras. Hinna-
klass 15 000 – 70 000 €. 
Tel 5341 6654.

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

Müüa Põlvas 3-toaline korter,  
66,3 m², 5. korrus. Hind 28 000 €. 
Tel 507 0640, Heli.

Ostan ahiküttega korteri Valgas. 
Tel 5596 7198.

Ostan metsa- ja põllumaad,  
raieõigust. Tel 5393 6382.

Ostan talukoha koos maaga. 
Tel 504 1944.

Üürile anda 2-toaline korter  
Tõrva kesklinnas. Tel 512 5824.



Kesk 10, Valga.
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OÜ Estest PR ostab põllu- ja 
metsamaad. 
Tel 504 5215, 514 5215.

Väärikas ettevõte soovib üürida 
väga heas korras büroopinda 
Valga linnas. Tel 5886 2244.

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

METSAMATERJAL

Ostame virnastatud võsa ja 
raiejäätmeid üle Lõuna-Eesti.  
Lisaks oleme huvitatud saetöös-
tuse jääkidest (pinnud, saepuru, 
höövlilaast, puukoor, klotsid). 
Tel 512 8315.

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

Puiduterminal OÜ pakub raietee-
nust erametsaomanikele ja ostab 
raieõigust ning metsamaad. 
Tel 5400 4760.  
www.puiduterminal24.ee

MUUD
Vajatakse Soome C-kat autojuhte. 
Tel +358 40503 1233

TÖÖ
Pakume tööd koristajale osalise 
tööajaga. Tel 504 2392.

TEENUS

Aedade, väravate, väravaauto-
maatika, tõkkepuude müük ja 
paigaldus. Tel 501 6453,  
www.nr1aiad.ee

Autoremont Valgas Võru 118. 
Tel 5865 2652.

A.Wetron OÜ teostab puhastus-
teenust, põrandate vahatamist, 
ehitusjärgset koristust. 
Tel 5691 0860.

Boilerite paigaldus, puhastus, 
santehnilised tööd, ehitus- ja re-
monditööd. Vannitubade remont. 
Tel 5362 6227.

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014,  
95 s/m.

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727, 24 h.

Korterite, vannitubade remont-
tööd. Tel 518 6792.

Kõikide liikurmasinate rehvide, 
velgede, sisekummide müük, 
paigaldus. info@gersamia.ee, 
www.gersamia.ee,  
tel +372 526 8498.

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

Marico Metall OÜ (Valga, Võ-
ru 5a) pakub alljärgnevaid teenu-
seid: ehitus- ja ohtlike jäätmete, 
kile- ja paberjäätmete, pakendi-
jäätmete vastuvõtt; vanametalli 
kokkuost; prügikonteinerite pai-
galdamine objektidele; multilift-
veod; lammutusteenus.  
www.maricom.ee, tel 5805 8032.

OÜ Semt teostab korteriühis-
tute tervikrenoveerimist. 
Tel 506 2377.

Lumetõrje katustelt. 
Tel 5638 8994.

Pelleti ja briketi müük koos veoga. 
Tel 528 6403.

Saunavooder (6,50 €/m²) ja lava-
laud (1,40 €/m). Tel 5645 2170, 
pakkpuit.ee

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

Kuivad pakitud kütteklotsid.  
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa kamina- ja pliidipuid võrk-
kotis. Tel 528 6403.

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

Müüa saematerjali, voodri-,  
põranda- ja terrassilaudu. Trans. 
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 töös-
tuslik värvimine. Veovõimalus.  
E-post: ivo@voikapuit.ee, 
tel 5455 1700.

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 raadiu-
ses. Asukoht Valgamaa, Sangas-
te. Tel 5661 5891.

Müüa heas seisukorras, hea kõlaga 
pianiino Belarus. Asukoht Otepää. 
Tel 521 6878.

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

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

Kukemarket Valgas Kuperjanovi 62 
vajab müüjat. 
Tel 766 1059, 521 9070.

Perearst Võru linnas võtab tööle 
pereõe. Sobib ka üldõe kvalifikat-
sioon. Tubli õde saab vähe-
malt 1400 eurot kätte. CV esitada 
perearst@marjetoom.ee. 
Tel 508 7064.

Pakume CE-kat juhile Eesti-sisest 
tenditööd. Asume Tartus. 
Tel 507 2696.

PÕLLUNDUS

Andri talu Võrumaal müüb kartu-
leid «Laura», «Jõgeva kollane», 
«Teele», «Maret», «Birgit», «Vine-
ta» ja teisi köögivilju. Vedu. 
Tel 508 6373.

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

Müüa Škoda Octavia, 1,9 TD, luuk-
pära, 2008. Huvi on, küsi lisa 
tel 516 8879.

Müüa Toyota Avensis, 2001, 2.0 
T4D. Tel 516 8879.

Müüa VW PASSAT UNIV. 1,9 
TD, 2008, must, väga heas korras, 
kärukonks, seisuahi. Huvi korral 
küsi lisa tel 516 8879.

Ostan Audi, VW, Opeli, Fordi, 
Volvo, BMW. Pakkuda võib kõike. 
Tel 5624 0824.

Müüa VW PASSAT UNIV. 1,9 TD, 
must, 2008, kärukonks, seisuahi, 
väga heas korras, üv 12/2020.  
Huvi on, küsi lisa tel 516 8879.

Pehme mööbli parandus. 
Tel 5631 3996.

Pottsepatööd, ehitus ja remont. 
Tel 527 3757.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Salvkaevude puhastamine ja  
remont. Tel 5840 0240.

Soojustame uksi. Tel 550 7679.

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

Sünnipäevale mustkunstnik/ 
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Teemantpuurimine. 
Tel 5668 9845,  
www.teemantpuur.eu

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.

Puksiir- ning veo- ja kolimistee-
nus. Tel 5787 8678.

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

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 ja puitbrikett. 
Tel 5818 8863.

Küttepuud, 6 rm koorem. 
Tel 528 6403.

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

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

Müüme kuivi kase-, lepa- ja tam-
mekaminapuid 40 l võrkkottides 
ja kaminapuujääke 60 l võrkkotis. 
Saadaval ka puitbrikett ja puidu-
pellet alusel. 
Tel 523 8503, 433 3130.

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

Valgas ja lähiümbruses müüa küt-
tepuud: toores lepp, 50 cm,  
35 €/rm. Tel 505 2961.

OST

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

KASUTATUD ASJAD
Müüa pööratav buldooser MTZ-le 
ette ja roop taha, rootornii-
duk, 1, 2, 3 hõlmaga täisvintader, 
kultivaator, kühvel, pealsepurusta-
ja, kartulipanija, kartulisaputaja, 
haagissuvila, haagis-müügikiosk, 
T-25, T-40AM. Tel 516 3405.

Ostan vanu lauanõusid, raamatuid, 
heliplaate ja muud vanakraami. 
Tel 517 4050.

Südamlik kaastunne omastele

MILVI LIIVAKU
kaotuse puhul.

Arvo, Malle, Maria ning Meelis 
ja Viktor peredega

Südamlik kaastunne Kaiale 
kalli tädi

ILME REBASE
kaotuse puhul. 

Ilona, Laili, Urve, Andres, Maie

Südamlik kaastunne Urvele ja 
Kalmerile peredega kalli

MILVI LIIVAKU
surma puhul. 

Ene, Peeter, Viia ja Mihkel

Sügav kaastunne Urmasele 
perega kalli isa, äia ja vanaisa

VALEV LAANMÄE
kaotuse puhul. 
MTÜ Rulli Kütid

Südamlik kaastunne Kaie 
Kasvandile kalli venna 

KALMER KASVANDI
surma puhul. 

Kolleegid Riigi Tugiteenuste 
Keskusest

Siiras kaastunne Kaiele venna

KALMER KASVANDI
kaotuse puhul. 

Eva ja Tiiu

KALMER KASVAND
Avaldame kaastunnet Leale 

poja ja Kaie perele venna 
surma puhul.

Väino ja Kaja perega. 

Lahkus hea sõber

JANNO PILLA
Mälestavad Ove, Tiina ja Eija. 

Siiras kaastunne omastele.

Sügav kaastunne Kadrile ja 
Margele peredega isa

VALERI TALLMEISTRI
kaotuse puhul. 

Argo perega

Siiras kaastunne Urvele ja 
Kalmerile peredega kalli

MILVI LIIVAKU
kaotuse puhul. 

Viigi ja Jaan laste peredega

Südamlik kaastunne Ainole, 
Urvele, Kalmerile peredega kalli 

MILVI LIIVAKU
kaotuse puhul. 

Katri, Helena, Maret

Siiras kaastunne Kelinile, 
Kristole ja Kristinile kalli

KALMER KASVANDI
kaotuse puhul. 

Andre ja Marion

Mälestame alati sõbralikku

KALMER KASVANDIT
Südamlik kaastunne 

lähedastele. 
Kaaslased päevakeskusest ning 

Merike, Natalja ja Kaie

Avaldame sügavat kaastunnet 
Leale, Kaiele perega ja teistele 

lähedastele

KALMER KASVANDI
kaotuse puhul. 

Maire, Rein ja Rosalie

Külm talvetuul võttis sul käest,
viis teele, kust tagasi ei tulda...

Südamlik kaastunne Kadrile 
ja Triinule peredega kalli isa, 

vanaisa ja äia

PAUL KRAHVI
kaotuse puhul.

Kristina ja Angelina peredega, 
Mare, Mihkel, Brandon, Mati

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

Avaldame kaastunnet Natalja 
Rebasele ema 

NIINA REBASE
surma puhul.

Valga haigla õendushoolduse 
osakond

Südamlik kaastunne Leale 
ja Kaiele perega kalli poja ja 

venna

KALMER KASVANDI
kaotuse puhul. 

Geelia, Katre, Kaire ja Kristine 
peredega

Sa nüüd oled vaikuse kaja, 
tähehelkide peegeldus vees, 
taeva serval on tilluke maja 
ja Sina selle sees...

Südamlik kaastunne  
Taunole ja Arnole kalli

ÜLLE SÜTI
kaotuse puhul. 

Maarika, Kristjan ja  
ristitütar Kristi

Äkki see ongi nii, 
kui enam midagi pole, 
et sõnu, mis sealtpoolt öeldakse, 
siinpool kuulda ei ole...

Kallis Lea ja Kaie pere!  
Oleme leinas teiega, kui jätate 

hüvasti oma kalli 

KALMER KASVANDIGA

Leinavad Liia ja Heinar.

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu...

Kallist tädipoega

KALMER KASVANDIT
mälestavad ja avaldavad 

kaastunnet omastele  
Valdur ja Silver.

Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestust keegi meist ei tea...

Mälestame head naabrit ja 
sugulast

PAUL KRAHVI

Südamlik kaastunne Leilile 
abikaasa surma puhul.

Mare ja Mihkel

Saab igaüks meist sünnil kingituseks aja,
ta kestust me ei tea 
ning seda teada polegi meil vaja, 
sest kusagil on ülim otsustaja, 
me tema märguandel lõpetame ajalise raja... 

Täname kõiki, kes jagasid meie leina, kui saatsime viimsele teekonnale 
kalli abikaasa, isa ja vanaisa

TOIVO PÕLDMA
24.03.1947–02.02.2019

Lesk, pojad Urmas ja Priit peredega

Nüüd viimane paat 
Sind viib üle vee 
ja teispool vikerkaart 
jätkub Su tee...

Teatame sügava kurbusega, et lahkus  
meile väga kallis poeg, vend ja onu

KALMER KASVAND
30.04.1977–12.02.2019

Leinama jäävad ema ja õde perega. 

Ärasaatmine Karula kirikus 18. veebruaril kell 12. 

Kõik seni on lapsed, kui elavad emad 
ja saatuse poolest rikkad on nemad.
Kõik seni on lapsed.
Kui tusase taeva all tuleb meil püsida
ja polegi inimest, kellelt küsida,
sest vastus on vaikuse lõputus laotuses
ja enese leidmise valusas kaotuses.
Kõik seni on lapsed... (O. Saar)

Siiras kaastunne Juhanile abikaasa, Nataliale ema,  
Robertale vanaema ja Hugole vanavanaema

NIINA REBASE
kaotuse puhul. Endla, Anne, Alli, Leili, Galina, Sveta,  

Ljuba, Valja, Tiiu, Aino, Tamara ja Virve

524 3904

Tel 524 3607, metsaserv@gmail.com

OSTAME
METSAKINNISTUID

KÕIGIST PAREM HIND!

KA KOOS PÕLLUMAAGA


