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Kesk 10, Valga.

KINNISVARA

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

Ostame heas korras talu küngaste 
ja metsade keskel Lõuna-Eestis. Ta-
lu võiks asuda privaatses kohas, li-
gipääsetavus olla hea aastaringselt, 
krundi suurus al 3 ha. 
Tel 5307 1900.

Ostan maja Valgas. Tel 5331 4660.

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

Soovin OSTA 1–2-toalist mugavus-
tega korterit Valga linnas. 
Tel 5801 5192.

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

METSAMATERJAL

Ostame virnastatud võsa ja 
raiejäätmeid üle Lõuna-Eesti. Li-
saks oleme huvitatud saetööstu-
se jääkidest (pinnud, saepuru, 
höövlilaast, puukoor, klotsid). 
Tel 512 8315.

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

Mobiilse saekaatri teenus. 
Tel 5662 0921.

Salvkaevude puhastamine ja re-
mont. Tel 5840 0240.

Soojustame uksi. Tel 550 7679.

Veo- ja kolimisteenus. Vana mööb-
li ja kodumasinate vedu. 
Tel 5909 0312.

Võlgnevuste sissenõudmine, 
elatisnõuete ja töönõuete vaid-
lused, Eesti ja Soome raamatu-
pidamisteenused, õigusbüroo 
teenused, info@oigusteenused.
ee, www.oigusteenused.ee, tel 
+372 5686 4200.

Õhksoojuspumpade keemiline 
survepesu. Ära külmeta – Kliima-
meedik taastab seadme efektiivsu-
se. Tel 5345 7704.

Teostame katuse-, fassaadi-, ül-
dehitus- 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.

Lõhutud toores lepp ja kask. Ve-
du. Tel 5354 2420.

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

Pelleti ja briketi müük koos veoga. 
Tel 528 6403.

PUIT- JA EHITUSMATERJALI 
MÜÜK. TASUTA KOHALEVEDU 
ÜLE EESTI. KÕIK, MIDA EHITU-
SEKS VAJAD. WWW.KPUIT.EE 
Tel 5593 6326.

Soodsad viisateenused Venemaa-
le. OÜ Vaatevinkel, tel 508 6861, 
www.vaatevinkel.ee

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

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

Müüa kannel ja karmoška. Samas 
häälestan kandleid. 
Tel 5897 8484, 5634 4079.

Puiduterminal OÜ pakub raietee-
nust erametsaomanikele ja ostab 
raieõigust ning metsamaad.  
Tel 5400 4760. www.puidutermi-
nal24.ee

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

Seoses omanike vahetusega ja töö-
mahu suurenemisega võtab OÜ 
Puidu Taavet asukohaga Patkülas 
tööle drapeerija (puusärkide kat-
mine riidega). Tööaeg E–R kl 8–17. 
Kandideerimiseks saata CV aadres-
sile info@puidutaavet.ee või helis-
tada telefonil +372 523 9033. Eduka 
katseaja läbimisel töötasu kuus 700 
eurot kätte.

Väiketapamaja otsib lihunikku. 
Tel 513 3787.

PÕLLUNDUS
Ostan MTZ 82-1225 ja kõiki põllu-
riistu. Tel 5613 1000.

SÕIDUKID
Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

Ostan Audi, VW, Opeli, Fordi, Vol-
vo, BMW. Pakkuda võib kõike. 
Tel 5624 0824.

TEENUS
Autoremont Valgas Võru 118. 
Tel 5865 2652.

ENNUSTUSLIIN 900 3014 95 s/m.

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727, 24 h.

Korterite, vannitubade remont-
tööd. Tel 518 6792.

Kütte-, vee- ja kanalisatsiooni-
tööd, septikud/biopuhastid. Te-
ras/Press OÜ, tel 5688 7983, aiko-
patlep@gmail.com

Pakume tööd
CE-kategooria

veoautojuhtidele

Artful OÜ, Otepää vald, Valgamaa

Leia endale lähim kontor  
www.pindi.ee

Kinnisvara vahendamine
Kinnisvara hindamine 
Juriidiline konsultatsioon

Arle Leht 
kutseline hindaja

+372 5559 5846 
arle.leht@pindi.ee

Hindaja  
Valgamaal

 

E-POOD 
www.kuga.ee

tel 520 8311

Virnastatud võsa ja 
raiejäätmete ost

MÜÜGISALONG
myyk@kerised.ee • www.kerised.ee

Tel 5688 7983, 5622 8644
e-posti aadress aikopatlep@gmail.com

SANITAARTEHNILISED TÖÖD:

Küttesüsteemide ehitus

Vee- ja kanalisatsioonitööd

Septikud/biopuhastid 

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!
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Müüa küttepuid: kask, lepp, sang-
lepp, haab ja okaspuu, pikku-
sed 30, 40, 50, 60 cm. Vedu tasuta. 
Tel 5667 0688.

Müüa lõhutud küttepuid (kuivad, 
märjad) koos veoga. Tel 509 3453.

Müüa saematerjali, saunavoodri-
laudu, lavalaudu (oksavaba) ning 
voodrilaua ja lavalaua toorikuid, 
okasvaba haab ja sanglepp. Kami-
napuu võrgus. Tel 5667 0688.

Müüa saematerjali, voodri-, põ-
randa- ja terrassilaudu. Trans. ta-
suta. Tel 525 8911.

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

Müüa halupuu, toores lepp 50 
cm, ruumi hind 36 € koos kohale-
toomisega 15 km raadiuses. Asu-
koht Valgamaa, Sangaste. 
Tel 5661 5891.

Müüa soodsa hinnaga sealiha. Va-
jadusel tükeldamine. Tel 5354 3002 
või 513 3787.

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

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 ki-
visüsi al 235 €, kuivad klotsid. Ve-
du. Tel 506 8501.

Valgas ja lähiümbruses müüa küt-
tepuud: toores lepp, 50 cm, 35 €/
rm. Transport hinna sees. Min ko-
gus 3 rm. Tellimisel ka lühemad pik-
kused. Tel 505 2961.

OST
Ostan lõõtspilli. Tel 5345 7415.

Ostan metsa, noorendikke ja võs-
sakasvanud rohumaad. Eraisik, 
tel 5807 8644.

Ostan seismajäänud võrri ja varu-
osasid. Tel 5699 9701.

VANAVARA
Ostan Vene kopikaid, juubelirubla-
sid, vanu fotosid, postkaarte, 
märke, ikoone, samovari, hõbe-
esemeid ja muud. Tel 501 9842.

Mälestame oma endist 
sõbralikku ja elurõõmsat 

töökaaslast

KAIRE RÄNDURIT
Sügav kaastunne omastele. 

Lasteaia Mõmmik pere

Südamlik kaastunne abikaasale 
poegadega

TOIVO PÕLDMA
kaotuse puhul. 
Liivi Tõemets

Avaldame kaastunnet 
lähedastele

TOIVO PÕLDMA
surma puhul. 

Tõrva Vallavolikogu,  
Tõrva Vallavalitsus

Südamlik kaastunne 
lähedastele 

TOIVO PÕLDMA
lahkumise puhul. 

Tõrva valla kultuuritöötajad

Südamlik kaastunne omastele 
kalli abikaasa, isa ja vanaisa

TOIVO PÕLDMA
kaotuse puhul. 
Väino ja Siiri

Südamlik kaastunne Udole 
perega kalli

ILME MÄE
kaotuse puhul. 

Kolleegid Töötukassa 
Valgamaa osakonnast

Mälestame kauaaegset 
töötajat

HILDA VILLISTIT
Avaldame kaastunnet 

lähedastele. 
Valga Vallavalitsus

Siiras kaastunne Priidule ja 
Urmasele peredega kalli isa, 

vanaisa ja äia

TOIVO PÕLDMA
kaotuse puhul. 
Raigo perega

TOIVO PÕLDMA
Mälestame ja avaldame 
kaastunnet omastele. 

Keskerakonna Valgamaa 
piirkonna juhatus

Südamlik kaastunne Ermiinele 
kalli abikaasa

TOIVO PÕLDMA
kaotuse puhul. 

Tiiu ja Viive

Kallis Ermiine! Siiras kaastunne 
Sulle ja lastele kalli 

TOIVO PÕLDMA
kaotuse puhul.

Silvi, Eva, Grigori, Elve, Eha

Südamlik kaastunne Ehale 
laste peredega kalli ema, 
vanaema ja vanavanaema

KOIDU OLDERI
kaotuse puhul. 

Tiia ja Artur

Koolis sõpradeks saime...

TOIVO PÕLDMA

Leiname head klassivenda. 
Avaldame kaastunnet 

perekonnale. 
Tõrva keskkooli 1965. a 

lõpetanud klassikaaslased ja 
klassijuhataja

Käies kikivarvul elu kitsal sillal, 
mis on õhuke kui kevadkuine hall, 
päev ei lausu ega öögi kosta, 
millal ajaõiteks saame  
vikerkaare all...

Mälestame endist alati 
rõõmsameelset klassiõde

KAIRE RÄNDURIT

Sügav kaastunne lähedastele. 
Klassikaaslased Patküla kooli 

päevilt

Sügav kaastunne  
omastele

TOIVO PÕLDMA
kaotuse puhul. 

Laine, Kalle, Ave,  
Alo, Ada, Valdur

Ei tulek ega minek 
ole meie endi teha...

Mälestame alati 
rõõmsameelset ja heatahtlikku 

KAIRE RÄNDURIT

Südamlik kaastunne lahkunu 
omastele. 

Töökaaslased Tõrva 
Linnavalitsuse päevilt

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

Siiras kaastunne perele kalli 
abikaasa, isa, vanaisa ja äia 

TOIVO PÕLDMA
kaotuse puhul. 

Naabrid Leo ja Eino peredega

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

Sügav kaastune Ermiinele  
kalli abikaasa

TOIVO PÕLDMA
kaotuse puhul. 

Laine, Maie, Maire

Teatame sügava kurbusega,  
et on lahkunud meie kallis

TOIVO TANIEL
17.06.1944-04.02.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 9. veebruaril kl 12 
matusetalituses Sinilill.

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

Südamlik kaastunne Ermiinele 
ja Priidule perega kalli 

abikaasa, isa, äia ja vanaisa 

TOIVO PÕLDMA
kaotuse puhul. 

Aira, Jaan, Ulvi, Kärt ja Riho

Vaikib tuul, 
jäid rahusse puhkama...

Sügav kaastunne Mallele 
perega kalli isa, äia ja vanaisa

HELDUR KANTSI
kaotuse puhul. 

Saima, Aleksandr, Maimu, 
Milja, Aimar, Niina, Kalju, Ljuba, 

Ahti, Thea, Maarika, Marget, 
Tanja, Aado

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

Siiras kaastunne Mairele 
perega kalli ema, ämma ja 

vanaema

ILME MÄE
kaotuse puhul. 

Ella

Kaotus on valus, 
mälestus jääb...

Siiras kaastunne Mallele 
perega kalli isa, äia ja vanaisa

HELDUR KANTSI
kaotuse puhul. 

Veronika ja Tanel  
peredega

TOIVO PÕLDMA

Helme vallavanemat aastatel 
1998–2004 mälestavad endised 
töökaaslased Helme vallamaja 

päevilt. 

Südamlik kaastunne Ermiinele 
ja kõigile teistele lähedastele. 

Südamlik kaastunne  
omastele

TOIVO PÕLDMA
kaotuse puhul. 

Aime ja Jaan laste  
peredega

TOIVO PÕLDMA

Meenutame Helme kauaaegset 
kolleegi ja võitluskaaslast 

Rahvarindes.
Kaastunne leinavale Hermiinele 

ja poegadele peredega. 
Leppikute pere Helmes ja ka 

mujal Eestis

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb...

Kallid Ermiine, Priit, Kaja, 
Agnes, Markus, Oliver ja 

Urmas perega! 
Avaldame teile sügavat 

kaastunnet armsa abikaasa, 
isa, äia ja vanaisa 

TOIVO PÕLDMA
lahkumise puhul. 

Mälestavad Külli, Margus, 
Mihkel ja Martin.

Olgu koit sul küünlatuleks, 
õhtulambiks ehajoon… 

Teatame kurbusega, et meie 
seast on lahkunud kallis isa, 

vanaisa ja vanavanaisa

HELDUR KANTS
02.10.1935–01.02.2019

Omaksed

Ärasaatmine 9. veebruaril  
kell 12 Otepää leinamajas. 

Avaneb valguse värav, 
viib taevasse sätendav sild.
Vikerkaar, helge ja särav, 
Su hingest saab tähekild...

Ermiine lastega! Meie siiras 
kaastunne teile kalli 

TOIVO PÕLDMA
kaotuse puhul. 

Silvi, Rein, Ljuba, Ülo

Lumi külmetab pisarad, 
koos kevadel sulavad veeks, 
Sinu lilled Su aiast las katavad 
Sinu äraminemisetee.

Mälestame komisjoni liiget

TOIVO PÕLDMAD
Sügav kaastunne lähedastele. 

Tõrva Vallavolikogu 
sotsiaalkomisjon

Päikene tõuseb ja vaob,
inimene elab ja kaob... 

Südamlik kaastunne 
Mallele kalli isa, Natalja ja 
Diana peredele vanaisa ja 

vanavanavanaisa

HELDUR KANTSI
kaotuse puhul. 

Indrek, Eve ja Tõnis

Täname südamest kõiki, kes 
olid raskel hetkel toeks kalli

SIIMEON RAHU
ärasaatmisel viimsele 

teekonnale. 

Leinavad omaksed

Teatame sügava kurbusega,  
et on lahkunud meie kallis  

ema ja vanaema

HILDA VILLIST
13.02.1942–02.02.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 9. veebruaril kl 14 
Tartu mnt kalmistul.

TOIVO PÕLDMA

Tõrva kammersaali fondi 
asutajaliiget mälestab ja 

avaldab kaastunnet omastele 
SA Tõrva Kirik-kammersaal.

Südamlik kaastunne perele 
kalli abikaasa, isa ja vanaisa 

TOIVO PÕLDMA
kaotuse puhul. 

Endised klassikaaslased 
Patküla koolist

Jääd alatiseks meie mälestustesse 
siira ja särava inimesena.

Südamlik kaastunne Rainile 
perega, Liisile ja Marinile kalli 

ema

KAIRE RÄNDURI
kaotuse puhul. 

Perekonnad Artma, Vainamäe, 
Priilaht, Paalberg, Kaia ja Urva

Lahkus kallis abikaasa, isa ja vanaisa

TOIVO PÕLDMA
24.03.1947–02.02.2019

Leinavad lesk, lapsed ja lapselapsed.  

Ärasaatmine 9. veebruaril kell 12 Tõrva 
kirik-kammersaalist Helme kalmistule.

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

Mälestame kauaaegset omavalitsuse töötajat

TOIVO PÕLDMAD

Südamlik kaastunne abikaasale ja poegadele peredega. 
Endised Helme valla ja vallavalitsuse töötajad  

ning perekond Soomlais

Ajajõgi voolab
mööda mälestuste teed…

Langetame leinas pea ja avaldame sügavat kaastunnet  
omastele endise hea kolleegi ja õpetaja

TOIVO PÕLDMA
surma puhul. 

Ala koolipere

Mõnikord seisatub hetk, 
kuhu sõnad ei mahu... 

TOIVO PÕLDMA

Kallist venda leinavad õde ja vennad peredega. 
Südamlik kaastunne omastele.


