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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 ar-
vestades heas korras. Hinna-
klass 15 000 – 70 000 €. 
Tel 5341 6654.

Müüa 4-toaline korter Valgas, 
Roheline 2-1 (1. k, 70,3 m², 2500 
€). Tel 5342 3202.

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

Ostan metsa- ja põllumaad, raie-
õigust. Tel 5393 6382.

Ostan talukoha koos maaga. 
Tel 504 1944.

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

Soovin OSTA 1–2-toalist muga-
vustega korterit Valga linnas. 
Tel 5801 5192.

METSAMATERJAL

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

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

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 vähe-
malt 1400 eurot kätte. CV esitada 
perearst@marjetoom.ee. 
Tel 508 7064.

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

ENNUSTUSLIIN 900 3014,  
95 s/m.

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727, 24 h.

Korterite, vannitubade re-
monttööd. Tel 518 6792.

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

Lumetõrje katustelt. 
Tel 5638 8994.

Salvkaevude puhastamine ja re-
mont. Tel 5840 0240.

SÕIDUKITE KOKKUOST, AR-
VELT KUSTUTAMINE JA VAJA-
DUSEL PAKUME KA VEOTEE-
NUST. Marico Metall OÜ. 
Tel 5805 8032, www.maricom.ee

Sünnipäevale mustkunstnik/õh-
tujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Tänavakivide müük ja paigaldus. 
Garantii. Tel 5690 0444.

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

Võlgnevuste sissenõudmine, 
elatisnõuete ja töönõuete 
vaidlused, Eesti ja Soome raa-
matupidamisteenused, õigus-
büroo teenused, info@oigus-
teenused.ee, www.oigusteenu-
sed.ee, tel +372 5686 4200.

Vundamendi soojustamine, sok-
li viimistlus jm ehitustööd. 
Tel 5690 0444.

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

Teostan siseelektritöid. 
Tel 5353 6160.

MÜÜK

Ehitusliku saematerjali, voodri- 
ja põrandalaudade müük Valga-
maal Tsirguliinas. Pidevalt suur 
valik ja soodne hind. Veovõima-
lus. Tel 522 9571.

Müüa heas seisukorras, hea kõla-
ga pianiino Belarus. Asukoht 
Otepää. Tel 521 6878.

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

OST

Ostan metsa, noorendikke ja 
võssakasvanud rohumaad. Era-
isik, tel 5807 8644.

Raamatud, piiblid, ehted, hõbe, 
mündid, märgid, medalid, fotod, 
maalid, seinapildid – igasuguse 
vanavara ja kunsti ost. Parim 
hind, raha kohe! Tel 5649 5292.

KASUTATUD ASJAD

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

Kukemarket Valgas Kuperjano-
vi 62 vajab müüjat. 
Tel 766 1059, 521 9070.

Pakun pikemaks ajaks tööd sae-
meestele ja võsalõikajatele. Töö 
Lõuna-Eestis. Soovitav kutsetun-
nistuse ja autojuhilubade olemas-
olu. Tel 512 1555, 5982 2305, e-
post neufcanmets@gmail.com

Seoses omanike vahetusega ja 
töömahu suurenemisega võtab 
OÜ Puidu Taavet asukohaga Pat-
külas tööle drapeerija (puusärki-
de katmine riidega). Tööaeg E–R 
kl 8–17. Kandideerimiseks saata 
CV aadressile info@puidutaavet.
ee või helistada telefonil 
+372 523 9033. Eduka katseaja lä-
bimisel töötasu kuus 700 eurot 
kätte.

Väiketapamaja otsib lihunikku. 
Tel 513 3787.

PÕLLUNDUS

Ostan MTZ 82-1225 ja kõiki põl-
luriistu. Tel 5613 1000.

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

Ostan Audi, VW, Opeli, Fordi, 
Volvo, BMW. Pakkuda võib kõi-
ke. Tel 5624 0824.

TEENUS

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

Autoremont Valgas Võru 118. 
Tel 5865 2652.

Kaminapuud ja puitbrikett. 
Tel 5818 8863.

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

Müüa põranda-, voodri- ja ehi-
tuslaudu. Eri laiused. Vedu tasu-
ta. Tel 506 4651.

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

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

Kuivad pakitud kütteklotsid. Ve-
du tasuta. Tel 5383 9215.

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

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

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

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

Müüa halupuu, toores lepp 50 
cm, ruumi hind 36 € koos koha-
letoomisega 15 km raadiuses. 
Asukoht Valgamaa, Sangaste. 
Tel 5661 5891.

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

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

Avaldame kaastunnet Malle 
perele kalli isa, vanaisa ja äia

HELDUR KANTSI
kaotuse puhul. 

Metsaääre naaber

Avaldame sügavat kaastunnet 
teile, Ermiine, Priit ja Urmas 
peredega, kalli abikaasa, isa, 

vanaisa ja äia 

TOIVO PÕLDMA
kaotuse puhul. 

Linda ja Kersti

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

Kallist

LAINE VALGET
07.02.1949–30.05.2014

mälestavad  
70. sünniaastapäeval  

lesk ja lapsed peredega.

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

Parim kombinatsioon südamele ja veresoontele

Cardilongi koostises olevad bioloogiliselt aktiivsed  
ained kaitsevad, toetavad ja tugevdavad südant ning 
võimendavad vastastikku üksteise positiivset mõju.

Viirpuu ekstrakt 
aitab hoida südame ja 
veresoonte tervist ja 
normaalset südamerütmi

Koensüüm Q10  
ja L-karnitiin 
toetavad  südame jõudlust

Palderjaniekstrakt 
tugevdab viirpuuekstrakti 
positiivset mõju südamele 
ning mõjub rahustavalt

Küüslauguekstrakt, roheline 
tee, rutiin ja kversetiin
kaitsevad veresoonte seinu  
ning aitavad hoiduda lupjumisest 
ja trombide tekkest.

Magneesium  
koos kaaliumiga 
aitab hoida normaalset südame 
rütmi ja reguleerib vererõhku

Hõlmikpuu ekstrakt,  
L-arginiin ja tauriin
laiendavad veresooni ja 
normaliseerivad verevarustust

Kellele soovitatakse Cardilongi?
• Keskealised ja vanemad inimesed
• Kõrgenenud vererõhuga inimesed
• Väheliikuva eluviisiga inimesed, suitsetajad
• Inimesed, kellel on suur töökoormus ja ülepinge
• Stressi all kannatavad inimesed
• Aktiivsed sportijad
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