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

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.

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 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

Autode ost. Tel 5384 9424.

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

Müüa Opel Zafira, 1,6, 69 
kW, 2006. a, cng (maagaas), auto 
heas korras ja kehtiva ülevaatuse-
ga. Asukoht Valga. Hind 3200 €. 
Tel 525 2673, Kunnar.

Müüa Peugeot Partner (1,9 
D, 2002, h 900 €, üv okt). 
Tel 527 6552.

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

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

Müüa või anda üürile 1-toal ahiküt-
tega korter. Vesi sees. Haldab KÜ. 1. 
korrus. Hind 5000 € või üür 100 € + 
kom.kulud. Tel 5631 1689.

Ostan metsa- ja põllumaad, raieõi-
gust. Tel 5393 6382.

Ostan omaette maakoha. Võib 
vajada ka suuremat tööd. Helista 
ja sinu talu elab edasi. 
Tel 505 3509.

Ostan talukoha koos maaga. 
Tel 504 1944.

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

Võrumaal Osulas müüa 3-toaline 
renoveeritud valgusküllane ja soe 
korter. Toimiv korteriühistu. Võima-
lik kohe sisse kolida. Tel 5803 5376.

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

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

TEENUS
Autoremont Valgas Võru 118. 
Tel 5865 2652.

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

Boilerite paigaldus, puhastus, san-
tehnilised tööd, ehitus- ja remon-
ditööd. Vannitubade remont. 
Tel 5362 6227.

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

Lumetõrje katustelt. 
Tel 5638 8994.

Marico Metall OÜ (Valga, Võru 5a) 
pakub alljärgnevaid teenuseid: ehi-
tus- ja ohtlike jäätmete, kile- ja 
paberjäätmete, pakendijäätmete 
vastuvõtt; vanametalli kokkuost; 
prügikonteinerite paigaldamine 
objektidele; multiliftveod; lammu-
tusteenus. www.maricom.ee, 
tel 5805 8032.

Mobiilse saekaatri teenus. 
Tel 5662 0921.

OÜ Semt teostab korteriühistu-
te tervikrenoveerimist. 
Tel 506 2377.

Pehme mööbli parandus. 
Tel 5631 3996.

Pottsepatööd, ehitus ja remont. 
Tel 527 3757.

Salvkaevude puhastamine ja re-
mont. Tel 5840 0240.

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

Sünnipäevale mustkunstnik/õhtu-
juht/DJ. Tel 5344 9894.

Teemantpuurimine. Tel 5668 9845, 
www.teemantpuur.eu

Tänavakivide müük ja paigaldus. 
Garantii. Tel 5690 0444.

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.

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

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

METSAMATERJAL
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.puidutermi-
nal24.ee

Helmo  Autokool 
Otepääl

  B-kat autojuhtide koolitus  

  lõppastmekoolitus
  libedasõit
  esmaabikoolitus

Info  tel 5648 1462
 helmoautokool@gmail.com

Uus grupp alustab märtsis

Pakume tööd
CE-kategooria

veoautojuhtidele

Artful OÜ, Otepää vald, Valgamaa

Tartu maakohtu esimees kuulutab välja avaliku konkursi
KOHTUJURISTI ametikoha täitmiseks.

Täitmisele kuulub üks tsiviilasjadele spetsialiseerunud kohtujuristi ametikoht 
Valga kohtumajas määramata ajaks.
Ootame kandideerima neid, kes on huvitatud karjäärist kohtusüsteemis ning kes 
vastavad kohtute seaduse § 47 lõike 1 punktides 1–3 esitatud nõuetele.

Tööülesanded:
• kohtuasjade ettevalmistamine menetlemiseks
• kohtuasjade menetlemine kohtumenetluse seadustes ettenähtud ulatuses

Kasuks tulevad:
• väga head teadmised tsiviilõigusest ning tsiviilkohtumenetlusest
• väga hea kirjalik ja suuline väljendus- ja argumenteerimisoskus
• varasem töökogemus kohtusüsteemis

Pakume:
• konkurentsivõimelist töötasu (pärast katseaega 1850 eurot kuus)
• võimalust saada osa erialastest koolitustest
• põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas

Kandideerimiseks esitada:
1) digiallkirjastatud savaldus Tartu maakohtu esimehe nimele
2) digiallkirjastatud  kohtujuristiks kandideerija isikuandmete ankeet (asub  veebilehel:
    http://www.kohus.ee/et/vabad-tookohad-ja-praktikavoimalused/vabad-tookohad)
3) Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi 
    ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia
4) motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lehekülg)

Dokumendid palume esitada 17. veebruariks märgusõna „Kohtujuristi konkurss“
all Tartu maakohtu aadressil Kalevi 1, 50092 Tartu või elektrooniliselt aadressil
tartumk.konkurss@kohus.ee.
Täiendav info personalijuht Anne Ladvalt (tel 750 0645, e-post anne.ladva@kohus.ee)
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Uued riided Soomest

Laste ja täiskasvanute 

METSAKINNISTUID
Hektari hind kuni 17 000 €.

Hektari hind kuni 5000 €.
PÕLLUMAAD

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee

Ostame
Uuel aastal uue hooga!

14 990 €
HIND ALATES



Kesk 10, Valga.
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Veo- ja kolimisteenus. Vana mööb-
li ja kodumasinate vedu. 
Tel 5909 0312.

Vundamendi soojustamine, sokli 
viimistlus jm ehitustööd. 
Tel 5690 0444.

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

Puksiir- ning veo- ja kolimisteenus. 
Tel 5787 8678.

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. 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.

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

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

Müüa sisevoodrilaudu (hind al 3 €/
m²), välisvoodrilaudu (hind al 2,7 
€/m²), põrandalaudu (hind al 6.5 
€/m²). Voodrilaudade tööstuslik 
värvimine. Veovõimalus. E-post: 
ivo@voikapuit.ee, tel 5455 1700.

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.

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.

Harvia, Skamet, Kalvis, Sawo sau-
naahjud, dekoratiivkivid, sauna-
tarvikud, ahjutarvikud, moodu-
lahjud. www.puukeris.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 küttepuid: kask, lepp, sang-
lepp, haab ja okaspuu, pikku-
sed 30, 40, 50, 60 cm. Vedu tasuta. 
Tel 5667 0688.

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 sauna- ja suitsuahjud, boile-
rid. Vajadusel kaup koju kätte. 
Tel 505 4355.

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

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.

VINGUGAASIANDUR KOJU KÄT-
TE, 19.90. Postikulu ei lisandu. 
Tel 5784 3496.

OST

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

KASUTATUD ASJAD

Müüa head täisvintadrad 1, 2, 3 
hõlmaga, kultivaator, kartulisapu-
taja, kartulipanija, pealsepurusta-
ja, kühvel, buldooser taha (rööp), 
tõstuk ette, haagis-müügikiosk, 
T-25, T-40AM. Tel 516 3405.

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

Mälestame leinas naabrimeest

TOIVO TANIELI
ja avaldame kaastunnet 

omastele. 
Perekond Alliksaar

Avaldame kaastunnet  
Andrei Vorobjovile kalli isa 

kaotuse puhul.
Mälestab AS Sanwood.

Meie siiras kaastunne teile,  
Eha Older ja Lilian Salu,  

kalli ema ja vanaema 

KOIDU OLDERI
surma puhul. NKK Valga 

ringkonna Tõrva jaoskond

Avaldame lähedastele sügavat 
kaastunnet meie kalli kasvataja

KAIRE RÄNDURI
surma puhul. 

Eelmised Mürakarud 
Mõmmikust

Unustamatut malevlast

KAIRE RÄNDURIT
mälestavad rühmakaaslased 

EÜE Martna 76 ja Vajangu 78. 
Avaldame kaastunnet 

perekonnale.

Avaldame kaastunnet 
lähedastele

TOIVO PÕLDMA
surma puhul. 

Rein Põldma perega

Südamlik kaastunne 
lähedastele

TOIVO PÕLDMA
kaotuse puhul. 

Tõrva gümnaasium

Südamlik kaastunne  
tädi Maimule ja Ukule kalli 

abikaasa ja isa

ÜLO UIBOPUU
kaotuse puhul. 

Esti ja Kairi perega

Sügav kaastunne kolleeg Maire 
Reinsalule kalli ema

ILME MÄE
kaotuse puhul. 

Valgamaa Arstide Liit

Südamlik kaastunne Ermiinele 
ja poegadele peredega kalli 
abikaasa, isa, vanaisa ja äia 

TOIVO PÕLDMA
kaotuse puhul. 

Mare ja Jaak Raidve

Rain! Siiras kaastunne kalli ema

KAIRE RÄNDURI
kaotuse puhul.

Endised klassikaaslased 
Tõrva gümnaasiumist ja 

klassijuhataja

Südamlik kaastunne Tanelile 
kalli vanaema

ELLEN SIRELPUU
kaotuse puhul.

OÜ Roni REM kollektiiv

Mälestame head kolleegi, 
omavalitsusjuhti ja 

omavalitsuste liidu liiget

TOIVO PÕLDMAD
Siiras kaastunne omastele. 

Valgamaa Omavalitsuste Liit

Südamlik kaastunne Ermiinele, 
Urmasele ja Priidule kalli 

abikaasa ja isa

TOIVO PÕLDMA
kaotuse puhul. 

Margo, Mairo ja Maimu

Kallid Ermiine, Urmas ja Priit 
perekondadega! Südamlik 
kaastunne abikaasa, isa ja 

vanaisa 

TOIVO PÕLDMA
lahkumise puhul. 

Aino, Toomas ja Merle 
peredega Kuressaarest

Olgu koit sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon... 

Südamlik kaastunne Maimole 
perega kalli abikaasa ja isa

ÜLO UIBOPUU
kaotuse puhul. 

Leevi

Siiras kaastunne Ermiinele  
kalli abikaasa

TOIVO PÕLDMA
kaotuse puhul. 

Tiiu ja Anne

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

Südamlik kaastunne Maimole, 
Ukule, Jaanile ja Lembitule kalli

ÜLO UIBOPUU
kaotuse puhul. 

Elle ja Raivo

Tehtud hea jääb alati heaks,
leinas sünnid sa meelespeaks...

LINDA KARTOFFEL

Leinas mälestavad Helle, 
Maia ning Sulev, Rain, Ranno 
peredega ja perekond Koger. 
Siiras kaastunne omastele.

Ei tulek ega minek ole enda teha, 
vaid see, mis sinna vahele jääb, 
on elavate mäletada.
(J. Viiding)

Komisjoni esimeest

TOIVO PÕLDMAD
mälestab Tõrva vallavolikogu 
haridus- ja kultuurikomisjon. 

Avaldame kaastunnet 
omastele. 

Olgu koit sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon...

Meie südamlik kaastunne 
omastele

LINDA KARTOFFELI
kaotuse puhul. 

Endised naabrid Selma ja Leo

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

VJATŠESLAV 
MENŠIKOV

08.02.1954–15.06.2017

65. sünniaastapäeval  
mälestab Sinu pere.

Kaotuse on valus, 
mälestus jääb...

Südamlik kaastunne Maimole 
ja pojale perekonnaga kalli

ÜLO UIBOPUU
kaotuse puhul. 

Mai, Enn ja Milla

Ei tulek ega minek 
ole meie endi teha...

Langetame leinas pea ja 
avaldame sügavat kaastunnet 

omastele kalli

TOIVO PÕLDMA
kaotuse puhul. 

Koidula, Vello ja Pille peredega

Ei ole lohutust, 
mis vaigistaks su leina...

Sügav kaastunne Maimole  
kalli abikaasa

ÜLO UIBOPUU
kaotuse puhul. 

Tantsurühm Madli koos 
juhendaja Ehaga ning  

Niina ja Linda

On ääretult valus,  
et sind enam pole
ning tagasi me juurde ei saa,
vaid ainult mälestustes 
oled sa ikka meiega...

PAUL REINBERG
03.09.1949–09.02.2018

1. surma-aastapäeval 
mälestavad lesk ja pojad 

peredega.

Su kodu on nüüd seal, 
kus Linnutee. 
See helendav rada, 
see tähine kee...

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis

LINDA KARTOFFEL
 (snd Ahero)

15.03.1935–05.02.2019

Leinavad Sirje ja Imbi peredega ning Mati. 

Ärasaatmine 13. veebruaril kell 12 matusetalituses Sinilill.

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu...

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

ÜLO UIBOPUU
23.03.1937–06.02.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 9. veebruaril kl 14 matusetalituses Sinilill.  
Pärgi ja kimpe palume mitte tuua.

Sammaldub kivi,
roostetab raud, 
mälestused jäävad...

TÕNU LUHT
08.02.1940–08.02.2009

79. sünniaastapäeval ja  
10. surma-aastapäeval mälestavad  

lesk, lapsed ja lapselapsed peredega.

Mälestame tädipoega

ÜLO UIBOPUUD
ja avaldame kaastunnet Maimole ning Ukule kalli  

abikaasa ja isa, Jaanile ja Lembitule venna surma puhul. 

Taimi, Viia, Elna ja Aino peredega

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)

Südamlik kaastunne Rainile, Liisule ja Marinile kalli ema 

KAIRE RÄNDURI
surma puhul. Perekond Aab

Tel 524 3607, metsaserv@gmail.com

OSTAME
METSAKINNISTUID

KÕIGIST PAREM HIND!

KA KOOS PÕLLUMAAGA

• Maakütte paigaldus

524 3904

OSTAME PÕLLUMAAD
5340 4975

polluvara@vestman.ee

www.vestman.ee 


