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KINNISVARA
Anda üürile 3-toal mug krt Valgas 
Puiestee 6a. Hind kokkuleppel. 
Tel 511 3546.

Anda üürile soe ja mugav  
ÜHETOALINE KORTER VALGAS. 
Tel 5818 2400.

Müüa heas korras 2-toal krt Valgas 
Kuperjanovi 3a (toad eraldi,  
5. k, 49,6 m², aknad linna poole,  
maja taga Siili keskus, maja haldab  
OÜ Kastan 2). Otse omanikult.  
Hind kokkuleppel. Tel 5382 3925.

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

METSAMATERJAL
Müüa küttepuid. Kuiv katlapuu,  
50 cm jäme, lõhkumine. Toores 
lepp, kask. Kuiv pliidipuu 30cm, 
lepp kotis 2,50 €. Kohalevedu Valga 
ümbruses tasuta. Tel 502 3853.

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

TÖÖ
A-KARUSE AS pakub tööd RAH-
VUSVAHELISTE VEDUDE AUTO-
JUHILE. Palk kokkuleppel. 
Tel 507 3000, allain@akaruse.ee

Metallitööstusega tegelev firma  
otsib maalreid ja keevitajaid.  
Kogemus metallitööstuses tuleb 
kasuks. Tel +372 5301 5530.

Pakun tööd kopamehele Lõuna-
Eestis. Tel 5351 1321.

Soovime leida lapsehoidjat pikaaja-
liseks koostööks. Hoid toimuks 
päevasel ajal, vahel harva õhtuti 
ning meie kodus. Poiss on aasta ja 
kolme kuune. Ootame hoidjat, kes 
on rahulik, rõõmsameelne, vastus-
tundlik, hooliv, armastab lapsi ning 
on loomult korrahoidja. 
Tel 5373 6742, Teele.

Valgamaal Laatre alevikus pakub 
KÜ alates juunist tööd korstende 
remondiks (3 tk) alates katuse pii-
rist. Koostöö sobivusel trepikoda-
de remont (pahteldus ja värvimi-
ne). Maja 2-korruseline, 3 trepiko-
da, 12 korterit. Materjal tegijalt,  
tasu meilt. Tel 5346 7275.

Võtame tööle HARVESTERI-
OPERAATORI. Tel +372 503 9356.

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

Ostan kartuli- ja heinatehnikat 
ning traktori. Tel 5613 1000.

Ostan traktori haakesse veemahuti 
ja heinapressi. Tel 5333 3315.

SÕIDUKID
Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Tel 5840 0240.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.

Septikute, kaevupumpade müük, 
paigaldus ning vee-maakütte ja 
kanalisatsioonitorustike paigal-
dus. Tel 5306 5322,  
info@reovesi.ee

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

Tiigre Teenused OÜ: kaevude kae-
vamine ja puhastus, ohtlike puude 
raie, võsa ja viljapuude lõikus. 
Tel 5647 5546.

Torutööd, küttesüsteemide läbi-
pesu, veevarustussüsteemide ja 
pumpade paigaldus. Tel 5813 5496, 
www.santeenus.ee

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

Veterinaarteenus, eelkõige suur-
loomadele. Tel 5981 2526.

Viljapuude ja marjapõõsaste lõi-
kus ning kujundamine, soovi korral 
tüvede ravi (kval. Räpina aiandus-
kool). Tel 5881 1312.

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014,  
95 s/m.

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

Võsa raiumine giljotiiniga (lõikab 
puitu kuni 35 cm), MTZ kokku-
vedu. Hakime raiutud materjali. 
Teeni oma võsast tulu. Ostame 
kasvavat metsa (ka väiksed  
kogused), metsastame raiutud 
langid. Tel 506 3240.

Teostan elektritöid. Tel 5353 6160.

Pakitud kandiline puitbrikett  
145 €, al 3 alusest vedu tasuta. 
Tel 5788 8729.

Müüa lõhutud küttepuid, koos 
veoga Tõrva piirkonnas. 
Tel 523 0118.

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

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

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

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

Sõidukite kokkuost (auto, buss, 
veok, haagis, tehnika). 
Tel 5567 8016.

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

Ostan auto, 100-2000 €. 
Tel 5809 6086.

TEADE
17. märts 2019 kl 10-15 toimub Põlva 
kultuuri- ja huvikeskuses kollekt-
sionääride ja vanavarahuviliste 
kokkutulek 2019. Toimub ka  
oksjon. Tel 5373 8170, 5625 7352.

TEENUS
Akumulatsioonipaakide tootmine, 
katlad. Tel 5553 9162,  
www.soojapood.ee

Autoremont, õli- ja rehvivahetus 
Valgas. Tel 5865 2652.

Kaevude puhastus, septikute  
paigaldus, veetrasside ja kanali-
satsiooni rajamine. Tel 5813 5496, 
www.santeenus.ee

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

Kellassepp, kullassepp, prillide  
remont, graveerimine. Põlva  
Kaubamaja, Kesk tn 10, T kl 10–16; 
Võru, Jüri 19a, N kl 10–16; Valga, 
Vabaduse 26, R kl 10–16. Imre Aria, 
tel 516 2099.

Laagrid, tihendid eritehnikale  
kohapeal ja tellimisel Valgas  
Valli 34a, tööpäevadel kl 8-17.  
Samas sõiduauto rehvide müük ja 
montaaž. Tel +372 526 8498,  
info@gersamia.ee

Puksiiriteenus kuni 3 t. 
Tel 5865 2652.

Rakkekaevude puhastamine ja 
kaevamine. Tel 5634 4807.

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727, 24/7.

Ohtlike puude raie ja hooldus,  
info@nordicarb.ee Tel 5686 6157.

MÜÜK
Ehitusliku saematerjali müük  
Valgamaal Tsirguliinas. Pidevalt 
suur valik ning märtsis ja aprillis 
eriti soodne hind. Veovõimalus. 
Tel 522 9571.

Kaminapuud ja puitbrikett. 
Tel 5818 8863.

Lõhutud toores lepp. Vedu. 
Tel 5354 2420.

Otse tootjalt pakitud kandiline 
puitbrikett al 170 €, turbabrikett 
al 130 €, 6 ja 8 mm pellet al 205 €, 
kivisüsi 25 kg kotis, 235 €/t, klot-
sid võrgus 2,5 €. Vedu tasuta ala-
tes 2 alusest. Tel 506 8501.

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

Müügil turba- ja puitbrikett,  
seemned, mullad ning turbad. 
Tel 766 9331, www.silvaagro.ee

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

OST
Raamatute ja vanavara ost. 
Tel 5804 6910.

Ostan vanu vinüülplaate,  
helikassette, muusikariistu jm. 
Tel 5804 6910.

Soovin osta talu maakoduks, mis 
asub üksikus eraldatud kohas ja 
millele on olemas juurdepääs, 
elektrileping ja kaev. Pakkumised 
tel 5341 6654.

VANAVARA
Ostan vanemaid märke, münte, 
paberraha, fotosid, postkaarte,  
õllepudeleid, hõbeesemeid. 
Tel 501 9842.

Siiras kaastunne Paulile ja 
Dimitrile kalli poja ja venna

ALEKSEI TUHKRE
surma puhul. 

Oskar, Nikolai, Raimo

Valge päeva on varjanud 
mure kivine sein, 
tõde valus on uskuda, 
raske kaotuse lein.

Sügav kaastunne Soja 
Sipelgasele perega kalli ema, 

vanaema ja ämma

ANNA KÜLANURME
kaotuse puhul. 

Lõuna-Eesti hooldekeskuse 
Komsi Kodu töötajad

Mälestame lapsepõlve 
mängukaaslast

MATI MUMMI

Südamlik kaastunne Helile ja 
Küllile peredega. 

Tiina ja Heino

Aeg ühiseid rõõme  
ja muresid ei mata, 
aeg kaunimad ajad  
meelde jätab...

Mälestame kallist kolleegi

LINDA KINNAST

Avaldame kaastunnet Lea ja 
Raivo peredele. 
Lembit ja Maie

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

Südamlik kaastunne Sojale, 
Kätlinile ja Vambolale kalli ema, 

vanaema ja ämma

ANNA KÜLANURME
kaotuse puhul. 

Hellenurme hooldekodu  
2. osakond

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 

UUS KAUP
kardina, kleidi- ja kostüümiriided
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Selle
kupongiga
märtsikuu

lõpuni

-10%
Atria Eesti AS pakub tööd

TOOTMISTÖÖLISELE 
Tööülesanded: 

• segude valmistamine vastavalt retseptuurile
• tooraine liikumise jälgimine
• vorstide valmistamine
• toodete raamidele riputamine
• kvaliteedi tagamine

Töö on graa�ku alusel, töövahetus algab kl 8.00, vajadusel kl 6.00 
Töökoht asub Valgas
Nõudmised kandidaadile: 

• füüsilised eeldused raskuste teisaldamiseks
• valmisolek töötamiseks vahetustes  
• vene keele oskus suhtlustasandil
• kohusetundlikkus
• tervisetõend

Ettevõte pakub: 
• tööalast väljaõpet
• sõbralikku kollektiivi
• soodsa hinnaga hommiku– ja lõunasööki 
• toredaid ühisüritusi
• tasuta ujumisvõimalust 

Kandideeri läbi CV Keskuse või saada oma CV märksõnaga „tootmistööline“ 
e-posti aadressile personal.estonia@atria.com
Lisainfo saamiseks  personalijuhi telefon +372 5853 8000 
Vaata ka meie kodulehte www.atria.ee, maksjamoorits.ee

Atria Eesti AS on suuruselt teine, ligi 270 töötajaga lihatööstus ning  sea-
kasvataja Eestis, kes omab kolme kaubamärki: Maks&Moorits, Wõro ja VK. 
Atria Eesti tegutseb Valgamaal,  mille  ajalugu ulatub aastasse 1910. Atria Eesti 
lihatööstuse suurim eelis on kogu tootmisahela omamine – alates loomade 
kasvatamisest kuni valmistoodangu realiseerimiseni kauplustes. Atria Eesti 
tooted on valmistatud peamiselt eestimaisest toorainest. Atria Eesti AS kuulub 
Soome börsiettevõttele Atria Oy.

Virnastatud võsa ja 
raiejäätmete ost

20 
MÄRTS

KELL
10.00

 
T O IMUVAD  T ÖÖT OAD

 

LAHTISTE USTE PÄEV

NUTITUBA     TEENINDUS

Soovitav on 
eelnev registreerimine

tel 785 0824
kaiu.zernand@vkhk.ee

TOIMUVAD TÖÖTOAD  
NUTITUBA –  peamaja aulas,  kell 10.30
TEENINDUSE TÖÖTUBA – peamaja III korrusel, kell 10.30
PUIDU TÖÖTUBA – tehnomaja puidutöökojas, kell 11.30
METALLI TÖÖTUBA – tehnomaja metallitöökojas, kell 11.30

AVATUD USTE PÄEV
20. märtsil kell 10.00

ÕPPEHOONEID TUTVUSTAVAD 
EKSKURSIOONID 

algusega kell 10.10, 11.10 ja 12.10. 

Kogunemine  peamaja fuajees.

Võimalus jälgida kutsevõistlusi!


