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KINNISVARA
Anda üürile 3-toal mug krt Valgas 
Pärna pst (3. k). Tel 5559 4443.

Müüa 2-toal krt 1. korrusel. 
Tel 5670 8009.

Müüa 2-toaline rõduga korter Tõrva 
linnas. Tel 513 2915.

Müüa maja Valgas otse omanikult 
(kinnistu 1469 m²). Tingi. 
Tel 508 7934.

Müüa talu Taheva vallas 
(77901:004:0960, 25 000 €). 
Tel 517 8027.

Ostan 1-toalise korteri Valgas. Võib 
vajada remonti. Raha kiirelt kätte. 
Tel 5672 6561.

Ostan metsa- ja põllumaad. 
Tel 5393 6382.

Ostan talukoha koos maaga. 
Tel 504 1944.

Ostan omaette suurema krundiga 
looduskauni maakoha. Võib vajada 
ka suuremat tööd. Tel 5399 7456.

PÕLLUNDUS
Andri talu Võrumaal müüb kartu-
leid «Laura», «Teele», «Maret» 
(suur ja keskmine), «Jõgeva kollane» 
(keskmine). Vedu. Tel 508 6373.

Hobusesõnnik, al 15 kotist tasuta 
koju. Tel 5450 8055.

Hooldusniidukid USAst. abemark.ee, 
tel 5552 0666.

Müüa hobusesõnnikut, umbes 30 
kg/kott. Valga. Tel 510 3575.

Müüa sõnnikut. Tel 5592 7987.

Müüa uueväärne T40AM, 703 töö-
tundi. 92. a. 100% originaal. Origi-
naalvärv. Kõik tuled töötavad. Rehvid 
väga korralikud. 4800 €. Transport. 
Tel 5674 1779.

Ost: traktorid T16, T25, T40, MTZ 82, 
DT74-75, kombain Niva, Jenissei, 
Don, ZIL, MAZ, press Kirgistan, Sak-
sa virtsapütt, veepütt jne. 
Tel 5835 4991.

Vahetan sõidukorras VAZ 2103 taga-
rippsüsteemiga väiketraktori vastu. 
Tel 505 6141.

SÕIDUKID
Auto navigatsiooniseadmele uued 
kaardid. Tel 529 4863.

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

Ostan VAZ 2105, 2106, 2108. Võib 
pakkuda ka teisi mudeleid. 
Tel 5621 2252.

Aedade ja terrasside ehitus. 
Tel 5675 3918.

Aedade-terrasside ehitus. 
Tel 5675 3918.

Akumulatsioonipaakide tootmine, 
katlad. Tel 5553 9162, www.sooja-
pood.ee

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

Fassaadide ja katuste puhastamine 
ning värvimine. www.paintsol.eu 
Tel 5698 3903.

Kaeveteenus miniekskavaatoriga 
JCB 8018. Tel 520 6757.

Kaevetööd 2 t miniekskavaatoriga. 
Septikute, imbäljakute paigaldus. 
Tel 5627 5133.

Kaevude puhastus, septikute pai-
galdus, veetrasside ja kanalisatsioo-
ni rajamine. Tel 5813 5496, www.san-
teenus.ee

Katuste ehitus, renoveerimine ja re-
mont. Fassaaditööd, puithoonete re-
noveerimine, terrasside ja rõdude 
ehitus. Töödel 5 a garantii. 
Tel 5692 3512, puruvennad.ee

Katuste ja fassaadide pesemine ja 
värvimine. Tel 501 0834.

Katuste süvapesu ja värvimine. 
Akende pesu ja veerennide puhas-
tus. Tel 5638 8994.

Kellassepp, kullassepp, prillide re-
mont, graveerimine. Põlva Kauba-
maja, Kesk tn 10, T kl 10–16; Võru, 
Jüri 19a, N kl 10–16; Valga, Vabadu-
se 26, R kl 10–16. Imre Aria, 
tel 516 2099.

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

LOOMAD
Müüa kaks tiinet mullikat. 
Tel 5342 1420.

Müüa noori küülikuid ja küülikuliha. 
Tel 5307 9293.

METSAMATERJAL
Ostame paberipuud. Tel 5982 1772.

TÖÖ
A-KARUSE AS pakub tööd AUTORE-
MONDILUKKSEPALE ja AUTODE 
PESIJALE. Rükkeli 4, Valga. 
Tel 507 3000, allain@akaruse.ee

Pakun tööd maakivivundamendi 
(6,5 x 7,5 x 1 m) ehitamisel Karulas. 
Tel 514 9375.

Soovin tööd trepikodade koristajana 
(ainult asendajaks). Tel 5625 0664, 
kl 9-17.

TEADE

19.–21. aprillil kl 9–19 VALGA KE-
VAD- JA LIHAVÕTTELAAT Maxima 
juures asuvas parklas. Tel 5691 2670.

20.04 kell 9-16 kevadlaat Elvas Tartu 
mnt 3, gümnaasiumi juures. 
Tel 5661 8707.

21.04 kell 9-15 aprillikuu laat Räpi-
nas Tuletõrje väljakul. Tel 5661 8707.

Laupäeval, 11. mail kl 9 Võrumaal 
Varstu keskuses VARSTU KEVAD-
LAAT. Laata juhib Arne Nõmmik, kul-
tuuriprogrammi algus kl 10. Esinevad 
kohalikud taidlejaid Varstust, line-
tantsijad Missost ja segarühm Mõ-
nistest. Külalistena mustlastantsu-
trupp ROMAŠKA. Lastele mitmesu-
gused atraktsioonid (batuut, elektri-
autod, pallid ja poniga sõit). Info ja 
registreerimine laadale tööpäeviti 
tel 789 3366 või 5855 3906. Ootame 
kõiki kauplema ja ostma!

TEENUS

Korstnapühkija, ka maale. Redel kaa-
sas. Kevadel järjekord väike. 
Tel 5191 6605.

Korstnapühkija. Tel 5782 2114.

Korstnate ehitus ja remont koos va-
jalike plekitöödega. Pikaajaline koge-
mus ja kvaliteetne tulemus. 
Tel 5618 9517, joosep.sepp@mail.ee

Korstnate ehitus, pottsepatööd. Ke-
vadel on hinnad soodsamad. 
Tel 5858 1159. Klotsistkorstnad@
gmail.com

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

• Maakütte paigaldus

Postimees Grupp on kolmes Balti riigis tegutsev meediakontsern, kuhu kuuluvad ajaleht Postimees, selle 
uudisteportaalid postimees.ee ja rus.postimees.ee, meelelahutusportaalid Elu24 ja Limon ning maakonnalehed Tartu 
Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja ja Lõuna-Eesti Postimees, telekanalid Kanal 2, Kanal 
11, Kanal 12 ja MyHits muusikakanal, raadiod Kuku, Elmar, MyHits, Narodnoje ja DFM, uudisteagentuur BNS, 
otsepostitus- ja kommertstrükiste tootmise ettevõte Target Master ning trükikoda Kroonpress. Lätis uudisteportaal 
TVNet ja uudisteagentuur ja meediamonitooring LETA, Leedus uudisteagentuur BNS ja uudisteportaal 15min.

Sind on ootamas toetavad kolleegid, huvitav töö ning põnevad väljakutsed 
ambitsioonikas ja kaasaegses meediaettevõttes.

• SUVEREPORTERINA on sinu peamised ülesanded leida huvitavaid teemasid 
konkreetses valdkonnas, viibida sündmuste keskel, intervjueerida inimesi ning 
kogutud info põhjal kirjutada artikleid nii veebi- kui ka paberlehte.
• SUVEFOTOGRAAFINA on sinu peamised ülesanded sündmuskohtadel fotode ja 
videote tegemine, veebi toimetamine (piltide ja videote üleslaadimine, videote 
monteerimine). NB! Vajalikud on juhiload.

Meie pakume sulle huvitavat, vastutusrikast ja mitmekülgset tööd kaasaegses 
meediaorganisatsioonis koos toetavate ning professionaalsete kolleegidega. 
Mitmeid soodustusi kultuurseks tegevuseks, sportimiseks ja puhkamiseks.

Töö on tähtajaline ja tasustatud.
Töö asukoht: Valga; Võru- või Põlvamaal kodukontoris või Tartu kontoris

Kandideerimiseks saada CV ja motivatsioonikiri, kus kirjelda, milline roll sind enim 
huvitab, e-posti aadressile kelly.imme@postimeesgrupp.ee hiljemalt 30. aprilliks. 
Lisainfot saab samalt e-posti aadressilt ja www.postimeesgrupp.ee/praktika.

Lõuna-Eesti Postimehe toimetusse on oodatud suveks

REPORTER, FOTOGRAAF
Meie uusi kolleege iseloomustavad julgus, kirglikkus, 

vastutustundlikkus ning suur huvi meedias 
toimuva vastu.

Virnastatud võsa ja 
raiejäätmete ost

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

Otsin
MAJA, MAJAOSA 

või KORTERIT
Elva või Otepää

piirkonda

Tel 5343 3553 
või kaire.nirk@gmail.com

Tegemist on finantsteenusega. Enne lepingu sõlmimist tutvuge finantsteenuse 
tingimustega ning vajadusel konsulteerige meie spetsialistidega.

PÕLLU- JA METSAMAA
TAGATISEL

LAENUD

Aitame ka seal, 
kus panga käed lühikeseks jäävad!

Tagatise hindamine tasuta
Paindlik tagasimaksegraafik

Laenusumma kuni 90% tagatise väärtusest

UURI LISA
WWW.LANDCREDIT.EE

VÕI HELISTA 5343 3598
Matis Kivila

Tel 55 888 11 • info@fekto.ee
www.fekto.ee

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD

info@eestimurud.ee
tel 5621 6509



Kesk 10, Valga.
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Marico Metall OÜ (Valga, Võru 5a) 
pakub alljärgnevaid teenuseid: ehi-
tus- ja ohtlike jäätmete, kile- ja pa-
berjäätmete, pakendijäätmete vas-
tuvõtt; vanametalli kokkuost; prügi-
konteinerite paigaldamine objekti-
dele; multiliftveod; lammutustee-
nus. www.maricom.ee, tel 5805 8032.

Mobiilse saekaatri teenus. 
Tel 5662 0921.

OHTLIKE PUUDE LANGETAMINE. 
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee

Ohtlike puude raie, okste hakkimine, 
kändude freesimine. Tel 5664 1413, 
info@treeservice.ee

OÜ Semt teostab korteriühistute 
tervikrenoveerimist. Tel 506 2377.

Puhastame põllud, kraavid võsast. 
Hakime raiutud materjali. Küsi pak-
kumist. Tel 506 3240.

Puksiiriteenus kuni 3 t. 
Tel 5865 2652.

Raietööd, metsa väljavedu. 
Tel 5982 1772.

Rakkekaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Tel 5638 1774.

Salvkaevude kaevamine, puhastami-
ne ja remont. Tel 5679 3951.

Salvkaevude kaevamine, puhastami-
ne, süvendamine ja remont. 
Tel 5840 0240.

Selgeltnägija Kristi nõuandeliin 
tel 900 0007, 1,87 €/min (Telia ja Eli-
sa võrgust).

Soodsad viisateenused Venemaale. 
OÜ Vaatevinkel, tel 508 6861, www.
vaatevinkel.ee

Soojustame uksi. Tel 550 7679.

Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885.

Septikute, kaevupumpade müük, 
paigaldus ning vee-maakütte ja kana-
lisatsioonitorustike paigaldus. 
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee

Teemantpuurimine. Tel 5668 9845, 
www.teemantpuur.eu

Tiigre Teenused OÜ: kaevude kae-
vamine ja puhastus, ohtlike puude 
raie, hekkide pügamine, võsa ja vil-
japuude lõikus, muru niitmine trak-
tori ja trimmeriga. Tel 5647 5546.

Torutööd, küttesüsteemide läbipe-
su, veevarustussüsteemide ja pum-
pade paigaldus. Tel 5813 5496, www.
santeenus.ee

Tänavakivide müük ja paigaldus. 
Garantii. Tel 5690 0444.

Vundamendi soojustamine, sokli vii-
mistlus jm ehitustööd. 
Tel 5690 0444.

Võlgnevuste sissenõudmine, elatis-
nõuete ja töönõuete vaidlused, Eesti 
ja Soome raamatupidamisteenused, 
õigusbüroo teenused, info@oigus-
teenused.ee, www.oigusteenused.ee, 
tel +372 5686 4200.

Värvin maju ja katuseid. 
Tel 5687 2994.

Õhksoojuspumba paigaldus ja hool-
dus. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev 
Lepistu, tel 5656 2191.

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014, 95 s/m.

Mälestame kallist klassivenda 
ja armsat sõpra. Südamlik 

kaastunne lähedastele 
JATS REILJANI

kaotuse puhul. 
Endised klassiõed ja -vennad 

Valga põhikoolist

Sügav kaastunne Enele  
kalli tütre

HELERI LUIGE
kaotuse puhul.

Arno

Avaldame kaastunnet Maarjale 
kalli vanaisa

RAIVO LETI
kaotuse puhul. 

Valga Spordi kollektiiv

Südamlik kaastunne Ricole ja 
teistele lähedastele

AITA BOGDANOVI
kaotuse puhul. 

Valga põhikooli pere 

Sügav kaastunne Arvole 
perega ema, ämma, vanaema ja 

vanavanaema

MAIMU HÕRAKU
surma puhul. 

Maimu, Tiiu, Aarne

Head endist töökaaslast

AITA BOGDANOVAT
mälestavad ja avaldavad 
kaastunnet lähedastele  

Ele, Õie ja Made.

Siiras kaastunne Anttile perega 
kalli poja

JATS REILJANI
kaotuse puhul. 

KÜ Vee 1 elanikud

Siiras kaastunne Merlele ja 
Meelisele peredega kalli

RAIVO LETI
kaotuse puhul. 
Merle ja Ahti

Tunneme kaasa Ricole  
kalli vanaema

AITA BOGDANOVI
surma puhul. Kaaslased  

9.f klassist ja klassijuhataja 

Siiras kaastunne Meelisele, 
Janale ning Sandrale kalli isa, 

äia ja vanaisa

RAIVO LETI
kaotuse puhul. 
Anneli ja Ain

Südamlik kaastunne Leilile 
kalli õe

AITA BOGDANOVI
surma puhul. 
Silvi ja Kairi

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

Südamlik kaastunne Enele 
perega kalli tütre, õe, ema ja 

elukaaslase 

HELERI LUIGE
kaotuse puhul. 

Kristlik vestlusring Keenis

Nüüd puhkavad su kuldsed käed 
ja kuldne süda...

Head kallist

MAIMU HÕRAKUT
mälestavad Arnika, Artur, 

Marika, Arvi. 
Südamest sügav kaastunne 

poeg Arvole abikaasaga ning 
pojalastele Kädele ja Kasperile 

peredega.

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

HELERI LUIK

Südamlik kaastunne 
lähedastele. 

Saverna lasteaia Murumunad 
kollektiiv ja lastevanemad

Teatame kurbusega,  
et on lahkunud kallis ema, 
vanaema ja vanavanaema

KOIDULA KUTSAR
19.11.1930–15.04.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 20. aprillil kell 13 
Otepää kalmistul. Pärgi palume 

mitte tuua. 

Aeg möödub ja riivab nii mõnda,
elu viib paljugi käest.
Aja õigus on võtta ja anda,
kuid mälestus Sinust on jääv...

Kallist

EIKKI ORULAT
mälestavad 20. surma-
aastapäeval lähedased.

Aeg võib tasandada kõike,
võtta mälestust ei saa...

Südamlik kaastunne Meelisele 
ja Merlele peredega kalli isa, 

vanaisa ja äia

RAIVO LETI
kaotuse puhul. 

Angela, Henry, Mariliis,  
Kristjan

Elu on kui laul – 
nii habras ta viis, 
heliseb hetkeks 
ja katkeb siis...

Mälestame kallist

JATS REILJANI

Südamlik kaastunne omastele. 
Perekond Männiste

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

Siiras kaastunne Meelisele 
perega kalli

RAIVO LETI
kaotuse puhul. 

Raivo ja Oksana lastega

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

Meelis ja Merle peredega! 
Tunneme teile südamest kaasa 

kalli isa, vanaisa ja äia

RAIVO LETI
kaotuse puhul. 

Andres, Ülve, Vija

Kevadtuultega läksid Sa teele, 
hea mälestus Sinust jääb meelde...

AITA BOGDANOV

Avaldame kaastunnet 
lähedastele. 

Klassikaaslased Hargla kooli 
päevilt

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

Südamlik kaastunne teile, 
Merle, Maarja, Elise ja Meelis 

perega, kalli

RAIVO LETI
kaotuse puhul. 

Maarika ja Kristi perega

Südamlik kaastunne Arvole 
ema ja perele kalli

MAIMU HÕRAKU
kaotuse puhul. 

Leinavad sugulased Anu Ernitz 
ja Rein Veidemann peredega.

Su tugev elutahe valuliselt väsis, 
ränk haigus laastas Sinu elupuu, 
nüüd puhkavad Su kuldsed, töökad käed... 

Mälestame sügava kurbusega kallist töökaaslast

AITA BOGDANOVIT
ja tunneme kaasa kõigile lähedastele. 

Kuldar, Maie, Merle, Terje, Eve, Ene, Ina, Kaja,  
Helle, Larissa, Ülle, Priit, Leonid ja Meinhard

Vaikselt lahkusid, emake hea, 
muredest, valudest enam ei tea...

Teatame sügava kurbusega, et lahkus meie kallis  
ema, vanaema, vanavanaema, õde ja ämm

KOIDULA KUTSAR 
(snd Sooru)

19.11.1930–15.04.2019

Leinavad omaksed. 

Urni muldasängitamine 20. aprillil kl 13 Otepää surnuaial.

See kevadpäev äkki tõi troostitu nukruse rinda,
kui ohakas kurku jäi torkima nutmata nutt.
Alles praegu me mõistame kaotuse koletut hinda,
et jäädavalt läksid, et lõppes Su töö, Su rutt...

Teatame sügava kurbusega, et lahkus meie kallis  
isa, vanaisa, vanavanaisa ja äi

RAIVO LETT
24.03.1942–13.04.2019

Leinavad lapsed peredega. 

Ärasaatmine 30. aprillil kl 13 matusetalituses Sinilill.

524 3904

HAUAKIVID
HAUAPLAADID

VEDU JA PAIGALDUS
NIMEDE JA DAATUMITE 

JUURDERAIE
HAUAKIVIDE PUHASTAMINE 

JA UUENDAMINE
Tõrva Kiviraidur OÜ 

Nooruse 4, Tõrva
www.torvakiviraidur.ee
torvakiviraidur@mail.ee 

tel 517 2521

Ostame veiseid
(lehmad, mullikad, pullid)

Tasume kohe, 
soovi korral sularahas.

NTN Teenused OÜ
Tel 5551 2929

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727, vastab 24/7. Vali sobiv 
ennustaja: ennustus.ee

Mobiilne liivaprits Otepääl ja Otepää 
lähiümbruses. Tel 553 3918.

MOBIILNE SOODA- JA LIIVAPRITS, 
VÄRVIMISTÖÖD, WWW.PROPRITS.
EE Tel 5837 5516.

Pehme mööbli parandus. 
Tel 5631 3996.

Rakkekaevude kaevamine ja puhas-
tamine. Tel 5634 4807.

SOODNE FEKAALIVEDU, 
tel 510 9995.

Suunan kogu oma väe Teie tervi-
se, suhte ja võimaluste vaatami-
seks tulevikus, kui helistate 
tel 900 1133.

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

Teostan elektritöid. Tel 5353 6160.

OST

Raamatute ja vanavara kokkuost. 
Tel 517 4050.

Raamatute, kunsti ja vanavara ost. 
Tel 5804 6910.

FNT Metsad OÜ ostab turu parimate 
hindadega metsakinnistuid ja raie-
õigusi. Tel 5303 0951 või mark@
metsaost.org.

Ostan traktoreid üle Eesti. 
Tel 5884 1935.

MÜÜK
Ehitusliku saematerjali müük Valga-
maal Tsirguliinas. Pidevalt suur valik, 
aprillis eriti soodne hind. Veovõima-
lus. Tel 522 9571.

Kaminapuud, kütteklotsid ja puit-
brikett. Tel 5818 8863.

Kärjepõhjad. Tel 5595 1141,  
www.mesinduskeskus24.ee

Küttepuud Tsirguliinas (6 rm koo-
rem, toores lepp). Tel 528 6403.

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

Silva Kodukaupade poes müügil 
laias valikus turbad, mullad, väeti-
sed. Tel 766 9331.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

Lõuna-Eesti Talumuna OÜ müüb Põl-
vamaal Rosma kanalas ala-
tes 23.04.2019 tööpäeviti kella 10.00-
15.00 aasta munenud pruune kanu 
hinnaga 1 €/tk. Tel 5660 0039 
ja 5660 0031.

Müüa 40 l võrkkottides kaminapuid 
(kask 3.30 €, lepp 3 €), alustel puitb-
riketti (960 kg, 185 €) ja 8 mm pelle-
tit (975 kg, 201 €). 
Tel 523 8503, 433 3130. Vedu.

Müüa 80 cm töölaiusega mullafrees 
koos haakeriistadega. Tel 5397 7976.

Müüa Antslas uus mootorsaag 
STIHL MS 260, CD-plaatidel vanem 
muusikakogu, uued Honda varu-
osad: esimesed udutuled, esimesed 
ja tagumised piduriklotsid, tagumi-
sed puksid. Tel 523 7375.

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

Müüa kasutatud mööblit, jalgratas, 
remonti vajav mopeed, mootorsaag. 
Tel 5458 4418.

Müüa küttepuid lepp, sanglepp, 
haab ja kask 30, 40, 50 cm ning 40 l 
võrgus 30 cm. Vedu tasuta. 
Tel 5667 0688.

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

Müüa roostevaba paak, 3 m³. 
Tel 5820 3871.

Müüa saematerjali, voodri-, põran-
da- ja terrassilaudu. Transport tasu-
ta. Tel 525 8911.

Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Tel 5354 3002 
või 513 3787.

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

Müüa Valgamaal mulda, kruusa ja 
liiva (4 t). Tel 527 9707.

Müüa kasutatud plastikvälikäim-
lad. Tel 506 8501.

Otse tootjalt pakitud kandiline 
puitbrikett al 159 €, kask 165 €, tur-
babrikett al 125 €, 6 ja 8 mm pellet 
al 199 €, kivisüsi 25 kg kotis, 235 €/t, 
klotsid võrgus 2,5 €. Vedu tasuta ala-
tes 3 alusest. Tel 506 8501.

Saeveski Valgas müüb saematerjali. 
Pikkused 3-6 m (tellimisel kuni 7,5 
m). Tel 505 2961.

Väikeettevõte pakub toortatrajahu 
(püül) 10 kg/kott - 23 €. Lisainfo 
www.estecofood.eu või tel 5636 7225.

TÄNUAVALDUS
Täname Valga haigla anestesioloogi 
dr Ever Kütti, kirurg dr Olav Tammi-
kut, anesteesiaõde Ilona Afanasjevit, 
opiõde Diana Murinat ja int.raviõde 
Katri Saaronit, kes meie kallile vana-
emale Silvi Kembrele operatsiooni 
teostasid, ning suur tänu raviarst dr 
Sulev Laugile pühendumise eest!


