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KINNISVARA

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

Müüa maja Valgas otse omani-
kult (kinnistu 1469 m²). Tingi. 
Tel 508 7934.

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

Ostan 1-toalise korteri Val-
gas. Võib vajada remonti. Ra-
ha kiirelt kätte. Tel 5672 6561.

Ostan metsa- ja põllumaad. 
Tel 5393 6382.

Ostan talukoha koos maaga. 
Tel 504 1944.

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

Soovin osta maja Tõrva linnas. 
Võimalik vahetada ka kõigi mu-
gavustega 3-toalise korteri vas-
tu Tõrva linnas. Tel 5649 3705.

LOOMAD

Müüa kaks tiinet mullikat. 
Tel 5342 1420.

Müüa noori küülikuid ja küüli-
kuliha. Tel 5307 9293.

METSAMATERJAL

Ostame paberipuud. 
Tel 5982 1772.

TÖÖ

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

Pakun tööd maakivivunda-
mendi (6,5 x 7,5 x 1 m) ehita-
misel Karulas. Tel 514 9375.

TS Constructions OÜ teostab 
katuste, puitfassaadide, -ter-
rasside ehitusi ja renoveerimis-
töid. Tel 5361 0182 või tarmo.so-
ber@mail.ee

PÕLLUNDUS

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

Hobusesõnnik, al 15 kotist ta-
suta koju. Tel 5450 8055.

TÕRVA VALLAVALITSUS annab teada,
et Valga 51a teise detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) 
avalik väljapanek toimub 6. maist kuni 4. juunini 
vallavalitsuses (Tõrva linn, Kevade 1).

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka valla 
kodulehel http://torva.kovtp.ee/koostamisel-olevad-detail-
planeeringud.

Detailplaneering hõlmab kogu Valga 51a kinnistut, mis asub 
Tõrva linnas Riiska järve vastas üle Valga tänava (katastritun-
nus:82301:007:0018). Maa katastriüksuse sihtotstarve on 100 
protsenti sihtotstarbeta maa, kinnistu pindala on 7,2 ha. 
Planeeringu eesmärk on rajada Valga 51a kinnistule individu-
aalelamud ja tiik. Detailplaneeringu lahendus näeb ette kin- 
nistu jagamist 30 krundiks, et tekiks terviklik elamupiirkond.
Valga 51a teine detailplaneering on Tõrva linna üldplaneerin-
gut muutev. Planeeritav kinnistu on üldplaneeringus määratud 
puhkemaaks. 
Puhkemaana käsitletakse avalikult kasutatavaid metsi, 
parkmetsi ja metsparke, mis on ette nähtud säilitada loodus- 
ilmelistena ja kus hooldustöid tehakse minimaalselt. 
Üldplaneeringut soovitakse muuta, kuna antud ala ei ole 
avalikus kasutuses puhkealana (kinnistu on eraomandis) ning 
asub välja arendatud äri- ja elamupiirkonnas.

Tõrva linnas on juba olemas  välja kujunenud ning avalikus 
kasutuses olevad rohe- ja puhkealad, mistõttu on linna ettevõt-
luse ja elamuarenduse seisukohalt oluline muuta planeeringu-
ala juhtfunktsioon elamumaaks ning lubada Valga tänava äärse-
tele kruntidele ärimaa kõrvalfunktsioon.

Nii on võimalik välja arendada nüüdisaegne elamutest ja 
väikeäridest (iluteenused, kauplused jms)  koosnev piirkond.
Planeeringul ei ole eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Salome Tartu AS on autovaruosade ja tarvikute jae ja hulgimüügiga 
tegelev ettevõte. Oleme saavutanud sellel alal 20 tegevusaasta 
jooksul juhtiva positsiooni. Kuulume Automaailma kaupluste ketti. 
Üheks tegevusalaks on meil ka uute Peugeot, Kia ja Opeli sõidukite 
müük ja hooldus.

 Võtame tööle

KLIENDITEENINDAJA
Pihlaka 2, Valga

Kasuks tuleb
• vene keele oskus
• arvutikasutamise oskus

Omalt poolt pakume
• töötulemustele vastavat 
  konkurentsivõimelist palka
• koolitusi
• nüüdisaegset töökeskkonda

CV palun saata Tiit.Urm@salome.ee, telefon 733 7583 

Tööülesanded
• klienditeenindus
• kliendinõustamine
• kliendihaldus
• kliendisuhte arendus

Nõudmised kandidaadile
• tehniline taiplikkus
• kohusetudlikkus
• avatus
• autode tundmine
• kiirus

Tööle asumise aeg  kokkuleppel
Töötasu alates 1100 €  kuni 1500 €

Hooldusniidukid USAst.  
abemark.ee, tel 5552 0666.

Müüa hobusesõnnikut, um-
bes 30 kg/kott. Valga. 
Tel 510 3575.

Müüa sõnnikut. Tel 5592 7987.

OÜ SaavasteLoos pakub mett 
Valgamaa metsadest ja niitu-
delt, 7 €/kg. Toome ka kohale. 
Tel 5340 8988.

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

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

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

Müüa VW Golf, 2003. a. 
Tel 5341 7318.

TEENUS

Aedade ja terrasside ehitus. 
Tel 5675 3918.

Aedade-terrasside ehitus. 
Tel 5675 3918.

Autode ja traktorite (T-16, 
T-25, T-40, MTZ tüüpi trakto-
rid) remonttööd ning keevi-
tustööd. Tel 508 6373.

Akumulatsioonipaakide toot-
mine, katlad. Tel 5553 9162, 
www.soojapood.ee

Autoremont, õli- ja rehviva-
hetus Valgas. Tel 5865 2652.

A.Wetron OÜ teostab puhas-
tusteenust, põrandate vaha-
tamist, ehitusjärgset koris-
tust. Tel 5691 0860.

Kaevetööd 2 t miniekskavaa-
toriga. Septikute, imbäljakute 
paigaldus. Tel 5627 5133.

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

Katuste ja fassaadide pese-
mine ja värvimine. 
Tel 501 0834.

Katuste süvapesu ja värvimi-
ne. Akende pesu ja veerennide 
puhastus. Tel 5638 8994.



Kesk 10, Valga.
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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.

Korstnapühkija, ka maale. Re-
del kaasas. Kevadel järjekord 
väike. Tel 5191 6605.

Korstnate ehitus ja remont 
koos vajalike plekitöödega. Pi-
kaajaline kogemus ja kvaliteet-
ne tulemus. Tel 5618 9517, 
joosep.sepp@mail.ee

Korstnate ehitus, pottsepa-
tööd. Kevadel on hinnad  
soodsamad. Tel 5858 1159.  
Klotsistkorstnad@gmail.com

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

Mobiilse saekaatri teenus. 
Tel 5662 0921.

OHTLIKE PUUDE LANGETA-
MINE. Tel 505 4983,  
www.ohtlik.ee

Ohtlike puude raie, okste hak-
kimine, kändude freesimine. 
Tel 5664 1413,  
info@treeservice.ee

Soojustusvaht – parim materjal 
elumajade seintes olevate tüh-
jade õhuvahede täitmiseks.  
Töö kiire ja odav. 
Tel 5569 7057, 5858 5338.

Sünnipäevale mustkunstnik/
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Torutööd, küttesüsteemide lä-
bipesu, veevarustussüsteemi-
de ja pumpade paigaldus. 
Tel 5813 5496,  
www.santeenus.ee

Tõsteteenus Valgamaal. Käin 
ka Valmiera Depoos. 
Tel 5805 6056.

Tänavakivide müük ja paigal-
dus. Garantii. Tel 5690 0444.

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

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

Värvin maju ja katuseid. 
Tel 5687 2994.

Üldehitustööd. Tel 5682 1908.

Ehitame teile väliterrassi, teeme 
korda küttekolded. Pakkuda 
võib erinevaid sise- ja välitöid. 
Tel 5353 9753, Margus.

Ehitan korstnaid ja korstnapit-
se, vajadusel plekitööd. Kutse-
tunnistus. Tel 5624 0880.

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014,  
95 s/m.

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

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

Müüa roostevaba paak, 3 m³. 
Tel 5820 3871.

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

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

Müüa Valgamaal mulda, kruu-
sa ja liiva (4 t). Tel 527 9707.

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

Saeveski Valgas müüb saema-
terjali. Pikkused 3-6 m (tellimi-
sel kuni 7,5 m). Tel 505 2961.

Väikeettevõte pakub toortat-
rajahu (püül) 10 kg/kott -  
23 €. Lisainfo www.esteco-
food.eu või tel 5636 7225.

OST

Raamatute ja vanavara kokku-
ost. Tel 517 4050.

Puhastame põllud, kraavid 
võsast. Hakime raiutud ma-
terjali. Küsi pakkumist. 
Tel 506 3240.

Puksiiriteenus kuni 3 t. 
Tel 5865 2652.

Puurkaevude rajamine ja pu-
hastamine. Vee- ja kanalisat-
sioonitorustike, septikute ja sü-
vaveepumpade paigaldus. Maa-
küttesüsteemide rajamine. 
Tel 502 1279 ja 526 9604, puur-
kaevumeistrid.ee

Raietööd, metsa väljavedu. 
Tel 5982 1772.

Rakkekaevude kaevamine, pu-
hastamine ja remont. 
Tel 5638 1774.

Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine ja remont. 
Tel 5679 3951.

Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, süvendamine ja re-
mont. Tel 5840 0240.

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

Septikute, kaevupumpade 
müük, paigaldus ning vee-maa-
kütte ja kanalisatsioonitorustike 
paigaldus. Tel 5306 5322,  
info@reovesi.ee

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

Soojustame uksi. Tel 550 7679.

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

Kõikide liikurmasinate rehvi-
de, velgede, sisekummide 
müük, paigaldus. 
Tel 526 8498, info@gersamia.
ee, www.gersamia.ee.

Mobiilne liivaprits Otepääl ja 
Otepää lähiümbruses. 
Tel 553 3918.

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

Müüa kruusa, liiva, mulda,  
killustikku, sõelmeid. Veo- ja 
tõsteteenus, 3,5 t kraana. 
Tel 529 1256.

Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

SOODNE FEKAALIVEDU, 
tel 510 9995.

Suunan kogu oma väe Teie 
tervise, suhte ja võimaluste 
vaatamiseks tulevikus, kui 
helistate tel 900 1133.

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

Teostan elektritöid. 
Tel 5353 6160.

MÜÜK

Ehitusliku saematerjali müük 
Valgamaal Tsirguliinas. Pidevalt 
suur valik, aprillis eriti soodne 
hind. Veovõimalus. Tel 522 9571.

Kaminapuud, kütteklotsid ja 
puitbrikett. Tel 5818 8863.

Küttepuud Tsirguliinas  
(6 rm koorem, toores lepp). 
Tel 528 6403.

Silva Kodukaupade poes müü-
gil laias valikus turbad, mullad, 
väetised. Tel 766 9331.

Lõuna-Eesti Talumuna OÜ 
müüb Põlvamaal Rosma kana-
las alates 23.04.2019 tööpäeviti 
kella 10.00-15.00 aasta mune-
nud pruune kanu hinnaga 1 €/
tk. Tel 5660 0039 ja 5660 0031.

Müüa 80 cm töölaiusega  
mullafrees koos haakeriistade-
ga. Tel 5397 7976.

Raamatute, kunsti ja vanavara 
ost. Tel 5804 6910.

FNT Metsad OÜ ostab turu pa-
rimate hindadega metsakinnis-
tuid ja raieõigusi. Tel 5303 0951 
või mark@metsaost.org.

Ostan mesilasperesid. 
Tel 517 4014.

Ostan traktoreid üle Eesti. 
Tel 5884 1935.

Ostan nõukogudeaegse auto 
või mootorratta. Võib pakku-
da ka võrre ja ainult varuosa-
sid. Tel 5688 6132.

Ostan vanema sõiduauto, ku-
ni 1994. a, eelistatud on BMW 
ja Mercedes-Benz, vaatan üle 
kõik pakkumised. 
Tel 5688 6132.

KASUTATUD ASJAD

Raamatud, piiblid, ehted, hõ-
be, mündid, märgid, medalid, 
fotod, fotoalbumid, maalid, 
seinapildid – igasuguse vana-
vara/kunsti ost. Raha kohe. 
Tel 5649 5292.

Südamlik kaastunne Eldurile 
abikaasa ja Rihole perega kalli 

ema 

HILMA KARU
kaotuse puhul.

Elli, Ants, Elle ja Aino

Meie siiras kaastunne Rihole ja 
tema perele kalli ema, ämma, 

vanaema

HILMA KARU
kaotuse puhul. 

Aira ja Jaan

Südamlik kaastunne Rihole 
perega ema ja vanaema 

HILMA KARU
surma puhul. 

Kaitseliidu Valgamaa malev

Siiras kaastunne Rihole perega 
kalli

HILMA KARU
kaotuse puhul. 

Endised kolleegid Valgamaa 
Omavalitsuste Liidust ja 

Arenguagentuurist

Südamlik kaastunne Meelisele 
ja Merlele peredega 

RAIVO LETI
kaotuse puhul. 

KÜ Pärna 8

Südamlik kaastunne Rihole 
perega ema

HILMA KARU 
surma puhul. 

Treeningukaaslased

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

HILMA KARU
kaotuse puhul. 

Tõrva gümnaasium

Südamlik kaastunne Riho ja 
Eldur Karule ema ja abikaasa

HILMA KARU
lahkumise puhul. 

Puiestee tn 2 korteriühistu ja 
majaelanikud

Kusagil õitsevad meelespead, 
tasa liiguvad tuules.
Ema mälestus, kaunis ja hea,
meil kestab veres ja luules...

LINDA KAROLIN
08.02.1914–22.04.1979

Armsat ema, vanaema ja ämma 
mälestavad 40. surma- ja 105. 

sünniaastapäeval tütar ja 
tütrepoeg abikaasaga.

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

Südamlik kaastunne Eldurile 
abikaasa ning Riho perele ema, 

vanaema ja vanavanaema 

HILMA KARU
surma puhul.

Mälestavad Aili ja Taima 
peredega.

Ei tulek ega minek 
ole meie endi teha...

Mälestame oma esimest 
õpetajat

HILMA KARU

Tunneme kaasa lahkunu 
omastele. 

1965. aastal Tõrva keskkoolis 
kooliteed alustanud õpilased

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste tee...

Südamlik kaastunne Eldurile, 
Riho, Sandri ja Katre peredele 

kalli 

HILMA KARU
kaotuse puhul. 

Leo, Ly ja Merly peredega

Aeg annab teised tagasi,
ei emasüdant iialgi...

Hea sõber Riho perega, oleme 
mõtetes sinuga raskel hetkel, 
kui sul tuleb hüvasti jätta oma 

kalli ema

HILMA KARUGA

Külli, Vahur, Ave, Kuuno, Sirli, 
Margus, Kersti, Urmas ja Evelin

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste tee...

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

HILMA KARU
kaotuse puhul. 

Tõrva Kunstistuudio 

Iga pisar saab meelespealilleks...

Langetame leinas pea armsa 

HILMA KARU
mälestuseks. Avaldame 

südamlikku kaastunnet Eldurile 
ja Rihole perega. 

Luule, Helje, Urve, Kairi, Malle, 
Anne, Avo

Aeg annab, aeg võtab, 
jättes mälestused.

Südamlik kaastunne teile, 
Merle, Maarja, Elise ja Meelis 

peredega, kalli

RAIVO LETI
kaotuse puhul. 

Tiit, Leili, Liis ja Triin  
peredega

Üks küünal on kustunud, 
üks elutee on lõpuni käidud...

LIA RIIK

Südamlik kaastunne  
Haidarile ja Gvidole. 

Ethel

On kuristikke, millest üle lindki ei lenda,
ja on vaikus nagu sein...

ILME KUUS
20.04.1959–22.03.2001

Kallist ema, õde ja tädi mälestavad  
60. sünniaastapäeval poeg isaga,  

õde ja õepoeg perega.

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

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD


