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KINNISVARA

Anda üürile 3-toaline ahiküttega 
korter Valgas E. Enno 22 (esimene 
korrus, pesemisvõimalus). 
Tel 502 4576.

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 puuküttega korter, vajab  
remonti. Kiire. Tel 5331 6274.

Müüa kõrvalhoonetega ja 2 kinnis-
tuga taluhoone Seto kuningriigis,  
2 ha. Olemas saun, tiik, allikaveega 
kaev, elektrileping, tööstusvool,  
aastaringne ligipääs. 34 000 €. 
Tel 5666 3641.

PÕLLUNDUS

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 sõidukorras T40AM.  
Mootoris õlirõhk 3. Uus starter.  
Uus kütusepump. Dokumente po-
le. 1850 €. Transport. Tel 5894 4361.

Ostan traktori ja põlluriistu. 
Tel 5382 2006.

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

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

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

Müüa korralik 4 x 4 VW Passat 1.9, 
TDI, 81 kW. Üv kuni 12.2019. Mootor, 
käiguosa korralik. Esisillas vahetatud 
palju osasid. Poolnahksisu. Roostet 
pole. 2200 €. Tel 5803 3303.

TEADE

13. aprillil kell 9-16 Kevadlaat Karksi-
Nuias kultuurikeskuse juures. 
Tel 5661 8707.

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

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

Marico Metall OÜ (Valga, Võru 5a) 
pakub alljärgnevaid teenuseid:  
ehitus- 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.

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 võ-
sast. Hakime raiutud materjali. 
Küsi pakkumist. Tel 506 3240.

Puksiiriteenus kuni 3 t. 
Tel 5865 2652.

Puurkaevude rajamine ja puhasta-
mine. Vee- ja kanalisatsioonitorusti-
ke, septikute ja süvaveepumpade 
paigaldus. Maaküttesüsteemide  
rajamine. Tel 502 1279 ja 526 9604, 
puurkaevumeistrid.ee

Raietööd, metsa väljavedu. 
Tel 5982 1772.

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

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

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

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

Soojustusvaht – parim materjal elu-
majade seintes olevate tühjade õhu-
vahede täitmiseks. Töö kiire ja odav. 
Tel 5569 7057, 5858 5338.

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

Müüa mugavustega, remondi-
tud 3-toal korter Valga kesklinnas 
Tähe tn (2. korrus). Tel 520 1724.

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

Müüa Valga kesklinnas renoveeri-
tud 1-toal mug krt ( 2. k, soovi korral 
kingituseks heas korras mööbel). 
Tel 5646 7946.

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

Soovin osta maja Tõrva linnas.  
Võimalik vahetada ka kõigi muga-
vustega 3-toalise korteri vastu Tõrva 
linnas. Tel 5649 3705.

Vahetada 3-toal korter (56 m2,  
Sepa 9) 2-toal vastu Valgas. 
Tel 5862 6780.

LOOMAD

Linnu talu Valgamaal Tagulas müüb 
väga häid aasta munenud pruune 
Brown Nicki tõugu kanu 1,5 €/tk, 
E-P kl 8-14. Tel 503 1485, 501 7500.

Müüa noori küülikuid ja küülikuli-
ha. Tel 5307 9293.

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

METSAMATERJAL

Ostame paberipuud. Tel 5982 1772.

TÖÖ

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

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

19.–21. aprillil kl 9–19 VALGA  
KEVAD- 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, 
kultuuriprogrammi algus kl 10. Esi-
nevad kohalikud taidlejaid Varstust, 
line-tantsijad Missost ja segarühm 
Mõnistest. Külalistena mustlastant-
sutrupp ROMAŠKA. Lastele mitme-
sugused atraktsioonid (batuut, 
elektriautod, pallid ja poniga sõit). 
Info ja registreerimine laadale töö-
päeviti tel 789 3366 või 5855 3906. 
Ootame kõiki kauplema ja ostma!

TEENUS

Aedade ja terrasside ehitus. 
Tel 5675 3918.

Ahjud, pliidid, kaminad, suitsuah-
jud - remont ja ehitus. Tel 5623 2525.

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

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

Boilerite paigaldus, puhastus,  
santehnilised tööd, ehitus- ja  
remonditööd. Vannitubade  
remont. Tel 5362 6227.

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

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

Katused, fassaadid, üldehitus-
tööd ja tänavakivi. Tel 5866 8999.

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

Korstnapühkija, ka maale. Redel 
kaasas. Kevadel järjekord väike. 
Tel 5191 6605.

Korstnapühkija. Tel 5782 2114.

Korstnapühkimise tööd koos akti 
väljastamisega. Korstnakass OÜ, 
tel 5877 0803.

Alanud on dokumentide vastuvõtt
Räpina Aianduskooli Maarja Küla õpperühma

ABIAEDNIKU ERIALALE
Tule Maarja Külla Põlvamaale õpperühma 

LAHTISTE USTE PÄEVALE 16. aprillil kell 10.00

Õppima on oodatud eelkõige toimetulekukooli lõpetanud!

www.aianduskool.ee/maarja-kula-2/lahtiste-uste-paev/
www.aianduskool.ee/maarjakyla_vastuvott/ 

Tervist su tuppa, 
päikest su õue, 

raha su tasku ja 
õnne su põue!

Viivi
Visnapuu

Meie memmed

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



Kesk 10, Valga.
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Septikute, kaevupumpade müük, 
paigaldus ning vee-maakütte ja  
kanalisatsioonitorustike 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 läbi
pesu, veevarustussüsteemide ja 
pumpade paigaldus. Tel 5813 5496, 
www.santeenus.ee

Tänavakivide müük ja paigaldus. 
Garantii. Tel 5690 0444.

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

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

Värvin maju ja katuseid. 
Tel 5687 2994.

Õhksoojuspumba paigaldus ja 
hooldus. Sertifikaadiga paigaldaja 
Kalev Lepistu, tel 5656 2191.

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014,  
95 s/m.

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

Müüa kruusa, liiva, mulda, killustik
ku, sõelmeid. Veo- ja tõstetee-
nus, 3,5 t kraana. Tel 529 1256.

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.

Tulen Teie koju vaipu ja pehmet 
mööblit pesema. Tel 516 6342.

MÜÜK

Kaminapuud ja puitbrikett. 
Tel 5818 8863.

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

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

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

Silva Kodukaupade poes müügil 
laias valikus turbad, mullad,  
väetised. Tel 766 9331.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

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

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

Müüa 3toal korter Osulas Võru-
maal. Võib kohe sisse kolida. Toimiv 
korteriühistu. Tel 5803 5376.

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

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

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

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

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 tasu-
ta alates 3 alusest. Tel 506 8501.

OST

Raamatute ja vanavara kokkuost. 
Tel 517 4050.

Raamatute, kunsti ja vanavara ost. 
Tel 5804 6910.

FNT Metsad OÜ ostab turu parima-
te hindadega metsakinnistuid ja 
raieõigusi. Tel 5303 0951 või  
mark@metsaost.org.

Ostan ajaloolise nakkevõrgu  
püügiloa Võrtsjärvele. Tel 523 7371.

Ostan raamatuid sarjast  
«Seiklusjutte maalt ja merelt». 
Tel 5629 8981.

KASUTATUD ASJAD

Muuseum ostab sõjaaegse Saksa 
mundrikuue. Vastavalt seisukorrale 
maksame kuni 500 €. Tel 565 1112.

Siiras kaastunne lähedastele 
kalli

HELLE RAJA
kaotuse puhul. 

Klassivend Georgi

Siiras kaastunne Heikile ja 
lastele kalli abikaasa, ema ja 

vanaema
HELLE RAJA

kaotuse puhul. 
Valga üleraudtee kooli  

1969. aasta lend

Südamlik kaastunne Heikile 
lastega kalli abikaasa ja ema 

HELLE RAJA
kaotuse puhul. 

Aili ja Heiki peredega

Sügav kaastunne Enele tütre 

HELERI LUIGE
surma puhul.

Marju, Kalju, Kristen,  
Malle ja Alar

Age! Oleme mõtetes sinuga, 
kui saadad oma kalli ema

AILI SALISTE
viimsele puhkepaigale. 

Kangakudujad Tsirguliina 
rahvamajast 

Südamlik kaastunne Heikile, 
Siimule ja Kadrile perega kalli

HELLE RAJA
kaotuse puhul. 

Andres, Milvi, Maarika

Südamlik kaastunne Heikkile, 
Siimule ja Kadrile perega kalli 

abikaasa ja ema 

HELLE RAJA
lahkumise puhul. Endised 
kolleegid Valga politseist

Avaldame omastele sügavat 
kaastunnet meie endise 

kolleegi

HELLE RAJA
surma puhul. Endised kolleegid 
majanduskuritegude talitusest 

Me mõtteis püsid Sa ikka, 
elad edasi sõprade seas...

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet omastele

MAIMU HÕRAKU
surma puhul. 

Eakaaslased PÜ Ritsu 
tugigrupist

Kell seisab, peatus aeg. 
Pooleli jäi elu...

Avaldame kaastunnet 
lähedastele kalli ema,  

tütre ja õe

HELERI LUIGE
kaotuse puhul. 

Keeni põhikooli 41. lend

Ei viibet, ei naasmise lubadust –
lihtsalt aeg oli minna.
Ometi toatäied kurbust 
sinust jäi siia-sinna.

Südamlik kaastunne  
omastele kalli

HELLE RAJA
surma puhul. 

Angelina

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

Mälestame

HELERI LUIKE
Avaldame sügavat kaastunnet 
Enele perega kalli tütre, ema, 

õe ja elukaaslase kaotuse 
puhul. Arvo perega

Valus on taluda 
kesk kevade hurma, 
kaotuse valu ja surma...

Siiras kaastunne Kadrile, 
Siimule ja Heikile kalli ema ja 

abikaasa

HELLE RAJA
kaotuse puhul. 

Hellet mälestavad sõbrad 
Valga koerteklubist.

Aeg annab, aeg võtab, 
jättes mälestused.

Kallist

JAAK KURVITSAT
mälestavad 2. surma-

aastapäeval tädi Virve ja õde 
Mare. Sa olid meile väga kallis.

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

HELERI LUIK

Kallist õetütart mälestavad 
Riina, Helle, Kalev, Elmo ja 

Raivo peredega.  
Siiras kaastunne  

elukaaslasele pojaga.

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

Mälestame kallist 

HELLE RAJAT

Südamlik kaastunne omastele. 
Maire Reinsalu perega

Mälestuste kauneid jälgi
meie hinge Sinust jääb...

HELLE RAJA

Sügav kaastunne Heikile ja 
lastele. 

Vaikses leinas mälestavad 
Silvia ja Aare Kaiss.

Nii palju hellust, armastust...

Südamlik kaastunne Siimule ja 
Kadrile kalli ema ning teistele 

lähedastele

HELLE RAJA
kaotuse puhul. 

Siim Säinas

Aeg mure ja leina 
kord kergemaks muudab, 
kuid mälestust sinust 
aeg võtta ei suuda.

Südamlik kaastunne Enele, 
Enelyle ja Margusele 

HELERI LUIGE
kaotuse puhul. 

Küllike, Laine ja Kalju

Sa olid nagu päikene 
ja paistsid südame – 
ja kadusid kui päikene 
öö musta hõlmasse...

Mälestame kallist

HELERI LUIKE

Südamlik kaastunne Enelile 
õekese ja Enele tütrekese 

kaotuse puhul. 
Tiiu ja Inga

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

HELLE RAJA

Mälestame armast klassiõde. 
Sügav kaastunne perele. 

1979. aasta 11.a klass

Aeg annab kõik meil tagasi, 
ei ema südant iialgi...

Sügav kaastunne Arnoldile 
armsa ema

ENE TERASE
kaotuse puhul. 

Perekond Breidaks

On elu jaoks antud
üksainuke tee,
eks kitsas ja kivine
vahel on see. (V. Osila)

Kallist

KRISTO ÕUNAPUUD
13.04.1984–15.08.2011

mälestab 35. sünniaastapäeval 
pere.

Ei ole lohutust, 
mis vaigistaks te leina...

Siiras kaastunne Heikile ja 
lastele peredega kalli

HELLE RAJA
kaotuse puhul. 

Ilme ja Arvo

Me südameis Sa ikka elad, 
jääd mõttes meie keskele…

Siiras kaastunne Kadrile, 
Siimule, Heikile 

HELLE RAJA
lahkumise puhul. 

Varjupaikade MTÜ

Mälestuste päiksekullas 
elad ikka meiega...

Lahkus meie kallis

HELERI LUIK
23.08.1984–08.04.2019

Omaksed

Ärasaatmine 14. aprillil kell 13  
Otepää Maarja kirikus. Pärgi ja  

kimpe palume mitte tuua.

Sinu päike loojub, 
eluraamat sulgus, 
algas mälestuste maa...

Mälestame kallist klassiõde.  
Leiname head ja abivalmis sõpra ning mõttekaaslast.  

Südamlik kaastunne Heikile, Kadrile ja Siimule  
abikaasa ja ema 

HELLE RAJA
kaotuse puhul. Saima Salumägi, Marika Mets peredega  

Kuressaarest ja Silvia Kaiss Valgast

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

Tel 524 3607, metsaserv@gmail.com

OSTAME
METSAKINNISTUID

KÕIGIST PAREM HIND!

KA KOOS PÕLLUMAAGA

524 3904

OSTAME PÕLLUMAAD
5340 4975

polluvara@vestman.ee

www.vestman.ee 

• Maakütte paigaldus


