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KINNISVARA

Anda üürile 2-toal mugavus-
tega korter Valgas,  
Pärna pst. Tel 505 6458.

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

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

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

Müüa Tõrvas Tartu täna-
val 2-toaline ahiküttega  
korter, 1. korrus. Tel 516 4687.

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

Ostan 1-toalise korteri  
Valgas. Võib vajada remon-
ti. Raha 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.

LOOMAD

Müüa noori küülikuid ja  
küülikuliha. Tel 5307 9293.

METSAMATERJAL

Ostame paberipuud. 
Tel 5982 1772.

TÖÖ

Pakkuda tööd korstnapitsi 
ehitajale. Võib olla nii era-
isik või firma. Info 
tel 5696 3039.

Pakume tööd CE-kategoo-
ria autojuhtidele Eesti 
sise vedudel ja kalluritööl.  
Arvo Sarapuu, tel 506 1858. 
Urmas Plangi, tel 505 5121. 
info@plangitrans.ee

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

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

PÕLLUNDUS

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

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

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

Kaevude puhastus, septiku-
te paigaldus, veetrasside ja 
kanalisatsiooni rajamine. 
Tel 5813 5496, 
 www.santeenus.ee

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

Kellassepp, kullassepp,  
prillide remont, graveerimi-
ne. 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. 
Redel kaasas. Kevadel järje-
kord väike. Tel 5191 6605.

Korstnapühkija. 
Tel 5782 2114.

Kütte-, vee- ja kanalisatsioo-
nitööd, septikud/biopuhas-
tid. 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 hakkimine, kändude 
freesimine. Tel 5664 1413,  
info@treeservice.ee

Puhastame põllud, kraavid 
võsast. Hakime raiutud  
materjali. Küsi pakkumist. 
Tel 506 3240.

Puksiiriteenus kuni 3 t. 
Tel 5865 2652.

Puurkaevude rajamine ja pu-
hastamine. Vee- ja kanalisat-
sioonitorustike, septikute ja 
süvaveepumpade paigaldus. 
Maaküttesüsteemide rajami-
ne. Tel 502 1279 ja 526 9604, 
puurkaevumeistrid.ee

Raietööd, metsa väljavedu. 
Tel 5982 1772.

Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Tel 5638 1774.

Salvkaevude kaevamine,  
puhastamine ja remont.  
Rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240.

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

Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

SOODNE FEKAALIVEDU, 
tel 510 9995.

Teostame katuse-, fassaa-
di-, üldehitus- ja vunda-
menditöid. OÜ Viimval. 
Tel 5554 8863.

Teostan elektritöid. 
Tel 5353 6160.

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

MÜÜK

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

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

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

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

Kuivad pakitud kütteklotsid. 
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa ehituslikku saemater-
jali, 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, sang-
lepp, haab ja kask 30, 40,  
50 cm ning 40 l võrgus 30 
cm. Vedu tasuta. 
Tel 5667 0688.

Müüa liiva, kruusa, killustik-
ku, sõelmeid, mulda  
(1-35 tonni). Kopatööd. 
Tel 528 3255.

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

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

Hooldusniidukid USAst.  
abemark.ee, tel 5552 0666.

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

Müüa sõnnikut. 
Tel 5592 7987.

Ostan MTZ-82-1025,3,  
Vene ja Lääne ratastraktori, 
DT-74, 75, T-150, DT-55, Jossi, 
Vene kombaini, Lääne ja  
Vene veoautosid ja busse, 
haakeriistu. Tel 5199 6548.

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

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

Ostan VAZ 2105, 2106, 2108. 
Võib pakkuda ka teisi mude-
leid. Tel 5621 2252.

TEADE

19.–21. aprillil kl 9–19 VALGA 
KEVAD- JA LIHAVÕTTE-
LAAT Maxima juures asu-
vas parklas. Tel 5691 2670.

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

21.04 kell 9–15 aprillikuu laat 
Räpinas Tuletõrje väljakul. 
Tel 5661 8707.

TEENUS

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

Aedade ja terrasside ehitus. 
Tel 5675 3918.

Aedade-terrasside ehitus. 
Tel 5675 3918.

Akumulatsioonipaakide 
tootmine, 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.

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

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

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

Sünnipäevale mustkunstnik/
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Tervendaja Volli vastuvõtt  
16. aprillil Võrus, 17. aprillil 
Põlvas, 20. aprillil Valgas. 
Eelregisteerimine 
tel 558 9281.

Torutööd, küttesüsteemide 
läbipesu, veevarustus-
süsteemide ja pumpade  
paigaldus. Tel 5813 5496,  
www.santeenus.ee

Tänavakivide müük ja  
paigaldus. Garantii. 
Tel 5690 0444.

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

Värvin maju ja katuseid. 
Tel 5687 2994.

Ehitan korstnaid ja korstna-
pitse, vajadusel plekitööd. 
Kutsetunnistus. 
Tel 5624 0880.

ENNUSTUSLIIN 
tel 900 3014, 95 s/m.

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

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

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

Müüa soodsa hinnaga sea-
liha. Vajadusel tükeldamine. 
Tel 5354 3002 või 513 3787.

Müüa suitsuvorsti ja maa-
sinki väikehulgi, kohale-
toomisega. Tel 5196 2628 
või 5351 7414.

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

Otse tootjalt pakitud kandili-
ne 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 alusest. Tel 506 8501.

OST

Raamatute ja vanavara  
kokkuost. Tel 517 4050.

Raamatute, kunsti ja vana-
vara ost. Tel 5804 6910.

FNT Metsad OÜ ostab turu 
parimate hindadega metsa-
kinnistuid ja raieõigusi. 
Tel 5303 0951 või  
mark@metsaost.org.

Ostan ajaloolise nakkevõrgu 
püügiloa Võrtsjärvele. 
Tel 523 7371.

KASUTATUD ASJAD

Raamatud, piiblid, ehted,  
hõbe, mündid, märgid,  
medalid, fotod, fotoalbumid, 
maalid, seinapildid – igasu-
guse vanavara/kunsti ost. 
Raha kohe. Tel 5649 5292.

Ostan vanaaegse saaniteki, 
õllekappasid, puidust talu-
karpe, samovare, mööblit, 
vanu pudeleid, mereteemali-
si esemeid, maale, graafikat, 
vanu raamatuid, märke,  
medaleid jne. Tel 5829 9810.

Müüa rootorniiduk, põllu-
rullid, täiasvintader (1, 2, 3 
hõlmaga), kultivaator,  
kartulipanija, kartulisaputa-
ja, silo-heinakorjekäru,  
kühvel, külvik, väetisekülvik, 
T-25, T-40AM. Tel 516 3405.

Müüa odavalt kasutatud 
eterniiti (suur tahvel).  
Tel 524 4335.

Mälestame kauaaegset 
Taagepera küla elanikku 

ELVI PÄRNA
Meie kaastunne omastele. 

Laine, Heida, Eva, Pille

Südamlik kaastunne Arvole 
ema ja perele kalli 

MAIMU HÕRAKU
kaotuse puhul. Töökaaslased  

Skan Holz Helmest

Südamlik kaastunne Lehtele, 
Anttile ning Assole kalli poja 

ja venna

JATS REILJANI
kaotuse puhul. Maive,  

Kelly-Anete, Kevin ja Allar

In memoriam

HELLE RAJA

Valga loomakliinik

Mälestame kallist naabrit

MAIMU HÕRAKUT
Sügav kaastunne pojale 

perega. 
Aino ja August

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

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

MAIMU HÕRAK
16.08.1937 – 10.04.2019

Leinavad poeg perega ja 
lapselapsed peredega. 

Ärasaatmine 18. skp. kl. 14 
Helme kabelis.

On kurbi hetki elus antud 
ja lahkumisi rohkem, kui peaks…

Avaldame kaastunnet kõigile 
lähedastele varalahkunud 

HELERI LUIGE
kaotuse puhul. 

Mälestab Keeni  
põhikooli 38. lend.

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

Siiras kaastunne Anttile perega 
kalli

JATS REILJANI
kaotuse puhul. 

OÜ Walcar

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

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD


