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Kesk 10, Valga.24. mail on klienditeenindus SULETUD.

KINNISVARA
Anda rendile äripind 60 m², asuko-
haga Tõrva linn, Viljandi tn 1. Huvi 
korral ühendust võtta tel 505 2132.

Põllumaa ja metsa ost parimate 
hindadega. Võib pakkuda ka talu-
kohti. Tel 5620 4096.

Müüa maja Valgas Mäe tn 3. 
Tel 501 4857.

Müüa äri-, tootmis- ja elamumaa 
kinnistud Tõrva linnas. 
Tel 5358 8490.

Ostame metsakinnistuid, raieõi-
gust ning põllumaad üle Eesti. Pari-
mad hinnad kinnistule või raiele Ees-
tis. Hinnad kuni 20 000.- ha. Kõik 
pakkumised vaatame üle ja võtame 
ühendust. Tel +372 528 8784, info@
metsavara.ee, www.metsavara.ee

Ostan 1-toalise korteri Valgas,  
1.-3. korrus. Hind kuni 5000 €. 
Tel 5672 6561.

Ostan metsa- ja põllumaad. 
Tel 5393 6382.

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

Soovime osta talu koos maaga Lõu-
na-Eestis. Asukoht võiks olla privaat-
ne ja looduskaunis. Hooned taasta-
misväärilised ja ligipääsetavus aasta 
ringi hea. Eeldame elektriliitumise ja 
kaevu olemasolu. Tel 5196 0187.

LOOMAD
Müüa Bernimuudi kutsikad. 
Tel 565 9627.

METSAMATERJAL
Ostan 3-meetrist lepa küttepuud. 
Tel 502 2738.

PÕLLUNDUS
Hobuse kõdusõnniku soodusmüük 
kotiga koju. Tel 5450 8055.

Ostan kartuli- ja heinatehnikat 
ning traktori. Tel 5382 2006.

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

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

TEADE
24. ja 25. mail kell 9-18 kevadlaat 
Tõrvas Valga mnt 5 haljasalal. 
Tel 5661 8707.

VÕRU LAAT 24. mail kl 9-16 Võrus 
Vabaduse väljakul. Tel 5805 1915.

TEENUS
Akende pesu. Tel 5827 6669, Anna.

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

Betoonitööd. Tel 5634 5782.

Ennustaja-bioenergeetik Salme 
võtab Teie kõnesid nüüd vastu 
tel 900 1133.

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

Kaeveteenus miniekskavaatoriga 
JCB 8018. Tel 520 6757.

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

Katuse- ja fassaaditööd, vihma-
veesüsteemid, vundamentide  
remont ja soojustamine. 
Tel 5649 4929.

Katuste ja fassaadide pesemine ja 
värvimine. Tel 501 0834.

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

Korstnapühkija. Tel 5561 1040.

Korstnate ehitus ja remont koos 
vajalike plekitöödega. Tel 5618 9517, 
joosep.sepp@mail.ee

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 lõikus giljotiiniga energia-
puuks (kuni 35 cm). Hakime lõiga-
tud materjali. Küsi pakkumist ja 
teeni oma võsast tulu. 
Tel 506 3240.

Värvin maju ja katuseid. 
Tel 5687 2994.

Ehitan korstnaid ja korstnapitse, 
vajadusel plekitööd. Kutsetunnis-
tus. Tel 5624 0880.

Erinevate piirdeaedade ja väravate 
valmistamine ja paigaldus. 
Tel 502 3856.

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

KORSTNATE EHITUS. Tel 5858 1159. 
Klotsistkorstnad@gmail.com

Majade, aedade, terrasside  
värvimistööd. Tel 503 6916.

Telli hooajaline hauaplatsi hooldus 
Valgas ja Tõrvas. Tel 5617 1112 või 
www.kalmehooldus.com

Teostan erinevaid ehitus- ja  
remonttöid. Tel 5786 5400.

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

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

Kärjepõhjad. Tel 5595 1141,  
www.mesinduskeskus24.ee

Puit- ja ehitusmaterjali müük, tasu-
ta kohalevedu üle Eesti. Kõik, mida 
ehituseks vajad. Tel 5593 6326, 
WWW.KPUIT.EE.

Saematerjali, voodrilaudade ja  
põrandalaudade müük Valgas  
Pärna pst 13. Tel 5818 8863.

TÖÖ

Atria Eesti AS pakub Valgas põhi-
kohaga tööd valmistoodangu pa-
kendajale. Töövahetuste algused on 
kl 6, 8 ja 14.30, töö graafiku alusel. 
Palun saada esimesel võimalusel CV 
märksõnaga «Valmistoodangu pa-
kendaja» e-posti aadressil personal.
estonia@atria.com või täida and-
med kohapeal, aadressil Metsa 19, 
Valga. Tel 5853 8000, ettevõtte  
kodulehekülg www.atria.ee.

Atria Eesti AS pakub Valgas tööd 
markeerijale. Töövahetuse algused 
E-N kl 9.30, P kl 7, töö graafiku alu-
sel. Täistööaeg, tähtajatult, vajalik 
eesti keele oskus. Palun saada esi-
mesel võimalusel oma CV märksõ-
naga «markeerija» e-posti aadressil 
personal.estonia@atria.com või  
täida andmed kohapeal, aadressil 
Metsa 19, Valga.  
Tel +372 5853 8000, ettevõtte  
kodulehekülg www.atria.ee

Otsin ehitustöölisi (katuse pleki-
tööd) Rootsi. Tel 5844 1066, Vassili.

OÜ Karpo Tarvastu lüpsifarm  
Viljandi vallas vajab ambitsiooni-
kat farmijuhatajat. Olemas korter 
ja ametiauto. Töö nõuab looma-
kasvatuslikku eriharidust, arvuti-
oskust ja vene keele miinimumos-
kust. Palk kokkuleppel ja edasine 
sõltub kompetentsusest, juhios-
kustest ja edukusest. Täiendav  
info tel 518 7342, CV palume  
saata karpo@hot.ee

Pakume tööd CE-kategooria au-
tojuhtidele Eesti sisevedudel ja 
kalluritööl. Arvo Sarapuu, 
tel 506 1858. Urmas Plangi, 
tel 505 5121. info@plangitrans.ee

Kellassepp, kullassepp, prillide  
remont, graveerimine. Põlva Kau-
bamaja, 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.

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

Muru niitmine, trimmerdus. 
Tel 5197 0295.

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

Ohtlike puude raie ja hooldus. 
Tel 5686 6157.

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

Peotelgi rent, 6 x 12 m. Info.peo-
telk@gmail.com või tel 5626 9271.

Puksiiriteenus kuni 3 t. 
Tel 5865 2652.

Rakkekaevude kaevamine, puhas-
tamine ja remont. Tel 5638 1774.

Rakkekaevude puhastamine, kaeva-
mine ja süvendamine. Tel 5634 4807.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Tel 5679 3951.

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

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

Septikute, biopuhastite paigaldus 
ja müük. Tel 5757 0202.

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

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

Soojustan uksi. Tel 550 7679.

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

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

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

Harvia, Narvi, Sawo, Skamet, Huum 
kerised. Saunatarvikud, suitsu-
ahjud, moodulahjud, ahjutarvikud, 
dekoratiivkivid. www.puukeris.ee

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa 40 l võrkkottides kaminapuid 
(kask 3.30 €, lepp 3 €), alustel puit-
briketti (960 kg, 175 €) ja pelletit 
(975 kg, 201 €). 
Tel 523 8503, 433 3130. Vedu.

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

Müüa garaaž Valgas Pärna puies-
teel. Hind 2300 €. Tel 508 7957.

Müüa kuivad küttepuud,  
30 cm, 50 cm ka võrkkotis. 
Tel 504 7799.

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

Müüa põranda-, voodri- ja ehitus-
laudu. Erinevad laiused. Vedu tasu-
ta. Tel 506 4651.

Müüa saematerjali, voodri-, põran-
da- ja terrassilaudu. Vedu tasuta. 
Tel 525 8911.

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

Müüa ehituslikku saematerjali,  
servamata laudu (okaspuu ja sang-
lepp), kuiva männiplanku, sauna-
voodrilaudu ja lavalaudu (sanglepp 
ja haab, ka oksavaba). Veovõimalus. 
Tel 5620 8897.

Müüa lõhutud küttepuud Valga ja 
Antsla piirkonnas kohaletoomisega. 
Hind al 37.- €. Tel 5561 1597.

Müüa pliidi ja kamina küttepuid,  
samuti ka 40 l võrgus lepp, sang-
lepp, haab, kask; 30, 40, 50, 60 cm. 
Vedu tasuta. Tel 5667 0688.

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

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

Otse tootjalt pakitud kandiline  
kase puitbrikett al 170 €, pakitud 
turbabrikett al 135 €, 6 ja 8 mm  
pellet al 199 €, kivisüsi 25 kg  
kotis, 235 €/t, klotsid võrgus 2,5 €. 
Vedu. Tel 506 8501.

OST

FNT METSAD OSTAB TURU PARI-
MA HINNAGA RAIEÕIGUST JA 
METSAKINNISTUID. Tel 5303 0951 
või mark@metsaost.org

Siiras kaastunne Ingridile ja 
Joelile kalli ema ja ämma 

VIRVE KENSNERI
kaotuse puhul.
Tiina ja Toomas

Südamlik kaastunne 
Merikesele perega kalli isa

NIKOLAI SOLOVJOVI
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Greete motellist

Ükskord muutun mullaks, 
ükskord kanarbikuks saan, 
muutun kullerkupukullaks, 
kanarbikuks nõmmeraal... 

Lahkus meie kallis ema, 
vanaema ja vanavanaema

VIRVE FALKENBERG
12.05.1935–15.05.2019

Leinavad lapsed, lapselapsed ja 
lapselapselapsed.

Päev õhtule laskus 
ja lõppes elurada...

Siiras kaastunne Rihole perega 
kalli

VIRVE FALKENBERGI
kaotuse puhul. 

Leili ja Kadri perega

Rahu ja vaikus on sinuga, 
mälestused jäävad meiega...

Traagiliselt lahkunud kallist 
venda

TEET JAKOBSONI
leinab õde Heli. 

Siiras kaastunne Kajale, 
Dagmarile, Jürgenile, Damarile 

ja Oliverile.

Aeg antud naerda,  
aeg antud nutta,
aeg antud pisaraid pühkida.
Aeg antud elada, aeg antud surra,
aeg musta mulla sees magada.
(G. Suits)

Sügav kaastunne Ingridile  
kalli ema

VIRVE KENSNERI
surma puhul.

Agnija, Kelly, Cathy ja Ainar

Elu on kui tundmatu tee,
iial ei tea, millal lõpeb see...

Südamlik kaastunne Mairele 
kalli abikaasa ja teistele 

lähedastele

TÕNIS MEHISE
kaotuse puhul. 

Anne perega

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Siiras kaastunne Jelenale 
perega kalli isa, vanaisa ja äia

JEVGENI PAPUŠA
kaotuse puhul. 

KÜ Aug kollektiiv

Me mõtetes elad Sa ikka, 
elad edasi sõprade seas.

Südamlik kaastunne Imre 
perele kalli isa ja vanaisa

ARNO MARANIKU
surma puhul. 

Vaike, Külli, Maila, Aili, Vaida, 
Hilja, Valdeko, Tõnu ja Kalev

Lahkusid karmid mälestused 
Siberimaast.

VIIVE MENING
Mälestame.

EPA lõpetanud 
kursusekaaslased

Ükskord, ükskord muutun mullaks
ükskord sõmerliivaks saan,
muutun kullerkupukullaks...

LAINE SIKK
09.04.1923–22.05.2014

5. surma-aastapäeval 
mälestavad õde Milvi ja  

vend Ants.

Tuul tasa puudeladvus kohab, 
me vaikses leinas langetame pea...

Avaldame sügavat kaastunnet 
Leidale, Ene, Karini ja Merikese 
peredele kalli abikaasa, isa ja 

vanaisa

NIKOLAI SOLOVJOVI
kaotuse puhul. 

Aleksander ja Alla perega

Mälestuste päiksekullas 
oled ikka meiega...

Südamlik kaastunne Leidale, 
Enele, Merikesele ja Karinile 

armsa abikaasa ja isa

NIKOLAI SOLOVJOVI
surma puhul. 

Kallist onu mälestab Tatjana.

Eluteel külvatud armastus,  
soojus ja headus jäävad  
igaveseks meie südameisse.

TÕNU SPRENK
08.02.1948–22.05.2018

Kallist abikaasat, isa, vanaisa 
ja äia mälestavad esimesel 
surma-aastapäeval lesk ja 

lapsed peredega.

Mõnikord seisatab hetk, 
kuhu sõnad ei mahu. 
Meelespeade värvi päevad 
jäävad jääjatele teele...

Südamlik kaastunne 
Merikesele ja Enele peredega 

kalli isa, äia, vanaisa ja 
vanavanaisa

NIKOLAI SOLOVJOVI
kaotuse puhul. 

Siiri ja Anneli peredega

Mis tulema peab, see tuleb. 
Kellel otsa saab aeg, see läheb. 
Minnes võtab ta kambrist tule 
ja süütab taevasse tähe...

Südamlik kaastunne Leidale, 
Merikesele, Karinile, Enele 

kalli abikaasa, isa, äia, vanaisa, 
vanavanaisa

NIKOLAI SOLOVJOVI
kaotuse puhul. 
Eveli ja Kalmer

Elad edasi meeltes ja mõtetes, 
oled alati koduste seas.

ALFRED SIMM
28.05.1919–09.11.2012

Elupõlist agronoomi, kallist 
abikaasat, isa, vanaisa ja vanavanaisa 

mälestavad 100. sünniaastapäeval 
tänutundega lesk, lapsed, 

lapselapsed ja lapselapselapsed.

Virnastatud võsa ja 
raiejäätmete ost


