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KINNISVARA

Anda üürile 2-toal mug krt Valgas. 
Tel 5564 0089.

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

Müüa renoveerimist vajav talu  
Valgamaal Õru vallas (1,9 ha maad, 
oja ääres). Tel 5354 2991.

Ostame metsakinnistuid, raie-
õigust ning põllumaad üle Eesti. 
Parimad hinnad kinnistule või raiele 
Eestis. Hinnad kuni 20 000 €/ha.  
Kõik pakkumised vaatame üle ja 
võtame ühendust. 
Tel +372 528 8784, info@ 
metsavara.ee, www.metsavara.ee

Ostan heas seisukorras maja Valga 
linnas. Tel 5305 1925.

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

Soovime osta talu koos maaga 
Lõuna-Eestis. Asukoht võiks olla 
privaatne ja looduskaunis. Hooned 
taastamisväärilised ja ligipääseta-
vus aasta ringi hea. Eeldame  
elektriliitumise ja kaevu olemasolu. 
Tel 5196 0187.

METSAMATERJAL

Ostan 3-meetrist lepa küttepuud. 
Tel 502 2738.

TÖÖ

AS ISS Eesti pakub tööd puhastus-
teenindajatele Põlvas ja Võrus. 
Tel 731 4370.

Falston OÜ pakub tööd C-kat veo-
autojuhile Eesti-sisestele jaotusve-
dudele. Tel 521 9338.

MTÜ Paju Pansionaadid pakub 
tööd kokale täiskohaga. Töötasu 
alates 700 eurot. Huvi korral infor-
matsioon tel 504 0835 või tulla  
kohale.

Otsime veoautojuhte Euroopa ja 
Eesti suunal. Vajalik CE-kategooria 
koos eelneva töökogemusega.  
Tel +372 5344 4147.

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

PÕLLUNDUS

Hobuse kõdusõnniku soodusmüük 
kotiga koju. Tel 5450 8055.

Ostan traktori ja põlluriistu. 
Tel 5613 1000.

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

Müüa Seat Inka (2000, kehtiv 
ü.v. 09.2019). Tel 5622 3716.

TEADE

1. juunil kl 9-16 jaanikuu laat Elvas 
lauluväljakul. Müügil kõik laada-
kaubad. Korraldaja Keskoja OÜ. 
Tel 5661 8707.

Valgamaa spordiveteranide seltsi 
aruandekoosolek toimub 3.6.2019 
kell 18.00 Valga spordihallis. Päeva-
kord: raamatupidamise aastaaruan-
de 2018 kinnitamine.

TEENUS

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

Betoonitööd. Tel 5634 5782.

Ehitus, remont, siseviimistlus 
Tartumaal ja naabermaakonda-
des. Pikaajaline kogemus.  
www.kevori.ee Tel 5622 9840.

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

Fassaadide ja katuste puhastami-
ne ning värvimine.  
www.paintsol.eu Tel 5698 3903.

Fassaadide soojustamine: era-
majad, kortermajad. Tel 513 4409.

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

Katuste ja fassaadide pesemine ja 
värvimine. Tel 501 0834.

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

Korstnapühkija, ka maal, oma  
redel kaasas. Tel 5191 6605.

Korstnapühkija. Tel 5561 1040.

Korstnapühkija Tõrva vallas, 
Otepää vallas. www. 
tahmatont.ee tel. Tel 5392 9445.

130 hj diiselmootor ja automaatkäigukast (BlueHDi 130 AT8)

• Pikendatud tehase lisagarantii kuni 150 000 km või 5 aastat
• GRIP CONTROL maastikusõidu režiimid
• Võtmevaba sissepääs ja käivitus
• Navigatsiooniseade

Piiratud koguses

PEUGEOT 3008 Active 

ERIHIND
27 490 €

hinnavõit 3000 €

Peugeot Valga, Pihlaka 2 
Tel 733 3173, valga@automaailm.ee 

valga@automaailm.ee, autod.automaailm.ee

Kaardid ennustavad
tel 900 1727

on Eesti vanim ja parim
ennustusliin, kus kogenud 

ennustajad aitavad ööpäev läbi.

Tutvu meie ennustajate 
profiilidega ja telli ennustus: 

ennustus.ee

• Aitan sul 
keerulis-
tele 
küsimus-
tele vastuseid saada, abiks taro- 
ja inglikaardid. Helista 900 
1727 ja vali 7, vastan 24/7. 
Ennustaja Miia

• Elus on 
olukordi, 
kus vajame 
vihjeid, 
märke või 
nõuandeid. 
Helista
900 1727 ja vali 6, vastan 24/7. 
Ennustaja Hingela

• Kui su 
hinges on 
raskus, siis 
helista
900 1727 
ja vali 5, 
leiame koos lahenduse, kuidas 
edasi minna. Vastan 24/7. 
Ennustaja Merle
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Võsa lõikus giljotiiniga energia-
puuks (kuni 35 cm). Hakime lõi-
gatud materjali. Küsi pakkumist 
ja teeni oma võsast tulu. 
Tel 506 3240.

Värvin maju ja katuseid. 
Tel 5687 2994.

Kopatööd, Neuson 3,3 t, 25 €/tund. 
Tel 511 4472.

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014,  
95 s/m.

Erinevad kaevetööd roomik
ekskavaatoriga. Tel 5351 1321.

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727.

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

Leegisoojus OÜ pottsepatööd, 
veoteenus 1,5 t kaubikuga. 
Tel 5606 0282.

Majade renoveerimine, korterite  
remont ja teised ehitustööd. 
Tel 5592 1499.

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

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

Teostame katuse, fassaadi ja üld
ehitustöid. Tel 5373 3899.

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

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

Muruniitmise teenus Valgamaal. 
Tel 5373 3899.

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, kae-
vamine 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 veemaakütte ja 
kanalisatsioonitorustike paigal
dus. Tel 5306 5322,  
info@reovesi.ee.

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

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

Tiigre Teenused OÜ: kaevude  
kaevamine ja puhastus, ohtlike 
puude raie, hekkide pügamine,  
võsa ja viljapuude lõikus, muru 
niitmine traktori ja trimmeriga. 
Tel 5647 5546.

Torutööd, küttesüsteemide läbi
pesu, veevarustussüsteemide ja 
pumpade paigaldus. Tel 5813 5496, 
www.santeenus.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.

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

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

Müüa tisleripink, Nokia 6310i. 
Tel 517 0066.

Müüa ehituslikku saematerjali,  
servamata laudu (okaspuu ja sang-
lepp), kuiva männiplanku, sauna
voodrilaudu ja lavalaudu (sang-
lepp ja haab, ka oksavaba). Veo-
võimalus. 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.

Müüme ehituslikku saematerjali 
nii lepingulistele äriklientidele kui 
eraisikutele. Meie sortimendis on 
hööveldamata ehituslik puitmater-
jal – lauad ja prussid. Asume Kobela 
alevikus, Antsla vallas. Küsi pakku-
mist tel 5344 4147, 5380 6464.

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.

MÜÜK

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

Puit ja ehitusmaterjali müük,  
tasuta 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.

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

Harvia, Narvi, Sawo, Skamet, Huum 
kerised. Saunatarvikud, suitsuah
jud, moodulahjud, ahjutarvikud, 
dekoratiivkivid. www.puukeris.ee

Kuivad pakitud kütteklotsid.  
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa 40 l võrkkottides kamina
puid (kask 3.30 €, lepp 3 €), alustel 
puitbriketti (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 kuivad küttepuud, 30 cm,  
50 cm ka võrkkotis. Tel 504 7799.

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

Valgas müüa küttepuid: toores 
lepp 36 €/m³, toores kask 45 €/m³. 
Tel 505 2961.

OST

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

Ostan murutraktori. Tel 5382 2006.

Ostan raamatuid ja erinevat vana
vara. Tel 5629 8981.

Ostan sõjaaegse Eesti sõduri  
kaelažetooni (maksan 100 €). 
Tel 5558 8070.

Ostan vanu raamatuid, lauanõusid 
ja muud vanakraami. Tel 517 4050.

KASUTATUD ASJAD

Antiikesemete, kunsti, raamatute ja 
vanavara ost. Tel 5804 6910.

Südamlik kaastunne Marele 
ja Andželikale kalli ema ja 

vanaema

LAINE BRIKKERI
kaotuse puhul. Urve, Kalev, 

Lembit ja Kristo perega

Siiras kaastunne Pillele ja 
Ainole ema ning õe

JUTA AAVA
kaotuse puhul. 

Elisabeth ja Mai

Südamlik kaastunne abikaasale 
ja lastele

VOLDEMAR TILGA
surma puhul. 

Kaitseliidu Valgamaa malev

Südamlik kaastunne Reinule 
abikaasa

NIINA TOOMI
kaotuse puhul. 

Endised kolleegid Valga 
metskonnast

Avaldame sügavat kaastunnet 
Tiinale lastega abikaasa ja isa

RAIVO JÄRVIKU
kaotuse puhul. 
Margos Kelk

VOLDEMAR TILGA
Mälestame ja avaldame 
kaastunnet omastele.

Kaitseliidu Valgamaa maleva 
korrakaitserühm

Avaldame kaastunnet 
Merikesele armsa ema 

NIINA TOOMI
kaotuse puhul. Kolleegid 

Tallinna Läänemere lasteaiast

Maga vaikselt, puhka rahus,
südamed on Sinuga.
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega...

Kallist õde ja tädi

MAIE HAINI
29.05.1959–29.05.2005

mälestavad 14. surma- ja  
60. sünniaastapäeval õde  

Helju ja Evi peredega.

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

Südamlik kaastunne Tiinale, 
Kristile, Karelile ja Mati perele 

kalli abikaasa, isa ja venna

RAIVO JÄRVIKU
kaotuse puhul. 

Olga, Nigul, Rein ja Milvi 
perega

Valge päeva on varjanud  
mure kivine sein.
Tõde valus on uskuda,  
raske kaotuse lein... 

Siiras kaastunne Tiinale kalli 
abikaasa, Kristile ja Karelile 

armsa isa ning Matile perega

RAIVO JÄRVIKU
kaotuse puhul. 

Aare ja Mati peredega

Soe kevadtuul võttis sul käest, 
viis sinna, kust tagasi ei tulda.

Südamlik kaastunne Pillele  
kalli ema 

JUTA AAVA
kaotuse puhul. 

Maila, Maimu, Heino ning 
Kuido ja Aivar peredega

Nüüd puhkab elu puhtaimas 
kristallis Su hing. 
On lõpuni käidud üks tee. 
(M. Under)

Sügav kaastunne Tiinale 
lastega kalli

RAIVO JÄRVIKU
kaotuse puhul. 
Maarika perega

Kaunil kevadpäeval 
kustus sinu elulõng...

Kallist kooliõde

JUTA AAVAT 
(snd Sulev)

26.05.1935–23.05.2019
mälestab Valga 1. keskkooli 

1954. aasta lend.
Siiras kaastunne omastele.

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

Mälestame seltsikaaslast

JUTA AAVAT 

Südamlik kaastunne omastele. 
Valga liikumispuudega  

inimeste selts

Töökas ja sõbralik oli Su hing, 
puhkama, puhkama kutsuti Sind.

Siiras kaastunne Karinile 
perega kalli isa

JAAN JÄRVMÄE
kaotuse puhul.
Maigi, Kaido,  

Marek peredega ja Eha

Olgu koit sul küünlatuleks, 
õhtulambiks ehajoon...

Südamlik kaastunne Karinile 
perega kalli isa ja vanaisa 

JAAN JÄRVMÄE
surma puhul. 

Vaike, Elfride, Eldur ning 
perekonnad Hermaste, 

Õunapuu, Tann

Päike õhtule laskus
ja lõppes elurada...

Mälestame kauaaegset naabrit

JAAN JÄRVMÄGE

Siiras kaastunne Karinile 
lastega. 

Toivo ja Eha

Kaotusvalus kurb on kodu...

Südamlik kaastunne Sirjele 
ning Silverile, Sirlile ja Veikole 

peredega kalli abikaasa, isa, äia 
ja vanaisa

VOLDEMAR TILGA
kaotuse puhul. 

Kristiina, Katrin peredega ja 
Malle

Nüüd tühi koduõu ja tuba,
lein raske järele vaid jäi...

Kallist sugulast

JAAN JÄRVMÄGE
mälestab perekond Reinard. 

Kaastunne Karini perele.

Päev õhtule laskus 
ja lõppes elurada...

JAAN JÄRVMÄGI

Mälestame sõbralikku ja 
heatahtlikku sugulast ning 

avaldame siirast kaastunnet 
Karinile lastega. 

Elo ja Terje

Mälestust Sa hella pälvid,
pälvid austust, sõnu häid...

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud  
meie kallis isa, vanaisa ja vanavanaisa

JAAN JÄRVMÄGI
27.05.1923–26.05.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 31. mail kl 12 matusetalituses Sinilill.  
Urni muldasängitamine Vissi kalmistule.

Kas kuuled, kuidas nutab Su kodu, 
Sinu puudumist leinates sääl? 
Talle kaaslasteks vihmade sadu, 
kus piiskadel pisara hääl.

Mälestame ja avaldame kaastunnet Karinile armsa isa

JAAN JÄRVMÄE
lahkumise puhul. 

Luule, Mare, Kersti, Tanel, Toivo, Regina,  
Toomas, Lea, Rauno, Marko, Ermo 

Me südames Sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele...

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

ARNOLD PIHU
09.08.1949–28.05.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 3. juunil kl 11.30 Tartu krematooriumis (Jaama 122a). 
Pärgi ja kimpe palume mitte tuua. 

Päike Su kalmu kullaku,
kuu ja tähed valvaku...

Kallist

ARVI VANAGSIT
mälestavad  

tema 80. sünniaastapäeval  
lesk ja tütar perega.

Virnastatud võsa ja 
raiejäätmete ost


