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KINNISVARA

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

Müüa 3-toal korter (1. k)  
Põlva linnas Intsikurmu  
kõrval. Tel 5667 2037.

Müüa remonti vajav suurem 
majaosa Valgas. 
Tel 5383 7713.

Müüa Valgas vaikses era
majade rajoonis kinnistu. 
Krunt 1726 m², amortiseeru
nud elumaja, (veevärgiga  
liitumise võimalus), garaaž, 
väike saun, hinna sees aia
hooldustehnika. Hind  
15 000 €. Tel 511 9597.

Ostan heas seisukorras maja 
Valga linnas. Tel 5305 1925.

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

TÖÖ

AS ISS Eesti pakub tööd  
puhastusteenindajatele  
Põlvas ja Võrus. Tel 731 4370.

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

Pakun tööd rahvusvaheliste 
vedude autojuhile EESTI
SOOMEEESTI suunal. 
Tel 501 3193.

Müüa Valga vaikses piirkon
nas otse omanikult elamu-
maa (1469 m², saun, amorti
seerunud maja, kõrvalhoo
ned, kaev, tööstusvool). 
H 13 000 €. Tel 508 7934.

Müüd juba pikemat aega  
talukohta, maad või metsa? 
Meie vaatame üle kõik objek
tid. Saada oma pakkumine 
www.maatulu.ee või küsi lisa 
telefonil 501 9917.

Soovime osta talu koos  
maaga LõunaEestis. Asukoht 
võiks olla privaatne ja loodus
kaunis. Hooned taastamis
väärilised ja ligipääsetavus 
aasta ringi hea. Eeldame 
elektriliitumise ja kaevu ole
masolu. Tel 5196 0187.

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

Parksepa keskkool võtab 
konkursi korras tööle 
muusikaõpetaja ja füüsi-
kaõpetaja. Tööle asumine 
augustis 2019. Avaldus,  
CV ja haridust tõendava 
dokumendi koopia saata 
palun 28. juuniks 2019  
epostiga: parksepa.kesk
kool@parksepa.werro.ee. 
Lisainfo tel 5340 1799.

Töö kodukontoris rootsi 
keele oskajale: otsime  
klienditoe töötajaid Rootsi 
online toidupoele. Tööülesan
ded: klientide nõustamine ja 
probleemide lahendamine te
lefoni, eposti ja live-chati 
teel, töö koordineerimine 
osakondade vahel. Vajalik 
väga hea rootsi keele oskus 
kõnes ja kirjas. Paindlik töö
aeg graafiku alusel. Küsi li
sa: 5354 3726 või 5373 5454, 
mirjam@mat.se, maris@ 
mat.se. Finemang OÜ.

HEA HINNAGA KATUSED OTSE TOOTJALT!

VÕTA KOHE ÜHENDUST!
info@olly.ee, 5698 0949

VIHMAVEESÜSTEEMID TERASKATUSED JA -TARVIKUD TURVATOOTED

EELK VALGA PRAOSTKONNA LAULUPÄEV
8. JUUNIL LAATRE KIRIKUS

Sissepääs prii

Kõik on oodatud!

14.30 Rongkäik
15.00 Kontsert-jumalateenistus

Ettekandele tuleb Tuuliki Jürjo rahvalaulumissa
Teenivad piiskop Joel Luhamets ja

Valga praostkonna vaimulikud

Osalevad: kirikukoorid
EELK Karula, Otepää, Nõo, Puhja/Rannu ja Elva kogudusest,

Viljandi Jaani koguduse ansambel Iiris,
Sangaste–Puka–Tõlliste segakoor,

Karijärve keelpilliorkester,
Rõngu–Pühajärve puhkpilliorkester

Hinnad kehtivad kuni kaupa jätkub. Toodete pildid on illustreerivad.
Mego kauplus Valkas Ausekļa 54.
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SA Tilsi Perekodu otsib tööle 
perevanemaid vanemliku 
hoolitsuseta lastele ja noorte-
le. Perevanem korraldab iga-
päevast pereelu kuuele lapse-
le 5 järjestikulisel ööpäeval 
kaks korda kuus. Ootame 
meeskonda rõõmsameelset 
ning lapsi ja noori armastavat 
inimest, kellel on vähemalt  
25 aastat vanust, keskerihari-
dus, 2-aastane töökogemus 
laste ja noortega, B-kategoo-
ria juhiload ning arvutioskuse 
kesktase. Läbitud või läbimi-
sel 160-tunnine perevanema 
ja kasvataja täiendkursus.  
Vajalikud dokumendid: CV ja 
motivatsioonikiri. Kandideeri-
mise tähtaeg: 10.06.19, lisainfo 
ja avaldused saata tilsi.pere-
maja@gmail.com märgusõna-
ga «kandideerimine».

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

SÕIDUKITE KOKKUOST, AR-
VELT KUSTUTAMINE JA VA-
JADUSEL PAKUME KA VEO-
TEENUST. Marico Metall OÜ. 
Tel 5805 8032,  
www.maricom.ee

TEADE

9. juunil kell 9–15 Jaanikuu 
laat Räpinas Tuletõrje välja-
kul. Korraldaja Keskoja OÜ. 
Tel 5661 8707.

TEENUS

Ehitus, remont, siseviimist-
lus Tartumaal ja naabermaa-
kondades. Pikaajaline koge-
mus. www.kevori.ee 
Tel 5622 9840.

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

Sünnipäevale mustkunstnik/
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Teostame katuse-, fassaa-
di-, üldehitus- ja vundamen-
ditöid. OÜ Viimval. 
Tel 5554 8863.

Tiigre Teenused OÜ: kaevu-
de kaevamine ja puhastus, 
ohtlike puude raie, hekkide 
pügamine, võsalõikus, muru 
niitmine traktori ja trimmeri-
ga. Tel 5647 5546.

Torutööd, küttesüsteemide 
läbipesu, veevarustussüs-
teemide ja pumpade paigal-
dus. Tel 5813 5496,  
www.santeenus.ee

Tänavakivide müük ja  
paigaldus. Garantii. 
Tel 5690 0444.

Vundamendi soojustamine, 
sokli viimistlus jm ehitus-
tööd. Tel 5690 0444.

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  
roomikekskavaatoriga. 
Tel 5351 1321.

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727.

Leegisoojus OÜ pottsepa-
tööd, veoteenus 1,5 t  
kaubikuga. Tel 5606 0282.

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

MÜÜK

Ehitusliku saematerjali 
müük Valgamaal Tsirgulii-
nas. Pidevalt suur valik,  
soodne hind. Veovõimalus. 
Tel 522 9571.

Kaminapuud, kütteklotsid ja 
puitbrikett. Tel 5818 8863.

OST

Ehete ost (100 €/tk). 
Tel 5649 5292.

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

Raamatute ja vanavara  
kokkuost. Tel 517 4050.

FNT METSAD OSTAB TURU 
PARIMA HINNAGA RAIEÕI-
GUST JA METSAKINNISTUID. 
Tel 5303 0951 või mark@ 
metsaost.org

Põlva Metsagrupp OÜ ostab 
kasvavat võsa, metsakinnis-
tuid ja raieõigust ning teos-
tab kõiki metsakasvatus-
töid. Majandame, kasvata-
me, hoolime!  
Tel 5199 4876 või rasmus@
polvametsagrupp.ee;  
www.polvametsagrupp.ee

KASUTATUD ASJAD

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

Kaevetööd väikeekskavaato-
riga (2 t). 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.

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

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

Kütte-, vee- ja kanalisatsioo-
nitööd, kliimaseadmete  
paigaldus ja hooldus, septi-
kud/biopuhastid.  
Teras/Press OÜ, 
tel 5688 7983,  
aikopatlep@gmail.com

Muru niitmine, trimmerdus. 
Tel 5197 0295.

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

Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Tel 5634 4807.

Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Tel 5638 1774.

Rakkekaevude puhastamine, 
kaevamine ja süvendamine. 
Tel 5634 4807.

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

Salvkaevude kaevamine,  
puhastamine ja remont. 
Tel 5679 3951.

Septikute, biopuhastite  
paigaldus ja müük. 
Tel 5757 0202.

Kärjepõhjad. Tel 5595 1141, 
www.mesinduskeskus24.ee

Puit- ja ehitusmaterjali 
müük, tasuta kohalevedu  
üle Eesti. Kõik, mida ehitu-
seks vajad. Tel 5593 6326,  
WWW.KPUIT.EE

Müüa lõhutud küttepuud 
kohaletoomisega. Lepapuu. 
Pikkus vastavalt soovile. 
Tel 5811 0375.

Kuivad pakitud kütteklotsid. 
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

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

Müüa põranda-, voodri- ja 
ehituslaudu. Erinevad laiu-
sed. Vedu tasuta. 
Tel 506 4651.

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

Müüa kuivad kütteklotsid  
45 l kotis. Hind 1.80. 
Tel 5801 5192.

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

Müüme ehituslikku saema-
terjali nii lepingulistele äri-
klientidele kui eraisikutele. 
Meie sortimendis on höövel-
damata ehituslik puitmater-
jal – lauad ja prussid. Asume 
Kobela alevikus, Antsla vallas. 
Küsi pakkumist 
tel 5344 4147, 5380 6464.

Otse tootjalt pakitud kandili-
ne 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.

LEITUD

22. mail 2019 leitud Tõrva  
vallas Hummuli alevikus  
väiksemat kasvu hundilaadne 
sõbralik emane koer. Kaelas 
must kaelarihm. Mikrokiip 
puudub. Ootab omanikku 
Valga loomade varjupaigas 
Valga Laatsi 11a, tel 529 9880.

Siiras kaastunne naabrimehele 

HEINO TAMME
surma puhul. 

Mäe-Tollari pererahvas

Südamlik kaastunne Rainale 
kalli isa

HEINO TAMME
kaotuse puhul. 

Naisrahvatantsurühm Karukell

Siiras kaastunne Väino 
Liivakule kalli õe ja perele

VEERA HAMMASE
kaotuse puhul. 

Perekond Galõnin

Südamlik kaastunne Helele, 
Rainale ja Rannarile peredega 

ja Villemile kalli 

HEINO TAMME
kaotuse puhul. 

Kersti pere Laanemetsast

Sügav kaastunne Rannar 
Tammele lastega kalli

HEINO TAMME
kaotuse puhul. 

Jahikaaslased Karula 
jahiseltsist

Head sõpra ja töökaaslast

HEINO TAMME
mälestavad ja avaldavad 

kaastunnet omastele Rein,  
Paul ja Lembit.

HILJE KUTSAR
Mälestame kauaaegset ühistu 

liiget. 
Korteriühistu Sepa 3 elanikud

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

Südamlik kaastunne Rainale 
kalli isa

HEINO TAMME
kaotuse puhul. Töökaaslased 

Lüllemäe lasteaiast

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

Südamlik kaastunne Väino 
Liivakule õe ja perele armsa 

VEERA HAMMASE
surma puhul. 

Kaie, Lasse, Taimi, Heino

Olgu koit Sul küünlatuleks, 
õhtulambiks ehajoon...

Mälestame kauaaegset 
naabrimeest

RAIVO JÄRVIKUT

Südamlik kaastunne Tiinale 
lastega. 

Endla perega

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Südamlik kaastunne 
Valentinale lastega kalli

ARNOLD PIHU
surma puhul. 

Töökaaslased AS Valga Haigla 
hoolekandeosakonnast

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

Südamlik kaastunne abikaasale 
ja lastele peredega

HEINO TAMME
kaotuse puhul. 

Arno ja Enn peredega

• Ennustus-
liinil
900 1727 
olen 
ennustanud 
7 aastat. Minu missiooniks on 
inimesi aidata. Helistage 900 1727 
ja valige 2, vastan 24/7.
Ennustaja Madleen

• Liinil
900 1727 
olen 
ennustanud 
10 aastat. 
Kasutan 
taro-, 
šamaani- ja 
tavakaarte. Helistage 900 1727 ja 
valige 1, vastan 24/7.
Ennustaja Salme

• Ennustami-
seks kasutan 
ruunimärke 
või I Ching 
teksti. 
Helista
900 1727 ja 
vali 9, vastan 24/7.
Ennustaja Saskia

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

tel 524 3607

metsaserv@gmail.com 

kaasomandeid!
metsakinnistu
Ostame

 

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

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD

Eesti ettevõte aastast 1996

Pärnu, Papiniidu 5, Sillakeskus
tel 447 7900, 528 5263
info@metsagrupp.ee


