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KINNISVARA

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

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

Müüa maja Valgas Mäe tn 3. 
Tel 501 4857.

Müüa Valga vaikses piirkonnas 
otse omanikult elamumaa (1469 
m², saun, amortiseerunud maja, 
kõrvalhooned, kaev, tööstus-
vool). H 13 000 €. Tel 508 7934.

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@metsa-
vara.ee,  
www.metsavara.ee

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 
ligipääsetavus aasta ringi hea. 
Eeldame elektriliitumise ja kaevu 
olemasolu. Tel 5196 0187.

LOOMAD

Müüa lambad koos talledega  
(1. ja 2. poegimine). Tel 526 4402.

METSAMATERJAL

Ostan 3-meetrist lepa kütte-
puud. Tel 502 2738.

TÖÖ

AS ISS Eesti pakub tööd puhas-
tusteenindajatele Põlvas ja 
Võrus. Tel 731 4370.

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

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

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

TEADE

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

TEENUS

Aedade niitmine. Olemas niiduk, 
trimmer ja murutraktor. 
Tel 5550 0195.

Autoremont, õli- ja rehvi-
vahetus Valgas. Tel 5865 2652.

A. Wetron OÜ teostab puhas-
tusteenust, põrandate vahata-
mist, ehitusjärgset koristust. 
Tel 5691 0860.

Betoonitööd. Tel 5634 5782.

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

Fassaadide soojustamine: 
eramajad, kortermajad. 
Tel 513 4409.

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

Katuse- ja fassaaditööd, 
vihmaveesüsteemid, vunda-
mentide remont ja soojusta-
mine. Tel 5649 4929.

Katuste ja fassaadide pesemine 
ja värvimine. Tel 501 0834.

Katuste süvapesu ja värvimine. 
Akende pesu ja veerennide 
puhastus. 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.

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

Tänavakivide müük ja 
paigaldus. Garantii. 
Tel 5690 0444.

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

Võsa lõikus giljotiiniga ener-
giapuuks (kuni 35 cm). Hakime 
lõigatud materjali. Küsi pakku-
mist ja teeni oma võsast tulu. 
Tel 506 3240.

Värvin maju ja katuseid. 
Tel 5687 2994.

Üldehituse järelevalve teenus 
ja nõustamine eramajade ja 
tööstusobjektide ehitamisel. 
Tel +372 526 8498, info@
gersamia.ee, www.gersamia.ee

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

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014,  
95 s/m.

Erinevate piirdeaedade ja vära-
vate valmistamine ja paigaldus. 
Tel 502 3856.

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727.

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

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

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

Süstime seinad soojaks ja tuult-
pidavaks termovahuga. Maja 
soojustuse hind alates 600 €. 
www.therm.ee, tel 5660 6010.

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

MÜÜK

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

Kaminapuud, kütteklotsid ja 
puitbrikett. Tel 5818 8863.

Kärjepõhjad. Tel 5595 1141,  
www.mesinduskeskus24.ee

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.

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

OÜ Karpo Tarvastu lüpsifarm 
Viljandi vallas vajab ambitsioo-
nikat farmijuhatajat. Olemas 
korter ja ametiauto. Töö nõuab 
loomakasvatuslikku erihari-
dust, arvutioskust ja vene 
keele miinimumoskust. Palk 
kokkuleppel ja edasine sõltub 
kompetentsusest, juhioskus-
test ja edukusest. Täiendav 
info tel 518 7342, CV palume 
saata karpo@hot.ee

SA Tilsi Perekodu otsib tööle 
perevanemaid vanemliku hoolit-
suseta lastele ja noortele. Pere-
vanem korraldab igapäevast 
pereelu kuuele lapsele 5 järjesti-
kulisel ööpäeval kaks korda kuus. 
Ootame meeskonda rõõmsa-
meelset ning lapsi ja noori 
armastavat inimest, kellel on 
vähemalt 25 aastat vanust, 
keskeriharidus, 2-aastane tööko-
gemus laste ja noortega, B-kate-
gooria juhiload ning arvutioskuse 
kesktase. Läbitud või läbi-
misel 160-tunnine perevanema ja 
kasvataja täiendkursus. Vajalikud 
dokumendid: CV ja motivatsioo-
nikiri. Kandideerimise 
tähtaeg: 10.06.19, lisainfo ja aval-
dused saata tilsi.peremaja@
gmail.com märgusõnaga «kandi-
deerimine».

PÕLLUNDUS

Hobuse kõdusõnniku soodus-
müük kotiga koju. Tel 5450 8055.

Ostan traktori ja põlluriistu. 
Tel 5613 1000.

SÕIDUKID

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

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

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

Ohtlike puude raie ja hooldus. 
Tel 5686 6157.

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

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

Puksiiriteenus kuni 3 t. 
Tel 5865 2652.

Puurkaevude rajamine ja puhas-
tamine. Vee- ja kanalisatsioonito-
rustike, septikute ja süvavee-
pumpade paigaldus.  
Maaküttesüsteemide rajamine. 
Tel 502 1279 ja 526 9604,  
puurkaevumeistrid.ee

Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Tel 5638 1774.

Rakkekaevude puhastamine, 
kaevamine ja süvendamine. 
Tel 5634 4807.

Salvkaevude kaevamine, puhas-
tamine ja remont. Tel 5679 3951.

Salvkaevude kaevamine, puhas-
tamine ja remont. Rõngaste 
vahetamine. 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 kanalisatsioonito-
rustike paigaldus. Tel 5306 5322, 
info@reovesi.ee.

Soodsad viisateenused Vene-
maale. OÜ Vaatevinkel, 
tel 508 6861, www.vaatevinkel.ee

Sünnipäevale mustkunstnik/
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

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

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

Kuivad pakitud kütteklotsid. 
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

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

Müüa garaaž Valgas Pärna 
puiesteel. Hind 2300 €. 
Tel 508 7957.

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

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

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

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

Müüa tisleripink, Nokia 6310i. 
Tel 517 0066.

Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata laudu (okaspuu ja 
sanglepp), kuiva männiplanku, 
saunavoodrilaudu ja lavalaudu 
(sanglepp ja haab, ka oksavaba). 
Veovõimalus. Tel 5620 8897.

Müüa lõhutud küttepuud Valga 
ja Antsla piirkonnas kohaletoo-
misega. 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 Valgamaal mulda, kruusa 
ja liiva (4 t). Tel 527 9707.

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

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

OST

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

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

Ostan murutraktori. 
Tel 5382 2006.

Ostan vanu raamatuid, laua-
nõusid ja muud vanakraami. 
Tel 517 4050.

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

Südamlik kaastunne Tiinale, 
Kristile ja Karelile kalli abikaasa 

ja isa

RAIVO JÄRVIKU
kaotuse puhul. 

Mati, Helje, Keiu

Südamlik kaastunne Tiinale 
abikaasa

RAIVO JÄRVIKU
kaotuse puhul. 

AS M.A.S.I Company  
kollektiiv

Kusagil õitsevad meelespead, 
tasa kiiguvad tuules. 
Mälestus emast kaunis ja hea 
kestab meil veres ja luules... 

NEONILLA KÕLP
26.05.1919–26.03.2004

Tänutundes mälestame kallist 
ema, vanaema ja vanavanaema 

tema 100. sünniaastapäeval. 
Tütar perega

Siiras kaastunne Mallele ja 
Heidole kalli abikaasa ja isa

ELDOR SUMBERGI
surma puhul. 

Evaldi lapsed peredega  
ning Elvi

Ei astu iial jalg neid armsaid 
rohtund radu, ei ava käsi 
koduväravat...

Avaldame kaastunnet 
lähedastele kalli

LAINE BRIKKERI
lahkumise puhul. 

Mart, Milvi ja Vaiki  
peredega

Mare ja Andželika peredega, 
südamlik kaastunne ema ja 

vanaema

LAINE BRIKKERI
kaotuse puhul. 

Perekonnad Sildnik;  
Kaudne ja Liivak

Ainult minevik on surematu. (Delmore Schwarz)

Lahkus meie kallis abikaasa ja isa

RAIVO JÄRVIK
05.07.1958–20.05.2019

Omaksed

Ärasaatmine 1. juunil kell 12 matusetalitusest Sinilill. 
Palume pärgi ja kimpe mitte tuua.

 

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

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD


