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

LOOMAD

Müüa Bernimuudi kutsikad. 
Tel 565 9627.

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

Ostame veiseid (lehmad, mullikad, 
pullid). Tasume kohe, soovi korral 
sularahas. Tel 5551 2929.

METSAMATERJAL

Ostan 3-meetrist lepa küttepuud. 
Tel 502 2738.

TÖÖ

Atria Eesti AS pakub Valgas põhi-
kohaga tööd valmistoodangu pa-
kendajale. Töövahetuste algused 
on kl 6, 8 ja 14.30, töö graafiku alu-
sel. Palun saada esimesel võimalu-
sel CV märksõnaga «Valmistoodan-
gu pakendaja» e-posti aadressil 
personal.estonia@atria.com või  
täida andmed kohapeal, aadressil 
Metsa 19, Valga. Tel 5853 8000, et-
tevõtte kodulehekülg www.atria.ee.

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.

Kui pead oluliseks õppija arengut ja 
väärtustad koostööd, siis Keeni  
Põhikool ootab 2019/2020. õppe-
aastast oma meeskonda just Sind. 
Pakutavad töökohad: lasteaiaõpe-
taja, klassiõpetaja, füüsikaõpeta-
ja, sotsiaalpedagoog, logopeed. 
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni (võib 
olla omandamisel) tõendavate do-
kumentide koopiad saata hilje-
malt 5. juuniks 2019 aadressil direk-
tor@keeni.edu.ee, 
mailto:direktor@keeni.edu.ee või 
Kooli tee 2, 67012 Keeni, Otepää 
vald. Tel 5918 2772, Maire  
Murumaa.

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

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

PÕLLUNDUS

Hobuse kõdusõnniku soodusmüük 
kotiga koju. Tel 5450 8055.

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

Müüa heas korras T40AM. Sinine. 
Rool kerge. Mootori õlirõhk 4-3. 
Mootor käivitub väga hästi. Kõik 
käigud töötavad. Uus aku. Väike 
starter. Transport. 2400 €. 
Tel 5672 3901.

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

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

Müüa kaubik Seat Inka (2000, 
kehtiv ü.V 09.2019). Tel 5600 3716.

TEADE

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

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

KINNISVARA

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

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

Müüa maja Valgas Mäe tn 3. 
Tel 501 4857.

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

Müüa kõrvalhoonetega ja 2 kin-
nistuga taluhoone Seto kuningrii-
gis, 2 ha. Olemas saun, tiik, allika-
veega kaev, elektrileping, tööstus-
vool, aastaringne ligipääs.  
34 000 €. Tel 5666 3641.

Müüa Valga vaikses piirkonnas 
otse omanikult elamumaa  
(1469 m², saun, amortiseerunud 
maja, kõrvalhooned, kaev,  
tööstusvool). 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

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

Tervendaja Volli vastuvõtt  
Valgas 28. mail, Võrus 29. mail,  
Põlvas 30. mail, eelregistreerimine 
tel 558 9281.

RÕNGU KIHELKONNAPÄEVA 
LAAT 25. mail kl 7-14 Rõngu  
Turuplatsil. Tel 5805 1915.  
TULE KOGU PEREGA!

TEENUS

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

Akende pesu. Tel 5827 6669, Anna.

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

Betoonitööd. Tel 5634 5782.

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

Kaevude puhastus, septikute  
paigaldus, veetrasside ja kanali-
satsiooni 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.

Kellassepp, kullassepp, prillide  
remont, graveerimine. Põlva Kau-
bamaja, Kesk tn 10, T kl 10–16; Võ-
ru, Jüri 19a, N kl 10–16; Valga, Vaba-
duse 26, R kl 10–16. Imre Aria, 
tel 516 2099.

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

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

Marico Metall OÜ (Valga, Võru  
5a) pakub alljärgnevaid teenuseid: 
ehitus- ja ohtlike jäätmete, kile- ja 
paberjäätmete, pakendijäätmete 
vastuvõtt; vanametalli kokkuost; 
prügikonteinerite paigaldamine 
objektidele; multiliftveod; lammu-
tusteenus. www.maricom.ee, 
tel 5805 8032.

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

OÜ Semt teostab korteriühistu-
te tervikrenoveerimist. 
Tel 506 2377.

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

Puksiiriteenus kuni 3 t. 
Tel 5865 2652.

Puurkaevude rajamine ja puhasta-
mine. Vee- ja kanalisatsioonitorus-
tike, septikute ja süvaveepumpade 
paigaldus. Maaküttesüsteemide  
rajamine. Tel 502 1279 ja 526 9604, 
puurkaevumeistrid.ee

 
 

VÕRU
Oja 1, III korrus
aivar@toode.ee
tel 510 1854  

VALGA
Pikk 3a
valga@toode.ee
tel 5326 9543

VALGA
Pikk 3a
valga@toode.ee
tel 5326 9543

PÕLVA
J. Käisi 1a
polva@toode.ee
tel 516 8543

www.toode.ee

��� ����������������������������
��� �����������
��� �����������

�������������������������������

������������

materjalide 
 Euroopa suurimaks 

Meie Eestimaa suudaks ära toita ka 
viis korda rohkem inimesi kui siin 
elab. Kahjuks aga on toidutööstused 
iga aastaga toonud sisse järjest roh-
kem odavat importtoorainet ja müü-
nud – lipumärgiga eksitades – sellest 
valmistatud tooteid kodumaise pähe. 
Seda on võimaldanud suurtööstuste 
omanike poolt välja mõeldud lipumär-
gi statuut. 

Kaks aastat tagasi alustas Valgamaa 
põllumeeste liidu esindaja Kaupo 
Kutsar võitlust rahvusvärvidega eksi-
tamise vastu, tema algatusel koguti 
seadusemuudatuse ettepaneku jaoks 
üle 1000 allkirja ja kutsuti kokku 
Riigikogu maaelukomisjon. Tänu Kut-
sari pingutustele tunnistas mõned 
nädalad tagasi ka Tarbijakaitseamet, 
et lipumärgi sellise kasutamisega ek-
sitatakse tarbijat ja soovitas Toidulii-
dul seda statuuti muuta. On selge, et 
kui lipumärgiga on pandud ostjad us-
kuma, et toode on kodumaisest toor-
ainest, siis see on ju pettus! 76 prot-
senti ostjaid peab lipumärgiga tooteid 
üdini eestimaisteks. Selline pettus on 
ka täna tarbijakaitseseadusega keela-
tud, see on saanud toimuda vaid 
seniste valitsuste ja juhtivate poliiti-
kute heakskiidul. Riigiametnikega eral-
di vesteldes mõistavad nad petuskee-
mi, samas kui riigiametite ametlikud 

MEES, KES ASTUS KONNASILMALE

KAUPO KUTSAR – 107

vastused peavad olukorda normaal-
seks ja on sisaldanud pehmelt öeldes 
ümmargust udu. Tänaseks on Toidu-
liidu juht Kutsari solvamise pärast 
kohtusse kaevanud, kuid kas ta 
solvas või rääkis hoopiski valusat tõtt, 
see selgub tõenäoliselt alles Riigi-
kohtu lahendiga. 

Kogu see võitlus ausama Eesti eest 
on pakkunud Valgamaa põllumeeste 
esindajale palju huvitavaid kogemusi 
ja on innustanud teda kandideerima 
ka Euroopa Parlamenti. Ta loodab, et 
valimistel saadud rahva toetus annab 
sõnale jõudu juurde ja võimaldab 
lisaks toote selgele päritolumärgis-
tusele ka teisi probleeme ausalt lahti 
harutada ning lahendada. 

Senised valitsuserakonnad on rahvast 
võõrdunud ega ole tahtnud lahenda-
da Eesti majandusele väga olulist 
tooraine päritolumärgistuse problee-
mi, seega kandideeribki Kaupo Kutsar 
Eesti 200 nimekirjas. 

Eesti 200 on erakond, mis koondab 
teadlasi ja ettevõtlikke inimesi ning ei
näe ainult euromärke silmade ees, 
vaid tahab päriselt 
probleemidele 
lahendusi leida.

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

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

Rakkekaevude puhastamine,  
kaevamine 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

Sünnipäevale mustkunstnik/ 
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Teemantpuurimine. Tel 5668 9845, 
www.teemantpuur.eu

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

Tänavakivide müük ja paigaldus. 
Garantii. Tel 5690 0444.

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

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.

Saunavooder (6,50 €/m²) ja lava-
laud (1,40 €/m). Tel 5645 2170, 
pakkpuit.ee

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

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 pelle-
tit (975 kg, 201 €). 
Tel 523 8503, 433 3130. Vedu.

Müüa D-74 buldooseriga, uus 
pöördader, piimajahutaja. 
Tel 526 1179.

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

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

Müüa põranda-, voodri- ja ehitus-
laudu. Erinevad laiused. Vedu tasu-
ta. 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 sisevoodrilaudu (hind al 3 €/
m²), välisvoodrilaudu (hind al 2,7 
€/m²), põrandalaudu (hind al 6.5 
€/m²). Voodrilaudade tööstuslik 
värvimine. Veovõimalus. E-post: 
ivo@voikapuit.ee, tel 5455 1700.

Müüa tisleripink. Tel 517 0066.

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

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

TÄNUAVALDUS

Täname südamest kõiki 
tuttavaid, lapsepõlvesõpru, 
sugulasi, naabreid, õpetaja  
Enno Tanilast, matusetalitust 
Sinilill, kes meie kalli 

TOOMAS KRÜÜNERI 

mälestust austasid ja olid  
meile toeks tema viimsele 
teekonnale saatmisel. Sügavas 
leinas ema, poeg ja õde.

Õhksoojuspumba paigaldus ja 
hooldus. Sertifikaadiga paigaldaja 
Kalev Lepistu, tel 5656 2191.

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

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014,  
95 s/m.

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727.

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

Majade, aedade, terrasside värvi-
mistööd. Tel 503 6916.

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

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

Pehme mööbli parandus. 
Tel 5631 3996.

Soodne puksiir ning veo- ja 
kolimis teenus. Tel 5787 8678.

Süstime seinad soojaks ja tuultpi-
davaks 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

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

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 
puitbrikett. Tel 5818 8863.

Kasutatud plastikvälikäimlad. 
Tel 506 8501.

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

OST

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

Ostan vanu raamatuid ja mitme-
sugust vanakraami. Tel 5629 8981.

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

KASUTATUD ASJAD

Müüa kartulipanija, rootornii-
duk, kühvel, põllurullid, täisvin-
tader (2, 3 hõlmaga), kartulisapu-
taja, randaal, sügavkobesti, suur 
silo-heinakorjekäru, T-40AM. 
Tel 516 3405.

Ostan Saksa vöörihma, tääknoa, 
kiivri, vormirõiva, lipu.  
Fotoalbumi Saksa sõduritega. 
Tel 5665 5551.

Siiras kaastunne Tiinale lastega 
kalli abikaasa ja isa

RAIVO JÄRVIKU
kaotuse puhul. Klassikaaslased 

Hummuli kooli päevilt

Armsat õde 

HELJU VOITEST
mälestab vend Heino  

perega. 

Kaunilt kumab elukallas,
aga mure meelevallas
inimkäed on abitud...
(B. Alver)

Mare ja Andželika peredega, 
südamlik kaastunne ema ja 

vanaema

LAINE BRIKKERI
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Valga haigla 
hoolekandeosakonnast

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Südamlik kaastunne Leidale 
kalli abikaasa ja laste 

peredele armsa isa, vanaisa ja 
vanavanaisa

NIKOLAI SOLOVJOVI
igavikuteele lahkumise puhul. 

Alla, Helga, Ellu, Liia ja Lembit

Päev õhtule laskus 
ja lõppes elurada...

Mälestame sõbralikku 
naabritaati 

NIKOLAI SOLOVJOVI

Südamlik kaastunne Leidale, 
Merikesele, Enele ja Karinile 
kalli abikaasa, isa ja vanaisa 

kaotuse puhul. 
Marika, Jüri, Tiit, Marika, 

Monika, Erki, Ellen, Andrus, 
Anu, Kalju

Päikene tõuseb ja vaob, 
inimene elab ja kaob…

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet Leidale kalli

NIKOLAI SOLOVJOVI
surma puhul. 

Kaaslased Helme PÜ Ritsu 
tugigrupist

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

Mälestame kauaaegset naabrit

LAINE BRIKKERIT

Siiras kaastunne lähedastele.
Perekonnad Eranurm, Kadaja, 

Mekk ja Linda

Kallis Ingrid! Sügav  
kaastunne armsa ema

VIRVE KENSNERI
kaotuse puhul. 

Lille ja Jaak

Vaikus ja rahu olgu Sinuga, 
mälestused jäägu meiega.

Mälestan kallist tädi

LAINE BRIKKERIT

Anneli perega

Kätte on jõudnud 
see viimane kallas, 
puhka nüüd rahus, 
vaikuse vallas...

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud meie kallis  
ema, vanaema, õde, ämm, tädi, vanatädi 

LAINE BRIKKER
14.09.1924–22.05.2019
Leinavad omakesed 

Ärasaatmine 28. mail kell 14 Pukast Kiberna külast Toome talust. 
Muldasängitamine Puka kalmistul.

Elus palju suutsid anda, 
suutsid valu, muret kanda, 
kuni viimaks rahuranda 
lõppes Sinu rännutee....

Kallist õde

LAINE BRIKKERIT
mälestab õde Eha.

AITA KASMEL 
JAAN KASMEL

Mälestame tänutundes  
oma armsaid vanemaid  

ema 100. sünniaastapäeval ja  
isa 19. surma-aastapäeval. 

Lapsed

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

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD

HAUAKIVID
HAUAPLAADID

VEDU JA PAIGALDUS
NIMEDE JA DAATUMITE 

JUURDERAIE
HAUAKIVIDE PUHASTAMINE 

JA UUENDAMINE
Tõrva Kiviraidur OÜ 

Nooruse 4, Tõrva
www.torvakiviraidur.ee
torvakiviraidur@mail.ee 

tel 517 2521

info@eestimurud.ee
tel 5621 6509

524 3904

• Maakütte paigaldus

Tel 524 3607, metsaserv@gmail.com

OSTAME
METSAKINNISTUID

KÕIGIST PAREM HIND!

KA KOOS PÕLLUMAAGA

 


