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Kesk 10, Valga.

KOOLITUS

22. mail algab Valgas kursus 
tõstukijuhtidele (aku, auto, 
teleskoop, hüdro, frontaal). 
Tel 444 5866, 523 1883,  
kit.cut.oy@gmail.com

KINNISVARA

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

Müüa talu Taheva vallas 
(77901:004:0960, 25 000 €). 
Tel 517 8027.

Ostame metsakinnistuid,  
raieõigust ning põllumaad üle 
Eesti. Parimad hinnad kinnistu-
le või raiele Eestis. Hinnad  
kuni 20 000.- ha. Kõik pakkumi-
sed vaatame üle ja võtame 
ühendust. Tel +372 528 8784, 
info@metsavara.ee,  
www.metsavara.ee

TÖÖ

Diksoonia OÜ võtab tööle 
harvesteri operaatori.  
Tel +372 503 9356.

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

Pakume tööd rahvusvaheliste 
vedude autojuhile. Tel 737 1762.

Pakun tööd saematerjali vald-
konda tundvale OSTUASSIS-
TENDILE, kes valdab hästi läti 
keelt. Võimalik osaline tööaeg 
ja tulemustasu. Tel 5347 7801.

Pika talutöökogemusega mees 
tuleks tallu tööle, nõus tegema 
hooajatöid (niitmine, trimmer-
damine) jm töid. Tel 5360 5945.

TEADE

18.05 Lehekuu laat Karksi-
Nuias kultuurikeskuse juures. 
Müügil kõik laadakaubad. 
Tel 5661 8707.

19.05 Lehekuu laat Räpinas  
Tuletõrje väljakul. Müügil kõik 
laadakaubad. Tel 5661 8707.

TEENUS

Autoremont, õli- ja rehvivahe-
tus Valgas. Tel 5865 2652.

Betoonitööd. Tel 5634 5782.

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

Kaeveteenus miniekskavaato-
riga JCB 8018. Tel 520 6757.

Kaevetööd miniekskavaatoriga 
(2 t). Tel 5627 5133.

Ostan 1-toal korteri Valgas  
(1–3 korrus, kuni 5000 €). 
Tel 5672 6561.

Ostan privaatse maakodu. 
Hooned võivad vajada korrasta-
mist, ümbrus hooldamist.  
Koht võiks olla looduskaunis ja 
krunt üle 2 ha. Tel 5399 7456.

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 kae-
vu olemasolu. Tel 5196 0187.

Soovin üürida 2–3-toal mug krt 
Valgas. Tel 5458 4421.

MUUD

Otsin töömeest korteri remon-
diks Valga linnas. Tel 502 4576.

PÕLLUNDUS

Hobuse kõdusõnnik, al 20 ko-
tist tasuta vedu. Tel 5450 8055.

Ost: traktorid T16, T25, T40, 
MTZ 82, DT74-75, kombain  
Niva, Jenissei, Don, ZIL, MAZ, 
press Kirgistan, Saksa virtsa-
pütt, veepütt jne. Tel 5835 4991.

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

Müüa GAZ-53. Tel 524 0718.

Müüa roller Peugeot, 2007. a, 
tehniliselt heas korras, uus aku. 
Asub Valgamaal Soorus. 
Hind 350. Tel 5346 8844.

Müüa VW Golf IV Variant  
2004. Tehniliselt korras.  
Ülevaatus 2020 apr.  
Hind 1500 eurot. Asukoht  
Jõgeva. Tel 5341 5530.

Kaevude puhastus, septiku-
te paigaldus, veetrasside ja 
kanalisatsiooni 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 värvi-
mine. Akende pesu ja  
veerennide puhastus. 
Tel 5638 8994.

Kellassepp, kullassepp,  
prillide remont, graveerimi-
ne. Põlva Kaubamaja,  
Kesk tn 10, T kl 10–16; Võru, 
Jüri 19a, N kl 10–16; Valga, 
Vabaduse 26, R kl 10–16.  
Imre Aria, tel 516 2099.

Teatame kurbusega, et raske 
haiguse tagajärjel on lahkunud

KALEV KINSIVER
07.01.1944–10.05.2019

Leinavad lesk, tütar ja pojad 
peredega.

Iga koit lõpeb loojangu kumas,
öösse kaob iga elupäev.
Elust jäljetult ükski ei lähe,
ikka midagi järele jääb. 
Sealpoolsuse säraval tähel
oma maapealseid jälgi sa näed...

Südamlik kaastunne Lindale 
abikaasa

KALEV KINSIVERI
kaotuse puhul. 

Sügavas leinas õde koos 
lastega

On vaikus, on rahu...

TOOMAS KRÜÜNER

Meie kaastunne Elole ja 
Terjele.

Mälestavad Heli ja Kristi 
Rimm.

Elu on kui laul – 
nii habras ta viis,
heliseb hetkeks ja katkeb siis...

Siiras kaastunne Elole, Terjele 
ja Stenile kalli

TOOMAS KRÜÜNERI
kaotuse puhul. 

KÜ Aug kollektiiv

Täname südamest kõiki 
tuttavaid, sõpru, sugulasi 
ja Eesti Apostlik-Õigeusu 

Kirikut, kes meie kalli

MIHKEL ENOKI
mälestust austasid ja olid 
meile toeks tema viimsele 

teekonnale saatmisel. 
Sügavas leinas omaksed

Aeg annab kõik meil tagasi, 
ei ema südant iialgi...

Siiras kaastunne Anule kalli 
ema

EVI GROSSI
kaotuse puhul. 

Tõlliste-Puka-Sangaste 
segakoor, Margit ja Helgi

Sellest, kelle aeg Su kõrvalt viis, 
on taevas saanud Sinu kaitseingel, 
ta on Su kõrval alati ka siis, 
kui headus silitab, kui õelus salvab. 
Ta ikka valvab sind. 
(V. Osila)

Sügav kaastunne Paulile ja pereliikmetele kalli õe ja tütre

GREETE PODERATI
kaotuse puhul. 

Valgamaa noorsootöökeskuse Tankla liikmed

Üks linnuke tiivaga puudutas silma 
ja viis su unede ilma.

GREETE PODERAT 
18.05.1996–10.05.2019

Kallist tütart ja õde leinavad lähedased. 

Ärasaatmine kodust neljapäeval,  
16. mail kell 12.

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

Südamlik kaastunne kõigile omastele kalli 

GREETE PODERATI
kaotuse puhul.

Perekond Reinup

Kuigi meile jääb su hääle kaja, 
kurvalt leinab kodumaja. 
Nii väga oleks sind meil ikka vaja, 
kui suudaks tagasi vaid viia aja... 
(L. Tungal)

Südamlik kaastunne klassiõde Jutale perega tütre 

GREETE PODERATI
kaotuse puhul.

Leinavad klassikaaslased Tsirguliina keskkooli päevilt

Elu andis muret, vaeva,
elu andis õnne ka.
Saatus juhtis nõnda laeva,
et kõik pidi lõppema...

Teatame sügava kurbusega, et lahkus meie 
kallis

TOOMAS KRÜÜNER
08.12.1963–11.05.2019

Leinavad ema, poeg ja õde perega. 

Ärasaatmine 18. mail kl 13  
matusetalituses Sinilill. 

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

JAAN KUUS
16.02.1930–12.05.2019

Leinab tütar Kadri perega. 

Ärasaatmine 18. mail kl 11 matusetalituses Sinilill,  
muldasängitamine Tartu mnt kalmistule.

Sa põlesid tulise leegiga, 
mis kõrvetas Sind ennast ja vahel ka teisi,
aga soojendas paljusid. 
Sa üritasid oma tegudega võidelda süsteemi vastu, 
mida muuta ei saanud ja põlesid liiga ruttu läbi. 
Sinu julgus, ausus ja põhimõttekindlus olid imetlusväärsed, 
küll tahaks seda ka praegu näha... 

JOHANNES TOOMAS
14.05.1929–16.01.1983

Tänutundes meenutame oma kallist isa 90. sünniaastapäeval. 
Tütred Tiina ja Anu 

On tundeid, mis ei suuda iial surra, 
on mälestusi, mida aeg ei murra 
ja mille raskus murrab südamed. 
(A. Alliksaar)

Südamlik kaastunne Jutale, Sulevile, Paulile,  
Peebule ja teistele lähedastele

GREETE PODERATI
kaotuse puhul. 

Onu Ülo perega 

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

Siiras kaastunne Olesjale kalli isa

JEVGENI PAPUŠA
kaotuse puhul. 

Signe, Lea, Natalja, Ene, Diana, Inge, Carmen,  
Saima, Mahta, Elle, Tiiu, Marika, Aime, Kaja, Liilia
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Südamlik kaastunne Paulile 
kalli õe

GREETE PODERATI
surma puhul. 

Kaitseliidu Valgamaa malev

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

JAAN KUUSE
kaotuse puhul. 

Naabrid

Südamlik kaastunne Elole  
kalli poja

TOOMAS KRÜÜNERI
kaotuse puhul. 

Heli ja Olev

TOOMAS KRÜÜNER
Mälestame sõbralikku naabrit. 

Südamlik kaastunne Elole 
armsa poja surma puhul. 

Uus 5a elanikud

Siiras kaastunne Ennole perega 
kalli venna

AAVO SOMMERI
surma puhul. 

Mare, Jaan, Loola, Peep, 
Margit, Rein

Südamlik kaastunne Anule  
ema

EVI GROSSI
kaotuse puhul. 

Karin, Milvi, Marika ja Kristiina

Tunneme kaasa Olesjale  
kalli isa

JEVGENI PAPUŠA
surma puhul. 

Perearstid ja õed

Siiras kaastunne Stenile,  
Elole ja Terjele

TOOMAS KRÜÜNERI
kaotuse puhul. 

Ilona, Mati ja Änni

Südamlik kaastunne Elole, 
Terjele ja kõigile teistele 

lähedastele kalli

TOOMAS KRÜÜNERI
surma puhul. 
Helje ja Mati

Küsige tuulelt, kuhu ma lähen,
teadke, et päiksena  
kaitsma jään teid.
Linnuna lendan ja õhtuti süütan
tähe, et see meenutaks mind...

Mälestame kallist

GREETE PODERATI
Südamlik kaastunne 

lähedastele. 
Elin, Leili ja Indrek peredega

Tuul nii tasa puude ladvus liigub, 
linnud unelaulu laulavad...

Mälestame varalahkunud

GREETE PODERATI
ja avaldame kaastunnet 

omastele. 
Tauno, Kunnar ja Irja  

peredega

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

Südamlik kaastunne Elole poja 
ja Terjele venna

TOOMAS KRÜÜNERI
kaotuse puhul. 

Maire, Tiiu, Inna ja Riita

Kevadtuultega läksid sa teele, 
helge mälestus Sinust jäi meelde...

Südamlik kaastunne Sirjele 
laste peredega kalli

SALME NARITSA
kaotuse puhul. 

Astrid

Avaneb valguse värav, 
viib taevasse sätendav sild. 
Vikerkaar, helge ja särav, 
Su hingest saab tähekild...

Sügav kaastunne Jutale, 
Sulevile, Peebule ja Paulile  

kalli tütre ja õe

GREETE PODERATI
kaotuse puhul. 

Evi ja Urmas, Eve ja Silja 

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

Südamlik kaastunne Ennole ja 
Martale perega kalli

AAVO SOMMERI
surma puhul. 

Mälestavad Hilja,  
Toomas ja Helmi.

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

Siiras kaastunne Elole poja

TOOMAS KRÜÜNERI
kaotuse puhul. 

Tõnu, Maili ja Tanel perega

Ehk kergendab see valu  
sinu hinges,
kui tead, et sellest,
kelle aeg su kõrvalt viis,
on taevas saanud sinu 
kaitseingel...

Sügav kaastunne Olesjale  
kalli isa

JEVGENI PAPUŠA
kaotuse puhul. 

Kolleegid Optilisest Grupist

Elutee sul katkes äkki, 
liiga karmilt kustus see...

Südamlik kaastunne Sulevile 
perega kalli tütre ja õe 

GREETE PODERATI
kaotuse puhul. 

Klassikaaslased Hargla kooli 
päevilt

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Südamlik kaastunne omastele

AAVO SOMMERI
kaotuse puhul. 

Perekond Nielson

Koos me käinud lapsepõlveradu, 
õnne juurde otsisime teed. 
Nüüd Sa vaikselt igavikku astud, 
mälestused meile Sinust jäävad 
need...

Mälestame kallist klassivenda

ARLI KULLI
ja avaldame kaastunnet 

omastele. Klassikaaslased ja 
klassijuhataja Patküla  

põhikooli päevilt

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb... 

Siiras kaastunne Olesjale  
kalli isa

JEVGENI PAPUŠA
kaotuse puhul. 

Valga haigla taastusravi 
osakond

Mõni hetk on elus  
valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe väga,  
väga valus... 

GREETE PODERAT
Kallis Sulev perega, oleme 

leinas sinuga sel raskel hetkel, 
kui sul tuleb hüvasti jätta oma 

kalli tütrega.
Vend Toomas perega

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

Südamlik kaastunne Elole  
kalli poja

TOOMAS KRÜÜNERI
kaotuse puhul. 

Naabrid Uus 7a-st

Kallis Juta perega! Siiras 
kaastunne kalli tütre ja õe 

GREETE PODERATI
kaotuse puhul.

Anu

Sinust alles jääb vaid 
mälestuste soojus...

Mälestame ja tunneme kaasa 
Einole, Toomasele perega ja 

Marele

NIINA MUSTA
kaotuse puhul. 

Aili, Hele, Malle, Hele ja Piia

Kõige ilusamal ajal, kõige 
kaunimas eas
katkes Sinu elulõng...

Sügav kaastunne Sulevile, 
Jutale, Peebule ja Paulile kalli 

tütre ja õe 

GREETE PODERATI
kaotuse puhul. Talvi, Tõnu, 

Keiu, Egert, Timmo, Liis, Taavi 
ning Kaie ja Indrek lastega

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Südamlik kaastunne Elole  
kalli poja 

TOOMAS KRÜÜNERI
kaotuse puhul. 

Endised töökaaslased  
Valga veinitehase päevilt

Kuis küll katkeda võis elu,
kui veel noorus õitsemas...

Siiras kaastunne Jutale, 
Sulevile, Peebule ja Paulile  

kalli tütre ja õe

GREETE PODERATI
kaotuse puhul. 

Liivi ja Marko lastega

Sa andsid, mis Sul oli anda,
ja kandsid, mida suutsid kanda.
Nii jõudsid vaikselt, vaikselt randa.

Tunneme kaasa abikaasa 
Heinole ja poeg Toomasele 

perega

NIINA MUSTA
kaotuse puhul. Endised 

töökaaslased Mati ja Tõnu

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

Laagrid, tihendid eritehnikale 
kohapeal ja tellimisel Valgas 
Valli 34a, tööpäevadel kl 8-17. 
Samas sõiduauto rehvide 
müük ja montaaž.  
Tel +372 526 8498,  
info@gersamia.ee

Muruniitmise teenus  
Valgamaal. Tel 5373 3899.

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

Ohtlike puude raie ja hooldus. 
Tel 5686 6157.

Ohtlike puude raie, okste  
hakkimine, 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.

Rakkekaevude kaevamine,  
puhastamine ja remont. 
Tel 5638 1774.

Rakkekaevude puhastamine, 
kaevamine ja süvendamine. 
Tel 5634 4807.

Salvkaevude kaevamine,  
puhastamine ja remont. 
Tel 5679 3951.

Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine ja remont. Rõngas-
te vahetamine. Tel 5840 0240.

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

Septikute, biopuhastite paigal-
dus ja müük. Tel 5757 0202.

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

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

Torutööd, küttesüsteemide  
läbipesu, veevarustussüstee-
mide ja pumpade paigaldus. 
Tel 5813 5496,  
www.santeenus.ee

Võlgnevuste sissenõudmine, 
elatisnõuete ja töönõuete 
vaidlused, Eesti ja Soome 
raamatupidamisteenused, 
õigusbüroo teenused,  
info@oigusteenused.ee, 
www.oigusteenused.ee,  
tel +372 5686 4200.

Värvin maju ja katuseid. 
Tel 5687 2994.

Pakume muruniitmisteenust. 
Eraomanikule: ilus ja hooldatud 
muru annab aiale hea välimuse. 
Et muru ilus püsiks, tuleks seda 
tihedalt niita. Korteriühistule 
pakume regulaarset muruniit-
mist. Trimmerdame, niidame 
muru ja koristame lehti vasta-
valt kliendi soovidele. Lisainfo: 
ehitusinfo247@gmail.com  
Tel +372 5551 7926.

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014,  
95 s/min.

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

Floorbaltic OÜ: põrandatööd 
(parkett, PVC, lino, vaip), sise-
uste paigaldus, tasandusvalu. 
Info: raino.lauri@gmail.com 
Tel 5554 8835.

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

KORSTNATE EHITUS. 
Tel 5858 1159. Klotsistkorst-
nad@gmail.com

Soodne puksiir ning veo- ja  
kolimisteenus. Tel 5787 8678.

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

Teostame katuse-, fassaadi- ja 
üldehitustöid. Tel 5373 3899.

Teostame elektriinstallatsiooni 
töid (kaabeldus, pistikute, lüliti-
te paigaldus, vahetus jms). 
Tel 5881 1312.

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.

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 müü-
gil laias valikus turbad, mullad, 
väetised. Tel 766 9331.

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

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

Müüa hobuvanker ja hobu-
ader. Tel 5626 5024.

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

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

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

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

Müüa tisleripink. Tel 517 0066.

Müüa uueväärne mullafrees 
Partner. Töölaius 93 cm, kaasas 
ader. Tel 5594 9585.

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

Müüa pliidi ja kamina kütte-
puid, samuti ka 40 l võrgus 
lepp, sanglepp, 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, kruu-
sa ja liiva (4 t). Tel 527 9707.

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

OST

Vanavara ja raamatute kokku-
ost. Tel 517 4050.

Ostame metsa- ja põllumaad, 
kasvava metsa raieõigust.  
Ostame maharaiutud metsalan-
ke või nooremapoolset metsa 
kasvatamise eesmärgil. Ostame 
palke, paberipuitu ja 3-meetrist 
küttepuitu. Kagumets OÜ. 
Tel 5620 8897.

KASUTATUD ASJAD

Antiikesemete, kunsti, raama-
tute ja vanavara ost. 
Tel 5804 6910.

Ostan Saksa vöörihma, tääk-
noa, kiivri, vormirõiva, lipu.  
Fotoalbumi Saksa sõduritega. 
Tel 5665 5551.


