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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 korter Valgas 
Pärna pst. Tel 505 6458.

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

Müüa soodsalt maja Kanepis. 
Tel 518 5462.

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@
metsavara.ee, www.metsavara.ee

Ostan 1-toal korteri Valgas (1–3 
korrus, 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.

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.

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

TÖÖ

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

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

PUKA MÄNGUKESKUS FUN  
KUTSUB LAPSI MÄNGIMA  
NING SÜNNIPÄEVI TÄHISTAMA.  
Täpsem info www.mängukohake.ee

TEENUS

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

A. Wetron OÜ teostab puhastus-
teenust, põrandate vahatamist, 
ehitusjärgset koristust. 
Tel 5691 0860.

Betoonitööd. Tel 5634 5782.

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

Kaevetööd miniekskavaatoriga  
(2 t). Tel 5627 5133.

Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
trasside ehitus, haljastus, veotee-
nus väikekalluriga. Tel 5190 6480. 
E-post A.Kopatood@online.ee

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.

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.

Värvin maju ja katuseid. 
Tel 5687 2994.

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

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

Ehitan korstnaid ja korstnapitse, 
vajadusel plekitööd. Kutsetunnis-
tus. Tel 5624 0880.

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014,  
95 s/min.

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

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

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku, sõelmeid. Veo- ja tõstetee-
nus, 3,5 t kraana. Tel 529 1256.

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

Pakun tööd saematerjali valdkonda 
tundvale OSTUASSISTENDILE,  
kes valdab hästi läti keelt. Võimalik 
osaline tööaeg ja tulemustasu. 
Tel 5347 7801.

Vajame Lõuna piiripunktidesse 
hooldustehnikut/kojameest suve-
puhkuste asendajaks. Töö graafiku 
alusel. Tööülesanded on tehno-
hooldustööde tegemine Koidula 
raudteepiiripunktis ning Koidula ja 
Luhamaa maanteepiiripunktides ja 
heakorra tagamine objekti väliterri-
tooriumil. Nõuded kandidaadile:  
varasemalt kriminaalkorras karista-
mata. Juhiload B-, T-kat. Kasuks  
tulevad elektrialased töökogemu-
sed, vene keele oskus. Tel 527 8685.

PÕLLUNDUS

Hobuse kõdusõnnik, al 20 kotist 
tasuta vedu. Tel 5450 8055.

Ostan MTZ, T16, T25, T40 AM, 
Saksa virtsapüti, Kirgistani pressi. 
Tel 5609 6431.

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

OÜ SaavasteLoos pakub mett  
Valgamaa metsadest ja niitudelt,  
7 €/kg. Toome ka kohale. 
Tel 5340 8988.

SÕIDUKID

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

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

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

TEADE

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

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

Katuste süvapesu ja värvimine. 
Akende pesu ja veerennide  
puhastus. Tel 5638 8994.

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

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, 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.

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

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

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

Teostame elektriinstallatsiooni 
töid (kaabeldus, pistikute, lülitite 
paigaldus, vahetus jms). 
Tel 5881 1312.

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

MÜÜK

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

Kaminapuud, kütteklotsid ja 
puitbrikett. Tel 5818 8863.

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.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

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,  
30cm, 50cm ka võrkkotis. 
Tel 504 7799.

Müüa lõhutud küttepuud (lepa-
puu), puu ilus ja kvaliteetne, hind 
al 37 €/rm. Valga ja Antsla piir-
kond. Tel 5811 0375.

Müüa põranda-, voodri- ja ehitus-
laudu. Erinevad laiused. Vedu tasu-
ta. Tel 506 4651.

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

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

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

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

Müüa soodsa hinnaga sealiha.  
Vajadusel tükeldamine. 
Tel 5354 3002 või 513 3787.

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

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.

OST

Vanavara ja raamatute kokkuost. 
Tel 517 4050.

KASUTATUD ASJAD

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

Avaldame kaastunnet sõber 
Heinole ja Toomasele abikaasa 

ja ema

NIINA MUSTA
kaotuse puhul. 

Toomas, Mati, Andrus

Südamlik kaastunne Marele 
ja Toomasele perega kalli õe 

ja ema 

NIINA MUSTI
kaotuse puhul. 
Ingrid perega

Kaastunne perele ja teistele 
lähedastele

NIINA MUSTA
kaotuse puhul. 

Kuperjanovi 62a majaelanikud

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

NIINA MUST

Kallist õde mälestab ja avaldab 
kaastunnet omastele Mare.

Kaua naabruses elatud,
rõõme ja muresid jagatud...

NIINA MUST

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet lähedastele. 

Naabripered Kõomägi, Talvik, 
Väin ja Männiste

Me kaotus on suurem,  
kui aimasid Sa.  
Võiksid olla me juures,  
kui olla vaid saaks...

ELLO OJAMETS
14.05.1949–16.04.2000

Meenutame ja mälestame  
70. sünniaastapäeval kallist 

ema, vanaema, ämma ja õde. 
Tütar Evelyn perega, õde Evi ja 

vend Rein

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa...

NIINA MUST

Südamlik kaastunne omastele. 
Mälestavad Maimu, Tiiu, Tiina, 

Ellen, Olev.

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

NIINA MUST

Südamlik kaastunne 
abikaasale, pojale perega ja 

teistele lähedastele. 
Maiga, Tõnu, Andres

Ei taastu päev,
mis igavikku loojus,
jääb alles ainult
mälestuste soojus...

NIINA MUST

Südamlik kaastunne kõigile 
lähedastele. 
Aino ja Jaak

Sinu päike loojub,
eluraamat sulgus,
algas mälestuste maa...

Südamlik kaastunne Marele 
kalli õe ja kõigile omastele 

armsa

NIINA MUSTI
kaotuse puhul. 

Thea, Leili, Ellen, Rita,  
Silvi, Vilma

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestustemaa...

ARTUR LINDEGRÖN
12.05.1934–26.01.2012

Kallist abikaasat, isa, vanaisa ja äia mälestavad 85. sünniaastapäeval 
abikaasa Linda ja tütar Ere perega.

Kui elab veel su emake,
siis rikas oled sa.
Kui suigub ta kord unele,
end tunned vaesena...

Teatame sügava kurbusega, et lahkus meie kallis abikaasa, ema, 
vanaema ja ämm

NIINA MUST
09.10.1944–08.05.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 14. mail kl. 12 Valga Jaani kirikus,  
muldasängitamine Laatre I kalmistul.

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

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD

 


