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KINNISVARA
Anda üürile 1-toal mugavustega 
korter Valga kesklinnas. 
Tel 5598 0350.

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

Anda rendile äripind 60 m², asuko-
haga 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 suvila Valga vallas Riisalis 
Pärna 7 (krunt 2041 m²). 
Tel 5360 1624.

Müüa kõrvalhoonetega ja 2 kinnis-
tuga taluhoone Seto kuningriigis,  
2 ha. Olemas saun, tiik, allikaveega 
kaev, elektrileping, tööstusvool, 
aastaringne ligipääs. 34 000 €. 
Tel 5666 3641.

Müüa remonti vajav suurem 
majaosa Valgas. Tel 5383 7713.

Müüa renoveerimist vajav talu 
Valgamaal Õru vallas (1,9 ha maad, 
oja ääres). Tel 5354 2991.

Müüa Valgas vaikses eramajade 
rajoonis kinnistu. Krunt 1726 m², 
amortiseerunud elumaja, (veevär-
giga liitumise võimalus), garaaž, 
väike saun, hinna sees aiahooldus-
tehnika. Hind 15 000 €. Tel 511 9597.

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

Müüd juba pikemat aega talu-
kohta, maad või metsa? Meie 
vaatame üle kõik objektid. Saada 
oma pakkumine www.maatulu.ee 
või küsi lisa telefonil 501 9917.

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 metsa- ja põllumaad. 
Tel 5393 6382.

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, füüsikaõpe-
taja, sotsiaalpedagoog, logopeed. 
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni  
(võib olla omandamisel) tõendavate 
dokumentide koopiad saata hilje-
malt 5. juuniks 2019 aadressil 
direktor@keeni.edu.ee, 
mailto:direktor@keeni.edu.ee või 
Kooli tee 2, 67012 Keeni, Otepää 
vald. Tel 5918 2772, Maire 
Murumaa.

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

Pakun tööd rahvusvaheliste vedude 
autojuhile EESTI-SOOME-EESTI 
suunal. Tel 501 3193.

Töö kodukontoris rootsi keele 
oskajale: otsime klienditoe 
töötajaid Rootsi online toidu-
poele. Tööülesanded: klientide 
nõustamine ja probleemide 
lahendamine telefoni, e-posti ja 
live-chati teel, töö koordineeri-
mine osakondade vahel. Vajalik 
väga hea rootsi keele oskus 
kõnes ja kirjas. Paindlik tööaeg 
graafiku alusel. Küsi 
lisa: 5354 3726 või 5373 5454, 
mirjam@mat.se, maris@mat.se. 
Finemang OÜ.

PÕLLUNDUS
Hobuse kõdusõnniku soodusmüük 
kotiga koju. Tel 5450 8055.

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.

Ostan traktori ja põlluriistu. 
Tel 5613 1000.

SÕIDUKID
Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

Ostan talukoha koos maaga. 
Tel 504 1944.

Ostan heas seisukorras maja  
Valga linnas. Tel 5305 1925.

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 ligipääse-
tavus aasta ringi hea. Eeldame 
elektriliitumise ja kaevu olemasolu. 
Tel 5196 0187.

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

Äntu Mõis müüb 02.06 3-kuuseid 
pruune Lohmann Browni tõugu 
ja 10 kuud munenud Lohmann 
Browni mahekanu järgmistes 
Valgamaa bussipeatustes:  
kl 7.30 Palupera, 7.45 Hellenurme,  
8.00 Päidla, 8.15 Kastolatsi, 8.30 
Otepää turg, 9.00 Sihva, 9.30 Restu,  
9.45 Sangaste, 10.00 Lossiküla,  
10.15 Laatre, 10.30 Sooru,  
10.45 Valga turg, 11.30 Hummuli,  
12.00 Tõrva, 12.15 Helme,  
12.30 Linna, 12.45 Riidaja,  
13.00 Leebiku, 13.15 Rulli,  
13.30 Jõgeveste, 14.00 Kuigatsi,  
14.15 Puka, 14.30 Aakre. 
Tel 326 1353, 327 0206, 
ringil 5664 3113, www.antumois.ee

METSAMATERJAL
Ostan 3-meetrist lepa küttepuud. 
Tel 502 2738.

TÖÖ
AS ISS Eesti pakub tööd puhastus-
teenindajatele Põlvas ja Võrus. 
Tel 731 4370.

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

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

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

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

Müüa Seat Inka (2000, kehtiv 
ü.v. 09.2019). Tel 5622 3716.

Ostan suure kabiiniga traktori 
MTZ-82. Tel 552 7955.

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

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

Betoonitööd. Tel 5634 5782.

Ehitus, remont, siseviimistlus 
Tartumaal ja naabermaakon-
dades. Pikaajaline kogemus. 
www.kevori.ee Tel 5622 9840.

Kaeveteenus miniekskavaatoriga 
JCB 8018. Tel 520 6757.

Kaevetööd väikeekskavaatoriga  
(2 t). Tel 5627 5133.

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

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

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; vana-
metalli kokkuost; prügikonteine-
rite paigaldamine objektidele; 
multiliftveod; lammutusteenus. 
www.maricom.ee, tel 5805 8032.

 

TURVAKODUTEENUS
JUHTUMIPÕHINE NÕUSTAMINE

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE
ÕIGUSABI

                                                     Teenused on tasuta. 

Vägivallast on väljapääs. 
Aitame Sul seda leida.
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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

• Kui oled 
jõudnud elu 
ristteele ja ei 
tea, millist 
rada minna, 
helista
900 1727 ja 
vali 4, vastan 24/7. Ennustaja Helle

• Kui kahtled, 
või oled 
ebakindel, 
aitan leida 
lahenduse. 
Ennustamiseks 
kasutan Osho 
zen-taro kaarte. Helista 900 1727 ja 
vali 3. Vastan teile 24/7.
Ennustaja Annela

• Ennustan 
taro-, 
šamaani-, 
astroloogia-, 
ruuni-, ingli-, 
universumi, 
tava-, mustlas- ja kalliskivikaarti-
dega.  Helistage 900 1727 ja valige 
8. Vastan teile 24/7.
Ennustaja Mari-Liis



Kesk 10, Valga.
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OHTLIKE PUUDE LANGETAMINE. 
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

OÜ Semt teostab korteriühis
tute tervikrenoveerimist. 
Tel 506 2377.

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

Puksiiriteenus kuni 3 t. 
Tel 5865 2652.

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.

Septikute, biopuhastite paigaldus 
ja müük. Tel 5757 0202.

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

Sünnipäevale mustkunstnik/ 
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Teemantpuurimine. Tel 5668 9845, 
www.teemantpuur.eu

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

Ehitan korstnaid ja korstnapitse, 
vajadusel plekitööd. Kutsetun-
nistus. Tel 5624 0880.

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014,  
95 s/m.

Erinevad kaevetööd roomik
ekskavaatoriga. Tel 5351 1321.

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

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727.

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

Leegisoojus OÜ pottsepatööd, 
veoteenus 1,5 t kaubikuga. 
Tel 5606 0282.

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.

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 pelletit (975 kg, 190 €). 
Tel 523 8503, 433 3130. Vedu.

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

Müüa liiva, kruusa, killustikku, 
sõelmeid, mulda (135 tonni). 
Kopatööd. Tel 528 3255.

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

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

Müüa tisleripink, Nokia 6310i. 
Tel 517 0066.

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

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.

Müüme erinevaid kalamaime,  
et asustada nendega kohalikke 
veekogusid. Eesti piires kohale-
vedu tasuta. Tel 5647 6767,  
www.onnekalake.ee

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.

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

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 
lõigatud materjali. Küsi pakku-
mist ja teeni oma võsast tulu. 
Tel 506 3240.

Värvin maju ja katuseid. 
Tel 5687 2994.

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

Soodne puksiir ning veo ja koli
misteenus. Tel 5787 8678.

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.

Kasutatud plastikvälikäimlad. 
Tel 506 8501.

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

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

Silva Kodukaupade poes müügil 
laias valikus turbad, mullad, 
väetised. Tel 766 9331.

USA TODAY kauplus müüb 
soodsa hinnaga kasutatud  
riideid USAst. Kasti hinnad alates  
2 €/kast.  
E-post nurkmarje@gmail.com, 
tel 516 5752, www.usatodaystyle.eu

Müüa lõhutud küttepuud koha-
letoomisega. Lepapuu. Pikkus 
vastavalt soovile. Tel 5811 0375.

Valgas müüa küttepuid: toores 
lepp 36 €/m³, toores kask 45 €/m³. 
Tel 505 2961.

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

Ostan garaaži Valgas. Tel 5612 1631.

Ostan murutraktori. Tel 5382 2006.

Ostan raamatuid ja erinevat  
vanavara. Tel 5629 8981.

Ostan sõjaaegse Eesti sõduri 
kaelažetooni (maksan 100 €). 
Tel 5558 8070.

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

VANAVARA
Ostan igasugust vanavara, ka 
võrri, mootorratta, jalgratta ja 
auto varuosi. Tel 513 9927.

KASUTATUD ASJAD
Antiikesemete, kunsti, raamatute ja 
vanavara ost. Tel 5804 6910.

Müüa rootorniiduk, suur silohei
nakorjekäru, liikuva põhjaga põllu
rullid, kartulipanija, kartulisaputaja, 
pealsepurustaja, kühvel, täisvin-
tader 2, 3 hõlmaga, T-25, T-40HM. 
Tel 516 3405. 

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

Ostan Vene rootorniiduki ketastega 
lõikeplaadi või kogu niiduki, võib 
vajada remonti. Tel 5664 7558.

Siiras kaastunne Karinile 
perega kalli

JAAN JÄRVMÄE
kaotuse puhul. 

Ellen ja Enn

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet Peetrile perega 

ARNOLD PIHU
kaotuse puhul. 

Naabrid Peeter ja Jaan 
peredega ning Eduard

Siiras kaastunne lähedastele 
kalli

HILJE KUTSARI
kaotuse puhul. 

Carmen, Mahta, Ilme, Juta, 
Mare ja Saima

Puhka rahus, kallis sõber

ARNOLD PIHU
Sügav kaastunne omastele. 

Arvo ja Ilme

Südamlik kaastunne Raina 
Tammele perega kalli isa

HEINO TAMME
kaotuse puhul. 

Kolleegid Lüllemäe põhikoolist

Avaldame kaastunnet Reinule 
ja lastele armsa

NIINA TOOMI
kaotuse puhul. 

Perekond Sildnik

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

Südamlik kaastunne Endlale 
kalli

ARNOLD PIHU
kaotuse puhul. 

Silvi, Albert ja Monika perega 

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

Südamlik kaastunne Rainale 
kalli isa 

HEINO TAMME
kaotuse puhul.

Alesja, Saima ja Maire

Silmanurgas kalliskivi,
lein on selle nimi... 

Siiras kaastunne Peetrile 
perega kalli

ARNOLD PIHU
kaotuse puhul. 

Perekonnad Kurusk, Viks, 
Lillemets

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Siiras kaastunne Rannarile 
kalli isa

HEINO TAMME
kaotuse puhul. 

Töökaaslased kiirabist ja Liilia

Elad edasi meeltes ja mõtetes, 
oled alati koduste seas.

LAINE VALGE
07.02.1949-30.05.2014

5. surma-aastapäeval 
mälestavad lesk ja lapsed 

peredega.

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

Südamlik kaastunne Helele 
abikaasa ja tema perele

HEINO TAMME
kaotuse puhul. 

Tiiu ja Taimo perega

Me vaikses leinas  
langetame pea... 

Siiras kaastunne Keidile armsa 
vanaisa

HEINO TAMME
kaotuse puhul. 

Linnamäe talu pere

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

Südamlik kaastunne Kristile, 
Karelile ja Tiinale kalli isa ja 

abikaasa

RAIVO JÄRVIKU
surma puhul. Nele, Annika,  

Ele ja Triin peredega

Sul seljataga pikk on tee, 
aeg puhkama on minna...

Mälestame hääd naabrimeest

JAAN JÄRVMÄGE

Sügav kaastunne Karinile 
lastega. 

Naabrilapsed Maie, Mare ja 
Heldur peredega

Valus on taluda kesk kevade hurma
kaotuse valu ja surma...

Teatame kurbusega, et on lahkunud meie kallis abikaasa, isa ja vanaisa

HEINO TAMM
18.07.1938–29.05.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 4. juunil kl 13 Lüllemäe kirikus,  
muldasängitamine Lüllemäe kalmistule.

Tuul unustab küsida, jäljed tasandab liiv,
kuid meie mälestustest iialgi 
sind aastad ei vii.

Mälestame oma kauaaegset töökaaslast 

LEILI VALTERIT
ja avaldame kaastunnet omastele.

Töökaaslased ja sõbrad Valga õmblusvabriku päevilt

  

• Maakütte paigaldus

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

Tel 524 3607, metsaserv@gmail.com

OSTAME
METSAKINNISTUID

KÕIGIST PAREM HIND!

KA KOOS PÕLLUMAAGA

524 3904


