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Kesk 10, Valga.

KINNISVARA
Anda üürile 2-toaline korter Valgas 
Pärna pst. Tel 505 6458.

Anda üürile 3-toaline ahiküttega 
korter Valgas E. Enno 22. Pesemis-
võimalus korteris. Tel 502 4576.

Müüa maja Tõrvas Ujula 2 (Vana-
mõisa järve ääres, gümnaasium 
lähedal, h 80 000 €). Tel 5382 9243.

Müüa maja Valgas.  
Kinnistu 1156 m². Tel 5805 2959.

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

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 liitumistega elamukrunt  
Tõrva linnas, Oa 24. Tel 5552 5746.

Ostan keskküttega 3-toalise korteri 
Valgas. Soov. 1. või 2. korrus. 
Tel 5353 2446.

OÜ Estest PR ostab põllu- ja 
metsamaad. 
Tel 504 5215, 514 5215.

LOOMAD
Müüa lambad koos talledega. 
Tel 526 4402.

Müüa Kaukaasia lambakoera kutsi-
kad. Tel 565 9627.

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

MUUD
Müüme kalamaime, et asustada 
nendega kohalikke veekogusid. 
Eesti piires kohalevedu tasuta. 
Tel 5647 6767.

Soodsalt müüa tühje mesitarusid, 
vurr ja igasuguseid mesinduses 
vajalikke tarvikuid. Tel 5341 2864.

TÖÖ
Nakatu turismitalu Valgamaal 
pakub tööd MAJAHOIDJALE (võib 
ka osaline tööajaga). Tööülesanded: 
koristamine ja heakorratööd.  
Võimalus elada kohapeal. Töö sobib 
ka vanemale tegusale ja puhtust 
armastavale inimesele. Tel 513 4024 
või ants.jarvmagi@gmail.com

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

Sõidukite kokkuost (auto, buss, 
veok, haagis, tehnika). 
Tel 5567 8016.

Müüa VW Golf 4, 2003, 1,6, 77 kW. 
Tel 5341 7318.

TEADE
5. mail kell 9-15 emadepäeva laat 
Räpinas Tuletõrje väljakul. Keskoja 
OÜ. Tel 5661 8707.

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

Betoonitööd. Tel 5634 5782.

Elektritööd, projektid, auditid, käit. 
Tel 5684 7007.

Eritellimusel gofreeritud plekist 
ahjukestade ja jpt plekist toodete 
valmistamine. Fotod: teenus.info/
kasutaja/reinroose. Veskioja 12, 
Võru, tel 510 9696.

Fassaadide ja katuste puhastami-
ne ning värvimine.  
www.paintsol.eu Tel 5698 3903.

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

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; 
Võru, Jüri 19a, N kl 10–16; Valga, 
Vabaduse 26, R kl 10–16. Imre Aria, 
tel 516 2099.

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

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 tee-
nuseid: ehitus- ja ohtlike jäätmete, 
kile- ja paberjäätmete, pakendi-
jäätmete vastuvõtt; vanametalli 
kokkuost; prügikonteinerite pai-
galdamine objektidele; multilift-
veod; lammutusteenus. www.
maricom.ee, tel 5805 8032.

OHTLIKE PUUDE LANGETAMINE. 
Tel 505 4983, www.ohtlik.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.

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

Õunapuude lõikus. Tel 5394 2369.

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

Üldehitustööd. Tel 5682 1908.

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

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

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

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

Pehme mööbli parandus. 
Tel 5631 3996.

SOODNE FEKAALIVEDU, 
tel 510 9995.

Teeme ehitus- ja lammutustöid. 
Tel 5807 8644.

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

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.

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

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

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa 30 cm pliidipuud, pakitud  
45 l kotti. Hind 2.- €. Tel 5801 5192.

Atria Eesti AS pakub Valgas tööd 
hooajatöölistele pooltoodete 
pakendajaks, hooajatöö kuni  
30. august. Töövahetuse algused 
on alates kl 6, töö on graafiku alu-
sel. Ettevõte pakub korralikku töö-
tasu, soodsa hinnaga lõunasööki, 
tasuta ujumisvõimalust. Palun  
saada esimesel võimalusel oma CV 
märksõnaga «pakendaja» e-posti 
aadressile personal.estonia@ 
atria.com või täida andmed koha-
peal, aadressil Metsa 19, Valga.  
Tel +372 5853 8000, ettevõtte 
kodulehekülg www.atria.ee

Autolink otsib Eesti sisetööle  
CE-kategooria treilerijuhti.  
Laadimised meie Paldiskis termina-
lis, sihtkohtadeks kõik Eesti auto-
poed. Töövahendiks väiksem Volvo 
veok, millega saab vedada kuni 6 
sõiduautot. Tööpäevad E-R ja kõik 
ööbimised kodus. Toetame kolimi-
sel Paldiskisse või selle lähiümbru-
sesse. Tel 511 1327.

OÜ Saru Lauavabrik ootab oma 
meeskonda CNC-pingi operaato-
rit. Tel +372 505 7213.

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

PÕLLUNDUS

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

Müüa punase ristiku seemet. 
Tel 5649 6224.

Müüa rulliheina, 50 tk. 
Tel 5391 6060.

Müüa sõnnikut. Tel 5592 7987.

Müüa Saksa heinapress K-454, 
kaks 3-kettalist kaarutajat, rootor-
niiduk, 4, 5 alust Unikivi. 
Tel 5398 5416.

Ostan traktori ja põlluriistu. 
Tel 5609 2292.

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

Äksis müüa maasika- (0,20 €) ja 
vaarikataimed (1 €). Tel 5394 2369.

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

Puksiiriteenus kuni 3 t. 
Tel 5865 2652.

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

Puhastame põllud, kraavid 
võsast. Hakime raiutud materjali. 
Küsi pakkumist. Tel 506 3240.

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.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Tel 5679 3951.

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

Tiigre Teenused OÜ: kaevude  
kaevamine ja puhastus, ohtlike 
puude raie, hekkide pügamine, 
võsa ja viljapuude lõikus, muru 
niitmine traktori ja trimmeriga. 
Tel 5647 5546.

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

Tõsteteenus Valgamaal. Käin ka 
Valmiera Depoos. Tel 5805 6056.

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

Müüa latikamaime. 
Tel 520 7691, 504 9556.

Müüa liiva, kruusa, killustikku, 
sõelmeid, mulda (1-35 tonni). 
Kopatööd. Tel 528 3255.

Müüa mesilaspere Jaanikeses. 
Tel 518 6083.

Müüa mesilasperesid Langstrothi 
raamil. Tel 5562 8654.

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

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

Müüa lõhutud küttepuid koos 
transpordiga Tõrva vallas.  
Hind 33 €/rm. Tel 526 8766.

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

Müüa Valgas elektriline viljaveski 
ja puulõikamise saag. Tel 524 9829.

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

Ostan mesilasperesid. 
Tel 517 4014.

Ostan traktoreid üle Eesti. 
Tel 5884 1935.

Ostan lepapuu raieõigust Valga-
maal ja Võrumaal. Helista ja küsi 
hinnapakkumist! Tel 510 7092.

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

KASUTATUD ASJAD
Müüa rootorniiduk, kartulipanija-
vaheltharija, kartulipanija, põllu-
rullid, kultivaator, võrkäke, täisvint-
ader (1, 2, 3 hõlmaga), pealsepurus-
taja, kühvel, külvik, kartulisaputaja, 
T-25, T-40 AM. Tel 516 3405.

Ostame
 • paberipuitu
    Kunda ja Pärnu terminalis
 • metsakinnistuid
 • kasvava metsa raieõigust

Södra Metsad OÜ
Merivälja tee 1, 11911 Tallinn
Tel 516 3569 • taavi.mullerson@sodra.com
www.sodrametsad.ee

• Maakütte paigaldus
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Tel 524 3607, metsaserv@gmail.com

OSTAME
METSAKINNISTUID

KÕIGIST PAREM HIND!

KA KOOS PÕLLUMAAGA

MÜÜGISALONG
myyk@kerised.ee • www.kerised.ee
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Elu on laul – on habras ta viis, 
heliseb hetke ja katkeb ta siis...

Mälestame 

EVI PINDMAT
Siiras kaastunne Pilvile, Peetrile ja Priidule peredega  

kalli ema, ämma, vanaema ja vanavanaema lahkumise puhul.
Aino, Aavo, Heli, Kati ja Mati peredega

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

Elmar, Maie ja Tamara peredega! 
Südamlik kaastunne teile kalli 

IRENE SAVI
kaotuse puhul. 

Ere, Liina ja Änny peredega

Meie südames Sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele...

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

LEONHARD VENDIK
07.04.1932–26.04.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 4. mail kl 15 Valga Jaani kirikus,  
muldasängitamine Tartu mnt kalmistule.

Siiras kaastunne Helvile ja poegadele peredega  
kalli abikaasa, isa ja vanaisa

LEONHARD VENDIKU
kaotuse puhul. 

Perekonnad Meltsa, Lillipuu, Viiding, Toots, Peterson,  
Lillepool, Missik ning Evi ja Endla

Mälestame kallist 

IRENE SAVI
ning avaldame kaastunnet 

lastele peredega. 
Valentina, Ene, Kalle, Inta ja 

Andres perega

IRENE SAVI
Mälestame ja avaldame 
kaastunnet omastele. 
Naabrid 1. trepikojast

Siiras kaastunne Pilvile  
kalli ema

EVI PINDMA
kaotuse puhul. 
KÜ Ööbiku 1

Mälestame endist naabrit ja 
töökaaslast

LINDA PETERSONI
Avaldame kaastunnet Reedale 

perega. Guido, Heida, Helju, 
Elle, Kalju, Eva, Ene, Toomas

Südamlik kaastunne Maretile 
perega ema

IRENE SAVI
kaotuse puhul. 
Ele, Ülle ja Pille

Südamlik kaastunne Valter 
Vendikule kalli venna

LEONHARD VENDIKU
kaotuse puhul. 

Raimu, Kudres ja Vaike

Siiras kaastunne Tamarale, 
Maiele ja Elmarile peredega 

ning Vaike perele kalli

IRENE SAVI
kaotuse puhul. 

Perekond Kronberg

Kallis Janar perega! Meie 
südamlik kaastunne armsa 

vanaema

IRENE SAVI
kaotuse puhul. Merle, Märt, 

Evelyn, Ants lastega

Siiras kaastunne Monika 
Kaurile kalli

ISA 
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Valga põhikooli 
Vabaduse tn majast

Sügav kaastunne Pilvi 
Pindmale kalli ema

EVI PINDMA
kaotuse puhul. 

Valga Priimetsa kooli kollektiiv

Südamilik kaastunne Peetrile 
ema

EVI PINDMA
kaotuse puhul. 

Klassikaaslased Valga 
gümnaasiumist

Mälestame head naabrit

JELENA KULASALU
ja tunneme kaasa tütardele 

peredega. 
Naabrid Uus 12 1. trepikojast

Südamlik kaastunne Pilvile ja 
Peetrile peredega kalli ema

EVI PINDMA
lahkumise puhul. 
Kersti pere ja Silvi

Näe, praegu metsa taha  
päike suri, 
mis aitaks hüüe: «Ära mine veel!»

Südamlik kaastunne Peeter 
Pindmale perega kalli ema, 

vanaema ja ämma

EVI PINDMA
kaotuse puhul. 

Perekonnad Mäesalud, 
Jõekaldad ja Talvojad

Silmanurgas kalliskivi,
lein on selle nimi... 

Südamlik kaastunne Pilvi 
Pindmale perega ema, 

vanaema ja vanavanaema 

EVI PINDMA
surma puhul. 

Valga militaarteemapargi 
kollektiiv

Kevadtuultega läksid Sa teele, 
hea mälestus Sinust jääb meelde...

Südamlik kaastunne Leole 
ja tema perele kalli abikaasa, 

vanaema ja ämma

MAIMU TREU
kaotuse puhul. 

Eha ja Martin

Südamlik kaastunne  
Maiele, Tamarale ja Elmarile 

peredega kalli ema

IRENE SAVI
surma puhul. 

Eduard ja Õnne  
peredega

Aeg annab teised tagasi,
ei emasüdant iialgi…

Südamlik kaastunne Tamarale 
kalli ema

IRENE SAVI
kaotuse puhul. 

Hummuli koolipere

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

Mälestame kauaaegset kallist 
naabrit

EVI PINDMAT
ja tunneme kaasa omastele. 

Roosi 11a 1. trepikoja elanikud

Sügav lein jääb südamesse,
valupisar silmadesse...

Südamlik kaastunne Pilvile ja 
Peetrile peredega kalli ema, 
vanaema, vanavanaema ja 

ämma

EVI PINDMA
kaotuse puhul. 

Galina, Aliide, Enn, Galina, Jaan, 
Luule, Irina, Andrus, Erika, 

Anne, Tatjana

Siiras kaastunne teile, Leo, 
Annika ja Caroline, kalli 

MAIMU TREU
kaotuse puhul. 

Kaja ning Kersti ja Veljo 
peredega

Miks läksid nüüd,  
kui loodus ellu ärkab? 
Ei aita hüüd, et ära mine veel!

Puhka rahus, armas

MAIMU TREU

Sügavas leinas perekond Soro, 
Laine ja Maie

Kevadtuultega läksid Sa teele, 
hea mälestus Sinust jääb meelde...

Avaldame kaastunnet 
omastele kalli

IRENE SAVI
lahkumise puhul. 

Mälestavad sõbranna Leida, 
Mare, Elo, Andžei ja Avo.

Valus on mõelda, 
et Sind enam ei ole...

Südamlik kaastunne Tamara, 
Maie ja Elmari peredele kalli 

ema, vanaema, ämma

IRENE SAVI
kaotuse puhul.

Mälestab Milvi perega.

Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid...

Südamlik kaastunne Sulle, 
Leonhard Treu, kalli abikaasa

MAIMU TREU
kaotuse puhul. 
Urmas perega

Maga vaikselt, puhka rahus – 
südamed on Sinuga. 
Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega.

Avaldame kaastunnet Inesele, 
Irenale, Ingale ja Hannale kalli 

ema ja vanaema 

JELENA KULASALU
surma puhul. Aivar, Maarja, 

Rainer ja Janne perega

Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on Sinuga. 
Mälestuste päikesekullas 
jääd Sa ikka meiega.

Kallis Ines! Seisame leinas Sinu 
kõrval, kui jätad hüvasti oma 

kalli emaga. 
Maarika ja Oleena peredega

ASTA LEMBERG

Kallist ema mälestab ja 
meenutab sünniaastapäeva 

puhul Andre.

Su kodu on nüüd seal,  
kus Linnutee, 
see helendav rada,  
see tähine kee...

Mälestame kallist klassiõde

KATI KERSNAT
Südamlik kaastunne omastele. 
Endise Tsirguliina keskkooli 14. 

lend koos klassijuhatajaga

Siiras kaastunne Leole  
kalli abikaasa

MAIMU TREU
kaotuse puhul. 

Meryt, Merike ja Alla

Kui juhtub nii, et ema läheb ära 
ja teda hoida enam me ei saa, 
jääb tühjaks tuba, päike kaotab sära...
Kuid mälestustes elama jääd sa.

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis ema, vanaema ja 
vanavanaema

EVI PINDMA
19.10.1939–28.04.2019

Leinavad tütar ja poeg peredega. 

Ärasaatmine 3. mail kl 10 Valga matusetalituses Sinilill.  
Pärgi ja kimpe palume mitte tuua.

Jäid tehtud, tegemata teod,
nii palju hellust andnud peod,
jäi kaduvkauge koduhõng
ja ajahabras elulõng... 
(O. Saar)

Kallist tütrekest ja tütretütart

MERLIN MALLEUST
05.04.1983–01.05.2005

mälestavad 14. surma-aastapäeval 
omaksed.

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

EDA LIBLIK
04.05.1954–09.03.1991

Meenutame ja mälestame  
65. sünniaastapäeval kallist ema ja õde. 

Margit ja Marek ning Mare ja Ilse peredega
524 3904

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

Helistades telefonile
666 2525

kohapeal
Meie klienditeenindustes

levi@postimees.ee
Kirjutades e-posti aadressile

postimees.ee/grupp
Meie veebilehel

PIKENDA OMA 
LEHETELLIMUST – 

SEE ON IMELIHTNE!

Tellimust saab pikendada nii:


