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

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 korter 
Valgas. Tel 5564 0089.

Põllumaa ja metsa ost parimate 
hindadega. Võib pakkuda ka talu-
kohti. Tel 5620 4096.

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

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 pakkumi-
sed vaatame üle ja võtame ühen-
dust. Tel +372 528 8784, info@
metsavara.ee, www.metsavara.ee

Ostan 1-toalise korteri 
Valgas, 1.–3. korrus. Hind 
kuni 5000 €. Tel 5672 6561.

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 
ligipääsetavus aasta ringi hea. 
Eeldame elektriliitumise ja kaevu 
olemasolu. Tel 5196 0187.

METSAMATERJAL

Ostan 3-meetrist lepa küttepuud. 
Tel 502 2738.

TÖÖ

Atria Eesti AS pakub Valgas 
põhikohaga tööd valmistoo-
dangu pakendajale. Töövahe-
tuste algused on kl 6, 8 ja 14.30, 
töö graafiku alusel. Palun saada 
esimesel võimalusel CV märksõ-
naga «Valmistoodangu paken-
daja» e-posti aadressil personal.
estonia@atria.com või täida 
andmed kohapeal, aadressil 
Metsa 19, Valga. Tel 5853 8000, 
ettevõtte kodulehekülg  
www.atria.ee.

Ostan kartuli- ja heinatehnikat 
ning traktori. Tel 5382 2006.

SÕIDUKID

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

TEADE

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

TEENUS

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

A. Wetron OÜ teostab puhas-
tusteenust, põrandate vahata-
mist, ehitusjärgset koristust. 
Tel 5691 0860.

Betoonitööd. Tel 5634 5782.

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

Kaevude puhastus, septikute 
paigaldus, veetrasside ja  
kanalisatsiooni 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.

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

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.

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

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014,  
95 s/min.

Erinevate piirdeaedade ja  
väravate valmistamine ja paigal-
dus. Tel 502 3856.

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

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

Kõigi liikurmasinate rehvide, 
velgede, sisekummide müük, 
paigaldus. Tel 526 8498, info@
gersamia.ee, www.gersamia.ee.

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

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

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.

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.

Atria Eesti AS pakub Valgas 
tööd markeerijale. Töövahetuse 
algused E–N kl 9.30, P kl 7, töö 
graafiku alusel. Täistööaeg, täht-
ajatult, vajalik eesti keele oskus. 
Palun saada esimesel võimalusel 
oma CV märksõnaga «markee-
rija» e-posti aadressil personal.
estonia@atria.com või täida 
andmed kohapeal, aadressil 
Metsa 19, Valga.  
Tel +372 5853 8000, ettevõtte  
kodulehekülg www.atria.ee

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

Falston OÜ pakub tööd C-kat 
veoautojuhile Eesti-sisestele 
jaotusvedudele. Tel 521 9338.

Kui pead oluliseks õppija arengut 
ja väärtustad koostööd, siis 
Keeni põhikool ootab 2019/2020. 
õppeaastast oma meeskonda just 
sind. Pakutavad töökohad: laste-
aiaõpetaja, klassiõpetaja, füüsi-
kaõpetaja, sotsiaalpedagoog, 
logopeed. Avaldus, CV ja kvalifi-
katsiooni (võib olla omandamisel) 
tõendavate dokumentide koopiad 
saata hiljemalt 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 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.

SA Tilsi Perekodu otsib tööle 
perevanemaid vanemliku hoolit-
suseta lastele ja noortele. Pereva-
nem korraldab igapäevast 
pereelu kuuele lapsele 5 järjesti-
kulisel ööpäeval kaks korda kuus. 
Ootame meeskonda rõõmsa-
meelset ning lapsi ja noori armas-
tavat inimest, kellel on vähe-
malt 25 aastat vanust, keskeriha-
ridus, 2-aastane töökogemus 
laste ja noortega, B-kategooria 
juhiload ning arvutioskuse kesk-
tase. Läbitud või läbimi-
sel 160-tunnine perevanema ja 
kasvataja täiendkursus. Vajalikud 
dokumendid: CV ja motivatsioo-
nikiri. Kandideerimise tähtaeg:  
10.06.19, lisainfo ja avaldused 
saata tilsi.peremaja@gmail.com 
märgusõnaga «kandideerimine».

PÕLLUNDUS

Hobuse kõdusõnniku soodus-
müük kotiga koju. Tel 5450 8055.

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

Puksiiriteenus kuni 3 t. 
Tel 5865 2652.

Puurkaevude rajamine ja puhas-
tamine. Vee- ja kanalisatsioonito-
rustike, septikute ja süvaveepum-
pade paigaldus. Maaküttesüstee-
mide rajamine.  
Tel 502 1279 ja 526 9604,  
puurkaevumeistrid.ee

Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Tel 5638 1774.

Rakkekaevude puhastamine, 
kaevamine ja süvendamine. 
Tel 5634 4807.

Salvkaevude kaevamine, puhas-
tamine ja remont. Tel 5679 3951.

Salvkaevude kaevamine, puhas-
tamine ja remont. Rõngaste 
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 kanalisatsioonito-
rustike paigaldus. Tel 5306 5322, 
info@reovesi.ee.

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

Sünnipäevale mustkunstnik/
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

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

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.

Müüa ehituslikku saematerjali, 
voodri-, põranda-, terrassilaudu 
ja servamata laudu.  
Pikkused 3–6 m. Laudade värvi-
mine. 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 sauna- ja suitsuahjud, 
boilerid. Vajadusel kaup koju 
kätte. Tel 505 4355.

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

Müüa lõhutud küttepuud Valga 
ja Antsla piirkonnas kohaletoomi-
sega. 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 poolautomaatne höövlite-
rade terituspink (terade pikkus 
max 600 mm). Tel 5619 6184.

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

Raamatud, piiblid, ehted, hõbe, 
mündid, märgid, medalid, fotod, 
fotoalbumid, maalid, seinapil-
did – igasuguse vanavara/kunsti 
ost. Raha kohe. Tel 5649 5292.

Vanavara ja raamatute kokku-
ost. Tel 517 4050.

Ostan vanu raamatuid ja erinevat 
vanavara. Tel 5629 8981.

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.

Südamlik kaastunne Rihole ja 
Evele ema ja kõigile lähedastele 

kalli

VIRVE FALKENBERGI
kaotuse puhul. 

Einar ja Toomas peredega

Avaldan kaastunnet omastele

VIRVE FALKENBERGI
kaotuse puhul. 

Eve Urm

Mälestame toredat ja 
sõbralikku

VIRVE FALKENBERGI
ja avaldame kaastunnet 

omastele. 
Anni ja perekond Pulver

Avaldame kaastunnet Jannole 
vanaema

VIRVE FALKENBERGI
surma puhul. 

Töökaaslased Silva-Agrost

Südamlik kaastunne Laurile 
kalli vanaema

VIRVE FALKENBERGI
kaotuse puhul. 

AS Sangaste Linnase kollektiiv

Mälestan kallist õde

VIRVE FALKENBERGI
Südamlik kaastunne lastele 

peredega. Juhan perega

Mõtetes ja mälestuses jääd 
kestma, kallis

VIRVE FALKENBERG
Mälestab Eha. Südamlik 

kaastunne kõigile lähedastele.

Soe kevadtuul võttis sul käest,
viis sinna, kust tagasi ei tulda…

Südamlik kaastunne  
Ulvele perega

kalli ema ja vanaema

ALLI KORNEVA
surma puhul. 

Setomaa vallavalitsus 

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

Südamlik kaastunne Anneli 
Otile kalli vanaema

LINDA TIGASSONI
kaotuse puhul. 

Tsolgo Arendusühingu liikmed

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

Armsad Anneli, Andres ja 
Madis! Südamlik kaastunne 
teile kalli vanaema ja ema

LINDA TIGASSONI
kaotuse puhul. 

Eha, Meelis, Rita, perekonnad 
Olli, Rätsepp ja Plado

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

Siiras kaastunne lastele 
peredega kalli

VIRVE FALKENBERGI
kaotuse puhul. 

Helena, Katri, Maret, Sirli, 
Marta

Mälestame kauaaegset ühistu 
liiget

KALEV KINSIVERI

Siiras kaastunne omastele. 
KÜ Tähe 16a

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

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD


