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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 mug krt  
Valgas. Tel 5564 0089.

Müüa maja Tõrvas Ujula 2 
(Vanamõisa järve ääres, güm-
naasium lähedal, h 80 000 €). 
Tel 5382 9243.

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

Müüa kõrvalhoonetega ja 2 kin-
nistuga taluhoone Seto kuning-
riigis, 2 ha. Olemas saun, tiik, 
allikaveega kaev, elektrileping, 
tööstusvool, aastaringne ligi-
pääs. 34 000 €. Tel 5666 3641.

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

Ostame metsakinnistuid, raie-
õigust ning põllumaad üle 
Eesti. Parimad hinnad kinnis-
tule 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

Ostan metsa- ja põllumaad. 
Tel 5393 6382.

Autolink otsib Eesti sisetööle 
CE-kategooria treilerijuhti. 
Laadimised meie Paldiskis ter-
minalis, sihtkohtadeks kõik 
Eesti autopoed. Töövahendiks 
väiksem Volvo veok, millega 
saab vedada kuni 6 sõiduautot. 
Tööpäevad E-R ja kõik ööbimi-
sed kodus. Toetame kolimisel 
Paldiskisse või selle lähiümbru-
sesse. Tel 511 1327.

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

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

Vajame Lõuna piiripunktidesse 
hooldustehnikut/kojameest 
suvepuhkuste asendajaks. Töö 
graafiku alusel. Tööülesanded 
on tehnohooldustööde tege-
mine Koidula raudteepiiripunk-
tis ning Koidula ja Luhamaa 
maanteepiiripunktides ja hea-
korra tagamine objekti väliterri-
tooriumil. Nõuded kandidaadile: 
varasemalt kriminaalkorras 
karistamata. Juhiload B-, T-kat. 
Kasuks tulevad elektrialased 
töökogemused, 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.

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.

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

VAHETADA 2-TOALINE  
AHIKÜTTEGA KORTER  
1-TOALISE KORTERI VASTU. 
Tel 5687 3371.

LOOMAD

Linnu talu müüb ettetellimisel 
(tel 503 1485, 501 7500, linnu-
talu@linnutalu.ee) väga häid 
pruune Brown Nicki ja valgeid 
Nick Chicki tõugu kanu kahes 
vanuses: 10 kuud munenud  
4 €/tk ja juunis munemist alus-
tavad noorkanad 7 €/tk. Müük 
P, 12. mail Tõrva bussijaamas 
kl 16.00. Autojuhi tel 564 4408.

Müüa lambad, 14 tk, vanus  
4-5 a. Tel 5667 0647.

MUUD

Soovin Valgas üürida aiamaad. 
Tel 5458 4418.

TÖÖ

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

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

Müüa T40AM, heas korras,  
86. a. Rool väga kerge. Mootori 
õlirõhk korras. Kõik käigud töö-
tavad. Uus aku. Kohaletoomise 
võimalus. 2800 €. Tel 5674 1779.

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

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

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

Müüa AUDI 80 (1991), 66 kW, 
üv. kehtiv. Talvel sõitnud ei ole. 
Tel 5822 9688.

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

TEADE

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

PUKA MÄNGUKESKUS FUN 
KUTSUB LAPSI MÄNGIMA 
NING SÜNNIPÄEVI TÄHIS-
TAMA. Täpsem info  
www.mängukohake.ee

TEENUS

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

Betoonitööd. Tel 5634 5782.

Fassaadide ja katuste puhas-
tamine ning värvimine.  
www.paintsol.eu Tel 5698 3903.

Kaevetööd miniekskavaatoriga 
(2 t). Tel 5627 5133.
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OSTAME PÕLLUMAAD
5340 4975

polluvara@vestman.ee

www.vestman.ee 

materjalide 
 Euroopa suurimaks 

• viljapuud ja -põõsad
• dekoratiivistikud
• käsitöö
• toidu- ja tööstuskaubad
• puu- ja köögiviljad
• aiatarvikud
• käsitöönäitus

Info ja kirjapanek
tel 5903 1967 pärast kl 18.  

Laata korraldab
Otepää aianduse ja mesinduse selts.

OTEPÄÄ KEVADLAAT
pühapäeval, 12. mail kl 8–15
aiandusmaja ees platsil J. Hurda 5

• Maakütte paigaldus



Kesk 10, Valga.
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Kaevude puhastus, septikute 
paigaldus, veetrasside ja kana-
lisatsiooni rajamine. Tel  
5813 5496, www.santeenus.ee

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

Kellassepp, kullassepp, prillide 
remont, graveerimine. 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.

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 paigal-
dus ja hooldus, septikud/bio-
puhastid. Teras/Press OÜ, 
tel 5688 7983,  
aikopatlep@gmail.com

Marico Metall OÜ (Valga, 
Võru 5a) pakub alljärgnevaid 
teenuseid: ehitus- ja ohtlike 
jäätmete, kile- ja paberjäät-
mete, pakendijäätmete vastu-
võtt; vanametalli kokkuost; 
prügikonteinerite paigaldamine 
objektidele; multiliftveod;  
lammutusteenus. www.
maricom.ee, tel 5805 8032.

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

Ohtlike puude raie, okste  
hakkimine, kändude freesimine. 
Tel 5664 1413,  
info@treeservice.ee

OÜ Semt teostab korteri-
ühistute tervikrenoveeri-
mist. Tel 506 2377.

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

Puksiiriteenus kuni 3 t. 
Tel 5865 2652.

Puurkaevude rajamine ja 
puhastamine. Vee- ja kanalisat-
sioonitorustike, septikute ja 
süvaveepumpade paigaldus. 
Maaküttesüsteemide rajamine. 
Tel 502 1279 ja 526 9604,  
puurkaevumeistrid.ee

Üldehituse järelevalve tee-
nus ja nõustamine erama-
jade ja tööstusobjektide ehi-
tamisel. 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 
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.

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.  
Klotsistkorstnad@gmail.com

Pakume Helme kalmistul haua-
hooldust (al 7.- kord) ja hau-
dade haljastust. Tel 5551 2291.

Pehme mööbli parandus. 
Tel 5631 3996.

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

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

Tõrva matusebüroo pakub:  
lahkunu transport 24 h, kõik 
teenused nii haua- kui tuhas-
tusmatuseks, krematoorium. 
Tel 5551 2291, 510 2600.

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

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

Kuivad pakitud kütteklotsid. 
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

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

Müüa lõhutud küttepuud 
(lepapuu), puu ilus ja kvali-
teetne, hind al 37 €/rm.  
Valga ja Antsla piirkond. 
Tel 5811 0375.

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

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

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

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

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, 
puhastamine ja remont.  
Rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240.

Selgeltnägija Kristi nõuande-
liin 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 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.

Teemantpuurimine. 
Tel 5668 9845,  
www.teemantpuur.eu

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

Tänavakivide müük ja paigal-
dus. 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.

OST

Vanavara ja raamatute kokku-
ost. Tel 517 4050.

Ostan traktoreid üle Eesti. 
Tel 5884 1935.

Ostan vanu raamatuid, märke, 
tarbeklaasi, postkaarte, foto-
aparaate, kelli, maale, taluese-
meid jm. Tel 5629 8981.

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.

Kärjepõhjad. Tel 5595 1141, 
www.mesinduskeskus24.ee

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

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

Müüa kasutatud mööblit,  
mootorsaag, mootorratas 
JAWA 50, kaks külmkappi  
(üks jäävaba). Tel 5340 4569.

Müüa saare küttepuid koos 
veoga. Tel 509 3453.

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

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.

KASUTATUD ASJAD

Müüa rootorniiduk, põllurullid, 
kartuli isepanija, kartulipanija 
(torusse), kultivaator, kartulisa-
putaja, pealsepurustaja, kühvel, 
väetisekülvik, täisvintader (2, 3 
hõlmaga), T-40AM, randaal, 
sügavkobesti. Tel 516 3405.

Odavalt müüa kasutatud eter-
niiti (suur tahvel). Tel 524 4335.

Südamlik kaastunne Astale 
lastega kalli ema ja vanaema 

AINO ESPE
surma puhul.

Naabripered Kabritsad ja 
Kopad

Sügav kaastunne Astale ja 
Valterile ema

AINO ESPE
kaotuse puhul. 

Liivia ja Arvo peredega

Siiras kaastunne Aivarile ja 
Lindale kalli vanaema ja ema

MATILDE-ANETTE 
THALI

kaotuse puhul. 
Jaanus ja Heiki

Südamlik kaastunne Asta ja 
Valteri peredele ema, vanaema 

ja vanavanaema

AINO ESPE
kaotuse puhul. 

Ella

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

Lahkus kallis ema, vanaema ja 
vanavanaema

AINO ESPE
Südamlik kaastunne Asta 

perele. 
Viive, Aavo ja Aivar perega

Mälestame armast 
klassijuhatajat

AINO ESPET
01.03.1927–02.05.2019

Sügav kaastunne lähedastele. 
Kuigatsi 7-klassilise kooli 1953. 

aastal lõpetanud

Siiras kaastunne Astale, 
Airikale, Angelikale ja Leilale 

peredega armsa ema, vanaema 
ja vanavanaema 

AINO ESPE
kaotuse puhul.

Meida, Arno ja Andres 
peredega

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

Südamlik kaastunne Toomase 
perele ja kõigile teistele 

lähedastele kalli

NIINA MUSTA
surma puhul. 

Perekonnad  
Jakobson ja Uibo

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

Mälestame sõbralikku 
onupoega

TOIVO LUTSU

Südamlik kaastunne 
lähedastele. 

Marika ja Rivo peredega

Kaunil õiterikkal kevadkuul 
jäi kurvaks koduõu 
ja tühjaks kodutare...

Teatame kurbusega, et on lahkunud kallis

AAVO SOMMER
22.04.1943–08.05.2019

Leinab vend perega.

Aeg möödub ja riivab nii mõnda, 
elu viib paljugi käest. 
Aja õigus on võtta ja anda, 
kuid mälestus Sinust on jääv.

Ei tulek ega minek ole meie endi teha,  
vaid see, mis sinna vahele jääb, see on elavate mäletada. 

HILMA KARU
20.01.1936–17.04.2019

Meenutame, mäletame ja mälestame Tõrva kirik-kammersaalis 
toimuval mälestusüritusel pühapäeval, 19. mail kell 13. 

Palume pärgi ja kimpe mitte tuua.

info@eestimurud.ee
tel 5621 6509

524 3904

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

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD

Ostame veiseid
(lehmad, mullikad, pullid)

Tasume kohe, 
soovi korral sularahas.

NTN Teenused OÜ
Tel 5551 2929

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


