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KINNISVARA
Anda üürile 2-toal mug krt Valga 
kesklinnas (2. k). Tel 5371 1442.

Anda rendile äripind 60 m², asuko-
haga Tõrva linn, Viljandi tn 1. Huvi 
korral ühendust võtta tel 505 2132.

Müüa 4-toaline korter Tõlliste vallas 
Laatre alevikus Uus 2a, 3. korrusel. 
Hind kokkuleppel. Tel 5625 1252, Ülle.

Müüa remonti vajav suurem maja-
osa Valgas. Tel 5383 7713.

Ostan talukoha koos maaga. 
Tel 504 1944.

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

Rendile anda äripind Elvas Kesk 3  
(1. korrus, 70 m²). Tel 5380 1901.

Soovin osta maja Tõrva linnas. 
Tel 5649 3705.

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

FLORENTAISE EESTI pakub tööd 
tõstukijuhile-pakkeliinioperaatorile. 
Töökoht asub Lüllemäel. Vajalik  
B-kategooria juhiluba, eesti ja vene 
keele oskus suhtlustasandil, arvuti-
oskus saatelehtede vormistamiseks. 
Netopalk 900–950 €/kuus.  
Tel +372 511 9083.

HARGLA KOOL PAKUB TÖÖD.  
Ootame 2019/2020. õppeaastast 
oma meeskonda matemaatika-,  
füüsika-, ajaloo-, ühiskonna- ja geo-
graafiaõpetajat. Pakume võimalust 
töötada väikeses ja koduses koolis 
Valgamaal. Kandideerimisavaldus, 
CV, haridust ja isikut tõendavate  
dokumentide koopiad palume saata 
hiljemalt 21. juuniks 2019. a aadressi-
le: jutakond@gmail.com. Kontaktisik 
on direktor Juta Kond, tel 5346 1955.

Urvaste kool kutsub oma meeskon-
da osalise koormusega sotsiaal-
pedagoogi ja psühholoogi.  
Kandideerijatel esitada motiveeritud 
avaldus, CV, kvalifikatsiooni  
tõendavate dokumentide koopiad 
hiljemalt 30. VI 2019 aadressile  
Urvaste kool, Urvaste küla, Antsla 
vald, 66518 Võru maakond või  
jaanika.kast@jaanikese.edu.ee. 
Tel 5341 2974 (direktor Jaanika Käst). 
Vaata meie kooli tutvustavat videot: 
https://www.urvastekool.edu.ee/.

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

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

Rakkekaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Tel 5634 4807.

Rakkekaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Tel 5638 1774.

Salvkaevude kaevamine, puhastami-
ne ja remont. Rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240.

Salvkaevude kaevamine, puhastami-
ne ja remont. Tel 5679 3951.

Selgeltnägija Kristi nõuandeliin 
tel 900 0007, 1,87 €/min.

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.

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

Tervendaja Volli vastuvõtt 19. juuni 
Võrus, 18. juuni Põlvas, 28. juunil 
Valgas. Eelregistreerimine 
tel 558 9281.

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

Tõsteteenus Valgamaal. Vean ka  
liiva ja kruusa. Tänavakivid  
Valmierast. Tel 5805 6056.

Tänavakivide müük ja paigaldus. 
Garantii. Tel 5690 0444.

Müüa saematerjali, voodri-, põran-
da- ja terrassilaudu. Transport tasu-
ta. Tel 525 8911.

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

Müüa tisleripink. Tel 517 0066.

Müüa vabalt peetavate talukanade 
mune. 30 muna 5 €. Toon tellitud 
kauba koju kätte Tartu, Võru ja Valga 
linnas. Tellimine tel 5622 5970.

Müüa korralikud, võimsa mootori ja 
laia lõikelaiusega murutraktorid. 
Tel 5366 7217.

Müüa kuivad kütteklotsid 45 l kotis. 
Hind 1.80 €. Tel 5801 5192.

Müüa Põlvamaal küttepuud, 50 cm 
(kask ja segalehtpuu). 
Tel 53903 5928.

Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Tel 5354 3002 
või 513 3787.

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

Müüme ehituslikku saematerjali nii 
lepingulistele äriklientidele kui eraisi-
kutele. Meie sortimendis on höövel-
damata ehituslik puitmaterjal – lauad 
ja prussid. Asume Kobela alevikus, 
Antsla vallas. Küsi pakkumist 
tel 5344 4147, 5380 6464.

Otse tootjalt pakitud kandiline kase 
puitbrikett al 170 €, pakitud turba-
brikett 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, seinapildid – 
igasuguse vanavara/kunsti ost.  
Raha kohe. Tel 5649 5292.

Raamatute ja vanavara kokkuost. 
Tel 517 4050.

FNT METSAD OSTAB TURU PARI-
MA HINNAGA RAIEÕIGUST JA  
METSAKINNISTUID. Tel 5303 0951 
või mark@metsaost.org

Ostan garaaži Valgas. Tel 5612 1631.

Ostan murutraktori. Tel 5609 2292.

KASUTATUD ASJAD
Ostan vanaaegse saaniteki, puidust 
õllekappasid, talukarpe, samovare, 
mööblit, vanu pudeleid, meretee-
malisi esemeid, maale, graafikat,  
vanu raamatuid, märke, medaleid, 
sõlgi, prosse, postkaarte, fotosid 
jne. Tel 5829 9810.

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

Otsime oskustega hakkajat puutöö-
meest, kes saab hakkama uste-aken-
de-mööbli valmistamisega, oskab  
lugeda joonist. Asume Valgas. 
Tel 511 5928.

Pakume Eesti-sisest tööd CE-kat 
veoautojuhile (hüdrotõstukiga  
veokid). Oskama peab eesti keelt ja 
kasuks tuleb varasem töökogemus. 
Tööpäevad E–R, nädalavahetused  
vabad. Tel 5340 0065, Andrus.  
stonewolf.ee

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

Pakun tööd elamute laudfassaadide 
puhastajatele-värvijatele Elvas. 
Tel 5380 1901.

PÕLLUNDUS
Ostan Kirgistani pressi. 
Tel 5787 6262.

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
PÕLVA LAAT 14. juunil kl 9–16 Põlva 
keskväljakul. Tel 5805 1915.

TEENUS
Kaevetööd väikeekskavaatoriga  
(2 t). Tel 5627 5133.

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

Katuste süvapesu ja värvimine. 
Akende pesu ja veerennide puhas-
tus. Tel 5638 8994.

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

Vundamendi soojustamine, sokli 
viimistlus jm ehitustööd. 
Tel 5690 0444.

Ehitan korstnaid ja korstnapitse, 
vajadusel plekitööd. Kutsetunnistus. 
Tel 5624 0880.

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014, 95 s/m.

Erinevad kaevetööd roomik-
ekskavaatoriga. Tel 5351 1321.

Erinevate piirdeaedade ja värava-
te valmistamine ja paigaldus. 
Tel 502 3856.

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727.

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

Pakume regulaarset muruniitmist. 
Trimmerdame, niidame muru.  
muruabi24@gmail.com Tel 
+372 5551 7926.

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

Teostame elektriinstallatsiooni töid 
(kaabeldus, pistikute, lülitite paigal-
dus, vahetus jms). Tel 5881 1312.

MÜÜK
Ehitusliku saematerjali müük  
Valgamaal Tsirguliinas. Pidevalt  
suur valik, soodne hind. Veovõima-
lus. Tel 522 9571.

Kaminapuud, kütteklotsid ja puit-
brikett. Tel 5818 8863.

Puit- ja ehitusmaterjali müük,  
tasuta kohalevedu üle Eesti.  
Kõik, mida ehituseks vajad. 
Tel 5593 6326, WWW.KPUIT.EE

Saematerjali müük Valgas Pärna 
pst 13. Tel 5818 8863.

Müüa lõhutud küttepuud kohale-
toomisega. Lepapuu. Pikkus vasta-
valt soovile. Tel 5811 0375.

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 põranda-, voodri- ja ehitus-
laudu. Erinevad laiused. Vedu tasuta. 
Tel 506 4651.

Ostan vanu kellasid. Ei pea olema 
töökorras. Huvitab ka foto-raadio-
tehnika, raamatud ja palju muud. 
Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458.

Ostan veneaegse KFK keraamilise 
seinapildi (puidust raami sees on 
värvitud savist inimese kuju) ja vana 
lüsterklaasist morsikannu. Tasun 
kuni 100 €/tk. Tel 5375 5513.

Sügav kaastunne Helgale, 
Jaagule, Eerole ja Kaidole kalli 

tütre, abikaasa ja õe

KRISTA NELGI
kaotuse puhul. 

Anneli perega ja Katrin

Siiras kaastunne Kadrile kalli 
vanaisa

PEETER KARVAKU
kaotuse puhul. 

Valga kohtumaja kollektiiv

Südamlik kaastunne Jaagule 
perega armsa tütre

KRISTA 
surma puhul. 

Aare Kaiss

Mälestame endist abivalmis ja 
sõbralikku naabrimeest

LEMBIT RAUDSEPPA
Südamlik kaastunne Urvele, 

Urmasele ja Urmole peredega 
isa surma puhul.  

Maie ja Aivar perega

Sügav kaastunne Helgale ja 
Jaagule ning teiste lähedastele 

kalli

KRISTA NELGI
surma puhul. 

KÜ Tareke 53a

Siiras kaastunne Antsule  
kalli isa

PEETER KARVAKU
kaotuse puhul. 

Julius, Karla ja Toivo

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

Kallist abikaasat, ema, ämma ja 
vanaema

LJUDMILA KURGE
mälestavad tema 5. surma-
aastapäeval lesk ja pojad 

peredega.

Ei kao leinavalu hingest,  
ei kao silmist pisarad.

Südamlik kaastunne 
Merikesele kalli isa 

VALTER MÕTTUSE
kaotuse puhul. 

Segaansambel Lüllemäe 
Lüürikud

Elu, on kui tundmatu tee,
Iial ei tea, millal lõpeb see…

Südamlik kaastunne 
Merikesele kalli isa

VALTER MÕTTUSE
kaotuse puhul. 

Valga Jaanikese kooli pere

Seal, kus sulgub eluraamat,  
algab mälestuste maa...

Südamlik kaastunne 
Merikesele lastega kalli isa ja 

vanaisa

VALTER MÕTTUSE
kaotuse puhul. 

Evo, Küllike, Maret, Õie, Anne 
ja Vadim

Igaviku kaldalt  
kodutuled paistavad.  
Sinna kaduviku rannalt  
rändajad kord jõuavad.

Sügav kaastunne Urvele, 
Urmasele, Urmole ja Kristole 

peredega kalli isa, äia, vanaisa 
ja vanavanaisa 

LEMBIT RAUDSEPA
surma puhul. 

Maire, Alo ja Karel

Südamlik kaastunne  
Kaidole kalli õe

KRISTA NELGI
kaotuse puhul.

Riina ja Raivo

Seal, kus sulgub eluraamat,  
algab mälestustetee...

MAIE SOKK 
(Siska)

Langetame leinas pea  
kalli klassiõe mälestuseks. 

Klassikaaslased Tõrva 
keskkooli 1965. aasta lennust

Oma väsimatute töökate kätega,
oma helluse ja südamlikkusega
jääd sa meie südametesse alatiseks...

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

VALTER MÕTTUS
02.05.1941–07.06.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 12. skp. kl. 12 Karula kirikus Lüllemäel.

HELME PANSIONAAT AS
võtab tööle

info@helmepansionaat.ee.
Info 5330 4252,

TOIDUJAGAJA JA
HÜGIEENITÖÖTAJA

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

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD

 

• Ennustus-
liinil
900 1727 
olen 
ennustanud 
7 aastat. Minu missiooniks on 
inimesi aidata. Helistage 900 1727 
ja valige 2, vastan 24/7.
Ennustaja Madleen

• Liinil
900 1727 
olen 
ennustanud 
10 aastat. 
Kasutan 
taro-, 
šamaani- ja 
tavakaarte. Helistage 900 1727 ja 
valige 1, vastan 24/7.
Ennustaja Salme

• Ennustami-
seks kasutan 
ruunimärke 
või I Ching 
teksti. 
Helista
900 1727 ja 
vali 9, vastan 24/7.
Ennustaja Saskia

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


