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KOOLITUS

  SISEVEELAEVAJUHIKS TAR-
TUS ! Eesti Merekooli Tartu � -
liaal võtab vastu uusi õpilasi, 
õppeaeg 2 a. Lõpetajatele: sise-
veelaevajuhi diplom; vanem-
madruse, laevamotoristi, ohu-
tusalase väljaõppe, radarvaatle-
ja tunnistused jpm. Õpe sobib 
ka täiskasvanutele, kooli poolt 
õppetoetus ja pidulik mere-
vorm. Tartu, Soola 5, indrek.
sarg@merekool.ee, 
tel 512 1190, lembit.pold@mere-
kool.ee, tel 5557 5766. 

KINNISVARA

 Müüa 2 -toal  mug korter Valga 
kesklinnas. Tel 5662 2113. 

 Üürile anda 2 -toaline  korter 
Tõrva kesklinnas. Tel 512 5824. 

LOOMAD

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

 Äntu Mõis müüb 01. juu-
lil 3,5-kuuseid pruune Lohmann 
Browni tõugu ja 10 kuud mune-
nud Lohmann Browni  maheka-
nu  järgmistes Valgamaa bussi-
peatustes: kl 7.30 Palupera, 7.45 
Hellenurme, 8.00 Päidla, 8.15 
Kastolatsi, 8.30 Otepää 
turg, 9.00 Sihva, 9.30 Res-
tu, 9.45 Sangaste, 10.00 Lossi-
küla, 10.15 Laatre, 10.30 Soo-
ru, 10.45 Valga turg, 11.30 Hum-
muli, 12.00 Tõrva, 12.15 Hel-
me, 12.30 Linna, 12.45 Riida-
ja, 13.00 Leebiku, 13.15 Rul-
li, 13.30 Jõgeveste, 14.00 Kuigat-
si, 14.15 Puka, 14.30 Aakre. Info 
tel 326 1353, 327 0206, ringil 
tel 5664 3113. www.antumois.ee 

TÖÖ

 A-KARUSE AS pakub tööd  AU-
TOREMONDILUKKSEPALE ja 
AUTODE PESIJALE . Rükkeli 4, 
Valga. Tel 507 3000, allain@
akaruse.ee 

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

 Väiketapamaja otsib  lihunikku . 
Tel 513 3787. 

MUUD

  Loodus- ja kultuurireis 7 .07 
Miikse jaanipäevale jt Vastselii-
na kandi looduslikesse pühapai-
kadesse. Väljasõit Tartust kl 9, 
liituda saab ka Võrus. Hind 25 
€. Retkejuht Ahto Kaasik. Re-
gistreerumine: www.facebook.
com/polinepere/, tel 5668 6892. 

PÕLLUNDUS

 Soovin teha endale Põlva maa-
konna piires  teie heinamaal 
heina , samas osutan  silotege-
mise teenust . Tel 501 5598, õh-
tul 799 5020. 

SÕIDUKID

  Sõiduautode  kokkuost. 
Tel 553 3060. 

 Müüa  pool maja Tõrvas  (vesi 
sees, omae� e kinnistu, sisse-
sõit). Tel 5813 1308, 5691 9791. 

 Müüa remonti vajav suurem 
 majaosa  Valgas. Tel 5383 7713. 

 Müüa Valgas renoveeritud ma-
jas 1 -toal ahik korter  (mööbel, 
vesi ja WC sees, boiler, 2. k). 
Tel 5462 5041. 

 Ostame privaatse  talukomp-
leksi  Lõuna-Eestis. Eeldame 
head ligipääsetavust, elektri ja 
kaevu olemasolu. Hooned või-
vad vajada renoveerimist ja 
ümbrus korrastamist. Maad 
võiks olla alates 3 ha. Pakkumisi 
ootame tel 5196 0187. 

 Ostan  maja/talu . Tel 5557 6437. 

 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.

 Soovin osta  mugavustega kor-
terit  Valga linnas. Tel 522 8696 
või saatke info rannorastas@
gmail.com 

 A.KARUSE AS pakub tööd 
 RAHVUSVAHELISTE VEDUDE 
AUTOJUHILE  (võimalus tööta-
da Euroopa sisetööl). Heale me-
hele hea palk. Tel 507 3000, al-
lain@akaruse.ee 

  Atria Eesti AS  pakub Valgas 
põhikohaga tööd kauba  vastu-
võtjale-komplekteerijale . Töö-
vahetuste algused on kl 6 
ja 14.30, töö on graa� ku alusel. 
L, P on puhkepäevad. Töö on 
seotud raskuste tõstmisega, va-
jalik on eesti keele oskus. Proo-
vitööpäeva tegemise võimalus. 
Palun saada esimesel võimalu-
sel oma CV märksõnaga 
«komplekteerija» e-posti aad-
ressil personal.estonia@atria.
com või täida andmed koha-
peal, aadressil Metsa 19, Valga. 
Tel +372 5853 8000, e� evõ� e 
kodulehekülg www.atria.ee 

 Kukemarket Valgas vajab  müü-
jat.  Tel 766 1059, 521 9070. 

 Otsime oskustega hakkajat 
 puutöömeest , kes saab hakka-
ma uste-akende-mööbli valmis-
tamisega, oskab lugeda joonist. 
Asume Valgas. Tel 511 5928. 

 Otsin  ehitustöölisi  (katuse ple-
kitööd) Rootsi. Tel 5844 1066, 
Vassili. 

  SÕIDUKITE KOKKUOST, AR-
VELT KUSTUTAMINE JA VAJA-
DUSEL PAKUME KA VEOTEE-
NUST.  Marico Metall OÜ. 
Tel 5805 8032, 
www.maricom.ee 

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

TEADE

 30.06 kell 9-15 juunikuu  laat Rä-
pinas  Tuletõrje väljakul. Tule ja 
saa osa laadamelust! Keskoja 
OÜ. Tel 5661 8707. 

  29. VI kell 9–16 suvelaat Elvas 
lauluväljakul . Müügil kõik laa-
dakaubad! Korraldaja Keskoja 
OÜ. Tel 5661 8707. 

TEENUS

 Aedade  niitmine  ja  hekkide pü-
gamine . Tel 5550 0195. 

  Akende pesu.  Tel 5827 6669, 
Anna. 

  Fassaadide, katuste pesu  ja 
värvimistööd, vihmaveerennide 
puhastus. Tel 5638 8994. 

 HOOLDUS-
TEENINDAJA

Müüme 
elupuude
Smaragd 
Brabant 
potitaimi
Tel 5194 3567Pa
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OÜ

FASSAADI-, KATUSE- JA
ÜLDEHITUSTÖÖD

www.armorfassaad.eu
FB - Armor Group OÜ - Fassaaditööd

5687 6112  • armor@suhtlus.ee

SUVI ON EHITUS- JA
REMONDITÖÖDEKS PARIM AEG!

KÜSI HINNAPAKKUMIST!

Ostan talu koos
maa või metsaga!

Elanik võib ka aastaks 
sisse elama jääda

Tel 528 5600

Avatud E–R 9–18 ja L–P 9–15
Ändi tee 18, Tüki küla, Tartumaa 
Tel 552 9369, 551 0131 • www.aiasober.ee
aiasober@aiasober.ee  

-33%
Reedel ja laupäeval (28.–29. juunil)

KÕIK TAVAHINNAGA
ISTIKUD

130 hj diiselmootor ja automaatkäigukast (BlueHDi 130 AT8)

• Pikendatud tehase lisagarantii kuni 150 000 km või 5 aastat
• GRIP CONTROL maastikusõidu režiimid
• Võtmevaba sissepääs ja käivitus
• Navigatsiooniseade

Piiratud koguses

PEUGEOT 3008 Active 

ERIHIND
27 490 €

hinnavõit 3000 €

Peugeot Valga, Pihlaka 2 
Tel 733 3173, valga@automaailm.ee 

valga@automaailm.ee, autod.automaailm.ee

PAKUME VEO- JA EHITUSTEENUST
ka õhtuti ja nädalavahetustel!

Tel 525 3875, info@nobenael.ee • www.nobenael.ee

ISIC- ja
ITIC-kaardiga

-10%
Pensionäridele

-10%



Kesk 10, Valga.
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Kaevetööd miniekskavaatoriga 
JCB 8018. Täpsem info 
tel 520 6757.

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

Katuse- ja fassaaditööd, vun-
damentide remont ja soojusta-
mine. Vihmaveesüsteemid. 
Tel 5649 4929.

Katuste ja fassaadide pesemi-
ne ja värvimine. Tel 501 0834.

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, redel 
kaasas. Tel 5191 6605.

Korstnatööd, lammutus ja ehi-
tus, vajadusel plekitööd. Kutse-
tunnistus. Tel 5624 0880.

Kujundus ja küljendus, 
tel 5554 0362, footongrupp.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, Võ-
ru 5a) pakub alljärgnevaid tee-
nuseid: ehitus- ja ohtlike jäät-
mete, kile- ja paberjäätmete, 
pakendijäätmete vastuvõtt; va-
nametalli kokkuost; prügikon-
teinerite paigaldamine objekti-
dele; multiliftveod; lammutus-
teenus. www.maricom.ee, 
tel 5805 8032.

Müüme ja paigaldame raadi-
opiirdeid lemmikloomadele. 
Tel 502 1890.

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

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

Õhksoojuspumba paigaldus ja 
hooldus. Sertifikaadiga paigal-
daja Kalev Lepistu, 
tel 5656 2191.

Erinevad kaevetööd roomik-
ekskavaatoriga. Tel 5351 1321.

Erinevate piirdeaedade ja vä-
ravate valmistamine ja paigal-
dus. Tel 502 3856.

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727.

Kõik pottsepatööd. 
Tel 5839 8669.

Soodne veo- ja kolimisteenus. 
Tel 5787 8678.

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

MÜÜK

Arvutilaud, h 25.-; diivani-tele-
kalaud, h 15.-; diivanid, h 50.-. 
Tel 5667 3974.

Ehitusliku saematerjali müük 
Valgamaal Tsirguliinas. Pide-
valt suur valik, soodne hind. 
Veovõimalus. Tel 522 9571.

Kaminapuud, kütteklotsid ja 
puitbrikett. Tel 5818 8863.

Lõhutud toores lepp. Vedu. 
Tel 5354 2420.

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.

Müüme erinevaid kala-
maime, et asustada nendega 
kohalikke veekogusid. Eesti 
piires kohalevedu tasuta. 
Tel 5647 6767,  
www.onnekalake.ee

OST

Raamatute ja vanavara kokku-
ost. Tel 517 4050.

VANAVARA

Ostan vanavara, ka võrre, 
mootorrattaid ja nende  
varuosasid. Tel 513 9927.

KASUTATUD ASJAD

Müüa rootorniiduk, heinakaa-
rutaja, silo-heinakorjekäru, lo-
histi, looreha, pealsepurustaja, 
kartulisaputaja, kartulipanija, 
põllurullid, randaal, sügavko-
besti, Respo treilerhaagis 
(kv 3500 kg), T-25, T-40AM. 
Tel 516 3405.

Müüa soodsalt Valgas täispui-
dust puhvet ja TV-kapp. 
Tel 5341 9155, 3724 2082.

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

Rakkekaevude kaevamine,  
puhastamine ja remont. 
Tel 5634 4807.

Rakkekaevude kaevamine,  
puhastamine ja remont. 
Tel 5638 1774.

Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine ja remont. Rõngaste 
vahetamine. Tel 5840 0240.

Salvkaevude kaevamine,  
puhastamine ja remont. 
Tel 5679 3951.

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

Septikute, biopuhastite paigal-
dus ja müük. Tel 5757 0202.

Soodsad viisateenused Vene-
maale. OÜ Vaatevinkel, 
tel 508 6861,  
www.vaatevinkel.ee

Soojustusvaht – parim materjal 
elumajade seintes olevate tüh-
jade õhuvahede täitmiseks.  
Töö kiire ja odav. 
Tel 5569 7057, 5858 5338.

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, 
võsalõikus, muru niitmine trak-
tori ja trimmeriga. 
Tel 5647 5546.

Tiikide, kraavide kaevamine ja 
puhastamine. Erinevad muud 
kaevetööd. Tel 5811 0375.

Torutööd, küttesüsteemide lä-
bipesu, veevarustussüsteemi-
de ja pumpade paigaldus. 
Tel 5813 5496,  
www.santeenus.ee

Tänavakivide müük ja paigal-
dus. Garantii. Tel 5690 0444.

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

Müüa lõhutud küttepuud (lepp, 
metsakuiv, jäme katlapuu), ko-
haletoomisega. Tel 5811 0375.

Kasutatud plastikvälikäimlad. 
Tel 506 8501.

Müüa 40 l võrkkottides kami-
napuid (kask 3,3 €, lepp 3 €) ja 
kütteklotse (2 €), alustel puit-
briketti (960 kg, 175 €) ja pelle-
tit (975 kg, 180 €). Vedu. 
Tel 523 8503, 433 3130.

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

Müüa põranda-, voodri- ja ehi-
tuslaudu. Erinevad laiused. Ve-
du tasuta. Tel 506 4651.

Müüa saematerjali, voodri-, 
põranda- ja terrassilaudu. 
Transport 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), põrandalau-
du (hind al 6.5 €/m²). Voodri-
laudade tööstuslik värvimine. 
Veovõimalus. E-post: ivo@voi-
kapuit.ee, tel 5455 1700.

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

Müüa korralikud, võimsa moo-
tori ja laia lõikelaiusega muru-
traktorid. Tel 5366 7217.

Müüa kuivad kütteklotsid 45 l 
kotis. HIND 1.80 ja 30 cm kui-
vad puud samuti 45 l kotis 
HIND 2.-. Tel 5801 5192.

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

Müüa Võrumaal talumööbel: ti-
gudiivan, 2 uksega riidekapp, 
öökapp, söögilaud vaheklapiga. 
Tel 5666 3641.

Tunneme kaasa Aarele perega 
kalli ema

LEILI JAAMA
kaotuse puhul. 

Perekonnad Ainso ja Kübar

MAIMU NAPAST
Südamlik kaastunne Endlile 

perega kalli õe kaotuse puhul. 
Perekonnad Sild ja Bend

LEHTE LOKK
Sügav kaastunne Viigile 

perega kalli ema, vanaema, 
vanavanaema ja ämma kaotuse 

puhul. 
Liia ja Ott

Mälestame sõpra

JÜRI UHTJÄRVE
Avaldame kaastunnet perele. 

Tõnu Uibopuu perega

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

Mälestame kallist tädi

VALENTINA ELSTINI

Südamlik kaastunne Heljele 
perega ja Liivile. 

Helju ja Johannes laste 
peredega

Mälestuste päikesekullas 
elad ikka meiega...

VIRVE KOSLOV
30.01.1952–30.06.2009

10. surma-aastapäeval 
mälestavad tütred, ema, lesk.

Sügav lein jääb südamesse,
valupisar silmadesse...

LEHTE LOKK

Siiras kaastunne Viigile perega. 
Liivi, Aivi, Eili, Taimi ja Tiiu

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

Kallist

LIIVO VESKINÕMME
28.06.1949–16.04.2013

mälestavad  
70. sünniaastapäeval 

lähedased.

Kallis Eda! Oleme mõtetes 
sinuga, kui jätad hüvasti armsa 

ema 

ÕIE MALLEUSEGA

Siiras kaastunne kõigile 
lähedastele. 

Margit perega, Riina, Toomas 
ja Marge 

Mälestame oma kallist venda, 
onu ja vanaonu

ENNO-JÜRI UHTJÄRVE
ja avaldame kaastunnet kogu 

perele. 

Helve, Anu ja Merle koos 
peredega

Südamlik kaastunne Urmasele 
perega kalli isa 

ENNO-JÜRI UHTJÄRVE
kaotuse puhul. 

Valgamaa koolide kehalise 
kasvatuse õpetajad

tel 524 3607

metsaserv@gmail.com 

kaasomandeid!
metsakinnistu
Ostame

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

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD

  

524 3904

 

• Maakütte paigaldus

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

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

• Aitan sul 
keerulis-
tele 
küsimus-
tele vastuseid saada, abiks taro- 
ja inglikaardid. Helista 900 
1727 ja vali 7, vastan 24/7. 
Ennustaja Miia

• Elus on 
olukordi, 
kus vajame 
vihjeid, 
märke või 
nõuandeid. 
Helista
900 1727 ja vali 6, vastan 24/7. 
Ennustaja Hingela

• Kui su 
hinges on 
raskus, siis 
helista
900 1727 
ja vali 5, 
leiame koos lahenduse, kuidas 
edasi minna. Vastan 24/7. 
Ennustaja Merle


