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AS Rakvere Farmid Lutsu farm  
Põlvamaal pakub tööd söödaoperaa-
torile, operaatorile ja abitöölisele. 
Tel 513 3782.

AS Rakvere Farmid Metsa farm  
Põlvamaal pakub tööd tehnikule-
operaatorile. Tel 513 3782.

Ehitusfirma pakub tööd üldehitajale 
ja betoneerijale. Tel 5596 7945.

Hotell Dorpat Tartus pakub tööd 
HOMMIKUSÖÖGI KOKALE.  
Info ja kandideerimine:  
tiina@dorpat.ee, tel 553 7700.

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.

Otsin ehitustöölisi (katuse pleki-
tööd) Rootsi. Tel 5844 1066, Vassili.

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

PÕLLUNDUS
Ostan rootorniiduki, heinapressi, 
adra ja traktori. Tel 5613 1000.

Ostan Kirgistani pressi. 
Tel 5787 6262.

Soovin teha endale Põlva maakonna 
piires teie heinamaal heina, samas 
osutan silotegemise teenust. 
Tel 501 5598, õhtul 799 5020.

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
Jaanilaat 21.06 Antslas turuplatsil 
ja 22.06 Otepääl Maxima taga halja-
salal kell 9-16 Müügil kõik laadakau-
bad. Korraldaja Keskoja OÜ. 
Tel 5661 8707.

Kaluuga oblasti Obninski linna väe-
osa nr 55190 (1964.-1967. a) kroonu-
vendade kokkutulek toimub 13. juu-
lil. Koguneme Võrumaal Urvaste  
kiriku juures 11.00. Osalustasu 20.-. 
Tel 5191 2578, Matti.

VÄRSKA LAAT 16. juunil kl 9-15  
Värska turuplatsil. Tel 5805 1915.  
TULE KOGU PEREGA!

TEENUS
Akende pesu. Tel 5827 6669, Anna.

Kaevetööd miniekskavaatoriga 
JCB 8018. Täpsem info tel 520 6757.

Kaevetööd väikeekskavaatoriga  
(2 t). Tel 5627 5133.

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

KOOLITUS
SISEVEELAEVAJUHIKS TARTUS! 
Eesti Merekooli Tartu filiaal võtab 
vastu uusi õpilasi, õppeaeg 2 a.  
Lõpetajatele: siseveelaevajuhi  
diplom; vanemmadruse, laevamoto-
risti, ohutusalase väljaõppe, radar-
vaatleja tunnistused jpm. Õpe sobib 
ka täiskasvanutele, kooli poolt õppe-
toetus ja pidulik merevorm. Tartu,  
Soola 5, indrek.sarg@merekool.ee, 
tel 512 1190, lembit.pold@ 
merekool.ee, tel 5557 5766.

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

Müüa maja Tõrvas Ujula 2 (150 m 
järveni, 300 m koolini). 
Tel 5382 9243.

Müüa suvila Valgamaal Tambre I, 
Vaarika 6. Tel 5374 4265.

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

Ostan metsa- ja põllumaad. 
Tel 5393 6382.

Ostan talukoha koos maaga. 
Tel 504 1944.

Ostan heas seisukorras maja Valga 
linnas. Tel 5305 1925.

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

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

Soovin osta maja Tõrva linnas. 
Tel 5649 3705.

Valgas anda üürile 2- ja 3-toalised 
ahik krt (30-35 m², kesklinnas, vesi). 
Tel 5568 6157.

LOOMAD
Müüa esimest poega lüpsil,  
toetusalune EK LEHM, 850 €.  
Müüa 5 a EK LEHM, 600 €.  
Müüa 4 a EK LEHM, 700 €. 
Tel 5663 6472.

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

MUUD
Valgamaa Spordiveteranide  
Seltsi korduv aruandekoosolek  
toimub 26.06.2019 kell 18.00 Valga 
spordihallis. Päevakord: aaastaaruan-
de 2018 kinnitamine.

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

A.KARUSE AS pakub tööd RAHVUS-
VAHELISTE VEDUDE AUTOJUHILE 
(võimalus töötada Euroopa sisetööl). 
Heale mehele hea palk. Tel 507 3000, 
allain@akaruse.ee

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

AS Rakvere Farmid Ilmatsalu farm 
Tartumaal pakub tööd tehnikule-
operaatorile. Tel 513 3782.

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.

Katuste süvapesu ja värvimine. 
Akende pesu ja veerennide puhas-
tus. 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, redel  
kaasas. Tel 5191 6605.

Korstnatööd, lammutus ja ehitus, 
vajadusel plekitööd. Kutsetunnistus. 
Tel 5624 0880.

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

Marico Metall OÜ (Valga, Võru 5a) 
pakub alljärgnevaid teenuseid: ehi-
tus- ja ohtlike jäätmete, kile- ja pa-
berjäätmete, pakendijäätmete vas-
tuvõtt; vanametalli kokkuost; prügi-
konteinerite paigaldamine objekti-
dele; multiliftveod; lammutustee-
nus. www.maricom.ee, tel 5805 8032.

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

OÜ Semt teostab korteriühistute 
tervikrenoveerimist. Tel 506 2377.

Pottsepatööd ja küttekollete  
remont. Tel 5564 6552.

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

Soojustusvaht – parim materjal elu-
majade seintes olevate tühjade õhu-
vahede täitmiseks. Töö kiire ja odav. 
Tel 5569 7057, 5858 5338.

Sünnipäevale mustkunstnik/ 
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Teemantpuurimine. Tel 5668 9845, 
www.teemantpuur.eu

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

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.

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

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

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014, 95 s/m.

Erinevad kaevetööd roomik-
ekskavaatoriga. Tel 5351 1321.

Ostan talu koos
maa või metsaga!

Elanik võib ka aastaks 
sisse elama jääda

Tel 528 5600

OSTAME KASVAVAT METSA, 
METSAKINNISTUID JA METSAMATERJALI

PAKUME METSAOMANIKU NÕUSTAMIST, 
VEO- JA RAIETEENUST

Tel 5865 0856, 782 1736
Taavi.Palo@lemeks.ee

Lähemalt meist: www.lemeksmets.ee

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

Kesk  10, Valga
kuulutus.ajaleht.ee
E–R 9–17, lõuna 12–12.30
Info 766 1960

Kuulutuste tellimine



Kesk 10, Valga.
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Erinevate piirdeaedade ja  
väravate valmistamine ja  
paigaldus. Tel 502 3856.

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727.

Microblading: kulmude karvtehni-
kas poolpüsimeik Tõrvas. Micro
blading tehnikaga saab muuta kul
mukuju, lisada tooni, sobib ka neile, 
kellel kulmukarvad üldse puuduvad. 
Viiele kiiremale kliendile supersood
ne hind. Broneeri aeg tel 5397 7976.

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

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

Soodne veo- ja kolimisteenus. 
Tel 5787 8678.

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

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

Müüa põranda-, voodri- ja ehitus-
laudu. Erinevad laiused. Vedu 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), põrandalaudu (hind 
al 6.5 €/m²). Voodrilaudade töös-
tuslik värvimine. Veovõimalus.  
Epost: ivo@voikapuit.ee, 
tel 5455 1700.

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

Müüa tisleripink. Tel 517 0066.

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

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

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

MÜÜA TOORES HALL LEPP,  
50 CM AHJUPUU. Asukoht  
Valgamaal Sangastes. Vedu 15 km 
raadiuses hinnas. Ruumi hind 36 €. 
Tel 5661 5891.

Müüa Võrumaal talumööbel: tigu
diivan, 2 uksega riidekapp, öökapp, 
söögilaud vaheklapiga. Tel 5666 3641.

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.

Müüme erinevaid kalamaime,  
et asustada nendega kohalikke 
veekogusid. Eesti piires kohale
vedu tasuta. Tel 5647 6767,  
www.onnekalake.ee

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

Raamatute ja vanavara kokkuost. 
Tel 517 4050.

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

Ostan murutraktori. Tel 5609 2292.

Põlva Metsagrupp OÜ ostab kasva-
vat võsa, metsakinnistuid ja raie-
õigust ning teostab kõiki metsa-
kasvatustöid. Majandame,  
kasvatame, hoolime! Tel 5199 4876 
või rasmus@polvametsagrupp.ee; 
www.polvametsagrupp.ee

TUTVUS

64 a naine tutvub sobivas vanuses 
mehega, võin abiks olla ka kodutöö
del. Tel 5685 4490.

VANAVARA

Ostan vanavara, ka võrre, mootor-
rattaid ja nende varuosasid. 
Tel 513 9927.

KASUTATUD ASJAD
Müüa rootorniiduk, suur silo-heina-
korjekäru, kartulipanija, kartulisapu
taja, võrkäke, vaheltharija, kultivaa
tor, randaal, sügavkobesti, täisvint
ader, pealsepurustaja, põllurullid,  
T25, T40AM. Tel 516 3405.

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.

Ostan pildil oleva nõukogudeaegse 
mahlakoonuse, võib pakkuda ka  
juppe, maksan 200 €. Tel 5836 4676.

Teie, kes te pakkusite Vene rootor-
niiduki reduktoreid, helistage uuesti 
tel 516 3405.

Kastmissüteem 40 taimele.  
www.gampre.ee Tel 5191 9519

Saematerjali müük Valgas  
Pärna pst 13. Tel 5818 8863.

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

USA TODAY kauplus müüb soodsa 
hinnaga kasutatud riideid USAst. 
Kasti hinnad alates 2 €/kast.  
Epost nurkmarje@gmail.com, 
tel 516 5752, www.usatodaystyle.eu

Kasutatud plastikvälikäimlad. 
Tel 506 8501.

Kuivad pakitud kütteklotsid.  
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa 40 l võrkkottides kaminapuid 
(kask 3,3 €, lepp 3 €) ja kütteklotse 
(2 €), alustel puitbriketti (960 kg,  
175 €) ja pelletit (975 kg, 180 €).  
Vedu. Tel 523 8503, 433 3130.

DMITRI KOPPAS
Siiras kaastunne omastele. 

Mälestavad naabrid Tambrest 
Sinepi, Pirni ja Ploomi tänavast 

Avaldame siirast kaastunnet 
Tiinale ja laste peredele kalli 

ARNE UNDRUSE
kaotuse puhul. 
Eha, Maiki, Anu

Urve ja Kristo Kõivik peredega! 
Sulgus uks ja lahkus teie kallis 

isa, vanaisa ja vanavanaisa 

LEMBIT RAUDSEPP
Seisan leinas teie kõrval.

Maire

Avaldame kaastunnet Aive 
Rammole lähedase 

JOHANNES PÄRNA
kaotuse puhul. 

Kolleegid Kodijärve Kodust

Avaldame kaastunnet 
klassivend Urmole isa 

LEMBIT RAUDSEPA
kaotuse puhul.

Klassivennad ja õed Puka 
kooli päevilt

Mälestame majanaabrit ja 
juhatuse liiget

VALTER MÕTTUST
ja avaldame kaastunnet 

omastele. 
KÜ VTKÜ

Avaldame kaastunnet Peetrile 
ja Regiinale peredega ema ja 

vanaema

AIME UDRASE
surma puhul. Leili ja Mati ning 

Terje ja Tiina peredega

Südamlik kaastunne 
Merikesele lastega kalli isa ja 

vanaisa

VALTER MÕTTUSE
kaotuse puhul. 

Ülla ja Riho lastega

LAINE VARBLANE
Südamlik kaastunne Marjanale 

kalli vanaema surma puhul. 
Kolleegid Valga haigla 

õendushoolduse osakonnast

AIME UDRAS
Südamlik kaastunne Peetri 
perele kalli ema, ämma ja 
vanaema kaotuse puhul.

Mälestavad Volli, Kaisa, Marju.

Südamlik kaastunne perele 
kalli isa, vanaisa ja vanavanaisa

LEMBIT RAUDSEPA
surma puhul. 

Toomas, Andzelika, Mare, Leo

Tunneme kaasa Urmole perega 
kalli isa

LEMBIT RAUDSEPA
kaotuse puhul. 

Töökaaslased OÜst Neiveland

Milvi ja Helga pered, seisan 
leinas teie kõrval kalli 

KRISTA NELGI
saatmisel igaviku teele.

Mälestab Maire.

Südamlik kaastunne Regina ja 
Peetri peredele kalli

AIME UDRASE
kaotuse puhul. 

Mare ja Jaak

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb...

Südamlik kaastunne Annelile 
perega kalli

VALTER MÕTTUSE
kaotuse puhul. 
Rõngu Ringen

Tuul puude ladvus tasa kiigub, 
me vaikses leinas langetame 
pea…

Head naabritädi

LULA MIKKALIT
mälestavad perekonnad 
Oherjus ja Rogenbaum. 

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Aeg annab kõik 
ja kõik ta võtab ka...

Südamlik kaastunne perele ja 
teistele lähedastele kalli

ARNE UNDRUSE
kaotuse puhul. 

Oleme leinas teiega. 

Tädi Elju pere, Aimar ja  
Reelika peredega, Ester

Mälestame endist naabrit ja 
head sõpra

ARNE UNDRUST

Südamlik kaastunne Tiinale, 
Randole ja Randale peredega. 
Helgi, Mati ja Marika peredega

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

Südamlik kaastunne Elvile 
abikaasa, Merikesele ja 

Annelile peredega kalli isa, 
vanaisa ja vanavanaisa

VALTER MÕTTUSE
kaotuse puhul. 

Volli, Juuli ning Maira ja Janar 
peredega

Mälestame leinas endist 
töökaaslast 

VALTER MÕTTUST
ja avaldame kaastunnet 

omastele.

Valga lihatööstuse 
tehnikaosakond

Kusagil õitsevad meelespead,
tasa kiiguvad tuules.
Mälestus pojast kaunis ja hea
kestab meil veres ja luules...

Kallist poega ja venda

SULEV TAMMEMAAD
14.06.1969–02.06.2011

tema 50. sünni ja 8. surmaaastapäeval 
mälestavad leinas ema, õde perega ja 

vend.

Sa andsid, mis Sul oli anda, 
tööd tehes kulus eluniit, 
Sa kandsid, mida suutsid kanda, 
ja läksid ära siit.

Unustamatut kallist

LIIDIA PAVLOVAT 
(snd Riit)

16.06.1949–30.09.2018
mälestavad 70. sünniaastapäeval  

Mati, Kristiina, Kyra ja Kato.

 

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

524 3904

tel 524 3607

metsaserv@gmail.com 

kaasomandeid!
metsakinnistu
Ostame

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

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD

  

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

• Kui oled 
jõudnud elu 
ristteele ja ei 
tea, millist 
rada minna, 
helista
900 1727 ja 
vali 4, vastan 24/7. Ennustaja Helle

• Kui kahtled, 
või oled 
ebakindel, 
aitan leida 
lahenduse. 
Ennustamiseks 
kasutan Osho 
zen-taro kaarte. Helista 900 1727 ja 
vali 3. Vastan teile 24/7.
Ennustaja Annela

• Ennustan 
taro-, 
šamaani-, 
astroloogia-, 
ruuni-, ingli-, 
universumi, 
tava-, mustlas- ja kalliskivikaarti-
dega.  Helistage 900 1727 ja valige 
8. Vastan teile 24/7.
Ennustaja Mari-Liis

• Maakütte paigaldus


