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KOOLITUS

SISEVEELAEVAJUHIKS 
TARTUS! Eesti Merekooli Tartu 
filiaal võtab vastu uusi õpilasi, 
õppeaeg 2 a. Lõpetajatele: sise-
veelaevajuhi diplom; vanem-
madruse, laevamotoristi, 
ohutusalase väljaõppe, radar-
vaatleja tunnistused jpm. Õpe 
sobib ka täiskasvanutele, kooli 
poolt õppetoetus ja pidulik 
merevorm. Tartu, Soola 5,  
indrek.sarg@merekool.ee, 
tel 512 1190, lembit.pold@
merekool.ee, tel 5557 5766.

KINNISVARA

Anda üürile või müüa 2-toal 
mug korter Valga kesklinnas 
(2. k). Tel 5371 1442, 764 0303.

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

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

Müüa remonti vajav suurem 
majaosa Valgas. Tel 5383 7713.

Ostame looduskaitsealadel 
asuvaid metsakinnistuid. Küsi 
pakkumist! info@maatulu, 
tel 501 9917, www.maatulu.ee

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

Ostan metsa- ja põllumaad. 
Tel 5393 6382.

Ostan talukoha koos maaga. 
Tel 504 1944.

Ostan heas seisukorras maja 
Valga linnas. Tel 5305 1925.

Soovin teha endale Põlva 
maakonna piires teie heina-
maal heina, samas osutan silo-
tegemise 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.

TEADE

Jaanilaat 21.06 Antslas turu-
platsil ja 22.06 Otepääl 
Maxima taga haljasalal kell 9-16 
Müügil kõik laadakaubad. 
Korraldaja Keskoja OÜ. 
Tel 5661 8707.

NÕO JAANILAAT 22. juunil 
kl 10-15 Nõo vallamaja kõrval. 
Tel 5805 1915. TULE KOGU 
PEREGA!

VÕRU LAAT 21. juunil kl 9-16 
Võrus Vabaduse väljakul. 
Tel 5805 1915.

TEENUS

Kaevetööd miniekskavaatoriga 
JCB 8018. Täpsem info 
tel 520 6757.

Kaevetööd väikeekskavaato-
riga (2 t). Tel 5627 5133.

Kaevude puhastus, septikute 
paigaldus, veetrasside ja 
kanalisatsiooni rajamine. 
Tel 5813 5496,  
www.santeenus.ee

Katuste süvapesu ja värvi-
mine. Akende pesu ja veeren-
nide puhastus. Tel 5638 8994.

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

Soovin osta maja Tõrva linnas. 
Tel 5649 3705.

TÖÖ

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

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

Otsime veoautojuhte Euroopa 
ja Eesti suunal. Vajalik CE-kate-
gooria koos eelneva töökoge-
musega. Tel +372 5344 4147.

Otsime oskustega hakkajat 
puutöömeest, kes saab 
hakkama uste-akende-mööbli 
valmistamisega, oskab lugeda 
joonist. Asume Valgas. 
Tel 511 5928.

Otsin ehitustöölisi (katuse 
plekitööd) Rootsi. 
Tel 5844 1066, Vassili.

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

Väiketapamaja otsib lihunikku. 
Tel 513 3787.

PÕLLUNDUS

Ostan rootorniiduki, heina-
pressi, adra ja traktori. 
Tel 5613 1000.

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.

Korstnate ehitus ja remont, 
Tel 5618 9517, joosep.sepp@
mail.ee

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

Kütte-, vee- ja kanalisatsioo-
nitööd, 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

Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Tel 5634 4807.

Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Tel 5638 1774.

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

Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Tel 5679 3951.

Selgeltnägija Kristi nõuande-
liin 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

Iga koit lõpeb loojangu kumas,
öösse kaob iga elupäev.
Elust jäljetult ükski ei lähe,
ikka midagi järele jääb. 
Sealpoolsuse säraval tähel
oma maapealseid jälgi sa näed...

Siiras kaastunne Merlele ja Annikale peredega  
kalli ema, vanaema, vanavanaema ja ämma

KERSTI REIDLA
surma puhul. Ene perega

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

Lahkus meie kallis abikaasa, isa ja vanaisa

KALJU KÜNNAPUU
01.12.1936–18.06.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 22. juunil kl 10 matusetalituses Sinilill.  
Pärgi ja kimpe palume mitte tuua.

Liiga vara lõppes elu, närbunud on lilleõis.
Jäi leinajaile lahkumise valu ja mälestus,
mis elab südameis...

Mälestame head töökaaslast

ENE UKRAINTŠUKI

Siiras kaastunne omastele. 
Töökaaslased Valga haigla köögist

Elad edasi meie meeltes ja südames,
talvetuultes ja lumehelvestes,
kevadvihmas tärkavas looduses, 
suvehommiku kastepäikeses, 
sügiskullas küpsenud viljades...

Siiras kaastunne Merlele ja Annikale peredega  
kalli ema, vanaema, vanavanaema ja ämma

KERSTI REIDLA
surma puhul. Janeli perega

Töö sobib

Pakume 

Paigaldame masinaga PUR
materjalist soojustusisolatsiooni!

www.purpaigaldus.ee | Telefon 517 8708 | info@purpaigaldus.ee



Kesk 10, Valga.
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Torutööd, küttesüsteemide 
läbipesu, veevarustussüstee-
mide ja pumpade paigaldus. 
Tel 5813 5496,  
www.santeenus.ee

Kopatööd, Neuson 3,3 t,  
25 €/tund. Tel 511 4472.

ENNUSTUSLIIN 
tel 900 3014, 95 s/m.

Erinevad kaevetööd  
roomikekskavaatoriga. 
Tel 5351 1321.

Erinevate piirdeaedade ja 
väravate valmistamine ja 
paigaldus. Tel 502 3856.

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727.

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

Soodne veo- ja kolimisteenus. 
Tel 5787 8678.

Teostame elektriinstallat-
siooni töid (kaabeldus, pisti-
kute, lülitite paigaldus, vahetus 
jms). Tel 5881 1312.

MÜÜK

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

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

Müüa saematerjali, voodri-, 
põranda- ja terrassilaudu. 
Transport tasuta. Tel 525 8911.

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

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

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

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

Müüme ehituslikku saemater-
jali nii lepingulistele äriklienti-
dele kui eraisikutele. Meie 
sortimendis on hööveldamata 
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 turbabrikett 
al 135 €, 6 ja 8 mm pellet al  
199 €, kivisüsi 25 kg kotis,  
235 €/t, klotsid võrgus 2,5 €. 
Vedu. Tel 506 8501.

VANAVARA

Ostan vanavara, ka võrre, 
mootorrattaid ja nende varu-
osasid. Tel 513 9927.

KASUTATUD ASJAD

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

Lõhutud metsakuiv okaspuu 
ja 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.

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

Kuivad pakitud kütteklotsid. 
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

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

Müüa ehituslikku saemater-
jali, voodri-, põranda-, terras-
silaudu ja servamata laudu. 
Pikkused 3–6 m. Laudade 
värvimine. Vedu üle Eesti 
tasuta. Tel 528 2268.

Müüa jahuveski (Poola), jahva-
tusvõime umbes 500 kg/h. 
Hind kokkuleppel. 
Tel 5463 2447.

OST

Raamatute ja vanavara ost. 

Tel 5804 6910.

FNT METSAD OSTAB TURU 

PARIMA HINNAGA RAIE-

ÕIGUST JA METSAKINNIS-

TUID. Tel 5303 0951 või  

mark@metsaost.org

TÄNUAVALDUS

Täname südamest sugu-
lasi, sõpru, tuttavaid, 
matusetalitust Sinilill, kes 
meie kalli KRISTA NELGI 
mälestust austasid, olid 
südamevalus toeks ja 
abiks, leevendasid meie 
valu ja tema kalmu rohkete 
lillede ja pärgadega kaunis-
tasid. Sügavas leinas 
omaksed.

Südamlik kaastunne Maigile 
ja Illarile lastega ema, ämma ja 

vanaema 

VILMA ORASE
surma puhul. Airi, Leeni, Elve, 

Elvi, Mare ja Aivar

Siiras kaastunne Jutale ja 
Õnnele kalli tütre ja õe ning 

teistele lähedastele kalli

ENE UKRAINTŠUKI
kaotuse puhul. 
Perekond Ilves

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud...

Kallist tädi

VILMA ORAST
leinab Lembit perega. 

Südamlik kaastunne Maigi 
perele.

Elu on laul, on habras ta viis, 
heliseb hetk ja katkeb ta siis. 
Sinust mälestus me hinges elab... 

Teatame suure kurbusega, et 
on lahkunud meie kallis ema, 

vanaema, vanavanaema

VILMA ORAS
11.08.1935–14.06.2019

Omaksed 

Hüvastijätmine 22. juunil kell 11 
Helme kabelis.

KAIDO PÄRNA
mälestab sünniaastapäeva 

puhul Andre.

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

Südamlik kaastunne Maigile, 
Hillarile ja nende lastele 

peredega kalli ema, ämma, 
vanaema, vanavanaema 

VILMA ORASE
kaotuse puhul.

Tõrva linna Mäe tänava rahvas

Me mõtetes elad Sa ikka,
elad edasi sõprade seas...

ENE UKRAINTŠUK
Mälestame ja avaldame 
südamlikku kaastunnet 

abikaasa Sergeile, tütardele 
Janale ja Annikale peredega, 
ema Juttale ja õde Õnnele. 

Katrin, Rita, Tiina, Ester, Maie 
N. ja Maie K.

Sellel päikeselisel kevadpäeval 
seisma jäi aeg... 
Me meeles ja südames edasi elad.

Südamlik kaastunne Sergeile, 
Juttale, Janale, Annikale ja 

Õnnele peredega kalli

ENE 
kaotuse puhul. 

Maret, Piret, Olev ja Rando

Sügav kaastunne Õnnele õe 

ENE UKRAINTŠUKI
surma puhul.

Valga haigla õendusehoolduse 
osakond

Elu on laul, nii habras ta viis,
heliseb hetk ja katkeb siis...

ENE UKRAINTŠUK
Mälestame toredat töökaaslast 

ja avaldame kaastunnet 
omastele. 

Endised töökaaslased Maie, 
Valve, Siina, Maimu

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

REIN ÕIS
Südamlik kaastunne Õnne 

Naarisele armsa isa kaotuse 
puhul. 

Kolleegid Rajaleidja keskusest

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Südamlik kaastunne Harri, 
Marjana ja Marguse peredele 
kalli ema, ämma, vanaema ja 

vanavanaema

LAINE VARBLASE
kaotuse puhul. 

Aina, Juta, Endel, Mare, Sulev, 
Õis, Maie ja Enn

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

Siiras kaastunne Õnnele armsa 
õe

ENE UKRAINTŠUKI
kaotuse puhul. 

Valga haigla üldosakond ja 
Maire

Aeg seda kaotust ei kustuta eal, 
süda sind ikka meeles peab...

HEDVIG METT
Avaldame kaastunnet Helile, 

Paavole, Matile ema ning Pireti, 
Üllari, Meelise, Raineri, Rando 
ja Priidu peredele vanaema ja 
vanavanaema kaotuse puhul.

Helju, Elli, Maie, Heino, Eha, Iivi 
ja Mart

Kusagil õitsevad meelespead, 
tasa kiiguvad tuules. 
Mälestus emast kaunis ja hea 
kestab teil veres ja luules.

HEDVIG METT

Avaldame kaastunnet Helile, 
Paavole ja Matile ema, Pireti, 

Meelise, Rando, Priidu ja 
Raineri peredele vanaema 

kaotuse puhul.
Meelis Vaglakes ja perekond 

Rätsepp

Soe kevadtuul võttis Sul käest, 
viis sinna, kust tagasi ei tulda. 
Meie südames elad Sa ikka, 
jääd mõtetes meie keskele...

Mälestame kallist

ENE UKRAINTŠUKI
14.04.1953–16.06.2019

ja avaldame kaastunnet emale, abikaasale,  
lastele peredega, õe ja venna peredele. 

Tädi Asta ja onu Lembit perega

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

tel 524 3607

metsaserv@gmail.com 

kaasomandeid!
metsakinnistu
Ostame

MÜÜGISALONG
myyk@kerised.ee • www.kerised.ee

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
Pühapäev, 23. juuni kell 11

Tartu mnt kalmistu
..........................................
kell 13

Priimetsa kalmistu 
Kirikus jumalateenistust ei ole.
..........................................
Pühapäev, 7. juuli kell 11.30

Toogipalu kalmistu
Kirikus jumalateenistust ei ole.


