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KOOLITUS

SISEVEELAEVAJUHIKS TAR-
TUS! Eesti Merekooli Tartu 
filiaal võtab vastu uusi õpilasi, 
õppeaeg 2 a. Lõpetajatele: sise-
veelaevajuhi diplom; vanem-
madruse, laevamotoristi, ohu-
tusalase väljaõppe, radarvaat-
leja tunnistused jpm. Õpe 
sobib ka täiskasvanutele, kooli 
poolt õppetoetus ja pidulik 
merevorm. Tartu, Soola 5, ind-
rek.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.

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

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

Müüa remonti vajav suurem 
majaosa Valgas. Tel 5383 7713.

Ostan maja/talu. 
Tel 5557 6437.

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

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

Müüa VW CC 2,0 TD, 14. a, 
must, autom., ülev. 01.21. a, 
kõik lisad ja BMW 530 3,0 
TD, 07. a, hall univ., autom., 
ülev. 04.20. a, mõlemad väga 
heas korras, istu ja sõida. 
Tel 524 6052.

LOOMAD

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

TÖÖ

A-KARUSE AS pakub tööd 
AUTOREMONDILUKKSEPALE 
ja AUTODE PESIJALE. Rük-
keli 4, Valga. Tel 507 3000, 
allain@akaruse.ee

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

Väiketapamaja otsib lihu-
nikku. Tel 513 3787.

TEADE

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

Kaluuga oblasti Obninski  
linna väeosa nr 55190 (1964.-
1967. a) kroonuvendade 
kokkutulek toimub 13. juulil. 
Koguneme Võrumaal 
Urvaste kiriku juures 11.00.  
Osalustasu 20.-. 
Tel 5191 2578, Matti.

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

Müüa Valgas renoveeritud 
majas 1-toal ahik korter (möö-
bel, 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. 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.

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

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

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

Ehitusfirma pakub tööd üld-
ehitajale ja betoneerijale. 
Tel 5596 7945.

Otsime oskustega hakkajat 
puutöömeest, kes saab hak-
kama uste-akende-mööbli val-
mistamisega, oskab lugeda 
joonist. Asume Valgas. 
Tel 511 5928.

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

Tel 5624 0812 • kannupoiss@gmail.com

• Kinnistute ja kasvava metsa ost
• Metsa ülestöötamine
• Transporditeenus

Kännupoiss OÜ

Ostan talu koos
maa või metsaga!

Elanik võib ka aastaks 
sisse elama jääda

Tel 528 5600

Töö sobib

Pakume 

AKENDE
müük, paigaldus, transport 

Lõuna- ja Kesk-Eestis

JUUNIS

SOODSAD
HINNAD

Hinnad all kuni 65%

 AKENDELE 

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



Kesk 10, Valga.
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TEENUS

Akende pesu. Tel 5827 6669, 
Anna.

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

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

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

Kellassepp, kullassepp, pril-
lide 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 kanalisatsioo-
nitööd, kliimaseadmete pai-
galdus ja hooldus, septikud/
biopuhastid.  
Teras/Press OÜ, tel 5688 7983, 
aikopatlep@gmail.com

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

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

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

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

Võlgnevuste sissenõud-
mine, elatisnõuete ja töö-
nõuete vaidlused, Eesti ja 
Soome raamatupidamistee-
nused, õigusbüroo teenu-
sed, info@oigusteenused.ee, 
www.oigusteenused.ee,  
tel +372 5686 4200.

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

Erinevad kaevetööd roomik-
ekskavaatoriga. Tel 5351 1321.

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727.

LAMMUTUSTÖÖD. 
Tel 5346 2848.

Soodne veo- ja kolimisteenus. 
Tel 5787 8678.

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

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

Müüa sisevoodrilaudu (hind 
al 3 €/m²), välisvoodrilaudu 
(hind al 2,7 €/m²), põranda-
laudu (hind al 6.5 €/m²). Vood-
rilaudade tööstuslik värvi-
mine. Veovõimalus. E-post: 
ivo@voikapuit.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 soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. 
Tel 5354 3002 või 513 3787.

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 Võrumaal talumööbel: 
tigudiivan, 2 uksega riidekapp, 
öökapp, söögilaud vaheklapiga. 
Tel 5666 3641.

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

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.

Müüme ja paigaldame raa-
diopiirdeid lemmiklooma-
dele. Tel 502 1890.

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

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

Pottsepatööd ja küttekollete 
remont. Tel 5564 6552.

Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Tel 5634 4807.

Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Tel 5638 1774.

Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. Rõn-
gaste vahetamine. 
Tel 5840 0240.

Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Tel 5679 3951.

Selgeltnägija Kristi nõuande-
liin tel 900 0007, 1,87 €/min.

Septikute, biopuhastite pai-
galdus ja müük. Tel 5757 0202.

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

Soojustusvaht – parim mater-
jal elumajade seintes olevate 
tühjade 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

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

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

MÜÜK

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.

Saematerjali müük Valgas 
Pärna pst 13. Tel 5818 8863.

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

Kasutatud plastikvälikäimlad. 
Tel 506 8501.

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

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

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

OST

Raamatute ja vanavara ost. 
Tel 5804 6910.

FNT METSAD OSTAB TURU 
PARIMA HINNAGA RAIEÕI-
GUST JA METSAKINNISTUID. 
Tel 5303 0951 või mark@met-
saost.org

KAOTATUD

Kaotatud sõnajalaõis. 64-aas-
tane Otepääl elav leskmees 
tutvuks pisemat kasvu kena 
ja armsa naisterahvaga, kes 
aitaks päevi sisustada ja 
annaks indu eluga edasi 
minna. Tel 5636 5068.

KASUTATUD ASJAD

Müüa rootorniiduk, heina-
kaarutaja, silo-heinakorje-
käru, põllurullid, kühvel, peal-
sepurustaja, kartulipanija, 
vaheltharija, kultivaator, 
lohisti, looreha, randaalid, 
sügavkobesti, T-25, T-40, AM 
Zetor. Tel 516 3405.

Ostan vanu raamatuid ja mit-
mesugust vanavara. 
Tel 5629 8981.

Avaldame kaastunnet isa ja 
abikaasa

KALJU KÜNNAPUU
kaotuses Viivele, Leale, Ivile. 

Armas vend ja onu Kalju, meie 
mälestuste päikesekullas oled 

meiega. Luule, Kadi

Siiras kaastunne Jutale ja 
Õnnele perega kalli

ENE UKRAINTŠUKI
kaotuse puhul. 

Õnneleid ja Hugo

Südamlik kaastunne Viivele 
lastega kalli abikaasa ja isa

KALJU KÜNNAPUU
kaotuse puhul. 

Endla, Maimo, Aino, Enno, 
Snezana, Regina, Viktor

Vaikis vaev ja valu… 
Sõmer liiv Sind kinni kattis, 
mälestust ei iial mata. 

Südamlik kaastunne Merlele 
perega kalli ema 

KERSTI REIDLA
kaotuse puhul. 

Mare, Inga, Kristiina, Henn ja 
Hilja

Jaanikuu vaikses valguses
igavikuteele sa lahkusid.
Pere mälestuskangas 
on katkenud lõim...

Oleme mõtetes koos teiega, 
kui saadate viimsele teele kalli 

abikaasa, isa ja vanaisa 

KALJU KÜNNAPUU
Illar, Heldi ja Heli peredega

Ei võta sõnad leinavalu, 
ei kuivata nad pisaraid.

Südamlik kaastunne kõikidele 
lähedastele kalli 

ENE UKRAINTŠUKI
kaotuse puhul.

Aita perega

REIN ÕIS

Mälestame head majanaabrit. 
Südamlik kaastunne 

lähedastele. 
KÜ Ehitaja 2 elanikud

Su elu nagu linnul tormis nii 
ootamatult murdus õhtu eel...

SIGNE PIHLAK
09.10.1960–21.06.2014

Kallist tütart, abikaasat, ema ja 
vanaema mälestavad 5. surma-

aastapäeval lähedased.

Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga-väga valus...
(J. Tätte)

Kalleid

HEINO PARIISI 
18.12.1926–24.06.1999 

ja 

ROBERT PARIISI
01.08.1989–24.06.2010

mälestavad ja meenutavad  
20. ja 9. surma-aastapäeval lähedased.

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

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD

OSTAME PÕLLUMAAD
5340 4975

polluvara@vestman.ee

www.vestman.ee 

info@eestimurud.ee
tel 5621 6509

524 3904

tel 524 3607

metsaserv@gmail.com 

kaasomandeid!
metsakinnistu
Ostame

• Lahkunu ärasaatmisega (sh transpordi ja 
 tuhastamisega) seonduvad teenused
• Kõik vajalik haua kaunistamiseks
 (sh pingid, küünlad, laternad)

24h klienditeenindus, tel 524 5949
www.matusebyroo.ee                                Kesk 11, Põlva

 
Ostame
 • paberipuitu
    Kunda ja Pärnu terminalis
 • metsakinnistuid
 • kasvava metsa raieõigust

Södra Metsad OÜ
Merivälja tee 1, 11911 Tallinn
Tel 516 3569 • taavi.mullerson@sodra.com
www.sodrametsad.ee

• 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


