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KINNISVARA

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

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

Müüa 3-toaline korter Võrus, 
hind 18 999. Tel 5346 4533.

Müüa 3-toal korter (1. k)  
Põlva linnas Intsikurmu kõrval. 
Tel 5667 2037.

Müüa remonti vajav suurem 
majaosa Valgas. Tel 5383 7713.

Müüa renoveerimist vajav talu 
Valgamaal Õru vallas (1,9 ha 
maad, oja ääres). Tel 5354 2991.

Müüa Valgas vaikses eramajade 
rajoonis kinnistu. Krunt 1726 
m², amortiseerunud elumaja, 
(veevärgiga liitumise võimalus), 
garaaž, väike saun, hinna sees 
aiahooldustehnika. Hind  
15 000 €. Tel 511 9597.

Ostan heas seisukorras maja 
Valga linnas. Tel 5305 1925.

OÜ Estest PR ostab põllu- ja 
metsamaad. 
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.

Soov osta maja Tõrva linnas. 
Majas võiks olla vesi ja  
kanalisatsioon. 
Tel 5697 8991, 5800 4573.

TÖÖ

AS ISS Eesti pakub tööd  
puhastusteenindajatele Põlvas 
ja Võrus. Tel 731 4370.

SÕIDUKID

Ostan Audi, VW, Opeli, Fordi, 
Volvo, BMW. Pakkuda võib kõike. 
Tel 5624 0824.

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

TEADE

9. juunil kell 9–15 Jaanikuu laat 
Räpinas Tuletõrje väljakul. Korral-
daja Keskoja OÜ. Tel 5661 8707.

TEENUS

Ahjude, pliitide, kaminate ja 
soojamüüride remont. Tööpiir-
konna lähtepunkt on Tartu. 
Tel 5594 6425.

Ennustaja-bioenergeetik  
Salme võtab Teie kõnesid  
nüüd vastu tel 900 1133.

Kaevetööd väikeekskavaatoriga 
(2 t). Tel 5627 5133.

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

Katuste süvapesu ja värvimine. 
Akende pesu ja veerennide  
puhastus. 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.

Korstnapühkija Tõrva vallas, 
Otepää vallas.  
www.tahmatont.ee  
Tel 5392 9445.

Kütte-, vee- ja kanalisatsiooni-
tööd, kliimaseadmete paigaldus 
ja hooldus, septikud/biopuhas-
tid. Teras/Press OÜ, 
tel 5688 7983,  
aikopatlep@gmail.com

Niitmine ja hekkide piiramine. 
Tel 5550 0195.

OHTLIKE PUUDE LANGETAMI-
NE. Tel 505 4983, www.ohtlik.ee

Pottsepatööd ja küttekollete  
remont. Tel 5564 6552.

Rakkekaevude kaevamine,  
puhastamine ja remont. 
Tel 5634 4807.

Rakkekaevude kaevamine,  
puhastamine ja remont. 
Tel 5638 1774.

Kaminapuud, kütteklotsid ja 
puitbrikett. Tel 5818 8863.

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

USA TODAY kauplus müüb 
soodsa hinnaga kasutatud  
riideid USAst. Kasti hinnad ala-
tes 2 €/kast. E-post nurkmarje@
gmail.com, tel 516 5752,  
www.usatodaystyle.eu

Müüa lõhutud küttepuud  
kohaletoomisega. Lepapuu. 
Pikkus vastavalt soovile. 
Tel 5811 0375.

Kuivad pakitud kütteklotsid.  
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa 40 l võrkkottides kamina-
puid (kask 3,3 €, lepp 3 €) ja  
kütteklotse (2 €), alustel puit-
briketti (960 kg, 175 €) ja pelletit 
(975 kg, 190 €). Vedu. 
Tel 523 8503, 433 3130.

Müüa ehituslikku saematerjali, 
voodri-, põranda-, terrassilaudu 
ja servamata laudu. Pikku-
sed 3–6 m. Laudade värvimine. 
Vedu üle Eesti tasuta. 
Tel 528 2268.

Müüa ketassaag Z-5. 
Tel 512 1766.

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 vabalt peetavate talu-
kanade 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 murutrakto-
rid. Tel 5366 7217.

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

Atria Eesti AS pakub Valgas  
põhikohaga tööd transporditöö-
lisele. Töövahetuste algused on 
kl 07.00; 08.00, töö on graafiku 
alusel. L, P on puhkepäevad.  
Põhiline tööülesanne on osakon-
dadevaheline tooraine, abi- ja 
pakkematerjalide transport.  
Proovitööpäeva tegemise  
võimalus. Palun saada esimesel 
võimalusel oma CV märksõnaga 
«transporditööline» e-posti  
aadressil personal.estonia@ 
atria.com või täida andmed  
kohapeal, aadressil Metsa 19,  
Valga. Tel +372 5853 8000, ette-
võtte kodulehekülg www.atria.ee

FLORENTAISE EESTI pakub tööd 
tõstukijuhile-pakkeliinioperaa-
torile. Töökoht asub Lüllemäel. 
Vajalik B-kategooria juhiluba, 
eesti ja vene keele oskus suhtlus-
tasandil, arvutioskus saatelehte-
de vormistamiseks.  
Netopalk 900-950 €/kuus.  
Tel +372 511 9083.

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

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

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

Pakun tööd elamute laudfassaa-
dide puhastajatele-värvijatele 
Elvas. Tel 5380 1901.

Pakun tööd rahvusvaheliste ve-
dude autojuhile EESTI-SOOME-
EESTI suunal. Tel 501 3193.

Vajatakse CE-kategooria  
kallurijuhti poolghaagisele. 
Tel 5691 3228.

Värska Lasteaed kuulutab välja 
konkursi liikumisõpetaja (0,25 
ametikohta), muusikaõpetaja 
(0,25 ametikohta) ja eripedagoo-
gi (0,5 ametikohta) leidmiseks. 
Kandidaadi avaldus, CV ja kvalifi-
katsiooni tõendavate dokumenti-
de koopiad palume saata 25. juu-
niks 2019 aadressile Lasteaia 2, 
Värska 64001, Setomaa vald,  
Võru maakond või e-posti  
aadressile varska.lasteaed@ 
setomaa.ee Tööle asumise aeg 
september 2019. Lisainfo  
telefonil 514 0870.

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

Salvkaevude kaevamine, puhas-
tamine ja remont. Tel 5679 3951.

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

Soodsad viisateenused  
Venemaale. OÜ Vaatevinkel, 
tel 508 6861, www.vaatevinkel.ee

Soojustan uksi. Tel 550 7679.

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

Ehitan korstnaid ja korstnapitse, 
vajadusel plekitööd. Kutse-
tunnistus. Tel 5624 0880.

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014,  
95 s/m.

Erinevad kaevetööd roomik-
ekskavaatoriga. 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.

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

Soodne veo- ja kolimisteenus. 
Tel 5787 8678.

Teostame elektriinstallatsiooni 
töid (kaabeldus, pistikute, lülitite 
paigaldus, vahetus jms). 
Tel 5881 1312.

MÜÜK

Ehitusliku saematerjali müük 
Valgamaal Tsirguliinas. Pidevalt 
suur valik, soodne hind. Veo-
võimalus. Tel 522 9571.

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 saematerjali 
nii lepingulistele äriklientidele kui 
eraisikutele. Meie sortimendis on 
hööveldamata ehituslik puit-
materjal — 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 ko-
tis, 235 €/t, klotsid võrgus 2,5 €. 
Vedu. Tel 506 8501.

OST

Raamatute ja vanavara kokku-
ost. Tel 517 4050.

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

Ostan garaaži Valgas. 
Tel 5612 1631.

Osta vanu raamatuid, kellasid, 
märke, münte, tarbeklaasi, män-
guasju, fotoaparaate, postkaarte 
ja fotosid (1945. a), puutööriistu, 
taluesemeid jm. Tel 5629 8981.

Põlva Metsagrupp OÜ ostab  
kasvavat võsa, metsakinnistuid 
ja raieõigust ning teostab kõiki 
metsakasvatustöid. Majanda-
me, kasvatame, hoolime! 
Tel 5199 4876 või rasmus@ 
polvametsagrupp.ee;  
www.polvametsagrupp.ee

VANAVARA

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

Siiras kaastunne kallile Rainale, 
Rannarile, Helele ja teistele 

lähedastele kalli abikaasa ja isa 

HEINO TAMME
kaotuse puhul. 

Eva ja Kaire perega

Kallist onu

ARNOLD PIHU
mälestab Ilmar perega. 

Mälestame kauaaegset naabrit

ILME KUTSARIT
Siiras kaastunne lähedastele.
Eve, Aare, Tauno, Tauri, Eha, 

Rein, Linda, Helmut ning 
perekonnad Lüüs ja Pirs

Südamlik kaastunne  
Reinule

ANTS ALLI
kaotuse puhul. 

AS Otepää Veevärk

Avaldame kaastunnet  
Ly Kutsarile lähedase 

ILME KUTSARI
kaotuse puhul. 

Kolleegid Tõrva Kodust

Avaldame kaastunnet  
Sergeile kalli ema 

kaotuse puhul.
Koikküla jahiselts

Mälestame sõbralikku 
naabrimeest

HEINO TAMME
Avaldame kaastunnet 

omastele. Tiina ja Urmo

Mälestan head igipõlist sõpra

ARNOLD PIHU
Sügav kaastunne omastele. 

Sõber Harry

Avaldame kaastunnet Peetrile 
venna

ARNOLD PIHU
kaotuse puhul. 

Jaak perega

Kallis Tiina! Südamlik 
kaastunne Sulle ja Su lastele

RAIVO JÄRVIKU
kaotuse puhul. 
Helgi Hanioja

Südamlik kaastunne Merlyle 
lastega ja Lyle 

ILME KUTSARI
surma puhul. Valve, Luule, 
Aleksandr ja Dima perega

Siiras kaastunne abikaasale ja 
lastele peredega kalli

HEINO TAMME
kaotuse puhul. 

Arapella, Marek ja Enno

Teatame kurbusega, et meie 
hulgast lahkus ema, vanaema 

ja vanavanaema

ILME-VELAINE 
KUTSAR

17.11.1929–01.06.2019

Omaksed

Ärasaatmine Helme kabelis  
7. juunil kell 12.

Ei tulek ega minek ole enda teha, 
vaid see, mis sinna vahele jääb, 
ja see on elavate mäletada. 
(J. Viiding)

Avaldame lähedastele 
sügavat kaastunnet meie kalli 

naabrinaise 

ILME KUTSARI
kaotuse puhul. 

Aino, Liidi, Leeni, Vello, Elga, 
Eve-Reet, Irja, Kalmer

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

Kallist sugulast

HELJU ZIMMERMANNI
leinavad Mare, Milvi ja Leo 

perekondadega.
Meie kaastunne kõikidele 

lähedastele.

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

Südamlik kaastunne abikaasale 
ja lastele peredega kalli

HEINO TAMME
kaotuse puhul. Mälestame 

head naabrimeest. 

Perekonnad Leinus, Kartsep, 
Jantsikene ja Elfriede

Me vaikses leinas  
langetame pea...

Südamlik kaastunne kõikidele 
lähedastele kalli

VEERA HAMMASE
surma puhul. 

Helju ja Volli 

Südamlik kaastunne Väino 
Liivakule kalli õe ja perele 

VEERA HAMMASE
kaotuse puhul.

Eevi ja Silver

Kevadtuultega läksid sa teele...

HILJE KUTSAR

Mälestavad endised 
töökaaslased Walkost. 

Meie kaastunne omastele.

tel 524 3607

metsaserv@gmail.com 

kaasomandeid!
metsakinnistu
Ostame


