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KOOLITUS

SISEVEELAEVAJUHIKS TARTUS! 
Eesti Merekooli Tartu filiaal võtab 
vastu uusi õpilasi, õppeaeg 2 a. 
Lõpetajatele: siseveelaevajuhi 
diplom; vanemmadruse, laeva
motoristi, ohutusalase väljaõppe, 
radarvaatleja 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

Müüa 1-toaline korter Võru  
linnas Vabriku 626, 4. korru
sel, 27,4 m², möbleeritud.  
Kõnnikaugusel kauplused, kesk
linn 800 m, lasteaed, kesklinna 
kool, Tamula järv 100 m.  
Hind 24 000 €. Tel 5676 2282,  
Piret.

Müüa suvila Valgamaal Raavitsa 
külas, Riisali, Pärna 7 (2041 m²). 
Tel 5360 1624.

Müüa Valgas vaikses piirkonnas 
otse omanikult elamumaa 
 (1469 m², saun, amortiseerunud 
maja, kaev). H 13 000 €. 
Tel 508 7934.

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

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

Katuste ja fassaadide pesemine 
ja värvimine. Tel 501 0834.

Korstnapühkija, ka maal, redel 
kaasas. 5191 6605.

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

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

Muruniitmise teenus Valgamaal. 
Tel 5373 3899.

Müüme ja paigaldame raadio-
piirdeid lemmikloomadele. 
Tel 502 1890.

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

Rakkekaevude kaevamine,  
puhastamine ja remont. 
Tel 5638 1774.

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

Salvkaevude kaevamine, puhas-
tamine ja remont. Rõngaste  
vahetamine. Tel 5840 0240.

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.

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

Raamatud, piiblid, ehted, hõbe, 
mündid, märgid, medalid, fotod, 
fotoalbumid, maalid, seinapil-
did – igasuguse vanavara/kunsti 
ost. Raha kohe! 5649 5292.

MÜÜK

Ehitusliku saematerjali müük 
Valgamaal Tsirguliinas. Pidevalt 
suur valik, soodne hind. Veovõi
malus. Tel 522 9571.

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

Müüa lõhutud küttepuud (lepp, 
metsakuiv, jäme katlapuu), koha
letoomisega. Tel 5811 0375.

Kuivad pakitud kütteklotsid.  
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

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

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

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

Müüa korralikud, võimsa mootori 
ja laia lõikelaiusega murutrakto-
rid. Tel 5366 7217.

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

Ostame privaatse talukompleksi 
LõunaEestis. Eeldame head ligi
pääsetavust, elektri ja kaevu ole
masolu. Hooned võivad vajada 
renoveerimist ja ümbrus korras
tamist. Maad võiks olla alates  
3 ha. Pakkumisi ootame 
tel 5196 0187.

LOOMAD

Pärlkana tibud. Tel 5354 1594.

TÖÖ

CEkat veoautojuht saab tööd 
täishaagisega ja hüdrotõstukiga 
varustatud veokil. Oskama peab 
eesti keelt ja kasuks tuleb vara
sem töökogemus. Tööpäevad 
ER, nädalavahetused vabad.  
Uuri lähemalt, kui oled Tallinnast, 
Tartust, Pärnust, Rakverest või 
mujalt Eestist. Tel 5340 0065, 
Andrus. stonewolf.ee

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

Pakume tööd rahvusvaheliste 
vedude autojuhile. Tel 737 1762.

Vanaproua Tõrvas soovib leida 
koduabilist. Tel 5814 5144.

Väiketapamaja otsib lihunikku. 
Tel 513 3787.

TEADE

14.07 kell 9–15 juulikuu laat Rä-
pinas Tuletõrje väljakul. Tule laa
dale vaatamaostmakauplema! 
Korraldaja Keskoja OÜ, 5661 8707.

TEENUS

Fassaadide, katuste pesu ja vär
vimistööd, vihmaveerennide pu
hastus. Tel 5638 8994.

Hooldusniitmine traktoriga, nii
duk purustajaga. Tel 5908 3051.

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

Katuse- ja fassaadipesu. 
Tel 5691 1019. Leia meid Faceboo
kist Roofers Puhastus.

Sünnipäevale mustkunstnik/ 
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Teostame katuse-, fassaadi- ja 
üldehitustöid. Tel 5373 3899.

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 läbi-
pesu, veevarustussüsteemide ja 
pumpade paigaldus. 
Tel 5813 5496, www.santeenus.ee

Tänavakivide müük ja paigaldus. 
Garantii. Tel 5690 0444.

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

Teeme erinevaid ehitus- ja reno-
veerimistöid. Töö kiire ja korralik. 
Tel 5556 2287, rainer.ehitus@
gmail.com.

Erinevad kaevetööd roomik-
ekskavaatoriga. Tel 5351 1321.

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

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

OST

Raamatute ja vanavara kokku
ost. Tel 517 4050.

Müüa küttepuid Valgamaal. 
Tel 553 7601.

Otse tootjalt pakitud kandiline 
kase puitbrikett al 170 €, pakitud 
turbabrikett al 135 €, 6 ja 8 mm 
pellet al 195 €, kivisüsi 25 kg ko
tis, 235 €/t, klotsid võrgus 2,5 €. 
Vedu. Tel 506 8501.

VANAVARA

Ostan vanavara, ka võrre, moo-
torrattaid ja nende varuosasid. 
Tel 513 9927.

ÄRA ANDA

Tasuta kasutatud uksed, ehitus-
jäätmed, täitepinnas 
jms. 5661 8707.

OLGERD-ELLIFFORD 
HUNT

Mälestame head naabrit. 
Sügav kaastunne Viivele ja 
lähedastele. Guido ja Galina

Mälestan kallist

AINO-ELVIERA 
ILISSONI

Südamlik kaastunne omastele. 
Anne

Sa läksid ja enam ei tule,
ma kutsun, Sa tulla ei saa.
Minu kutset Sa enam ei kuule,
katab rinda Sul vettinud maa.  
(V. Kasimova)

Kallist abikaasat

IVAN HARTŠENKOT
mälestavad 2. surma

aastapäeval lesk ja kõik 
sugulased.

Meie südames sa ikka elad, 
jääd mõtetes meie keskele.

VALENTINA ELSTIN
30.05.1921–21.06.2019

Täname kõiki, kes olid meile 
toeks ja abiks sellel raskel 

tunnil, nii kaugel kui lähedal, ja 
katsid kalmu kaunite lilledega. 

Tütar Helje laste ja nende 
peredega

Muld matab maised mured,  
aeg viib kaasa pisarad.  
Kalmule viin küünlatule, 
meenutades lahkunuid.

Tunneme kaasa kõigile 
lähedastele 

AINO ILISSONI
kaotuse puhul. 
Vilve ja Kalle

Ei võta sõnad leinavalu,  
ei kuivata nad pisaraid.

Südamlik kaastunne kõikidele 
lähedastele kalli

AINO-ELVIERA 
ILISSONI

kaotuse puhul. 
Mälestavad Maie ja Mati, 

Malle ja Mati

Kõik elu on valge valgus,  
võib-olla veel valgem on surm.  
On olemas lõpp ja algus,  
on olemas sünd ja surm.

ÕIE RAUDVEE
Mälestame endist kolleegi, 

avaldame kaastunnet 
lähedastele. Endised 

töökaaslased Valga haigla 
siseosakonnast

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

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD

 

tel 524 3607

metsaserv@gmail.com 

kaasomandeid!
metsakinnistu
Ostame

HEA HINNAGA KATUSED OTSE TOOTJALT!

VÕTA KOHE ÜHENDUST!
info@olly.ee, 5698 0949

VIHMAVEESÜSTEEMID TERASKATUSED JA -TARVIKUD TURVATOOTED

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


