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KOOLITUS
SISEVEELAEVAJUHIKS TARTUS! 
Eesti Merekooli Tartu filiaal võtab 
vastu uusi õpilasi, õppeaeg 2 a. Lõ-
petajatele: siseveelaevajuhi diplom; 
vanemmadruse, laevamotoristi, 
ohutusalase väljaõppe, radarvaatle-
ja 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 üürile või müüa 2-toal mug 
korter Valga kesklinnas (2. k). 
Tel 5371 1442, 764 0303.

Müüa 1-toaline krt Tõrvas. 
Tel 5331 6607.

Müüa 3-toal mugavustega korter 
Valga kesklinnas. Tel 520 1724.

Müüa osa kinnistust Valga linnas. 
Tel 5383 7713.

PÕLLUNDUS
Ostan traktorid T16, T25, T40, 
MTZ 82, DT74-75, kombain Niva, 
ZIL, MAZ, 6 t haagis, press Kirgis-
tan. Tel 5835 4991.

TÖÖ
Keeni Põhikool otsib oma mees-
konda loodusainete (loodusõpe-
tus, bioloogia, geograafia ja kee-
mia) õpetajat ning lasteaiaõpeta-
jat. Tööle asumine august 2019. 
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni 
tõendavate dokumentide koopiad 
saata hiljemalt 31.07.2019 aadressil 
direktor@keeni.edu.ee või Kooli 
tee 2, Keeni, Otepää vald. 
Tel 5918 2772.

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

CE-kat veoautojuht saab tööd täis-
haagisega ja hüdrotõstukiga varus-
tatud veokil. Oskama peab eesti 
keelt ja kasuks tuleb varasem töö-
kogemus. Tööpäevad E-R, nädala-
vahetused vabad. Uuri lähemalt,  
kui oled Tallinnast, Tartust, Pärnust, 
Rakverest või mujalt Eestist. 
Tel 5340 0065, Andrus.  
stonewolf.ee

Pakume tööd CE-kat poolhaagise 
juhile (külmikutöö algusega Tartust 
või Põlvast). Info tel 5622 2745,  
e-post cv@contrailer.ee

Pakun tööd elamute laudfassaadi-
de puhastajatele-värvijatele Elvas. 
Tel 5380 1901.

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

Noor pere soovib osta maja Tõr-
va linnas. Võib vajada renoveeri-
mist. Hind vastavalt seisukorrale. 
Kinnisvara portaalidega kursis. 
kermo.veri@mail.ee 
Tel 5566 0241.

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

Ostame privaatse talukompleksi 
Lõuna-Eestis. Eeldame head ligi-
pääsetavust, elektri ja kaevu ole-
masolu. Hooned võivad vajada re-
noveerimist ja ümbrus korrasta-
mist. Maad võiks olla alates 3 ha. 
Pakkumisi ootame tel 5196 0187.

Ostan maja/talu. Tel 5557 6437.

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

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

LOOMAD
Müüa juuli lõpus 3. korda poegiv 
hea lüpsilehm Põlvamaal. 
Tel 5627 8930 või 5390 3844.

NTN TEENUSED OÜ ostab veiseid 
kombinaati ja elupeale (lehmad, 
mullikad, pullid). Tasume kohe, soo-
vi korral sularahas. Tel 5551 2929.

Vanaproua Tõrvas soovib leida  
koduabilist. Tel 5814 5144.

Väiketapamaja otsib lihunikku. 
Tel 513 3787.

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

TÄNUAVALDUS
Täname Valga haigla siseosakon-
na töötajaid eesotsas dr Sulev Lau-
giga, kes ravisid professionaalselt 
meie ema Leida Lessingit. Samuti 
täname õendushoolduse osakonna 
arsti dr Margot Linderit, meditsiini-
õdesid ja kõiki hooldajaid selle tä-
nuväärse töö, inimliku ja südamliku 
suhtumise eest meie vanasse ja hai-
gesse emasse, kes juba augustis 
saab 100-aastaseks. Praegu jätkub 
paranenud ema hooldamine lähe-
daste poolt tema oma kodus. Suur 
tänu kõigile, kes sellega seotud olid 
ja soovime teile tervist, jõudu, jät-
kuvat hoolivust ja südamlikkust ka 
edaspidises elus ja töös! Tänavad 
Leida Lessingi lähedased.

TEENUS
Aedade niitmine ja hekkide püga-
mine. Tel 5550 0195.

Ahjude, pliitide ja kaminate re-
mont. Tööde lähtepunkt on Tartu. 
Tel 5594 6425.

Akende pesu. Tel 5827 6669, Anna.

Ostan talu koos
maa või metsaga!

Elanik võib ka aastaks 
sisse elama jääda

Tel 528 5600

TURVAKODUTEENUS
JUHTUMIPÕHINE NÕUSTAMINE

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE
ÕIGUSABI

                                                     Teenused on tasuta. 

Vägivallast on väljapääs. 
Aitame Sul seda leida.

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

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

Fassaadide, katuste pesu ja värvi-
mistööd, vihmaveerennide puhas-
tus. Tel 5638 8994.

Hooldusniitmine traktoriga, niiduk- 
purustajaga. Tel 5908 3051.

Kaevetööd miniekskavaatoriga 
JCB 8018. Täpsem info tel 520 6757.

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

Katuste ja fassaadide pesemine ja 
värvimine. Tel 501 0834.

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

Kogenud juristibüroo teenused, 
võlgnevuste sissenõudmine, 
elatisnõuete ja töönõuete vaid-
lused, Eesti, Soome, Rootsi raa-
matupidamisteenused ettevõte-
tele ja korteriühistutele üle  
Eesti. info@oigusteenused.ee, 
www.oigusteenused.ee,  
tel +372 5686 4200.

Korstnate ehitus. Tel 5858 1159.

Korstnatööd, lammutus ja ehitus, 
vajadusel plekitööd. Kutsetunnis-
tus. Tel 5624 0880.

Kujundus ja küljendus, 
tel 5554 0362, footongrupp.ee

Kütte-, vee- ja kanalisatsiooni-
tööd, kliimaseadmete paigaldus ja 
hooldus, septikud/biopuhastid. 
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 LANGETAMINE. 
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee

OÜ Semt teostab korteriühistu-
te tervikrenoveerimist. 
Tel 506 2377.

Rakkekaevude kaevamine, puhas-
tamine ja remont. Tel 5638 1774.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Tel 5679 3951.

Septikute, biopuhastite paigaldus 
ja müük. Tel 5757 0202.

Soodne fekaalivedu. Tel 510 9995.

Soodsad viisateenused Venemaa-
le. OÜ Vaatevinkel, tel 508 6861, 
www.vaatevinkel.ee

Soojustusvaht – parim materjal 
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

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

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

tel 524 3607

metsaserv@gmail.com 

kaasomandeid!
metsakinnistu
Ostame

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

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD

info@eestimurud.ee
tel 5621 6509• Maakütte paigaldus

 

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



Kesk 10, Valga.
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Tõsteteenus Valgamaal. Vean ka 
liiva ja kruusa. Tänavakivid Valmi-
erast. Tel 5805 6056.

Tänavakivide müük ja paigaldus. 
Garantii. Tel 5690 0444.

Vundamendi soojustamine, sokli 
viimistlus, müüritööd jm ehitus-
tööd. Tel 5690 0444.

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

Erinevad kaevetööd roomikekska-
vaatoriga. Tel 5351 1321.

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

Soodne veo- ja kolimisteenus. 
Tel 5787 8678.

Harvia, Narvi, Skamet, Sawo, Kalvis 
kerised, korstnad, dekoratiivkivid, 
ahjud, kaminad, pliidid, pelletkami-
nad, kaminasüdamikud, saunakau-
bad, tarvikud. www.puukeris.ee

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa lõhutud küttepuud (lepp, 
metsakuiv, jäme katlapuu), kohale-
toomisega. Tel 5811 0375.

Müüa 40 l võrkkottides kamina-
puid (kask 3,3 €, lepp 3 €) ja kütte-
klotse (2 €), alustel puitbriketti 
(960 kg, 175 €) ja pelletit  
(975 kg, 195 €). Vedu. 
Tel 523 8503, 433 3130.

Müüa küttepuid Valgamaal. 
Tel 553 7601.

Müüa lõhutud küttepuud, lepp. 
Vedu 5 rm koorem. Tel 5615 5506.

Erinevate piirdeaedade ja vära-
vate valmistamine ja paigaldus. 
Tel 502 3856.

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

MÜÜK

Ehitusliku saematerjali müük Val-
gamaal Tsirguliinas. Pidevalt suur 
valik, soodne hind. Veovõimalus. 
Tel 522 9571.

Lõhutud toores lepp. Vedu. 
Tel 5354 2420.

Saematerjali müük Valgas Pärna 
pst 13. Tel 5818 8863.

Müüa põranda-, voodri- ja ehitus-
laudu. Erinevad laiused. Vedu tasu-
ta. Tel 506 4651.

Müüa sisevoodrilaudu (hind al 3 €/
m²), välisvoodrilaudu (hind al 2,7 €/
m²), põrandalaudu (hind al 6.5 €/
m²). Voodrilaudade tööstuslik  
värvimine. Veovõimalus. E-post: 
ivo@voikapuit.ee, tel 5455 1700.

Müüa kasutatud plastikvälikäim-
lad. Tel 506 8501.

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

Müüa korralikud, võimsa mootori ja 
laia lõikelaiusega murutraktorid. 
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.

Südamlik kaastunne Elmale ja 
Signele perega kalli poja, venna 

ja onu

SULEV MÖLDERI
ootamatu surma puhul. 

Lea, Kaie, Illar

SULEV MÖLDER
Mälestame head naabrit. 

Sügav kaastunne omastele. 
Tanel ja Olev peredega

Mälestame head sõpra

SULEV MÖLDERIT
Siiras kaastunne omastele. 

Kalev, Rait ja Marek

Südamlik kaastunne Elmale ja 
Signe perele kalli poja ja venna

SULEV MÖLDERI
kaotuse puhul. 

Heli ja Tiiu peredega

Mälestame kallist sugulast

AINO-ELVIERA 
ILISSONI

Südamlik kaastunne omastele. 
Elfriede, Helle ja Helmer

Süütame küünla ema

ELLI MÕTTUSE
mälestuseks tema  

100. sünniaastapäeval,  
5. juulil. 

Helbe ja Tiit

Oi aegu ammuseid, 
mis ühendasid meid...

AINO ILISSON

Langetame pea ning jagame 
tütrepere ja lähedaste leina.
Kunagised töökaaslased ja 

sõbrad Kaie, Georg ja Lembit

Tuul unustab küsida,
jäljed tasandab liiv,
kuid meie mälestustest
iialgi sind aastad ei vii...

AINO KURVITS
06.07.1929–30.01.2013

Olid meile väga kallis. Helgete 
mälestustega meenutavad  
90. sünniaastapäeval tütar 
Mare lastega ja õde Virve.

Avaldame kaastunnet 
lähedastele

OLGERD-ELLIFFORD 
HUNDI

surma puhul. 

Vaino perega

Päike paitagu Su kalmu, 
kuu ja tähed valvaku.

Mälestan

HILJA PALA

Südamlik kaastunne  
Enele perega. 

Maia

Teatame sügava kurbusega,  
et on lahkunud meie kallis

ÕIE RAUDVEE
01.11.1932–02.07.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 9. juulil kl 12 
matusetalituses Sinilill, 

muldasängitamine Tartu mnt 
kalmistule.

Puhka rahus, hea naaber ja 
sõber

SULEV MÖLDER

Südamlik kaastunne emale ja 
õele. Mälestavad Koit, Sirje, 

Aleksander, Malle ja  
perekond Tavel.

Kõik, mis elu annab, 
kõik ta võtab ka. 
Ainult mälestused 
jäävad püsima...

Siiras kaastunne Agnese perele 
armsa

AINO ILISSONI
surma puhul. 

Luule, Endel, Aili, Ain

Ei taastu päev,  
mis igavikku loojus, 
jääb alles ainult  
mälestuste soojus.

Teatame sügava kurbusega,  
et meie seast on lahkunud 

kallis vend
ARVO MIHKELSOO

21.03.1936–02.07.2019
Leinavad Raivo ja Virgo 

peredega. 
Ärasaatmine Pärnu 

krematooriumis 6. juulil kell 16. 

Maga vaikselt, puhka rahus, 
südamed on Sinuga. 

Teatame sügava kurbusega, 
et lahkus meie kallis ema, 

vanaema, vanavanaema ja ämm
AINO-ELVIERA 

ILISSON
04.05.1929–02.07.2019

Tütar Agnes perega 
Ärasaatmine 6. juulil kell 13 
Tõrva kirik-kammersaalist 

Helme kalmistule.

Olgu koit sul küünlatuleks, 
õhtulambiks ehajoon...

Mälestame

HILJA PALA

Siiras kaastunne omastele. 
Ülo ja Vaike

Päev õhtule laskus 
ja lõppes elurada...

Siiras kaastunne Vellole perega 
kalli

ÕIE RAUDVEE
kaotuse puhul. 

Õnne, Juta, Aina ja Leo

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Siiras kaastunne Elmale ja 
Signe perele kalli poja, venna 

ja onu

SULEV MÖLDERI
kaotuse puhul. 

Mälestavad Aino, Maret, 
Maire, Endla.

Üks väike küünal süüta, 
mõtle, meenuta teda, 
kel tehtud päevatöö... 

Tunneme kaasa laste ja 
lastelaste peredele ja teistele 

lähedastele

AINO ILISSONI
kaotuse puhul. 

Elvi, Valdur ja Eve lastega

Olgu koit sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon... 

Siiras kaastunne Enele ja 
Aarnele peredega kalli ema, 
vanaema ja vanavanaema

HILJA PALA
kaotuse puhul. 

Natalie, Galina, Olga ja Alla 
peredega

Me südames Sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele...

Kallist

SELMA-ANTONIA 
KUIMETIT

05.07.1914–27.12.2015
mälestavad  

105. sünniaastapäeval lapsed  
ja lapselapsed peredega.

Elu on laul, nii habras ta viis. 
Heliseb hetke ja katkeb siis.

Südamlik kaastunne Agnesele perega ja teistele lähedastele  
kalli 

AINO-ELVIERA ILISSONI
lahkumise puhul. 

Elfriide ja Linda, Maie ja Uno, Eda ja Mihkel,  
Ella ja Enno, Eha, Aime, Arvo, Enn

Oled see, keda alati oodati,
kelle juures oli ikka soe,
kellel miski polnud liiga raske,
kelle käsi oli alati toeks...

OLGERD-ELLIFFORD HUNT

Langetame pea kalli isa mälestuseks. 
Valusas leinas lapsed peredega

Valge päeva on varjanud 
mure kivine sein. 
Tõde valus on uskuda, 
raske kaotuse lein.

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud  
meie kallis poeg, vend ja onu

SULEV MÖLDER
06.02.1969–01.07.2019

Leinavad ema, õde ja õetütar perega.

Ärasaatmine 7. juulil kell 14 Valga Jaani kirikus,  
muldasängitamine Laanemetsa kalmistule.

Kuidas küll süttivad-kustuvad tähed 
õhus ja nimedes, 
otsekui ohe sa lendu lähed 
liuglevas pimedas...

Südamik kaastunne Vizmale ja Linnarile  
kalli poja ja venna 

VILJAR VÄINA
surma puhul. 

Naima, Juta, Mart ja Toivo

On kõrvus veel su häälekõla
ja meeles valusalt see suve päev,
kui maha jätsid valud, vaevad
ja lahkusid meilt jäädavalt...

Teatan sügava kurbusega, et on lahkunud 
minu kallis

OLGERD-ELLIFFORD HUNT
01.09.1929–01.07.2019

Leinab valusas leinas lesk. 

Kas kuuled, kuis nutab su kodu
su puudumist leinates sääl.
Ta kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisarate hääl...

On lahkunud hea ja kallis

OLGERD-ELLIFFORD HUNT
01.09.1929–01.07.2019

Mälestavad valusas leinas kasupoeg Meelis ja Ferida.

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

MÜÜA TOORES HALL LEPP  
50 cm, 36 €/ruum. Asukoht  
Valgamaa, Sangaste. SAMAS 
MÜÜA 30 cm HALL LEPP 40 l 
võrkkotis, kott 2.50 €. 
Tel 5661 5891.

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.

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

Valgas müüa lõhutud küttepuid 
(lepp) 36 €/rm ja tükeldamata 
küttepinde. Min kogus 2,5 rm. 
Tel 505 2961.

OST

Raamatute ja vanavara kokkuost. 
Tel 517 4050.

KASUTATUD ASJAD

Müüa rootorniiduk, heinakaaru-
ti, lohisti, silo-heinakorjekäru, 
kartulisaputi, kartulipanija, peal-
sepurusti, põllurullid, randaal, sü-
gavkobesti, kühvel, treilerhaagis 
(kv 3,5 t), T-25, T-40AM, Zetor. 
Tel 516 3405.

Ostan Vene päritolu automaat-
kaitselüliteid, magnetkäiviteid, 
vana aparatuuri ja vigaseid LED-
televiisoreid. Tel 526 9976.


