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Kesk 10, Valga.

Müüa kohe berni alpi karjakoera 
kutsikad Pärnumaal (EKL, kiip, 
vakts). Ange, 5566 4518.

TÖÖ

A.KARUSE AS pakub tööd RAH-
VUSVAHELISTE VEDUDE AUTO-
JUHILE (võimalus töötada Euroo-
pa sisetööl). Heale mehele hea 
palk. Tel 507 3000, allain@akaru-
se.ee.

AS ISS Eesti pakub tööd puhas-
tusteenindajatele Põlvas. 
Tel 731 4370.

Ainimaja Keenis Pargi tee 3/2 pa-
kub tööd: põrandate (üldpind 940 
m²) + seinte pesu ja puhastus. 
Päev 55 € (neto) + 10 € sõiduraha. 
Töö algus 19.08.19. Sobib kahele 
naisterahvale. Tel 5344 6362, Ain.

Edmest EDM OÜ võtab Valgas 
tööle kopajuhid. Tel 5668 7344.

Pakume tööd rahvusvaheliste 
vedude autojuhile. Tel 737 1762.

Viluste põhikool pakub tööd 
muusikaõpetajale 0,6 ametikoha 
ulatuses, millele lisandub töö koo-
ridega 0,2 ametikoha ulatuses. 
Omalt poolt pakume hästi varus-
tatud tänapäevaseid tööruume, 
hubast töökeskkonda väikeses 
kooliperes ning isikliku arengu 
võimalusi. Avaldus, CV ja haridust 
tõendavate dokumentide koopiad 
saata e-aadressil vilustekool@ra-
pina.ee hiljemalt 12. augus-
tiks 2019. Tööle asumise aeg 
on 21.08.2019. Lisainfo telefoni-
del 795 8313, 528 3246.

Värska lasteaed kuulutab välja 
konkursi liikumisõpetaja ja muu-
sikaõpetaja leidmiseks (0,25 
+ 0,25 ametikohta). Kandidaadi 
avaldus, CV ja kvalifikatsiooni 
tõendavate dokumentide koopiad 
palume saata 14. augustiks 2019 
aadressile Lasteaia 2, Värs-
ka 64001, Setomaa vald, Võru 
maakond või e-posti aadressile 
varska.lasteaed@setomaa.ee.
Tööle asumise aeg: septem-
ber 2019. Lisainfo telefonil  
514 0870.

PÕLLUNDUS

Ostan vene rootorniiduki, Kver-
nelandi adra, haagise ja traktori. 
Tel 5382 2006.

Salumaa OÜ ostab teie teravilja. 
Parim hind ja raha kohe. 
Tel 5637 9375,  
salumaatartu@gmail.com.

Ohtlike puude raie, kändude 
freesimine ja okste purustamine 
kutsetunnistusega arboristide 
poolt. Töö kiire ja korra-
lik! 5559 3732,  
INFO@VIKATIMEES.EU.

Rakkekaevude kaevamine,  
puhastamine ja remont. 
Tel 5638 1774.

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

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

Soodne fekaalivedu. 
Tel 510 9995.

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

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

Veo- ja kolimisteenus. 
Tel 5787 8678.

Võsalõikus giljotiiniga, kaeve-
tööd 13 t roomikekskavaatoriga. 
Info tel 5351 1321.

Erinevad kaevetööd roomik-
ekskavaatoriga. Tel 5351 1321.

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

Müüme ja paigaldame robot-
niidukeid. Küsi pakkumist 
tel 502 1890,  
info@robotipood.ee.

Müüme ja paigaldame lemmik-
loomade raadiopiirdeid. 
Tel 502 1890.

Valmistan lihaveistele sööda-
rõngaid. Tel 5569 6623.

MÜÜK

50 cm kuiv lepp 42 €, kask 47 €. 
Toores lepp 36 €.  
Vedu. 5615 5506.

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

Hele kandiline puitbrikett, pellet 
(6 ja 8 mm). Vedu. Tel 528 6403.

Kaminapuud, puitbrikett ja  
kütteklotsid. Tel 5818 8863.

Kuiv lepp, 7 rm. Tel 528 6403.

Lõhutud toores lepp. Vedu. 
Tel 5354 2420.

KINNISVARA

Mehikoormas 3-toal krt.  
5841 7373.

Müüa 1-toaline korter Võru linnas 
Vabriku 6-26, 4. korrusel, 27,4 m², 
möbleeritud. Kõnnikaugusel 
kauplused, kesklinn 800 m,  
lasteaed, kesklinna kool, Tamula 
järv 100 m. Hind 24 000 €. 
Tel 5676 2282, Piret.

Müüa osa kinnistust, hea asuko-
haga, Tõrvas (majas vesi sees). 
Tel 5813 1308, 5691 9791.

Ostame heas korras maakodu, 
mis võib vajada remonti. Ligipääs 
võiks olla hea ja maa suurus ala-
tes 3 ha. Koht võiks olla privaatne 
ja looduskaunis. Ümbrus võib  
vajada korrastamist. Piirkond 
Lõuna-Eesti. Tel 5196 0187.

Ostan maja Valgas. Tel 5558 1070.

Ostan metsa- ja põllumaad. 
Tel 5393 6382.

Ostan talukoha koos maaga. 
Tel 504 1944.

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

METSAMATERJAL

Metsakinnistute ja raieõiguse 
ost. Kasvava võsa ost. Teeme kõi-
ki metsamajandustöid. Lisainfo 
rasmus@polvametsagrupp.ee või 
tel 5199 4876.

LOOMAD

Müüa pärlkana tibud.  
Info 5354 1594.

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost.  
553 3060.

TEADE

04.08 kella 9–15 augustikuu laat 
Räpinas Tuletõrje väljakul. Müügil 
kõik laadakaubad. Tel 5661 8707.

TEENUS

Ahjude, pliitide ja kaminate  
remont. Tööde lähtepunktiks on 
Tartu. Tel 5594 6425.

Fassaadide, katuste, akende pe-
su ja värvimistööd, vihmaveeren-
nide puhastus. 5638 8994.

Heina purustamine Põlvamaal. 
T 5908 3051.

Kaevetööd miniekskavaatoriga 
JCB 8018. Täpsem info 
tel 520 6757.

Kaevude puhastus, septikute 
paigaldus, veetorustike ja kana-
lisatsiooni rajamine. 
Tel 5813 5496, www.santeenus.ee.

Katuse-, fassaadi- ja üldehitus-
tööd. Tel 5373 3899.

Katuse-, fassaadi-, üldehitus- 
ja vundamenditööd.  
OÜ Viimval. Tel 5554 8863.

Katuse- ja fassaaditööd, vunda-
mentide remont ja soojustamine, 
vihmaveesüsteemid. 
Tel 5649 4929.

Korstnapühkija, ka maal, redel 
kaasas. 5191 6605.

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

Korstnate ehitus. Tel 5858 1159.

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

Kujundus ja küljendus, 
tel 5554 0362, footongrupp.ee.

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.

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

Mulla, purustatud betooni ja  
killustiku müük. Info ja tellimine 
tel 504 1311, Silva-Agro OÜ.

Saematerjali, voodri- ja põranda-
laua müük Valgas Pärna pst 13. 
Tel 5818 8863.

Hummulis müüa 2 m ja 6 m prus-
se (50x100), min kogus 1 tm, 
hind 120 €/tm. Tel 5566 3381.

Kalda talu Hummulis Pargi tn 25 
müüb värsket mett 6.40 € kg. 
Tel 522 5133.

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

Müüa 3 rehvi 240-508-20. 
Tel 5669 1670.

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

Müüa kuivi kütteklotse (45-l/
võrk). H: 1,80 €. Tel 5801 5192.

Müüa lõhutud küttepuid koos 
transpordiga Tõrva piirkonnas. 
Telefon 523 0118.

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

Müüa saematerjali, voodri-,  
põranda- ja terrassilauda. Vedu 
tasuta. Tel 525 8911.

Müüa tisleripink, tsinkvaat  
(200 l), kaks alumiiniumist nõud 
(40 l). Tel 517 0066.

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.

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

OST

Vanavara ja raamatute ost. 
Tel 517 4050.

Ostame karusmarju, kogused 
alates 10 kg. Hind kokkuleppel. 
Kontakt: Uue-Saaluse veinitalu, 
info@koduveinid.ee, 
tel 518 3249.

Ostan vanu raamatuid ja erine-
vat vanavara! 5629 8981.

Ostan uue pioneer pliidi ja õuna-
purusti. Tel 5840 6599.

Tuul puudeladvus tasa kiigub, 
me vaikses leinas langetame pea...

Südamlik kaastunne lähedastele  
kalli ema, vanaema, ämma

HELJA KEERMAA
kaotuse puhul. 

Liina ja Jan peredega

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

Teatame kurbusega kalli abikaasa,  
isa ja vanaisa

VLADIMIR KORNILOVI
15.04.1956–26.07.2019

surmast. 
Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine Tartu krematooriumis  
31. juulil kl 11.

AS JUMEK ÕHUSAASTELOA MUUTMISE 
AVALIKUSTAMISE TEADE

Keskkonnaamet avaldab teate keskkonnaseadustiku 
üldosa seaduse § 58 lõike 3 alusel.

Keskkonnaamet annab teada, et ASi JUMEK (registri-
kood 10299448; aadress Söödi, Komsi küla, Otepää vald, 
67205 Valga maakond) esitatud õhusaasteloa muutmi-
se taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste 
projekti alusel on muudetud tähtajatu kehtivusega 
õhusaasteluba nr L.ÕV/319142, mis annab õiguse Valga 
maakonnas Otepää vallas Vaardi külas Jumeki maaük-
susel (katastritunnus 60802:002:1020) asuvatest 
heiteallikatest saasteainete välisõhku viimiseks.

Ettevõtte põhitegevusalaks on muu mööbli tootmine 
(EMTAK kood 3109). Ettevõte taotles õhusaasteluba 
puidu töötlemisele ja katlamajale.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega 
on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni 
Viljandi kontoris (Paala tee 4, 71014 Viljandi; 435 5610; 
info@keskkonnaamet.ee).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad dokumendi-
registrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/. 
Õhusaasteloa nr L.ÕV/319142 leiab keskkonnateenuste 
portaalis https://eteenus.keskkonnaamet.ee.

Ostan talu koos
maa või metsaga!

Elanik võib ka aastaks 
sisse elama jääda

Tel 528 5600

• Ennustus-
liinil
900 1727 
olen 
ennustanud 
7 aastat. Minu missiooniks on 
inimesi aidata. Helistage 900 1727 
ja valige 2, vastan 24/7.
Ennustaja Madleen

• Liinil
900 1727 
olen 
ennustanud 
10 aastat. 
Kasutan 
taro-, 
šamaani- ja 
tavakaarte. Helistage 900 1727 ja 
valige 1, vastan 24/7.
Ennustaja Salme

• Elus on 
olukordi, 
kus vajame 
vihjeid, 
märke või 
nõuandeid. 
Helista 
900 1727 ja vali 6, vastan 24/7. 
Ennustaja Hingela

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
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Mälestame kallist 
kursusekaaslast

AIMAR UIBOT
Avaldame kaastunnet 

omastele. 
Antsla sovhoostehnikumi  

25. lennu A kursus

Sügav kaastunne Enele perega 
kalli 

ENN KURE
lahkumise puhul. 

Aili ja Helga

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli ema, vanaema, 

ämma

HELJA KEERMAA
kaotuse puhul. 

Valga Peetri-Luke kogudus

Südamlik kaastunne Jaanile 
kalli venna

ELMAR PÄHNO
kaotuse puhul. 

Karla, Juss, Toivo ja Arvo

Sügav kaastunne Indrekule 
kalli ema

HELJA KEERMAA
kaotuse puhul. 
Rainar perega

Avaldame kaastunnet Edale, 
tütardele peredega kalli 

abikaasa, isa, vanaisa ja äia

AIMAR UIBO
surma puhul. 

Mälestavad Märt ja Kersti.

Päike, kuu ja tähevalgus, 
sinu kalmu kullaku...

Mälestame

AIME OLVET 
(sündinud Joost) 

31.03.1940–28.07.2019
Avaldame sügavat kaastunnet 
Merikesele perega kalli ema, 
ämma ja vanaema kaotuse 
puhul. Leinas Arvo perega

Mälestuste kauneid jälgi 
kõigi hinge Sinust jäi.

Südamlik kaastunne Anne-Lyle 
ja Mairele peredega kalli isa

ALEKSANDER PLINKI
surma puhul. 

Madis ja Friedel  
peredega

Nüüd tühi koduõu ja tuba,
lein raske järele vaid jäi...

Südamlik kaastunne Ranno 
Rebasele ema 

MARINA REBASE
kaotuse puhul. 

Priit ja Huko peredega ning 
Maiga ja Vambola

Teatame sügava kurbusega, 
et on lahkunud meie kallis 
abikaasa, ema ja vanaema

HELJA KEERMAA
06.05.1942–28.07.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 4. augustil 
kell 13 Valga Jaani kirikus, 
muldasängitamine Võru 

linnakalmistul.

Mis tulema peab, see tuleb.
Kellel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes võtab ta kambrist tule
ja süütab taevasse tähe...

Südamlik kaastunne Kallele, 
Indrekule, Küllile, Evale ja 

Ergole kalli abikaasa, ema ja 
vanaema

HELJA KEERMAA
kaotuse puhul. 

Margit ja Marek

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

Südamlik kaastunne Arnole 
ning Kersti ja Arle peredele 

kalli abikaasa, ema ja vanaema

LEILI MIHHAILOVA
kaotuse puhul. 

Maila, Jüri, Marek ja Ruth 

Tuul puudeladvus tasa kiigub, 
me vaikses leinas langetame pea...

Südamlik kaastunne Indrekule, 
Küllile, Evale ja Ergole kalli ema 

ja vanaema 

HELJA KEERMAA
kaotuse puhul.
Imre ja Janne

Mis tulema peab - see tuleb. 
Kellel saab otsa aeg - see läheb. 
Minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevasse tähe.

Meie sügav kaastunne Edale, 
Dagmari ja Ulja peredele

AIMAR UIBO
kaotuse puhul. 

Ester, Kerli, Kristiina, Katrin ja 
Kristjan

Kurvaks jäi kodu, 
tühjaks jäi tuba, 
lein raske südames.

Avaldame kaastunnet Ülarile ja 
Sirjele kalli

RAIN VIJARI
kaotuse puhul. 
Majanaabrid

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb.

Südamlik kaastunne lastele 
peredega kalli isa, äia, vanaisa 

ja vanavanaisa

ALEKSANDER PLINKI
kaotuse puhul. 

Kaido 

Hoiame kõrgel lampi,  
et valgustada sulle teed.

Mälestame 

ELMAR PÄHNOT
Poeg, õde ja vennad  

peredega

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

Südamlik kaastunne Ahtile, 
Rannole ja Tarmole abikaasa 

ja ema

MARINA REBASE
kaotuse puhul. 

Endised kolleegid Sille ja Airi 
Kaagjärve koolist

Päike paitagu Su kalmu, 
kuu ja tähed valvaku... 

Mälestame

VIKTOR KÄRGETSIT
Südamlik kaastunne 

lähedastele. 
Elve-Reet ja Enn peredega

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb.

Südamlik kaastunne Evale, 
Küllile, Indrekule ja Kallele kalli 

ema ja abikaasa

HELJA KEERMAA
kaotuse puhul. 

Liidi, Ranno ja Raiko

Mälestame kunagist head 
kolleegi

AIME OLVETIT
ja avaldame sügavat 

kaastunnet omastele. 

Endised kolleegid  
Valga maavalitsuse 
haridus-, kultuuri- ja 
rahandusosakonnast

Mälestame head naabrit 
ja avaldame südamlikku 
kaastunnet lähedastele

HELJA KEERMAA
kaotuse puhul. 

Gunnar, Aimar, Signe, Kaja, 
Heiki ja Õie

Kõikjal jälgi su töödest ja tegudest, 
mida loonud aastate reas. 
Elad edasi me meeltes ja mõtetes, 
oled alati koduste seas.

Teatame sügava kurbusega, et  
meie seast lahkus armas ema,  

vanaema ja ämm

AIME OLVET
31.03.1940–28.07.2019

Leinab tütar Merike perega. 

Ärasaatmine 2. augustil kell 13  
Otepää leinamajast, muldasängitamine 

samale kalmistule.

Kurvaks jäi maja, tühjaks jäi tuba.

Südamlik kaastunne Anne-Ly perele ja lähedastele

ALEKSANDER PLINKI
kaotuse puhul. 

Heiki ja Davet peredega, Vanda ja Meelis 

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

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud  
meile kallis abikaasa, isa, vanaisa ja äi

VIKTOR KÄRGETS
21.04.1937–27.07.2019

Leinavad lesk ja pojad peredega. 

Ärasaatmine 1. augustil kell 13 Rosma kabelis.

Südamlik kaastunne Lainele, Silverile ja Tiidule peredega  
kalli abikaasa, isa, vanaisa ja äia 

VIKTOR KÄRGETSI 
kaotuse puhul. 

Mälestavad naabrid Stokkeby, Luhaste,  
Rämmer ja Rebased

Üks mälestus kaunis ja püha, 
on mälestus Sinust me jaoks. 
See iial ei muutu tuhaks, 
ei iial me südamest kao...

AIME OLVET

Mälestame leinas unustamatut kallist sõpra  
ja kauaaegset töökaaslast Valga haridusosakonna päevilt  

ning avaldame südamlikku kaastunnet tütar Merikesele perega. 
Jelena, Ene ja Leo

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa.

Meie siiras kaastunne Anne-Lyle, Mairele ja Valterile peredega  
kalli isa, äia, vanaisa ja vanavanaisa

ALEKSANDER PLINKI
kaotuse puhul. 

Erich, Valve, Elge ja Terje peredega

Su ümber on taevas ja ümber on maa. 
Sa tahaksid tõusta, kuid enam ei saa. 
Sa sirutad käed ja üksainus viiv 
Sind vaikselt hingedemaale viib...

Maire, Anne-Ly ja Valter peredega, oleme mõttes teiega,  
kui jätate hüvasti kalli isa, vanaisa ja vanavanaisa

ALEKSANDER PLINKIGA

Aivo, Helje, Urve, Kuno, Jaan ja Valve peredega

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

Südamlik kaastunne Merikesele, Urmasele,  
Liinale ja Raunole kalli ema, ämma ja vanaema

AIME OLVETI
kaotuse puhul. 

Perekond Kõivuste

Maga vaikselt, puhka rahus,
südamed on Sinuga.
Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega…

Teatame sügava kurbusega,
et lahkus meie armas abikaasa, isa, vanaisa ja vend

AINER VISSOV
28.06.1955–25.07.2019

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine Põlva Püha Neitsi Maarja kirikust 31. juulil kell 11  
Põlva kalmistule.

Maga vaikselt, puhka rahus, 
öö on saabund Sinule. 
Maha jätsid mured-vaevad, 
mälestused kõigile.

Südamlik kaastunne, Kersti, Eve, Kaupo ja Gervin, kõigile kalli

AINER VISSOVI
lahkumise puhul. 

Leinavad Juta perega, Kaja ja Maia lastega, Vahur

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud  
meie kallis abikaasa, õde, ema, vanaema ja vanavanaema

LEILI MIHHAILOVA
01.05.1942–29.07.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine reedel, 2. augustil kell 12.30 Tartu krematooriumi  
väikses saalis. Pärgi ja kimpe palume mitte tuua.

Kesk 10, Valga
kuulutus.ajaleht.ee

E–R 9–17, lõuna 12–12.30
Info 766 1960

Kuulutuste tellimine


