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

Ostan privaatse maakodu. 
Hooned võivad vajada korras-
tamist, ümbrus hooldamist. 
Koht võiks olla looduskaunis 
ja krunt üle 2 ha. Pakkumisi 
ootan tel 505 3509.

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

MUUD

Loodus- ja kultuurireis 7.07 
Miikse jaanipäevale jt Vastse-
liina kandi looduslikesse püha-
paikadesse. Väljasõit Tartust 
kl 9, liituda saab ka Võrus. 
Hind 25 €. Retkejuht Ahto 
Kaasik. Registreerumine:  
www.facebook.com/poline-
pere/, tel 5668 6892.

TÖÖ

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

CE-kat veoautojuht saab tööd 
täishaagisega ja hüdrotõstu-
kiga varustatud veokil. 
Oskama peab eesti keelt ja 
kasuks tuleb varasem tööko-
gemus. Tööpäevad E-R, näda-
lavahetused vabad. Uuri lähe-
malt, kui oled Tallinnast, 
Tartust, Pärnust, Rakverest või 
mujalt Eestist. Tel 534 0065, 
Andrus. stonewolf.ee

Otsime oskustega hakkajat 
puutöömeest, kes saab 
hakkama uste-akende-mööbli 
valmistamisega, oskab lugeda 
joonist. Asume Valgas. 
Tel 511 5928.

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

KOOLITUS

SISEVEELAEVAJUHIKS 
TARTUS! Eesti Merekooli 
Tartu filiaal võtab vastu uusi 
õpilasi, õppeaeg 2 a. Lõpetaja-
tele: siseveelaevajuhi diplom; 
vanemmadruse, laevamoto-
risti, 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

Anda üürile või müüa 2-toal 
mug korter Valga kesklinnas 
(2. k). Tel 5371 1442, 764 0303.

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

Müüa 1-toaline krt Tõrvas. 
Tel 5331 6607.

Müüa 2-toal mug korter Valga 
kesklinnas. Tel 5662 2113.

Müüa osa kinnistust Valga 
linnas. Tel 5383 7713.

Ostame privaatse talukomp-
leksi Lõuna-Eestis. Eeldame 
head ligipääsetavust, elektri ja 
kaevu olemasolu. Hooned 
võivad vajada renoveerimist ja 
ümbrus korrastamist. Maad 
võiks olla alates 3 ha. Pakku-
misi ootame tel 5196 0187.

Pakume tööd rahvusvaheliste 
vedude autojuhile. 
Tel 737 1762.

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

Pakun tööd elamute laudfas-
saadide puhastajatele-värvi-
jatele Elvas. Tel 5380 1901.

Väiketapamaja otsib lihu-
nikku. Tel 513 3787.

TEADE

VÕRU SUVELAAT 5. juulil 
kl 9-16 Võrus Vabaduse välja-
kul. Tel 5805 1915.

TEENUS

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

Fassaadide, katuste pesu ja 
värvimistööd, vihmaveeren-
nide puhastus. Tel 5638 8994.

Kaevetööd miniekskavaato-
riga JCB 8018. Täpsem info 
tel 520 6757.

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

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

Katuste ja fassaadide  
pesemine ja värvimine. 
Tel 501 0834.

Korstnatööd, lammutus ja 
ehitus, vajadusel plekitööd. 
Kutsetunnistus. 
Tel 5624 0880.

SAKALA LINNUKASVATUS MÜÜB reedel, 5.07 

Ostame hakkimiseks

VÕSA ja RAIEJÄÄTMEID
Tel 528 5800, andrus@reinpaul.ee

Hakkimine ja tasumine kiirelt.
Pakume aastaringset koostööd.

Hakkimine ja tasumine kiirelt.
Pakume aastaringset koostööd.

Sakala linnukasvatus müüb reedel, 5.07

OSTAME KASVAVAT METSA, 
METSAKINNISTUID JA METSAMATERJALI

PAKUME METSAOMANIKU NÕUSTAMIST, 
VEO- JA RAIETEENUST

Tel 5865 0856, 782 1736
Taavi.Palo@lemeks.ee

Lähemalt meist: www.lemeksmets.ee

Paigaldame masinaga PUR
materjalist soojustusisolatsiooni!

www.purpaigaldus.ee | Telefon 517 8708 | info@purpaigaldus.ee

SAKALA LINNUKASVATUS MÜÜB  reedel, 5.07
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Kütte-, vee- ja kanalisatsioo-
nitööd, kliimaseadmete 
paigaldus ja hooldus, septi-
kud/biopuhastid.  
Teras/Press OÜ, tel 5688 7983, 
aikopatlep@gmail.com

Müüme ja paigaldame 
raadiopiirdeid lemmikloo-
madele. Tel 502 1890.

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

Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Tel 5638 1774.

Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Tel 5679 3951.

Septikute, biopuhastite 
paigaldus ja müük. 
Tel 5757 0202.

Soodne fekaalivedu. 
Tel 510 9995.

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

Tiigre Teenused OÜ: kaevude 
kaevamine ja puhastus, 
ohtlike puude raie, hekkide 
pügamine, võsalõikus, muru 
niitmine traktori ja trimme-
riga. Tel 5647 5546.

MÜÜK

Ehitusliku saematerjali müük 
Valgamaal Tsirguliinas. Pide-
valt suur valik, soodne hind. 
Veovõimalus. Tel 522 9571.

Kuiv lepp, 7 rm. Tel 528 6403.

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

Saunavooder 6,00 €/m² ja 
lavalaud 1,40 €/m. 
Tel 5645 2170, pakkpuit.ee

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 TOORES HALL 
LEPP 50 cm, HALUPUU 36 €/
ruum. Transport 15 km 
raadiuses hinnas. Asukoht 
Valgamaa, Sangaste. Samas 
pakkuda 30 cm HALL 
LEPP 40 l võrgus ja koti 
hind 2.50. Tel 5661 5891.

Otse tootjalt pakitud kandi-
line kase puitbrikett al 170 €, 
pakitud turbabrikett al 135 €,  
6 ja 8 mm pellet al 195 €, kivi-
süsi 25 kg kotis, 235 €/t, klot-
sid võrgus 2,5 €. Vedu. 
Tel 506 8501.

Valgas müüa lõhutud kütte-
puid (lepp) 36 €/rm ja tükel-
damata küttepinde. Min 
kogus 2,5 rm. Tel 505 2961.

OST

Raamatute ja vanavara kokku-
ost. Tel 517 4050.

Raamatud, piiblid, ehted, hõbe, 
mündid, märgid, medalid, 
fotod, fotoalbumid, maalid, 
seinapildid. Igasuguse vana-
vara ja kunsti ost. Raha kohe! 
Tel 5649 5292.

VANAVARA

Ostan vanavara, ka võrre, 
mootorrattaid ja nende varu-
osasid. Tel 513 9927.

Tiikide, kraavide kaevamine 
ja puhastamine. Erinevad 
muud kaevetööd. 
Tel 5811 0375.

Torutööd, küttesüsteemide 
läbipesu, veevarustussüs-
teemide ja pumpade paigal-
dus. Tel 5813 5496,  
www.santeenus.ee

Erinevad kaevetööd  
roomikekskavaatoriga. 
Tel 5351 1321.

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

Soodne veo- ja kolimistee-
nus. Tel 5787 8678.

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

Müüa lõhutud küttepuud 
(lepp, metsakuiv, jäme katla-
puu), kohaletoomisega. 
Tel 5811 0375.

Müüa ehituslikku saematerja-
li, voodri-, põranda-, terrassi-
laudu ja servamata laudu. Pik-
kused 3–6 m. Laudade värvi-
mine. Vedu üle Eesti tasuta. 
Tel 528 2268.

Müüa liiva, kruusa, killustik-
ku, sõelmeid, mulda (1-35 ton-
ni). Kopatööd. Tel 528 3255.

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

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 korralikud, võimsa moo-
tori ja laia lõikelaiusega muru-
traktorid. Tel 5366 7217.

KASUTATUD ASJAD

Müüa soodsalt Valgas täispui-
dust puhvet ja TV-kapp. 
Tel 5341 9155, 764 2082.

Mälestame head sõpra

VILJAR VÄINA
ja tunneme kaasa omastele. 

Andrus, Eino, Toomas ja Mati

Unustamatut kallist 
lapsepõlvesõpra Helme päevilt

ENNO-JÜRI UHTJÄRVE
mälestavad ja tunnevad kaasa 
Mallele ja poegadele peredega 

Arvo ja Ülo Sumberg. 

Teatame kurbusega, et on 
lahkunud

MAIMU NAPAST
02.05.1942–23.06.2019

Leinavad omaksed.

SULEV MÖLDER
Mälestame head naabrimeest. 

Siiras kaastunne emale ja  
õe perele. 

Perekonnad Tõnisson,  
Simson ja Ventsli

Mälestame head sõpra

VILJAR VÄINA
Siiras kaastunne omastele. 

Aarne, Andres 

Siiras kaastunne Sirje 
Simbergile elukaaslase

VILJAR VÄINA
kaotuse puhul.

Töökaaslased Atria Eesti ASist

Südamlik kaastunne Janeli 
Tiivelile kalli vanaema

HILJA PALA
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Atria Eesti ASist

SULEV MÖLDER
Mälestame head sõpra 
ja avaldame kaastunnet 

omastele. 
Raiki ja Ülle

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

Sügav kaastunne kõigile 
lähedastele

HEINO OIKIMUSE
kaotuse puhul.

Mälestavad majanaabrid.

Ma mõtetes tulen Su juurde,
mul mälestus mõlemas käes.
Ma ei usu, et Sind enam pole, 
koduväravas ootama jään.

HELI PIIR
04.07.1944–16.01.2019

Kallist abikaasat, ema ja 
vanaema mälestavad  

75. sünniaastapäeval lesk ja 
tütar perega.

SULEV MÖLDER

Langetame leinas pea ning 
mälestame kauaaegset 

head sõpra ja naabrit. Siiras 
kaastunne emale ja õele 

perega. 
Perekonnad Vodi, Gross, Juht, 
Koemets, Tamm ja Kukumägi

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

Südamlik kaastunne Vizmale, 
Linnari perele ja teistele 

lähedastele kalli 

VILJAR VÄINA
kaotuse puhul. 

Aino, Jaak, Kaja ja Raili 
peredega

Aeg ühiseid rõõme  
ja muresid ei mata,
aeg kaunimad ajad  
meelde jätab.

Südamlik kaastunne emale ja 
vennale kalli

VILJAR VÄINA
surma puhul.

Head sõpra mälestab Sulev.

ANDRES KISAND

Mälestame klassivenda 
ning avaldame südamlikku 
kaastunnet vanematele ja 
kõigile teistele lähedastele. 

Põlva keskkooli 26. lennu 11.b 
klass

Valus on mõelda, et Sind pole 
ja iial Sa meie juurde ei tule.
Maga vaikselt, puhka rahus – 
südamed on Sinuga. 
Mälestuste päiksekullas 
jääd sa ikka meiega. 

HELGA LOKK
02.10.1929–30.06.2019

Sind väga igatsema jäävad 
tütar mehega, lapselapsed ja 

kõik, kes sind tundsid.

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Siiras kaastunne Linnarile 
perega kalli venna

VILJAR VÄINA
kaotuse puhul. 

KÜ Aug kollektiiv

Jäävad teod, jäävad mõtted,
jääb naeratus, jääb häälekõla, 
jääb mälestus...

Armsad Elma ja Signe pere! 
Meie siiras kaastunne teile kalli 

poja ja venna

SULEV MÖLDERI
kaotuse puhul. 

Naabripered Lõo ja Muru

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

Mälestame alati sõbralikku ja 
rõõmsameelset

VILJAR VÄINA

Südamlik kaastunne omastele. 
Perekonnad Uibo ja Jakobson

Ei astu jalg Sul enam  
armsaid radu, 
ei ava käsi koduväravat.

Südamlik kaastunne Elmale, 
Signele ja Meelikale kalli poja, 

venna ja onu

SULEV MÖLDERI
ootamatu kaotuse puhul. 

Helju ja Hille perega

Päike su kalmu kullaku,
kuu ja tähed valvaku...

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

VILJAR VÄIN
12.02.1970–28.06.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 4. juulil kl 13 matusetalituses Sinilill. 
 Pärgi ja kimpe palume mitte tuua.

VEERA REITSNIK
10.10.1932–02.07.1999

Kallist ema ja vanaema mälestab  
20. surma-aastapäeval  

poeg perega.

Sinust mälestus me hinges elab,
Sinu hääl meil veelgi kõrvus kõlab. 
Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea... 

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

HILJA PALA 
(snd Varblane)

16.12.1920–01.07.2019
Leinavad tütar ja poeg peredega. 

Ärasaatmine 6. juulil kl 13 Valga Jaani kirikus,  
muldasängitamine Metsa tn kalmistule.

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

• Ennustami-
seks kasutan 
ruunimärke 
või I Ching 
teksti. 
Helista
900 1727 ja 
vali 9, vastan 24/7.
Ennustaja Saskia

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


