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KINNISVARA

Jäädavalt Eesti rahva ühisel kapi-
talil töötav ja rahvatulu teeniv 
Eesti Ühistumets ostab püsivalt 
kokku metsakinnistuid.  
Tel 5332 4176, e-post:  
info@yhistumets.ee.

Müüa 3-toal mugavustega  
korter Valga linnas (65,8 m²,  
5. korrus). Tel 506 8005.

Ostan korteri Valgas.  
Tel 518 7500.

Ostan Põlvas kesk- või ahikütte-
ga korteri. Tel 5884 1935.

Ostan talumaja koos  
metsamaaga. Tel 5919 7348,  
talumaakinnisvara@gmail.com

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

Valgas müüa 3-toal krt (1. k,  
rõdu, Pedeli piirkond).  
Tel 5685 6671.

TÖÖ

Atria Eesti AS pakub Valgas 
tööd kokale. Tööpäevad E–R kl 
7–15.30. CV märksõnaga «kokk» 
saata e-posti aadressil personal.
estonia@atria.com, ettevõtte 
aadress Metsa 19, Valga. Tel  
+372 5853 8000, www.atria.ee

Müüa lõhutud toorest okas-
puud. Koos transpordiga  
36 €/rm. Tel 5555 5340.

PÕLLUNDUS

Ostan lääne ja MTZ traktori.  
Tel 5609 6431.

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost.  
Tel 553 3060.

SÕIDUKITE KOKKUOST,  
ARVELT KUSTUTAMINE JA  
VAJADUSEL PAKUME KA VEO-
TEENUST. Marico Metall OÜ.  
Tel 554 9296, www.maricom.ee

Ostan auto või kaubiku.  
Tel 518 7500.

TEENUS

16-tonnise roomikekskavaatori-
ga kaevetööd. Kändude juuri-
mine ja giljotiiniga võsalõikus. 
Tel 514 3747.

A. Wetron OÜ teostab puhas-
tusteenust, põrandate vahata-
mist, ehitusjärgset koristust. 
Tel 5691 0860.

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

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

Ohtlike puude langetamine.  
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee

Põrandate ehitus-,  
renoveerimis- ja hooldustööd.  
Tel 528 9247,  
kaguporand@gmail.com

RÄPINA LASTEAED VIKER-
KAAR võtab tööle LIIKUMIS-
ÕPETAJA (0,6 ametikohta) ja 
ERIPEDAGOOGI (0,9 ametikoh-
ta. Tööle asumine esimesel või-
malusel. Kandideerimiseks esita 
avaldus, CV, haridust tõendavate 
dokumentide koopiad hiljemalt 
29. veebruariks aadressil regina.
allik@rapina.ee. Tel 522 3668, 
Regina Allik.

Ootame oma meeskonda kohu-
setundlikke CE-kategooria kaug-
sõidu autojuhte. Töö Saksamaal 
ja Saksa töölepingu alusel, hea 
palk, pension jt sotsiaalsed ga-
rantiid; uued Scania ja Dafi veo-
kid; vastvalminud baas juhtidele 
jpm. Koormad valdavalt eellae-
tud ja rihmutatud, mistõttu so-
bib töö igas vanuses ja vormis 
juhtidele. Saksa keele oskus pole 
vajalik. Rohkem infot tel  
5349 6810, www.heragroup.eu

METSAMATERJAL

Lõhutud segaküttepuud: märg 
50 cm 34 €, 40 cm 36 €, kuiv  
50 cm 41 €/rm. Tel 5377 4476.

Müüa 3 m küttepuid (hall lepp, 
must lepp, kask) Jõgevamaal, 
Lõuna-Eestis kohaletoomisega. 
Tel 5648 7816.

Müüa kuivad pakitud kütteklot-
sid, pliidi- ja kaminapuud (Põl-
va, Võru, Otepää). Vedu tasuta. 
Tel 505 6107.

Puur- ja küttekaevude puurimi-
ne; pumpade, rauaeraldusfiltri-
te ja septikute paigaldus; vee-, 
kaevu-, kanalisatsioonitööd. 
www.baltipuurkaev.ee,  
tel 521 7415.

Salvkaevude puhastamine ja  
remont. Tel 5840 0240.

Septikute, biopuhastite, kaevu-
pumpade, vee- ja kanalisatsioo-
nitorustike müük ja paigal-
dus. Tel 5306 5322,  
info@reovesi.ee

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

Sünnipäevale mustkunstnik/
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Taastame vanu palkhooneid, 
mädapalgi vahetus, vundamendi 
parandus/soojustus. Karkassma-
ja ehitus, fassaaditööd, müürila-
dumine, korstnapitsid, katuse-
tööd (plekk, eterniit, kivi), põran-
da ja seinte soojustamine. Koos-
tame hinnapakkumise pärast  
objektiga tutvumist. Töödel ga-
rantii. Tel 5697 0199, 5615 5582.

Torutööd, küttesüsteemide lä-
bipesu, veevarustussüsteemide 
ja pumpade paigaldus. Tel  
5813 5496, www.santeenus.ee

Vannide emailimine.  
Tel 557 0877.

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

Õhksoojuspumpade pesu.  
Tel 5366 9898.

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014,  
95 s/m.

KAARDID ENNUSTAVAD. 24/7. 
Tel 900 1727.

Majade renoveerimine, korteri-
te remont ja väiksemad elektri-
tööd. Tel 5592 1499.

AS Pinest on 2005. a asutatud rahvusvahelisse metsatööstusgrup-
pi Lemeks kuuluv puidutöötlemisettevõte, mille põhitegevuseks 
on sõrmjätkatud ja liimitud komponentide tootmine akna-, ukse-, 
liistu- ning mööblitööstustele. AS Pinest asub Põlvamaal Himmas-
te külas. Meil töötab 80 töötajat.

Pakume tööd tehnilise mõtlemise ja hea pingetaluvusega

HÖÖVLIOPERAATORILE JA
SÕRMJÄTKULIINI
OPERAATORILE

Sinu tulevasteks tööülesanneteks on tootmisliini tõrgeteta 
töö tagamine, liini hooldamine, tähtaegade ja kvaliteedi-
nõuete täitmine.
Kandideerima ootame inimesi, kes ei pelga vahetustega (4 
päeva tööl ja 2 vaba) tootmistööd, kes on hoolsad ja 
tähelepanelikud ning ei karda vastu võtta otsuseid. Kasuks 
tuleb töökogemus höövli- või mõne muu puidutöötle-
misseadme operaatorina.
Omalt poolt pakume tööalast väljaõpet, arenemisvõimalu-
si, stabiilset ja püsivat tööd, tööriietust, ajakohast töökesk-
konda, tasuta lõunat, sportimisvõimalusi ja massaa�i, 
kokkuleppel sõiduauto kompensatsiooni.
Küsi julgelt lisainfot tel 5332 6079, Kristi Johanson.

Anna endast teada portaali CV Keskuse kaudu või saada CV 
hiljemalt 28.02.2020 märgusõnaga „höövlioperaator“ 
või „sõrmjätkuliini operaator“ e-posti aadressile
kristi.johanson@pinest.ee.

Eesti Rahvusringhääling on usaldusväärseim ja mõjukaim
meediaorganisatsioon Eestis. Meie missioon on hoida ja arendada Eestit.

ERR-i uudistetoimetus otsib
oma meeskonda Võru ja

Põlvamaa korrespondenti

lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamise ajaks.
Korrespondendi tööülesandeks on televisiooni- ja raadiouudistele kaastöö
tegemine. Töö eeldab, et oled hästi kursis Võrus ja Põlvamaal toimuvaga.

Omalt poolt pakume tehnilist väljaõpet, tööks vajalikku tehnikat ja ametiautot.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus tele- või raadioreporterina.

Saada meile oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt
9. märtsiks 2020 e-mailile cv@err.ee.

Lisainformatsiooni töö sisu ja tingimuste kohta
jagab teleuudiste juht Liisu Lass,
liisu.lass@err.ee, tel 628 4024

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
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Müüa soodsalt aknaid ja uksi. 
Vajadusel ka paigaldus.  
Tel 5681 4102.

OÜ Robini Haldus pakub fekaali-
vedu, liiva- ja rasvapüüdurite 
puhastust, survepesu 24/7.  
Info tel 5353 7333 või e-post  
robinihaldus@gmail.com

Teostame eluruumide sanitaar- 
ja kapitaalremonti. Teeme ka 
elektri-, lammutus- ja torutöid. 
Tel 5831 4411.

Teostan siseelektritöid.  
Tel 5353 6160.

MÜÜK

DOLMARI mootorsaed ja võsa-
lõikajad, remont, hooldus.  
OÜ Kusma. Tel 523 3450.

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

Müüa 30 cm kuiva leppa 2,50 €, 
kaske 3 € 40 l võrgus. Sangla 
turbabriketti 84 tk alusel 900 kg 
ja puidubriketti 96 tk alusel,  
kivisütt 50–100 mm 25 kg kotis, 
1 t. Pellet 8 mm. Hele Premium 
975 kg alusel alates 205 €.  
Tel 5373 3626.

Müüa AUTOKLAAV.  
Tel 5691 1855.

Müüa ehituslikku saematerjali. 
Tel 510 0441.

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

Müüa hele kandiline brikett  
(170 €). Vedu. Tel 528 6403.

Müüa kuivad küttepuud (40 ja 
50 cm). Tel 528 6403.

Müüa küttepuid. Info 513 4375.

Müüa küttepuid kask, lepp, 
haab ja okaspuu 30, 40, 50, 60 
cm. Vedu tasuta. Tel 5667 0688.

Müüa toores lepp ja kask  
(koorem 6 rm). Tel 528 6403.

Müüa Valgas lõhutud küttepuid 
(lepp, hind al 32 €/rm), vedu.  
Tel 5398 3286.

Sangastes Silva Kodukaupade 
poes müügil laias valikus  
seemned, turbad, mullad.  
Tel 766 9331.

OST

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

Ostan kitsi ja oinaid.  
Tel 5801 0127.

Ostan metsa, noorendikke ja 
põllumaad. Eraisik.  
Tel 5807 8644.

Ostan igas seisukorras trakto-
reid. Tel 5884 1935.

Kaminapuud, puitbrikett ja  
kütteklotsid. Tel 5818 8863.

Lõhutud toores lepp ja kask.  
Tel 5354 2420.

Otse tootjalt puitbrikett  
al 145 €, turbabrikett al 130 €, 
preemium pelletid al 190 €,  
pakitud kivisüsi al 235 €, kütte-
klotsid al 1,50 €, kaminapuud  
al 2,50 €. Alates 3 alusest vedu 
tasuta, kütteladu24.ee,  
tel 506 8501.

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

Lõhutud küttepuud (kuiv,  
toores). Tel 522 5443.

Müüa kuivad pliidipuud 45 l 
võrgus, 2 €/kott. Tel 5801 5192.

Kuivad pakitud kütteklotsid.  
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Lõhutud metsakuiv okaspuu. 
Vedu. Tel 5354 2420.

Müüa pelleteid (6 ja 8 mm).  
Vedu. Tel 528 6403.

Müüa pliidipuud ja kütteklotsid 
võrgus. Tel 528 6403.

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

Müüa saematerjali, erinevad 
pikkused ja ristlõiked, servama-
ta okaspuud, kaske, sangleppa, 
kuiva männiplanku ja kaseplan-
ku, saunavoodrilauda, lavalau-
da haab ja sanglepp. Transport 
kokkuleppel. Tel 5620 8897.

Müüa saematerjali, voodri-,  
põranda- ja terrassilaudu. 
Transport tasuta. Tel 525 8911.

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

Müüa Valgas kuivad küttepuud 
(40 l kotis, lepp 2 €, kask 2,40 €), 
vedu. Tel 5398 3286.

Ostan pildil oleva medali (samuti 
teisi Vene tsaari, Lenini, kultuuri-
tegelaste, sõjaväelaste jne kuju-
tistega medaleid). Maksan  
100 €/tk. Tel 5590 6683.

KASUTATUD ASJAD

Ostan vanu raamatuid, post-
kaarte, fotosid, maale, graafi-
kat, münte, paberraha, mööblit, 
nõusid, samovare, merevaigust 
ehteid, sõlgi, märke jne.  
Tel 5829 9810.

Sulgus eluraamat,
algab mälestustemaa...

Siiras kaastunne Enele perega 
kalli 

ÕIE LIIVA
kaotuse puhul. 

Töökaaslased ja Galina

Äkki katkes sul elulõng, hella 
mälestust me sinust hoiame.

Mälestame kallist majanaabrit

ÕIE LIIVA

Südamlik kaastunne Virve, 
Raivo ja Udo perele kalli õe, 

ema ja vanaema kaotuse puhul. 
Allika 19 majaelanikud

Südamlik kaastunne  
Raivole ja Udole peredega  

kalli

ÕIE LIIVA
kaotuse puhul. 

Semt OÜ kollektiiv

REIN AINLA

Ristiema Linda! Südamlik 
kaastunne sulle poja surma 
puhul ning Kerstile, Küllile, 

Kajale ja Epule peredega isa, 
vanaisa ja äia kaotuse puhul.

Anne perega

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa...

Südamlik kaastunne omastele 
kalli

ÕIE LIIVA
surma puhul. 

Mälestavad endised 
töökaaslased Maie, Paul,  

Silvi ja Maie.

Mälestus püha 
Sinust hinge jääb helge ja hea.
Meie mõtetes püsid Sa üha,
elad edasi meie seas...

Siiras kaastunne Raivole 
perega kalli ema, vanaema ja 

ämma

ÕIE LIIVA
kaotuse puhul. 

KÜ Vee 1 elanikud

Tunneme kaasa Kajale perega 
isa, äia ja vanaisa

REIN AINLA
kaotuse puhul. 

Aira, Jaan, Ulvi, Riho

Mälestuste päiksekullas 
elad ikka meiega...

Südamlik kaastunne poegadele 
ja õele peredega kalli

ÕIE LIIVA
lahkumise puhul. 

Kairi ja Kersti peredega  
ning Silvi

Südamlik kaastunne Reikole  
isa 

REIN ANNIKO
surma puhul.

Juku ja Eela

Avaldame kaastunnet Kadrile 
kalli ema

JUTA PRUULI
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Rimist

Iga lahkumine on raske,  
iga teelesaatmine kurb.

Meie südamlik kaastunne 
Virvele, Reikole ja Helerile 

perega kalli 

REIN ANNIKO
kaotuse puhul. 

Perekond Riik 

Seal, kus sulgub eluraamat
algab mälestuste maa...

Südamlik kaastunne Kadrile 
perega armsa ema, vanaema 

ja ämma

JUTA PRUULI
kaotuse puhul. Mälestavad 

Linda, Liia, Kaie ja Ene 
peredega.

Tuul puude ladvus tasa kiigub, 
me vaikses leinas langetame pea...

REIN ANNIKO

Kallist Reinu mälestavad  
Arno, Sirli ja Kermo  

peredega.

Jäine vaikus laskus  
öisest talvetaevast,
sulges Su silmad  
ja viis Su endaga...

ÕIE LIIV

Kauaaegset raamatupidajat 
mälestab ja avaldab 

kaastunnet omastele KÜ 
Kuperjanovi 70.

Elu on kui tundmatu tee,
iial ei tea, millal lõppeb see...

JUTA PRUULI

Mälestan head sõbrannat ja 
avaldan kaastunnet Kadrile 

perega. 

Malle

Südamlik kaastunne  
Reiko perele kalli

REIN ANNIKO
kaotuse puhul. 

Rain perega

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

Kallid Kadri ja Elis, südamlik 
kaastunne armsa ema ja 

vanaema

JUTA PRUULI
kaotuse puhul. 

Marika, Tanel, Kristella,  
Irina ja Juris

Su kalmu kohal  
tasa nutvas tuules
me vaikselt langetame pea...

ÕIE LIIV

Mälestame ning avaldame 
kaastunnet poegadele 

peredega ja õele pojaga. 

Endised töökaaslased  
Valga veinitehase päevilt

Elu on laul, on lihtne ta viis, 
heliseb korra ja vaibubki siis...

Südamlik kaastunne poegadele 
peredega ja õele armsa

ÕIE LIIVA
lahkumise puhul. 

Maimu ja Elvi perega

Rahu ja vaikus on Sinuga, 
mälestused jäävad meiega.

Südamlik kaastunne 
lähedastele

REIN ANNIKO
kaotuse puhul. 

Asfalditeenus OÜ 

Mõni hetk on valusam kui teine...

Teatame kurbusega, et lahkus  
kallis abikaasa, ema, vanaema

MELLIKE TAAVEL
20.05.1948–07.02.2020.

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine kolmapäeval 12.02. kell 11  
Võrus Meegomäel.

Ajajõgi voolab mälestuste teel,
süütame küünla, meenutame Sind veel...

TÕNU LUHT
08.02.1940–08.02.2009

Mälestavad 80. sünni- ja 11. surma-aastapäeval.

Lesk, lapsed ja lapselapsed peredega

Rahu ja vaikus on Sinuga, 
mälestused jäävad meiega.

Südamlik kaastunne Matile kalli elukaaslase, lastele 
ema ja vanaema, Ainole minia, Ellele vennanaise 

MILLI ZIUGMANNI
kaotuse puhul. 

Mälestavad Aino, Karin ja Agu peredega.

Mälestuste kauneid jälgi  
meie hinge sinust jäi ....

SILVI VIIRSALU

Mälestame head ja sõbralikku kolleegi.  
Südamlik kaastunne Liiale kalli ema lahkumise puhul. 

Endised kolleegid Riidaja kooli päevilt 

Mõnd' kallist südant kaotin, 
mis järel' nuttes leinasin, 
aeg andis teist mull' tagasi: 
ei emasüdant – iialgi! 
(L. Koidula)

Mälestame sügavas leinas kallist venna- ja onunaist 

SILVI VIIRSALU

Avaldame siirast kaastunnet Liiale armsa ema kaotuse puhul. 
Tädi Helmi, Tiina ja Anu poegadega


