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KINNISVARA

Aitan müüa sinu kinnisvara. 
Margit Sults, tel 5625 9271.

Müüa Valgas Aia 14 1-toaline 
korter, 26,1 m² (2/3). Soodsad 
kommunaalid. Hind 6100 €. 
Tel 5569 6588.

Müüa Valgas Kuperjanovi 
tn 68 2-toaline korter, 46,4 m² 
(mööbel, pesumasin, külm-
kapp). Hind 10 000. 
Tel 552 7845.

Ostan põllumaad. Kiire tehing. 
Tel 5620 4096.

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

Müüa lõhutud metsakuiva 
okaspuud. Tel 502 2738.

Ostan kasvavat võsa (paju, 
lepp, haab), raiejäätmeid põllu- 
ja metsamaalt Kesk- ja Lõuna-
Eestis. Tel 5666 4217, 5837 0414.

TÖÖ

Atria Eesti AS võtab tööle toot-
misruumide koristaja. Töökoht 
asub Valgas, täiskoormus täht-
ajatult. Töövahetus võib alata 
kl 17, 19 või 21, töö graafiku alu-
sel, puhkepäevad L, P.  
Ootame CV märksõnaga «ko-
ristaja» e-posti aadressil  
personal.estonia@atria.com 
Soovi korral palun tulla kohale 
aadressil Metsa 19, Valga  
68206. Tel 5853 8000  
www.atria.ee

LOOMAD

Müüa jõuludeks küülikuliha. 
Tel 5307 9293.

METSAMATERJAL

Ostame virnastatud võsa ja 
raiejäätmeid üle Lõuna-Eesti. 
Lisaks oleme huvitatud sae-
tööstuse jääkidest (pinnud, 
saepuru, höövlilaast, puukoor, 
klotsid). Tel 512 8315.

Kuivad halupuud 40 l võrgus. 
Tel 5631 5129.

Müüa kuivad pakitud kütte-
klotsid ja pliidipuud. Vedu  
tasuta. Tel 505 6107.

Otsime oma meeskonda eelne-
va töökogemusega metsatöö-
list. Töö trimmeri ja saega. Töö-
koht asub enamjaolt Soomes, 
soome keele oskus ei ole vaja-
lik. Tel 372 526 4822.

PÕLLUNDUS

Ostan MTZ-82,T-40AM, T-25, 
T-16, maastureid (Toyota,  
Nissan, Mitsubishi, MB). 
Tel 5350 9567.

OÜ SaavasteLoos pakub 2018. 
a värsket mett Valgamaalt,  
7 €/kg. Toome ka kohale. 
Tel 5340 8988.

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

Suurus 20 x 25 cm

22,40 €
32 €

14,40 €
36 €

11,70 €
39 € -30%

-60%

-70%

39 €
45 €

18,90 €

Suurused 36–41

29,90 €

Suurused 27–32 Suurused 21–26 Suurused 27–32

23,90 €
24,90 €

26,90 €

Kagukeskus Kooli 6, Võru
Eedeni keskus Kalda tee 1C, Tartu BIORONA OÜ

Virnastatud võsa ja 
raiejäätmete ost

 
 

WWW.KULTUURIKESKUS.EE
PILET NOVEMBRIS 15 €, DETSEMBRIS
20 €. MÜÜGIL PILETILEVIS, PÕLVA
VALLAVALITSUSE KASSAS KOHAPEAL
25 €  / UKSED AVATAKSE 19.30 

Kaubanduskeskus WALK  Ausekla 54, Valka

19. detsembril
kl 18-21

Kõikides poodides erilised 
pakkumised ja soodustused

Kingitused, jõuluvana, muusika, pildistamine, 
õnneloos ja palju üllatusi lastele.

Parim kaubavalik  ja parimad hinnad.

VALGAMAA PARTNERLUSKOGU
TAOTLUSVOORUD 2019. AASTAL

Meede 1 „Töökohad ja teenused“ – ettevõtluse elavdami-
ne ja töökohtade loomine.

Tegevus 1.1 Investeeringud häid töökohti säilitavasse 
ja/või loovasse mikroettevõtlusse. Taotlusvoor toimub 
26.08.–13.09.2019 ja taotluste hindamise tähtaeg 
partnerluskogus on 8.11.2019.
Tegevus 1.2 Investeeringud kogukonnale vajalikesse 
elukondlikesse teenustesse, sh kogukonnateenustesse. 
Taotlusvoor toimub 11.02.–1.03.2019 ja taotluste 
hindamise tähtaeg partnerluskogus on 26.04.2019.

Meede 2 „Kogukonnad ja noored“ – kogukonnaalgatused 
oma elukeskkonna parandamiseks. Taotlusvoor toimub 
28.01.–14.02.2019 ja taotluste hindamise tähtaeg partner-
luskogus on 11.04.2019.

Tegevus 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored“: uute tege-
vusvõimaluste loomine. 2019. aastal toetame noortele 
suunatud projekte. 

Meede 3 „Valgamaa võrgustikud“ – võrgustike arenda-
mine ja loomine. Taotlusvoor toimub 26.08.–13.09.2019 ja 
taotluste hindamise tähtaeg partnerluskogus on 8.11.2019.

Tegevus 3.1 Algatused ettevõtjate ja kogukondade 
võrgustike arendamiseks ja loomiseks.

Rohkem infot kodulehelt www.valgaleader.ee

lõuna-eesti postimehe kliendi teeninduses 
ning raamatupoodides üle eesti!

INGA TALVIS

SEMU 
KOLIB SISSE
PILDID JOONISTAS KADRI ILVES

Humoorikas lugu kaisurebase (ja tema kana) 
ning väikese poisi sõprusest pakub väikestele 
ja suurtele suurt kuulamis-, lugemis- ja 
vaatamislusti. Jutustus kirjeldab olulisi väärtusi, 
nagu loovus, oma tegude eest vastutamine ja 
heatahtlikkus. Värvikad ja armsad illustratsioonid 
viivad otse sündmuste keskele, kus põnevusest 
puudu ei tule. Mis küll juhtub, kui kanale 
magamiseks õrre asemel voodit pakkuda? 

Kõva köide, 40 lk
kirjastus.postimees.ee

MÜÜGIL
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Ostan Audi, VW, Opeli, Fordi, 
Volvo, BMW. Pakkuda võib kõi-
ke. Tel 5624 0824.

TEENUS

Ahjude, pliitide, soojamüüride 
ja kaminate remont. Tööpiir-
konna lähtepunkt on Tartu. 
Tel 5594 6425.

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

Kellassepp, kullassepp, prillide 
remont, graveerimine. Põlva 
Kaubamaja, Kesk tn 10, T kl 10–
16; Võru, Jüri 19a, N kl 10–16;  
Valga, Vabaduse 26, R kl 10–16. 
Imre Aria, tel 516 2099.

Puksiiriteenus sõiduautodele 
ja väiketraktoritele. 0,4 €/km 
+ 7 €/tund. Tel 5787 8678.

Teostame katuse-, fassaadi- ja 
üldehitustöid. www.lht.ee, 
tel 5564 3007.

Teostan erinevaid ehitus- ja 
remonttöid. Tel 5786 5400.

MÜÜK

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

Kaminapuud, puitbrikett,  
kütteklotsid. Tel 5818 8863.

Lõhutud toores lepp ja kask, 
vedu. Tel 5354 2420.

Müügil turba- ja puitbrikett. 
Tel 766 9331, www.silvaagro.ee

Otse tootjalt pakitud kandiline 
kase puitbrikett, pellet 6 ja  
8 mm, pakitud turbabrikett, 
pakitud kivisüsi 25 kg kotis, 
kütte klotsid võrgus. Vedu. 
Tel 506 8501.

PUIT- JA EHITUSMATERJALI 
MÜÜK. TASUTA KOHALEVEDU 
ÜLE EESTI. KÕIK, MIDA EHITU-
SEKS VAJAD. WWW.KPUIT.EE 
Tel 5593 6326

Harvia, Skamet, Narvi, Kalvis 
kerised. Saunatarvikud, moo-
dulahjud, dekoratiivkivid. 
Puitbrikett 10 kg / 2.50.  
www.puukeris.ee

Ostan taastamiseks vanu moo-
torrattaid, punnvõrre, abimoo-
toriga jalgrattaid ja nende  
varuosasid. Oodatud on kõik 
pakkumised. Tel 505 3074.

TÄNUAVALDUS

Täname südamest kõiki  
sugulasi, tuttavaid, naabreid, 
sõpru, õp Arvo Lastingut, kes 
meie armsa LIIDIA LEPIKU 
mälestust kalliks pidasid, te-
ma kalmu rohkete pärgade ja 
lilledega kaunistasid. Omak-
sed.

KASUTATUD ASJAD

Setu ehete (sõlg 500 €), hõbe-
rublade, märkide, medalite, hõ-
beda jm vanavara ost. 
Tel 5649 5292.

Ostan vanu muusikariistu 
(akordionid, viiulid, pasunad, 
mandoliinid jne). Tel 5804 6910.

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

Torutööd, küttesüsteemide  
läbipesu, veevarustussüstee-
mide ja pumpade paigaldus. 
Tel 5813 5496,  
www.santeenus.ee

Veo- ja kolimisteenus. Vana 
mööbli ja kodumasinate vedu. 
Väiksemad ehitus- ja remont-
tööd majapidamises. 
Tel 5909 0312.

Võlgade sissenõudmine koh-
tuväliselt ja kohtumenetlu-
ses, Eesti ja Soome raamatu-
pidamine, õigusbüroo teenu-
sed, info@oigusteenused.ee, 
www.oigusteenused.ee, tel 
+372 5686 4200.

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014,  
95 s/m.

Jõulud lähenevad! Pakume 
küünla süütamise teenust  
Valga ja Helme kalmistutel. 
Hinnad alates 8 €. Tel 5617 1112. 
www.kalmehooldus.com

Mobiilne sooda- ja liivapritsi-
teenus, värvimistööd, reno-
veerimine, www.proprits.ee. 
Tel 5837 5516.

Kuivad pakitud kütteklotsid. 
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

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

Müüa poolautomaatne höövli-
terituspink (terade pikkus  
600 mm). Hind kokkuleppel. 
Tel 5619 6184.

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

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

Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. 
Tel 5196 2628 või 5351 7414.

Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. 
Tel 5354 3002 või 513 3787.

OST

Raamatute ja vanavara ost. 
Tel 5804 6910.

Ostame aastaringselt KASVA-
VAT VÕSA. Tel 5351 1321.

Ostan vanu raamatuid, märke, 
ordeneid, rahasid, kellasid, 
postkaarte, mänguasju,  
vinüülplaate jm. Tel 5629 8981.

Ripatsite ost, 200 €/tk. 
Tel 5649 5292.

Hõberublade, medalite, märkide 
jm vanavara ost. Tel 5649 5292.

Märkide ost, 100 €/tk. 
Tel 5649 5292.

 Südamlik kaastunne Siretile 
perega kalli kasuisa 

ARVO VAHTRA
kaotuse puhul.   

Varje, Mari-Liis ja Maarika

Südamlik kaastunne 
Aleksandrale, Ülari, Guidu, 

Vaike ja Inga peredele 
abikaasa, isa, vanaisa ja äia

ALEKSEI VERREVMÄE
kaotuse puhul. 

Perekonnad Elstin ja Broberg

Südamlik kaastunne Lindale 
kalli elukaaslase   

ARVO  VAHTRA
surma puhul.  

Naabrid Vaike ja Aular

Langetame pea hea kolleegi ja 
sõbra mälestuseks. Avaldame 

kaastunnet omastele

ARVO VAHTRA
kaotuse puhul. 

Alar ja Mati peredega

Südamlik kaastunne Merjele 
perega isa ja vanaisa 

EDGAR MAHLAPUU
surma puhul. 

Kaitseliidu Valgamaa malev

Mälestame head naabrimeest

EDGAR MAHLAPUUD
ja avaldame kaastunnet 

omastele. 
Perekond Kronberg

Mälestame klassivenda

ARTUR KARU
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele.
Viljandi 5. keskkooli 5. lend

Südamlik kaastunne Lindale

ARVO VAHTRA
kaotuse puhul. 

Merlin, Sandre, Evi ja Andres

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet omastele

ALEKSEI VERREVMÄE
surma puhul. 

Perekond Koemets ja Helena

Südamlik kaastunne 
Martinile ja Lindale kalli isa ja 

elukaaslase 

ARVO VAHTRA
kaotuse puhul. Mälestavad 

Sergo, Reet, Diego, Hele. 

Südamlik kaastunne Tarmole 
kalli venna

ARVO VAHTRA
kaotuse puhul. 

Sõbrad Koikküla jahiseltsist

Südamlik kaastunne Valdeko 
perele isa, vanaisa ja äia 

EDGAR MAHLAPUU
kaotuse puhul.

Kolleegid Taheva 
Sanatooriumist

Jõulurahu vaikuses ja oma 
mälestustes tuleme Su juurde, 

kallis
ELLEN-ADALEIDA 

NASÕROVA
97. sünniaastapäeval mälestavad 
omaksed ja head teekaaslased.

Südamlik kaastunne Merjele, 
Janelile ja Marelile kalli isa ja 

vanaisa 

EDGAR MAHLAPUU
kaotuse puhul. 

Naiskodukaitse Valga ringkond

Üks küünal on kustunud, 
üks elutee on lõpuni käidud...

Südamlik kaastunne Janelile ja 
Valdekole perega kalli

EDGAR MAHLAPUU
kaotuse puhul.  

Taheva asenduskodu 
kasvatajad

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

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet omastele

EDGAR  MAHLAPUU
kaotuse puhul. Naabrimees 

Juhan, Eve tütre ja tütrelastega

Ei enam sõitmas Sind teel,
Su hääl me kõrvus kõlab veel.
Ei enam naeratust Su suul,
nüüd tasa leinas nutab tuul...

Mälestame kauaaegset 
töökaaslast

ARVO VAHTRAT

Südamlik kaastunne kõigile 
lähedastele.

Töökaaslased A.Karuse ASist
 

Kallist vanaisa

EDGAR MAHLAPUUD
mälestab Kristina perega.

Olgu koit sul küünlatuleks, 
õhtulambiks ehajoon… 

Südamlik kaastunne 
lähedastele

EDGAR MAHLAPUU
surma puhul. 

Mälestavad Erki, Marek ja 
Marget peredega ning Viktor.

Meie südames sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele.... 

Head sõpra ja töökaaslast 

ARVO VAHTRAT
mälestavad autojuhid  

A-Karuse ASist. 

Siiras kaastunne omastele.

Elu on kui laul – 
nii habras ta viis,
heliseb hetkeks ja katkeb siis...

Siiras kaastunne Lindale ja 
Martinile kalli

ARVO VAHTRA
kaotuse puhul. 

Naabrid Leida ning Heino ja 
Hele peredega, Andres ja Olga

Lein valmistab valu,
mälestus meenutab elu.

ENNO ASUR

Aktiivset ja sõbralikku 
kursusekaaslast mälestavad 

1968. aastal Väimela NST 
lõpetanud agronoomid. Siiras 

kaastunne omastele.

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu...

Siiras kaastunne Lindale  
kalli elukaaslase

ARVO VAHTRA
kaotuse puhul. 

Annely, Valdur, Mare, Arvo ja 
Tarmo

Päev õhtule laskus
ja lõppes elurada… 

Valga Vallavolikogu ja Valga 
Vallavalitsus mälestavad Valga 

valla vanimat elanikku

ANNA KÜTTI
18.02.1911–10.12.2018

Las küünlatuli mälestusi paitab  
ja kaotusvalu leevendada aitab... 

Südamlik kaastunne 
Aleksandrale kalli abikaasa

ALEKSEI VERREVMÄE
kaotuse puhul. 

Naabrid Maie ja Sass

Elulõng Sul katkes äkki,
liialt ruttu kustus päev...

Südamlik kaastunne Lindale, 
Tarmole ja Martinile kalli 
elukaaslase, venna ja isa

ARVO  VAHTRA
surma puhul.  

Arvo, Liia ja Liilia

Mälestus sinu õiglusest ja
positiivsusest hinge
jäi helge ja hea.
Meie mõtetes püsid sa üha,
elad edasi sõprade seas.

Mälestame ootamatult 
lahkunud sõpra ja unustamatut 

töökaaslast

ARVO VAHTRAT

Südamlik kaastunne omastele. 
Ester, Allain, Mario

Mida ta mõtles, ei tea. 
Mida ta tundis, ei taju. 
Kuid et ta elas, on hea. 
See, et ta oli, ei haju. 
(A. Alliksaar) 

Teatame sügava kurbusega, et lahkus meie kallis

EDGAR   MAHLAPUU
13.09.1929–16.12.2018

Leinavad lähedased. 

Ärasaatmine 20. detsembril kl 14.30 matusetalituses Sinilill.  
Palume pärgi ja kimpe mitte tuua. 

Kurb saatus Sind kui lindu lennult tabas,
su elurada lühikeseks jäi.
Mälestus sinust meis edasi elab,
su hääl me kõrvus veelgi kõlab...

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

ARVO VAHTRA
26.04.1962–16.12.2018

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 20. detsembril kl 12 matusetalituses Sinilill.  
Pärgi ja kimpe palume mitte tuua.

METSAKINNISTUID
Hektari hind kuni 17 000 €

Hektari hind kuni 5000 €
PÕLLUMAAD

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee

OSTAME

Detsembris
parimad jõuluhinnad


