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KINNISVARA

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

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.

Soovin osta mugavustega korte-
rit Valga linnas. Tel 522 8696,  
rannorastas@gmail.com

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.

SÕIDUKITE KOKKUOST,  
ARVELT KUSTUTAMINE JA  
VAJADUSEL PAKUME KA VEO-
TEENUST. Marico Metall OÜ. 
Tel 5805 8032, www.maricom.ee

TEENUS

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

Elektritööd. Projekteerimine. 
Tel 520 5016.

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.

Lumetõrje katustelt. 
Tel 5638 8994.

Marico Metall OÜ (Valga, Võru  
5a) pakub alljärgnevaid teenu-
seid: ehitus- ja ohtlike jäätmete, 
kile- ja paberjäätmete, pakendi-
jäätmete vastuvõtt; vanametalli 
kokkuost; prügikonteinerite pai-
galdamine objektidele; multilift-
veod; lammutusteenus.  
www.maricom.ee, tel 5805 8032.

OÜ Semt teostab korteriühis-
tute tervikrenoveerimist. 
Tel 506 2377.

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

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

MÜÜK

Ehitusliku saematerjali, voodri- 
ja põrandalaudade müük Valga-
maal Tsirguliinas. Pidevalt suur 
valik ja soodne hind. Veovõima-
lus. Tel 522 9571.

Kaminapuud, puitbrikett, kütte-
klotsid. Tel 5818 8863.

Küttepuud, 6 rm koorem. 
Tel 528 6403.

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.

Kuivad pakitud kütteklotsid.  
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Laupäeval, 29. detsembril  
kl 10–14 Valgas Lai 5a  
kasutatud riiete soodusmüük.

Müüa pelleteid (6 ja 8 mm), 
alus 960 kg. Tel 528 6403.

Müüa pliidipuud ja kütteklotsid 
võrgus. Tel 528 6403.

Müüa puitbriketti (ümar, kandili-
ne, alus 1 tonn). Tel 528 6403.

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

Müüa kuivad pakitud kütteklot-
sid ja pliidipuud. Vedu tasuta. 
Tel 505 6107.

Müüa lõhutud metsakuiva 
okaspuud. Tel 502 2738.

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

TÖÖ

Otsime oma meeskonda eelneva 
töökogemusega metsatöölist. 
Töö trimmeri ja saega. Töökoht 
asub enamjaolt Soomes, soome 
keele oskus ei ole vajalik. 
Tel 372 526 4822.

Pakume tööd harvesteri juhile, 
metsa lõikus ja väljavedu. 
Tel 529 7466.

Vajatakse lammutustöölisi Hel-
singisse. Kohusetundlikele ja töö-
katele meestele aastaringne töö. 
Info ja CV meilile infosktyot@
gmail.com

SÕIDUKID

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

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

Puksiiriteenus. Tel 5787 8678.

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

Sünnipäevale mustkunstnik/ 
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Teemantpuurimine. 
Tel 5668 9845,  
www.teemantpuur.eu

Tiigre Teenused OÜ: kaevude 
kaevamine ja puhastus, ohtlike 
puude raie. Tel 5647 5546.

Toru- ja santehnilised tööd,  
torustike ja konstruktsioonide 
keevitus. Paku tööd ja küsi  
pakkumist tel 5695 6518.

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

Tänavakivide müük ja paigaldus. 
Garantii. Tel 5690 0444.

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

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

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

Mobiilne sooda- ja liivapritsitee-
nus, värvimistööd, renoveerimi-
ne, www.proprits.ee. 
Tel 5837 5516.

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

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

Tapamaja müüb emise lihakeha-
sid kohaletoomisega. 
Tel 5351 7414.

OST

Ostame aastaringselt KASVAVAT 
VÕSA. Tel 5351 1321.

KASUTATUD ASJAD

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

EW-aegsete linnapildiga eseme-
te ost. Tel 5649 5292.

Ostan vanu kellasid. Ei pea ole-
ma töökorras. Tel 5872 5458.

Ostan vanu naiste ehteid: kaela-
keed, sõled, prossid, sõrmused, 
käevõrud, kellad jne. Huvitavad 
ka serviisid, karpidega lusikad, 
vaasid, maalid ja palju muud. 
Tel 5639 7329, Liina.

Mälestame head naabrit

AIVAR KIKKAST
Südamlik kaastunne 

lähedastele. 
Tõnu perega

AIVAR KIKKAS
Mälestame ning avaldame 

kaastunnet Vellole, Gunnarile 
perega ja Ruthile. 

Kaia ning Henn ja Eda 
peredega

Südamlik kaastunne Lindale 
kalli 

ARVO VAHTRA
surma puhul. 
Tõnu ja Ille

Kaunilt kumab elukallas,
aga mure meelevallas
inimkäed on abitud...
      (B. Alver)

TIIU SUMBERG

Mälestame ning avaldame 
kaastunnet pojale ja tütrele 

perega. 

Sirje, Henno ja Eneli

Silmanurgas kalliskivi,
lein on selle nimi...      

Kallist õe- ja tädipoega

AIVAR KIKKAST
mälestavad Helmi, Maanus, 
Aino, Enn ja Kärt peredega. 

Kaastunne lähedastele.

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

TIIU SUMBERG

Mälestame ning avaldame 
kaastunnet tütrele perega ja 

pojale. 

Õnne, Ahti, Helve, Juta, Ljubov, 
Agnes, Peeter ja Mati

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

Mälestame kauaaegset kolleegi 
leivatehase päevilt

GALINA JALLAID

Avaldame kaastunnet lastele 
peredega. Linda, Milvi, Saima, 

Katrin, Tõnu, Anu, Maia, Veera, 
Klaara, Maie, Lea

Päev õhtusse laskus, 
lõppes elurada...

Südamlik kaastunne Merje 
perele ja Vilmarile kalli ema, 

vanaema ja ämma

TIIU SUMBERGI
kaotuse puhul. 

Hiie, Reet ja Tiiu perega

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Südamlik kaastunne Vellole, 
Gunnarile perega ja Ruthile kalli

AIVAR KIKKASE
kaotuse puhul. 

Sirle, Marek, Siiri, Avo

Nii valus on mõelda,
et sind enam ei ole...

TIIU SUMBERG

Mälestuste soojuses 
meenutame ja tunneme kaasa 

lastele. 

Rahvatantsurühm Karikakar

Ja äkki saab otsa kõik. 
Ka see, et me olime. 
      (J. Viiding)

Mälestame head koolikaaslast

TIIU SUMBERGI

Südamlik kaastunne 
lähedastele. 

Sõbrad üleraudtee- ja 
keskkooli päevilt

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

Siiras kaastunne Gunnarile 
perega ja Vellole kalli

AIVAR KIKKASE
kaotuse puhul. 

Mart ja Ormes peredega

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

GALINA JALLAI
02.09.1941–24.12.2018

Leinavad omaksed.  

Ärasaatmine 29. detsembril kl 11 Valga Vladimiri Jumalaema Eesti 
Õigeusu kirikus (Tehnika 7), muldasängitamine Tartu tn kalmistule.

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

Mälestame meile kallist 

TIIU SUMBERGI

Siiras kaastunne pojale ja tütrele perega. 

Endised töötajad kauplusest: Lea Zagars, Anne Kirt,  
Õie Sestakova, Tamara Vasar

Vaikselt lahkusid, emake hea,
muredest, valudest enam sa ei tea...

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

TIIU SUMBERG
28.01.1945–21.12.2018

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 29. detsembril kl 12 Valga Jaani kirikus.  
Pärgi ja kimpe palume mitte tuua.

Tel 524 3607, metsaserv@gmail.com

OSTAME
METSAKINNISTUID

KÕIGIST PAREM HIND!

KA KOOS PÕLLUMAAGA

Dammix Mets OÜ –
tuleviku metsa heaks!

• METSA- JA PÕLLUMAA OST
• RAIEÕIGUSE OST

Klienditeenindus on 28. detsembril avatud kuni kl 13.30.  31. detsembril ja 1. jaanuaril on klienditeenindus SULETUD.   
Kuulutusi saab vormistada aadressil kuulutus.ajaleht.ee, lehetellimusi vormistada www.tellimine.ee


