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KINNISVARA

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

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

TÖÖ

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

PÕLLUNDUS

Ostan MTZ-82-1025, DT-74, 75, 
T-150, DT-55, Jossi, Vene kombaini, 
Lääne ja Vene veoautosid ja bus-
se, haakeriistu. Tel 5199 6548.

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

Müüa lõhutud metsakuiva okas-
puud. Tel 502 2738.

Ostame virnastatud võsa ja 
raiejäätmeid üle Lõuna-Eesti. Li-
saks oleme huvitatud saetööstu-
se jääkidest (pinnud, saepuru, 
höövlilaast, puukoor, klotsid). 
Tel 512 8315.

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

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet omastele

SONJA BOJARIŠHEVA
surma puhul. 
KÜ Roosi 22

Südamlik kaastunne Gunnarile 
venna

AIVAR KIKKASE
kaotuse puhul. 
Töökaaslased  

TREV-2 Grupp AS

Ainult aega usu –
kord ta kuivatab Su silmavee,
mälestusi Su rajale poetab.
Neid noppides siis näib,
et armsam Su kõrval,
kui varemalt käib...

Südamlik kaastunne Ruth 
Keelmanile kalli

AIVAR KIKKASE
ootamatu kaotuse puhul. 

Valga Vaegkuuljate Ühing

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

GALINA JALLAI

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet omastele. 

Pikk 28 2. trepikoja elanikud

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

Kallist poega, abikaasat, isa ja vanaisa

AARE KÄNGSEPPA
27.06.1963–01.01.1999

mälestavad 20. surma-aastapäeval  
ema, lesk ja lapsed peredega.

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

Teatame sügava kurbusega, et lahkus meie kallis  
elukaaslane, poeg ja vend

AIVAR KIKKAS
10.05.1965–24.12.2018

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 2. jaanuaril kell 12 Valga Jaani kirikus. 
Pärgi ja kimpe palume mitte tuua.

Tuul Sind unustab küsida, 
jäljed tasandab liiv. 
Kuid me südameist iialgi 
Sind küll aastad ei vii.

ALBERT SÕRMUS
01.01.1919–22.01.1999

100. sünniaastapäeval mälestavad  
lesk, lapsed ja õed peredega.

Ostan 4 t, 7 t, 11 t sõnniku laotaja. 
Tel 5787 6262.

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost. Tel 553 3060.

TEENUS

Lumetõrje katustelt. Tel 5638 8994.

Ohtlike puude langetamine. Ole-
mas vastutuskindlustus ja arboristi 
kutsetunnistus. Tel 5629 9559. and-
res.poldre@gmail.com. www.arb.ee

Puksiiriteenus. Tel 5787 8678.

Soodsad viisateenused Venemaa-
le. OÜ Vaatevinkel, tel  
508 6861, www.vaatevinkel.ee

Sünnipäevale mustkunstnik/õhtu-
juht/DJ. Tel 5344 9894.

Tänavakivide müük ja paigaldus. 
Garantii. Tel 5690 0444.

Tiigre Teenused OÜ: kaevude kae-
vamine ja puhastus, ohtlike puude 
raie. Tel 5647 5546.

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

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

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

MÜÜK

Kaminapuud, puitbrikett,  
kütteklotsid. 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 kivi-
süsi 25 kg kotis, kütte klotsid võr-
gus. Vedu. Tel 506 8501.

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

Müüa kuivad lõhutud kütte-
puud, 50 cm, koos veoga Võru-
maal. Tel 5822 3109.

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

Müüa pliidipuud ja kütteklotsid 
võrgus. Tel 528 6403.

Müüa puitbriketti (ümar, kandiline, 
alus 1 tonn). Tel 528 6403.

OST

Ostame aastaringselt KASVAVAT 
VÕSA. Tel 5351 1321.

KASUTATUD ASJAD

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

Ostan vanu raamatuid, vinüül plaate 
ja vanavara. Tel 5629 8981.

31. detsembril ja 1. jaanuaril on klienditeenindus SULETUD.   
Kuulutusi saab vormistada aadressil kuulutus.ajaleht.ee, lehetellimusi vormistada www.tellimine.ee


