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KINNISVARA

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

Müüa Valgas Aia tänaval 
paneel majas (korrus 2/3) 1-toa-
line korter. Hind 6200. 
Tel 5569 6588.

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

Ostan metsa- ja põllumaad. 
Tel 5393 6382.

Müüa puhtatõulised saksa lam-
bakoera kutsikad, pika
karvalised. Vanemad kohal. 
Tel 5646 6970.

PÕLLUNDUS

Ostan MTZ-82-1025,  
DT-74, 75, T-150, DT-55, Jossi, 
Vene kombaini, Lääne ja Vene 
veoautosid ja busse, haakeriis-
tu. Tel 5199 6548.

METSAMATERJAL

Ostame virnastatud võsa ja 
raiejäätmeid üle LõunaEesti. 
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.

Müüa lõhutud metsakuiva 
okaspuud. Tel 502 2738.

Ostame nii eraisikutelt kui ka 
firmadelt kasvavat võsa  
LõunaEestis kokkuleppehinna
ga. Sobivad ka väiksemad ob
jektid. Tel 5354 1675.

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

TÖÖ

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.

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

Toru- ja santehnilised tööd, to
rustike ja konstruktsioonide 
keevitus. Paku tööd ja küsi pak
kumist tel 5695 6518.

Teemantpuurimine.  
Tel 5668 9845,  
www.teemantpuur.eu

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

Tänavakivide müük ja paigal-
dus. 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 paigal
daja Kalev Lepistu, 
tel 5656 2191.

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.

Kallid Valga linna elanikud! Kut-
sume teid külastama meie 
kohvikut Ukraina Köök. Söök 
maitsev ja soodne. Pärna pst 1, 
ER kl 8.3017 ja L kl 915. Või
malus tellida saali peoüritus-
teks. Tel 5551 3369.

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

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

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

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

MÜÜK

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

Ostan põllumaad. Kiire tehing. 
Tel 5620 4096.

Ostan talukoha koos maaga. 
Tel 504 1944.

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

Soovin osta mugavustega kor-
terit Valga linnas. Tel 522 8696, 
rannorastas@gmail.com

LOOMAD

Müüa jõuludeks küülikuliha. 
Tel 5307 9293.

Pakun tööd rahvusvaheliste ve
dude autojuhile EestiSoome
Eesti suunal. Tel 501 3193.

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

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

SÕIDUKITE KOKKUOST, AR-
VELT KUSTUTAMINE JA VAJA-
DUSEL PAKUME KA VEOTEE-
NUST. Marico Metall OÜ. Tel 
5805 8032, www.maricom.ee

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.

Elektritööd. Projekteerimine. 
Tel 520 5016.

Lumetõrje katustelt. 
Tel 5638 8994.

Fassaadide soojustamine 
(eramajad, ridaelamud,  
kortermajad). Tel 513 4409.

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.

Marico Metall OÜ (Valga,  
Võru 5a) pakub alljärgnevaid 
teenuseid: ehitus- ja ohtlike 
jäätmete, kile- ja paberjäätme-
te, pakendijäätmete vastuvõtt; 
vanametalli kokkuost; prügi-
konteinerite paigaldamine  
objektidele; multiliftveod;  
lammutusteenus. www. 
maricom.ee, tel 5805 8032.

OÜ Semt teostab korteri-
ühistute tervikrenoveeri-
mist. Tel 506 2377.

Salvkaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5840 0240.

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

Sünnipäevale mustkunstnik/
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

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 turba brikett, paki
tud kivisüsi 25 kg kotis, küttek-
lotsid võrgus. Vedu. 
Tel 506 8501.

Kuivad pakitud kütteklotsid. 
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

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

Müüa pliidipuud ja kütteklotsid 
võrgus. Tel 528 6403.

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

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

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

Müüa sisevoodrilaudu (hind 
al 3 €/m²), välisvoodrilaudu 
(hind al 2,7 €/m²), põrandalau-
du (hind al 6.5 €/m²). Voodri-
laudade tööstuslik värvimine. 
Veovõimalus. Epost: ivo@ 
voikapuit. ee, tel 5455 1700.

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

Müüa vundamendiplokid. 
Tel 510 1517.

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

Tapamaja müüb emise liha-
kehasid kohaletoomisega. 
Tel 5351 7414.

OST

Raamatute ja vanavara ost. 
Tel 5804 6910.

Ostame aastaringselt KASVA
VAT VÕSA. Tel 5351 1321.

Ostan taastamiseks vanu moo-
torrattaid, punnvõrre, abimoo-
toriga jalgrattaid ja nende varu
osasid. Oodatud on kõik pakku
mised. Tel 505 3074.

KASUTATUD ASJAD

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

EWaegsete linnapildiga eseme-
te ost. Tel 5649 5292.

Müüa randaal, 1, 2, 3 hõlmaga 
täisvintader, kultivaator,  
pealsepurustaja, kartulipanija,  
saputaja, kühvel, T25, T40 AM. 
Tel 516 3405.

Ostan Vene käiviteid, kaitselüli-
teid, elektroonilisi trükkplaate, 
kmkondensaatoreid, transisto
reid, ostsilloskoope, mõõte, si
de, militaarelektroonika plokke, 
VM12 maki. Tel 5197 3129.

Südamlik kaastunne Martinile 
kalli isa 

ARVO VAHTRA
kaotuse puhul. 

Mälestab endine klassiõde 
Merilin.

Tunneme kaasa kõigile 
lähedastele

AHTI KUHI
kaotuse puhul. 

Kaitseliidu Valgamaa malev

Siiras kaastunne Ülarile perega 
kalli

ALEKSEI VERREVMÄE
kaotuse puhul. 

Võru tn 4 elanikud

Pere mälestuste kangas 
on katkenud lõim. 
Jõuluaja kutsel 
on ülim võim.

Armsad Ana, Kerli, Ardi ja 
Ardo! Siiras kaastunne teile 
ja langetame leinas pea, kui 
saadate viimsele teele kalli 

ADU KURE
Tädi Mall ja Age perega

Ajajõgi voolab, 
lõpeb leinatee, 
Sinu hingesoojus 
kaua meeles veel...

Sügav kaastunne Anale, Kerlile, 
Ardole ja Ardile kalli

ADU KURE
kaotuse puhul. 

Elle perega

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

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet omastele

ADU KURE
surma puhul. 

ASi Bacula kollektiiv

Aegade raamatus sulgunud 
taas üks elulugu...

ADU KURG

Mälestame kauaaegset 
töökaaslast ja avaldame 
kaastunnet perekonnale.

Endised kolleegid Puka 
Vallavalitsusest

Sellest, kelle aeg Su kõrvalt viis,
on taevas saanud  
sinu kaitseingel.
Ta on Su kõrval alati ka siis,
kui headus silitab,  
kui kurjus salvab.
Ta ikka valvab...

Sügav kaastunne Lindale 
perega kalli

ARVO VAHTRA
surma puhul. 

Tüdrukud Partnerist

Päev õhtusse laskus,
lõppes elurada...

Südamlik kaastunne Merje 
perele kalli isa, vanaisa ja äia

EDGAR MAHLAPUU
kaotuse puhul. 

Elvi ning Einar, Evi, Egon 
peredega, Andres ja Aare

Tel 524 3607, metsaserv@gmail.com

OSTAME
METSAKINNISTUID

KÕIGIST PAREM HIND!

KA KOOS PÕLLUMAAGA

24.–26. detsembril on Lõuna-Eesti Postimehe klienditeenindus SULETUD. Klienditeenindus on 28. detsembril avatud kuni kl 14.   
Kuulutusi saab vormistada aadressil kuulutus.ajaleht.ee, lehetellimusi vormistada www.tellimine.ee

Kallist ema

ELFRIEDE RUBELIT
23.12.1918–20.04.2015

mälestavad 100. sünniaastapäeval  
tütred peredega.

AS Sami tütarettevõte VALGA FERRUM AS
võta tööle

TÖÖDEJUHATAJA
Töö kirjeldus:
• tööde organiseerimine detailide ettevalmistus-, keevitus-
  ja koostamistsehhis
• töökäskude väljastamine ja kontroll
• töönormide jälgimine
• tüki- ja ajatööarvestuse pidamine
• kvaliteedikontroll
• siselogistika
• tööohutuse järelevalve

Nõudmised kandidaadile:
• kasuks tuleb masinaehituslik haridus
• tootmise tööprotsesside ja inimeste juhtimise kogemus
• vene keele oskus suhtlustasandil
• hea arvutioskus
• hea suhtlemisoskus
• iseseisvus, analüüsivõime, pingetaluvus

Lisainfo:
Kaaskirjas või CVs ära näidata palgasoov.
Mart All, Valga Ferrum OÜ juhataja, tel 529 9140
www.valgaferrum.ee • e-posti aadress personal@sami.ee

Asukoht: Valgamaa
VALGA FERRUM AS
AS Valga Ferrum on 1992. a loodud masinaehitusettevõte. Kogu
tegevusaja vältel oleme tootnud masina- ja metallitööstustooteid,
põllumajandusmasinaid, haagiseid, konteinereid jm. Meil on
nende tööde tegemiseks sobiv masinapark ja kogemustega
insenertehniline personal. 

Ettevõte pakub:
• võimalust töötada perspektiivikas ettevõttes Valgas
• vastutusrikast, huvitavat ja iseseisvat tööd
• häid töötingimusi
• pikaajalist töösuhet
• stabiilset töötasu


