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KINNISVARA

Anda üürile 2-toal mugavuste-
ga korter Valgas Pärna pst 8. 
Tel 505 6458.

Müüa 2-toal ahik korter  
Valgas. Tel +371 2680 8234.

Müüa Valga kesklinnas 2-toali-
ne keskküttega korter otse 
omanikult. Korter asub rongi- 
ja bussijaama vastas, kauplu-
sed ja turg asuvad lähedal. 
Hind 9900 €. Tel 529 6360.

Ostame suurema talukomp-
leksi koos maaga Lõuna- 
Eestis, kus oleks olemas elek-
ter ja kaev. Juurdepääs võiks 
olla hea. Kasuks oleks veekogu 
lähedus. Hooned ja ümbrus 
võivad vajada korrastamist. 
Pakkumised teretulnud 
tel 5307 1900.

Ostan maja Valgas. 
Tel 5331 4660.

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

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

TÖÖ

Vannitubade ehitus Norras. 
Tel 515 7377.

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

Müüa 2002. a sõidukorras 
Ford Focus. Hind kokkuleppel.
Tel 5594 9585.

Müüa heas sõidukorras BMW 
(2009). Tel 508 3064.

Ostan Audi, VW, Opeli, Fordi, 
Volvo, BMW. Pakkuda võib 
kõike. Tel 5624 0824.

Ostan BMW, MB, Sierra,  
h kuni 1200 €. Tel 5809 6086.

TEENUS

Autoremont Valgas Võru 118. 
Tel 5865 2652.

Kellassepp, kullassepp, prilli-
de 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.

Korterite, vannitubade  
remonttööd. Tel 518 6792.

Lumetõrje katustelt. 
Tel 5638 8994.

Mobiilse saekaatri teenus. 
Tel 5662 0921.

Pottsepatööd, ehitus ja  
remont. Tel 527 3757.

Puksiiriteenus. Tel 5787 8678.

Salvkaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5840 0240.

Sünnipäevale mustkunstnik/
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Tänavakivide müük ja paigal-
dus. Garantii. Tel 5690 0444.

Veo- ja kolimisteenus. Vana 
mööbli ja kodumasinate vedu. 
Tel 5909 0312.

Otse tootjalt kase puitbrikett 
al 199 €, pakitud turbabrikett 
al 130 €, pellet al 200 €, paki-
tud kivisüsi al 235 €, kuivad 
klotsid. Vedu. Tel 506 8501.

PUIT- JA EHITUSMATERJALI 
MÜÜK. TASUTA KOHALE-
VEDU ÜLE EESTI. KÕIK,  
MIDA EHITUSEKS VAJAD. 
WWW.KPUIT.EE Tel 5593 6326.

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

Tahma- ja tindikassetid. 
Smartpostiga tasuta saatmine. 
Tel 504 3459. edukad.ee

Kuivad pakitud kütteklotsid. 
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

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

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

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

TÖÖ SOOMES. Firma pakub 
tööd Soomes ehitustöölistele 
(kipsitööd ruudu hinnaga);  
lepingud on pikaajalised,  
töö Helsingi piires.  
Tel +372 5551 7926,  
ehitusinfo247@gmail.com.

Pakume tööd Soomes asen-
dustalunikule. Vajalik eelnev 
lüpsikogemus. Kasuks tulevad 
soome keele oskus ning juhi-
load. Töö otse Soome  
ettevõttes. Palk 12 €/h kätte.  
Lisainfo tel 5676 5455 või  
cv@staffrental.eu.

Töökas meeskond ootab oma 
meeskonda puhastusteenin-
dajat. Töö Soomes. 
Tel 525 6350.

Sihtasutus Uderna Hooldeko-
du (asukohaga Uderna mõis, 
Elva vald) pakub tööd hoolda-
jale. Võimalik kohapealne  
väljaõpe. Tel 529 5620.

Vajatakse lammutustöölisi 
Helsingisse. Kohusetundlikele 
ja töökatele meestele aasta-
ringne töö. Info ja CV meilile  
infosktyot@gmail.com

PÕLLUNDUS

Andri talu Võrumaal müüb 
kartuleid «Laura», «Jõgeva 
kollane», «Teele», «Maret», 
«Birgit», «Vineta» ja teisi  
köögivilju. Vedu. Tel 508 6373.

SÕIDUKID

Chevrolet Spark, 2007. a, 38 
kW, hõbedane, 5 ust, ülevaatus 
kuni 2020, läbisõit 9 4000 km. 
Asub Otepääl. Tel 507 3375.

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

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

V. Kudrjavtsev ravib kaanide-
ga (hüpertooniat, südame  
isheemiat, maksa, veenilaien-
deid, alkoholismi, migreeni,  
potentsi, eesnääret, glaukoomi, 
närve, liigeseid jne). Kasutab 
apteegikaane. Vastuvõtt  
Säde külalistemajas 14.–16. I, 
registreeruda tel 5615 7192, 
www.kaaniravi.ee

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

ENNUSTUSLIIN 
tel 900 3014, 95 s/m.

Teen erinevaid ehitus- ja  
remonttöid. Tel 5786 5400.

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

MÜÜK

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

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

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

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

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

Ostan lõõtspilli. Tel 5568 2414.

OST

Ostame aastaringselt KASVA-
VAT VÕSA. Tel 5351 1321.

Ostan alasi, Pioneer pliidi  
küttekeha. Tel 5840 6599.

Ostan metsa ja põllumaad. 
Eraisik. Tel 5807 8644.

Ostan vanu raamatuid,  
vinüülplaate ja vanavara. 
Tel 5629 8981.

Raamatud, piiblid, ehted, hõbe, 
mündid, märgid, medalid,  
fotod, maalid, seinapildid –  
igasuguse vanavara ja kunsti 
ost. Parim hind, raha kohe! 
Tel 5649 5292.

VANAVARA

Ostan Vene kopikaid, juubeli-
rublasid, vanu fotosid, post-
kaarte, märke, ikoone, samo-
vari, hõbeesemeid ja muud. 
Tel 501 9842.

KASUTATUD ASJAD

Ostan vanu raamatuid, heli-
plaate, lauanõusid ja muud 
vanakraami. Tel 517 4050.

Siiras, sügav ja südamlik 
kaastunne Kairile kalli ema ja 

teistele lähedastele

URVE ADAMSONI
kaotuse puhul.
Andre Eomõis

Su jalg ei astu enam  
armsaid radu, 
ei ava käsi koduväravat...

Südamlik kaastunne poegade 
Vello ja Toivo ning õe Evi 

peredele

AINO JOOSEPI
kaotuse puhul. 

Mälestavad naabrid Eha,  
Sirje ja Liivi lastega.

Kuigi rohtuvad rajad, 
ei unune möödunud ajad...

Mälestan endist abivalmis 
naabrinaist

AINO JOOSEPIT

Avaldan kaastunnet  
õe ja poegade peredele. 

Juuli

On elu lühike, on ainult viiv. 
Kesk maiseid askeldusi tõuseb iil 
ja luba küsimata askeldaja viib...

Kallist õde

VALENTINA 
PERLOVAT

mälestavad Helle, Sirje,  
Viktor ja Heino peredega.

Valka puidutöötlemisettevõte
SIA Vārpas 1

Võime pakkida
ühetonnistesse
kottidesse.

Tel +371 2911 1071
e-post: ivarszal@inbox.lv

TOODAB JA MÜÜB
kvaliteetseid

PUIDUGRAANULEID
(6 ja 8 mm)

Hind
170 € alus

(960 kg)

Eesti Meedia on kolmes Balti riigis tegutsev meediakontsern, kuhu kuuluvad ajaleht Postimees, selle uudisteportaalid postimees.ee ja 
rus.postimees.ee, meelelahutusportaalid Elu24 ja Limon ning maakonnalehed Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa 
Teataja, Järva Teataja ja Lõuna-Eesti Postimees, telekanalid Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12 ja MyHits muusikakanal, raadiod Kuku, Elmar, 
MyHits, Narodnoje ja DFM, uudisteagentuur BNS, kuulutusteportaalid Soov.ee, Osta.ee, KV.EE, Metsaoksjon.ee ja City24.ee ning 
trükikoda Kroonpress. Lätis tegutsevad Eesti Meediale kuuluvad kuulutusteportaal City24.lv, uudisteportaal TVNet ja uudisteagentuur ja 
meediamonitooring LETA, Leedus kuulutusteportaale koondav Diginet, uudisteagentuur BNS ning uudisteportaal 15min.

Ootame sind oma meeskonda, kui:
• sul on tahe teha müügitööd
• soovid olla parim ja ei rahuldu keskpärasega
• sinu eesmärk on hästi teenida
• oled aktiivne, positiivse ellusuhtumisega ja tuled toime ka pingelistes olukordades
• tööl oled korrektne ja iseseisev ning suudad oma tööd ise planeerida
• valdad head eesti keelt kõnes ja kirjas
• sulle meeldib vabadus, mida pakub müügitöö

Kasuks tuleb: 
• müügitöö kogemus
• keskmisest suurem meediatarbimine

Omalt poolt pakume:
• põnevat ja vaheldusrikast tööd meie südalinna kontoris
• võimalust areneda koos teotahtelise ning tulemustele
 orienteeritud meeskonnaga
• häid teenimisvõimalusi (kes palju teeb, see palju saab)
• erialaseid koolitusi
• erinevaid meeskonna- ja kliendiüritusi

Töö asukoht: Tartu
Tööaeg: täistööaeg või osaline tööaeg (0,75)

Kandideerimiseks palume saata CV koos motivatsioonikirjaga e-posti aadressile 
cv@eestimeedia.ee hiljemalt 17. jaanuariks märgusõnaga «Telemarketingi konsultant». 

Meie Tartu meeskonda on oodatud ambitsioonikas

TELEMARKETINGI 
KONSULTANT

Sinu peamiseks tööülesandeks on Eesti Meedia toodete 
aktiivne müük. Müüki on sul võimalus teha nii telefonitsi kui ka 

näost näkku erinevatel üritustel. Lisaks ootame sinult 
initsiatiivi uute müügivõimaluste leidmiseks.


