
7. jaanuar 2019 lõuna-eesti postimees || Kuulutused || 11

KINNISVARA

Müüa 4-toal korter otse oma-
nikult. Huvilistel pöörduda 
tel 522 3606.

Ostame talumaja koos metsa 
või põllumaaga. Hooned või-
vad vajada põhjalikku remonti. 
Tel 5666 9006.

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.

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.

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

TÖÖ

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

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.

Lumetõrje katustelt. 
Tel 5638 8994.

Ohtlike puude langetamine. 
Olemas vastutuskindlustus ja 
arboristi kutsetunnistus. 
Tel 5629 9559. andres.poldre@
gmail.com. www.arb.ee

Pottsepatööd, ehitus ja re-
mont. 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.

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

Võlgnevuste sissenõudmi-
ne, elatisnõuete ja töönõue-
te vaidlused, Eesti ja Soome 
raamatupidamine, juristi-
büroo teenused,  
info@oigusteenused.ee, 
www.oigusteenused.ee,  
tel +372 5686 4200.

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

ENNUSTUSLIIN 
tel 900 3014, 95 s/m.

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 vär-
vimine. Vedu üle Eesti tasuta. 
Tel 528 2268.

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

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

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

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

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

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

OST

Ostame aastaringselt KASVA-
VAT VÕSA. Tel 5351 1321.

Marico Metall pakub tööd  
sorteerijale. Sooviavaldus  
saata info@maricom.ee, 
tel 5616 7790.

Ootan tööpakkumisi ehitus- ja 
remonditöödele: ladumine, 
kipsitööd, soojustamine,  
krohvimine, pahteldamine;  
põrandate, seinte, lagede rihti-
mine; voodrilaudade ja põran-
da kattematerjalide paigaldus. 
Tel 5381 8554.

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

PÕLLUNDUS

Annan rendile põllumaa Tsiist-
re külas (massiiv 68939446586 
ja 68939436230). Tel 516 9515.

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

Ostan sõnnikulaotaja, adra, 
niiduki, heinapressi ja trakto-
ri. Tel 5609 2292.

Ostan traktori ja metsahaa-
ratsi. Tel 5613 1000.

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

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

TEENUS

Autoremont Valgas Võru 118. 
Tel 5865 2652.

Kagu-Eesti suurim kauban-
duskeskus Kagukeskus  
laieneb. Pakume oma uues, 
sügisel avatavas majas äri-, 
büroo- ja teeninduspindu. 
Huvi korral kirjuta meile lühi-
kirjeldus koos soovide ja 
kontaktandmetega.  
Kiirematel parem valik.  
personal@kroonikeskus.ee

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

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

Teostan siseelektritöid. 
Tel 5353 6160.

MÜÜK

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

Kaminapuud, puitbrikett,  
kütteklotsid. Tel 5818 8863.

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

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 KOHALEVE-
DU ÜLE EESTI. KÕIK, MIDA 
EHITUSEKS VAJAD.  
WWW.KPUIT.EE Tel 5593 6326.

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

VANAVARA

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

KASUTATUD ASJAD

Raamatute ja vanavara ost. 
Tel 5804 6910.

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

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

Maalide, graafika jm kunsti ost 
(ka nõukogude ajast). Paku ka 
raamatuid, ehteid, hõbedat, 
sõlgi, münte, märke, medaleid 
jm vanavara. Parim hind, raha 
kohe! Tel 5649 5292.

Kallis Mare! Tunneme kaasa 
abikaasa 

ALEKSANDR 
MIROŠNITŠENKO

kaotuse puhul. 
Maarika ja Kalmer

Südamlik kaastunne Avole 
perega, Evile ja Einole kalli 

LEIDA  GROSSBERGI
kaotuse puhul. 

Urve, Rita ja Slavik Kängsepa 
talust

ÕIE RÄÄBIS
Mälestame head abivalmis 
sõpra. Südamlik kaastunne 

lähedastele. Sepmanni,  
Põldve ja Sommeri pered

Südamlik kaastunne  
Chris Marcusele isa 

PAUL KRAHVI
surma puhul. Otepää 

Spordiklubi orienteerujad

Kustus elu, vaikis valu,  
väsisid Su töökad käed...

Mälestame kallist sugulast

HEINAR KAARNAT

Südamlik kaastunne 
poegadele, õe ja vendade 

peredele. 

Perekond Kasvand

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

Siiras kaastunne Kadrile  
kalli venna

PAUL KRAHVI
kaotuse puhul. 

Valga K-Rauta kaupluse 
kollektiiv

Su kalmu kohal tasa nutvas tuules
me vaikselt langetame pea...

Kallist venda

HEINAR KAARNAT
mälestab ja avaldab 

kaastunnet omastele  
Oskar perega.

Tähtede kuldsed silmad
vaikselt valvaku sind...

Südamlik kaastunne Eldurile, 
Heljule ja Oskarile venna

HEINAR KAARNA
surma puhul. 

Valve, Lia ja Eduard

Olgu koit sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon... 

Mälestame kallist venda

HEINAR KAARNAT
ja avaldame kaastunnet 

omastele. 

Õde Helju perega

Mälestuste soojuses 
meenutame ja avaldame 

sügavat kaastunnet Andresele 
kalli abikaasa ja lastele Tiiale, 

Sirlile, Sirlele ja Ainarile 
peredega kalli ema

ASTRID KUKE
kaotuse puhul. 

Tiiu ning Gunnar ja Guido 
peredega

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

Siiras kaastunne Marele ja 
poegadele peredega kalli 
abikaasa, isa, vanaisa ja 

vanavanaisa

ALEKSANDR 
MIROŠNITŠENKO

kaotuse puhul. 
Iivi laste peredega

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu...

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud meie kallis  
isa ja vanaisa

HEINAR KAARNA
27.01.1940 – 3.01.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 9. jaanuaril kl. 12 Toogipalu kalmistu kabelis.

Virnastatud võsa ja 
raiejäätmete ost

Eesti ettevõte aastast 1996

Pärnu, Papiniidu 5, Sillakeskus
tel 447 7900, 528 5263
info@metsagrupp.ee

METSAKINNISTUID
Hektari hind kuni 17 000 €.

Hektari hind kuni 5000 €.
PÕLLUMAAD

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee

Ostame
Uuel aastal uue hooga!

MÜÜGISALONG
myyk@kerised.ee • www.kerised.ee


