
10 || Kuulutused || lõuna-eesti postimees 9. jaanuar 2019

KINNISVARA

Annan üürile 2-toalise muga-
vustega korteri Valgas Pärna 
pst 8. Tel 505 6458.

Ostame suurema talukomp-
leksi koos maaga Lõuna-Ees-
tis, kus oleks olemas elekter ja 
kaev. Juurdepääs võiks olla 
hea. Kasuks oleks veekogu lä-
hedus. Hooned ja ümbrus või-
vad vajada korrastamist. Pak-
kumised teretulnud 
tel 5307 1900.

Ostan maja Valgas. 
Tel 5331 4660.

Ostan Tõrva maja. Võimalus 
vahetada maakodu vastu. 
Tel 5363 8872.

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

METSAMATERJAL

Ostame virnastatud võsa ja 
raiejäätmeid üle Lõuna-Ees-
ti. Lisaks oleme huvitatud 
saetööstuse jääkidest (pin-
nud, saepuru, höövlilaast, 
puukoor, klotsid). 
Tel 512 8315.

Ostan kasvavat võsa (paju, 
lepp, haab), raiejäätmeid põl-
lu- 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.

Firma palkab saemehi, võsa-
lõikajaid. Eelistatud on kutse-
tunnistuse ja juhilubadega 
kandideerijad. Transport, töö-
riistad ning ohutusvarustus 
meilt. Tulemustasu. Kontakt: 
tel 528 7805 või gardenga-
teoy@gmail.com

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

Kuldre Kool pakub tööd klas-
siõpetajale (tähtajaline le-
ping, 1,0 kohta), logopeedile 
(1,0 kohta) ning haridusteh-
noloogile (0,5 kohta). CV, hari-
dust tõendava dokumendi 
koopia ja motivatsioonikiri 
saata e-posti aadressile kool@
kuldre.ee. Kandideerimise 
tähtaeg 21.01.

Ootan tööpakkumisi ehitus- ja 
remonditöödele: ladumine, 
kipsitööd, soojustamine, kroh-
vimine, pahteldamine; põran-
date, seinte, lagede rihtimine; 
voodrilaudade ja põranda kat-
tematerjalide paigaldus. 
Tel 5381 8554.

Soome firma pakub tööd üld-
ehitajatele ja teistele ehitus-
spetsialistidele. Töö suurte-
matel töömaadel Helsingis,  
Espoos, Vantaas. Kasuks tuleb 
soome keele oskus, rohelise ja 
verokaardi olemasolu (henki-
lötunnus). Vajadusel aitame 
majutusega. Palk 2 korda kuus 
ja vastavalt TES-ile. Palk kok-
kuleppel, sõltuvalt oskustest 
ja teadmistest. Tel 
+358 40410 5316 või mario.
arumagi@agnemirakennus.fi

Vajame tallu Viljandimaal su-
last. Tel 5781 4347.

PÕLLUNDUS

Ostan 4 t, 7 t, 11 t sõnnikulao-
taja. Tel 5787 6262.

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

Ostan traktori ja metsahaa-
ratsi. Tel 5613 1000.

SÕIDUKID

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

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

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

Suurus 20 x 25 cm

22,40 €
32 €

14,40 €
36 €

11,70 €
39 € -30%

-60%

-70%

39 €
45 €

18,90 €

Suurused 36–41

29,90 €

Suurused 27–32 Suurused 21–26 Suurused 27–32

23,90 €
24,90 €

26,90 €

Kagukeskus Kooli 6, Võru
Eedeni keskus Kalda tee 1C, Tartu BIORONA OÜ

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)

METSAKINNISTUID
Hektari hind kuni 17 000 €.

Hektari hind kuni 5000 €.
PÕLLUMAAD

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee

Ostame
Uuel aastal uue hooga!

Virnastatud võsa ja 
raiejäätmete ost

Kursused TARTUS
21.01 – 15.04  Ettevõtluse intensiivkursus
31.01 – 13.03  Raamatupidamine algajatele
22.02 – 01.03  Töötervishoiu ja -ohutuse 
              koolitus
26.02  KÜ raamatupidamine ja maksud
28.02 – 26.04  Võlanõustajate koolitus
05.03 – 31.05  Ettevõtluskoolitus 
             (vene keeles)
30.04  KÜ revisjon

www.reiting.ee | 5332 6481 | koolitus@reiting.ee         reiting

Kandideerijatel esitada motiveeritud avaldus, CV,
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 
hiljemalt 31.01.2019 aadressile Viljandi mnt 82, 

68205 Valga või kool@jaanikese.edu.ee.
Lisainfo tel 5341 2974, direktor Jaanika Käst

 
Oleme valmis maksma motiveerivat töötasu ärksa-
meelsele ja ja lahenduskesksele tugispetsialistile, kes 
omab kutsetunnistust või on seda taotlemas ja kellel 
on väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas ning hea 
vene keele oskus kõnes.

Valga Jaanikese Kool

osalise koormusega

sotsiaalpedagoogi
ja

psühholoogi

KUTSUB OMA MEESKONDA

lõuna-eesti postimehe kliendi teeninduses 
ning raamatupoodides üle eesti!

INGA TALVIS

SEMU 
KOLIB SISSE
PILDID JOONISTAS KADRI ILVES

Humoorikas lugu kaisurebase (ja tema kana) 
ning väikese poisi sõprusest pakub väikestele 
ja suurtele suurt kuulamis-, lugemis- ja 
vaatamislusti. Jutustus kirjeldab olulisi väärtusi, 
nagu loovus, oma tegude eest vastutamine ja 
heatahtlikkus. Värvikad ja armsad illustratsioonid 
viivad otse sündmuste keskele, kus põnevusest 
puudu ei tule. Mis küll juhtub, kui kanale 
magamiseks õrre asemel voodit pakkuda? 

Kõva köide, 40 lk
kirjastus.postimees.ee

MÜÜGIL

· Lukkude avamine 24 h

· Võtmete valmistamine
  (ka luku järgi)

· Immobilisaatorivõtmed

· Autovõtmete korpuste
  parandamine

· Lukkude paigaldamine

· Võtmete taastamine

LUKUABI VALGAMAAL

Tel 5282 8128

info@meistritekoda.com · www.meistritekoda.com
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TEENUS

Autoremont Valgas Võru 118. 
Tel 5865 2652.

Korterite, vannitubade re-
monttööd. Tel 518 6792.

Mobiilse saekaatri teenus. 
Tel 5662 0921.

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

Puksiiriteenus. Tel 5787 8678.

Salvkaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5840 0240.

Tiigre Teenused OÜ: kaevude 
kaevamine ja puhastus, ohtli-
ke puude raie. Tel 5647 5546.

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

ENNUSTUSLIIN 
tel 900 3014, 95 s/m.

Kõikide liikurmasinate rehvi-
de, velgede, sisekummide 
müük, paigaldus. info@ger-
samia.ee, www.gersamia.ee, 
tel +372 526 8498.

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

Soodsad viisateenused Vene-
maale. 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 saemater-
jali, voodri-, põranda-, terras-
silaudu 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 suitsuvorsti ja maasin-
ki väikehulgi, kohaletoomise-
ga. Tel 5196 2628 või 5351 7414.

Müüa kuivad küttepuud. 
Tel 515 7162.

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

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

On veel pakkuda 50 cm kuivi 
küttehalge. Transpordi võima-
lus Tõrva valla piires. 
Tel 5376 5591.

TÄNUAVALDUS

Täname südamest RMK 
kaastöötajaid, kõiki sõpru, 
sugulasi, tuttavaid, naabreid 
ja teisi häid inimesi, kes mei-
le kalli TÕNU TAMME viim-
sele teekonnale saata aitasid 
ja tema mälestust austasid. 
Leinavad omaksed.

LEITUD

1. jaanuaril Valgast Viljandi tä-
navalt leitud väga sõbralik väi-
kest kasvu pruun emane koer. 
Mikrokiip puudub. Ootab 
omanikku Valga loomade var-
jupaigas Laatsi 11a, 
tel 529 9880.

Teostame katuse-, fassaa-
di-, üldehitus- ja vunda-
menditöid. OÜ VIIMVAL. 
Tel 5554 8863.

Teostan siseelektritöid. 
Tel 5353 6160.

MÜÜK

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

Kaminapuud, puitbrikett, 
kütteklotsid. Tel 5818 8863.

Laupäeviti kl 10–14 Valgas 
Lai 5a kasutatud riiete soo-
dusmüük. Suur valik rii-
deid 1 euro.

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.

OST

Ostame aastaringselt KASVA-
VAT VÕSA. Tel 5351 1321.

Ostan lõõtspilli. Tel 5568 2414.

Ostan metsa ja põllumaad. 
Eraisik. Tel 5807 8644.

KASUTATUD ASJAD

Raamatute ja vanavara ost. 
Tel 5804 6910.

Hõberublade, medalite, märki-
de jm vanavara ost. 
Tel 5649 5292.

VANAVARA

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

2. jaanuaril Valgast Laatsi tä-
navalt leitud isane kass. Mik-
rokiip puudub. Ootab omanik-
ku Valga loomade varjupaigas 
Laatsi 11a, tel 529 9880.

3. jaanuaril Tõrva vallast Linna 
külast leitud sõbralik isane 
kass. Mikrokiip puudub. Oo-
tab omanikku Valga loomade 
varjupaigas Laatsi 11a, 
tel 529 9880.

Südamlik kaastunne Chris 
Marcusele isa

PAUL KRAHVI
kaotuse puhul. 

Klassikaaslased Tsirguliina 
koolist, õpetajad Vapu ja Riina

Südamlik kaastunne  
Vello Joosepile ema

AINO JOOSEPI
surma puhul. 

AS Valmap Grupp

ASTRID KUKK
Mälestame endist naabrit 
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele. 
Heli ja Tõnu Kruuse

Südamlik kaastunne Eda 
Rebasele kalli ema ja perele

SALME PARRASE
kaotuse puhul. 

Valga muusikakool

In memoriam

HEINAR KAARNA

Tunneme kaasa omastele.
Valga Loomakliiniku kollektiiv

Mälestame elupõlist töökat 
põllumeest

HEINAR KAARNAT
Südamlik kaastunne poegadele 
ja kõigile teistele lähedastele. 
Perekonnad Speek, Pauskar ja 

Kaseorg

Avaldame sügavat kaastunnet 
Leilile ja Paulile poja, Alole, 
Kadrile, Triinule kalli venna

PAUL KRAHVI
kaotuse puhul. Raivo, Kairi, 

Külli, Eliisa peredega 

Südamlik kaastunne Sirlele 
perega kalli ema, ämma ja 

vanaema

ASTRID KUKE
kaotuse puhul. 
Hiie ja Georgi

Siiras kaastunne Toivo perele 
kalli ema, ämma ja vanaema

AINO JOOSEPI
kaotuse puhul. Külanaabrid 
perekonnad Nugis ja Kukk

Südamlik kaastunne Marele ja 
tema perele kalli abikaasa, isa, 

vanaisa ja vanavanaisa
ALEKSANDR 

MIROŠNITŠENKO
kaotuse puhul. 

Silvi ning Tiina ja Ene peredega

Avaldame kaastunnet 
lähedastele kalli

TÕNU TAMME
kaotuse puhul. 

Perekond Uibopuu

Kauaaegset naabrit

HEINAR KAARNAT
mälestavad ning avaldavad 

kaastunnet poegadele 
Valdurile ja Silverile Arvo 

perega ja Helju.

Südamlik kaastunne Kadrile 
venna ja perele 

PAUL KRAHVI
surma puhul. 

KÜ Keeni-18 elanikud

Las küünlatuli mälestusi paitab 
ja kaotusvalu leevendada aitab...

Südamlik kaastunne Kairile ja 
tema perele kalli ema, ämma, 

vanaema ja vanavanaema

URVE ADAMSONI
kaotuse puhul. 

Perekonnad Tarsalainen,  
Kask ja Alvine

Mõnikord seisatab hetk, 
kuhu sõnad ei mahu...

Meie südamlik kaastunne 
Kairile kalli ema ja Luulele õe

URVE ADAMSONI
kaotuse puhul. 

Aili, Ave, Elje, Taima ja Urve

Aeg annab kõik meil tagasi, 
ei emasüdant iialgi...

Teatame sügava kurbusega, 
et lahkus meie armas ema, 

vanaema ja ämm

AINO JOOSEP
28.01.1937–06.01.2019

Leinavad pojad Vello ja Toivo 
peredega. 

Urni mulda sängitamine 
26. jaanuaril kell 11 Helme 

kalmistul.

Näe, praegu päike  
metsa taha suri, 
mis aitaks hüüe:  
«Ära mine veel!»...

Siiras kaastunne Vellole ja 
Toivole peredega kalli ema, 

ämma ja vanaema 

AINO JOOSEPI
kaotuse puhul. 

Perekonnad Päss ja Sula,  
Silver, Milvi ja Rein

Sügav kaastunne Toivo perele 
armsa ema, ämma ja vanaema

AINO JOOSEPI
surma puhul. 

Vally ja Seppo

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

HEINAR KAARNA

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet poegadele. 

Maie, Ene, Ilse

Sa andsid, mis Sul oli anda, 
tööd tehes kustus eluniit...

Mälestame tulihingelist 
põllumeest

HEINAR KAARNAT

Avaldame kaastunnet 
poegadele Valdurile ja Silverile 

kalli isa kaotuse puhul. 
Perekond Trahv 

Ei ole sõnu,
mis leevendaks valu....

Südamlik kaastunne teile,  
Paul, Leili, Triin, Kadri ja  

Chris Marcus, kalli

PAUL KRAHVI
kaotuse puhul. 

Salme, Elmar ja Ene,  
Eve, Sirje peredega

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

AAVO VÄIKENE

Mälestame ning avaldame 
siirast kaastunnet Anitale ja 

lastele peredega. 

Milvi ja Elve peredega

Elu andis muret, vaeva,
elu andis õnne ka.
Saatus juhtis nõnda laeva,
et kõik pidi lõppema...

AAVO VÄIKENE

Mälestame ning avaldame 
kaastunnet Anitale ja lastele 

peredega. 

Raissa ning onupojad Aare ja 
Aivar

Ei tulek ega minek ole enda teha, 
vaid see, mis sinna vahele jääb, 
on elavate mäletada. 
(J. Viiding)

Mälestame head sõpra ja 
klassivenda

AADU PLOOMIPUUD
Meie südamlik kaastunne 

omastele. 
Valga 1. keskkooli 1961. aastal 

lõpetanud 11.c klass

Töökas ja sõbralik oli su hing, 
nüüd puhkama kutsuti sind...

Mälestame kallist venda ja onu 

HEINAR KAARNAT
ja avaldame kaastunnet 

omastele. 

Eldur perega

Kustus elu, vaikis valu, 
mälestus jääb alati.

Teatame kurbusega, et lahkus 
meie kallis ema ja vanaema

HELJU TELLMANN
13.12.1931–05.01.2019

Aivar ja Meelis perega

Ärasaatmine 12. jaanuaril kell 
13 Helme surnuaia kabelis. 

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Mälestame kallist sugulast

AADU PLOOMIPUUD

Südamlik kaastunne 
lähedastele. 

Tiiu ja Ennu lastega, Koidu ja 
Kalev lastega

Olgu koit sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon... 

AAVO VÄIKENE

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet omastele. 

Ahto perega

Olgu koit sul küünlatuleks, 
õhtulambiks ehajoon...

AAVO VÄIKENE

Südamlik kaastunne 
lähedastele. 

Ene ja Gennadi

Su mälestuseks süütame me küünla
ja lilled saadame sul pilvelaevaga...

Kallist venda, onu ja sõpra

HEINO JAIKI
09.01.1939–08.07.2013

mälestavad 80. sünni- ja möödunud  
5. surma-aastapäeval õde Erika,  

õelapsed Ilona, Annika, Ariko peredega 
ja Elvu-Atsi.


