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Kesk 10, Valga

KINNISVARA

Anda üürile 2-toal mugavus-
tega korter Valgas Pärna pst. 
Tel 505 6458.

Müüa või anda üürile 1-toal 
ahiküttega korter. Vesi sees. 
Haldab KÜ. 1. korrus. 
Hind 5000 € või üür 100 € + 
kom.kulud. Tel 5631 1689.

Ostame heas korras talu kün-
gaste ja metsade keskel Lõu-
na-Eestis. Talu võiks asuda pri-
vaatses kohas, ligipääsetavus 
olla hea aastaringselt, krundi 
suurus al 3 ha. Tel 5307 1900.

Ostan metsa ja põllumaad (ka 
raiutud), raieõigust, palke, pa-
beripuud ja 3 m küttepuud. 
Tel 5620 8897.

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.

Puiduterminal OÜ pakub 
raieteenust erametsaomani-
kele ja ostab raieõigust ning 
metsamaad. Tel 5400 4760. 
www.puiduterminal24.ee

Chevrolet Spark, 2007. a, 38 
kW, hõbedane, 5 ust, läbi-
sõit 94 000 km, talverehvid, 
suverehvid kaasa, väga öko-
noomne, korralik auto ja üle-
vaatus kehtib aasta. 1200 €. 
Tel 5330 5948.

TEENUS

Autoremont Valgas Võru 118. 
Tel 5865 2652.

ENNUSTUSLIIN 900 3014  
95 s/m.

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727, 24 h.

Korterite, vannitubade  
remonttööd. Tel 518 6792.

Kütte-, vee- ja kanalisatsioo-
nitööd, septikud/biopuhas-
tid. Teras/Press OÜ, 
tel 5688 7983, aikopatlep@
gmail.com

Lumetõrje katustelt. 
Tel 5638 8994.

Mobiilse saekaatri teenus. 
Tel 5662 0921.

SÕIDUKITE KOKKUOST, AR-
VELT KUSTUTAMINE JA VA-
JADUSEL PAKUME KA VEO-
TEENUST. Marico Metall OÜ. 
Tel 5805 8032,  
www.maricom.ee

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

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 küttepuid: kask, lepp, 
sanglepp, haab ja okaspuu, 
pikkused 30, 40, 50, 60 cm. 
Vedu tasuta. Tel 5667 0688.

Müüa saematerjali, sauna-
voodrilaudu, lavalaudu (oksa-
vaba) ning voodrilaua ja lava-
laua toorikuid, okasvaba haab 
ja sanglepp. Kaminapuu võr-
gus. Tel 5667 0688.

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

Otse tootjalt kase puitbrikett 
al 185 €, pakitud turbabrikett 
al 129 €, pellet al 200 €, paki-
tud kivisüsi al 235 €, kuivad 
klotsid. Vedu. Tel 506 8501.

TÖÖ

Perearst Võru linnas võtab 
tööle pereõe. Sobib ka üldõe 
kvalifikatsioon. Tubli õde saab 
vähemalt 1400 eurot kätte. CV 
esitada perearst@marjetoom.
ee. Tel 508 7064.

Pakume CE-katekooria juhile 
Eesti-sisest tenditööd. 
Tel 507 2696.

Pakun tööd rahvusvaheliste 
vedude autojuhile Eesti-Soo-
me-Eesti suunal. Tel 501 3193.

Seoses omanike vahetusega ja 
töömahu suurenemisega võ-
tab OÜ Puidu Taavet asukoha-
ga Patkülas tööle drapeerija 
(puusärkide katmine riidega). 
Tööaeg E–R kl 8–17. Kandidee-
rimiseks saata CV aadressile 
info@puidutaavet.ee või helis-
tada telefonil +372 523 9033. 
Eduka katseaja läbimisel töö-
tasu kuus 700 eurot kätte.

Väiketapamaja otsib lihunik-
ku. Tel 513 3787.

SÕIDUKID

Autode ost. Tel 5384 9424.

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

Salvkaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5840 0240.

Sünnipäevale mustkunstnik/
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Teen lumest puhtaks teie 
õueteed ja väljapääsud. Hind 
kokkuleppel. Tel 557 0012.

Teen soodsalt juhutöid Val-
gas ja Valgamaal, ilma valiku-
ta. Tel 5360 5945.

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

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

Vundamendi soojustamine, 
sokli viimistlus jm ehitus-
tööd. Tel 5690 0444.

Vundamentide soojustamine, 
viimistlemine, hüdroisolat-
sioonitööd, kaevetööd ekska-
vaatoriga. Raudkäpp OÜ. 
Tel 5568 2671.

Teostan siseelektritöid. 
Tel 5353 6160.

MÜÜK

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

Kaminapuud ja puitbrikett. 
Tel 5818 8863.

Lõhutud toores lepp. Vedu. 
Tel 5364 2420.

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

Müüa halupuu, toores 
lepp 50 cm, ruumi hind 36 € 
koos kohaletoomisega 15 km 
raadiuses. Asukoht Valga-
maa, Sangaste. 
Tel 5661 5891.

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

OST

Raamatud, piiblid, ehted, hõ-
be, 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

Raamatute ja vanavara ost. 
Tel 5804 6910.

Südamlik kaastunne Katile 
kalli isa

SIIMEON RAHU
kaotuse puhul

Töökaaslased Valga Kultuuri-ja 
Huvialakeskusest

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

Siiras kaastunne Mairele 
perega kalli

ILME MÄE
kaotuse puhul. 

Maire ja Tiiu peredega

Põlva Vallavalitsus on välja
kuulutanud avaliku konkursi

Põlva valla
Noorsootöö Keskuse

juhataja
leidmiseks

Konkursi täpsemad tingimused on leitavad
Põlva Vallavalitsuse veebilehelt
www.polva.ee

Kandideerimisdokumente oodatakse 17.02.2019.

Eesti ettevõte aastast 1996

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

Hinnad kehtivad kuni kaupa jätkub. Toodete pildid on illustreerivad.
Mego kauplus Valkas Ausekļa 54.

Virnastatud võsa ja 
raiejäätmete ost

METSAKINNISTUID
Hektari hind kuni 17 000 €.

Hektari hind kuni 5000 €.
PÕLLUMAAD

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee

Ostame
Uuel aastal uue hooga!

kuulutus.ajaleht.ee
E–R 9–17, lõuna 12–12.30

Info 766 1960

Kuulutuste tellimine


