
Kesk 10, Valga.

25. märts 2019 lõuna-eesti postimees || Kuulutused || 11

KINNISVARA

Müüa 2-toal korter Valga kesk
linnas Enno tn 25. Tel 5567 4833.

Müüa 2-toal mug krt Valgas  
(1. k). Tel 5670 8009.

Müüa 3-toal möbleeritud korter 
Põlvas renoveeritud majas. 
Tel 5615 5755.

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

Soovin osta maja/suvila Tõrva 
vallas. Tel 5034650.

ÜÜRILE ANDA 1TOALINE SOE JA 
MUGAV KORTER VALGAS. 
Tel 5818 2400.

LOOMAD

Müüa tibud. Tel 5342 0048.

METSAMATERJAL

Müüa lõhutud küttepuid (50 cm 
pikkus). Okaspuu kuiv katlapuu  
40 €. Kuiv lepp 45 €. Toores 
lepp 35 €. Toores kask 45 €. 
Lepp 35 cm 40 €. Kask 35 cm  
50 €. Transport Valga piirkonda 
tasuta. Tel 502 3853.

Müüa kuivad pakitud pliidi- ja 
kaminapuud (Võru, Põlva, Ote
pää). Vedu tasuta. Tel 505 6107.

TÖÖ

CEkat veokijuht otsib tööd algu
se ja lõpuga Valgas. Eestisiseselt 
või Läti ja Leedu. Tel 525 1708.

Pakun tööd kopamehele Lõuna
Eestis. Tel 5351 1321.

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

Sõidukite ost. Tel 5384 9424.

TEENUS

Abi viljapuude ja marjapõõsaste 
hooldus- ja noorenduslõikusel. 
Õhtuti tel 523 5113.

Akumulatsioonipaakide tootmi-
ne, katlad. Tel 5553 9162,  
www.soojapood.ee

Autoremont, õli- ja rehvivahe-
tus Valgas. Tel 5865 2652.

Kaeveteenus miniekskavaatori-
ga JCB 8018. Tel 520 6757.

Kaevude puhastus, septikute 
paigaldus, veetrasside ja kanali-
satsiooni rajamine. 
Tel 5813 5496, www.santeenus.ee

Katuste ehitus, renoveerimine ja 
remont. Fassaaditööd, puithoo
nete renoveerimine, terrasside ja 
rõdude ehitus. Töödel 5 a garan
tii. Tel 5692 3512, puruvennad.ee

Kütte-, vee- ja kanalisatsiooni-
tööd, septikud/biopuhastid.  
Teras/Press OÜ, tel 5688 7983,  
aikopatlep@gmail.com

Puksiiriteenus kuni 3 t. 
Tel 5865 2652.

Puurkaevude rajamine ja puhas
tamine. Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike, septikute ja süvavee-
pumpade paigaldus. Maakütte
süsteemide rajamine.  
Tel 502 1279 ja 526 9604,  
puurkaevumeistrid.ee

Rakkekaevude kaevamine,  
puhastamine ja remont. 
Tel 5638 1774.

Salvkaevude kaevamine, puhas
tamine ja remont. Tel 5840 0240.

Salvkaevude kaevamine, puhas
tamine. Tel 5679 3951.

Septikute, kaevupumpade 
müük, paigaldus ning vee-maa-
kütte ja kanalisatsioonitorustike 
paigaldus. Tel 5306 5322,  
info@reovesi.ee

MÜÜK

Ehitusliku saematerjali müük 
Valgamaal Tsirguliinas. Pidevalt 
suur valik ning märtsis ja aprillis 
eriti soodne hind. Veovõimalus. 
Tel 522 9571.

Hele kandiline puitbrikett  
(h 185 €). Tel 528 6403.

Kaminapuud ja puitbrikett. 
Tel 5818 8863.

Küttepuud, 6 rm koorem (toores 
lepp). Tel 528 6403.

Lõhutud toores lepp ja kask.  
Vedu. Tel 5354 2420.

Pakitud kandiline puitbrikett  
145 €, al 3 alusest vedu tasuta. 
Tel 5788 8729.

Otse tootjalt pakitud kandiline 
puitbrikett al 170 €, turbabrikett 
al 130 €, 6 ja 8 mm pellet al  
205 €, kivisüsi 25 kg kotis,  
235 €/t, klotsid võrgus 2,5 €.  
Vedu tasuta alates 2 alusest. 
Tel 506 8501.

Kuivad pakitud kütteklotsid.  
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

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

Müüa küttepuid: 30, 40, 50 cm 
kask, lepp, sanglepp ja haab.  
Samuti ka võrgus 30 cm. Vedu 
tasuta. Tel 5667 0688.

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

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

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

Müüa lõhutud küttepuud 
(lepa puu). Puu ilus ja kvaliteet
ne. Valga ja Antsla piirkond. 
Hind al 35 €/rm. Tel 510 7092.

Müüa okaspuu saematerjali, 
haava ja sanglepa oksavabasid 
laudu ja lavalaudu. 
Tel 5620 8897.

Pakume tööd CE-kategooria 
autojuhtidele Eesti sisevedu-
del ja kalluritööl.  
Arvo Sarapuu, tel 506 1858.  
Urmas Plangi, tel 505 5121.  
info@plangitrans.ee

Ettevõte Võru vallas otsib põllu-
majandusmasinate operaatorit. 
Eeldame kandidaadilt B ja T ka
tegooria juhilube, kiiret õppimis
võimet, põllumajanduslikku töö
kogemust kaasaegsetel masinatel 
ning hooajal valmisolekut pikka
deks tööpäevadeks. Kasuks tuleb 
hea füüsiline vorm. Omalt poolt 
pakume vastavalt oskustele vää
rilist töötasu, vaheldusrikast 
tööd, kaasaegseid töövahendeid, 
väljaõpet ning sõidukompensat
siooni. Kandideerimiseks saata 
CV eposti aadressile wmajand@
wmajand.ee. Küsimuste ning  
lisainfo korral helistada 
tel 5372 0286. Kandideerimise 
tähtaeg 1. aprill 2019.

PÕLLUNDUS

Ostan randaali, adra, kivikoris-
taja, rootorniiduki ja traktori. 
Tel 5382 2006.

SÕIDUKID

Müüa Audi 100/C4 Avant  
Quattro (1993, ls 345000 km,  
2,8, bensiin, neljane automaat,  
mootor remonditud, tumeroheli
ne, kaasa valuvelgedel suvereh
vid, erinumbriga formaat A1, 
üv 12.2019; 1000 €). 
Tel 5661 6826.

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

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

Soojustusvaht – parim materjal 
elumajade seintes olevate tühja
de õhuvahede täitmiseks.  
Töö kiire ja odav. 
Tel 5569 7057, 5858 5338.

Sünnipäevale mustkunstnik/ 
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

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

Tänavakivide müük ja paigaldus. 
Garantii. Tel 5690 0444.

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

Veterinaarteenus, eelkõige  
suurloomadele. Tel 5981 2526.

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

Võlgnevuste sissenõudmine, 
elatisnõuete ja töönõuete 
vaidlused, Eesti ja Soome raa-
matupidamisteenused, õigus-
büroo teenused, info@oigus
teenused.ee, www.oigusteenu
sed.ee, tel +372 5686 4200.

Võsa raiumine giljotiiniga  
(lõikab puitu kuni 35 cm),  
MTZ kokkuvedu. Hakime raiu
tud materjali. Tel 506 3240.

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014,  
95 s/m.

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727, vastab 24/7. Vali  
sobiv ennustaja: ennustus.ee

Ohtlike puude raie ja hooldus,  
info@nordicarb.ee Tel 5686 6157.

Müüa suur 180 kW katel Kivi
õli18. Asub Valgas. Tel 5624 4331.

Müügil turba- ja puitbrikett, 
seemned, mullad ning turbad. 
Tel 766 9331, www.silvaagro.ee

PUIT JA EHITUSMATERJALI 
MÜÜK. TASUTA KOHALEVEDU 
ÜLE EESTI. KÕIK, MIDA EHITU
SEKS VAJAD. WWW.KPUIT.EE 
Tel 5593 6326.

OST

Vanavara ost. Tel 5629 8981.

Ostan võsastunud põllumaid, 
noorendikke ja raiutud metsa
maad, raieõigust. Tel 5620 8897.

Soovin osta elamukrunti Tõrva 
linna ääres või selle läheduses. 
Tel 518 6510.

Soovin osta talu maakoduks, mis 
asub üksikus eraldatud kohas ja 
millele on olemas juurdepääs, 
elektrileping ja kaev. Pakkumised 
tel 5341 6654.

VANAVARA

Ostan vanemaid märke, münte, 
paberraha, fotosid, postkaarte, 
õllepudeleid, hõbeesemeid. 
Tel 501 9842.

KASUTATUD ASJAD

Raamatud, piiblid, ehted, hõbe, 
mündid, märgid, medalid, fotod, 
fotoalbumid, maalid, seinapil-
did – igasuguse vanavara/kunsti 
ost. Raha kohe. Tel 5649 5292.

Siiras kaastunne Lembile  
kalli isa

LEO VEINBERGI
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Valga Selverist

Südamlik kaastunne Mairole ja 
Margole peredega kalli 

MAIMU MALMI 
kaotuse puhul. 
Heinar perega

Avaldame kaastunnet Hans 
Viilupile perega poja

TEET VIILUPI
kaotuse puhul. 
Helme jahiselts 

Valus on mõelda, 
et Sind enam pole 
ja iial sa meie 
juurde ei tule.

MARTIN LAOS
12.10.1940 – 23.03.2013

Kallist abikaasat, isa, vanaisa ja 
vanavanaisa mälestavad  

6. surmaaastapäeval lesk, 
tütar perega ja tütretütar 

perega.

Aeg annab teised tagasi, 
ei emasüdant iialgi.. 

Siiras kaastunne Margole 
perega kalli ema, vanaema ja 

ämma 

MAIMU MALMI
kaotuse puhul. 

Maire, Arvi, Endla,  
Meelis ja Maili

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

Siiras kaastunne Hansule 
perega poja

TEET VIILUPI
kaotuse puhul. 

Endised laulukaaslased 
segaansamblist Sillervo

Vaikselt lahkusid, emake hea,
muredest, valudest enam ei tea... 

Teatame sügava kurbusega, et lahkus meie kallis ema,  
vanaema ja vanavanaema

ANNA DUVIN
22.11.1927 – 21.03.2019

Leinab poeg perega. 
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