
10 || Kuulutused || lõuna-eesti postimees 29. aprill 2019

KINNISVARA

Müüa maja Valgas otse 
omanikult (kinnistu 1469 
m²). Tingi. Tel 508 7934.

Müüa talu Taheva vallas 
(77901:004:0960, 25 000 €). 
Tel 517 8027.

Müüa liitumistega elamu-
krunt Tõrva linnas, Oa 24. 
Tel 5552 5746.

Ostan metsa- ja põllumaad. 
Tel 5393 6382.

Ostan talukoha koos maa-
ga. Tel 504 1944.

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

Soovin osta maja Tõrva lin-
nas. Võimalik vahetada ka 
kõigi mugavustega 3-toalise 
korteri vastu Tõrva linnas. 
Tel 5649 3705.

TÖÖ

Tsirguliina vajatakse kütte-
puude valmistajat. Töö 
aastaringne. Tel 528 6403.

Tööd saab aus ja töökas CE-
kat veoautojuht (täispära 
– 25 m). Sõidud Soome-
Rootsi vahel. Peab oskama 
eesti keelt ja kasuks tuleb 
varasem töökogemus. Töö 
graafiku alusel, 2 nädalat 
tööl ja 1 nädal kodus. 
Tel 5340 0065 (Andrus). 
Alonewolf.ee

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

Müüa 1999. a VW Pas-
sat 1,9, 81 kW, diisel. Hind 
kokkuleppel. Tel 501 8210.

Ostan Audi, VW, Opeli, 
Fordi, Volvo, BMW. Pakku-
da võib kõike. Tel 5624 0824.

PÕLLUNDUS

Müüa hobusesõnnikut, 
umbes 30 kg/kott. Valga. 
Tel 510 3575.

Müüa sõnnikut. 
Tel 5592 7987.

Müüja RS 09 taastatud 
mootorid. Tel 5786 2676.

Ostan traktori ja põlluriis-
tu. Tel 5609 2292.

OÜ SaavasteLoos pakub 
mett Valgamaa metsadest 
ja niitudelt, 7 €/kg. Toome 
ka kohale. Tel 5340 8988.

Äksis müüa maasika- (0,20 
€) ja vaarikataimed (1 €). 
Tel 5394 2369.

MUUD

Müüme kalamaime, et 
asustada nendega kohalikke 
veekogusid. Eesti piires ko-
halevedu tasuta. 
Tel 5647 6767.

Kütte-, vee- ja kanalisat-
sioonitööd, septikud/bio-
puhastid. Teras/Press OÜ, 
tel 5688 7983,  
aikopatlep@gmail.com

Mobiilse saekaatri teenus. 
Tel 5662 0921.

OHTLIKE PUUDE LANGE-
TAMINE. Tel 505 4983, 
www.ohtlik.ee

Ohtlike puude raie, okste 
hakkimine, kändude freesi-
mine. Tel 5664 1413, info@
treeservice.ee

Puhastame põllud, kraa-
vid võsast. Hakime raiu-
tud materjali. Küsi pakku-
mist. Tel 506 3240.

Puksiiriteenus kuni 3 t. 
Tel 5865 2652.

Puurkaevude rajamine ja 
puhastamine. Vee- ja kanali-
satsioonitorustike, septikute 
ja süvaveepumpade paigal-
dus. Maaküttesüsteemide 
rajamine. Tel 502 1279 
ja 526 9604, puurkaevu-
meistrid.ee

Rakkekaevude kaevamine 
ja puhastamine. 
Tel 5634 4807.

Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Tel 5638 1774.

Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Tel 5679 3951.

Septikute, biopuhastite 
paigaldus ja müük. 
Tel 5757 0202.

Septikute, kaevupumpade 
müük, paigaldus ning vee-
maakütte ja kanalisatsiooni-
torustike paigaldus. 
Tel 5306 5322, info@reove-
si.ee

Soodsad viisateenused Ve-
nemaale. OÜ Vaatevinkel, 
tel 508 6861, www.vaatevin-
kel.ee

Soojustusvaht – parim ma-
terjal elumajade seintes ole-
vate tühjade õhuvahede 
täitmiseks. Töö kiire ja odav. 
Tel 5569 7057, 5858 5338.

Sünnipäevale mustkunst-
nik/õhtujuht/DJ. 
Tel 5344 9894.

Tiigre Teenused OÜ: kae-
vude kaevamine ja puhas-
tus, ohtlike puude raie, 
hekkide pügamine, võsa ja 
viljapuude lõikus, muru niit-
mine traktori ja trimmeriga. 
Tel 5647 5546.

Torutööd, küttesüsteemide 
läbipesu, veevarustussüs-
teemide ja pumpade pai-
galdus. Tel 5813 5496, www.
santeenus.ee

Autolink otsib Eesti sise-
tööle CE-kategooria treile-
rijuhti. Laadimised meie 
Paldiski terminalis, sihtkoh-
tadeks kõik Eesti autopoed. 
Töövahendiks väiksem Vol-
vo veok, millega saab veda-
da kuni 6 sõiduautot. Töö-
päevad E–R ja kõik ööbimi-
sed kodus. Toetame kolimi-
sel Paldiskisse või selle lähi-
ümbrusesse. Tel 511 1327.

OÜ Saru Lauavabrik oo-
tab oma meeskonda CNC-
pingi operaatorit. Tel 
+372 505 7213.

Pakume tööd CE-kate-
gooria autojuhtidele Ees-
ti sisevedudel ja kalluri-
tööl. Arvo Sarapuu, 
tel 506 1858. Urmas Plan-
gi, tel 505 5121. info@
plangitrans.ee

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

TEENUS

Aedade-terrasside ehitus. 
Tel 5675 3918.

Ahjude, pliitide, soojamüü-
ride ja kaminate remont. 
Tööpiirkonna lähtepunkt on 
Tartu. Tel 5594 6425.

Akumulatsioonipaakide 
tootmine, katlad. 
Tel 5553 9162, www.sooja-
pood.ee

Autoremont, õli- ja rehvi-
vahetus Valgas. 
Tel 5865 2652.

A.Wetron OÜ teostab pu-
hastusteenust, põrandate 
vahatamist, ehitusjärgset 
koristust. Tel 5691 0860.

Boilerite paigaldus, puhas-
tus, santehnilised tööd, 
ehitus- ja remonditööd. 
Vannitubade remont. 
Tel 5362 6227.

Kaeveteenus miniekska-
vaatoriga JCB 8018. 
Tel 520 6757.

Kaevude puhastus, septi-
kute paigaldus, veetrasside 
ja kanalisatsiooni rajamine. 
Tel 5813 5496, www.santee-
nus.ee

Katuste ja fassaadide pese-
mine ja värvimine. 
Tel 501 0834.

Katuste süvapesu ja värvi-
mine. Akende pesu ja vee-
rennide puhastus. 
Tel 5638 8994.

Kellassepp, kullassepp, 
prillide remont, graveerimi-
ne. Põlva Kaubamaja, Kesk 
tn 10, T kl 10–16; Võru, Jü-
ri 19a, N kl 10–16; Valga, Va-
baduse 26, R kl 10–16. Imre 
Aria, tel 516 2099.

Korstnapühkija, ka maale. 
Redel kaasas. Kevadel järje-
kord väike. Tel 5191 6605.

Korstnate ehitus ja remont 
koos vajalike plekitöödega. 
Pikaajaline kogemus ja kva-
liteetne tulemus. 
Tel 5618 9517, joosep.sepp@
mail.ee

Korstnate ehitus, pottse-
patööd. Kevadel on hinnad 
soodsamad. Tel 5858 1159. 
Klotsistkorstnad@gmail.
com

Tänavakivide müük ja pai-
galdus. Garantii. 
Tel 5690 0444.

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

Värvin maju ja katuseid. 
Tel 5687 2994.

Õunapuude lõikus. 
Tel 5394 2369.

Üldehitustööd. 
Tel 5682 1908.

Ehitame teile väliterrassi, 
teeme korda küttekolded. 
Pakkuda võib erinevaid si-
se- ja välitöid. 
Tel 5353 9753, Margus.

ENNUSTUSLIIN 
tel 900 3014, 95 s/min.

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

Majade renoveerimine, kor-
terite remont ja teised ehi-
tustööd. Tel 5592 1499.

MOBIILNE SOODA- JA LII-
VAPRITS, VÄRVIMISTÖÖD, 
WWW.PROPRITS.EE 
Tel 5837 5516.

SOODNE FEKAALIVEDU, 
tel 510 9995.

Suunan kogu oma väe 
Teie tervise, suhte ja või-
maluste vaatamiseks tu-
levikus, kui helistate 
tel 900 1133.

Teeme ehitus- ja lammu-
tustöid. Tel 5807 8644.

Teostame katuse-, fas-
saadi-, üldehitus- ja vun-
damenditöid. OÜ Viimval. 
Tel 5554 8863.

Teostan elektritöid. 
Tel 5353 6160.

Vajan Valkas kraana- (4 t) 
ja treileriteenust. Tel 
+ 371 2640 8172.

TEADE

Laupäeval, 11. mail kl 9 Võ-
rumaal Varstu keskuses 
VARSTU KEVADLAAT. Laa-
ta juhib Arne Nõmmik, kul-
tuuriprogrammi algus kl 10. 
Esinevad kohalikud taidle-
jaid Varstust, line-tantsijad 
Missost ja segarühm Mõ-
nistest. Külalistena mustlas-
tantsutrupp ROMAŠKA. 
Lastele mitmesugused at-
raktsioonid (batuut, elektri-
autod, pallid ja poniga sõit). 
Info ja registreerimine laa-
dale tööpäeviti 
tel 789 3366 või 5855 3906. 
Ootame kõiki kauplema ja 
ostma!

MÜÜK

Ehitusliku saematerjali 
müük Valgamaal Tsirgulii-
nas. Pidevalt suur valik, ap-
rillis eriti soodne hind. Veo-
võimalus. Tel 522 9571.WWW.BRENTEX.EE

Keevisraamil haagis
plastkaanega 

BREN325H
(kast 3,25 x 1,5 m)
+ plastkaas
+ tugiratas

1590 €
Komplekti hind

          Tartu: Brentex esindus I Vabriku 1, Vahi küla I tel 5333 5696

          Põlva: Raudnagel OÜ I Kuuse 5 I tel 799 8899

          Jõgeva: Valmeco AS I Tallinna mnt 2A I tel 776 0303

          Põltsamaa: Avovil OÜ I Viljandi mnt 22 I tel 776 9793

          Viljandimaa: Flint Kaubandus OÜ I Kõo vald I tel 435 5111

          Viljandi: Ants Viljandi OÜ I Riia mnt 54L / tel 434 5630

          Vaata ka teisi sooduspakkumisi

LOOSIME AJAVAHEMIKUL 03.–27.04 

UUE BRENTEXI HAAGISE OSTJATE VAHEL VÄLJA 500 € 
Loosimine toimub 27.04 kell 12 Maamessil Brentexi boksis VP-237



Kesk 10, Valga.
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Kaminapuud, kütteklotsid ja 
puitbrikett. Tel 5818 8863.

Kärjepõhjad. Tel 5595 1141, 
www.mesinduskeskus24.ee

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

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

Rahula Aiandustalus 
Mäekülas toimub 1. mail 
kl 10–17 püsikute, suvelil-
lede, maitsetaimede, po-
jengide jne müük. https://
www.facebook.com/rahu-
latalu/.

Silva Kodukaupade poes 
müügil laias valikus turbad, 
mullad, väetised. 
Tel 766 9331.

Müüa 30 cm pliidipuud, paki-
tud 45 l kotti. Hind 2 €. 
Tel 5801 5192.

Müüa ehituslikku saemater-
jali, voodri-, põranda-, ter-
rassilaudu ja servamata lau-
du. Pikkused 3–6 m. Laudade 
värvimine. Vedu üle Eesti ta-
suta. Tel 528 2268.

Müüa latikamaime. 
Tel 520 7691, 504 9556.

Müüa põranda-, voodri- ja 
ehituslaudu. Eri laiused. Ve-
du 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.

Ostan traktoreid üle Eesti. 
Tel 5884 1935.

Ostan lepapuu raieõigust 
Valgamaal ja Võrumaal. 
Helista ja küsi hinnapak-
kumist! Tel 510 7092.

Ostan vanu raamatuid, vi-
nüülplaate, fotoaparaate, 
tarbeklaasi, märke, münte, 
sõlgesid, kellasid, maale, hõ-
beesemeid, puutööriistu, ta-
lumööblit jm. Tel 5629 8981.

Ostan vanu Vene mudelau-
tosid. Olen huvitatud ka 
teistest vanadest mänguas-
jadest. Tel 5804 6910.

Müüa soodsa hinnaga seali-
ha. Vajadusel tükeldamine. 
Tel 5354 3002 või 513 3787.

Müüa suitsuvorsti ja 
maasinki väikehulgi, kohale-
toomisega. Tel 5196 2628 
või 5351 7414.

Müüa Valgamaal mulda, 
kruusa ja liiva (4 t). 
Tel 527 9707.

Müüa Valgas elektriline vilja-
veski ja puulõikamise saag. 
Tel 524 9829.

Otse tootjalt pakitud kandili-
ne puitbrikett al 159 €, 
kask 165 €, turbabrikett 
al 125 €, 6 ja 8 mm pellet 
al 199 €, kivisüsi 25 kg ko-
tis, 235 €/t, klotsid võrgus 2,5 
€. Vedu tasuta alates 3 alu-
sest. Tel 506 8501.

OST

Raamatute ja vanavara kok-
kuost. Tel 517 4050.

Raamatute, kunsti ja vana-
vara ost. Tel 5804 6910.

FNT Metsad OÜ ostab turu 
parimate hindadega metsa-
kinnistuid ja raieõigusi. 
Tel 5303 0951 või mark@
metsaost.org.

Ostan mesilasperesid. 
Tel 517 4014.

KASUTATUD ASJAD

Raamatud, piiblid, ehted, 
hõbe, mündid, märgid, 
medalid, fotod, fotoalbu-
mid, maalid, seinapildid – 
igasuguse vanavara/kuns-
ti ost. Raha kohe. 
Tel 5649 5292.

Ostan vanaaegse saanite-
ki, õllekappasid, puidust 
talukarpe, samovare, 
mööblit, vanu pudeleid, 
mereteemalisi esemeid, 
maale, graafikat, vanu raa-
matuid, märke, medaleid 
jne. Tel 5829 9810.

Mälestame naabrinaist

ALIIDE VAHTRAT
Südamlik kaastunne 

lähedastele. 
Virgo, Riina, Ene, Jüri, Evi

Mõnikord seisatub hetk, 
kuhu sõnad ei mahu...

Südamlik kaastunne Katrele ja 
tema perele

HILMA KARU
kaotuse puhul. 

Klassikaaslased Tõrva 
gümnaasiumi päevilt 

Seal, kus sulgub eluraamat, 
 algab mälestustemaa... 

Leiname kallist sugulast 

RAIVO LETTI
ja avaldame sügavat 

kaastunnet Merlele ja 
Meelisele peredega. 

Heli, Kristel, Aili ja Aivar 
peredega

On ääretult valus,
aeg seda ei muuda
ja kuidas ka paluks,
Sa tagasi tulla ei suuda...

Mälestame kallist õde ja tädi

IRENE SAVI

Sügav kaastunne lastele ja 
lastelastele peredega. 

Õde Vaike, õelapsed Eda ja 
Andres peredega

Ei võta sõnad leinavalu,  
ei kuivata nad pisaraid...

Südamlik kaastunne Sulle, 
Maie Koop, kalli ema

IRENE SAVI

kaotuse puhul. 
Kaastöötajad

 siseosakonnast

Kusagil õitsevad meelespead,
tasa liiguvad tuules.
Ema mälestus, kaunis ja hea,
meil kestab veres ja luules...

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud meie kallis ema ja mamma

IRENE SAVI
19.04.1929 – 26.04.2019

Leinavad lapsed ja lapselapsed peredega. 

Ärasaatmine 2. mail kl. 13 matusetalituses Sinilill. 
 Muldasängitamine Lüllemäe kalmistul.

MES nõuandeteenistuse konsulendid pakuvad
pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlejatele

perioodil 2.–21. mai 
(hilinenult 22. mai–17. juuni)

2 h ulatuses TASUTA 
e-PRIA kasutamise juhendamist

Palume juhendamise aeg 
varakult broneerida!

PÕLVAMAAL juhendavad konsulendid
Ell Sellis, 523 8902, ell.sellis@pikk.ee

Kokkuleppel kliendiga Turu põik 1, Kanepi. 
Ulvi Ajalik, 5660 8028, ulvi@nouanne.ee

Jaama 83, Põlva 

VALGAMAAL juhendab 
konsulent Ell Sellis, 523 8902, ell.sellis@pikk.ee. 

Kokkuleppel kliendiga Lipuväljak 14, Otepää ja 
15., 16., 20. ja 21. mail PRIA Valga büroo, Aia 17, Valga

VÕRUMAAL aadressil Liiva 11, Võru linn 
juhendavad konsulendid

Marika Parv, 5349 9454, marikaparv@gmail.com 
Sirje Madisson, 554 9753, sirjemadisson@hot.ee 

Tel 55 888 11 • info@fekto.ee
www.fekto.ee

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD

Lõuna-Eesti Postimehesse
saab anda kuulutusi

telefoni teel!

Leinakuulutus või õnnitlus
telefonil 900 4555, kõne hind 12 €

Reakuulutus telefonil
900 2333, kõne hind 6 €

kell 20.00
Teisipäeval

Legendaarne saatejuht 
ja loodusemees 
Nikolai Drozdov

Droonide mäng – 
mis saab kui droon 
hulluks läheb?

TTeadlane, kes sai riigilt 
raha LSD katseteks 

LEITUD

23. aprillil Valga vallast 
Londi külast leitud sõbralik 
isane koer. Mikrokiip puu-
dub. Ootab omanikku Val-
ga loomade varjupaigas 
Valga Laatsi 11a, 
tel 529 9880.

25. aprillil Valgast Tambrest 
leitud sõbralik isane koer. 
Mikrokiip puudub. Ootab 
omanikku Valga loomade var-
jupaigas Valga Laatsi 11a, 
tel 529 9880.

3. aprillil Valgast Kuperjanovi 
tänavalt leitud suur sõbralik 
isane koer. Mikrokiip puudub. 
Ootab omanikku Valga loo-
made varjupaigas Valga Laat-
si 11a, tel 529 9880.




