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KINNISVARA

Müüa maja Valgas. Kinnistu  
1156 m². Tel 5805 2959.

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

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

MUUD

Müüme kalamaime, et asustada 
nendega kohalikke veekogusid. 
Eesti piires kohalevedu tasuta. 
Tel 5647 6767.

TÖÖ

Atria Eesti AS pakub Valgas 
tööd hooajatöölistele pooltoo-
dete pakendajaks, hooajatöö 
kuni 30. august. Töövahetuse al-
gused on alates kl 6, töö on 
graafiku alusel. Ettevõte pakub 
korralikku töötasu, soodsa hin-
naga lõunasööki, tasuta ujumis-
võimalust. Palun saada esimesel 
võimalusel oma CV märksõnaga 
«pakendaja» e-posti aadressile 
personal.estonia@atria.com või 
täida andmed kohapeal, aadres-
sil Metsa 19, Valga.  
Tel +372 5853 8000, ettevõtte 
kodulehekülg www.atria.ee

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

Müüa Saksa heinapress K-454, 
kaks 3-kettalist kaarutajat,  
rootorniiduk, 4, 5 alust Unikivi. 
Tel 5398 5416.

Ostan traktori ja põlluriistu. 
Tel 5609 2292.

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

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

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

SÕIDUKITE KOKKUOST, AR-
VELT KUSTUTAMINE JA VAJA-
DUSEL PAKUME KA VEOTEE-
NUST. Marico Metall OÜ. 
Tel 5805 8032, www.maricom.ee

TEADE

Kas sina tead Almat?  
Anna meile temast teada. Helista 
tel 5631 1690 või saada e-kiri:  
almatotsides@mail.ee.

TEENUS

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

A. Wetron OÜ teostab puhas-
tusteenust, põrandate vahata-
mist, ehitusjärgset koristust. 
Tel 5691 0860.

Betoonitööd. Tel 5634 5782.

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

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

Sünnipäevale mustkunstnik/ 
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Tervendaja Volli vastuvõtt 7. 
mail Võrus, 9. mail Põlvas, 10. 
mail Valgas. Eelregistreerimine 
tel 558 9281.

Torutööd, küttesüsteemide lä-
bipesu, veevarustussüsteemide 
ja pumpade paigaldus. 
Tel 5813 5496, 
 www.santeenus.ee

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

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

Värvin maju ja katuseid. 
Tel 5687 2994.

Õunapuude lõikus. 
Tel 5394 2369.

Üldehituse järelevalve teenus 
ja nõustamine eramajade ja 
tööstusobjektide ehitamisel. 
Tel +372 526 8498, info@ 
gersamia.ee, www.gersamia.ee

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014,  
95 s/min.

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

Kõigi liikurmasinate rehvide, 
velgede, sisekummide müük, 
paigaldus. Tel 526 8498,  
info@gersamia.ee,  
www.gersamia.ee.

MOBIILNE SOODA- JA  
LIIVA PRITS, VÄRVIMISTÖÖD, 
WWW.PROPRITS.EE 
Tel 5837 5516.

Teeme ehitus- ja lammutustöid. 
Tel 5807 8644.

Telli hooajaline hauaplatsi hool-
dus Valgas ja Tõrvas. 
Tel 5617 1112 või  
www.kalmehooldus.com.

Autolink otsib Eesti sisetööle 
CE-kategooria treilerijuhti. Laa-
dimised meie Paldiski terminalis, 
sihtkohtadeks kõik Eesti auto-
poed. Töövahendiks väiksem 
Volvo veok, millega saab vedada 
kuni 6 sõiduautot. Tööpäevad 
E–R ja kõik ööbimised kodus. 
Toetame kolimisel Paldiskisse või 
selle lähiümbrusesse. 
Tel 511 1327.

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

PÕLLUNDUS

Hobuse kõdusõnnik, al 20 kotist 
tasuta vedu. Tel 5450 8055.

Ostan MTZ, T16, T25, T40 AM, 
Saksa virtsapüti, Kirgistani  
pressi. Tel 5609 6431.

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

Müüa punase ristiku seemet. 
Tel 5649 6224.

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

Elektritööd, projektid, auditid, 
käit. Tel 5684 7007.

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

Katuse- ja fassaaditööd,  
vihmaveesüsteemid, vunda-
mentide remont ja soojusta-
mine. Tel 5649 4929.

Katuste süvapesu ja värvimine. 
Akende pesu ja veerennide  
puhastus. Tel 5638 8994.

Korstnapühkija, ka maal, oma  
redel kaasas. Tel 5191 6605.

Korstnate ehitus ja remont  
koos vajalike plekitöödega. 
Tel 5618 9517, joosep.sepp@ 
mail.ee

Kütte-, vee- ja kanalisatsiooni-
tööd, kliimaseadmete paigaldus 
ja hooldus, septikud/biopuhas-
tid. Teras/Press OÜ, 
tel 5688 7983,  
aikopatlep@gmail.com

OHTLIKE PUUDE LANGETAMI-
NE. Tel 505 4983, www.ohtlik.ee

Ohtlike puude raie, okste  
hakkimine, kändude freesimine. 
Tel 5664 1413,  
info@treeservice.ee

Puhastame põllud, kraavid 
võsast. Hakime raiutud mater-
jali. Küsi pakkumist. 
Tel 506 3240.

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 5679 3951.

Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine ja remont. Rõngaste  
vahetamine. Tel 5840 0240.

Selgeltnägija Kristi nõuandeliin 
tel 900 0007, 1,87 €/min (Telia ja 
Elisa võrgust).

Septikute, biopuhastite paigal-
dus ja müük. Tel 5757 0202.

Teostame elektriinstallatsiooni 
töid (kaabeldus, pistikute,  
lülitite paigaldus, vahetus jms). 
Tel 5881 1312.

Teostame katuse-, fassaadi-, 
üldehitus- ja vundamendi-
töid. OÜ Viimval. 
Tel 5554 8863.

OST

Vanavara ja raamatute kokku-
ost. Tel 517 4050.

Ostan traktoreid üle Eesti. 
Tel 5884 1935.

MÜÜK

Ehitusliku saematerjali müük 
Valgamaal Tsirguliinas. Pidevalt 
suur valik, mais eriti soodne 
hind. Veovõimalus. Tel 522 9571.

Kaminapuud, kütteklotsid ja 
puitbrikett. Tel 5818 8863.

Kärjepõhjad. Tel 5595 1141,  
www.mesinduskeskus24.ee

Puit- ja ehitusmaterjali müük,  
tasuta kohalevedu üle Eesti.  
Kõik, mida ehituseks vajad. 
Tel 5593 6326, WWW.KPUIT.EE.

Silva Kodukaupade poes müü-
gil laias valikus turbad, mullad,  
väetised. Tel 766 9331.

Kuivad pakitud kütteklotsid.  
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa 30 cm pliidipuud,  
pakitud 45 l kotti. Hind 2 €. 
Tel 5801 5192.

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

Müüa kuivad küttepuud,  
30cm, 50cm ka võrkkotis. 
Tel 504 7799.

Müüa latikamaime. 
Tel 520 7691, 504 9556.

Müüa lõhutud küttepuud  
(lepapuu), puu ilus ja kvaliteet-
ne, hind al 37 €/rm. Valga ja 
Antsla piirkond. Tel 510 7092.

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

Müüa saematerjali, voodri-,  
põranda- ja terrassilauda. 
Vedu tasuta. Tel 525 8911.

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

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

Otse tootjalt pakitud kandiline 
kase puitbrikett al 170 €, paki-
tud turbabrikett al 135 €, 6 ja 8 
mm pellet al 199 €, kivisüsi 25 
kg kotis, 235 €/t, klotsid võr-
gus 2,5 €. Vedu. Tel 506 8501.

VANAVARA

Ostan igasugust vanavara, ka 
võrri, mootorratta, jalgratta ja 
auto varuosi. Tel 513 9927.

Avaldame kaastunnet Asta ja 
Valteri peredele ema, vanaema 

ja vanavanaema

AINO ESPE
kaotuse puhul. Leinavad Milvi, 

Enela ja Meeli perega.

Head kolleegi Valga 
EPT maaparanduse 

peamelioraatorit
LEONHARD VENDIKUT
mälestavad AS Valmap Grupp 

nõukogu ja juhatus.  
Kaastunne lähedastele.

Rahu ja vaikus on sinuga,
mälestused jäävad meiega...

Süütame küünla vaikses leinas.

MIHKEL ENOK

Siiras kaastunne Vallile ja 
Sirjele perega. 

Mare, Kaire ja Kristjan

Päev kui õhtuks muutus,
tulid rahu ja vaikus.
Üks värav vaikselt paotus
ja seejärel igavesti suleti...

MIHKEL ENOK

Kallist lapsepõlvesõpra 
mälestavad Helve abikaasaga 

ja Vello. Siiras kaastunne  
Vallile ja õde Virvele.

Kevadtuultega läksid Sa teele,
kaunis mälestus Sinust jääb 
meelde...

Kallist

JELENA KULASALU
mälestab kolleeg Alli  

Terko päevilt. 

Sügav kaastunne Ingale, 
Irenale, Inesele peredega ja 

kõigile lähedastele.

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

Sügav kaastunne Virvele 
perega kalli

MIHKEL ENOKI
kaotuse puhul. 

Tiiu ja Heino

Koos me käinud lapsepõlveradu,
õnne juurde otsisime teed,
nüüd sa vaikselt igavikku astud,
mälestused meile Sinust jäävad 
need...

Mälestame kallist vennakest 
ja onu

MIHKEL ENOKIT
ning tunneme südamest kaasa 

Vallile ja Sirjele perega. 
Õde Virve, Tarmo, Kati ja Rain

Kurvaks jäi kodu, tühjaks tuba,
lein raske südameis.
Ei kunagi, ei iial keegi
või asendada meile sind...

Teatame sügava kurbusega, et lahkus meie armas

MATILDE-ANETTE THAL
3.12.1917 – 3.05.2019

Leinavad omaksed. 

OÜ Silveston otsib oma meeskonda

LAMMUTUS- JA ASBESTITÖÖLISI
erinevatele objektidele Soomes.

www.silveston.ee

Pakume oma töötajatele kindlat tööd,
korralikku ning õigeaegselt väljamakstavat

töötasu ning tasuta majutust töö ajal.

Ootame oma tiimiga liituma inimesi,
kes võtavad oma tööd tõsiselt ja

alkoholilembelistel palume mitte tülitada.

Huvi korral palume võtta ühendust
tel +358 4 1447 9306

e-postil kaido.kaubi@gmail.com või tel 5557 7000.

 

Eesti ettevõte aastast 1996

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


