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KOOLITUS

22. mail algab Valgas kursus  
tõstukijuhtidele (aku, auto,  
teleskoop, hüdro, frontaal). 
Tel 444 5866, 523 1883,  
kit.cut.oy@gmail.com

KINNISVARA

Anda üürile 2-toaline korter Valgas 
Pärna pst. Tel 505 6458.

Anda üürile 2-toal mug krt Valgas. 
Tel 5564 0089.

Mehikoormas hoonestatud  
kinnistu 6656 m², järveni 0,5 km. 
Tel 5841 7373.

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

Müüa soodsalt maja Kanepis. 
Tel 518 5462.

Müüa Valga vaikses piirkonnas  
otse omanikult elamumaa  
(1469 m², saun, amortiseerunud 
maja, kõrvalhooned, kaev, tööstus-
vool). H 13 000 €. Tel 508 7934.

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

Soovin üürida 2–3-toal mug krt 
Valgas. Tel 5458 4421.

Autolink otsib Eesti sisetööle CE-
kategooria treilerijuhti. Laadimi-
sed meie Paldiskis terminalis, siht-
kohtadeks kõik Eesti autopoed. 
Töövahendiks väiksem Volvo veok, 
millega saab vedada kuni 6 sõidu-
autot. Tööpäevad E-R ja kõik ööbi-
mised kodus. Toetame kolimisel 
Paldiskisse või selle lähiümbruses-
se. Tel 511 1327.

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

Pakun tööd saematerjali valdkonda 
tundvale OSTUASSISTENDILE, kes 
valdab hästi läti keelt. Võimalik osa-
line tööaeg ja tulemustasu. 
Tel 5347 7801.

Valga lasteaed Walko kuulutab väl-
ja konkursi EESTI KEELE KUI TEISE 
KEELE ÕPETAJA ametikohale (0,2 
ametikohta). Avaldus, CV ja kvalifi-
katsiooni tõendavate dokumentide 
koopiad palume saata hiljemalt  
22. maiks aadressil Sepa 12, Val-
ga 68203 või e-posti aadressil wal-
ko@walko.ee Tel 5335 8559.

PÕLLUNDUS

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

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

LOOMAD

Linnu talu müüb ettetellimisel 
(tel 503 1485, 501 7500, linnutalu@
linnutalu.ee) väga häid pruune 
Brown Nicki ja valgeid Nick Chicki 
tõugu kanu kahes vanuses: 10 kuud 
munenud 4 €/tk ja juunis munemist 
alustavad noorkanad 7 €/tk.  
Müük P, 12. mail Tõrva bussijaamas 
kl 16.00. Autojuhi tel 564 4408.

MUUD

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

Soovin Valgas üürida aiamaad. 
Tel 5458 4418.

TÖÖ

Atria Eesti AS pakub Valgas tööd 
hooajatöölistele pooltoodete pa-
kendajaks, hooajatöö kuni 30. au-
gust. Töövahetuse algused on ala-
tes kl 6, töö on graafiku alusel.  
Ettevõte pakub korralikku töötasu, 
soodsa hinnaga lõunasööki, tasuta 
ujumisvõimalust. Palun saada esi-
mesel võimalusel oma CV märk-
sõnaga «pakendaja» e-posti  
aadressile personal.estonia@ 
atria.com või täida andmed koha-
peal, aadressil Metsa 19, Valga.  
Tel +372 5853 8000, ettevõtte  
kodulehekülg www.atria.ee

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.

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

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

Müüa Citroën Berlingo (kaubik),  
2007, bensiin, 1,4. Müüa Gaz 53. 
Tel 524 0718.

Müüa VW Golf 4, 2003, 1,6, 77 kW. 
Tel 5341 7318.

TEADE
Arli Puukool müüb viljapuid, põõ-
said, viinapuu-, vaarika-, mustika-, 
maasikataimi (5-6 sorti) R, 10.05: 
Ala kl 9.00, Tõrva turg 9.30, Hum-
muli 11.00, Valga turg 11.30, Tsirgu-
liina 13.00, Sangaste 13.30, Puka 
turg 14.15, Otepää turg 15.00. Info ja 
tellimine tel 5390 4489, 518 8465.

Tervendaja Volli vastuvõtt  
Valgas 28. mail, Võrus 29. mail,  
Põlvas 30. mail, eelregistreerimine 
tel 558 9281.

Reedel, 10. mail Viljandi turul  
kodukauba müük: kardinad,  
kangad, laudlinad, linikud jm.

TEENUS
Autoremont, õli- ja rehvivahetus 
Valgas. Tel 5865 2652.

Betoonitööd. Tel 5634 5782.

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

Kaeveteenus miniekskavaatoriga 
JCB 8018. Tel 520 6757.

Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
trasside ehitus, haljastus, veotee-
nus väikekalluriga. Tel 5190 6480. 
E-post A.Kopatood@online.ee

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

Katuse- ja fassaaditööd, vihma-
veesüsteemid, vundamentide 
remont ja soojustamine. 
Tel 5649 4929.

Katuste süvapesu ja värvimine. 
Akende pesu ja veerennide puhas-
tus. Tel 5638 8994.

Kellassepp, kullassepp, prillide re-
mont, graveerimine. Põlva Kauba-
maja, Kesk tn 10, T kl 10–16; Võru, 
Jüri 19a, N kl 10–16; Valga, Vabadu-
se 26, R kl 10–16. Imre Aria, 
tel 516 2099.

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/biopuhastid. 
Teras/Press OÜ, tel 5688 7983,  
aikopatlep@gmail.com

OHTLIKE PUUDE LANGETAMINE. 
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee

WWW.BRENTEX.EE

Keevisraamil haagis
plastkaanega 

 Kampaania kestab 01.03–31.06.2019   

BREN4002H
(kast 4,0 x 1,5 m)
+ plastkaas
+ tugiratas

2100 €
Komplekti hind

NB! Pakkumine kehtib üle Eesti
Võta ühendust meie lähima edasimüüjaga

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 I tel 434 5630

Vaata ka teisi sooduspakkumisi

OSTAME KASVAVAT METSA, 
METSAKINNISTUID JA METSAMATERJALI

PAKUME METSAOMANIKU NÕUSTAMIST, 
VEO- JA RAIETEENUST

Tel 5865 0856, 782 1736
Taavi.Palo@lemeks.ee

Lähemalt meist: www.lemeksmets.ee

Virnastatud võsa ja 
raiejäätmete ost

 

E-POOD 
www.kuga.ee

tel 520 8311

AKENDE
müük, paigaldus, transport 

Lõuna- ja Kesk-Eestis

MAIS

SOODSAD
HINNAD

Hinnad all kuni 65%

 AKENDELE 



Kesk 10, Valga.

8. mai 2019 lõuna-eesti postimees || Kuulutused || 11

Ohtlike puude raie, okste hakkimi-
ne, kändude freesimine. 
Tel 5664 1413, info@treeservice.ee

Peotelgi rent, 6 x 12 m.  
Info.peotelk@gmail.com või 
tel 5626 9271.

Puksiiriteenus kuni 3 t. 
Tel 5865 2652.

Rakkekaevude kaevamine, puhas-
tamine ja remont. Tel 5638 1774.

Rakkekaevude puhastamine,  
kaevamine ja süvendamine. 
Tel 5634 4807.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Tel 5679 3951.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Rõngaste vaheta-
mine. Tel 5840 0240.

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

Septikute, biopuhastite paigaldus 
ja müük. Tel 5757 0202.

Septikute, kaevupumpade müük, 
paigaldus ning vee-maakütte ja 
kanalisatsioonitorustike paigal-
dus. Tel 5306 5322,  
info@reovesi.ee.

Soodsad viisateenused Venemaa-
le. OÜ Vaatevinkel, tel 508 6861, 
www.vaatevinkel.ee

Tiigre Teenused OÜ: kaevude kae-
vamine ja puhastus, ohtlike puude 
raie, hekkide pügamine, võsa ja  
viljapuude lõikus, muru niitmine 
traktori ja trimmeriga. 
Tel 5647 5546.

Torutööd, küttesüsteemide läbi-
pesu, veevarustussüsteemide ja 
pumpade paigaldus. Tel 5813 5496, 
www.santeenus.ee

Võlgnevuste sissenõudmine, 
elatisnõuete ja töönõuete vaid-
lused, Eesti ja Soome raamatu-
pidamisteenused, õigusbüroo 
teenused, info@oigusteenused.
ee, www.oigusteenused.ee,  
tel +372 5686 4200.

Värvin maju ja katuseid. 
Tel 5687 2994.

Pakume muruniitmisteenust.  
Eraomanikule: ilus ja hooldatud 
muru annab aiale hea välimuse.  
Et muru ilus püsiks, tuleks seda  
tihedalt niita. Korteriühistule paku-
me regulaarset muruniitmist. Trim-
merdame, niidame muru ja korista-
me lehti vastavalt kliendi soovidele. 
Lisainfo: ehitusinfo247@gmail.com 
Tel +372 5551 7926.

Ehitan korstnaid ja korstnapitse, 
vajadusel plekitööd. Kutsetunnis-
tus. Tel 5624 0880.

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014,  
95 s/min.

Floorbaltic OÜ: põrandatööd 
(parkett, PVC, lino, vaip), siseuste 
paigaldus, tasandusvalu.  
Info: raino.lauri@gmail.com 
Tel 5554 8835.

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

KORSTNATE EHITUS. Tel 5858 1159. 
Klotsistkorstnad@gmail.com

Teeme ehitus- ja lammutustöid. 
Tel 5807 8644.

Telli hooajaline hauaplatsi hooldus 
Valgas ja Tõrvas. Tel 5617 1112 või 
www.kalmehooldus.com.

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

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

Saematerjali, voodrilaudade ja  
põrandalaudade müük Valgas  
Pärna pst 13. Tel 5818 8863.

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

Silva Kodukaupade poes müügil 
laias valikus turbad, mullad, väeti-
sed. Tel 766 9331.

Harvia, Narvi, Sawo, Skamet, Huum 
kerised. Saunatarvikud, suitsu-
ahjud, moodulahjud, ahjutarvikud, 
dekoratiivkivid. www.puukeris.ee

Müüa 40 l võrkkottides kamina-
puid (kask 3.30 €, lepp 3 €), alustel 
puitbriketti (960 kg, 175 €) ja  
pelletit (975 kg, 201 €). 
Tel 523 8503, 433 3130. Vedu.

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

Müüa kuivad kütte-
puud, 30cm, 50cm ka võrkkotis. 
Tel 504 7799.

Müüa latikamaime. 
Tel 520 7691, 504 9556.

Müüa liiva, kruusa, killustikku, 
sõelmeid, mulda (1-35 tonni).  
Kopatööd. Tel 528 3255.

Müüa lõhutud küttepuud (lepa-
puu), puu ilus ja kvaliteetne, hind 
al 37 €/rm. Valga ja Antsla piir-
kond. Tel 5811 0375.

Müüa põranda-, voodri- ja ehitus-
laudu. Erinevad laiused. Vedu tasu-
ta. Tel 506 4651.

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

Müüa kasutatud mööblit,  
mootorsaag, mootorratas 
JAWA 50, kaks külmkappi  
(üks jäävaba). Tel 5340 4569.

Müüa saare küttepuid koos veoga. 
Tel 509 3453.

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

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

OST

Vanavara ja raamatute kokkuost. 
Tel 517 4050.

Ostan traktoreid üle Eesti. 
Tel 5884 1935.

Ostan vanu raamatuid, märke,  
tarbeklaasi, postkaarte, fotoapa-
raate, kelli, maale, taluesemeid jm. 
Tel 5629 8981.

Siiras kaastunne Helvile ja 
poegadele perega kalli 

LEONHARD VENDIKU
kaotuse puhul. Naabripered 

Rants, Habicht ja Kull

HELVE OKAS
Südamlik kaastunne Hellele 
perega kalli ema, vanaema ja 
vanavanaema kaotuse puhul.
Heli, Viljar, Ülle, Raul, Kalle ja 

Külli

Kauaaegset sõpra

MIHKEL ENOKIT
mälestab ja avaldab siirast 
kaastunnet Vallile, Sirjele 

perega ja õde Virvele Oskar.

Südamlik kaastunne 
abikaasale, tütrele perega ja 

teistele lähedastele

MIHKEL ENOKI
kaotuse puhul. Karin, Kristel, 

Sirje, Enn ja Vahur

Südamlik kaastunne Valter 
Vendikule kalli venna

LEONHARD VENDIKU
kaotuse puhul. 
Valdeko pere

IRENE SAVI
Mälestme ja tunneme kaasa 

omastele. 
Valgamaa Memento Ühendus

Südamlik kaastunne Tiiule 
armsa venna

VILLU TORNI
kaotuse puhul. 

Majanaabrid Kesk 25st

Mälestame sõbralikku 
naabrimeest

MIHKEL ENOKIT
Avaldame kaastunnet 

omastele.
Kirsti ja Urmas

Südamlik kaastunne Astale 
ja Valterile peredega ema, 
vanaema ja vanavanaema 

AINO ESPE
kaotuse puhul. 
Tiiu ja Kristel

Südamlik kaastunne Vallile ja 
Sirje perele kalli abikaasa, isa 

ja vanaisa

MIHKEL ENOKI
kaotuse puhul. 

Ene, Evi ja Riina peredega

Sügav kaastunne Virvele venna

MIHKEL ENOKI
kaotuse puhul.

Marika ja Jaanus peredega

Südamlik kaastunne Vallile 
abikaasa ja Virvele venna

MIHKEL ENOKI
kaotuse puhul. 

Karin, Kärt, Helgi ja Taavi

Siiras kaastunne Ellenile kalli 

TÕNU AARNA
kaotuse puhul. 

Niina ja Valdur perega

Sa kõigest valust, vaevast vaba,
head und, nüüd vaikselt maga...

Sügav kaastunne Vallile ja 
Sirjele perega kalli

MIHKEL ENOKI
kaotuse puhul. 

Silvi, Elmut ja Valja

Aeg annab, aeg võtab, 
aeg mälestused meile jätab...

Mälestame head naabrimeest

MIHKEL ENOKIT

Sügav kaastunne omastele. 
Marek, Enel, Õie ja Kaja

Su tugev elutahe lõpuks väsis 
ja kevadtuules murdus elupuu...

Südamlik kaastunne Vallile ja 
Sirjele perega kalli abikaasa, isa 

ja vanaisa 

MIHKEL ENOKI
kaotuse puhul.

Tiiu ning Gunnar ja Guido 
peredega

Teatame kalli ema, vanaema, 
vanavanaema

AINO ESPE
01.03.1927–02.05.2019

surmast.
Mälestavad poeg ja tütar 

peredega. 

Ärasaatmine 11. mail kell 12  
Helme surnuaia kabelis, 

muldasängitamine kell 13  
Valga Metsa tn kalmistul.

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

Siiras kaastunne Vallile ja 
Sirjele perega 

MIHKEL ENOKI
kaotuse puhul. 

Galina, Nikolai

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

Südamlik kaastunne abikaasale 
ja teistele lähedastele 

ARON ZOLOTAREVSKI
kaotuse puhul. 

Aia 3 majaelanikud

Mis tulema peab, see tuleb. 
Kes minema peab, see läheb. 
Minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevasse tähe. 

Süütame küünla 

MIHKEL ENOKI
mälestuseks.

Avaldame kaastunnet Vallile ja 
teistele lahkunu lähedastele. 

Galina ja Aino

Aeg annab kõik meil tagasi, 
ei ema südant iialgi...

Südamlik kaastunne Lindale ja 
laste peredele kalli

MATILDE-ANETTE 
THALI

kaotuse puhul. 

Mare, Eha ja Mart

Kevadtuultega läksid sa teele,
helge mälestus Sinust jäi meelde...

Siiras kaastunne abikaasa 
Vallile ja õde Virvele

MIHKEL ENOKI
surma puhul. 

Perekond Kanep

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Siiras kaastunne Vallile  
kalli abikaasa

MIHKEL ENOKI
kaotuse puhul. 

Irina, Riina, Jüri ja Rein

Kuigi rohtuvad rajad, 
ei unune möödunud ajad.

Südamlik kaastunne Tiiule 
venna

VILLU TORNI
kaotuse puhul. 

Elena, Koit, Ülo, Vesta, Paul, 
Lüüli, Malle ja Jaanika perega

Me südames Sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele...

Siiras kaastunne Vallile ja 
Sirjele perega kalli

MIHKEL ENOKI
kaotuse puhul. 

Silvi ja Viktor

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

Mälestame rõõmsameelset ja 
abivalmis sõpra

MIHKEL ENOKIT

Südamlik kaastunne omastele. 
Valli, Taimi, Sirje

TIIT VARIK
06.02.1951–22.09.2018

Urni matus toimub 11. mail kl 13 
Toogipalu kalmistul. 

Omaksed 

(Info telefonil 5302 0782.)

Mis tulema peab, see tuleb. 
Kel otsa saab aeg, see läheb. 
Minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevasse tähe...

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud meie kallis

MIHKEL ENOK
12.03.1945–02.05.2019

Omaksed. 

Ärasaatmine 7. mail kell 13.30 Valga Eesti Apostlik-Õigeusu kirikus. 
Muldasängitamine Laatre II kalmistule kell 15. 

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

MIHKEL ENOK

Avaldame sügavat kaastunnet Vallile, Sirjele perega,  
Virvele ja Katile perega. 

Maie perega Kiilatsilt 

Soe kevadtuul võttis Sul käest,
viis sinna, kust tagasi ei tulda...

Südamlik kaastunne Küllile ja lastele peredega  
kalli abikaasa ja isa 

ANDU KANGURI
kaotuse puhul. 

Meremäe keskkooli 3. lend

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

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD


