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KOOLITUS

SISEVEELAEVAJUHIKS TAR-
TUS! Eesti Merekooli Tartu fi-
liaal võtab vastu uusi õpilasi, 
õppeaeg 2 a. Lõpetajatele: sise-
veelaevajuhi diplom; vanem-
madruse, laevamotoristi, ohu-
tusalase väljaõppe, radarvaatle-
ja tunnistused jpm. Õpe sobib 
ka täiskasvanutele, kooli poolt 
õppetoetus ja pidulik mere-
vorm. Tartu, Soola 5,  
indrek.sarg@merekool.ee, 
tel 512 1190, lembit.pold@ 
merekool.ee, tel 5557 5766.

KINNISVARA

Anda üürile või müüa 2-toal 
mug korter Valga kesklinnas  
(2. k). Tel 5371 1442, 764 0303.

Müüa 2-toal mug korter Valga 
kesklinnas. Tel 5662 2113.

Müüa möbleeritud 1-toal korter 
Võrus, Vabriku 6-26 (4. k, 27,4 
m², olemas köök, WC, dušš, kõn-
nikaugusel kesklinna kool, kaup-
lused, lasteaed, kesklinn 800 m, 
Tamula järv 100 m; 24 000 €). 
Tel 5676 2282. Kiire.

Ostame looduskaitsealadel  
asuvaid metsakinnistuid.  
Küsi pakkumist! info@maatulu, 
tel 501 9917, www.maatulu.ee

Ostame privaatse talukomp-
leksi Lõuna-Eestis. Eeldame 
head ligipääsetavust, elektri ja 
kaevu olemasolu. Hooned või-
vad vajada renoveerimist ja 
ümbrus korrastamist. Maad 
võiks olla alates 3 ha. Pakkumisi 
ootame tel 5196 0187.

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

Soovime osta Lõuna-Eestis  
privaatse talu heas korras maja 
ning kõrvalhoonetega. Pakku-
mised tel 5347 4111.

TÖÖ

Kukemarket Valgas vajab müü-
jat. Tel 766 1059, 521 9070.

SÕIDUKID

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

TEENUS

Aedade niitmine ja hekkide pü-
gamine. Tel 5550 0195.

Akende pesu. Tel 5827 6669, 
Anna.

Fassaadide, katuste pesu ja 
värvimistööd, vihmaveerennide 
puhastus. Tel 5638 8994.

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

Katuste ja fassaadide pesemi-
ne ja värvimine. Tel 501 0834.

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

Korstnate ehitus. Tel 5858 1159.

Korstnatööd, lammutus ja ehi-
tus, vajadusel plekitööd. Kutse-
tunnistus. Tel 5624 0880.

Kütte-, vee- ja kanalisatsiooni-
tööd, kliimaseadmete paigal-
dus ja hooldus, septikud/bio-
puhastid. Teras/Press OÜ, 
tel 5688 7983,  
aikopatlep@gmail.com

Müüme ja paigaldame raadi-
opiirdeid lemmikloomadele. 
Tel 502 1890.

Tõsteteenus Valgamaal. Vean 
ka liiva ja kruusa. Tänavakivid 
Valmierast. Tel 5805 6056.

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

Kopatööd, Neuson 3,3 t,  
25 €/tund. Tel 511 4472.

Erinevad kaevetööd roomik-
ekskavaatoriga. Tel 5351 1321.

Erinevate piirdeaedade ja vä-
ravate valmistamine ja paigal-
dus. Tel 502 3856.

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

MÜÜK

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

Lõhutud toores lepp. Vedu. 
Tel 5354 2420.

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

Saematerjali müük Valgas  
Pärna pst 13. Tel 5818 8863.

Müüa lõhutud küttepuud (lepp, 
metsakuiv, jäme katlapuu),  
kohaletoomisega. Tel 5811 0375.

Kuivad pakitud kütteklotsid. 
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

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

Atria Eesti AS pakub Valgas 
põhikohaga tööd kauba vastu-
võtjale-komplekteerijale.  
Töövahetuste algused on kl 6 
ja 14.30, töö on graafiku alusel. 
L, P on puhkepäevad. Töö on 
seotud raskuste tõstmisega, va-
jalik on eesti keele oskus. Proo-
vitööpäeva tegemise võimalus. 
Palun saada esimesel võimalu-
sel oma CV märksõnaga 
«komplekteerija» e-posti aad-
ressil personal.estonia@atria.
com või täida andmed koha-
peal, aadressil Metsa 19, Valga. 
Tel +372 5853 8000, ettevõtte 
kodulehekülg www.atria.ee

CE-kat veoautojuht saab tööd 
täishaagisega ja hüdrotõstukiga 
varustatud veokil. Oskama 
peab eesti keelt ja kasuks tuleb 
varasem töökogemus. Tööpäe-
vad E-R, nädalavahetused  
vabad. Uuri lähemalt, kui oled  
Tallinnast, Tartust, Pärnust, 
Rakverest või mujalt Eestist. 
Tel 534 0065, Andrus.  
stonewolf.ee

Otsime oskustega hakkajat 
puutöömeest, kes saab hakka-
ma uste-akende-mööbli valmis-
tamisega, oskab lugeda joonist. 
Asume Valgas. Tel 511 5928.

Otsin ehitustöölisi (katuse ple-
kitööd) Rootsi. Tel 5844 1066, 
Vassili.

Pakume tööd rahvusvaheliste 
vedude autojuhile. Tel 737 1762.

Pakun tööd elamute laudfas-
saadide puhastajatele-värvija-
tele Elvas. Tel 5380 1901.

Väiketapamaja otsib lihunikku. 
Tel 513 3787.

OHTLIKE PUUDE LANGETA-
MINE. Tel 505 4983,  
www.ohtlik.ee

Rakkekaevude kaevamine,  
puhastamine ja remont. 
Tel 5638 1774.

Salvkaevude kaevamine,  
puhastamine ja remont. 
Tel 5679 3951.

Selgeltnägija Kristi nõuandeliin 
tel 900 0007, 1,87 €/min.

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

Soodne fekaalivedu. 
Tel 510 9995.

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

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

Sünnipäevale mustkunstnik/
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Tekstiili- ja aurupesuri rent. 
Tel 5660 0928.

Tiikide, kraavide kaevamine ja 
puhastamine. Erinevad muud 
kaevetööd. Tel 5811 0375.

Torutööd, küttesüsteemide  
läbipesu, veevarustussüstee-
mide ja pumpade paigaldus. 
Tel 5813 5496,  
www.santeenus.ee

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

Müüa 40-l võrkkotis 30cm 
KAMINAPUU. Puu liik HALL 
LEPP. VÕRGU HIND 2.50 € 
KOOS KOHALETOOMISE-
GA 20 km raadiuses al 40st 
kotist. Ise järele tulles 2.30 € 
kott. Asukoht Valgamaa, San-
gaste. Tel 5661 5891.

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

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

Müüa korralikud, võimsa moo-
tori ja laia lõikelaiusega muru-
traktorid. Tel 5366 7217.

Müüa kuivad kütteklotsid 45 l 
kotis. HIND 1.80 ja 30 cm kui-
vad puud samuti 45 l kotis 
HIND 2 €. Tel 5801 5192.

OST

Raamatute ja vanavara kokku-
ost. Tel 517 4050.

KASUTATUD ASJAD

Müüa soodsalt Valgas täispui-
dust puhvet ja TV-kapp. 
Tel 5341 9155, 764 2082.

Südamlik kaastunne Aarele 
ema ja perele kalli 

LEILI JAAMA
kaotuse puhul. 

Naabrid Kuuse talust

Sügav kaastunne heale sõbrale 
Arnoldile perega kalli

ÕIE MALLEUSE
kaotuse puhul. 

Mälestab Vilju perega.

Tühjaks jäi tuba,
kurvaks jäi kodu...

Mälestame head ja abivalmis 
naabrit

NIKOLAI GUROVIT

Südamlik kaastunne lesele ja 
tütrele perega. 

Perekonnad Liiske, Loog, 
Jürgenson, Kontkar ja Häidkind

Tuul unustab küsida, 
jäljed tasandab liiv, 
kuid meie mälestustest 
iialgi sind aastad ei vii...

Kallist

TÕNIS  KANDIT
01.07.1959–16.06.2011

mälestavad ja meenutavad 
tema 60. sünni- ja 8. surma-

aastapäeval lesk ja pojad 
peredega.

Südamlik kaastunne Urmasele 
kalli isa

ENNO-JÜRI UHTJÄRVE
kaotuse puhul. 

Timo, Sven ja Madis 

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

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD

Eesti ettevõte aastast 1996

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

tel 524 3607

metsaserv@gmail.com 

kaasomandeid!
metsakinnistu
Ostame

 

Kaardid ennustavad
tel 900 1727

on Eesti vanim ja parim
ennustusliin, kus kogenud 

ennustajad aitavad ööpäev läbi.

Tutvu meie ennustajate 
profiilidega ja telli ennustus: 

ennustus.ee

• Kui oled 
jõudnud elu 
ristteele ja ei 
tea, millist 
rada minna, 
helista
900 1727 ja 
vali 4, vastan 24/7. Ennustaja Helle

• Kui kahtled, 
või oled 
ebakindel, 
aitan leida 
lahenduse. 
Ennustamiseks 
kasutan Osho 
zen-taro kaarte. Helista 900 1727 ja 
vali 3. Vastan teile 24/7.
Ennustaja Annela

• Ennustan 
taro-, 
šamaani-, 
astroloogia-, 
ruuni-, ingli-, 
universumi, 
tava-, mustlas- ja kalliskivikaarti-
dega.  Helistage 900 1727 ja valige 
8. Vastan teile 24/7.
Ennustaja Mari-Liis

TERASKATUSED JA 
VIHMAVEESÜSTEEMID 
OTSE TOOTJALT!

VÕTA KOHE ÜHENDUST!
info@olly.ee, 5698 0949

VIHMAVEESÜSTEEMID VIHMAVEESÜSTEEMID 


