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KOOLITUS

SISEVEELAEVAJUHIKS  
TARTUS! Eesti Merekooli  
Tartu filiaal võtab vastu uusi 
õpilasi, õppeaeg 2 a. Lõpetaja-
tele: siseveelaevajuhi diplom; 
vanemmadruse, laevamotoris-
ti, ohutusalase väljaõppe,  
radarvaatleja tunnistused jpm. 
Õpe sobib ka täiskasvanutele, 
kooli poolt õppetoetus ja  
pidulik merevorm. 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.

Anda rendile äripind 60 m², 
asukohaga Tõrva linn, Viljandi 
tn 1. Huvi korral ühendust võt-
ta tel 505 2132.

Müüa suvila Valgamaal Tamb-
re I, Vaarika 6. Tel 5374 4265.

Müüa remonti vajav suurem 
majaosa Valgas. Tel 5383 7713.

Müüa Valgas renoveeritud 
majas 1-toal ahik korter 
(mööbel, vesi ja WC sees, boi-
ler, 2. k). Tel 5462 5041.

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. Pakku-
misi ootame tel 5196 0187.

Ostan heas seisukorras maja 
Valga linnas. Tel 5305 1925.

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

Valgas anda üürile 2- ja  
3-toalised ahik krt (30-35 m², 
kesklinnas, vesi). Tel 5568 6157.

TÖÖ

AS Rakvere Farmid Ilmatsalu 
farm Tartumaal pakub tööd 
tehnikule-operaatorile. 
Tel 513 3782.

AS Rakvere Farmid Lutsu farm 
Põlvamaal pakub tööd sööda-
operaatorile, operaatorile ja 
abitöölisele. Tel 513 3782.

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

TEADE

Jaanilaat 21.06 Antslas  
turuplatsil ja 22.06 Otepääl 
Maxima taga haljasalal 
kell 9–16 Müügil kõik laada-
kaubad. Korraldaja  
Keskoja OÜ. Tel 5661 8707.

TEENUS

Akende pesu. Tel 5827 6669, 
Anna.

Kaevetööd väikeekskavaatori-
ga (2 t). Tel 5627 5133.

Kaevude puhastus, septikute 
paigaldus, veetrasside ja  
kanalisatsiooni rajamine. 
Tel 5813 5496,  
www.santeenus.ee

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

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

Korstnatööd, lammutus ja 
ehitus, vajadusel plekitööd. 
Kutsetunnistus. 
Tel 5624 0880.

Kütte-, vee- ja kanalisatsioo-
nitööd, kliimaseadmete pai-
galdus ja hooldus, septikud/
biopuhastid.  
Teras/Press OÜ, tel 5688 7983, 
aikopatlep@gmail.com

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

Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Tel 5634 4807.

Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Tel 5638 1774.

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

Salvkaevude kaevamine,  
puhastamine ja remont. 
Tel 5679 3951.

Selgeltnägija Kristi nõuande-
liin tel 900 0007, 1,87 €/min.

Septikute, biopuhastite  
paigaldus ja müük. 
Tel 5757 0202.

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

Soojustusvaht – parim mater-
jal elumajade seintes olevate 
tühjade õhuvahede täitmi-
seks. Töö kiire ja odav. 
Tel 5569 7057, 5858 5338.

Sünnipäevale mustkunstnik/
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Müüa ehituslikku saemater-
jali, voodri-, põranda-, terras-
silaudu ja servamata laudu. 
Pikkused 3–6 m. Laudade vär-
vimine. Vedu üle Eesti tasuta. 
Tel 528 2268.

Müüa lõhutud küttepuid 
koos veoga Tõrva vallas,  
33 €/rm. Tel 526 8766.

Müüa põranda-, voodri- ja 
ehituslaudu. Erinevad 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 korralikud, võimsa 
mootori ja laia lõikelaiusega 
murutraktorid. Tel 5366 7217.

Müüa kuivad kütteklotsid  
45 l kotis. Hind 1.80 €. 
Tel 5801 5192.

Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. 
Tel 5354 3002 või 513 3787.

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

Müüme ehituslikku saema-
terjali nii lepingulistele äri-
klientidele kui eraisikutele. 
Meie sortimendis on höövel-
damata ehituslik puitmater-
jal – lauad ja prussid. Asume 
Kobela alevikus, Antsla vallas. 
Küsi pakkumist 
tel 5344 4147, 5380 6464.

AS Rakvere Farmid Metsa 
farm Põlvamaal pakub tööd 
tehnikule-operaatorile. 
Tel 513 3782.

Keeni põhikool ootab  
2019/2020. õppeaastast oma 
meeskonda: lasteaiaõpetajat, 
logopeedi, sotsiaal-
pedagoogi. Avaldus, CV ja 
kvalifikatsiooni (võib olla 
omandamisel) tõendavate  
dokumentide koopiad saata 
hiljemalt 20. juuniks aadres-
sil direktor@keeni.edu.ee või 
Kooli tee 2, 67012 Keeni,  
Otepää vald. Tel 5918 2772, 
Maire Murumaa.

Otsime veoautojuhte Euroo-
pa ja Eesti suunal. Vajalik  
CE-kategooria koos eelneva 
töökogemusega.  
Tel +372 5344 4147.

Otsime oskustega hakkajat 
puutöömeest, kes saab  
hakkama uste-akende-mööbli 
valmistamisega, oskab lugeda 
joonist. Asume Valgas. 
Tel 511 5928.

Otsin ehitustöölisi (katuse 
plekitööd) Rootsi. 
Tel 5844 1066, Vassili.

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

Väiketapamaja otsib lihunik-
ku. Tel 513 3787.

PÕLLUNDUS

Ostan MTZ-80-1025, 3,  
Vene ja lääne ratastraktori, 
DT-74,75, T-150, DT-55, Jossi, 
Vene kombaini, lääne ja  
Vene veoautosid ja busse, 
haakeriistu. Tel 5199 6548.

Ostan rootorniiduki, heina-
pressi, adra ja traktori. 
Tel 5613 1000.

Ostan Kirgistani pressi. 
Tel 5787 6262.

LOOMAD

Müüa esimest poega lüpsil, 
toetusalune EK LEHM,  
850 €. Müüa 5-a EK 
LEHM, 600 €. Müüa 4-a EK 
LEHM, 700 €. Tel 5663 6472.

SÕIDUKID

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

Tiigre Teenused OÜ: kaevude 
kaevamine ja puhastus,  
ohtlike puude raie, hekkide 
pügamine, võsalõikus, muru 
niitmine traktori ja trimmeri-
ga. Tel 5647 5546.

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

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

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

Microblading: kulmude  
karvtehnikas poolpüsimeik 
Tõrvas. Microblading tehnika-
ga saab muuta kulmukuju,  
lisada tooni, sobib ka neile, 
kellel kulmukarvad üldse  
puuduvad. 5 esimest sõbra-
hinnaga. Tel 5397 7976.

ENNUSTUSLIIN 
tel 900 3014, 95 s/m.

Erinevad kaevetööd roomik-
ekskavaatoriga. Tel 5351 1321.

Erinevate piirdeaedade ja 
väravate valmistamine ja 
paigaldus. Tel 502 3856.

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727.

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

Teostame elektriinstallat-
siooni töid (kaabeldus, pisti-
kute, lülitite paigaldus, vahe-
tus jms). Tel 5881 1312.

MÜÜK

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

Kaminapuud, kütteklotsid ja 
puitbrikett. Tel 5818 8863.

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.

Kuivad pakitud kütteklotsid. 
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

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

OST

Raamatud, piiblid, ehted,  
hõbe, mündid, märgid,  
medalid, fotod, fotoalbumid,  
maalid, seinapildid – igasugu-
se vanavara/kunsti ost. Raha 
kohe. Tel 5649 5292.

TÄNUAVALDUS

Täname südamest kõiki sugu-
lasi ja tuttavaid, samuti Karula 
Maarja koguduse õpetajat  
Enno Tanilast, kes meile meie 
kalli abikaasa, isa, vanaisa ja 
vanavanaisa Valter Mõttuse 
ärasaatmisel toeks olid. Lesk 
ja lapsed peredega

ÄRA ANDA

Ära anda kasutatud pianiino. 
Vajab häälestamist. Asub  
Valga linnas. Lisainfo 
tel 5665 1517.

AIME UDRAS
Mälestame ühenduse 

asutajaliiget ja avaldame 
kaastunnet omastele. 

Valgamaa Pensionäride 
Ühendus

Üks tee on lõpuni käidud,  
üks süda on vaikinud...

VILMA ORAS

Südamlik kaastunne Maigile 
ja Illarile laste peredega 
ema, ämma, vanaema ja 

vanavanaema kaotuse puhul. 
Tarmo ja Reet laste peredega

Ostan talu koos
maa või metsaga!

Elanik võib ka aastaks 
sisse elama jääda

Tel 528 5600Tel 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

 

Kesk  10, Valga
kuulutus.ajaleht.ee
E–R 9–17, lõuna 12–12.30
Info 766 1960

Kuulutuste tellimine

TERASKATUSED JA 
VIHMAVEESÜSTEEMID 
OTSE TOOTJALT!

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

VIHMAVEESÜSTEEMID VIHMAVEESÜSTEEMID 


