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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-toal mug krt Valgas. 
Tel 5564 0089.

Põllumaa ja metsa ost parimate 
hindadega. Võib pakkuda ka talu-
kohti. Tel 5620 4096.

Müüa maja Tõrvas Ujula 2 (Vana-
mõisa järve ääres, gümnaasium lä-
hedal, h 80 000 €). Tel 5382 9243.

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

Müüa kõrvalhoonetega ja 2 kinnis-
tuga taluhoone Seto kuningriigis,  
2 ha. Olemas saun, tiik, allikaveega 
kaev, elektrileping, tööstusvool, 
aastaringne ligipääs. 34 000 €. 
Tel 5666 3641.

Müüa odavalt 2-toal elektriküttega 
korter Valga maakonnas Laatres. 
Hea bussiliiklus ja kauplus. 
Tel 5689 3883.

Müüa renoveeritud 2-toal mug krt 
Valgas (1. k, h 14 000 €). 
Tel 5670 8009.

Müüa Valga vaikses piirkonnas ot-
se omanikult elamumaa (1469 m², 
saun, amortiseerunud maja, kõrval-
hooned, kaev, tööstusvool). 
H 13 000 €. Tel 508 7934.

Ostame metsakinnistuid, raie-
õigust ning põllumaad üle Eesti. 
Parimad hinnad kinnistule või raiele 
Eestis. Hinnad kuni 20 000.- 
ha. Kõik pakkumised vaatame  
üle ja võtame ühendust. Tel 
+372 528 8784, info@metsavara.ee, 
www.metsavara.ee

Ostan 1-toalise korteri Valgas,  
1.-3. korrus. Hind kuni 5000 €. 
Tel 5672 6561.

Ostan metsa- ja põllumaad. 
Tel 5393 6382.

Ostan talukoha koos maaga. 
Tel 504 1944.

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

Soovime osta talu koos maaga 
Lõuna-Eestis. Asukoht võiks olla 
privaatne ja looduskaunis. Hooned 
taastamisväärilised ja ligipääseta-
vus aasta ringi hea. Eeldame elekt-
riliitumise ja kaevu olemasolu. 
Tel 5196 0187.

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

LOOMAD
Müüa Kaukaasia lambakoera kutsi-
kad. Tel 565 9627.

Ostame veiseid (lehmad, mullikad, 
pullid). Tasume kohe, soovi korral 
sularahas. Tel 5551 2929.

SÕIDUKID

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

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

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

Müüa roller Peugeot, 2007. a,  
tehniliselt heas korras, uus aku. 
Asub Valgamaal Soorus. Hind 350. 
Tel 5346 8844.

Müüa VW CC 2,0, TD, 14. a, must, 
autom., ülev. 01.21. a, kõik lisad,  
väga öko; BMW 530 3,0, TD, 07. a, 
M-pakett, nelivedu, hall univ., 
ülev. 04.20. a. Mõlemad autod  
väga heas korras. Tel 524 6052.

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

Müüa VW Golf IV Variant 2004. 
Tehniliselt korras. Ülevaatus 2020 
apr. Hind 1500 eurot. Asukoht  
Jõgeva. Tel 5341 5530.

Müüa heas korras sõiduauto  
Peugeot 407. (dets. 2006, ben-
siin, 2,0 ltr, automaat, 183 000 km). 
Ülevaatus tehtud 05.2019, hooldus-
raamat, talvekummid kaasa. 
Tel 513 0716.

TEADE

18.05 Lehekuu laat Karksi-Nuias 
kultuurikeskuse juures. Müügil kõik 
laadakaubad. Tel 5661 8707.

19.05 Lehekuu laat Räpinas Tule-
tõrje väljakul. Müügil kõik laada-
kaubad. Tel 5661 8707.

24. ja 25. mail kell 9-18 kevadlaat 
Tõrvas Valga mnt 5 haljasalal. 
Tel 5661 8707.

TEENUS

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

Betoonitööd. Tel 5634 5782.

Fassaadide ja katuste  
puhastamine ning värvimine.  
www.paintsol.eu Tel 5698 3903.

Kaevetööd miniekskavaatoriga  
(2 t). Tel 5627 5133.

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

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 paigaldus. 
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee

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

Sünnipäevale mustkunstnik/ 
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Teemantpuurimine. Tel 5668 9845, 
www.teemantpuur.eu

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

Tänavakivide müük ja paigaldus. 
Garantii. Tel 5690 0444.

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

Võsa lõikus giljotiiniga energia-
puuks (kuni 35 cm). Hakime lõi-
gatud materjali. Küsi pakkumist 
ja teeni oma võsast tulu. 
Tel 506 3240.

Värvin maju ja katuseid. 
Tel 5687 2994.

Õhksoojuspumba paigaldus ja 
hooldus. Sertifikaadiga paigaldaja 
Kalev Lepistu, tel 5656 2191.

Äntu Mõis müüb 19. mail 2,5-kuu-
seid pruune Lohmann Browni tõu-
gu ja 8 kuud munenud Lohmann 
Browni mahekanu järgmistes Val-
gamaa bussipeatustes: kl 7.30 Hel-
lenurme, 7.45 Palupera, 8.15 Otepää 
turg, 8.45 Sihva, 9.15 Sangaste, 9.30 
Lossiküla, 9.45 Laatre, 10.00 Tsirgu-
liina, 10.15 Sooru, 10.30 Paju, 10.45 
Valga turg, 11.15 Hummuli, 11.45 
Tõrva, 12.00 Helme, 12.15 Linna,  
12.30 Riidaja, 12.45 Leebiku, 13.00 
Pikasilla, 13.15 Pühaste, 13.30 Aak-
re, 13.45 Puka, 14.00 Kuigatsi,  
14.15 Õru, 14.30 Keeni, 14.45 Pringi. 
Info tel 326 1353, 327 0206, ringil 
tel 5664 3113. www.antumois.ee

METSAMATERJAL
Ostan 3-meetrist lepa küttepuud. 
Tel 502 2738.

TÖÖ
Atria Eesti AS pakub Valgas tööd 
markeerijale. Töövahetuse algused 
E-N kl 9.30, P kl 7, töö graafiku alu-
sel. Täistööaeg, tähtajatult, vajalik 
eesti keele oskus. Palun saada  
esimesel võimalusel oma CV märk-
sõnaga «markeerija» e-posti aad-
ressil personal.estonia@atria.com 
või täida andmed kohapeal,  
aadressil Metsa 19, Valga.  
Tel +372 5853 8000, ettevõtte  
kodulehekülg www.atria.ee

Diksoonia OÜ võtab tööle  
harvesteri operaatori.  
Tel +372 503 9356.

Talu Viljandimaal vajab suveks töö-
tajat kurgikasvuhoonesse. Tööle 
asumine esimesel võimalusel. Ela-
mine kohapeal. Tel 515 2526.

Pakkuda tööd kolmele puusepale 
elementmajade püstitamisel Põhja-
Norras Tromsos. Töö Norra firmas. 
kuido.meremaa@gmail.com

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

Pakume tööd rahvusvaheliste  
vedude autojuhile. Tel 737 1762.

Pakun tööd autoremondilukk-
sepale. Võta ühendust tel 
+372 5333 3315.

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

PÕLLUNDUS
Hobuse kõdusõnniku soodusmüük 
kotiga koju. Tel 5450 8055.

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

Müüa heas korras T40AM, 86. a. 
Rool väga kerge. Mootori õlirõhk 
korras. Kõik käigud ja põhituled 
töötavad. Uus aku. Väike starter. 
Kohaletoomise võimalus. 2800 €. 
Tel 5674 1779.

Ostan kartuli- ja heinatehnikat 
ning traktori. Tel 5382 2006.

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

Katuste ja fassaadide pesemine ja 
värvimine. Tel 501 0834.

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

Kellassepp, kullassepp, prillide  
remont, graveerimine. Põlva Kau-
bamaja, Kesk tn 10, T kl 10–16;  
Võru, Jüri 19a, N kl 10–16;  
Valga, Vabaduse 26, R kl 10–16.  
Imre Aria, tel 516 2099.

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

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

Marico Metall OÜ (Valga,  
Võru 5a) pakub alljärgnevaid tee-
nuseid: ehitus- ja ohtlike jäätmete, 
kile- ja paberjäätmete, pakendi-
jäätmete vastuvõtt; vanametalli 
kokkuost; prügikonteinerite  
paigaldamine objektidele; multilift-
veod; lammutusteenus.  
www.maricom.ee, tel 5805 8032.

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

Ohtlike puude raie ja hooldus. 
Tel 5686 6157.

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

OÜ Semt teostab korteriühistu-
te tervikrenoveerimist. 
Tel 506 2377.

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

Puksiiriteenus kuni 3 t. 
Tel 5865 2652.

Puurkaevude rajamine ja puhasta-
mine. Vee- ja kanalisatsioonitorus-
tike, septikute ja süvaveepumpade 
paigaldus. Maaküttesüsteemide  
rajamine. Tel 502 1279 ja 526 9604, 
puurkaevumeistrid.ee

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

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

Pakume muruniitmisteenust. Era-
omanikule: ilus ja hooldatud muru 
annab aiale hea välimuse. Et muru 
ilus püsiks, tuleks seda tihedalt nii-
ta. Korteriühistule pakume regu-
laarset muruniitmist. Trimmerdame, 
niidame muru ja koristame 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.

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

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

Majade renoveerimine, korterite  
remont ja teised ehitustööd. 
Tel 5592 1499.

Pehme mööbli parandus. 
Tel 5631 3996.

Soodne puksiir ning veo- ja koli-
misteenus. Tel 5787 8678.

Süstime seinad soojaks ja tuult-
pidavaks termovahuga. Maja  
soojustuse hind alates 600 €.  
www.therm.ee, tel 5660 6010.

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.

Teostan erinevaid ehitus- ja  
remonttöid. Tel 5786 5400.
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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

 

AKENDE
müük, paigaldus, transport 

Lõuna- ja Kesk-Eestis

MAIS

SOODSAD
HINNAD

Hinnad all kuni 65%

 AKENDELE 

Ostame
 • paberipuitu
    Kunda ja Pärnu terminalis
 • metsakinnistuid
 • kasvava metsa raieõigust

Södra Metsad OÜ
Merivälja tee 1, 11911 Tallinn
Tel 516 3569 • taavi.mullerson@sodra.com
www.sodrametsad.ee
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MÜÜK

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

Kaminapuud, kütteklotsid ja 
puitbrikett. Tel 5818 8863.

Kasutatud plastikvälikäimlad. 
Tel 506 8501.

Kärjepõhjad. Tel 5595 1141,  
www.mesinduskeskus24.ee

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

Saunavooder (6,50 €/m²) ja  
lavalaud (1,40 €/m). Tel 5645 2170, 
pakkpuit.ee

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

Kuivad pakitud kütteklotsid.  
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

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 hobuvanker ja hobuader. 
Tel 5626 5024.

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

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

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

Müüa sisevoodrilaudu (hind  
al 3 €/m²), välisvoodrilaudu (hind 
al 2,7 €/m²), põrandalaudu (hind 
al 6.5 €/m²). Voodrilaudade töös-
tuslik värvimine. Veovõimalus.  
E-post: ivo@voikapuit.ee, 
tel 5455 1700.

Müüa suitsuvorsti ja maasinki  
väikehulgi, kohaletoomisega. 
Tel 5196 2628 või 5351 7414.

Müüa tisleripink. Tel 517 0066.

Müüa ehituslikku saematerjali,  
servamata laudu (okaspuu ja sang-
lepp), kuiva männiplanku, sauna-
voodrilaudu ja lavalaudu (sang-
lepp ja haab, ka oksavaba).  
Veovõimalus. Tel 5620 8897.

Müüa lõhutud küttepuud Valga ja 
Antsla piirkonnas kohaletoomisega. 
Hind al 37.- €. Tel 5561 1597.

Müüa pliidi ja kamina küttepuid, 
samuti ka 40 l võrgus lepp, sang-
lepp, haab, kask; 30, 40, 50, 60 cm. 
Vedu tasuta. Tel 5667 0688.

Müüa poolautomaatne höövli-
terade terituspink (terade pikkus 
max 600 mm). Tel 5619 6184.

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

Otse tootjalt pakitud kandiline  
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

Vanavara ja raamatute kokkuost. 
Tel 517 4050.

Ostame metsa- ja põllumaad,  
kasvava metsa raieõigust. Ostame 
maharaiutud metsalanke või noore-
mapoolset metsa kasvatamise ees-
märgil. Ostame palke, paberipuitu 
ja 3-meetrist küttepuitu. Kagumets 
OÜ. Tel 5620 8897.

Ostan vanu raamatuid ja erinevat 
vanavara. Tel 5629 8981.

VANAVARA

Ostan igasugust vanavara, ka võr-
ri, mootorratta, jalgratta ja auto 
varuosi. Tel 513 9927.

KASUTATUD ASJAD

Antiikesemete, kunsti, raamatute 
ja vanavara ost. Tel 5804 6910.

Müüa kartulipanija, rootorniiduk, 
kühvel, põllurullid, täisvintader 
(2, 3 hõlmaga), kartulisaputaja, ran-
daal, sügavkobesti, suur silo-heina-
korjekäru, T-40AM. Tel 516 3405.

Mälestame rõõmsameelset 
endist töökaaslast

HELGA JALLAID
Avaldame kaastunnet 

omastele. 
Leida ja Helena

Südamlik kaastunne 
lähedastele

VIRVE FALKENBERGI
kaotuse puhul. 

Perekond Puudist

Mälestus jääb... Siiras 
kaastunne Elole poja

TOOMAS KRÜÜNERI
surma puhul. 

Perekond Mannine

Mälestame kauaaegset 
majaelanikku

JAAN KUUSI
ja tunneme kaasa omastele. 

J. Kuperjanovi 16 elanikud

Sügav kaastunne Elole ja 
Terjele

TOOMAS KRÜÜNERI
kaotuse puhul. 
Mati ja Marika

Kallist

TOOMAS KRÜÜNERIT
mälestavad ja avaldavad 

kaastunnet omastele 
klassikaaslased keskkooli 

päevilt.

Südamlik kaastunne Ennole 
perega kalli

AAVO SOMMERI
kaotuse puhul. 
Maie ja Ormes

Vaikus ja rahu olgu sinuga, 
mälestused jäägu meiega.

Kauaaegset sõpra 

VIRVE FALKENBERGI
mälestavad ja avaldavad siirast 
kaastunnet kõigile lähedastele 

Malle, Lea ja Vaike.

Tähtede taga kord  
koidab sul taevas,
ootus ja lootus  
seal täide sul läeb.
Mis sa siin kandnud ja  
kannatand vaevas,
kõik seal sust igavest  
maha siis jääb...

Unustamatut sõpra

JAAN KUUSI
mälestab Väino abikaasaga ja 

tunneb kaasa lähedastele.

Avaldame kaastunnet Rihole, 
Revole ja Karlile kalli ema ja 

vanaema

VIRVE FALKENBERGI
kaotuse puhul.

Mälestab ASi Sanwood 
kollektiiv.

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

Südamlik kaastunne lastele ja 
lastelastele peredega

VIRVE FALKENBERGI
kaotuse puhul. 

Maie ja Marina

Avaldame kaastunnet Elole 
kalli poja

TOOMAS KRÜÜNERI
surma puhul. 

Suvilanaabrid Laul,  
Palusoo, Prost

Elu on laul, lihtne ta viis,
heliseb korra ja vaibubki siis...

Meie siiras kaastunne Sulevile 
perega ning teistele lähedastele 
kalli tütre, õekese ja lapselapse

GREETE 
korvamatu kaotuse puhul. 

Kurva meelega täditütred 
lähedastega

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

VIRVE FALKENBERG

Avaldame sügavat kaastunnet 
tema suurele perele. 

Majarahvas Kooli 9,  
Sangastest

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

Mälestame kauaaegset sõpra

VIRVE FALKENBERGI

Siiras kaastunne omastele. 
Liide ja Maie

Elus palju suutsid anda, 
suutsid valu, muret kanda, 
kuni viimaks rahuranda 
lõppes Sinu rännutee...

ERNA LEEDO
17.05.1929–04.09.2018

Mälestame kallist ema  
90. sünniaastapäeval. 

Luule, Aare ja Meelis peredega

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

Südamlik kaastunne Mareti 
perele kalli õe, tädi ja vanatädi

VIRVE FALKENBERGI
surma puhul. 

Tiiu, Iivi, Maie

Elu on laul, on lihtne ta viis. 
Heliseb korra ja vaikib siis...

Südamlik kaastunne Lindale, 
Vernerile, Andresele ja Irenele 

abikaasa ja isa

KALEV KINSIVERI
kaotuse puhul. 

Maire perega

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

Siiras kaastunne Maret Kurele 
kalli õe

VIRVE FALKENBERGI
kaotuse puhul. 

Aili, Liia, Mare

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

Mälestan klassiõde

VIRVE FALKENBERGI
ja avaldan sügavat  

kaastunnet omastele. 

Viivi perega

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestustemaa...

Kallid Elo, Terje ja Sten! Meie 
siiras kaastunne teile

TOOMAS KRÜÜNERI
kaotuse puhul. 

Mälestavad naabrid Maarika, 
Mia, Marko, Helve, Raul, 

Aime, Laine, Kristiina, Kristjan, 
Õnnela, Aare.

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

Kallist tädi

HELGA JALLAID
mälestavad Raul ja Toomas 

peredega ning Helge. 

Siiras kaastunne lähedastele.

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Südamlik kaastunne Paulile 
kalli õe

GREETE PODERATI
kaotuse puhul. 

Lõuna-Eesti Postimehe  
pere

Kätte on jõudnud see viimane kallas,
puhka nüüd rahus, vaikuse vallas...

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud  
meie kallis tädi, vanatädi, vanavanatädi

HELGA JALLAI
03.03.1929–15.05.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 18. mail kl 10.30 Helme kabelis.

HAUAKIVID
HAUAPLAADID

VEDU JA PAIGALDUS
NIMEDE JA DAATUMITE 

JUURDERAIE
HAUAKIVIDE PUHASTAMINE 

JA UUENDAMINE
Tõrva Kiviraidur OÜ 

Nooruse 4, Tõrva
www.torvakiviraidur.ee
torvakiviraidur@mail.ee 

tel 517 2521
MÜÜGISALONG

myyk@kerised.ee • www.kerised.ee Tel 524 3607, metsaserv@gmail.com

OSTAME
METSAKINNISTUID

KÕIGIST PAREM HIND!

KA KOOS PÕLLUMAAGA
Tel 55 888 11 • info@fekto.ee

www.fekto.ee

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD

  

524 3904

• Maakütte paigaldus


