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KINNISVARA
Anda üürile 2-toal mug krt Valga 
kesklinnas (2. k). Tel 5371 1442.

Anda rendile äripind 60 m², asuko-
haga Tõrva linn, Viljandi tn 1. Huvi 
korral ühendust võtta tel 505 2132.

Müüa 3-toal korter (1. k) Põlva  
linnas Intsikurmu kõrval. 
Tel 5667 2037.

Müüa 4-toaline korter Tõlliste  
vallas Laatre alevikus Uus 2a,  
3. korrusel. Hind kokkuleppel. 
Tel 5625 1252, Ülle.

Müüa maja Tõrvas Ujula 2  
(150 m järveni, 300 m koolini). 
Tel 5382 9243.

Müüa remonti vajav suurem maja-
osa Valgas. Tel 5383 7713.

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

Ostan heas seisukorras maja Valga 
linnas. Tel 5305 1925.

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

Rendile anda äripind Elvas Kesk 3 
(1. korrus, 70 m²). Tel 5380 1901.

TÖÖ
AS ISS Eesti pakub tööd puhastus-
teenindajatele Põlvas ja Võrus. 
Tel 731 4370.

Atria Eesti AS pakub Valgas põhi-
kohaga tööd transporditöölisele. 
Töövahetuste algused on 
kl 07.00; 08.00, töö on graafiku alu-
sel. L, P on puhkepäevad. Põhiline 
tööülesanne on osakondadevaheli-
ne tooraine, abi- ja pakkematerjali-
de transport. Proovitööpäeva tege-
mise võimalus. Palun saada esime-
sel võimalusel oma CV märksõnaga 
«transporditööline» e-posti aadres-
sil personal.estonia@atria.com või 
täida andmed kohapeal, aadressil 
Metsa 19, Valga.  
Tel +372 5853 8000, ettevõtte  
kodulehekülg www.atria.ee

FLORENTAISE EESTI pakub tööd 
tõstukijuhile-pakkeliinioperaatori-
le. Töökoht asub Lüllemäel. Vajalik 
B-kategooria juhiluba, eesti ja vene 
keele oskus suhtlustasandil, arvuti-
oskus saatelehtede vormistami-
seks. Netopalk 900-950 €/kuus.  
Tel +372 511 9083.

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

Pakume Eesti-sisest tööd CE-kat 
veoautojuhile (hüdrotõstukiga 
veokid). Oskama peab eesti keelt ja 
kasuks tuleb varasem töökogemus. 
Tööpäevad E-R, nädalavahetused 
vabad. Tel 5340 0065, Andrus.  
stonewolf.ee

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

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, redel 
kaasas. Tel 5191 6605.

Korstnapühkija Tõrva vallas, 
Otepää vallas. www.tahmatont.ee  
Tel 5392 9445.

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 teenuseid:  
ehitus- ja ohtlike jäätmete, kile- ja 
paberjäätmete, pakendijäätmete 
vastuvõtt; vanametalli kokkuost; 
prügikonteinerite paigaldamine 
objektidele; multiliftveod; lammu-
tusteenus. www.maricom.ee, 
tel 5805 8032.

Niitmine ja hekkide piiramine. 
Tel 5550 0195.

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

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

Pottsepatööd ja küttekollete  
remont. Tel 5564 6552.

Pottseppatööd. Ahjud, pliidid,  
kaminad – ehitus ja remont. 
Tel 5885 5578.

Rakkekaevude kaevamine, puhas-
tamine ja remont. Tel 5634 4807.

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

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

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

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

Septikute, biopuhastite paigaldus 
ja müük. Tel 5757 0202.

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

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

Tiigre Teenused OÜ: kaevude kae-
vamine ja puhastus, ohtlike puude 
raie, hekkide pügamine, võsalõi-
kus, 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.

Müüa sauna- ja suitsuahjud, boile-
rid. 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 tööstuslik 
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 korralikud, võimsa mootori ja 
laia lõikelaiusega murutraktorid. 
Tel 5366 7217.

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

Müüa Põlvamaal küttepuud, 50 cm 
(kask ja segalehtpuu). 
Tel 53903 5928.

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

Müüme ehituslikku saematerjali 
nii lepingulistele äriklientidele kui 
eraisikutele. Meie sortimendis on 
hööveldamata ehituslik puitmater-
jal – lauad ja prussid. Asume  
Kobela alevikus, Antsla vallas.  
Küsi pakkumist 
tel 5344 4147, 5380 6464.

Müüme erinevaid kalamaime, et 
asustada nendega kohalikke vee-
kogusid. Eesti piires kohalevedu 
tasuta. Tel 5647 6767,  
www.onnekalake.ee

Otse tootjalt pakitud kandiline ka-
se puitbrikett al 170 €, pakitud tur-
babrikett al 135 €, 6 ja 8 mm pellet 
al 199 €, kivisüsi 25 kg kotis, 235 
€/t, klotsid võrgus 2,5 €. Vedu. 
Tel 506 8501.

OST
Raamatute ja vanavara kokkuost. 
Tel 517 4050.

FNT METSAD OSTAB TURU PARI-
MA HINNAGA RAIEÕIGUST JA 
METSAKINNISTUID. Tel 5303 0951 
või mark@metsaost.org

Ostan garaaži Valgas. Tel 5612 1631.

Osta vanu raamatuid, kellasid, 
märke, münte, tarbeklaasi, mängu-
asju, fotoaparaate, postkaarte ja 
fotosid (1945. a), puutööriistu, talu-
esemeid jm. Tel 5629 8981.

KASUTATUD ASJAD
Müüa rootorniiduk, suur liikuva 
põhjaga silo-heinakorjekäru,  
kartulipanija, kartulisaputaja, 
pealsepurustaja, kühvel, täisvint-
ader (2, 3 hõlmaga), põllurullid,  
lohisti, looreha, vaheltharija, võrk-
äke, T-40 AM, T-25. Tel 516 3405.

Ostan pildil oleva nõukogudeaegse 
mahlakoonuse, võib pakkuda ka 
juppe, maksan 200 €. 
Tel 5836 4676.

Ostan Vene rootorniiduki  
reduktori. Tel 516 3405.

Pakun tööd elamute laudfassaadi-
de puhastajatele-värvijatele Elvas. 
Tel 5380 1901.

Pakun tööd rahvusvaheliste vedude 
autojuhile EESTI-SOOME-EESTI 
suunal. Tel 501 3193.

PÕLLUNDUS
Hobuse kõdusõnniku soodusmüük 
kotiga koju kuni 30.06. 
Tel 5450 8055.

Müüa kergäkked (Eesti seppade 
toode) kartulite ja maheteravilja 
oraste äestamiseks. Tel 513 2192.

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

Ostan Kirgistani pressi. 
Tel 5787 6262.

Soovin teha endale Põlva maakon-
na piires teie heinamaal heina, sa-
mas osutan silotegemise teenust. 
Tel 501 5598, õhtul 799 5020.

SÕIDUKID
Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

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

Müüa BMW 530, 3,0 TDI M-pakett, 
X-drive, 07. a, nelivedu, hall univer-
saal, automaat, nahksisu, pano-
raamkatus, ls 248 000 km, 
ülev 04.20. a, Itaaliast, väga heas 
korras, istu ja sõida. Tel 5198 9571.

Müüa VW CC 2,0 TDI, 103 kW, 14. 
a, must, automaat, tume nahksisu, 
ls 213 000 km, ülev 01.21. a, kõik li-
sad, öko, püss, Prantsusmaalt, väga 
ilus auto. Tel 524 6052.

Ostan BMW, MB kuni 1993. a. 
Tel 5632 3142.

TEADE
9. juunil kell 9–15 Jaanikuu laat  
Räpinas Tuletõrje väljakul. Korral-
daja Keskoja OÜ. Tel 5661 8707.

PÕLVA LAAT 14. juunil kl 9-16  
Põlva keskväljakul. Tel 5805 1915.

TEENUS
Ahjude, pliitide, kaminate ja soo-
jamüüride remont. Tööpiirkonna 
lähtepunkt on Tartu. Tel 5594 6425.

Ehitus, remont, siseviimistlus 
Tartumaal ja naabermaakonda-
des. Pikaajaline kogemus.  
www.kevori.ee Tel 5622 9840.

Kaevetööd väikeekskavaatoriga  
(2 t). Tel 5627 5133.

Kaevude puhastus, septikute pai-
galdus, veetrasside ja kanalisat-
siooni rajamine. Tel 5813 5496, 
www.santeenus.ee

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

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

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

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014,  
95 s/m.

Erinevad kaevetööd roomik-
ekskavaatoriga. Tel 5351 1321.

Erinevate piirdeaedade ja vära-
vate valmistamine ja paigaldus. 
Tel 502 3856.

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727.

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

Pakume regulaarset muruniitmist. 
Trimmerdame, niidame muru. 
muruabi24@gmail.com  
Tel +372 5551 7926.

Soodne veo- ja kolimisteenus. 
Tel 5787 8678.

Telli 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, soodne hind.  
Veovõimalus. Tel 522 9571.

Kastmissüteem 40 taimele.  
www.gampre.ee Tel 5191 9519

Saematerjali müük Valgas  
Pärna pst 13. Tel 5818 8863.

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

USA TODAY kauplus müüb sood-
sa hinnaga kasutatud riideid 
USAst. Kasti hinnad alates  
2 €/kast. E-post nurkmarje@ 
gmail.com, tel 516 5752,  
www.usatodaystyle.eu

Müüa lõhutud küttepuud koha-
letoomisega. Lepapuu. Pikkus 
vastavalt soovile. Tel 5811 0375.

Kasutatud plastikvälikäimlad. 
Tel 506 8501.

Kuivad pakitud kütteklotsid.  
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa 40 l võrkkottides kamina-
puid (kask 3,3 €, lepp 3 €) ja  
kütteklotse (2 €), alustel puitbri-
ketti (960 kg, 175 €) ja pelletit  
(975 kg, 190 €). Vedu. 
Tel 523 8503, 433 3130.

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

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

Müüa saematerjali, voodri-,  
põranda- ja terrassilaudu.  
Transport tasuta. Tel 525 8911.

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

MÜÜGISALONG
myyk@kerised.ee • www.kerised.ee

Helju
Majak

60

Õnnitleb
Arvi Matvei

• Maakütte paigaldus

  Info:  www.kanad.ee

SAKALA LINNUKASVATUS MÜÜB  PÜHAPÄEVAL, 09.06
KOHE munemist alustavaid pruune noorkanu, hind 7.50 €

ja erivärvilisi 2kuuseid noorkanu, hind 4.50 €. 

PÕLVAMAA bussipeatustes:
10.00 Ahja
10.15 Mooste
10.30 Leevaku
10.45 Räpina turg
11.15 Mikitamäe
11.30 Värska

12.00 Veriora
12.30 Põlva turg
17.00 Kanepi
17.15 Saverna
17.30 Maaritsa

VÕRUMAA bussipeatustes:
13.00 Parksepa
13.15 Väimela
13.30 Võru turg
14.00 Vastseliina
14.30 Haanja

15.00 Rõuge
15.15 Sänna
15.30 Tsooru
16.00 Antsla
16.30 Sõmerpalu

info@eestimurud.ee
tel 5621 6509

Ostan talu koos
maa või metsaga!

Elanik võib ka aastaks 
sisse elama jääda

Tel 528 5600
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Kesk 10, Valga.

Südamlik kaastunne abikaasa 
Eerole ning poegadele Andrele 

ja Kevinile

KRISTA NELGI
kaotuse puhul. Mälestavad 

Kerli ja Virgo lastega.

Siiras kaastunne Helgale  
kalli tütre

KRISTA NELGI
kaotuse puhul. Töökaaslased 

Vabaduse tn koolist

Südamlik kaastunne Helga 
Nelgile tütre 

KRISTA NELGI
kaotuse puhul. 

Valga põhikooli pere

Südamlik kaastunne Jaagule 
perega kalli tütre 

KRISTA 
surma puhul. 

Töökaaslased ASist Brick

Sügav kaastunne omastele 

LAINE ORAVA
surma puhul. Mäletame 

Lainet kui alati heatahtlikku ja 
abivalmis naabrit. 

Soontaga küla elanikud

Südamlik kaastunne Helga ja 
Jaagu perele kalli tütre

KRISTA NELGI
kaotuse puhul. 

Malle ja Toomas

Kallid Kevin ja Andre, siiras 
kaastunne kalli ema 

KRISTA NELGI
kaotuse puhul. Valga põhikooli 

6.a ja 8.d klassi õpilased, 
lastevanemad ja klassijuhatajad

Südamlik kaastunne õpetaja 
Merlyle perega kalli

ILME-VELAINE 
KUTSARI

surma puhul. Teie 8.c klass

Kaua kestis me hüvastijätt. 
Nüüd kõnnin ma taevastel 
radadel.
Saatke mind rõõmuga 
mu uuel teekonnal.

Sügav lohutus Vilmale, Dianale 
ja Aivari perele abikaasa, isa, 

vanaisa ja äiapapa 

VLADIMIR 
VENTŠIKOVI

kaotuse puhul.
Naabrinaine Eha

Ei enam kõndimas Sind teel, 
Su hääl me kõrvus kõlab veel. 
Ei enam naeratust Su suul, 
nüüd tasa leinas nutab tuul...

Südamlik kaastunne Eerole, 
Andrele ja Kevinile kalli 

abikaasa ja ema 

KRISTA NELGI
ootamatu lahkumise puhul.

Urmas, Kaidi, Janno, Eve, 
Pekka, Ellen, Viku, Anneli

Südamlik kaastunne Hansu 
perele kalli isa, äia, vanaisa ja 

vanavanaisa 

PEETER KARVAKU
surma puhul.

Mälestab Voldemari pere.

Mõnikord seisatub hetk, 
kuhu sõnad ei mahu...

Mälestame toredat 
naabrimeest

VLADIMIR 
VENTŠIKOVI

Südamlik kaastunne Vilmale, 
Dianale ja Aivarile peredega. 

Leonid, Laida, Maris, Anu, Kaiti

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

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

KRISTA NELGI
kaotuse puhul. 

Lia, Arvo, Reido ja Merle 
perega

Siiras kaastunne kallile Helgale 
ja Jaagule armsa tütre

KRISTA NELGI
kaotuse puhul.

Anneli, Ülle, Tiiu, Maire, Sirje, 
Marge, Evi ja Anne-Ly

Liig vara lahkusid Sa  
igaviku teele...

Südamlik kaastunne Helgi ja 
Jaak Nelgile tütre ning vennale, 
õele ja kõigile teistele omastele

KRISTA 
kaotuse puhul. 

Koidula laste peredega

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu, 
Su puudust leinates sääl. 
Talle kaaslaseks vihmade sadu, 
kus piiskadel pisara hääl.

Kallis Diana, oleme Sinu kõrval, 
kui jätad hüvasti oma armsa isa

VLADIMIR 
VENTŠIKOVIGA

Segaansambel Lüllemäe 
Lüürikud

Ei enam kõndimas Sind teel,
Su hääl me kõrvus püsib veel.
Ei enam naeratust Su suul,
nüüd tasa leinas nutab tuul...

KRISTA NELK
Mälestame toredat töökaaslast 

ja avaldame kaastunnet 
omastele. 

Valga Maxima

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

Südamlik kaastunne Leale ja 
Hansule peredega kalli

PEETER KARVAKU
kaotuse puhul. 

Marie, Ljudmila, Mati, Lehti, 
Tõnu, Malle ja Helina

Sind ma tänan, eidekesta, 
et mind kaunist kasvatanud, 
et mind õigest õpetanud... 

Mälestuseks on saanud

LAINE ORAV
Tänutundega meenutab Maie 

oma lastega. 
Sügav kaastunne omastele.

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

Südamlik kaastunne Vilmale ja 
Dianale perega kalli

VLADIMIR 
VENTŠIKOVI

kaotuse puhul. 
Ivi, Viivi, Ene, Aino, Ellu, Koidu, 

Linda ja Rando

Sügav lein jääb südamesse,
valupisar silmadesse...

Südamlik kaastunne Vilmale, 
Dianale ja Aivarile peredega 

kalli

VLADIMIR 
VENTŠIKOVI

kaotuse puhul. 
Gunnar perega

Kõik jalad kord väsivad ära
mullaseid radu tallates...

Armas Lea, tunneme Sulle 
kaasa kalli isa

PEETER KARVAKU
surma puhul. 

Tallinna Kristiine lasteaia 
töötajad

Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid...

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

KRISTA NELGI
kaotuse puhul. 

Elle, Jaan, Rando ja Margit

Elu on laul,
on habras ta viis,
heliseb hetk
ja katkeb siis...

Südamlik kaastunne Helgale ja 
Jaagule kalli tütre

KRISTA 
ootamatu surma puhul. 
Kaastunne ka teistele 

lähedastele. 
Lehte

Tehtud hea jääb alati heaks.
Leinas sünnid Sa meelespeaks.
Pole sõnu, mis lohutaks...

Sügav kaastunne Helgale, Jaagule, Andrele, Kevinile, Eerole,  
Kadile ja Kaidole kalli tütre, ema, abikaasa ja õe

KRISTA NELGI
surma puhul. 

Sügavas leinas teiega Milvi, Einar ja Inno perega

Kurb saatus sind kui lindu lennult tabas,
su elurada lühikeseks jäi.
Mälestus Sinust meis edasi elab,
Su hääl me kõrvus veelgi kõlab...

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud meie armas tütar, 
abikaasa, ema ja õde

KRISTA NELK
07.06.1986–05.06.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 11. juunil kl 14 matusetalituses Sinilill, muldasängitamine 
Tartu mnt kalmistule.

Ükski lill ei õitse liiga kaua,
tugev tammgi kukkuma kord peab,
aeg lõpetuseks tõstab elusaua, 
kuid millal, 
seda keegi meist ei tea...

Sügav kaastunne Helgale, Jaagule, Andrele, Kevinile,  
Eerole, Kadile ja Kaidole kalli tütre, ema, abikaasa ja õe

KRISTA NELGI
surma puhul. 

Janar, Tiia, Leho

Ei tulek ega minek 
ole meie endi teha, 
vaid see, mis sinna vahele jääb, 
see on elavate mäletada.

Sügav kaastunne Helgile ja Jaagule kalli tütre 

KRISTA NELGI
surma puhul.

Naabrid Gea ja Andrus

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine on kurb...

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud meie kallis ema, vanaema 
ja vanavanaema

LAINE ORAV
04.05.1927–03.06.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 8. juunil kell 14 Rõngu kabelis.  
Muldasängitamine Rõngu kalmistul.

Ma lehvitan hüvastijätuks,
las kuivab pisar, mis veeremas palgel.
Teadke, siiski mälestus jätkub,
teadke, ma pole teist kaugel...

Südamlik kaastunne Vilmale, Dianale, Merilile, Älisele, Aivole kalli 
abikaasa, isa, vanaisa ja äia 

VLADIMIR VENTŠIKOVI
kaotuse puhul. 

Viivi ning Annika perega

 

524 3904
Tel 55 888 11 • info@fekto.ee

www.fekto.ee

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD

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

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

Ostame veiseid
(lehmad, mullikad, pullid)

Tasume kohe, 
soovi korral sularahas.

NTN Teenused OÜ
Tel 5551 2929


