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Kesk 10, Valga.

KOOLITUS
SISEVEELAEVAJUHIKS TARTUS! 
Eesti Merekooli Tartu filiaal võtab 
vastu uusi õpilasi, õppeaeg 2 a.  
Lõpetajatele: siseveelaevajuhi  
diplom; vanemmadruse, laevamoto
risti, ohutusalase väljaõppe, radar
vaatleja tunnistused jpm. Õpe sobib 
ka täiskasvanutele, kooli poolt õppe
toetus ja pidulik merevorm. Tartu, 
Soola 5, indrek.sarg@merekool.ee, 
tel 512 1190, lembit.pold@ 
merekool.ee, tel 5557 5766.

KINNISVARA
Anda rendile äripind 60 m², asu
kohaga Tõrva linn, Viljandi tn 1. Huvi 
korral ühendust võtta tel 505 2132.

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

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

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

Ostan metsa- ja põllumaad. 
Tel 5393 6382.

Ostan talukoha koos maaga. 
Tel 504 1944.

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.

Soovin osta 2-3-toalist korterit Valga 
linnas, soovitavalt 1. või 2. korrus. 
Tel 5559 4404.

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

TEADE

EÕRL Memento Valgamaa  
Ühendus teatab, et LEINAPÄEVA 
MÄLESTUSÜRITUS toimub  
14. juunil kl 12 Säde pargis.

PÕLVA LAAT 14. juunil kl 916 Põlva 
keskväljakul. Tel 5805 1915.

VÄRSKA LAAT 16. juunil kl 915  
Värska turuplatsil. Tel 5805 1915.  
TULE KOGU PEREGA!

TEENUS
Akende pesu. Tel 5827 6669, Anna.

Kaevetööd miniekskavaatoriga 
JCB 8018. Täpsem info tel 520 6757.

Kaevetööd väikeekskavaatoriga  
(2 t). Tel 5627 5133.

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

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

Kellassepp, kullassepp, prillide  
remont, 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.

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

Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitööd, 
kliimaseadmete paigaldus ja hool-
dus, septikud/biopuhastid.  
Teras/Press OÜ, tel 5688 7983,  
aikopatlep@gmail.com

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

Rakkekaevude kaevamine, puhasta
mine ja remont. Tel 5634 4807.

Rakkekaevude kaevamine, puhasta
mine ja remont. Tel 5638 1774.

Salvkaevude kaevamine, puhastami
ne ja remont. Rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240.

Salvkaevude kaevamine, puhastami
ne ja remont. Tel 5679 3951.

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

Septikute, biopuhastite paigaldus ja 
müük. Tel 5757 0202.

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

USA TODAY kauplus müüb soodsa 
hinnaga kasutatud riideid USAst. 
Kasti hinnad alates 2 €/kast. Epost 
nurkmarje@gmail.com, tel 516 5752, 
www.usatodaystyle.eu

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa 40 l võrkkottides kaminapuid 
(kask 3,3 €, lepp 3 €) ja kütteklotse 
(2 €), alustel puitbriketti (960 kg,  
175 €) ja pelletit (975 kg, 180 €).  
Vedu. Tel 523 8503, 433 3130.

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

Müüa ketassaag Z-5. Tel 512 1766.

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-, põran-
da- ja terrassilaudu. Transport tasu
ta. Tel 525 8911.

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.

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

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

AS Rakvere Farmid Lutsu farm 
Põlva maal pakub tööd söödaoperaa-
torile, operaatorile ja abitöölisele. 
Tel 513 3782.

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

HARGLA KOOL PAKUB TÖÖD.  
Ootame 2019/2020. õppeaastast 
oma meeskonda matemaatika-,  
füüsika-, ajaloo-, ühiskonna- ja geo-
graafiaõpetajat. Pakume võimalust 
töötada väikeses ja koduses koolis 
Valgamaal. Kandideerimisavaldus, 
CV, haridust ja isikut tõendavate  
dokumentide koopiad palume saata 
hiljemalt 21. juuniks 2019. a aadressi
le: jutakond@gmail.com. Kontaktisik 
on direktor Juta Kond, tel 5346 1955.

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

Otsime oskustega hakkajat puutöö-
meest, kes saab hakkama usteaken
demööbli valmistamisega, oskab  
lugeda joonist. Asume Valgas. 
Tel 511 5928.

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

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

Pakun tööd elamute laudfassaadide 
puhastajatele-värvijatele Elvas. 
Tel 5380 1901.

PÕLLUNDUS
Ostan MTZ801025, 3, Vene ja lääne 
ratastraktori, DT74,75, T150, DT55, 
Jossi, Vene kombaini, lääne ja Vene 
veoautosid ja busse, haakeriistu. 
Tel 5199 6548.

Ostan Kirgistani pressi. 
Tel 5787 6262.

SÕIDUKID
Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

Sõidukite kokkuost (auto, buss, 
veok, haagis, tehnika). Tel 5567 8016.

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

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

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

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

Tervendaja Volli vastuvõtt 19. juunil 
Võrus, 18. juunil Põlvas, 28. juunil 
Valgas. Eelregistreerimine 
tel 558 9281.

Võlgnevuste sissenõudmine,  
elatisnõuete ja töönõuete vaidlu-
sed, Eesti ja Soome raamatupida-
misteenused, õigusbüroo teenu-
sed, info@oigusteenused.ee,  
www.oigusteenused.ee, tel 
+372 5686 4200.

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014, 95 s/m.

Erinevad kaevetööd roomik-
ekskavaatoriga. Tel 5351 1321.

Erinevate piirdeaedade ja värava-
te 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.

MÜÜK

Ehitusliku saematerjali müük Valga-
maal Tsirguliinas. Pidevalt suur valik, 
soodne hind. Veovõimalus. 
Tel 522 9571.

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 saematerjali nii 
lepingulistele äriklientidele kui eraisi
kutele. Meie sortimendis on höövel
damata ehituslik puitmaterjal – lauad 
ja prussid. Asume Kobela alevikus, 
Antsla vallas. Küsi pakkumist 
tel 5344 4147, 5380 6464.

Otse tootjalt pakitud kandiline kase 
puitbrikett al 170 €, pakitud turba-
brikett 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.

Ostan murutraktori. Tel 5609 2292.

Põlva Metsagrupp OÜ ostab kasva-
vat võsa, metsakinnistuid ja raie-
õigust ning teostab kõiki metsa-
kasvatustöid. Majandame, kasvata-
me, hoolime! Tel 5199 4876 või  
rasmus@polvametsagrupp.ee;  
www.polvametsagrupp.ee

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

Südamlik kaastunne Eveli 
Jaanimetsa perele kalli isa, 

vanaisa ja äia

ARNOLD JAANIMETSA
kaotuse puhul. 

Mälestavad Kalev, Maia, Jaak, 
Helge.

Teatame kurbusega, et on 
lahkunud meie kallis

TUULI MALINOVSKI
30.03.1941–07.06.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 13. juunil  
kell 10.30 Tallinna Pärnamäe 
kabelis, muldasängitamine 

Pärnamäe kalmistule.

Sügav kaastunne Üllele, 
Annelile ja Maidule kalli 

abikaasa ja isa 

MATI KUUSEMETSA
surma puhul. 

VaikeLaine perega

SELMA KÄOS
13.06.1919–01.05.1990

Kallist ema mälestab  
100. sünniaastapäeval  

poeg Heino perega.

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

Teatame kurbusega, et lahkunud on  
meie kallis isa, vanaisa, vanavanaisa ja äi

LEMBIT RAUDSEPP
11.01.1933–06.06.2019

Leinavad omaksed.

Sa alles eile olid rõõmus elujaatus,
kel pooleli ja plaanis tuhat tööd.
Ei eales võinud aimata, et saatus 
Su liivakella täna puruks lööb...

VALTER MÕTTUS
Mälestame ja avaldame südamlikku kaastunnet  

abikaasa Elvile, tütardele Annelile ja Merikesele peredega. 
Vend Aleksander, Niina, Ülar ja Meelis

Ostan talu koos
maa või metsaga!

Elanik võib ka aastaks 
sisse elama jääda

Tel 528 5600

HELME PANSIONAAT AS
võtab tööle

info@helmepansionaat.ee.
Info 5330 4252,

TOIDUJAGAJA JA
HÜGIEENITÖÖTAJA

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

• Aitan sul 
keerulis-
tele 
küsimus-
tele vastuseid saada, abiks taro- 
ja inglikaardid. Helista 900 
1727 ja vali 7, vastan 24/7. 
Ennustaja Miia

• Elus on 
olukordi, 
kus vajame 
vihjeid, 
märke või 
nõuandeid. 
Helista
900 1727 ja vali 6, vastan 24/7. 
Ennustaja Hingela

• Kui su 
hinges on 
raskus, siis 
helista
900 1727 
ja vali 5, 
leiame koos lahenduse, kuidas 
edasi minna. Vastan 24/7. 
Ennustaja Merle
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Siiras kaastunne Urvele perega 
kalli isa

LEMBIT RAUDSEPA
surma puhul. 

Maire, Aveli, Juss, Jüri S., Jüri V., 
Alo, Toivo

Mälestame alati toimekat ja 
rõõmsameelset suvilanaabrit

VALTER MÕTTUST
Südamlik kaastunne 

lähedastele. 
Tiina ja Leo

Siiras kaastunne Merikesele 
kalli isa

VALTER MÕTTUSE
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Vabaduse tänava 
koolist

Sügav kaastunne sulle, Hans 
Karvak, isa 

PEETER KARVAKU
surma puhul. 

AS ATKO Bussiliinid 

VALTER MÕTTUS
Mälestame alati abivalmis 
suvilanaabrit ja avaldame 

kaastunnet omastele. 
Gennadi, Alar, Liia, Helle,  

Juhan ja Zenja

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet lastele peredega

AIME UDRASE
kaotuse puhul. 

Helme pensionäride tugigrupp

Avaldame kaastunnet Helgale, 
Jaagule ja kõigile teistele 

lähedastele kalli

KRISTA NELGI
kaotuse puhul. 

Tiina perega ja Inna

Südamlik kaastunne perele 
abikaasa, isa ja vanaisa

VALTER MÕTTUSE
kaotuse puhul. 

Perekonnad Sarapuu ja 
Kõomägi

Siiras kaastunne Avole ja 
Luulele peredega kalli

AMANDA KINNA
surma puhul. 
Vassili perega

Siiras kaastunne Merikesele 
kalli isa

VALTER MÕTTUSE
kaotuse puhul. 

Segakoor Rõõm

Siiras kaastunne Helgale ja 
Jaagule kalli tütre 

KRISTA 
kaotuse puhul. 

Anne ja Tiina peredega

AIME UDRAS
Mälestame ja mäletame. 

Südamlik kaastunne Regina ja 
Peetri peredele. 
KÜ Helme Lehis 

Südamlik kaastunne Helgale 
abikaasaga kalli tütre

KRISTA NELGI
kaotuse puhul. 

Endised kolleegid Mare ja Jaan

Sügav kaastunne abikaasa 
Elvile lastega armsa pereisa

VALTER MÕTTUSE
surma puhul. 

Mälestavad perekonnad Tomp 
ja Lapp.

Südamlik kaastunne Leale ja 
Hansule peredega kalli

PEETER KARVAKU
surma puhul. 
Avo perega

Südamlik kaastunne Merike 
Mõttusele isa

VALTER MÕTTUSE
kaotuse puhul. 

Valga põhikooli pere

Meie kaastunne Tiinale 
abikaasa ja laste peredele isa, 

äia ja vanaisa

ARNE UNDRUSE
kaotuse puhul. 
Marju ja Kalju

Kallis Urve! Siiras kaastunne 
armsa isa

LEMBIT RAUDSEPA
kaotuse puhul. 

Karin, Mairi ja Kaja

Mälestame head naabrit

VALTER MÕTTUST
ja avaldame kaastunnet 

omastele. 
Perekond Kelgumäe

Südamlik kaastunne Tamarale 
perega kalli 

DMITRI KOPPASE
kaotuse puhul. 

KÜ Tähe 16a 4. trepikoja 
elanikud

Südamlik kaastunne Elvile, 
Annelile ja Merikesele

VALTER MÕTTUSE
kaotuse puhul. 

Valli, Eha ja Koidu

Südamlik kaastunne Hansu 
perele kalli

PEETER KARVAKU
surma puhul. 

Naabrid Sulev, Maire, Kersti 
ja Aili

Südamlik kaastunne 
klassijuhataja Vilmale ja laste 
peredele armsa abikaasa, isa 

ja äia

VLADIMIR 
VENTŠIKOVI

kaotuse puhul. 
Lüllemäe kooli 21. lend

Teatame kurbusega, et on 
lahkunud meie armas ema

AIME UDRAS
29.07.1936–06.06.2019

Leinavad tütar ja poeg 
peredega. 

Ärasaatmine 14. juunil kell 12 
Helme kabelis.

Igaveseks kuigi lähed, 
mälestus on jääv. 
Muld ei seda matta suuda, 
meelde meile jääd.

Sügav kaastunne omastele

LEMBIT RAUDSEPA
kaotuse puhul. 

Mirjam, Irma, Rauno, Gert ja 
Liisa

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

Südamlik kaastunne Kaidole, 
emale, isale, õele ja Eerole 

lastega kalli

KRISTA NELGI
surma puhul. 

Mälestavad Maria, Jaan, Anneli, 
Kristjan ja Kersti lastega.

Mõnikord seisatub hetk, 
kuhu sõnad ei mahu...

Siiras kaastunne kallile 
Merikesele perega isa

VALTER MÕTTUSE
kaotuse puhul. 

Leinavad naabripered Teder, 
Suzi, Vaard, Jantsikene, Juul, 

Kalvet, Ilves, Avtomonov.

Kullerkupud, jaanililled
ema haual õitsegu... 

LULA MIKKAL

Head naabrit ja lahket torditädi 
mälestavad ning avaldavad 
kaastunnet omastele Helmi 

ja Maanus ning Luida ja Tiina 
perega.

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

Südamlik kaastunne kõikidele 
lähedastele kalli

ARNE UNDRUSE
surma puhul. 

Silvia, Vello, Kaja, Vahur, Veiko 
ja Kadri peredega

Aeg seda kaotust ei kustuta eal,
süda sind ikka meeles peab...

LEMBIT RAUDSEPP

Südamlik kaastunne Urvele 
perega kalli isa, vanaisa, 

vanavanaisa ja äia kaotuse 
puhul. Alice, Heido ja Heino

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

Südamlik kaastunne perele 
kalli isa, vanaisa ja vanavanaisa

LEMBIT RAUDSEPA
surma puhul. 

Ranno perega, Eve ja Heiki

Me mõtetes elad Sa ikka,
elad edasi sõprade seas...

Südamlik kaastunne Elvile ja 
tütarde peredele kalli abikaasa, 

isa ja vanaisa

VALTER MÕTTUSE
kaotuse puhul. 

Ants ja Asta

VALTER MÕTTUS

Mälestame endist töökaaslast 
Valga lihatööstuse päevilt.

Elmut, Kalev ja Kalle

Mälestuste kangas 
on katkenud üks lõim...

Meenutame head sõpra ja 
käsitöömeistrit

AIME UDRAST
ja avaldame kaastunnet 

omastele. 
Helme käsitööring

Avaldame kaastunnet Urvele, 
Urmasele ja Urmole armsa isa, 

vanaisa ja vanavanaisa

LEMBIT RAUDSEPA
kaotuse puhu. 

Perekonnad Sildnik, T. Kaudne, 
M. Kaudne ja Liivak

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

Südamlik kaastunne Helgale, 
Jaagule ja kõigile teistele 

lähedastele kalli

KRISTA NELGI
kaotuse puhul. 

Eda, Lisel, Eha, Külli, Ilme ja 
Malle

Tunde tasa lööb aegade kell, 
jääb alles mälestus, hea ja hell...

Avaldame sügavat kaastunnet 
Merikesele perega kalli isa ja 

vanaisa 

VALTER MÕTTUSE
kaotuse puhul. 
Klassikaaslased

Mälestus on kustumatu viis, 
mis heliseb igavesti...

LULA MIKKAL

Kallist naabritädi leinavad Reet, 
Kadri ja Tauno peredega. 

Südamlik kaastunne 
lähedastele.

Vaikselt kustus hele valgus,
täis sai sinu eluring...

Südamlik kaastunne Tiinale 
kalli abikaasa

ARNE UNDRUSE
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Walko lasteaiast

Mälestame toredat ja 
rõõmsameelset naabrimeest

LEMBIT RAUDSEPPA
Südamlik kaastunne Urvele, 

Urmasele ja Urmole peredega 
armsa isa, vanaisa ja äia 

kaotuse puhul. 
Olavi ja Maie peredega, Elli ja 

Kaido

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Siiras kaastunne Urvele ja 
Urmasele kalli isa

LEMBIT RAUDSEPA
kaotuse puhul. 

Taavi, Margus, Silvi

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

Südamlik kaastunne Elvile 
abikaasa, Merikesele ja 

Annelile peredega kalli isa, 
vanaisa ja vanavanaisa 

VALTER MÕTTUSE
kaotuse puhul. 

Volli, Juuli ning Maria ja Janar 
peredega

Südamlik kaastunne Elviirale, 
Annelile, Merikesele ja teistele 

omastele kalli

VALTER MÕTTUSE
surma puhul. 

Endised töökaaslased Walko 
lasteaiast Asta, Viktor, Katrin, 

Sirje, Heike, Riina, Maimo, 
Margit

Teatame sügava kurbusega,  
et on lahkunud meie armas

ARNE UNDRUS
31.07.1950–08.06.2019

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 15. juunil kell 10 
Võru haigla leinasaalis. Pärgi ja 

kimpe palutakse mitte tuua.

Silmanurgas kalliskivi, 
lein on selle nimi...

Südamlik kaastunne Urvele, 
Kalevile, Kristo perele ja 

Urmasele kalli isa, äia, vanaisa 
ja vanavanaisa

LEMBIT RAUDSEPA
kaotuse puhul. 

Kaja, Üllar, Katre, Külli ja Mailis 

Aeg seda kaotust ei kustuta eal. 
Süda Sind ikka meeles peab. 
Elu on tundmatu tee,
keegi ei tea, kus lõppeb see.

Sügav kaastunne Helgale, 
Jaagule, Andrele, Kevinile, 

Eerole, Kaidile, Kaidole ja Milvi 
perele

KRISTA NELGI
kaotuse puhul. 

Mälestab Koidu Lüllemäelt.

Tähtede taga kord  
koidab sul taevas, 
ootus ja lootus  
seal täide sul läeb...

Südamlik kaastunne 
Merikesele perega kalli isa 

VALTER MÕTTUSE
kaotuse puhul.

Karula Maarja koguduse 
laulukoor

On inimelu nagu lill: 
ta puhkeb, õitseb
ja siis närtsib. 
Jääb järele vaid mälestus...

Kallist lapsepõlvenaabrit,  
head inimest

LUULE MIKKALIT
mälestavad Aino ja Maret. 
Tunneme kaasa omastele.

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

Südamlik kaastunne Vilmale, 
Dianale ja Aivarile peredega 

kalli

VLADIMIR 
VENTŠIKOVI

kaotuse puhul. 
Teet, Taimi, Keteri, Ernst

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

Mälestame endist Taagepera 
haigla arsti

URVE SILANDIT
Endised töökaaslased Ille, 

Helju, Ülle, Aime, Laine, Heida, 
Guido, Ene ja Toomas

Head mälestused Sinust  
meile jäävad...

Mälestame sõbralikku endist 
naabrimeest ja avaldame siirast 
kaastunnet lastele peredega ja 

õele kalli

LEMBIT RAUDSEPA
surma puhul. 

Perekond Uustalod

Südamlik kaastunne Elvile, 
Merikesele ja Annelile 

peredega kalli abikaasa, isa ja 
vanaisa

VALTER MÕTTUSE
kaotuse puhul. 

Juhan, Laili ja Marek

Ei ole lohutust, 
mis vaigistaks te leina...

Siiras kaastunne Annelile 
perega kalli

VALTER MÕTTUSE
kaotuse puhul. 

Segakoor U-TUUR


