
Toores lepp, kask, saar. 
Tel 5301 8317.

Toores lepp, kask, saar. 
Tel 5563 8552.

Müüa turbaga sõnnikut. 
Tel 550 4535.

Müüa põranda-, voodri- ja ehi-
tuslaudu. Eri laiused. Vedu ta-
suta. Tel 506 4651.

Otse tootjalt puidubrikett al 
130 €, turbabrikett al 130 €, pre-
mium-pelletid al 185 €, pakitud 
kivisüsi al 230 €, kütteklotsid 
al 1,50 €,  kuiv kask 30 cm, al 
2,30 €. Vedu tel 506 8501, kütte-
ladu24.ee.

LOOMAD
Müüa Eesti raamil 10 mesi-
lasperet 30-st ostja valikul. Päe-
val tuled, vaatad lendu, valid 
välja, õhtul viid koju oma taara-
ga, kuhu mahub 8 raami. Kiirus-
ta, korje algas! Tel 510 2417.

OÜ NTN Teenused ostab vei-
seid kombinaati ja elu peale 
(lehmad, mullikad, pullid). Ta-
sume kohe, soovi korral sulara-
has. Tel 5551 2929.

OST
Ostame kasvavaid metsasid, 
lagedaid metsamaid ja põllu-
maad üle Eesti. Info 
tel 5637 9375, 
kurmivilla@gmail.com.

Voodrilaud.ee, parim hind. 
Tel 513 2021.

Puidubrikett. Tel 512 0411.

30 cm kuiv lepp, 2,50 €; kask 3 
€, 40 l võrgus, turbabrikett 84 
tk alusel 900 kg, kasepuidubri-
kett 96 tk alusel 960 kg, 8 mm 
heledad premium-pelletid 975 
kg alusel, al 200 €. Tasumine 
ülekandega, kaardiga ja sulas. 
Tel 5373 3626.

Küttepuud. Tel 5373 3320.

Lepaküttepuud 33 €/rm. 
Tel 5562 9285.

Märg lepp, kuiv kask. 
Tel 5384 4044.

Müüa ehituslikku saematerja-
li, voodri-, põranda-, terrassi-
laudu ja servamata laudu. Pik-
kused 3–6 m. Laudade värvimi-
ne. Vedu üle Eesti  tasuta. 
Tel 528 2268.

Märjad ja kuivad küttepuud. 
Tel 5611 0162.

Müüa märgi halupuid. Lepp 35 
€ ruum ja saar 40 € ruum. Halu-
mõõt 50 cm. Veopiirkond Abja, 
Karksi, Viljandi ja nende lähi-
ümbrus tasuta. Väikseim kogus 
kohaletoomisel 5 ruumi. Lisain-
fo telefonil 517 2431.

Müüa suures valikus saemater-
jali (talad, lauad, kuivatatud 
materjal) Viljandis Pärnu mnt 
37. Tel 520 4487.

OÜ Lumbar ostab lepikute raie-
õigust, virnastatud võsa ja vir-
nastatud küttepuid Viljandi- ja 
Pärnumaal. Tel 5356 9290, pee-
ter@lumbar.ee.

PÕLLUNDUS
Hobuse kõdusõnnik kotiga ko-
ju. Tel 5351 2654.

Müüa toidukartuleid «Afra», 8 
€ võrk (võrgus 25 kg). Kojuvedu. 
Tel 516 5187.

Hobusesõnnik. Tel 5450 8055.

Müüa T-40 AHM sahaga, käigu-
poolitajaga, 3300 €. Tel 5618 1381.

Müüa toidukartuleid. Kojuve-
du. Tel 520 5578.

TEADE
Viljandi Vallavalitsus teatab de-
tailplaneeringu algatamisest 
Jämejala külas SA Viljandi 
Haigla katastriüksusel 
89801:001:0502 vallavalitsuse 
01.04.2020 korralduse nr 271 
alusel. Detailplaneeringu koos-
tamise eesmärk on tervishoiu ja 
sotsiaalhoolekandeasutuse ots-
tarbega krundi ehitusõiguse 
määramine, millega kavanda-
takse olemasolevate ehitiste 
lammutamist, rekonstrueeri-
mist ja uute hoonete rajamist. 
Detailplaneering ei muuda üld-
planeeringut. Olulist keskkon-
namõju ette ei nähta.

Ennustusliin 0,95 €/min. 
Tel 900 3014.

Ohtlike puude lõikus. 
Tel 5662 2071.

Septikute, biopuhastite, kaevu-
pumpade, vee- ja kanalisat-
sioonitorustike müük ja pai-
galdus. Tel 5306 5322, 
info@reovesi.ee.

Sõiduautode ja kaubikute pleki-
tööd, kerevenitustööd, maalri-
tööd. Kasko- ja kindlustusjuhtu-
mid. Asendusauto. Viljandis. 
Tel 520 4487.

Teeme ehitus- ja remonditöid, 
nii suuremaid kui ka väikse-
maid. Helista ja küsi hinnapak-
kumist! Kõikidele töödele ga-
rantii! Tel 5399 7995, Fateh OÜ.

Teeme üldehitus-, katuse- ja 
fassaaditöid. Tel 5196 9423.

Vannitoafirma renoveerib ja 
ehitab uusi vannitube. Teeme 
ka sise-, välis- ja üldehitustöid. 
Tel 631 3330.

MÜÜK
3 m küttepuud. Koorem 7 tm 
(10–11 rm). Hind al 280 €. 
Tel 527 5868.

Kuivad pakitud kütteklotsid. 
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Kuivad ja märjad küttepuud. 
Tel 502 9596.

Põhusõnnik. Tel  5301 8317.

Rakkekaevude kaevamine, pu-
hastamine ja remont. 
Tel 5638 1774.

Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine. Tel 5679 3951.

Sise-, välis- ja remonditööd: 
krohv, betoon, plaadid, tapeet, 
värv, lakk, õlitamine jm. Garan-
tii 2 a. Tel 5366 9108. OÜ A1 Ehi-
tusviimistlus.

Torutööd. Tel 5344 4694.

Tänavakivide paigaldamine, 
piirdeaiad, haljastustööd. 
Tel 506 5614.

Tänavakivide paigaldus. 
Tel 5347 2474.

Tänavakivide paigaldus ja 
maalritööd. Tel 5617 9189.

Õunapuulõikus. Tel 5610 4434.

Firmalt kõik üldehitustööd 
ning korterite ja vannitubade 
remonditööd. Garantii. 
Tel 5344 5466.

Kaardid ennustavad 24/7. 
Tel 900 1727. Päeva tarokaart: 
ennustus.ee.

Liikuv saekaater. Tel 502 6732.

Nõuandeliin tel 900 5020 (kõne 
hind 0,97 €/minut). Eraelu- ja 
suhteprobleemide nõustamine. 
Kui vajate lahendusi ja hinge-
abi, annab nõuandeliin häid 
soovitusi.

KI NNISVARA
Ostan garaaži Viljandis. 
Tel 5550 5505.

SÕI DUKI D
Ostame 1980.–2012. a autosid. 
Tel 5555 8120.

Ostame sõidukeid, registrist 
kustutamine. Melmar Autolam-
mutus, tel 502 5985.

Ostan autoromu.  Registrist 
kustutamine. Tel 5630 5525.

TE E NUSE D
Ehitustööd sees ja väljas. 
Tel 527 8197.

Elektritööd 24/7. Tel 5668 4254.

Katuste ehitus ja remont. 
Tel 5377 2909.

Korstnapühkimine ja pottse-
patööd. Tel 515 0511.

Muruniiduki ja murutraktori 
hooldus kontaktivabalt kliendi 
juures. Helista tel 5349 9211, 
www.niidukimeister.com.

Puur- ja küttekaevude puuri-
mine; pumpade, rauaeraldus-
filtrite ja septikute paigaldus; 
vee-, kaevu-, kanalisatsiooni-
tööd. Tel 521 7415, www.balti-
puurkaev.ee.
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In memoriam

ANNE MANDRI
19. IV 1947 – 6. IV 2020

Üks elutee on lõpule jõud-
nud. Lahkunud on suure sü-
damega õpetaja, kolleeg, 
laulukaaslane ja sõber.

Anne Mandri õppis üli-
koolis saksa keele õpeta-
jaks, see oli tema kutsumus 
ja kirg elu lõpuni. Ta asus 
Mustla Keskkoolis tööle aas-
tal 1970. Vahepeal sai Au-
gust Rulli nimelisest Mustla 
Keskkoolist Tarvastu Güm-
naasium, kus ta töötas kuni 
pensionile jäämiseni 2013.

Anne oli oma tööle pü-
hendunud, ta oli väga põhja-
lik ja nõudlik ning seda mit-
te ainult õpilaste suhtes, 
vaid eeskätt esitas ta kõrged 
nõudmised just iseendale. 
Ta armastas oma õpilasi. Ta 
on öelnud ühes oma interv-
juus kooli ajalehele: «Mind 
paeluvad õpilased, kes nõua-
vad nii minult kui endalt, 
kelle jaoks tahan end pide-
valt täiendada, eluga kursis 
olla.» Anne ei teinud midagi 
poolikult, tema tunnid olid 
sisukad, huvitavad ja metoo-
diliselt mitmekesised. Tema 
õpilased olid edukad vaba-
riiklikel olümpiaadidel ja 
konkurssidel ning esindasid 
kooli ja maakonda kõige 
väärikamal moel. Anne oli 
aastaid Viljandi maakonna 
saksa keele õpetajate aine-
ühenduse esimees ja vaba-
riikliku saksa keele õpetaja-
te seltsi liige. Ta on olnud 
mitme saksa keele õpiku 
kaasautor.

Tema paljudest rahvus-
vahelistest kontaktidest kas-
vas välja noortekohtumine 
Sommercamp. Algatuse elu-
jõulisust kinnitab tõik, et 
Tarvastu, Läti Jelgava Spi-
dola gümnaasiumi ja Saksa-
maa Kaiserslauterni Albert 
Schweitzeri gümnaasiumi 

kokkusaamine sai möödu-
nud sügisel teoks juba 21. 
korda ning on oodatud sünd-
mus tänastelegi õpilastele.

Ühest Anne hobist sai 
mõneks ajaks koguni töö – 
oskus teha väga ilusat käsi-
tööd viis selleni, et temast 
sai ka käsitööõpetaja. Tema 
juhendamisel tehtud ilusad 
ja väga hästi viimistletud 
tööd pälvisid kiidusõnu 
maakonna käsitöönäitustel.

Anne armastas väga 
muusikat ning tihti kõlasid 
tema tundides laul ja kitar-
rimäng. Kui Tarvastus loodi 
segakoor Üits Viis, oli tema 
üks asutajaliikmetest. Ta oli 
aldirühma tugisammas, lau-
luproovides alati kohal, hää-
lepartii kodus selgeks õpi-
tud. Temast jääb maha väär-
tuslik foto- ja videoarhiiv, 
mille ta oma kaamerasilma-
ga jäädvustas.

Anne töö ja tegemised 
on leidnud tunnustust nii 
oma koduvallas, maakonnas 
kui ka vabariigis.

Avaldame sügavat kaas-
tunnet lähedastele.

Tarvastu Gümnaasium
Viljandimaa saksa keele 

õpetajate aineühendus
Segakoor Üits Viis

Siiras kaastunne Joel 
Mandrile lähedastega kalli ema

ANNE MANDRI

kaotuse puhul.

AS-i Kolmeks kollektiiv

Sügav kaastunne Ülole armsa 
abikaasa, Joelile ja Märdile 
peredega kalli ema ja vanaema

ANNE MANDRI
kaotuse puhul. 

Arvo ja Tiia, Kärt ning 
Mart peredega

Südamlik kaastunne Ülole 
ning Joelile ja Märdile peredega 
kalli

ANNE MANDRI

kaotuse puhul. 

Andrus, Liina, Liis

Nüüd on jäänud vaid mälestus ... 
Südamlik kaastunne lastele 

peredega
JÜRI HAARAKALJU

kaotuse puhul. 
Head sõpra mälestab Jaan 

perega.

Avaldame kaastunnet Pilvile 
lastega

HEINO PETERSONI

lahkumise puhul. 

Anne ja Alari

Kuigi rohtuvad rajad, 
ei unune koosveedetud ajad.

Mälestame kallist 
HEINO TUULINGUT
10. IV 1940 – 3. I 2000

80. sünniaastapäeval. 
Lesk, lapsed ja lapselapsed peredega

Elu on laul, on habras ta viis ...
Hüvasti, hea sõber ja 

laulukaaslane
ANNE MANDRI

Südamlik kaastunne Joelile ja 
kogu perele. 

Sindi laulukoor

Mälestame alati armastavat ja 
hoolivat klassijuhatajat

ANNE MANDRIT

Aitäh, et olid meie jaoks alati 
olemas! Sügav kaastunne perele.

Tarvastu gümnaasiumi 53. lend

Avaldame kaastunnet Pilvile 
perega abikaasa

HEINO PETERSONI

kaotuse puhul. 

Endised töökaaslased Mulgi 
Reiside päevilt

Avaldame siirast kaastunnet 
kolleeg Yulia Ryabininale kalli 
isa 

YURI TANANAEVI 
kaotuse puhul. 

Omniva 

Valus on mõelda, et Sind pole 
ja iial Sa meie juurde ei tule.

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli abikaasa, ema, 
vanaema ja vanavanaema 

ANNE MANDRI

kaotuse puhul.

Heli, Tõnu, Agnes ja Eha

Ma oma laulud jätan siiski siia ...

Kallist laulukaaslast

ANNE MANDRIT

mälestab sügavas leinas endise 
Mustla linna kultuurimaja 
naisansambel.

Sügav kaastunne Ülole laste 
peredega.

Südamlik kaastunne Ülole, 
Joelile ja Märdile kalli

ANNE MANDRI

kaotuse puhul. 

Tarmo ja Evi

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

ANNE MANDRI

kaotuse puhul.

Helle ja Kalev

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestustemaa ...

Mälestame kallist

HEINO PETERSONI

Südamlik kaastunne 
lähedastele. 

Vend Jaan perega

Avaldan kaastunnet Reinule 
ja Atsile kalli ema

LINDA SAARE

kaotuse puhul.

Arnold

Südamlik kaastunne 
lähedastele 

ANNE MANDRI

kaotuse puhul. 

Perekond Rahv

Mälestame hingelt noort ja 
hella, unustamatut kallist 
kolleegi ja peresõpra 

ANNE MANDRIT
Sügav kaastunne abikaasa Ülole, 
poegadele ja nende peredele. 

Helgi ja Ahto

Südamlik kaastunne Enele 
perega kalli

HEINO PETERSONI

kaotuse puhul.

Larissa perega  

Kui on kustund viimne lootus, 
läinud looja valguskiir, 
hinga sisse, lase valla 
julgel häälel lauluviis!

Mälestame armsat 
laulukaaslast ja avaldame 
kaastunnet Joelile kalli ema

ANNE MANDRI

surma puhul. 

Naisansambel Jaaniko

Mõnikord seisatab hetk,
kuhu sõnad ei mahu ...

ANNE MANDRI

Unustamatut Õpetajat 
mälestab ja avaldab sügavat 
kaastunnet kõigile lähedastele 
Viljandi valla haridusvaldkond.

Südamlik kaastunne Ülole ja 
kõigile omastele kalli

ANNE MANDRI

kaotuse puhul.

Ülle ja Toomas

Mälestame kallist

ANNE MANDRIT

Südamlik kaastunne Ülole ja 
lastele peredega. 

Aala lastega

Südamlik kaastunne Eretile ja 
Ethelile armsa isa

EEVAR ROOSNA 

kaotuse puhul.

Ave ja Marge

Meie siiras kaastunne Eretile, 
Ethelile ja Ericule isa ja vanaisa

EEVAR ROOSNA 

kaotuse puhul.

Merike ja Ant, Relika ja 
Anti peredega

Südamlik kaastunne Ülole, 
Joelile ja Märdile peredega kalli

ANNE MANDRI

kaotuse puhul. 

Mariina, Haivo ja Marge, 
Janek peredega

Me südameis Sa ikka elad, 
jääd mõtteis meie keskele …

Lahkus meie kallis abikaasa, ema, vanaema ja 
vanavanaema

ANNE MANDRI

19. IV 1947 – 6. IV 2020

Perekond Mandri

Ajavoogude sees
kannab mind
elulootuste laev ...
K. Tamra

Mälestame kauaaegset 
õpetajat

ANNE MANDRIT

Siiras kaastunne omastele.

Tarvastu gümnaasiumi pere

Avaldame sügavat kaastunnet 
Joelile perega kalli ema

ANNE MANDRI

kaotuse puhul.

KÜ Harju 2 elanikud

Ei tohi sind viia see teedepael, 
kust tagasi tulla ei saada. 
Luiged lahkuvad taevalael, 
sa ei lähe ju nendega kaasa ...

Lahkus armas isa, vanaisa ja abikaasa

EEVAR ROOSNA 

23. VII 1937 – 7. IV 2020

Leinavad lapsed peredega ja abikaasa.
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