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LOOMAD

Eesti Muna OÜ müüb Põlvamaal 
Rosma külas teisipäeviti, kolma-
päeviti ja reedeti kell 9-15 mune-
jaid kanu hinnaga 1 €/tk, e� e-
registreerimine tel 5387 4050.

Leitud 22.07.21 Valga vallast 
Purgitsa külast isane sõbralik 
koer. Kaelas must kaelarihm. 
Ootab omanikku Valga loomade 
varjupaigas Laatsi 11a, 
tel 529 9880.

Linnu talu Tagulas Valgamaal 
müüb aasta munenud valgeid 
Nick Chicki ja pruune Brown 
Nicki munakanu 1 €/tk, E-L 
kl 8-13. Tel 503 1485, 501 7500, 
767 9426.

Ostan lambaid. Tel 590 1418.

KINNISVARA

Anda üürile äripind Valga kesk-
linnas Pärna pst 1 (165 m2, 1. k, 
sobib ka toitlustuseks). 
Tel 5663 0756.

Metsa ja põllumaa ost, ka võsas-
tunud, maharaiutud metsalanke, 
noorendikke, raieõigust. 
Tel 5660 8810.

Ostan 3-toalise korteri Põlvas. 
Võib vajada remonti. 
Tel 5348 8048.

Ostan maja Tõrva linnas. 
Tel 5649 3705.

Ostan metsa- ja põllumaad. 
Tel 552 7322.

OÜ Estest PR ostab 
metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215.

Ostan talu Lõuna-Eestis koos 
maaga. Hoone(d) võivad vajada 
remonti ja ümbrus korrastamist. 
Pakkumised saata tel 5347 0779 
või sugavpohi@gmail.com.

Ostan Põlvamaal talukoha või 
kinnistu veekogu ääres. 
Tel 5850 4561.

Ostan väiksema talukoha, võib 
ka koos metsa ja maaga. 
Tel 513 9927.

Soomes tegutsev e� evõte otsib 
oma kollektiivi vastutustundlikku 
töömeest või -naist, kes oskab 
iseseisvalt lahendada erinevaid 
tööalaseid probleeme, omab 
kogemust ja tahet tööd teha. Töö 
toimub Helsingis ja lähiümbruses. 
Tööks on sisetööd (parketi, lami-
naadi, liistude, mööbli paigaldus 
jne), siseviimistlus (pahteldus, 
värvimine jne), plaatimistööd 
(WCd, vannitoad jne). Töötajalt 
ootame töökust, juhilubade 
olemasolu, kasuks tuleb soome/
inglise keele oskus suhtlusta-
sandil. Palk vastavalt oskustele, 
üldiselt kokkulepitud objekti 
hinnad + lisatöö tunni hinnaga 
15-18 €/h bruto. Vajadusel abis-
tame elamise leidmisel. Kui 
tunned, et oled hea ehitaja ning 
soovid tulla meie juurde oma 
oskusi näitama, siis saada oma 
CV aadressile 
marcoremontit@gmail.com, 
lisainfo tel +358 40 379 3621.

SKAN HOLZ Helme AS pakub 
tööd tootmise abitöölistele, 
puidupingitöölistele ja aiama-
jade pakkijatele. CV palun saata 
marika@skanholz.ee, 
tel 767 9260.

Võtame tööle juurdelõikaja, 
töödejuhataja-tehnoloogi, 
näidiste õmbleja, õmblejaid
naiste moerõivaid valmistavasse 
e� evõ� esse Võru linnas. 
Tel +372 518 7229.

PÕLLUNDUS

E� evõte ostab otra, nisu, kaera. 
Tel 5637 9375.

Ostan MTZ-82-1025, 3, DT-74,75, 
T-150, Kirovets, TDT-55, T-130, 
DON, Niva, Jennisei kombaini, 
lääne ja Vene veoautosid ja 
busse. Tel 5199 6548.

SÕIDUKID

Ostan teie kaua seisnud auto. 
Eriti pakuvad huvi Toyotad ja 
Saksa bensiini mahtuniver-
saalid. Pakkuda võib kõike. 
Maksan parimat hinda. 
Tel 5344 9177.

Sõiduautode kokkuost. 
Tel 553 3060.

Sõidukite müük järelmaksuga 
Valgas Transpordi tn 9. Autode ja 
kaubikute ost, müük, vahetus ja 
tellimine. www.atfan.ee, 
tel 518 7500

Tehnikahuviline ostaks nelja-
ra� alise sõbra. Uus või vana, 
katkine või terve, auto või 
traktor. Kõik pakkumised 
oodatud. Ümbervormistamine 
kohe. Tel 5356 1164.

Ostan igas seisukorras auto. 
Sobivad nii korralikud autod kui 
ka seisma jäänud, avariilised, 
rikkega. Kustutan autod regist-
rist, maksan parimat hinda. Huvi 
pakuvad ka traktorid ja muu 
tehnika. Tel 5388 0780.

Kaardid ennustavad
tel 900 1727. 24/7.

Kaevude puhastus, septikute 
paigaldus, veetorustike ja kana-
lisatsiooni rajamine.
Tel 5813 5496, www.santeenus.ee.

Katuse-, fassaadi- ja üldehitus-
tööd. Tel 5373 3899.

Katuse- ja plekksepatööd
(korstnamütsid, katuseluugid, 
akna veeplekid jne), vihmavee-
süsteemid. www.goldre.ee, 
tel 5695 6885.

Katusepesu ja värvimine. 
Tel 5663 6540.

Katuste, fassaadide, aedade 
pesu ja värvimistööd, rennide 
puhastus. Tel 5638 8994.

Katuste ja fassaadide pesemine 
ja värvimine. Tel 501 0834.

Korstnapühkija, ka maale, 
redel kaasas. Ametlik akt. 
Tel 5191 6605.

Kü� e-, vee- ja kanalisatsiooni-
tööd, kliimaseadmete paigaldus 
ja hooldus, septikud/biopu-
hastid. Teras/Press OÜ, 
tel 5688 7983, 
aikopatlep@gmail.com

Mobiilne saekaater tuleb sinu 
koju või metsa. Elektrit ei vaja. 
Tel 5694 7159.

Mustkunstnik, õhtujuht, DJ, 
pulmaisa. Tel 5344 9894, 
www.korraldajad.ee.

Mööbli kokkupanek. 
Tel 5909 0312.

Ohtlike puude langetamine. 
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee

Ohtlike puude raie. Tööd korv-
tõstukiga (21 ja 30 m), kändude 
freesimine, puiduhakkuri 
teenus. Tel 5810 8597, 
info@maastikuhooldus.ee.

OÜ Krohvi Grupp. Ehitame puit-
karkassmaju, kuure. Fassaadide
soojustamine. Tel 509 9581.

DAM OÜ. Kaeve-, planeerimis- 
ja lammutustööd. 18 t roomi-
kekskavaator. Tel 5370 8555.

Polsterdame uksi. Tel 550 7679.

Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. 
Tel 5638 1774.

Rakkekaevude puhastamine, 
süvendamine ja kaevamine. 
Tel 5634 4807.

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

Salvkaevude kaevamine, puhas-
tamine, süvendamine ja remont. 
Rõngaste vahetamine ja kaevu-
pealsete ehitus. Tel 5840 0240.

Salvkaevude kaevamine, puhas-
tamine, süvendamine ja remont. 
Tel 5679 3951.

Ostan Põlvamaal talukoha metsa 
või maaga. Tel 5850 4561.

Ostame metsakinnistuid (ka 
läbiraiutud), põllumaad ja raieõi-
gust. Kinnistute ost ka koos 
hoonete, hüpoteegi, looduskait-
sealade ja kaasomandiga. 
Parimad hinnad! Helista ja küsi 
pakkumist! Tel 5331 1935 või 
info@eramaa.ee.

Üürile anda 1- ja 3-toaline korter 
Turu 10 Valgas (kesklinn, 
puumaja, külm ja soe vesi, 
ahiküte). Tel 5568 6157.

METSAMATERJAL

Haava-, sanglepa-, okaspuu- ja 
kasepalkide, kasepaberipuude, 
3-meetriste kü� epuude ost. 
Tel 5620 8897.

Ostan okaspuupalki ja metsa-
kuiva. Tel 510 0441.

MUUD

RAAMATUOST.EE Hinnad alates 
2 eurot.

TÖÖ

Pakume tööd autojuhile. Vajalik 
CE-kat. Tel 5637 9375.

Pakun tööd Soomes, metsa istu-
tamine, võsalõikus. Tel 5673 9111.

AS Lapi MT ootab oma 
töökasse meeskonda Parksepa 
alevikus METALLKONST-
RUKTSIOONIDE VÄRVIJAT. 
Sinu töö sisu on erinevate 
metallkonstruktsioonide ja 
-toodete värvimine kõrgsurve 
värvipritsiga. 
KEEVITAJAT. Sinu töö sisu on 
detailide keevitamine vastavalt 
joonistele, erinevate metall-
konstruktsioonide ja -toodete 
valmistamine. Pakume Sulle 
stabiilset tööd arenevas e� e-
võ� es, väga motiveerivat 
töötasu + lisatasud ja toetavat 
meeskonda. Palume CV saata 
e-posti aadressil info@lapime-
tall.ee, www.lapimetall.ee.

Rahvusvaheline autojuht saab 
tööd kas Euroopa või Skandi-
naavia suunal. Tel 501 0742.

Tööd saab CE-kategooria 
autojuht. Tel 5836 3974, 
kmjauto@hot.ee.

Vajatakse kiiresti lammutustöö-
lisi Helsingisse, töö pikemaajali-
selt. Info ja CV meilile: 
infosktyot@gmail.com, 
tel +358 4016 65222.

Vajatakse kogemustega ekska-
vaator-kopajuhti Helsingisse,
töö pikemaajaliselt. Info ja CV 
meilile infosktyot@gmail.com, 
tel +358 40166 5222.

Ostan sõidukeid. Seisukord ei ole 
oluline. Romud, kaua seisnud, 
sõidukorras. Kustutame sõiduki 
ka registrist. Tuleme kohale üle 
Eesti. Tel +372 5627 6012.

Ostame autosid, kaubikuid ja 
maastureid. Tel 5693 2565.

Ostan Toyota marki sõidukeid, 
võib olla seisma jäänud, remonti 
vajav ja ilma ülevaatuseta. Helista 
julgelt tel 5678 5520.

TEADE

08.08 kell 9-15 Rukkikuu laat 
Antslas turuplatsil. Korraldaja 
Keskoja OÜ. Tel 5661 8707.

31. juulil (laupäev) kell 9-15 
Viljakuu laat Võrus keskväljakul. 
Tel 5661 8707.

TEENUS

13-tonnise roomikekskavaato-
riga kaevetööd. Kändude juuri-
mine. Tel 514 3747.

Ahjude, pliitide ja kaminate
remont. Tööpiikonna lähtepunkt 
on Tartu. Tel 5594 6425.

Aiad, väravad, automaatikad, 
tõkkepuud. Tel 502 3856.

Arboristitööd: ohtlike puude
hooldus ja raie, hekkide ja vilja-
puude pügamine. Kutsetunnistu-
sega arborist. Tel 5699 9884, 
laur@puujuuksur.ee.

Boilerite paigaldus, puhastus, 
santehnilised tööd, ehitus-
remonditööd. Vannitubade
remont. Tel 5362 6227.

CKE Inkasso OÜ ostab ja 
menetleb võlanõudeid. Rohkem 
infot www.ckeinkasso.ee

EESTI-SISESED JA RAHVUSVA-
HELISED KAUBAVEOD. 
A.KARUSE AS, Valga, Rükkeli 4, 
tel 512 4000, mario@akaruse.ee.

Ehitus- ja remonditööd. 
Aiad, piirded ja terrassid. 
Tel 5852 7204, info@woodzo.eu

Elektritööd. Tel 520 5016.

Elektritööd, projekteerimine, 
elektripaigaldiste kasutusele-
võtu korraldamine. AB Vamar 
OÜ, tel 5844 0544, 
info@vamar.ee.

Fontana Projekt OÜ teostab 
ehitus-, remondi- ja renoveeri-
mistöid, sise- ja välistöid ning 
abi- ja kõrvalhoonete ehitust. 
Tel 5690 0444.

Häälestan kannelt. Tel 5894 7141.

Kaevetööd roomikekskavaatori-
tega (3,8 t ja 9 t), minilaadur 
Avantiga ja laadur-ekskavaato-
riga. Tel 528 3255.

Puur- ja kü� ekaevude puuri-
mine; pumpade, rauaeraldus� lt-
rite ja septikute paigaldus; vee-, 
kaevu-, kanalisatsioonitööd,
www.baltipuurkaev.ee, 
tel 521 7415.

Septikute, biopuhastite
paigaldus. Tel 5757 0202, 
erlend@eestiseptik.ee.

Suure- ja väiksemahulised 
ehitus- ja lammutustööd Lõuna-
Eestis. Tegeleme peamiselt 
aedade ja terrasside ehitusega 
ning oleme kaubikuga abiks 
esemete kolimisel ja transporti-
misel. Küsi pakkumist 
tel 5665 6669, kirjuta meile 
t88mehed@gmail.com või 
Facebooki-lehel Töömehed OÜ.

Teemantpuurimine. 
Tel 5668 9845, 
www.teemantpuur.eu

Vannitubade ja korterite 
remont. Soklite fassaadide 
soojustamine ja muud ehitus- 
ja remon� ööd. Tel 518 6792.

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

Tänavakivide müük ja paigaldus, 
aedade paigaldus. Garantii. 
Tel 5690 0444.

Õhksoojuspumba paigaldus ja 
hooldus. Serti� kaadiga paigal-
daja Kalev Lepistu, tel 5656 2191.

Oleme abiks korterelamute 
korrastamisel (fassaadi-, 
katuse- ja vundamenditööd). 
OÜ SEMT, www.semt.ee, 
tel 506 2377.

Looduskaunis kohas asuv Pere-
hooldus OÜ ootab oma rõõm-
sasse ja väiksesse kogukonda 
vanemaealisi naisterahvaid. 
Kontakt: facebook.com/pere-
hoolduseakad. Tel 5364 1761.

Müüa soodsalt aknaid ja uksi.
Vajadusel ka paigaldus. 
Tel 5681 4102.

OHTLIKE PUUDE LANGETA-
MINE, HOOLDUS JA ÄRAVEDU 
TEGEVUSKINDLUSTUSEGA 
ARBORISTILT. OKSADE TAGASI-
LÕIKUS KATUSTELT. KÄNDUDE 
FREESIMINE. ÜLEKASVANUD 
HEKKIDE LÕIKUS. AEDNIKU 
TEENUSED: HEKKIDE RAJAMINE, 
PUUDE ISTUTAMINE jms. TÖÖ 
KIIRE JA KORRALIK! 12 AASTAT 
KOGEMUST. Tel 5666 7776, 
INFO@VIKATIMEES.EU

Pikaajaline ja tuntud Nõuandeliin 
tel 900 5020 annab teile parimaid 
soovitusi. Eraelu- ja suhteprob-
leemide nõustamine. Kõne hind 
vaid 0,97 €/min. Tel 900 5020.

Teostan siseelektritöid. 
Tel 5353 6160.

MÜÜK

30, 40, 50, 60 cm lõhutud kü� e-
puud: lepp, kask, haab ja 
okaspuu. Vedu tasuta. 
Tel 5620 8897.

30 cm kuiv lepp 2,50 € / 40 l; 30 
cm kuiv kask 3 € / 40 l; puitbri-
ke�  alusel 135 € / 960 kg; 
heledad pelletid 180 € / 975 kg. 
Tel 5373 3626.

www.reinpaul.ee

Pakume tööd
PUIDUHAKKURI
OPERAATORILE

Vajalik C-kategooria 
juhiluba.

Kasuks tuleb töökogemus 
metsatõstukiga.

Väljaõpe kohapeal. 
Töö vahetustega:

6 tööl, 6 vaba.

CV palume saata
kaido@reinpaul.ee,
info tel 5593 3899. 

ÜLDEHITUSTÖÖD
KOGENUD MEISTRITELT!

www.armorfassaad.eu
FB - Armor Group OÜ -

Fassaaditööd
5687 6112

armor@suhtlus.ee

• FASSAADID
• VANNITUBADE 

REMONT
• SISEVIIMISTLUS-

TÖÖD
• KATUSED 

KÜSI
HINNAPAKKUMIST!

• Maakütte paigaldus

WWW.OLLY.EE

TERASKATUSED JA VIHMAVEESÜSTEEMID
OTSE TOOTJALT!

VÕTA KOHE ÜHENDUST!
info@olly.ee , 56 980 949
VÕTA KOHE ÜHENDUST!

Võtame tööle
AUTOPLEKKSEPA  ja  KOMPLEKTEERIJA

Kandideerimise tähtaeg 09.08.2021
Info: Aivar, tel 5566 4433, e-post aivar@varvaltrans.ee
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Alumiiniumkatuseredelid. www.
katuseredelid.ee. Tel 515 9155.

Kalmistupingid. Tel 5625 0812.

Kaminapuud, puitbrikett ja 
kütteklotsid. Tel 5818 8863.

Konservikarbid, kaaned, kaane-
tajad, roostevabad autoklaavid. 
Tel 506 8501.

Saematerjali müük, eri pikkused 
ja ristlõiked, servamata sanglepp, 
okaspuu, kask, kuiv männi-
plank, sauna voodrilauad, lava-
lauad (sanglepp, haab). Transport 
kokkuleppel. Tel 5620 8897.

Saematerjali, tuulekasti-, 
voodri- ja põrandalaudade  
müük Valgas Pärna pst 13.  
Tel 5818 8863.

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

Müüa kuivad küttepuud.  
Tel 528 6403.

Müüa Saksamaal toodetud, 
punase korgiga eetrit.  
Tel 5351 5861.

Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine.  
Tel 5196 2628 või 5354 3002.

Müüa vanem haagissuvila.  
Tel 5343 1950.

Ostan okaspuupalke ja metsa-
kuiva. Tel 510 0441.

Soodsad laotooted: kerised, 
moodulahjud ja -korstnad, 
kaminad, pliidid, tarvikud, deko-
ratiivkivid, kümblustünnid, tünni-
saunad. www.puukeris.ee

Valgamaal müüa liiva, kruusa.  
5 tonni. Tel 527 9707.

OST

Ostan dokumentidega,  
restaureerimist vajava 1964-1967 
toodetud külgkorviga mootor-
ratta KMZ K750M. Pakkuda  
võib ka mittekomplektset ratast.  
Tel 5343 3863, Kalmar.

TUTVUS

Vannitoa ehitus.  
Tel 631 3330.

Otsin lihtsat ja sõbralikku  
50-55 a naist Lõuna-Eestist.  
Tel 5611 1795.

KAMPAANIA: otse tootjalt 6 ja 8 
mm premium-pelletid al 179 €; 
pakitud kasepuitbrikett; turba-
brikett al 130 €; pakitud kivisüsi 
al 245 €; kuivad kütteklotsid 
võrgus al 1,70 €. Vedu.  
Tel 506 8501.

Müüa 45 l võrkkotis kuivad 
kütteklotsid (h 1,70 €) ja kütte-
puud (h 2 €). Tel 5801 5192.

Müüa 45 l võrkkotis kuivad 
kütteklotsid (h 1,50 €) ja kütte-
puud (h 2 €). Tel 5650 2390.

Müüa liiva, kruusa, killustikku, 
sõelmeid, mulda. Kopatööd.  
Tel 528 3255.

Müüa lõhutud küttepuud 
(segapuu ja kask). Tel 5811 0375.

Müüa paksusmasin (töölaius 
600), rihtplate (töölaius 600), 
Bulgaaria telfer tj. 300 kg, 
GAZ-24 esitiivad (Koeru).  
Tel 509 4578.

Müüa pelleteid (6 ja 8 mm). 
Vedu. Tel 528 6403.

Müüa puitbriketti (150 €).  
Tel 528 6403.

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

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

Müüa Valgas kuivad küttepuud 
(40 l kotis, lepp 2 €, kask 2,40 €), 
vedu. Tel 5398 3286.

VANAVARA

Ostan veneaegseid mootorrat-
taid, võrre, mopeede ja nende 
varuosi, muud igasugust vana-
vara. Tel 513 9927.

KASUTATUD ASJAD

Müüa rootorniiduk, täisvintader 
2 hõlmaga, kühvel-kopp, randaal, 
põllurullid, kallutav käru 1 sillaga, 
murutraktor, kartulisaputaja 
1-real, treilerhaagis kv 3500 kg, 
lohisti, traktor T-25 esibuldoose-
riga. Tel 516 3405.

Ostan majapidamise lõpetamisel 
ülejäävaid asju. Tel 5845 5341.

Ostan nostalgilisi nõusid ja 
serviise (ka üksikuid), naiste 
ehteid ja merevaiku. Huvitavad 
ka karpides lusikad, kujud, maalid 
jne. Tel 5356 0761, Liina.

TÄNUAVALDUS

Täname kõiki, kes meie armsa 
VELLO MÜÜRSEPA mälestust 
austasid ja meile toeks olid. 
Lesk ja tütred peredega.

Avaldame kaastunnet 
kauaaegsele koolijuhile  
Aime Lõhmusele venna 

AHTO LÕHMUSE
surma puhul. 

Valga Muusikakool

Ikka mõtetes oleme su juures, 
sinust mälestus püsima jäi. 
Koduõues jälgi nii palju, 
justkui praegu veel 
kuuleks su häält.

LEO HANSI
18.02.1931-31.07.2015

Mälestame kallist isa ja vanaisa 
6. surma-aastapäeva puhul.

Eha, Aivo ja Aive

MILDA SULIN
Mälestame head naabrit. 

Tunneme kaasa lähedastele. 

Viivi, Heinu, Julia, Eda, Lisel

Aeg möödub ja riivab nii mõnda,
elu viib paljugi käest.
Aja õigus on võtta ja anda,
kuid mälestus emast on jääv...

Kallist

SILVIA LEHESTET
25.10.1928–31.07.2020

mälestab 1. surma-aastapäeval 
poeg perega.

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu.

Siiras kaastunne Reinule  
kalli ema

MAIA VALTINI
kaotuse puhul. 

Almer ja Meeri

Tormab me aeg, 
viib kaasa kõik...

Kauaaegset laulukaaslast

MAIA VALTINIT
leinavad Tõrva endise eakate 
ansambli Meenutus lauljad ja 

Milvi.

Mälestama kauaaegset 
naabrinaist 

MAIA  VALTINIT
Tunneme kaasa lähedastele, 

sugulastele ja sõpradele. 

Perekond Umbleja  
vanad ja noored

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Südamlik kaastunne omastele

MAIA VALTINI
kaotuse puhul.  

Naabrid Linda ja Silvi

Suvetuultega läksid Sa teele,
mälestus Sinust 
jääb igavesti meelde...

Mälestame lahkunud

MAIA VALTINIT
Siiras kaastunne abikaasale, 
Reinule ja Margo perele, õe 
perele ja kõigile sugulastele.     

Tõrva Pensionäride Seltsi 
Eluratas juhatus ja liikmed

Mis tulema peab, see tuleb.
Kellel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes võtab ta kambrist tule 
ja süütab taevasse tähe...

Siiras kaastunne Andrusele perega kalli isa, äia ja vanaisa

RIHO  RÄSTA
surma puhul. 

Naabrid Jaak ja Helgi

Armastus sulagu mälestuseks ja valu lauludeks... 
(R. Tagore)

MAIMU  LAAN
Südamlik kaastunne Liivile ema lahkumise puhul.

Kolleegid Tõnismäelt

Aeg annab, aeg võtab, aeg mälestused jätab...

Teatame sügava kurbusega, et lahkus kallis õde ja tädi

MILDA SULIN
19.06.1928–26.07.2021

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 31. juulil kell 12 Lüllemäe kirikus.  
Muldasängitamine Lüllemäe kalmistule.

Ei kustu sugupuu harud, mälestustes nende varud. 
Südameis elad edasi, mälestustes tuled tagasi. 
Aeg sealt lahutussaarele kannab 
ja leinajatele tuge annab.

HELVI MÄLKSOO
Sügav kaastunne õde Heli ja Aaro perele järglastega ning  

abikaasa Toomasele laste peredega. 

Helgi ja Ants Teder

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

Teatame kurbusega, et on lahkunud

MAIA VALTIN
06.10.1939–27.07.2021

Mälestavad omaksed. 

Ärasaatmine 1. augustil kell 14 Helme kabelis.

Suvetuultega läksid sa teele, mälestus Sinust jääb igavesti meelde...

MAIA VALTIN
Südamlik kaastunne omastele kalli abikaasa,  

ema, vanaema ja õe kaotuse puhul.

Naabrid Olga, Veera ja perekond Pärnad

Me jääme mäletama Sind….

HARRY KÄÄRIK
27. oktoober 1952 – 24. märts 2021 

Tõsi on see, et ma isiklikult ei 
tundnud Sind, kuid olin kuulnud 
Sinust ja Su töödest-tegemistest 
nii palju, et sügaval sisimas 
teadsin: Sa olid Tõrva kogukon-
nale oluline tugisammas. 

Sa teenisid siinset rahvast 
oma töö ja inimeseks olemise 
kogemuse kaudu. Sa ehk ei 
rääkinud palju, kuid Sa tegid ja 
andsid oma kaasteelistele ja kogu-
konnale palju ning väärid mäle-
tamist.

Sinu kolleegidega rääkides 
sain teada, et Sinus oli palju eduka 
ja tugeva juhi omadusi, mida oma 
töös oskuslikult kasutasid. Kui ma 
ise Sulle mitu kuud tagasi helis-
tasin ja uurisin, kas Su ettevõte 
osaleks ühe kortermaja rekonst-
rueerimisel, ütlesid Sa, et jätsid 
selle töö noorematele tegijatele. 

Vestlusest Sinuga sain aru, et 
Sind oli kasvatatud teadmises, et 
kui midagi alustad, peab selle 
lõpuni viima. Sina olid omad 
ehitustööd selleks hetkeks lõpe-
tanud. Olid otsustanud edasise elu 
pühendada oma kallitele (nii 
andsid Sa mulle mõista), aga... 
paraku jäi selleks pühendumiseks 
võetud aeg lühikeseks.

24. märtsil saabus ootamatu 
uudis Sinu maise teekonna lõppe-
misest. Sinu eluraamatu viimane 
peatükk oli valmis saanud.

Arusaamatuks jäi vaid, miks 

ma ei ole saanud lugeda ühtki 
järelehüüet Sulle. 

Sulle, kes Sa oma elu jooksul 
panustasid nii Tõrva linna, Tõrva 
valla, Valga maakonna ja ka 
kaugemate piirkondade aren-
gusse, inimestesse.

Jah, ma tean, et ei minek ega 
tulek pole enda teha, vaid see, mis 
sinna vahele jääb. Kuid Sinu 
elutee lõpp saabus vara ja oota-
matult. Ütleksin isegi, et liiga vara 
ja liiga ootamatult. 

Ma usun, et Sul oli veel väga 
palju pereliikmetega plaanis ja nii 
mitmedki tegevused jäid nendega 
pooleli. Lisaks austati ja toetati 
Sind kogukonnas kui vaprat ja 
eeskujuks olevat ettevõtjat. Ometi 
oleme täna olukorras, kuhu sõnad 
enam ära ei mahu...

Tahan öelda Sulle aitäh, 
HARRY! 

Aitäh, et olid Tõrva kogukon-
nale sädeinimene ja tegudele 
suunaja. Head teed Sul minna ja 
rahu olgu Sinuga Su viimses unes, 
kui Sa just sealpool ehitama ei 
hakka...  

Usun siiralt, et Tõrva valla ja 
kogukonna rahvas jääb Sind alati 
hea sõnaga meenutama ja Sinust 
ning Su tegudest puudust tundma.

Mälestades 
Reet Kõvask

Harry Kääriku mälestusteenistus toimub 30. juulil kell 13  
Tarvastu kiriku Peetri koguduses.  

Mälestusteenistusel võivad osaleda kõik, kes soovivad.

Ei ole mõttetult elatud aegu. 
Mõte ei pruugigi selguda praegu. 
Vähemat, rohkemat olla ei võinuks. 
Parajal määral saab elu meilt 
lõivuks. 
Ei ole kaduvaid, kõduvaid aegu. 
Alles jääb hetk, milles asume 
praegu. 
Aeg, mis on tekkinud, enam ei haju,
kui seda jäävust ka meeled ei taju. 
(Artur Alliksaar)

In memoriam
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