
1. oktoober 2021 lõuna-eesti postimees || Kuulutused || 11

KINNISVARA
Annan üürile ilusa 1-toalise korteri 
Valga kesklinnas. Tel 5650 2022.

Müüa 3-toaline keskküttega korter 
Helmes. Korteris on kamin.  
Tel 505 8604.

Müüa suvila 60 m², Tambre 1,  
Kaevu 1. Tel 5373 9398.

Ostame metsakinnistuid (ka läbi-
raiutud), põllumaad ja raieõigust. 
Kinnistute ost ka koos hoonete, 
hüpoteegi, looduskaitsealade ja 
kaasomandiga. Parimad hinnad! 
Helista ja küsi pakkumist!  
Tel 5331 1935 või info@eramaa.ee.

Ostame vanade hoonetega talukoha. 
Soovime privaatset, hea ligipääsu ja 
taastamisvääriliste hoonetega vana 
talu. Meeldiks, kui oleks ka vanu 
abihooneid (ait, küün, saun).  
Tel 5341 6654.

Ostan maja, suvila, krundi  
Valgamaal. Tel 565 5765.

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

Soovin osta garaaži Valgas või 
Valkas. Tel 5306 9811.

Soovin osta maja Tõrva linnas.  
Tel 5649 3705.

LOOMAD
Linnu talu Tagulas Valgamaal müüb 
10 kuud munenud valgeid Nick 
Chicki ja pruune Brown Nicki tõugu 
munakanu 2 €/tk E-L kl 8-13.  
Tel 503 1485, 501 7500, 767 9426.

Ostan lambaid. Tel 5901 1418.

METSAMATERJAL
Ostan metsamaterjali, raieõigust ja 
kasvavat metsa. Tasu kohe ja õigla-
selt. Abistan metsa ülestöötamisel. 
Tel 5884 1203.

Ostan okaspuupalke ja metsakuiva. 
Tel 510 0441.

TÖÖ
Bergermaster OÜ võtab tööle auto-
remondilukksepa/mehaaniku. Täis-
tööaeg, lepinguline. CV ja palgasoov 
saata bergermasterou@gmail.com.

Biltex OÜ pakub tööd metallitööde 
lukksepale, töö sobib ka hakkajale 
pensionärile. Tel 522 2801.

Linnu talu Tagulas Valgamaal otsib 
laotöötajat, kelle ülesandeks saab 
peamiselt munade pakendamine ja 
sorteerimine. Tel 503 1485, 501 7500.

Peri Põllumajanduslik AS otsib oma 
meeskonda poegimis- ja vasika-
lauda töötajat, kes on kohuse-
tundlik, korralik, teistega arvestav 
inimene ja kes ei karda loomi. 
Tööülesanded on vasikate jootmine 
ning ketireas lehmade lüpsmine. 
Pakume vajadusel elamispinda või 
sõidukompensatsiooni.  
Tel 5332 7805.

Peri Põllumajanduslik AS otsib oma 
meeskonda söötjat-traktoristi: töö 
traktoritega, loomade söötmine 
mikseriga (ei tohiks karta loomi). 
Pakume vajadusel elamispinda või 
sõidukompensatsiooni.  
Tel 5332 7805.

Wohom OÜ otsib oma kollektiivi 
moodul- ja elementmajade ehitajat. 
Kandideerimiseks saata CV  
info@wohom.ee või tel 5340 4186.

OÜ Võru Trans otsib oma kollektiivi 
rahvusvaheliste vedude autojuhti. 
Kauba vedu Eesti-Euroopa-Eesti 
suunal. Kandideerimiseks saata CV 
hanno@vorutrans.ee või helistada 
+372 505 4200.

Pakume tööd betoonkonstruktsioo-
nide ehitajatele ja müürseppadele. 
Töö asukoht Võrus. Huvi korral võta 
ühendust tel 5831 9220 või  
tauno@rahmer.ee.

SKAN HOLZ Helme AS pakub tööd 
tootmise abitöölistele, puidupingi-
töölistele ja aiamajade pakkijatele. 
CV palun saata marika@skanholz.ee, 
tel 767 9260.

Soome firma pakub pikaajalist tööd 
kogemustega keevitajale. Palk TESi 
alusel. Tel 505 9220.

Kaardid ennustavad tel 900 1727. 
24/7.

Kaevetööd 14 t ekskavaatoriga.  
Tel 5568 2671.

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

Kalluriteenus ning sõiduautode ja 
väikebusside kere- ja karbitööd.  
Tel 5683 7161.

Katuse-, fassaadi- ja üldehitustööd. 
Tel 5373 3899.

Katusetööd Lõuna-Eestis. Maramaa 
Ehitus, tel 5661 0574.

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

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

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

Ohtlike puude raie. Tööd korvtõstu-
kiga (21 ja 30 m), kändude freesi-
mine, puiduhakkuri teenus.  
Tel 5810 8597,  
info@maastikuhooldus.ee.

Ohtlike puude raie. Võsa-, vilja-
puude-, hekilõikus. koprapoeg@
gmail.com, tel 5336 4265.

OÜ Semt teostab kõikvõimalikke 
EHITUSTÖID. Tel 506 2377,  
www.semt.ee.

Plaatimistööd ja seotud tegevused. 
Torutööd, põrandaküte, kalded ja 
vesieristus. Mugav oleks Antsla 
lähedal. Peeter Rohtmets,  
tel 545 8320.

Prahibussi teenus, laadijad.  
5386 7377.

Puksiirabi, autoabi, romusõidukite 
kokkuost. Tel 565 5765.

Puksiirabi, autoabi, haagiste rent 
Valgas Metsa 23. Tel 565 5765.

Puur- ja küttekaevude puurimine; 
pumpade, rauaeraldusfiltrite ja 
septikute paigaldus; vee-,  
kaevu-, kanalisatsioonitööd,  
www.baltipuurkaev.ee, tel 521 7415.

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

Rakkekaevude puhastamine, kaeva-
mine ja remont. Tel 5634 4807.

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

SOOJUSPUMBAD, KONDITSIO-
NEERID. Tasuta kohaletulek, 
paigaldus, hooldus, garantii.  
Tel 510 3024.

Soojustusvaht – parim materjal 
elumajade seintes olevate tühjade 
õhuvahede täitmiseks. Töö kiire ja 
odav. Tel 5569 7057, 5596 7770.

Teemantpuurimine. Tel 5668 9845, 
www.teemantpuur.eu

Tiigre Teenused OÜ: kaevude kaeva-
mine ja puhastus, ohtlike puude 
raie, hekkide pügamine, võsalõikus. 
Tel 5647 5546.

Tiikide puhastamine, kaevamine. 
Võsagiljotiini teenus. Hoonete 
lammutamine. Tel 5666 4217.

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

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

Võsaraiumise kompleksteenus 
(raiumine + vedu + hakkimine).  
Tel 5620 8613.

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

Vajatakse kogemustega ekska-
vaator-kopajuhti, lammutajaid ja 
abitöölisi Helsingisse, töö  
pikemaajaliselt. Info ja CV 
meilile infosktyot@gmail.com,  
tel +358 4016 65222.

PÕLLUNDUS
Traktorid T16, T25, T40, Belaruss, 
MTZ, John Deere, Massey Fergusson, 
Case. Tel 5787 6262.

Vidriku talu Setomaal Kalatsova 
külas müüb suuremas koguses 
ÕUNU Kuldrenett, Antonovka jm  
1 €/kg. Tel 5348 7236.

Hobuse kõdusõnnik turbaga.  
Tel 5605 1991.

Müüa hapenduskapsast.  
Tel 501 1249.

Müüa kartulisaputaja ning 2 ja 3 
hõlmaga täisvintader. Tel 516 3405.

Müüa traktor T-150K. Tel 5666 4217.

Toon koju toidukartulid (sõnnikuga 
väetatud). Tel 5553 7933.

SÕIDUKID
Ostame kokku vanemaid BENSIINI-
mootoriga sõidukeid. Sobivad nii 
seisnud, ilma ülevaatuseta, vanaraud 
jms. Vajadusel kustutame registrist. 
Pakume parimat hinda!  
Tel 5694 2905.

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

Ostan teie kasutult seisva sõiduki. 
Hind kuni 1000 €. Igas seisukorras! 
Tel 5301 5159.

Sõiduautode kokkuost.  
Tel 553 3060.

Tehnikahuviline ostaks neljaratta-
lise sõbra. Uus või vana, katkine või 
terve, auto või traktor. Kõik pakku-
mised oodatud. Ümbervormistamine 
kohe. Tel 5356 1164.

Igas seisukorras sõidukite 
kokkuost. Ostame nii romusid kui 
ka sõitvaid autosid. Tel 5388 0780.

Müüa UAZ-469 esikannel ja tagu-
mised poritiivad. Tel 5669 1670.

Müüa väga heas korras Renault 
Master 3,5T kallur. Võib sõita 
B-kategooria juhilubadega. Ideaalne 
puude vedamiseks jne. Kasti mõõdud 
3,3 m X 2 m. 6400 €. Tel 5803 3303.

Ostame Jaapani sõiduautosid, 
maastureid ja kaubikuid.  
Tel 5693 2565.

Ostan autosid, seisukord ei ole 
oluline. Sobivad ka seisma jäänud, 
remonti vajavad autod. Tel 553 1989.

Ostan autosid, seisukord ei ole 
oluline. Tel 553 1989.

Soovin osta Toyota Land Cruiseri 
või Hilux kastika. Võib vajada 
nokitsemist. Tel 5552 2223.

TEADE
03.10 kell 9-15 sügislaat Antslas 
turuplatsil. Tel 5661 8707.

10.10 kell 9-15 sügislaat Räpinas 
Tuletõrje väljakul. Tel 5661 8707.

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

Elektritööd. Tel 520 5016.

Elektritööd, projekteerimine, elekt-
ripaigaldiste kasutuselevõtu korral-
damine. AB Vamar OÜ,  
tel 5844 0544, info@vamar.ee.

Fontana Projekt OÜ teostab ehitus-, 
remondi- ja renoveerimistöid, sise- 
ja välistöid ning abi- ja kõrvalhoo-
nete ehitust. Tel 5690 0444.

Hauaplatside korrastamine üle 
Eesti, piirete ehitamine, hauakivide 
ja piirete käsi- ja survepesu, liiva ja 
kruusa vahetus. Tel 5592 3491,  
hauahooldus@muhkel.ee.

Müüa soodsalt aknaid ja uksi. Vaja-
dusel ka paigaldus. Tel 5681 4102.

OHTLIKE PUUDE LANGETAMINE, 
HOOLDUS JA ÄRAVEDU TEGEVUS-
KINDLUSTUSEGA ARBORISTILT. 
KÄNDUDE FREESIMINE. ÜLEKAS-
VANUD HEKKIDE LÕIKUS. TÖÖ 
KIIRE JA KORRALIK! 12 AASTAT 
KOGEMUST. TASUTA KONSULTAT-
SIOON. Tel 5666 7776,  
INFO@VIKATIMEES.EU.

Teeme kõiki lammutustöid, utilisee-
rime prahti. Multiliftkastide rent  
(10 ja 15 m³). Tel 5891 6787.

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

Teostan siseelektritöid.  
Tel 5353 6160.

MÜÜK
30 cm ja 40 l: kuiv lepp 2,65 €, kuiv 
kask 3,10 €. Alusel: puitbrikett 960 
kg, turbabrikett. Hele pellet 975 kg. 
Vedu tasuta. Tel 5373 3626.

Kaminapuud ja kütteklotsid.  
Tel 5818 8863.

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

Otse tootjalt 6 ja 8 mm premium-
pelletid, pakitud kandiline kasebri-
kett, pakitud kandiline turbabrikett, 
pakitud kivisüsi, kuivad kütte-
klotsid. Vedu. Tel 506 8501.

Saematerjali müük koos kohaletoi-
metamisega (ettetellimisel).  
Tel 5683 7161.

Silva-Agro OÜ Sangastes pakub 
laias valikus kaupa nii aeda kui 
ehitusele. Oleme avatud E-R  
kl 8-17.30, L kl 9-15.

Tuulekasti-, voodri- ja põranda-
laudade müük Valgas Pärna pst 13.  
Tel 5818 8863.

Kuivad pakitud kütteklotsid, 
pelletid, puidubrikett. Vedu tasuta. 
Tel 5383 9215.

Müüa 45 l võrkkotis kuivad kütte-
klotsid (1,70 €). Tel 5801 5192.

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

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

Müüa pliidi- ja kaminapuud, kütte-
klotsid. Tel 528 6403.

Müüa puidutreipink (3 faasi); suve-
maja ehituseks sobiv alumiinium-
karkass, 2 x 3 m (1 tk), 2 x 4 m (2 tk).  
Tel 511 0308.

Müüa puutööpink freesiga, vana 
kummut, vana Singeri masin, hapni-
kuballoonid, suur roostevaba 
mahuti. Tel 5196 6919.

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

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

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

Müüa toores lepp (koorem 6 rm). 
Tel 528 6403.

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

Valgamaal müüa liiva, kruusa,  
5 tonni. Tel 527 9705.

OST
Ostan vanu raamatuid, maale, graa-
fikat, münte, postkaarte, paberraha, 
mööblit, nõusid, märke jne. T 
el 5829 9810.

KASUTATUD ASJAD
Müüa kühvel-kopp, põllurullid, 2 ja 
3 hõlmaga täisvintader, kartulisapu-
taja, sügavkobesti, vaheltharija, 
rootorniiduk, treilerhaagis kv 3500 
kg, kallutav käru 1 sillaga, traktor 
T-25. Tel 516 3405.

Ostan majapidamise lõpetamisel 
ülejäävaid asju: raamatuid, nõusid 
jm. Tel 5845 5341.

Ostan raamatuid, vinüülplaate, laua-
nõusid, tarbeklaasi jm vanavara.  
Tel 5804 6910.

JOONISTUS-
VÕISTLUS

 „MINA
MÄRKAN!“

Täpne juhend lounapostimees.ee/minamarkan. 
Lisainfo tel 520 7495, 433 0040

Ootame joonistusi kõigilt Valga-, Võru- ja Põlvamaa eelkoolieal-
istelt lastelt. Teemasid on kokku 14. Iga laps võib joonistada 
ühe pildi iga teema kohta. Laiupidi pilt formaadis A4 palume 
joonistada värvipliiatsiga, kriidiga, akvarellvärvidega, guašiga 
vms. Pildid saatke toimetusse hiljemalt 17. oktoobril! Kõik 
laekuvad tööd ilmuvad Lõuna-Eesti Postimehe digilehes.

Iga teema parimad tööd valime koostööpartnerite 
kaasabil Lõuna-Eesti Postimehe 2022. aasta 
kalendrisse. Võitjatele auhinnad!

Joonistuste teemad:

6
Juuni

Kelleks tahan
saada?

7
Juuli Minu soovikaev

8
August

Tuleviku 
elukutsed

12
Detsember

Minu pere
jõululaud

13
Aasta 2023

Minu unistuste 
rahakassa/pangakaart

14
Esikaas

Rõõmus 
ajakirjanik 

1
Jaanuar

Minu lemmikpood 
COOP

2
Veebruar

Halli lehma saba kirju lehma 
taga, pruuni 
lehma saba halli lehma taga.

3
Märts Mina ja mammut

4
Aprill

Pühad ja munad 
käsikäes

5
Mai

Minu unistuste 
purskkaev

9
September Sügis metsas

10
Oktoober

Kukk

11
November

Meie pere 
kamina ees
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• Maakütte paigaldus

ÜLDEHITUSTÖÖD
KOGENUD MEISTRITELT!

www.armorfassaad.eu
FB - Armor Group OÜ -

Fassaaditööd
5687 6112

armor@suhtlus.ee

• FASSAADID
• VANNITUBADE 

REMONT
• SISEVIIMISTLUS-

TÖÖD
• KATUSED 

KÜSI
HINNAPAKKUMIST!

Hingehoiutelefonil helistamine
on TASUTA.

* surmahirm
* lein
* ärevus
* suitsiidsed mõtted
* eksistentsiaalsed küsimused
* spirituaalsed ja religioossed küsimused
* elumõtte otsingud
* äng ja elu perspektiivi puudumine
* üksindus ja tõrjutus
* suhteprobleemid
* suhtlemispuudus
* häbi- ja süütunne�

Täpsem info telefonist ja hingehoiust
www.hingehoid.ee

Helista, kui vajad abi
järgmiste probleemidega toimetulekul:

TURVAKODUTEENUS
JUHTUMIPÕHINE NÕUSTAMINE

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE
ÕIGUSABI

                                                     Teenused on tasuta. 

Vägivallast on väljapääs. 
Aitame Sul seda leida.

Ei võta sõnad leinavalu, ei kuivata nad pisaraid, 
Sinust mälestus me hinges elab, 
Su hääl me kõrvus ikka kõlab.

Südamlik kaastunne emale, õele perega,  
lastele peredega kalli

KATRIN JÕGEVA
kaotuse puhul. 

Valve laste Terje, Argo, Kadri ja lastelastega

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

KATRIN JÕGEVA

Südamlik kaastunne Ellule ja Marikale  
kalli tütre ja õe kaotuse puhul. 

Riina, Jaan, Milvi ja Albert

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetke ja katkeb siis…

KATRIN JÕGEVA

Sinust mälestus me hinges elab.

Põlva Vallavalitsus, Põlva Vallavolikogu

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

Kauaaegset Põlvamaa kultuurijuhti

PEETER AASA
mälestavad Räpina valla kultuuritöötajad  

ja rahvakultuurikollektiivide juhid. 

Siiras kaastunne omastele.

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

OÜ Roosmashiin kollektiiv avaldab kaastunnet  
Agurile kalli ema ja tema perele

THEA PALO
surma puhul.

Mälestust sa hella pälvid, 
pälvid austust, sõnu häid.

ALLA LAUK

Mälestame kallist tädi. 
Südamlik kaastunne Urmase ja Teele perele. 

Marina ja Sulev lastega

Sinust mälestus me hinges elama jääb. Sinu hääl me kõrvu kõlama jääb. 
Sinu naer me südames helisema jääb...

Teatame sügava kurbusega, et lahkus kallis abikaasa, ema ja vanaema

HELI KÕOMÄGI
15.05.1948–28.09.2021

Leinavad abikaasa, lapsed ja lapselapsed peredega. 

Ärasaatmine 3. oktoobril kl 10.30 Rahumäe kalmistul, Jaama 122, Tartu.

Mõni hetk on valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe väga-väga valus... 
(J. Tätte)

Südamlik kaastunne Algisele perega

ELLE KASEMETSA
kaotuse puhul. 

Perekonnad Leis, Kanarik, Lõiv, Järv, Simso, Mõttus, Jõksid

Kesk ilusat sügist ja päikesekulda
viis Sind tee, kust tagasi ei tulda...

Südamlik kaastunne Rein Raadlale ja teistele lähedastele 
kalli 

AIME RAADLA
kaotuse puhul.

Räpina Vallavolikogu ja Räpina Vallavalitsus

Mälestus püha Sinust hinge jääb helge ja hea. 
Meie mõtetes püsid Sa üha, elad edasi meie seas...

Kallist

ENDEL LUTSU
18.06.1933–03.10.2020

mälestavad 1. surma-aastapäeval 
lesk ja vennatütred peredega.

Kesk ilusat sügist ja päikesekulda 
viis sind tee, kust tagasi ei tulda...

HELI KÕOMÄGI

Südamlik kaastunne Märdile abikaasa, Rihole ja Kadrile  
armsa ema kaotuse puhul.

Mälestavad Saima ja Peeter, Janek perega,  
Ulmar perega, Jaanus perega. 

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

Südamlik kaastunne Margitile, Marisele, Aadole peredega 
armsa ema, vanaema ja õe 

SIGRIDI KRIEGERI
kaotuse puhul. 

Maie ja Kalju

Kesk  10, Valga
kuulutus.ajaleht.ee
E–R 9–17, lõuna 12–12.30
Info 766 1960

Kuulutuste tellimine
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Kuulutuste vastuvõtt Kesk 10, Valga E–R kl 9–17 (lõuna 12–12.30), telefonil 766 1960 ja e-posti aadressil klienditeenindus@lounapostimees.ee.  
Bürooteenused OÜ (Oja 7, Põlva) E–R 9–17 (lõuna 12–13). Kuulutuste tellimine internetist: kuulutus.ajaleht.ee.

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Südamlik kaastunne Arturile 
perega armsa

AINO KARASKI
kaotuse puhul. 

Helmi ja Aino peredega

Mõnikord seisatub hetk, 
kuhu sõnad ei mahu...

Südamlik kaastunne Aadole õe 
ja tema perele kalli

SIGRIDI KRIEGERI
kaotuse puhul. 

Lilli perega

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee...

HELI KÕOMÄGI

Lepatriinu pere leinab meie 
hulgast lahkunud tegusat-

rõõmsameelset endist kolleegi, 
kes oli meie töökaaslane 43 
aastat. Kaastunne omastele. 

Põlva lasteaia Lepatriinu 
töötajad

Südamlik kaastunne 
lähedastele

AINO KARASKI
kaotuse puhul. 

Tiiu

Mälestame ja mäletame

HELI KÕOMÄGE

Avaldame kaastunnet 
lähedastele. 

Aino, Lea, Sirje, Lehte ja Sirje

Kesk ilusat sügist ja päikesekulda
viis sind tee, kust tagasi ei tulda…

ALLA LAUK

Südamlik kaastunne Urmasele 
perega kalli ema ja vanaema 

kaotuse puhul. 
Valve

Kesk ilusat sügist ja päikesekulda
viis sind tee, 
kust tagasi ei tulda…

HELI MÄRTINSON

Südamlik kaastunne Ellele 
perega kalli ema, vanaema ja 

ämma kaotuse puhul. 
KÜ Tähe 16a juhatus

Südamlik kaastunne Ellele 
perega kalli ema, ämma ja 

vanaema 

HELI MÄRTINSONI
kaotuse puhul. 

Haigla puhastusteenindajad, 
Raja, Eha, Niina ja Ilmar

Avaldama kaastunnet heale 
sõbrale Raimole

ELMAR RAUBA
surma puhul. 

Tarmo, Anne-Liis, Meelis ja 
Ester

Silmanurgas kalliskivi,
lein on selle nimi... 

Sügav kaastunne Ellele perega 
kalli ema, ämma ja vanaema

HELI MÄRTINSONI
kaotuse puhul. 

AS Valga Haigla Hooldekodu 
kollektiiv

Avaldame kaastunnet 
lähedastele

AIME RAADLA
kaotuse puhul. 

Ilse ja Jaan 

Südamlik kaastunne Maiele ja 
teistele lähedastele kalli

MADIS RAUDSEPA
kaotuse puhul. 

Orajõe küla elanikud

Mälestame omaaegset ajalehe 
Koit toimetajat

PEETER AASA

Avaldame kaastunnet 
lähedastele. 

Endised kolleegid Sirje, Ilmar, 
Aivar ja Georg

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

Mälestame esimest õpetajat

KATRIN JÕGEVAT
Südamlik kaastunne Ellule ja 
kõigile teistele lähedastele. 

Kaia ja Ülle peredega

Südamlik kaastunne Dianale 
kalli vanaema

NIINA AALDE
kaotuse puhul. 

Karula Hooldemaja pere

On lahkunud üks kaunis hing, 
me mälestus 
jääb saatma sind...

Avaldame kaastunnet 
lähedastele kalli

KATRIN JÕGEVA
surma puhul. 

Ahja kooli hoolekogu

Mälestame head koolijuhti ja 
suurepärast inimest

KATRIN JÕGEVAT

Südamlik kaastunne omastele. 

Friedebert Tuglase nimelise 
Ahja Kooli pere

PEETER AAS

Südamlik kaastunne Kadrile, 
Elvele ja Kuldarile kalli isa ja 
abikaasa lahkumise puhul.

Ive, Siret ja Triin

Teisipäeva hommik tõi kurva uudise: 
kauaaegne Fr. Tuglase nimelise Ahja koo-
li direktor Katrin Jõgeva on suundunud 
igavikuteele. Katrin oli pikka aega hooliv 
juht nii Ahja koolile kui ka lasteaiale. Ta 
teadis, milline väärtus on kodulähedasel 
koolil tuleviku kujundamisel – nii lapse 
väärtuspildi kujundamise kui ka kohaliku 
piirkonna arengu seisukohast. Katrin 
hoolis ka Ahja piirkonna ja teiste väikeste 
maakoolide tulevikust samavõrd, nagu 
oma enda perest. Ta oli valmis olema ha-
riduse teemal eestkõneleja ka väljaspool 
tavapäraseid töökohustusi. Panustas ühis-
kondlikus korras Põlva vallavolikogu 
küla- ja kogukonnaelu komisjoni koossei-
sus. Oli alati valmis aitama ja kaasa mõt-

lema hariduse tulevikuga seotud küsi-
mustes. Kuni tervis lubas, oli ta alati ole-
mas Ahja tulevikuga seotud aruteludel 
ning valutas südant, et koolihoone saaks 
paremasse korda.

Jakob Hurda kultuuripreemia laureaat 
Rein Veidemann on kirjutanud: «Mälestu-
sed on aja varjud, mis ainsana ulatuvad 
Aegade Raamatus kaugemale meist en-
dist.» Ahja koolile ning kogukonnale ja 
Põlvamaa hariduseluga seotud inimestele 
jäävad pikaaegsest Ahja koolijuhist Katrin 
Jõgevast ilusad mälestused.

IGOR TARO,  
PÕLVA MAAVANEM 2016-2017

Meie hulgast on lahkunud kultuuritegelane Peeter 
Aas.

Virumaalt pärit Peeter Aas omandas kõrghari-
duse Eesti Põllumajanduse Akadeemias ja on ag-
ronoomina töötanud.  Suurem osa tema eluteest  
oli aga  seotud humanitaariaga. Nooruses  viljeles 
ta  lühiproosat, mida avaldati EPA almanahhides. 
EPA päevil jõudis Peeter ka ajakirjanduse juurde, 
tehes tihedat  kaastööd  kõrgkooli ajalehele.  Noo-
ruspäevadesse jäi  ka tõstespordiharrastus. 

1987. aastal sai  Peeter Aasast põlvamaalane  –  
Põlva rajoonilehe Koit peatoimetaja. Koos kollee-
gidega tuldi läbi keerulistest aegadest. Peeter 
kuulus Eesti Ajakirjanike Liitu.   

Aastatel 1992-2015 töötas Peeter Aas Põlva 
Maavalitsuses, algul abimaavanema, hiljem osa-
konnajuhatajana. Esialgu oli tegu kultuuriosakon-
naga, kuid  tegevuspõld laienes, kultuurile ja 
spordile lisandus kõigepealt haridus, seejärel sot-
siaaltöö. Erinevate valdkondadega aitasid  toime 
tulla väga hea analüüsivõime, üldistamisoskus ja  
koostöövalmidus. Kindlasti polnud Peeter Aas 
elukauge ametnik. Väga põhjalikult tundis ta maa-
konna kultuurielu – inimesi, tegevusi ja sündmusi, 
samuti materiaalset olukorda.  Ta aitas palju  kaasa 
Põlvamaa raamatukogude ruumiolude paranda-
misele. Peetri kanda oli aastaid maakonna kultuu-
ritöötajate täiendkoolituse korraldamine, mille 
puhul ta pidas väga oluliseks vaimsust. Üheskoos 
tutvuti paljude maakondade kultuurikorralduse-
ga. Unustamatud on õppereisid välismaale (Uk-
raina, Venemaa, Saksamaa, Soome, Poola, Leedu, 
Läti).  Peetril olid tihedad sidemed Põlvamaa 
sõpruspiirkondadega välismaal.  Palju tegi ta Uk-
raina Kulikovka rajooni kolleegide abistamiseks. 

Peeter on öelnud kaaluka sõna ka kolmandas 
sektoris. Ta osales Jakob Hurda nimelise Põlva 
Rahvahariduse Seltsi asutamisel (1995) ja oli üle 
kümne aasta juhatuse liige. Tema initsiatiivil sai 
seltsi üheks juhtmõtteks elukestva õppe viljele-
mine. 

Ta aitas 1997. aastal luua Eesti Kultuuriseltside 
Ühendust (EKSÜ), mis koondab kodu- ja välis-
eesti organisatsioone, olles  aastaid juhatuse liige.  
Peeter Aas oli tegev Eesti Kultuurkapitali taasloo-
misel. Ta oli  Põlvamaa ekspertgrupi esimene 
kontaktisik ja mitmel korral esimees. Koostöös 
Kultuuriministeeriumiga osales ta kultuuripoliiti-
ka põhialuste väljatöötamisel. Peeter Aas oli  kaua-
aegne Eesti  Rahvakultuuri Keskuse nõukogu esi-
mees.  Aastaid oli ta seotud  kodukaunistamise 
liikumisega.   

Peeter Aas on andnud panuse eesti kultuuri 
arengusse mitmel tasandil. Ta mõtestas kultuuri 
sügavalt ja isikupäraselt ning võttis ajakirjanduses 
sõna ka pensionipõlves. Peeter Aas muutus mure-
likuks, kui kultuur taandati pelgalt meelelahutu-
seks. «Kultuuril on asendamatu roll väärtuste loo-
jana,» on tema sõnum.

Inimesena oli Peeter soe ja sõbralik.  Temas 
elasid kenasti  kõrvuti teoreetik ja praktik, mis 
väljendus ka sõnaseadmises: vajadusel  keerulisi 
termineid puistav, sageli vaimukalt ja rahvalikult 
humoorikas. 

Koos abikaasa Elvega kasvatas Peeter üles  tub-
li tütre ja poja,  väga  südamelähedased olid talle 
neli lapselast.

Jääme Peeter Aasa  mäletama targa ja toeka 
mehena!

PÕLVAMAA OMAVALITSUSTE LIIT
PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS

EESTI RAHVAKULTUURI KESKUS 
EESTI KULTUURKAPITALI PÕLVAMAA 

EKSPERTGRUPP
PÕLVA VALLAVALITSUS

In memoriam

PEETER AAS 
14.07.1950–28.09.2021 

In memoriam

KATRIN JÕGEVA


