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KI NNISVARA
Müüa 3-toal korter Viiratsis, 
omanikult. Eriprojekt, suur rõ-
du, II korrus. H 63 000 €. Küsi li-
sa tel 565 8677.

Ostan garaaži Viljandis.  
Tel 5357 2888.

Soovime osta vana talu või ta-
lukoha. Talu peaks olema taas-
tamisvääriline. Lisaks eeldame 
elektri olemasolu, privaatsust ja 
head ligipääsu. Tel 5341 6654.

Müüa garaaž Paalalinnas.  
Tel 511 9475.

Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

Ostan vana talukoha või met-
satalu. Tel 5395 2504.

SÕI DUKI D
Autode kokkuost. Tel 553 3060.

Autode ost. Tel 5693 2565.

Sõidukite ost, registrist kustu-
tamine. Tel 502 5985, Melmar 
Autolammutus.

Ostan vanu seismajäänud, sõit-
vaid ja mittesõitvaid autosid ja 
tehnikat. Tel 5894 3011.

TE E NUSE D
Biopuhastite, septikute paigal-
dus ja müük. Tel 5757 0202,  
erlend@eestiseptik.ee.

Elektritööd. Tel 5367 0484.

Maaküttetorustiku aukude 
puurimine kitsastes tingimus-
tes. Projekt ja konsultatsioon 
hinna sees. Puurkaevude ja 
veevarustuse rajamine.  
Baltipuurkaev.ee, tel 521 7415,  
504 2999.

Rakkekaevude kaevamine,  
puhastamine ja remont.  
Tel 5638 1774.

Plaatimine, vannitubade re-
mont. Tel 5830 3488.

Salvkaevude kaevamine ja pu-
hastamine. Tel 5679 3951.

Sise- ja välistööd, korteri re-
monditööd, majade ettevalmis-
tustööd müügiks.  
Tel 5627 6785,  
tiidukuldkaedou@gmail.com.

Vannitoa ehitus. Tel 631 3330.

Veod kaubikuga. Tel 508 4126.

Veo- ja kolimisteenus.  
Tel 515 2737.

Kaardid ennustavad  
tel 900 1727.

MTÜ Loov Liikumine pakub lin-
nas ja maapiirkonnas inimesele 
tema koduses keskkonnas tasu-
ta nõustamist, abi või lihtsalt 
ärakuulamist, hingeabi ja selt-
silise teenust. Seesmise rahu 
säilitamine ja enda energia-
tiheduse tõstmine kõrgemale 
tasandile. Tel 5561 0617.

Ohtlike puude langetamine, 
hooldus ja äravedu tegevus-
kindlustusega arboristilt. Kän-
dude freesimine. Ülekasvanud 
hekkide lõikus. Töö kiire ja 
korralik. 12 aastat kogemust. Tel 
5666 7776, info@vikatimees.eu.

Teeme kõiki ehitus- ja viimist-
lustöid. Tel 5366 9108.

TÖÖ

Pakume tööd paigaldajale/
keevitajale Saksamaale. 
Leia tööpakkumine ja lisa-
info barona.ee. Saada CV 
peeter.simson@barona.fi või 
helista tel 5622 3001.

Pakume osalise tööajaga (E–R 
kl 16–20) tööd puhastusteenin-
dajale. Info tel 5347 9021, aivar.
kivimurd@kvteenindus.ee.

Vajatakse Soome ukse- ja akna-
tehasesse liinitöölisi. Töö ka-
hes vahetuses. Toitlustamine. 
Tööriided. Palk 12–14 €/h (bru-
to). Tel +358 456 129 611.

OÜ Karpo Viljandimaal pakub 
tööd farmimehaanikule. Kor-
ter valikul. Info tel 518 7342.

M ETSAMATE RJAL
OK Mets ostab parima hinnaga 
lehtpuuraieid. Info tel 503 3379 
või kristo@okmets.ee.

MUUD
Raamatuost.ee.  
Hinnad alates 2 eurost.

PÕLLUNDUS
Hobuse kõdusõnnik.  
Tel 5381 7775.

MÜÜK
Kõdusõnnik turbaga.  
Tel 550 4535.

30 cm ja 40 l: kuiv lepp 2,65 €, 
kuiv kask 3,10 €. Alusel: pui-
dubrikett 960 kg, turbabrikett. 
Heledad pelletid 975 kg. Vedu 
tasuta. Tel 5373 3626.

Briketipoisid. Tel 512 0411.

Kuiv lepp, 30 cm, 40 l võrgus. 
Brikett ja pelletid veoga.  
Tel 5782 7770.

Saunavooder 8 €/m² ja lava-
lauad 1,30 €/m. Tel 5645 2170, 
pakkpuit.ee.

Toores lepp. Tel 5563 8552.

Kuivad küttepuud, 30 cm, 40 l 
võrk: lepp, kask. Tel 5562 9285.

Müüa šamott-telliseid.  
Tel 508 4126.

Müüa väärtuslikke vanu raa-
matuid ja kaks antiikset puh-
vetkappi (kirsipuust, vajavad 
restaureerimist). Hind kokku-
leppel. Tel 5682 5402.

Otse tootjalt 6 ja 8 mm pre-
mium-pelletid, pakitud kandili-
ne kasebrikett, pakitud kandili-
ne turbabrikett, pakitud kivi-
süsi,  kuivad kütteklotsid. Ve-
du. Tel 506 8501.

Toores lepp, haab.  
Tel 5301 8317.

OST
Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
lauanõusid, tarbeklaasi jm va-
navara. Tel 5804 6910.

Ostan vanu raamatuid, maale, 
graafikat, münte, postkaarte, 
paberraha, mööblit, nõusid, 
märke jm. Tel 5829 9810.

Ostan tarbeklaasi, raama-
tuid, nääriehteid, vinüülplaate 
jm. Tel 5629 8981.

Ostan õlleankru, vankrirat-
taid, vahvlimasina, vanu laua-
nõusid, malmpaja jm.  
Tel 552 1786.

Ostan Vene kellasid (ei pea ole-
ma töökorras) ja muud vanava-
ra: raamatuid, mööblit, heliplaa-
te, lauanõusid, ehteid, rinna-
märke, fototehnikat ja palju 
muud. Kõik vana huvitab.  
Tel 5872 5458.

TEADE
Info Põhja-Sakala valla üldpla-
neeringu avaliku väljapaneku 
ja arutelu tulemuste kohta. 
Põhja-Sakala valla üldplanee-
ringu avalik väljapanek oli aja-
vahemikul 2. august – 3. sep-
tember 2021. Väljapaneku jook-
sul esitati 11 kirjaga ligikaudu 75 
arvamust, millest ligi pooled 
võeti arvesse planeeringu koos-
tamisel. Planeeringu koostami-
se korraldaja seisukohad arva-
muste kohta saadeti arvamuste 
esitajatele kirjadega 22. ja 23. 
septembril 2021. Avaliku välja-
paneku tulemuste avalikud 
arutelud olid 24. septembril 
2021 Kõos, Võhmas, Suure-Jaa-
nis, Kõpus ja veebikeskkonnas. 
Aruteludel andis planeeringu 
koostaja lühiülevaate planee-
ringust, vallavalitsus tutvustas 
väljapaneku kestel esitatud ar-
vamusi ja oma seisukohti nen-
de kohta ning vastas muudele 

üldplaneeringut käsitlevatele 
küsimustele. Teemad, mille 
kohta esitati arvamusi: väärtus-
liku objekti käsitlus (Suure-Jaa-
ni veetorn); kaugkütte, vee- ja 
kanalisatsioonipiirkondade 
laiendamine Olustveres ning 
Suure-Jaanis; juurdepääsuteed 
ja teede avalik kasutamine; piir-
ded; haljastus; ehitamine ehi-
tuskeeluvööndis; kõrgendatud 
avaliku huviga metsaalad; teh-
novõrkude ja rajatiste asuko-
had; kompostimisvõimalused; 
maakasutuse juhtotstarbed; de-
tailplaneeringu koostamise ju-
hud; asula piiride muutmine 
Kõpu alevikus; planeeringu el-
luviimiseks olulised tegevused; 
prügikonteinerite asukoha va-
lik; tööstuspargi loomine Olust-
veres; kõnnitee rajamine; päike-
sepaneelide paigaldamise tingi-
mused. Pärast avalikke arutelu-
sid esitas vallavalitsus 11. okt 
2021. a kirjaga oma täpsustatud 
seisukohad arvamuste esitaja-
tele. Avaliku väljapaneku ja 
avaliku arutelu tulemuste alu-
sel tehakse üldplaneeringus va-
jalikud muudatused ning pla-
neering esitatakse heakskiitmi-
seks rahandusministeeriumile. 
Koos üldplaneeringuga esita-
takse avalikul väljapanekul esi-
tatud kirjalikud arvamused, mi-

da ei arvestatud ja vallavalitsu-
se põhjendatud seisukohad ar-
vamuste arvestamata jätmise 
kohta. Avaliku väljapaneku kes-
tel laekunud arvamuste ja valla-
valitsuse seisukohtade ning 
avalike arutelude protokollide-
ga saab tutvuda valla kodulehel 
aadressil https://www.pohja-sa-
kala.ee/uue-uldplaneerin-
gu-koostamine.

Mulgi vallavalitsuse 7. oktoobri 
2021. a korraldusega nr 834 al-
gatati Karksi-Nuias Pärnu mnt 
2b (katastritunnus 
28701:002:0051) kinnistul de-
tailplaneering, mille eesmärk 
on kauplus-kohviku rajamine 
olemasoleva Alexela tankla 
kõrvale. Planeeringuala maa 
sihtotstarve on transpordimaa 
ja selle suurus on 716 m². Pla-
neering on kooskõlas kehtiva 
Karksi valla üldplaneeringuga. 
Planeeringuga ei ole ette näha 
kaasnevaid negatiivseid kesk-
konnamõjusid ja arvestades 
planeeritava tegevuse mahtu, 
ei ole vajalik koostada keskkon-
namõju strateegilise hindamise 
eelhinnangut. Detailplaneerin-
gu materjalidega on võimalik 
tutvuda Mulgi valla kodulehel 
https://mulgivald.ee/et/parnu-
mnt-2b-karksi-nuia.

Armas Tea!
Tunneme sulle ja su perele 

kaasa kalli 

ANTS RAI D SALU

lahkumise puhul.

Sakala pere

Mälestame kauaaegset 
nõukogu esimeest 

ANTS RÕIGAST

Avaldame kaastunnet Hildale 
abikaasa surma puhul.

Abja Tarbijate Ühistu

Südamlik kaastunne Jaan 
Tiidole ema

ASTA TI I DO

kaotuse puhul.

Tantsurühm Omas Rütmis

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb ...

Meie südamlik kaastunne 
Annelile kalli ema

OLGA PEVGON E NI 
kaotuse puhul. 

Kolleegid RTK Viljandi kontorist

Mälestame head sõpra ja 
endist kolleegi

KAJA PUS SI
Sügav kaastunne lastele ja 

lähedastele. 
Kristi, Ljubov, Õie, Helju,  

Milvi ja Salme

Me ootame Sind ka siis, 
kui Sa ei tule.
Me hinges salakamber 
on Su jaoks.
Kõik mälestused 
Sinust sinna jäävad 
ja sealt nad iialgi ei kao.

Kallist memme

LE HTE KIVI RAN DA

mälestavad Sirje ja Peeter koos 
laste peredega.

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Annelile, Karinile, 
Annale ja Susannale kalli ema ja 
vanaema

OLGA PEVGON E NI
kaotuse puhul.

Kersti ja Enno

Mälestame

I LDA TAM M ET

Avaldame kaastunnet lastele, 
õdedele ja vendadele. 

Peeter Luik abikaasaga

Mälestame ja avaldame siirast 
kaastunnet lastele peredega 
kalli

ANTS RAI D SALU

kaotuse puhul. 

OÜ Silindia Ehitus 

Mõnikord seisatab hetk, 
kuhu sõnad ei mahu ...

Mälestan heasüdamlikku ja 
abivalmis sõpra

ANTS RÕIGAST

Südamlik kaastunne Hildale 
kalli abikaasa kaotuse puhul. 

Helju

Mälestuste päiksekullas 
jääd sa ikka meiega.

Mälestame kallist onu

ANTS-VE LLO RÕIGAST

Südamlik kaastunne Hildale 
kalli abikaasa kaotuse puhul. 

Maarika ja Andrus peredega

Kallid Inge, Tiivi, Jaan ja Tiit 
peredega! Südamlik kaastunne 
armsa ema ja vanaema

ASTA TI I DO

lahkumise puhul.

Tantsurühm Illikse

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Liisale poegadega 
armsa

E N N GRÜNVE RKI
lahkumise puhul.

Mälestavad Viive, Viiri, 
Rünnar. 

Mälestame kallist õemeest

ALE KSAN DE R DANI LOVIT

Avaldame kaastunnet Liinale 
lastega. 

Ulle perega

Südamlik kaastunne Peetrile 
ja Ingele peredega kalli

ANTS RAI D SALU

kaotuse puhul. 

Toomas perega

Südamlik kaastunne Tiivile 
armsa ema 

ASTA TI I DO

kaotuse puhul.

Viljandi linna lasteaiad

Mälestame 

E N N GRÜNVE RKI

Sügav kaastunne omastele.

Hillar ja klassivend Jaan

Mälestame head kolleegi
ALE KSAN DE R DANI LOVIT

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele ning sõpradele. 

Endised töökaaslased Viljandi 
KEK-i meh-valitsusest

Mälestust Sa hella väärid, väärid austust, sõnu häid.
Mälestuste kauneid jälgi meile hinge Sinust jäi.

Lahkunud on kallis

ANTS-VE LLO RÕIGAS

29. VII 1933 – 18. X 2021

Valusas leinas abikaasa ja Kaja perega

Ärasaatmine laupäeval, 23. oktoobril kell 11 Halliste kabelist 
samale kalmistule.

Südamlik kaastunne Ingele 
kalli ema

ASTA TI I DO

kaotuse puhul. 

Terje ja Karin

E N N GRÜNVE RK

Südamlik kaastunne 
lähedastele.

Mälestavad Revo, Maarika, 
Andres ja Epp.

Avaldame kaastunnet 
lähedastele

ALE KSAN DE R DANI LOVI

kaotuse puhul.

Riia mnt 65a majanaabrid

Mõni hetk on elus 
valusam kui teine,
mõni hetk on kohe 
väga-väga valus ...

Teatame kurbusega, et lahkus 
meie kallis isa ja vanaisa

ANTS RAI D SALU

10. X 1943 – 19. X 2021

Leinavad lapsed peredega.

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

Kaastunne Ingele kalli isa

ANTS RAI D SALU

kaotuse puhul.

Singel Kodu pere

Äkki katkes Sul elulõng, 
hella mälestust me Sinust hoiame.

Mälestan kallist onupoega
ANTS-VE LLO RÕIGAST

Südamlik kaastunne abikaasa 
Hildale. 

Aime perega

Ella Kustavus
Armas mammi 

Su kodu vajab Sind ... Ja Sina teda,
saad elusoojust tulukesest leel;

nii kaua, kuni süda jaksab armastada,
Sa oled olemas. Sa oled teel.

                                                                                     V. Osila  

Õnnitleme ja kallistame!
Lapsed ja lapselapsed peredega


