Kuulutuste vastuvõtt
Tallinnas: Maakri 23a, tel 666 2171
Tartus: Ülikooli 2A, tel 739 0397
Pärnus: Rüütli 14, tel 447 7090
Viljandis: Tartu tn 8, tel 433 0062
Rakveres: Laada 27, tel 322 9110
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Valgas: Kesk 10, tel 766 1960
klienditeenindus@lounapostimees.ee
kuulutus.ajaleht.ee
Hinnakiri kehtib alates 10.10.2019

Surmateadete avaldamine ajalehes Lõuna-Eesti Postimees

SURMATEADE

(näited, suurus ja hind)

Surmateade on omaste antud kuulutus matuseajaga ning see ilmub
järgmises lehes, kui on toimetusse jõudnud enne kella 12.

SÜMBOOLIKA
(tellimusel näidata ära
kujundi juures olev number)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

44 x 53 mm (270 tm)
eraisik 9 €
firma 13 €

93 x 53 mm (400 tm)
eraisik 13 €
firma 15 €

Kuulutuste vastuvõtt
Tallinnas: Maakri 23a, tel 666 2171
Tartus: Ülikooli 2A, tel 739 0397
Pärnus: Rüütli 14, tel 447 7090
Viljandis: Tartu tn 8, tel 433 0062
Rakveres: Laada 27, tel 322 9110
Paides: Väike-Aia 5, tel 384 9200
Valgas: Kesk 10, tel 766 1960
klienditeenindus@lounapostimees.ee
kuulutus.ajaleht.ee
Hinnakiri kehtib alates 10.10.2019

Mälestuskuulutuste avaldamine ajalehes Lõuna-Eesti Postimees

MÄLESTUSKUULUTUS

(näited, suurus ja hind)

Mälestuskuulutus avaldatakse surma- või sünniaastapäevaks ning
see ilmub lehes kliendi soovitud päeval
(v.a pühapäev ja riiklikud pühad, kui ajaleht ei ilmu).

SÜMBOOLIKA
(tellimusel näidata ära
kujundi juures olev number)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

44 x 53 mm (270 tm)
eraisik 12 €
firma 15 €

93 x 53 mm (400 tm)
eraisik 15 €
firma 28 €
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Kaastundeavalduste avaldamine ajalehes Lõuna-Eesti Postimees

KAASTUNDEAVALDUS

(näited, suurus ja hind)

Kaastundeavaldus avaldatakse lehes
esimesel võimalusel üldjärjekorra alusel.

SÜMBOOLIKA
(tellimusel näidata ära
kujundi juures olev number)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

44 x 53 mm (270 tm)
eraisik 12 €
firma 15 €

93 x 53 mm (400 tm)
eraisik 15 €
firma 28 €
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KAASTUNDEAVALDUSTE SALMID
1.

Mis värvi on viimane meri?
Nüüd siis sedagi tead.
Sina vaikid.
Igaüks ise seda nägema peab.
(M. Sepling)

2.

Luikede lennus on midagi
kaeblikult kurba
neile, kel tiibu ei ole
või tiibades lõppenud jaks.
Midagi ilusat, ülevat, meeletut,
koledat, kurba
elul on näidata neile,
kel lõppenud elamisjaks.
(H. Runnel)

3.

Püha on elu tule tuha ase.
Elu tuli loitev püham on ise.
(G. Suits)

4.

Aeg antud naerda, aeg antud nutta,
aeg antud pisaraid pühkida.
Aeg antud elada, aeg antud surra,
aeg musta mulla sees magada. (G. Suits)

5.

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

6.

Kõik seni on lapsed, kui elavad emad,
ja saatuse poolest rikkad on nemad.
Kõik seni on lapsed.
Kui tusase taeva all tuleb meil püsida
ja polegi inimest, kellelt küsida,
sest vastus on vaikuse lõputus laotuses
ja eneseleidmise valusas kaotuses.
Kõik seni on lapsed. (O. Saar)

7.

Mu teekond on jõudnud lõpule
ja aeg tulnud pelgu minna
vaiksesse tardumisse. (Tagore)
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KAASTUNDEAVALDUSTE SALMID
8.

9.

Üks pisar veereb vaikselt
ja tähed säravad,
üks ohe kustub tasa
ja tähed langevad.
Üks kaha kaugelt kostab
ja tuuled tõusevad
ja südamevermed ja -haavad –
kõik lahti nad puhkevad.
(A. Haava)
Kutse on tulnud –
ja ma olen valmis oma
rännakuks. (Tagore)

10. On usk, et jätkub eluahel,
on tunded, mida teistele ei näidata.
On teadmine, et maa ja taeva vahel
ei suuda keegi Sinu aset täita.
(L. Tungal)
11. Sääl, kus inimese käsi
laseb lahti teisest käest,
ainsa karjatuse viivul
maailm veereb alla mäest.
(D. Kareva)
12. Ja äkki saab otsa kõik.
Ka see, et olime.
Mis on see ainus,
mille kaasa viime?
Ei igavik, ei tunne.
Ei lõppemist, ei algust.
(J. Viiding)
13. Kõik ilus nii äkitselt otsa sai,
noor elu elamata jäi.
Üks pisar veereb vaikselt
ja tähed säravad.
Üks ohe kustub tasa
ja tähed langevad. (A. Haava)

14. On nõnda valus
lahkumise viimne hetk,
kui saatus palus,
et üksi jätkuks sinu retk...
(I. Vallikivi)
15. Jäävad mälestust hoidma
mättapärjad ja must mullamaa,
mida kohevaks kündma
tagasi tulla ei saa. (G. Suits)
16. Veel üks kiljatus kaikus.
Veel üks löök lõikas vett.
Siis see haihtus. Jäi vaikus.
(A. Alliksaar)
17. Kaunilt kumab elukallas,
aga mure meelevallas
inimkäed on abitud...
(B. Alver)
18. On elu jaoks antud
üksainuke tee,
eks kitsas ja kivine
vahel on see. (V. Osila)
19. See on sama taevas
ja sama öö,
aga tähed on kaugemal
ja mulle ei ole jäänud
enam ühtegi valgusaastat.
(K. Ristikivi)
20. Jäid tehtud, tegemata teod,
nii palju hellust andnud peod,
jäi kaduvkauge koduhõng
ja ajahabras elulõng...
(O. Saar)
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Järelhüüde, tänuavalduste ja reakuulutuste
avaldamine ajalehes Lõuna-Eesti Postimees

JÄRELHÜÜE

TÄNUAVALDUS
Tänuavaldus avaldatakse lehes esimesel
võimalusel üldjärjekorra alusel.
0,02 € tähemärk.
Raamis tänuavaldusel on
hind kahekordne,
värvilise raamiga
kolmekordne.

In memoriam

ALMA ALMA
10. I 1900 – 1. IV 2017
Lendant. Les doluptas nesequi
cumquia volessi tatibus veribus pro
maiori volut ut volorrunt et veribus
accumquia iliquaerspid eossequae
volorer sperita dolorro dolo conet
plateca ectiur? Quiatat aspeles a
con cuptatia quae abo. Namento
tassimi, cor site voluptas dis de
evendam, cullesto endem a niassit
pligent esequatem qui dolupti isit
asperesed quae doluptis duciligent
fugit, commolores eumet ad quo
explaut verum et aciisti orrovid
itatemped ut pe pelibusciae et quis
antenda con culparchit re nam
dolupta volorib usciis et volorepuda doleste mo is ra duntenti doluptium ipsamus ma sunt maximperia
delectem volo eatiat milles ut fugiani hilloreres ma sed quisciis si
utatemo lestium et iduciusa nonsequo volentem facest et arunti
dollaborrum, con culparunt, sum
explaccum fugiam quate doles
dolum fugitecum aborio beaquam
ullaccus eum incipitae mos estrum
eium eres ea porepta ercieni tatecabo. Ita voluptusam facia dellabo
restemp errovitat.
Labor sequisti te pre mi, que
ventotae non nonsenitas de prae
sinis il illoreniae. Nis est ped experuntius quatia est, ullabore nimi,
volum, tem quatur secaero reperuptati berupta tiusdae rera peruptur asimus voluptat.

Uditi blanihi lliquuntiae iligent
iandand erfereium consed quia nobis essi saperuptis et eos verferum
que nis venimin consendem alitatem quis utaturit, tem simus.
Magnati dolenduntium autecepudit qui cus moluptiur secatiate
antur sa voluptiatet quati cori beaquodita nis alia sed utecea exceatium ea istiaes tiandis dolorep raectiu ntores sequo estinum fugitium
enet magnimpor as essumquat et,
exceat rehendit fugit maxim et quia
dolutem ut rest autem. Ut facia
dolest, quis praestiusae ne minveni
hilibus, occus, tempero odis et, natia sequate molorem es experov
iducill atiaturia quunten ihillec tatenda debitiur?
Cil inis mod unti aut as rehenda
ecerist fugiamus molorem posaece
roreprat.
Ci inciaes rem nem esequo qui
illentium qui dolupta tisque nonserro es repti dellorias quas min
cusandus esciant velecab orendit
ma quia vendia voluptat et volenis
re im vent.
Solorro etur, sed quos rest doloris accum facerem quo blab iliatio
berum inctiusae evelitibus, omnimin verovit isquia quaspitat que nos
consequidus acidentio tore, quo volor animus alit vel ipienih ilitium lab
ium et facerspernam nonsed endelit
aspeditat ea dolum hilis.

eraisik 35 €

