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

Restaureerin mööblit, uksi, aknaid. Tel 5801 6515.
Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5679 3951.
Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5840 0240.
Septikute, biopuhastite paigaldus ja müük. Tel 5757 0202.
Septikute paigaldus ja müük,
süvaveepumpade paigaldus,
vee- ja kanalisatsioonitrasside
ning maakütte paigaldus.
Tel 521 7415, info@veegrupp.ee.
Suur kaubik. Tel 515 2737.
Tantsumuusika ühemehebändilt. Õhtu juhtimine.
Tel 514 9885.
Toru- ja elektritööd.
Tel 524 4939.

pilviTäna on vahelduvaedelasusega ilm. Puhub meetrit
3–6
tuul kiirusega
Sooja on 21–24

Komplekti hind ainult
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sekundis.
Vilwww.cleveron.eu
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kraadi.
ja loojub
jandis kell 4.11
kell 22.26.

VILJANDI VALLAVALITSUS
VILJANDIS
võtab teenistusse

Suvesparta

NB! Pakkumised kehtivad üle Eesti.
Võta ühendust meie lähima müügikohaga
Viljandi: Ants Viljandi OÜ | Riia mnt 54n | tel 434 5630
Flint Kaubandus OÜ | Kõo küla | tel 435 5421
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Pärnu: Taunex Auto OÜ | Lille 2a | tel 682 7888

d, kus har-

suvespartakiaa Viljandi
Konkursikuulutus on leitav
Viljandi valla veebilehel:
rastatakse alasid kunstwww.viljandivald.ee/vabad-tookohad.
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Torutööd. Tel 5344 4694.
Veo- ja tõstetööd Viljandis.
Tel 5382 6015.
Vundamentide lahti kaevamine ning soojustamine pritsvahuga (PUR). Tel 5349 8928.
Kaardid ennustavad 24 h.
Tel 900 1727.
Vaipade keemiline puhastus.
Tel 5331 3054.
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TOETUSED

Surmateadete avaldamine ajalehes Sakala

SURMATEADE

(näited, suurus ja hind)

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

44 x 25 mm (160 tm)
Eraisik
Juriidiline isik

Allikas:

Teatame
kurbusega, et on
lahkunud

44 x 53 mm (270 tm)
Eraisik
13 €
Juriidiline isik
20 €

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

EVAL D EVAL D
Leinavad Malle perega ja Maimu.

93 x 53 mm (400 tm)
Eraisik
25 €
Juriidiline isik
40 €

Üks tee käidud lõpuni ,
jääb järele mälestus.
Teatame kurbusega, et on lahkunud

EVAL D EVAL D
1. I 1 900 – 1. I 2 016
Leinavad Malle perega ja Maimu.
Ärasaatmine tuhastamisele kolmapäeval, 20. jaanuaril kell 11
Suure-Jaani Rahulas.
Palume pärgi ja kimpe mitte tuua .

METSAMATERJAL
Ostan saare kütet. Tel 5459 2726.

LOOMAD
Müüa armas nudi sikupoiss ja
jäärapoisid. Info tel 5841 3828.

MÜÜK
Küttepuud 30 ja 50 cm.
Tel 505 0522.

PÕLLUNDUS

Saunavooder 6,50 €/m² ja lavalauad 1,40 €/m. Tel 5645 2170,
pakkpuit.ee.

Ostan MTZ
DT-55,
Vene linttraktori, Vene või lääne ekskavaatori, Volvo, Scania
veoautosid ja busse, ZIL-i,
MAZ-i, Kamazi veoauto, Doni,

Voodrilaudade (värvitud), põrandalaudade, tuulekastide,
terrasside ja saematerjali
müük. Vedu üle Eesti tasuta.
Tel 5373 1117, www.espuit.ee.

Kvernelandi adra, Saksa virtsapüti. Tel 5199 6548.

Müüa Võrtsjärve marineeritud
angerjat 460 ml purgis.
Tel 5346 9024.

Tuul puude ladvas taas kiigub,
meie vaikses leinas langetame pea ...
Avaldame sügavat kaastunnet
Priidule perega kalli venna

INDREK ROHTLA
kaotuse puhul.
Anneli ja Evely peredega

Üle elu käis surmatuul vinge.
Sinu ajast sai ajatu tee.
Aga alles jääb mälestus hinge,
meie päevades helendab see.
Virve Osila
Mälestame head ja sõbralikku
esimest õpetajat

NELLY REBAST
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Lilli, Vilve, Eha, Ülle ja Kalle

Sinust mälestus
me hinges elab,
Sinu hääl veel
kõrvus kajab ...
Südamlik kaastunne
lähedastele kalli

KALJU JÜRIMA
kaotuse puhul.
Mälestab Heldur.

(tellimusel näidata ära
kujundi juures olev number)

1. I 1 900 – 1. I 2 016
Ärasaatmine tuhastamisele
kolmapäeval, 20. jaanuaril kell 11
Suure-Jaani Rahulas.
Palume pärgi ja kimpe mitte
tuua.

WWW.BRENTEX.EE
OÜ Hansa-Meistrimehed pakub
tööd Eestis ja Soomes üldehitajatele, ventilatsioon, ladumine,
vundament jne.
Tel 5744 4286.

SÜMBOOLIKA

EVAL D EVAL D

1. I 1 900 – 1. I 2 016
Leinavad Malle perega ja Maimu.
Ärasaatmine 20. jaanuaril kell 11
Suure-Jaani Rahulas.

Tartu: Tööriistamarket | Ringtee 78 | tel 508 1775
Vaata ka teisi soodsaid pakkumisi

Vello perega

Teatame kurbusega, et on
lahkunud

6€
13 €

BREN325H
(kast 3,25 x 1,5 m)
+ plastkaas
+ tugiratas

24 °C

Korstnapühkija. Tel 5561 1040.

marko.suurmagi@

1490 €

LK 4
Heal kandidaadil
on pikaajaline kogemus müügitegevuse

Korstnapühkija ja pottsepp.
Tel 515 0511.

MARKO SUURMÄGI
ajaleht.ee

Komplekti hind ainult

kliendisuhete

ARNO KÜTT,

Maaler, pottsepp. Tel 5867 0577.

Mööbli transport, kokkupanek,
vana mööbli, metalli ja muu üleliigse äravedu. Tel 5877 0559.

(kast 3 x 1,25 m)
+ plastkaas
+ tugiratas

KLIENDIHALDUR

nii kiires

Cleveroni omanik

id
toovad tehase
Euromiljonid
latvadesse
ja matkaraja puu

RAHA

BREN300H

Kõlab põnevalt? Tahaksid koos meiega
maailma muuta? Liitu meiega, kui Sind

Ostan 1980.–1990. a auto.
Tel 5367 8047.
Müüa Audi A6 Avant. 2,5 Td,
2002. a. Heas korras.
Tel 5816 1210.
Me oleme

lamutele
is, et seda,
a sõiduPrügivedu üheperee Ostame 1990.–2010. kasvufaas
keid. Tel 5555 8120. mis saab tulevikus,
kallineb
augustist kehtima
ei tea.
ma
hakkab
järgi makViljandi vallas
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| Tel 433 0062, e-post: veebikuulutus@ajaleht.ee | Kuulutuste tellimine internetist: kuulutus.ajaleht.ee

Kuulutuste vastuvõtt

Müüa garaaž Nurme t, 3000 €.
Tel 5661 9432.

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
kuulutus.ajaleht.ee
Hinnakiri kehtib alates 26.04.18

Avaldame kaastunnet
lähedastele

KALEV KÄÄMERI
kaotuse puhul.

OST
Ostame kasvavat võsa. Puhastame võsast metsa ja põllualad,
kraavid ja sihid. Info
tel 5345 8630, Tauri Õigus.
Raamatute ja vanavara ost.
Tel 5804 6910.

Tootsi Turvas
ostab:
kasvavat
ja tee äärde
virnastatud
võsa
Tel 5646 1882

jaak.raid@tootsiturvas.ee
Südamlik kaastunne Piretile ja
lähedastele kalli

AINO ÕUNA
kaotuse puhul.

Tädi Alma laste peredega
Nüüd õitsvad kodus valged
ristikheinad,
tuul mängib lillelõhnaga ...

PAUL PIISKOP

Kauaaegset isetegevuslast ja
kaasteelist mälestab Uue-Kariste
rahvamaja pere.

Sirje ja Riina
Mälestame

VAMBOLA VOLTI
Avaldame kaastunnet
omastele.
Helgi ja Rein peredega
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Märt Riisenberg
nõukogu liige
saab
kui
enne
et
tunnistas eile,
rääkima hatehase rajamisest
omavahel kokku
kata, on vaja

Restaureerin mööblit, uksi, aknaid. Tel 5801 6515.
Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5679 3951.
Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5840 0240.
Septikute, biopuhastite paigaldus ja müük. Tel 5757 0202.
Septikute paigaldus ja müük,
süvaveepumpade paigaldus,
vee- ja kanalisatsioonitrasside
ning maakütte paigaldus.
Tel 521 7415, info@veegrupp.ee.
Suur kaubik. Tel 515 2737.
Tantsumuusika ühemehebändilt. Õhtu juhtimine.
Tel 514 9885.
Toru- ja elektritööd.
Tel 524 4939.

BREN325H

ILM

Maaler, pottsepp. Tel 5867 0577.

marko.suurmagi@

1490 €

ARNO KÜTT,

(kast 3,25 x 1,5 m)
+ plastkaas
+ tugiratas

24 °C

Korstnapühkija. Tel 5561 1040.

MARKO SUURMÄGI
ajaleht.ee

BREN300H
(kast 3 x 1,25 m)
+ plastkaas
+ tugiratas

omanik
Cleveroni
Heal kandidaadil

Korstnapühkija ja pottsepp.
Tel 515 0511.

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

Kampaania kestab 14.05.–30.06.2018

kliendisuhete

Korstnapühkija, kt nr 094562.
Katuste survepesu ja värvimine. Tel 5844 0510.

Mööbli transport, kokkupanek,
vana mööbli, metalli ja muu üleliigse äravedu. Tel 5877 0559.

Suviselt soodsad
keevisraamil haagiste pakkumised

Komplekti hind ainult

KLIENDIHALDUR
kiires

Me oleme nii

Ostame 1990.–2010. a sõidulamutele
is, et seda,
Prügivedu üheperee keid. Tel 5555 8120. kasvufaastulevikus,
mis saab
kallineb
augustist kehtima
TEENUSED ei tea.

id
toovad tehase
Euromiljonid
latvadesse
ja matkaraja puu

RAHA

Sakala 7

| Tel 433 0062, e-post: veebikuulutus@ajaleht.ee | Kuulutuste tellimine internetist: kuulutus.ajaleht.ee

Kuulutuste vastuvõtt

Müüa garaaž Nurme t, 3000 €.
Tel 5661 9432.

pilviTäna on vahelduvaedelasusega ilm. Puhub meetrit
3–6
tuul kiirusega
tõuseb Vilkraadi. Päike
ja loojub
jandis kell 4.11

kiaad

Suvesparta
EHITUSSPETSIALISTI
algab pühaTäna kell 12

firmade
päevani kestev kus hard, veebilehel:
Konkursikuulutus on leitav
Viljandi valla
suvespartakiaa
Viljandi
www.viljandivald.ee/vabad-tookohad.
rastatakse alasid kunstrannas, staadionil,
kettagolfimuruväljakul, ja laulurajal, Trepimäel
Torutööd. Tel 5344 4694.
väljakul.
TÖÖ
Veo- ja tõstetööd Viljandis.
Tel 5382 6015.
Vundamentide lahti kaevamine ning soojustamine pritsvahuga (PUR). Tel 5349 8928.
Kaardid ennustavad 24 h.
Tel 900 1727.
Vaipade keemiline puhastus.
Tel 5331 3054.

MUUD
Reis Ungarisse 1.–9. sept. Buss
väljub Viljandist. Reisikava
www.alustamealgusest.ee või
info telefonil 502 9006.
MARKO SAARM

Komplekti hind ainult

1590 €

on 21–24
www.cleveron.eu
sekundis. Sooja

kell 22.26.
VILJANDI VALLAVALITSUS
võtab teenistusse
VILJANDIS

/ MONTAAŽ

rsioon
Linnaeksku
Ettevõte palkab kogemustega

algab Vabadukell 13
Täna
ehitaja.
Enamikjuurest
töid krohvimiplatsi maasika
sene
lossisavi- ja lubikrohvidega.
ingiidiga jalutuskäik
fo@ehituslahendused.ee,
mägedes ja vanalinnas.
tel 5666 5425.

Kõlab sving

Koiduja trimVajatakse muruniitjat
Täna kell 19 algabhoovis
suures Sobib ka
merdajat Viljandis.
seltsimaja
õhtu. Esineb
noortele.
Tel 527 4110.musitsvingmuusika
Swing,
ansambel SP
Tarmo Suvisild
Viljandi
pakub tööd
seerivadettevõte
kitarrahvusvaheliste
vedude autoviiulil, Leo Kimmel
Raska trummiril, Peeter
juhile
Skandinaaviabasskisuunal. NäKalling
del, Heino
Merisdalased
ringid,Helju
nädalavahetutarril, laulab
svingmuusised
Tel 5560
3761.
Kõlab palu
te.vabad.
aga ka Raika varasalvest,
ja
Väike
a teebloomingut
sise- ja välismond Valgre
ka rütme.
ehitustöid.
Tel 5806
8378.
Ladina-Ameeri

NB! Pakkumised kehtivad üle Eesti.
Võta ühendust meie lähima müügikohaga
Viljandi: Ants Viljandi OÜ | Riia mnt 54n | tel 434 5630
Flint Kaubandus OÜ | Kõo küla | tel 435 5421
Pärnu: Taunex Auto OÜ | Lille 2a | tel 682 7888
Tartu: Tööriistamarket | Ringtee 78 | tel 508 1775
Vaata ka teisi soodsaid pakkumisi

WWW.BRENTEX.EE
OÜ Hansa-Meistrimehed pakub
tööd Eestis ja Soomes üldehitajatele, ventilatsioon, ladumine,
vundament jne.
Tel 5744 4286.

METSAMATERJAL
Ostan saare kütet. Tel 5459 2726.

LOOMAD
Müüa armas nudi sikupoiss ja
jäärapoisid. Info tel 5841 3828.

MÜÜK
Küttepuud 30 ja 50 cm.
Tel 505 0522.

PÕLLUNDUS

Saunavooder 6,50 €/m² ja lavalauad 1,40 €/m. Tel 5645 2170,
pakkpuit.ee.

Ostan MTZ
DT-55,
Vene linttraktori, Vene või lääne ekskavaatori, Volvo, Scania
veoautosid ja busse, ZIL-i,
MAZ-i, Kamazi veoauto, Doni,

Voodrilaudade (värvitud), põrandalaudade, tuulekastide,
terrasside ja saematerjali
müük. Vedu üle Eesti tasuta.
Tel 5373 1117, www.espuit.ee.

Kvernelandi adra, Saksa virtsapüti. Tel 5199 6548.

Müüa Võrtsjärve marineeritud
angerjat 460 ml purgis.
Tel 5346 9024.
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Vello perega
mesed ettevõtted
Ettevõtluse Arendamise

TOETUSED

Tuul puude ladvas taas kiigub,
meie vaikses leinas langetame pea ...
Avaldame sügavat kaastunnet
Priidule perega kalli venna

INDREK ROHTLA
kaotuse puhul.
Anneli ja Evely peredega

Sinust mälestus
me hinges elab,
Sinu hääl veel
kõrvus kajab ...
Südamlik kaastunne
lähedastele kalli

KALJU JÜRIMA
kaotuse puhul.
Mälestab Heldur.

Mälestuskuulutuste avaldamine ajalehes Sakala
(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).

44 x 25 mm
Eraisik
Juriidiline isik

(tellimusel näidata ära
kujundi juures olev number)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Kõik õied pisaraid on täis,
sinu headus ja armastus lõputu näis.
Mälestan kallist abikaasat

EVAL D EVALDIT

23 €
30 €

1. I 1 900 – 1. I 2 016
100. sünniaastapäeval.
Lesk

Kõik õied pisaraid
on täis,
sinu headus ja
armastus
lõputu näis.

44 x 53 mm
Eraisik
Juriidiline isik

SÜMBOOLIKA

1.

Mälest ame
kallist abikaasat

38 €
48 €

EVAL D EVALDI T
1. I 1 900 – 1. I 2 016
100. sünn iaasta päeval.
Lesk

93 x 53 mm
Eraisik
Juriidiline isik

48 €
60 €

Kõik õied pisaraid on täis,
sinu headus ja armastus lõputu näis.
Mälestame kallist abikaasat

EVAL D EVALDIT
1. I 1 900 – 1. I 2 016
100. sünniaa stapäeval.
Lesk

Mälestame head ja sõbralikku
esimest õpetajat

NELLY REBAST
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Lilli, Vilve, Eha, Ülle ja Kalle

Allikas:

MÄLESTUSKUULUTUS

Üle elu käis surmatuul vinge.
Sinu ajast sai ajatu tee.
Aga alles jääb mälestus hinge,
meie päevades helendab see.
Virve Osila

Avaldame kaastunnet
lähedastele

KALEV KÄÄMERI
kaotuse puhul.

OST
Ostame kasvavat võsa. Puhastame võsast metsa ja põllualad,
kraavid ja sihid. Info
tel 5345 8630, Tauri Õigus.
Raamatute ja vanavara ost.
Tel 5804 6910.

Tootsi Turvas
ostab:
kasvavat
ja tee äärde
virnastatud
võsa
Tel 5646 1882

jaak.raid@tootsiturvas.ee
Südamlik kaastunne Piretile ja
lähedastele kalli

AINO ÕUNA
kaotuse puhul.

Tädi Alma laste peredega
Nüüd õitsvad kodus valged
ristikheinad,
tuul mängib lillelõhnaga ...

PAUL PIISKOP

Kauaaegset isetegevuslast ja
kaasteelist mälestab Uue-Kariste
rahvamaja pere.

Sirje ja Riina
Mälestame

VAMBOLA VOLTI
Avaldame kaastunnet
omastele.
Helgi ja Rein peredega

KUULUTUSED

15. juuni 2018

KINNISVARA

Suviselt soodsad
keevisraamil haagiste pakkumised

, et «Selge grupii ole kahtlustki l on olnud oma
juhi» kampaania
võrdu
tänapäeva l ei
roll selles, et
vepäevadel ijood i k ute su
e
aa n ipäev roo
Üürin kesklinnas küttega jlao
on halbade harjumust
või garaaži, suurus al 25 m².
ga. Hea eeskuju jõuõlaga tegur.
Sakala juhtkiri
Tel 5666 5425.
murdmisel pika

E

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
kuulutus.ajaleht.ee
Hinnakiri kehtib alates 26.04.18

Viljandimaa

Asutanud C.
päevaleht •

• Hind 1 €
2018 • Nr 115
Reede, 15. juuni
ees.ee
sakala.postim

Mõte:

tele
linna allasutuses tõselektriautod
e s i me

on i
anduskomisj
linn võiks
volikog u maj
küsimuse, kas
Viljandi linna
volikogu istungil
ootoriga sõidutatas viimasel
soetada sisepõlemism . Saalis jäi kõoma allasutustele t puhtamad elektriautod
arutelu.
kitest ökoloogiliselsel teemal võiks algatada
et
LK 4
lama arvamus,

R. Jakobson

1878

SÕIDUKID
Ostan 1980.–1990. a auto.
Tel 5367 8047.
Müüa Audi A6 Avant. 2,5 Td,
2002. a. Heas korras.
Tel 5816 1210.
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Märt Riisenberg
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enne
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rääkima hatehase rajamisest
omavahel kokku
kata, on vaja

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

Restaureerin mööblit, uksi, aknaid. Tel 5801 6515.
Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5679 3951.
Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5840 0240.
Septikute, biopuhastite paigaldus ja müük. Tel 5757 0202.
Septikute paigaldus ja müük,
süvaveepumpade paigaldus,
vee- ja kanalisatsioonitrasside
ning maakütte paigaldus.
Tel 521 7415, info@veegrupp.ee.
Suur kaubik. Tel 515 2737.
Tantsumuusika ühemehebändilt. Õhtu juhtimine.
Tel 514 9885.
Toru- ja elektritööd.
Tel 524 4939.

(kast 3,25 x 1,5 m)
+ plastkaas
+ tugiratas

24 °C
pilviTäna on vahelduvaedelasusega ilm. Puhub meetrit
3–6
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ja loojub
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kell 22.26.

Komplekti hind ainult

1590 €

www.cleveron.eu
sekundis. Sooja

NB! Pakkumised kehtivad üle Eesti.
Võta ühendust meie lähima müügikohaga
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Viljandi: Ants Viljandi OÜ | Riia mnt 54n | tel 434 5630
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mesed ettevõtted
Ettevõtluse Arendamise

TOETUSED

Allikas:

Vello perega

Kaastundeavalduste avaldamine ajalehes Sakala

KAASTUNDEAVALDUS

(näited, suurus ja hind)

Kaastundeavaldus avaldatakse lehes esimesel võimalusel
üldjärjekorra alusel.

44 x 25 mm
Eraisik
Juriidiline isik

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Malle perega ja Maimu

Kõik õied pisaraid
on täis,
sinu headus ja
armastus lõputu näis.

44 x 53 mm
Eraisik
Juriidiline isik

38 €
48 €

Südamlik kaastunne Maalile
kalli

EVAL D EVALDI
kaotuse puhul.
Malle perega ja Maimu

93 x 53 mm
Eraisik
Juriidiline isik

48 €
60 €

Kõik õied pisaraid on täis,
sinu headus ja a rmastus lõputu näis.
Südamlik kaastunne Maalile kalli

EVAL D EVALDI
kaotuse puhul.
Malle perega ja Maimu

OÜ Hansa-Meistrimehed pakub
tööd Eestis ja Soomes üldehitajatele, ventilatsioon, ladumine,
vundament jne.
Tel 5744 4286.

METSAMATERJAL
Ostan saare kütet. Tel 5459 2726.

LOOMAD
Müüa armas nudi sikupoiss ja
jäärapoisid. Info tel 5841 3828.

MÜÜK
Küttepuud 30 ja 50 cm.
Tel 505 0522.

PÕLLUNDUS

Saunavooder 6,50 €/m² ja lavalauad 1,40 €/m. Tel 5645 2170,
pakkpuit.ee.

Ostan MTZ
DT-55,
Vene linttraktori, Vene või lääne ekskavaatori, Volvo, Scania
veoautosid ja busse, ZIL-i,
MAZ-i, Kamazi veoauto, Doni,

Voodrilaudade (värvitud), põrandalaudade, tuulekastide,
terrasside ja saematerjali
müük. Vedu üle Eesti tasuta.
Tel 5373 1117, www.espuit.ee.

Kvernelandi adra, Saksa virtsapüti. Tel 5199 6548.

Müüa Võrtsjärve marineeritud
angerjat 460 ml purgis.
Tel 5346 9024.

Tuul puude ladvas taas kiigub,
meie vaikses leinas langetame pea ...
Avaldame sügavat kaastunnet
Priidule perega kalli venna

INDREK ROHTLA
kaotuse puhul.
Anneli ja Evely peredega

Üle elu käis surmatuul vinge.
Sinu ajast sai ajatu tee.
Aga alles jääb mälestus hinge,
meie päevades helendab see.
Virve Osila
Mälestame head ja sõbralikku
esimest õpetajat

NELLY REBAST
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Lilli, Vilve, Eha, Ülle ja Kalle

Sinust mälestus
me hinges elab,
Sinu hääl veel
kõrvus kajab ...

Avaldame kaastunnet
lähedastele

KALEV KÄÄMERI
kaotuse puhul.

KALJU JÜRIMA
kaotuse puhul.
Mälestab Heldur.

OST
Ostame kasvavat võsa. Puhastame võsast metsa ja põllualad,
kraavid ja sihid. Info
tel 5345 8630, Tauri Õigus.
Raamatute ja vanavara ost.
Tel 5804 6910.

Tootsi Turvas
ostab:
kasvavat
ja tee äärde
virnastatud
võsa
Tel 5646 1882

jaak.raid@tootsiturvas.ee
Südamlik kaastunne Piretile ja
lähedastele kalli

AINO ÕUNA
kaotuse puhul.

Tädi Alma laste peredega

Südamlik kaastunne
lähedastele kalli

Nüüd õitsvad kodus valged
ristikheinad,
tuul mängib lillelõhnaga ...

PAUL PIISKOP

Kauaaegset isetegevuslast ja
kaasteelist mälestab Uue-Kariste
rahvamaja pere.

(tellimusel näidata ära
kujundi juures olev number)

EVAL D EVALDI
kaotuse puhul.

Tartu: Tööriistamarket | Ringtee 78 | tel 508 1775
Vaata ka teisi soodsaid pakkumisi

WWW.BRENTEX.EE

SÜMBOOLIKA

Südamlik kaastunne Maalile
kalli

23 €
30 €

BREN325H

ILM

Maaler, pottsepp. Tel 5867 0577.

SihtEttevõtluse Arendamise
leidsid, et
asutuse hindajad
tulnud enam
Viljandimaalt
ideest on rahaskui kümnest
vaid kolm. Kõige
tamist väärt
läheb Viljandi
suurem summa Viiratsi külvallale, et rajada tööstuspark.
je alla Mäeltküla

1490 €

ARNO KÜTT,

Cleveroni omanik

Korstnapühkija, kt nr 094562.
Katuste survepesu ja värvimine. Tel 5844 0510.

Mööbli transport, kokkupanek,
vana mööbli, metalli ja muu üleliigse äravedu. Tel 5877 0559.

abil kerkib Viiratsi
Euromiljon ite
i külje alla tööstusja Suure-Jaan
tuleb vaatetorpark, Soomaale e ning ekspernidega kõrglaudte raha ka Valsaab
tide otsusega
v Mulgi elagamaale kavandata
muskesku s.

Komplekti hind ainult

kliendisuhete

Korstnapühkija ja pottsepp.
Tel 515 0511.

marko.suurmagi@

BREN300H
(kast 3 x 1,25 m)
+ plastkaas
+ tugiratas

Kõlab põnevalt? Tahaksid koos meiega
maailma muuta? Liitu meiega, kui Sind

KLIENDIHALDUR
kiires

Korstnapühkija. Tel 5561 1040.

MARKO SUURMÄGI
ajaleht.ee

Kampaania kestab 14.05.–30.06.2018

Me oleme nii

lamutele
Ostame 1990.–2010. a sõiduis, et seda,
Prügivedu üheperee keid. Tel 5555 8120. kasvufaastulevikus,
mis saab
kallineb
augustist kehtima
ei tea.

id
toovad tehase
Euromiljonid
latvadesse
ja matkaraja puu

RAHA

Sakala 7

| Tel 433 0062, e-post: veebikuulutus@ajaleht.ee | Kuulutuste tellimine internetist: kuulutus.ajaleht.ee

Kuulutuste vastuvõtt

Müüa garaaž Nurme t, 3000 €.
Tel 5661 9432.

Üürile anda Viiratsis 2-toaline
möbleeritud korter III korrusel.
Tel 5354 2821.

Sirje ja Riina
Mälestame

VAMBOLA VOLTI
Avaldame kaastunnet
omastele.
Helgi ja Rein peredega

KUULUTUSED

15. juuni 2018

KINNISVARA

Suviselt soodsad
keevisraamil haagiste pakkumised

, et «Selge grupii ole kahtlustki
al on olnud oma
juhi» kampaani
võrdu
tänapäeva l ei
roll selles, et
vepäevadel ijood i k ute su
e
jaa n ipäev roo
Üürin kesklinnas küttega lao
on halbade harjumust
või garaaži, suurus al 25 m².ga. Hea eeskuju
jõuõlaga tegur. Sakala juhtkiri
Tel 5666 5425.
murdmisel pika

E

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
kuulutus.ajaleht.ee

Üürile anda Viiratsis 2-toaline
möbleeritud korter III korrusel.
Tel 5354 2821.

Viljandimaa
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päevaleht •

• Hind 1 €
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ees.ee
sakala.postim

tele
tod linna allasutus

tõsMõte: elektriauu majanduskomisjoni esimeesvõiks

linn
Viljandi linnavolikog istungil küsimuse, kas
volikogu
ootoriga sõidutatas viimasel
soetada sisepõlemism . Saalis jäi kõoma allasutustele t puhtamad elektriautod
arutelu.
kitest ökoloogiliselsel teemal võiks algatada
et
LK 4
lama arvamus,

R. Jakobson

1878

SÕIDUKID
Ostan 1980.–1990. a auto.
Tel 5367 8047.
Müüa Audi A6 Avant. 2,5 Td,
2002. a. Heas korras.
Tel 5816 1210.

ma
hakkab
TEENUSED
järgi makViljandi vallas
hinnakiri, milleElektritööd.
ti tüh-Tel 5812 3790.
uus prügiveo
-l i it r i se jäätmemahu
s a b k u n i 3 70
rohkem.
fassaadid, renoveeripooleKatused,
LK 5
jendamine praegusest
mis- ja üldehitustööd.
Tel 5691 8534.

Kaks tööstusparki

on praegu
«Kindlaid huvilisi
Viljandi abiüheksa,» vastas Saar küsimuSelline võiks
vallavanem Ene
ettevõtteid soovälja näha
sele, kui palju endale baasi
Kõpu jõe
viks Mäeltkülla
Suurimaks huäärde
rajama hakata.
15 miljoni
kavandatav
viliseks on hiljuti
riiklikust inkõrglaudtee.
euro suurusest
tusest ilma jäävesteeringutoe
Milkest. Ettenud aktsiaselts
hakata eksporvõte, kes tahab ja piimapulbdiks juustu, võid
soovib tegevust
rit tootma,
sellest, et
alustada hoolimata
ei tule, kuid
riigilt toetusraha
uue tööstuse
esialgu otsib
kui investoreid.
jaoks nii piima eestvedajaid,
Üks Milkesti
Riisenberg
Märt
nõukogu liige
et enne kui saab
tunnistas eile,
rääkima hatehase rajamisest
omavahel kokku
kata, on vaja

1490 €

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

Restaureerin mööblit, uksi, aknaid. Tel 5801 6515.
Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5679 3951.
Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5840 0240.
Septikute, biopuhastite paigaldus ja müük. Tel 5757 0202.
Septikute paigaldus ja müük,
süvaveepumpade paigaldus,
vee- ja kanalisatsioonitrasside
ning maakütte paigaldus.
Tel 521 7415, info@veegrupp.ee.
Suur kaubik. Tel 515 2737.
Tantsumuusika ühemehebändilt. Õhtu juhtimine.
Tel 514 9885.
Toru- ja elektritööd.
Tel 524 4939.

(kast 3,25 x 1,5 m)
+ plastkaas
+ tugiratas

24 °C
pilviTäna on vahelduvaedelasusega ilm. Puhub meetrit
3–6
tuul kiirusega
on 21–24
tõuseb Vilkraadi. Päike
ja loojub
jandis kell 4.11
kell 22.26.

Komplekti hind ainult

1590 €

sekundis. Sooja
www.cleveron.eu

NB! Pakkumised kehtivad üle Eesti.
Võta ühendust meie lähima müügikohaga

VILJANDI VALLAVALITSUS
võtab teenistusse
VILJANDIS

Suvesparta

Viljandi: Ants Viljandi OÜ | Riia mnt 54n | tel 434 5630
Flint Kaubandus OÜ | Kõo küla | tel 435 5421

kiaad

algab pühaEHITUSSPETSIALISTI
Täna kell 12
firmade
päevani kestev

Pärnu: Taunex Auto OÜ | Lille 2a | tel 682 7888

d, kus har-

suvespartakiaa
Konkursikuulutus on leitav
Viljandi valla Viljandi
veebilehel:
rastatakse alasid kunstwww.viljandivald.ee/vabad-tookohad.
rannas, staadionil,

Torutööd. Tel 5344 4694.
Veo- ja tõstetööd Viljandis.
Tel 5382 6015.
Vundamentide lahti kaevamine ning soojustamine pritsvahuga (PUR). Tel 5349 8928.
Kaardid ennustavad 24 h.
Tel 900 1727.
Vaipade keemiline puhastus.
Tel 5331 3054.

MUUD
Reis Ungarisse 1.–9. sept. Buss
väljub Viljandist. Reisikava
www.alustamealgusest.ee või
info telefonilMARKO
502 9006.
SAARM / MONTAAŽ

kettagolfimuruväljakul, ja laulurajal, Trepimäel
väljakul.

TÖÖ
rsioon

Linnaeksku

VabaduEttevõte palkab kogemustega
Täna kell 13 algabjuurest
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maasikatöid krohvimiplatsi Enamik
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Sügav kaastunne lähedastele.
mesed ettevõtted
Ettevõtluse Arendamise
krematooriumis.

TOETUSED

Allikas:

BREN325H

ILM

Korstnapühkija. Tel 5561 1040.

SihtEttevõtluse Arendamise
leidsid, et
asutuse hindajad
tulnud enam
Viljandimaalt
ideest on rahaskui kümnest
vaid kolm. Kõige
tamist väärt
läheb Viljandi
suurem summa Viiratsi külvallale, et rajada tööstuspark.
je alla Mäeltküla

Komplekti hind ainult

ARNO KÜTT,

Heal kandidaadil
on pikaajaline kogemus müügitegevuse
LK 4
valdkonnas, dokumentatsiooni koostamise oskus, hea
argumenteerimisoskus, osapoolte huvide arvestamise

Maaler, pottsepp. Tel 5867 0577.

abil kerkib Viiratsi
Euromiljon ite
i külje alla tööstusja Suure-Jaan
tuleb vaatetorpark, Soomaale e ning ekspernidega kõrglaudte raha ka Valsaab
tide otsusega
v Mulgi elagamaale kavandata
muskesku s.

(kast 3 x 1,25 m)
+ plastkaas
+ tugiratas

kliendisuhete

Cleveroni omanik

Korstnapühkija ja pottsepp.
Tel 515 0511.

marko.suurmagi@

BREN300H

Kõlab põnevalt? Tahaksid koos meiega
maailma muuta? Liitu meiega, kui Sind

kiires
KLIENDIHALDUR

Korstnapühkija, kt nr 094562.
Katuste survepesu ja värvimine. Tel 5844 0510.

Mööbli transport, kokkupanek,
vana mööbli, metalli ja muu üleliigse äravedu. Tel 5877 0559.

MARKO SUURMÄGI
ajaleht.ee

Kampaania kestab 14.05.–30.06.2018

Me oleme nii

lamutele
Ostame 1990.–2010. a sõiduis, et seda,
Prügivedu üheperee keid. Tel 5555 8120. kasvufaastulevikus,
mis saab
kallineb
augustist kehtima
ei tea.

id
toovad tehase
Euromiljonid
latvadesse
ja matkaraja puu

RAHA

Sakala 7

| Tel 433 0062, e-post: veebikuulutus@ajaleht.ee | Kuulutuste tellimine internetist: kuulutus.ajaleht.ee

Kuulutuste vastuvõtt

Müüa garaaž Nurme t, 3000 €.
Tel 5661 9432.

Vello perega

Tartu: Tööriistamarket | Ringtee 78 | tel 508 1775
Vaata ka teisi soodsaid pakkumisi

WWW.BRENTEX.EE
OÜ Hansa-Meistrimehed pakub
tööd Eestis ja Soomes üldehitajatele, ventilatsioon, ladumine,
vundament jne.
Tel 5744 4286.

METSAMATERJAL
Ostan saare kütet. Tel 5459 2726.

LOOMAD
Müüa armas nudi sikupoiss ja
jäärapoisid. Info tel 5841 3828.

MÜÜK
Küttepuud 30 ja 50 cm.
Tel 505 0522.

PÕLLUNDUS

Saunavooder 6,50 €/m² ja lavalauad 1,40 €/m. Tel 5645 2170,
pakkpuit.ee.

Ostan MTZ
DT-55,
Vene linttraktori, Vene või lääne ekskavaatori, Volvo, Scania
veoautosid ja busse, ZIL-i,
MAZ-i, Kamazi veoauto, Doni,

Voodrilaudade (värvitud), põrandalaudade, tuulekastide,
terrasside ja saematerjali
müük. Vedu üle Eesti tasuta.
Tel 5373 1117, www.espuit.ee.

Kvernelandi adra, Saksa virtsapüti. Tel 5199 6548.

Müüa Võrtsjärve marineeritud
angerjat 460 ml purgis.
Tel 5346 9024.

Tuul puude ladvas taas kiigub,
meie vaikses leinas langetame pea ...
Avaldame sügavat kaastunnet
Priidule perega kalli venna

INDREK ROHTLA
kaotuse puhul.
Anneli ja Evely peredega

Üle elu käis surmatuul vinge.
Sinu ajast sai ajatu tee.
Aga alles jääb mälestus hinge,
meie päevades helendab see.
Virve Osila
Mälestame head ja sõbralikku
esimest õpetajat

NELLY REBAST
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Lilli, Vilve, Eha, Ülle ja Kalle

Sinust mälestus
me hinges elab,
Sinu hääl veel
kõrvus kajab ...
Südamlik kaastunne
lähedastele kalli

KALJU JÜRIMA
kaotuse puhul.
Mälestab Heldur.

Avaldame kaastunnet
lähedastele

KALEV KÄÄMERI
kaotuse puhul.

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

PAUL PIISKOP

Kauaaegset isetegevuslast ja
kaasteelist mälestab Uue-Kariste
rahvamaja pere.

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)
Südamlik kaastunne Maalile kalli

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)

Tootsi Turvas
ostab:
kasvavat
ja tee äärde
virnastatud
võsa
Tel 5646 1882

jaak.raid@tootsiturvas.ee
Südamlik kaastunne Piretile ja
lähedastele kalli

AINO ÕUNA
kaotuse puhul.

Tädi Alma laste peredega
Nüüd õitsvad kodus valged
ristikheinad,
tuul mängib lillelõhnaga ...

KAASTUNDEAVALDUSTE SALMID
1.

OST
Ostame kasvavat võsa. Puhastame võsast metsa ja põllualad,
kraavid ja sihid. Info
tel 5345 8630, Tauri Õigus.
Raamatute ja vanavara ost.
Tel 5804 6910.

EVAL D EVALDI
kaotuse puhul.
Mall e perega ja Maimu

Sirje ja Riina
Mälestame

VAMBOLA VOLTI
Avaldame kaastunnet
omastele.
Helgi ja Rein peredega

KUULUTUSED

15. juuni 2018

KINNISVARA

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
kuulutus.ajaleht.ee

Suviselt soodsad
keevisraamil haagiste pakkumised

, et «Selge grupii ole kahtlustki l on olnud oma
juhi» kampaania
võrdu
tänapäeva l ei
roll selles, et
suvepäevaderoolijoodik ute
e
Üürin kesklinnas küttegajaanipäev
lao
on halbade harjumust
või garaaži, suurus al 25 m².
ga. Hea eeskuju jõuõlaga tegur.
Sakala juhtkiri
Tel 5666 5425.
murdmisel pika

E

Viljandimaa

Asutanud C.
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• Hind 1 €
2018 • Nr 115
Reede, 15. juuni
ees.ee
sakala.postim

tele
tod linna allasutus

tõsMõte: elektriauu majanduskomisjoni esimeesvõiks

linn
Viljandi linnavolikog istungil küsimuse, kas
volikogu
ootoriga sõidutatas viimasel
soetada sisepõlemism . Saalis jäi kõoma allasutustele t puhtamad elektriautod
arutelu.
kitest ökoloogiliselsel teemal võiks algatada
et
LK 4
lama arvamus,

R. Jakobson

1878

SÕIDUKID
Ostan 1980.–1990. a auto.
Tel 5367 8047.
Müüa Audi A6 Avant. 2,5 Td,
2002. a. Heas korras.
Tel 5816 1210.

TEENUSED
ma
hakkab
järgi makViljandi vallas
hinnakiri, milleElektritööd.
ti tüh- Tel 5812 3790.
uus prügiveo
-l i it r i s e jäätmemahu
s a b k u n i 3 70
rohkem.fassaadid, renoveeripooleKatused,
LK 5
mis- ja üldehitustööd.
jendamine praegusest
Tel 5691 8534.

SihtEttevõtluse Arendamise
leidsid, et
asutuse hindajad
tulnud enam
Viljandimaalt
ideest on rahaskui kümnest
vaid kolm. Kõige
tamist väärt
läheb Viljandi
suurem summa Viiratsi külvallale, et rajada tööstuspark.
je alla Mäeltküla

Kaks tööstusparki

on praegu
«Kindlaid huvilisi
Viljandi abiüheksa,» vastas Saar küsimuSelline võiks
vallavanem Ene
ettevõtteid soovälja näha
sele, kui palju endale baasi
Kõpu jõe
viks Mäeltkülla
Suurimaks huäärde
rajama hakata.
15 miljoni
kavandatav
viliseks on hiljuti
riiklikust inkõrglaudtee.
euro suurusest
tusest ilma jäävesteeringutoe
Milkest. Ettenud aktsiaselts
hakata eksporvõte, kes tahab ja piimapulbdiks juustu, võid
soovib tegevust
rit tootma,
sellest, et
alustada hoolimata
ei tule, kuid
riigilt toetusraha
uue tööstuse
esialgu otsib
kui investoreid.
jaoks nii piima eestvedajaid,
Üks Milkesti
Riisenberg
Märt
nõukogu liige
et enne kui saab
tunnistas eile,
rääkima hatehase rajamisest
omavahel kokku
kata, on vaja

Komplekti hind ainult

1490 €

ARNO KÜTT,

Cleveroni omanik

Heal kandidaadil
on pikaajaline kogemus müügitegevuse
LK 4
valdkonnas, dokumentatsiooni koostamise oskus, hea
argumenteerimisoskus, osapoolte huvide arvestamise

Korstnapühkija, kt nr 094562.
Katuste survepesu ja värvimine. Tel 5844 0510.

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

Restaureerin mööblit, uksi, aknaid. Tel 5801 6515.
Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5679 3951.
Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5840 0240.
Septikute, biopuhastite paigaldus ja müük. Tel 5757 0202.
Septikute paigaldus ja müük,
süvaveepumpade paigaldus,
vee- ja kanalisatsioonitrasside
ning maakütte paigaldus.
Tel 521 7415, info@veegrupp.ee.
Suur kaubik. Tel 515 2737.
Tantsumuusika ühemehebändilt. Õhtu juhtimine.
Tel 514 9885.
Toru- ja elektritööd.
Tel 524 4939.

BREN325H

ILM

Maaler, pottsepp. Tel 5867 0577.

abil kerkib Viiratsi
Euromiljon ite
i külje alla tööstusja Suure-Jaan
tuleb vaatetorpark, Soomaale e ning ekspernidega kõrglaudte raha ka Valsaab
tide otsusega
v Mulgi elagamaale kavandata
muskesku s.

(kast 3 x 1,25 m)
+ plastkaas
+ tugiratas

kliendisuhete

(kast 3,25 x 1,5 m)
+ plastkaas
+ tugiratas

24 °C

Korstnapühkija. Tel 5561 1040.

marko.suurmagi@

BREN300H

Kõlab põnevalt? Tahaksid koos meiega
maailma muuta? Liitu meiega, kui Sind

KLIENDIHALDUR
kiires

Korstnapühkija ja pottsepp.
Tel 515 0511.

Mööbli transport, kokkupanek,
vana mööbli, metalli ja muu üleliigse äravedu. Tel 5877 0559.

MARKO SUURMÄGI
ajaleht.ee

Kampaania kestab 14.05.–30.06.2018

Me oleme nii

lamutele
Ostame 1990.–2010. a sõiduis, et seda,
Prügivedu üheperee keid. Tel 5555 8120. kasvufaastulevikus,
mis saab
kallineb
augustist kehtima
ei tea.

id
toovad tehase
Euromiljonid
latvadesse
ja matkaraja puu

RAHA

Sakala 7

| Tel 433 0062, e-post: veebikuulutus@ajaleht.ee | Kuulutuste tellimine internetist: kuulutus.ajaleht.ee

Kuulutuste vastuvõtt

Müüa garaaž Nurme t, 3000 €.
Tel 5661 9432.

Üürile anda Viiratsis 2-toaline
möbleeritud korter III korrusel.
Tel 5354 2821.

pilviTäna on vahelduvaedelasusega ilm. Puhub meetrit
3–6
tuul kiirusega

Komplekti hind ainult

1590 €

on 21–24
www.cleveron.eu
sekundis. Sooja

tõuseb Vilkraadi. Päike
ja loojub
jandis kell 4.11
22.26.

NB! Pakkumised kehtivad üle Eesti.
Võta ühendust meie lähima müügikohaga

kell
VILJANDI VALLAVALITSUS
võtab teenistusse
VILJANDIS

Viljandi: Ants Viljandi OÜ | Riia mnt 54n | tel 434 5630
Flint Kaubandus OÜ | Kõo küla | tel 435 5421

kiaad

Suvesparta
EHITUSSPETSIALISTI
algab pühaTäna kell 12
päevani kestev

firmade
har-

d, kus
Konkursikuulutus on leitav
Viljandi valla
veebilehel:
suvespartakiaa
Viljandi
rastatakse alasid kunstwww.viljandivald.ee/vabad-tookohad.
staadionil,

Torutööd. Tel 5344 4694.
Veo- ja tõstetööd Viljandis.
Tel 5382 6015.
Vundamentide lahti kaevamine ning soojustamine pritsvahuga (PUR). Tel 5349 8928.
Kaardid ennustavad 24 h.
Tel 900 1727.
Vaipade keemiline puhastus.
Tel 5331 3054.

MUUD
Reis Ungarisse 1.–9. sept. Buss
väljub Viljandist. Reisikava
www.alustamealgusest.ee või
info telefonil 502 9006./ MONTAAŽ
MARKO SAARM

rannas,
kettagolfimuruväljakul, ja laulurajal, Trepimäel
väljakul.
TÖÖ

rsioon
Linnaeksku
Ettevõte palkab kogemustega

Vabadukell 13 algab
Täna
ehitaja. Enamik juurest
töid krohvimise platsi maasika lossine savija lubikrohvidega. injalutuskäik
giidiga
ja vanalinnas.
fo@ehituslahendused.ee,
mägedes

tel 5666 5425.

Kõlab sving

algab Koidu
Vajatakse
muruniitjat
ja trimTäna kell 19
suures hoovis
seltsimajaViljandis.
merdajat
Sobib ka
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noortele.
Tel 527
4110.musitSwing,
ansambel SP
Tarmo Suvisild
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ettevõte
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Kõlab Tel
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ja
a teebloomingut
sise- ja välisVäike
mond Valgre
ika rütme.
ehitustöid.
Tel 5806
8378.
Ladina-Ameer

Pärnu: Taunex Auto OÜ | Lille 2a | tel 682 7888
Tartu: Tööriistamarket | Ringtee 78 | tel 508 1775
Vaata ka teisi soodsaid pakkumisi

WWW.BRENTEX.EE
OÜ Hansa-Meistrimehed pakub
tööd Eestis ja Soomes üldehitajatele, ventilatsioon, ladumine,
vundament jne.
Tel 5744 4286.

METSAMATERJAL
Ostan saare kütet. Tel 5459 2726.

TOETUSED

Allikas:

MÜÜK

Saunavooder 6,50 €/m² ja lavalauad 1,40 €/m. Tel 5645 2170,
pakkpuit.ee.

Ostan MTZ
DT-55,
Vene linttraktori, Vene või lääne ekskavaatori, Volvo, Scania
veoautosid ja busse, ZIL-i,
MAZ-i, Kamazi veoauto, Doni,

Voodrilaudade (värvitud), põrandalaudade, tuulekastide,
terrasside ja saematerjali
müük. Vedu üle Eesti tasuta.
Tel 5373 1117, www.espuit.ee.

Kvernelandi adra, Saksa virtsapüti. Tel 5199 6548.

Müüa Võrtsjärve marineeritud
angerjat 460 ml purgis.
Tel 5346 9024.
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• Suure-Jaani
vahele rajatakse
– 1 700 189*
ning nende
elePuhka rahus.
väiksem kui
• Mulgi elamuskeskus*
aastal esija seiklusraja
jalutussilladÄrasaatmine esmaspäeval, 18. juunil kell 12 Tartu
«Usun, et järgmisel
Sügav kaastunne lähedastele.
seal juba teSihtasutus
krematooriumis.
* Raha anti Valgamaale.
mesed ettevõtted
Ettevõtluse Arendamise

LOOMAD
Müüa armas nudi sikupoiss ja
jäärapoisid. Info tel 5841 3828.

Küttepuud 30 ja 50 cm.
Tel 505 0522.

PÕLLUNDUS

Tuul puude ladvas taas kiigub,
meie vaikses leinas langetame pea ...
Avaldame sügavat kaastunnet
Priidule perega kalli venna

INDREK ROHTLA
kaotuse puhul.
Anneli ja Evely peredega

Üle elu käis surmatuul vinge.
Sinu ajast sai ajatu tee.
Aga alles jääb mälestus hinge,
meie päevades helendab see.
Virve Osila
Mälestame head ja sõbralikku
esimest õpetajat

NELLY REBAST
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Lilli, Vilve, Eha, Ülle ja Kalle

Sinust mälestus
me hinges elab,
Sinu hääl veel
kõrvus kajab ...
Südamlik kaastunne
lähedastele kalli

KALJU JÜRIMA
kaotuse puhul.
Mälestab Heldur.

Vello perega

Avaldame kaastunnet
lähedastele

KALEV KÄÄMERI
kaotuse puhul.

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)

Tootsi Turvas
ostab:
kasvavat
ja tee äärde
virnastatud
võsa
Tel 5646 1882

jaak.raid@tootsiturvas.ee
Südamlik kaastunne Piretile ja
lähedastele kalli

AINO ÕUNA
kaotuse puhul.

Tädi Alma laste peredega
Nüüd õitsvad kodus valged
ristikheinad,
tuul mängib lillelõhnaga ...

PAUL PIISKOP

Kauaaegset isetegevuslast ja
kaasteelist mälestab Uue-Kariste
rahvamaja pere.

KAASTUNDEAVALDUSTE SALMID
8.

OST
Ostame kasvavat võsa. Puhastame võsast metsa ja põllualad,
kraavid ja sihid. Info
tel 5345 8630, Tauri Õigus.
Raamatute ja vanavara ost.
Tel 5804 6910.

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)

Sirje ja Riina
Mälestame

VAMBOLA VOLTI
Avaldame kaastunnet
omastele.
Helgi ja Rein peredega

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
kuulutus.ajaleht.ee
Hinnakiri kehtib alates 26.04.18

KUULUTUSED

15. juuni 2018

KINNISVARA

E

Suviselt soodsad
keevisraamil haagiste pakkumised

, et «Selge grupii ole kahtlustki l on olnud oma
juhi» kampaania
võrdu
tänapäeva l ei
roll selles, et
suvepäevaderoolijoodik ute
e

Kampaania kestab 14.05.–30.06.2018

Üürin kesklinnas küttega jaanipäev
lao
on halbade harjumust
või garaaži, suurus al 25 m².
ga. Hea eeskuju jõuõlaga tegur.
Sakala juhtkiri
Tel 5666 5425.
murdmisel pika

Viljandimaa

Asutanud C.
päevaleht •

• Hind 1 €
2018 • Nr 115
Reede, 15. juuni
ees.ee
sakala.postim

tele
tod linna allasutus tõsMõte: elektriauu majanduskomisjoni esimeesvõiks

e, ka s l i n n
Viljandi linnavolikog
ngil küsimus
l volikog u istu
ootoriga sõidutatas viimase
soetada sisepõlemism . Saalis jäi kõoma allasutustele t puhtamad elektriautod
arutelu.
kitest ökoloogiliselsel teemal võiks algatada
et
LK 4
lama arvamus,

R. Jakobson

1878

SÕIDUKID
Ostan 1980.–1990. a auto.
Tel 5367 8047.
Müüa Audi A6 Avant. 2,5 Td,
2002. a. Heas korras.
Tel 5816 1210.

BREN300H
(kast 3 x 1,25 m)
+ plastkaas
+ tugiratas

Kõlab põnevalt? Tahaksid koos meiega
maailma muuta? Liitu meiega, kui Sind

Komplekti hind ainult

1490 €

KLIENDIHALDUR
kiires

Me oleme nii

lamutele
Ostame 1990.–2010. a sõiduis, et seda,
Prügivedu üheperee keid. Tel 5555 8120. kasvufaastulevikus,
mis saab
kallineb
augustist kehtima
ei tea.
ma
TEENUSED
hakkab
järgi makViljandi vallas
hinnakiri, milleElektritööd.
ti tüh-Tel 5812 3790.
uus prügiveo
-liitrise jäätmemahu
s a b k u n i 3 70
rohkem.
fassaadid, renoveeripooleKatused,
LK 5
jendamine praegusest
mis- ja üldehitustööd.
Tel 5691 8534.

kliendisuhete

ARNO KÜTT,
Cleveroni omanik

Heal kandidaadil
on pikaajaline kogemus müügitegevuse
LK 4
valdkonnas, dokumentatsiooni koostamise oskus, hea
argumenteerimisoskus, osapoolte huvide arvestamise

Maaler, pottsepp. Tel 5867 0577.

Mööbli transport, kokkupanek,
vana mööbli, metalli ja muu üleliigse äravedu. Tel 5877 0559.

marko.suurmagi@

abil kerkib Viiratsi
Euromiljon ite
i külje alla tööstusja Suure-Jaan
tuleb vaatetorpark, Soomaale e ning ekspernidega kõrglaudte raha ka Valsaab
tide otsusega
v Mulgi elagamaale kavandata
muskesku s.
SihtEttevõtluse Arendamise
leidsid, et
asutuse hindajad
tulnud enam
Viljandimaalt
ideest on rahaskui kümnest
vaid kolm. Kõige
tamist väärt
läheb Viljandi
suurem summa Viiratsi külvallale, et rajada tööstuspark.
je alla Mäeltküla

Kaks tööstusparki

on praegu
«Kindlaid huvilisi
Viljandi abiüheksa,» vastas Saar küsimuSelline võiks
vallavanem Ene
ettevõtteid soovälja näha
sele, kui palju endale baasi
Kõpu jõe
viks Mäeltkülla
Suurimaks huäärde
rajama hakata.
15 miljoni
kavandatav
viliseks on hiljuti
riiklikust inkõrglaudtee.
euro suurusest
tusest ilma jäävesteeringutoe
Milkest. Ettenud aktsiaselts
hakata eksporvõte, kes tahab ja piimapulbdiks juustu, võid
soovib tegevust
rit tootma,
sellest, et
alustada hoolimata
ei tule, kuid
riigilt toetusraha
uue tööstuse
esialgu otsib
investoreid.
kui
jaoks nii piima eestvedajaid,
Üks Milkesti
Märt Riisenberg
nõukogu liige
et enne kui saab
tunnistas eile,
harääkima
tehase rajamisest
omavahel kokku
kata, on vaja

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

Restaureerin mööblit, uksi, aknaid. Tel 5801 6515.
Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5679 3951.
Salvkaevude kaevamine ja puhastamine. Tel 5840 0240.
Septikute, biopuhastite paigaldus ja müük. Tel 5757 0202.
Septikute paigaldus ja müük,
süvaveepumpade paigaldus,
vee- ja kanalisatsioonitrasside
ning maakütte paigaldus.
Tel 521 7415, info@veegrupp.ee.
Suur kaubik. Tel 515 2737.
Tantsumuusika ühemehebändilt. Õhtu juhtimine.
Tel 514 9885.
Toru- ja elektritööd.
Tel 524 4939.

(kast 3,25 x 1,5 m)
+ plastkaas
+ tugiratas

24 °C

Korstnapühkija. Tel 5561 1040.
Korstnapühkija ja pottsepp.
Tel 515 0511.

MARKO SUURMÄGI
ajaleht.ee

pilviTäna on vahelduvaedelasusega ilm. Puhub meetrit
3–6
tuul kiirusega
on 21–24
tõuseb Vilkraadi. Päike
ja loojub
jandis kell 4.11
kell 22.26.

Komplekti hind ainult

1590 €

www.cleveron.eu
sekundis. Sooja

NB! Pakkumised kehtivad üle Eesti.
Võta ühendust meie lähima müügikohaga

VILJANDI VALLAVALITSUS
võtab teenistusse
VILJANDIS

Viljandi: Ants Viljandi OÜ | Riia mnt 54n | tel 434 5630
Flint Kaubandus OÜ | Kõo küla | tel 435 5421

kiaad

Suvesparta
algab pühaEHITUSSPETSIALISTI
Täna kell 12
firmade

Pärnu: Taunex Auto OÜ | Lille 2a | tel 682 7888

päevani kestev kus hard,
suvespartakiaa
Konkursikuulutus on leitav
Viljandi valla Viljandi
veebilehel:
rastatakse alasid kunstwww.viljandivald.ee/vabad-tookohad.
rannas, staadionil,
kettagolfimuruväljakul, ja laulurajal, Trepimäel
väljakul.
Torutööd. Tel 5344 4694.

Veo- ja tõstetööd Viljandis.
Tel 5382 6015.
Vundamentide lahti kaevamine ning soojustamine pritsvahuga (PUR). Tel 5349 8928.
Kaardid ennustavad 24 h.
Tel 900 1727.
Vaipade keemiline puhastus.
Tel 5331 3054.

MUUD
Reis Ungarisse 1.–9. sept. Buss
väljub Viljandist. Reisikava
www.alustamealgusest.ee või
info telefonilMARKO
502 9006.
SAARM / MONTAAŽ

TÖÖ
rsioon

Linnaeksku

VabaduEttevõte palkab kogemustega
Täna kell 13 algabjuurest
ehitaja.
Enamik töid krohvimiplatsi maasika
se
lossine savi-jalutuskäik
ja lubikrohvidega. ingiidiga
ja vanalinnas.
mägedes
fo@ehituslahendused.ee,

tel 5666 5425.
Kõlab sving
19 algab Koidu
Täna kell muruniitjat
Vajatakse
ja trimsuures hoovis
seltsimajaViljandis.
merdajat
ka
Esineb
õhtu.Sobib
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noortele. TelSP
527
4110.musitSwing,
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Tarmo Suvisild
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kitarviiulil, Leo Kimmel
trummirahvusvaheliste
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palu svingmuusiKõlabTel
sedte.
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5560
3761.
ka Raiaga
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mond Valgre
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a teeb sise- rütme.
ja välisika
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Tel 5806 8378.
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Meie siiras kaastunne
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Täna
Vaikis vaev ja valu …
lastega
kalli
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di mee000
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TOETUSED

Järelhüüde, tänuavalduste avaldamine
ajalehes Sakala

JÄRELHÜÜE

Allikas: Ettevõtluse

BREN325H

ILM

Korstnapühkija, kt nr 094562.
Katuste survepesu ja värvimine. Tel 5844 0510.

id
toovad tehase
Euromiljonid
latvadesse
ja matkaraja puu

RAHA

Sakala 7

| Tel 433 0062, e-post: veebikuulutus@ajaleht.ee | Kuulutuste tellimine internetist: kuulutus.ajaleht.ee

Kuulutuste vastuvõtt

Müüa garaaž Nurme t, 3000 €.
Tel 5661 9432.

Üürile anda Viiratsis 2-toaline
möbleeritud korter III korrusel.
Tel 5354 2821.

krematooriumis.

Vello perega

Tartu: Tööriistamarket | Ringtee 78 | tel 508 1775
Vaata ka teisi soodsaid pakkumisi

WWW.BRENTEX.EE
OÜ Hansa-Meistrimehed pakub
tööd Eestis ja Soomes üldehitajatele, ventilatsioon, ladumine,
vundament jne.
Tel 5744 4286.

METSAMATERJAL
Ostan saare kütet. Tel 5459 2726.

LOOMAD
Müüa armas nudi sikupoiss ja
jäärapoisid. Info tel 5841 3828.

MÜÜK
Küttepuud 30 ja 50 cm.
Tel 505 0522.

PÕLLUNDUS

Saunavooder 6,50 €/m² ja lavalauad 1,40 €/m. Tel 5645 2170,
pakkpuit.ee.

Ostan MTZ
DT-55,
Vene linttraktori, Vene või lääne ekskavaatori, Volvo, Scania
veoautosid ja busse, ZIL-i,
MAZ-i, Kamazi veoauto, Doni,

Voodrilaudade (värvitud), põrandalaudade, tuulekastide,
terrasside ja saematerjali
müük. Vedu üle Eesti tasuta.
Tel 5373 1117, www.espuit.ee.

Kvernelandi adra, Saksa virtsapüti. Tel 5199 6548.

Müüa Võrtsjärve marineeritud
angerjat 460 ml purgis.
Tel 5346 9024.

Tuul puude ladvas taas kiigub,
meie vaikses leinas langetame pea ...
Avaldame sügavat kaastunnet
Priidule perega kalli venna

INDREK ROHTLA
kaotuse puhul.
Anneli ja Evely peredega

KALJU JÜRIMA

Mälestab Heldur.

Tootsi Turvas
ostab:
kasvavat
ja tee äärde
virnastatud
võsa

Mälestame head ja sõbralikku
esimest õpetajat

NELLY REBAST
Avaldame kaastunnet
lähedastele.

Avaldame kaastunnet
lähedastele

Tel 5646 1882

jaak.raid@tootsiturvas.ee
Südamlik kaastunne Piretile ja
lähedastele kalli

KALEV KÄÄMERI
kaotuse puhul.

AINO ÕUNA
kaotuse puhul.

Tädi Alma laste peredega

Südamlik kaastunne
lähedastele kalli

kaotuse puhul.

Raamatute ja vanavara ost.
Tel 5804 6910.

Üle elu käis surmatuul vinge.
Sinu ajast sai ajatu tee.
Aga alles jääb mälestus hinge,
meie päevades helendab see.
Virve Osila

Lilli, Vilve, Eha, Ülle ja Kalle

Sinust mälestus
me hinges elab,
Sinu hääl veel
kõrvus kajab ...

OST
Ostame kasvavat võsa. Puhastame võsast metsa ja põllualad,
kraavid ja sihid. Info
tel 5345 8630, Tauri Õigus.

Nüüd õitsvad kodus valged
ristikheinad,
tuul mängib lillelõhnaga ...

PAUL PIISKOP

Kauaaegset isetegevuslast ja
kaasteelist mälestab Uue-Kariste
rahvamaja pere.

Sirje ja Riina
Mälestame

VAMBOLA VOLTI
Avaldame kaastunnet
omastele.

In memoriam

EVALD EVALD
Eraisik
Juriidiline isik

75 €
75 €

TÄNUAVALDUS

10. I 1900 – 10. I 1900
Tateni autempore, ulluptu
recum, omnit laboreperat.
Doluptas quodio et
exerchilique sitiam nobitis
at.
Ugit fuga. Ut odis mil
modi derio. Erchiliqui abo.
Is ne volupta tenimagnam,
ut ab ipsumquam ex endae
commoditio beris acernam,
te rere ma id mo maionse
cestotas dolo voluptint et es
aut re latiis doluptaqui vendit oditiae natur remquia
conem coresti am fugiam
acium voluptat aut am quam
eos et illore iunt maximinissi senimus andenimodia
nonsequiae. Itas antem denetur ehendionet, non con
cus, seceprem coribusaest
ut exerum voloren ducipsam
et lignitatquid ulluptatus, ex
experumet aditatur, volorem fuga. Et lab imporia
nem quate vid untotasped
quia qui tem voleni quident
officie ndentis et asi officiis
ellam faciiscimus audant,
natibea cusdam, natquodis
quostem nisimagni illesequunt erro maximinci
cum as aut venienim ullaccum eossim estemquaes
mo que ma doluptae. Elendem repe vid ut eumquo coratiam aut untio. Nemolup
iendit ut venis et adis et pro
voluptaquo idunt optur mollestis maximendam, cum volorehenis num volupta tibuscium dis porit optatqui

ut elendel iscimaximos
dolupta tiberupti berum
nonsequam quiatur, od modipsapici officimin eicatior
as quiae vero mod quibusciam simusa as atecepelia volor audandunt rem. Ut
et re odia cone nimus.
Ferrum estiumet qui
blab ipsa dolo omnietur
sam, con es as poriam est,
voluptas ex estis a porem
sinctatibea sant.
At omnim laccaer errovitia demquate net utemolestrum ne odio. Ipid quis adis
volecea quamenit volorehentur ariatecupta dolore,
sitaquid quam que voluptiis
sitatqui voluptiatius ipite
dererit ius ut atis as aces
maximus danissequi odita
dolor sunt hiliquis aut dolorum ute reperiorae vernatur ma sinctatecta viduciate
experum, sume net arcillo
rrovid eos aliam.
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