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Sae- ja nelikanthöövli materjali 
müük ja teenus. Tel 5348 0984.

Otse tootjalt pakitud puit- ja tur-
babriketid, 6–8 mm pelletid, 
klotsid lahtiselt ja pakitult, kivi-
süsi 25 kg kotis. Vedu. Tel 
506 8501.

Maiste aiandis Pärnu maanteel 
linna piiril on müügil suures va-
likus õitsvaid suvelilli ja lille-
ampleid. Samas võimalik korja-
ta endale maasikaid 2,5 €/kg. 
Aiand on avatud E–L kella 9–17.

Kuivad pakitud kütteklotsid. 
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Kuiv kask 40 l, 2,20 €, vedu ta-
suta. Tel 5856 9038.

Müüa põranda-, voodri- ja ehi-
tuslaudu. Eri laiused. Vedu tasu-
ta. Tel 506 4651.

Müüa tooreid halupuid, kuivi 
pakitud kütteklotse ja kamina-
puid, pelleteid ning puidu- ja 
turbabrikette alusel. Vedu tasu-
ta. Tel 433 3130, 523 8503.

Poolkuiv lepp 28 €, haab 28 €. 
Peaaegu kuiv lepp 29 €, kask 32 
€. Kuiv lepp 33 €, kask 36 €, saar 
37 €. Pliidipuu kask 40 €. Tel 
5650 0514.

Toores ja kuiv lepp. Tel 
5345 2279.

OST

Ostame kasvavat metsa ja raie-
lanke. Pakume raieteenust. Tel 
503 5462, kaido.leiten@amikor.
ee.

Ostan põdra- ja hirvesarvi. Tel 
5843 2059.

Ostan õunapurusti, mahlapres-
si ja alasi. Tel 5844 7898.

ÄRA ANDA

Kassipojad. Tel 5370 3045.

Ära anda kasutatud väike eter-
niit äravedajale. Tel 
+47 4746 8078.

KASUTATUD ASJAD

Antiigi, märkide, medalite, mün-
tide, postkaartide, raamatute, 
nõude, kujukeste, kunsti, kuld- 
ja hõbeesemete, mundrite ost. 
Tel 5566 3939.

Müüa kahe poolega kõrgendu-
sega riidekapp. Tel 5199 7741.

Müüa rasked soorullid, vilja-
tigu-rootorniiduk, heinakaaru-
taja, vaheltharija, kartulisaputa-
ja, kartulipanija, pealsepurusta-
ja, suur heinakorjekäru, 
täisvint adrad ühe, kahe ja kol-
me hõlmaga ning tõstuk-küh-
vel. Tel 516 3405.

KI NNISVARA

Müüa 4-toaline korter Suur-Kaa-
re 39, 2. korrus, garaaž. 38 900 
€. Tel 5680 5269.

Müüa või üürile anda 1-toaline 
möbleeritud korter Oksal. Tel 
552 1620.

Ostan otse omanikult Viljandi 
äärelinnas või linnaga piirne-
vas vallas väikese maja või 
2–3-toalise, aiamaa kasutamise 
võimalusega korteri. Tel 
510 6729.

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

Soovin osta korteri Viljandis 
hinnaga kuni 10 000 €. Tel 
5616 7327.

Soovin osta maja Viljandi linnas 
otse omanikult. Tel 5683 7570.

Tudengineiu otsib endale kooli-
ajaks tagasihoidlikku pesa soo-
vitavalt kesklinna lähistel. Tel 
5381 0533 või naudrekarmel@
gmail.com.

Üürin pikemaks ajaks välja 
1-toalise mugavustega korteri 
Männimäel, 1/5. Üür 155 € + 
kommunaalteenused. Tel 
5665 5548.

SÕI DUKI D

Müüa avariiline Lada 112, 2003. 
a. Tel 5373 3121.

TE E NUSE D

Ennustusliin 0,95 €/min. Tel 
900 3014.

Fassaadisoojustus- ja katuse-
kattetööd. Tel 5347 0972, meri-
luxehitus@gmail.com.

Kaardid ennustavad 24 tundi. 
Tel 900 1727, ennustus.ee.

Kaevetööd 2,7-tonnise minieks-
kavaatoriga. Tel 5620 0055.

Kaevude puhastus. Tel 
5813 5496.

Kas teadsid, et võid ennast ter-
visliku toiduga saledaks süüa? 
Kõht on täis, magusaisu kaob. 
Trenn ei ole kohustuslik! Alusta 
tasuta: erikorgu.ee.

Liugväravad, trepid, varikatu-
sed. Tel 517 5265.

Ohtlike puude langetamine. Tel 
5347 4029.

Paigaldame uusi ja renoveeri-
me vanu põrandaid, seinu, lage-
sid, uksi ja aknaid. Garantii. Tel 
5366 9108. OÜ A1 Ehitusviimist-
lus.

Pakun laulutunde suurtele ja 
väikestele. Tel 525 2043.

Puurkaevude rajamine ja pu-
hastamine. Vee- ja kanalisat-
sioonitorustike, septikute ja sü-
vaveepumpade paigaldus. Maa-
küttesüsteemide rajamine. Tel 
502 1279, 526 9604, puurkaevu-
meistrid.ee.

Rakkekaevude kaevamine, pu-
hastamine ja remont. Tel 
5638 1774.

Rakkekaevude puhastamine. 
Tel 5634 4807.

Salvkaevude kaevamine ja pu-
hastamine. Tel 5679 3951.

Septikute paigaldus ja müük. 
Tel 5757 0202.

Sisekujundus. Korterid, majad, 
bürood. Tel 515 0828, riina.ei-
gi@gmail.com.

Teemantpuurimine. Tel 
5668 9845, www.teemantpuur.
eu.

Müüa veneaegseid telliskive. 
Hind kokkuleppel. Tel 
5675 1350.

Ostan parima hinnaga ümmar-
guste või ovaalsete kividega 
merevaigust kaelakee. Eriti hea 
hind kollase-pruunikirju kee 
eest. Enne müümist küsige mi-
nu hinnapakkumist. Tel 
5871 0351.

Ostan vanu piltidega vaagnaid. 
Tel 5669 3386.

Ostan vanu raamatuid, mere-
vaigust ehteid, mööblit, märke, 
samovare, medaleid, münte, pa-
berraha, postkaarte, fotosid, 
maale, graafikat jne. Tel 
5829 9810.

Ostan veneaegseid fotoaparaa-
te ja neile sobivaid objektiive, 
binokleid, albumeid, vanu foto-
sid ja muud fototehnikat. Samu-
ti huvitavad vanad käekellad, 
stopperid, raadiod, mõõteriis-
tad ja muu vanakraam. Tel 
5872 5458.

Ostan veneaegseid ja vanemaid 
erinevaid naiste ehteid: sõled, 
prossid, sõrmused, käevõrud, 
vanad kuld- ja hõbeehted. Huvi-
tavad ka vanad raamatud, 
mööbliesemed, lauanõud, ku-
jud, maalid, mänguasjad, vahv-
liküpseti ja palju muud. Alati 
aus asjaajamine ja parim hind! 
Tel 5639 7329, Liina.

Ostan veneaegseid ja vanemaid 
rahasid, medaleid, ordeneid, 
rinnamärke, dokumente, post-
kaarte, tehnikaajakirju, raama-
tuid, kellasid, portsigari, habe-
menuge, taskunuge ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458.
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Torutööd. Tel 5344 4694.

Torutööd. Tel 5666 0061.

Varikatused, piirded ja metalli-
tööd. Tel 5694 0590.

www.väikekatlamajad.ee, tel 
511 2252.

TÖÖ

10 aasta vanune ehitusettevõte 
otsib oma kollektiivi uusi töökä-
si Soome objektidele. Pakume 
tööd plaatijale, üldehitajale, vii-
mistlejale, betoneerijale jne. 
Tööülesanne: korterite reno-
veerimine. Varasem ehitusala-
ne töökogemus nõutav, soome 
keel tuleb kasuks. Elamisega 
saame aidata. Täpsem info tel 
5676 2345 või  otsintood@fin-
rak.ee.

Autopesula otsib autopesijat. 
Tel 5388 8440.

Korteriühistu pakub tööd abi-
hoone ehitajale. Info tel 
527 0874.

Pakkuda tööd tänavakivipaigal-
dajatele, abitöölistele. Tel 
524 5316.

Pakun tööd võsalõikajale. Tel 
5392 9651.

Sürgavere Põllumajandusühis-
tu vajab suurfarmi söötjat-trak-
toristi. Tel 5851 7340, 526 4932.

Tapamaja otsib lihunikku (siga-
de tapmine). Väljaõpe kohapeal. 
Tel 5351 7414.

Võtame tööle ausa ja tööka CE-
kat veoautojuhi. Sõidud Soome-
Rootsi vahel. Peab oskama eesti 
keelt ja kasuks tuleb varasem 
töökogemus. Töö graafiku alu-
sel, vahetuse pikkus 2 nädalat. 
Info tel 5661 0996.

Üld- ja vannitubade ehitus Nor-
ras, tel 515 7377.

KOOLITUS

Veokijuhi ameti- ja ADR-koolitu-
sed, www.sõiduõppe.ee. Tel 
507 8230.

LOOMAD

Ostan või vahetan noore sarve-
dega valge siku (väga hea ema). 
Tel 435 8100.

PÕLLUNDUS

Müüa värsket mett, 6 € kilo. 
Asume Karksi vallas. Viljandis-
se kohaletoomise võimalus. Tel 
528 3706.

M ETSAMATE RJAL

Ostan lehtpuuraiet ning 3 m 
küttepuid. Tel 527 5868.

MUUD

Mustkunstnik/õhtujuht/DJ. Tel 
5344 9894.

MÜÜK

Halupuud ja kaseklotsid võrgus. 
Tel 5637 3783.

Kuivad ja märjad küttepuud. Tel 
502 9596.

Kuiv kask, jääk, 40 l, 1,80 €, ve-
du tasuta. Tel 5856 9038.

Lehtpuuklotsid ja kaminapuu 
40 l võrgus. Tel 5782 7770.

Lepp 26 €/rm, peaaegu kuiv 29 
€/rm. Tel 5563 8552.

Müüa Mulgi kuub pikkusele 
180+ Heimtali muuseumi müü-
gipunktis.

On lakanud tuksumast tuli-
hingelise koolimehe, Valge-
tähe teenetemärgi omaniku, 
teenelise õpetaja ja Eesti-
maa Koolijuhtide Ühendu-
se auliikme Evald Lapriku 
süda.

Evald Laprik on andnud 
suure panuse Eesti haridus-
ellu, ta on töötanud mitmes 
koolis direktori, õpetaja ja 
psühholoogina. Ta omandas 
Tallinna Pedagoogilises Ins-
tituudis õpetajakutse ja lõ-
petas Tartu Riiklikus Üli-
koolis psühholoogiateadus-
konna. Ta kirjutas pedagoo-
gika- ja juhtimisalaseid ar-
tikleid ning töötas Tallinna 
Pedagoogilises Instituudis 
koolijuhtide kvalifikatsioo-
ni tõstmise teaduskonna de-
kaani, EHA koolijuhtide 
metoodiku, Viljandi maa-
konna haridusosakonna 
nõuniku ja mittetulundus-
ühingu Vilko juhatajana. Ta 
oli üks Eestimaa Koolijuhti-
de Ühenduse asutajaid ning 
aastaid selle aktiivne liige, 
jagades oma kogemusi ja os-
kusi noorte juhtide põlvkon-
dadele. Ta algatas ka  Vil-
jandimaa ja Turu koolijuh-
tide praeguseni toimiva 
koostöövõrgustiku, tänu mil-
lele on heade praktikate 
omandamine sisulist õppe-
tööd palju arendanud.

Viljandisse tuli Evald 
Laprik 1974. aastal Jakobso-
ni kooli direktoriks ja pidas 
seda ametit 1989. aastani. Ta 
on ise öelnud: «Mul on olnud 
õnn töötada 15 aastat selle 
ajaloolise kooli direktorina 
ja jätta Männimäe tüher-
maale moodne ujulaga koo-
limaja ning õpetajaskond, 
jätkamaks ajaloolise Jakob-
soni kooli traditsioone, viie 
kooli kohtumisi reaalaine-
tes ja nelja kooli kohtumisi 
spordis.» Need traditsioonid 
elavad edasi ja on ületanud 
juba poolsajandi künnise. 
2012. aastal kooli 100. sünni-

päeval lausus Evald Laprik: 
«15 aasta jooksul muutus nii 
kool tänu minule kui mina 
tänu koolile. Kool ja õpetaja 
on sünonüümid, nende di-
rektoriks oldud aastate 
jooksul andsid kolleegid ja 
õpilased  mulle palju kooli-
rõõmu ja säilitasid minu ter-
vist. Aitäh teile kõigile selle 
eest, õpilased, õpetajad, va-
nemad.»

Ka meie täname sind 
koos oldud aastate eest. Si-
nu rahutu vaim ja energia ja 
mõnikord ka utoopilisena 
näivad plaanid nakatasid 
kogu kollektiivi ja viisid 
edasi. Sul jätkus jõudu tee-
neka spordimehena ka va-
nemas eas panustada sporti 
kohtunikuna – olid ju nooru-
ses kõva teivashüppaja ja te-
gelesid teiste kergejõustiku 
aladega.

Evald, me jääme alati 
meenutama sinu otsekohest 
ütlemist, huumorimeelt, uue 
loomise tahet, sõbralikku 
toetust ja küünarnukitun-
net. Sa tundsid kuni viima-
se ajani sügavat huvi selle 
vastu, mis toimub sinu  Ja-
kobsoni koolis ja kogu riigi 
haridusmaastikul.

Sa jääd alati osaks Ja-
kobsoni kooli auväärsest 
ajaloost.

Viljandi Jakobsoni Kool
Viljandimaa

Koolijuhtide Ühendus

In memoriam

EVALD LAPRI K
30. I 1929 – 16. VII 2017

Ostan üleliigseid asju, aitan kau-
bikuga kolida. Tel 5649 5965.

Ostan veneaegse või vanema 
lihvitud merevaigust kollaste 
kuulidega kaelakee. Maksan 
alati parima hinna! Alati aus 
asja ajamine! Tel 5639 7329, 
Liina.

Viasati komplekt 75 €, Viasati 
komplekt järelvaatamisega 
100 €, 100 l vähekasutatud boi-
ler 50 €, remonti vajav aiakulti-
vaator 50 €. Tel 501 3521.

TEATE D

29. juulil Jämejalas IV Viljandi 
vanavara- ja käsitöölaat.

Viljandi Linnavalitsus teatab 
Viljandis krundi Vabriku t 2 
(kvartal 50, krunt nr 1, katastri-
üksuse tunnus 
89720:001:0040) detailplanee-
ringu avalikust väljapanekust 
02.08.2017–16.08.2017 Viljandi 
Linnavalitsuses Johan Laidone-

ri plats 5 II korrusel, Viljandi 
Linnaraamatukogu lugemissaa-
lis Tallinna tn 11/1 ja Viljandi lin-
na kodulehel. Vabriku t 2 (kvar-
tal 50, krunt nr 1, katastriüksuse 
tunnus 89720:001:0040) detail-
planeering võeti vastu ja tun-
nistati avalikustamiseks sobi-
vaks Viljandi Linnavalitsuse 26. 
juuni 2017 korraldusega nr 316. 
Planeeringuala suurus on ligi-
kaudu 7 ha. Detailplaneering 
määrab krundi sisemuses suu-
rema hoonestusala, et laienda-
da tootmishooneid. Krundi 
tootmishoonetes jätkub ole-
masolev tegevusala, milleks on 
küünla- ja tuletikutootmine. 
Planeeringu lahenduse elluvii-
mine ei too kaasa olulise kesk-
konnamõju avaldumist. Planee-
ritaval krundil asub kinnismä-
lestis Viljandi tuletikuvabriku 
torn (reg 14722). Planeeringu 
koostamise aluseks on muin-
suskaitse eritingimused ja la-
hendus on muinsuskaitse eri-
tingimustega kooskõlas. Detail-
planeering ei sisalda üldplanee-
ringu muutmise ettepanekut. 
Kirjalikud arvamused detailpla-
neeringu kohta esitada avaliku 
väljapaneku jooksul Viljandi 
Linnavalitsusele aadressile Jo-
han Laidoneri plats 5 või viljan-
di@viljandi.ee.
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Kallist õepoega

VALERI TŠERNOVI

mälestab onu Ivan perega.

Meie hulgast lahkus

OSKAR UIBO

6. IX 1928 – 20. VII 2017

Leinavad abikaasa, poeg, 
lapselapsed ja lapselapselapsed.

Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid.

Kallist
ENNO KIRSELIT

leinab vend Liivo abikaasa 
Svetaga.

Jäägu koit sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon.
Olgu vaikne tuulekohin
unelauluks sinule.

Lahkus meie kallis abikaasa ja 
isa

ENNO KIRSEL

17. I 1953 – 20. VII 2017

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine teisipäeval, 25. juulil 
kell 14 Viljandi krematooriumist 
tuhastamisele.

Jagame leina kauaaegse 
pearaamatupidaja

SILVIA KULLAMAA

lahkumise puhul. 
Südamlik kaastunne perele, 

sõpradele ja lähedastele. 
TÜ Mulgi Piim juhatus

Mälestame kallist sõpra ja 
endist kolleegi

SILVIA KULLAMAAD

ning avaldame kaastunnet Avele 
ja Teale peredega armsa ema ja 
vanaema lahkumise puhul.

Imbi, Ene ja Ain

Mälestame head naabrit

SILVIA KULLAMAAD

Südamlik kaastunne kõigile 
lähedastele.

Viktor ja Leena

Mälestame südamlikku

SILVIA KULLAMAAD

ja avaldame kaastunnet omastele.

Õunapuu talu pere

Elad edasi me mõtetes...
Mälestame

SILVIA KULLAMAAD

Avaldame sügavat kaastunnet 
tütardele peredega.

Raamatupidajad Leie päevilt

Mälestame endist Viljandi 
haigla lasteosakonna lastearsti

JUTA VÄHIT

ja avaldame kaastunnet omastele.

Lasteosakonna õed

Mälestame kurbuses armast 
naabriprouat

JUTA VÄHIT

Südamlik kaastunne 
abikaasale ja poegadele 
peredega. 

Aita, Maria ja Riho

Mälestame kooliarst

JUTA VÄHIT

Siiras kaastunne omastele.

Ilme ja Luule

Mälestame endist kolleegi 

dr JUTA VÄHIT

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Viljandi Arstide Liit

Mälestame endist 
lastenõuandla lastearsti

JUTA VÄHIT

Sügav kaastunne abikaasale ja 
lastele perega.

Endised kaastöötajad 
lastenõuandla päevilt

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

Mälestame head ja hoolivat 
sõbrannat

SILVIA KULLAMAAD

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Avele ja Teale 
peredega. 

Tiina, Maie ja Erika

Kallid Tea ja Ave lastega. 

Sügav kaastunne armsa ema 
ja vanaema

SILVIA KULLAMAA

kaotuse puhul.

Perekonnad Aruvald ja Lumera

Mälestame kallist sõpra

JUTA VÄHIT

Südamlik kaastunne Mardile 
ja poegadele peredega. 

Ilme ja Artur

Seal ülal on nüüd sinu elu.
Sinu lilled ja liblikad.
Sealt paistab sinu kodutalu.
Ka meie rõõm ja meie valu...
Meie ei unusta sind iial.

Kallist mammat

LAINE MARTINSONI

15. III 1931 – 24. VII 2016

mälestavad 1. surma-aastapäeval 
lapsed ja lapselapsed peredega.

Südamlik kaastunne omastele 
kalli

SILVIA KULLAMAA

kaotuse puhul.

OÜ Muraka Farm 

Aeg võib tasandada kõike, 
võtta mälestust ei saa...

Mälestame 30. surma-
aastapäeval

VELLO TIRE

5. XII 1935 – 22. VII 1987

Vend perega

Mälestame kallist ema, 
vanaema ja vanavanaema 

SALME NAELA

10. VII 1913 – 23. VII 2007
tema 104. sünni- ja 10. surma-
aastapäeval. 

Lapsed peredega

Ei oska iial arvata, kui lähedal on 
 lahkumishetk...

SILVIA KULLAMAA

Kaastunne lähedastele. 
Epp ja Maive Holstre ja Mustapali 

aegadest

Avaldame kaastunnet tütarde 
peredele

SILVIA KULLAMAA

kaotuse puhul. 
Klassikaaslased Holstre kooli 

päevilt


