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 ■Müüa kuldnoka pesakastid.  
Tel 5569 8290.

 ■Müüa tüdrukute jalgratas (5–7a), 
laste akuga ATV, mehhaaniline 
kõnnitrenazöör. Tel 5358 3750.

 ■Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine.   
Info tel 5196 2628 või 5354 3002.

 ■Müüa eetrit. Tel 553 3663.

 ■Automüük.ee

 ■Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata laudu, lepalaudu, ter-
rassi-, voodri- ja põrandalaudu. 
Pikkus 3–6 m. Laudade värvimine. 
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

 ■Müüa kasutatud kodutehnikat, 
Soodushind!    
e-pood: www.kaubatanav.ee

 ■Müüa kuivi küttepuid.   
Tel 515 3086.

 ■Müüa veise sõnnikut koos 
transpordiga. Tel 5855 1200.

 ■Lemeks Jõgeva: metsakinnis-
tuid ja raieõigust. Tel 504 3611.

 ■OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Info@est-land.ee,  
tel 504 5215, 514 5215.

Põltsamaal

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

 ■Ostan Richard Uutmaa akvarelle, 
maale. (All nurgas on R. Uutmaa). 
Maksan 1000 €. Tel 5380 7202.

 ■Ostan Toyota marki sõidukeid. 
Tel 5309 2650.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Palamuse Agro ostab põllumaad 
Jõgeva ja Tartumaal, võib pak-
kuda ka rendimaid. Tel 557 3232.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■KAARDID ENNUSTAVAD.  
Tel 900 1727, 24/7, ennustus.ee

 ■Ohtlike puude langetamine ja 
puude hoolduslõikus, viljapuu-
de lõikamine, okste hakkimine 
ja materjali äravedu. Arbotur.ee, 
tel 5668 9761.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Rakkekaevude puhastamine, 
kaevamine ja remont.   
Tel 5634 4807.

 ■Katuste- ja fassaadide pesu, 
värvimistööd ja rennide puhas-
tus. Tel 5638 8994.

 ■Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, remont ja rõngaste 
vahetamine.  Tel 5840 0240.

 ■Ohtlike puude langetamine 
korvtõstukilt. Tel 522 5351.

 ■Hauaplatside hooldus ja piirete 
ehitus. Tel 526 0804.

 ■Lp Mesinikud! Luke Vahavabrik 
vahetab kärjepõhja 2.50 €/kg 
ja müüb 13 €/kg ja ostab vaha 
Põltsamaal Puhu ristis laupäe-
val, 10. aprillil kell 10–11.   
Tel 5687 9660.

 ■Veerennide puhastus.   
Tel 5197 8044.

 ■Ohtlike puude langetamine üle 
Eesti, kännu freesimine, puu- 
ja hekihooldus, muru niitmine  
Tartu- ja Jõgevamaal.   
Tel 5364 5833.

 ■Biopuhastite, septikute pai-
galdus ja müük. Hajaasustuse 
programm. Tel 5757 0202,  
e-post: erlend@eestiseptik.ee

 ■Raamatupidamisteenused. 
(k.a. aastaaruanded).   
Tel 5554 1869.

 ■Ehitus- ja siseviimistlustööd. 
http://www.siseviimistlejad.ee, 
tel 5673 9626.

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

Vaikus ja rahu on Sinuga,
head mälestused 
jäävad meiega ...

Südamlik kaastunne Leidale 
abikaasa ja teistele lähedastele 

kalli
LEMBIT AUSI
kaotuse puhul.

Malle ja Leino

LEMBIT AUS 

Mälestame head teekaaslast. 
Avaldame kaastunnet Leidale 

abikaasa ja Ülole venna 
kaotuse puhul. 

Ilme ja Kaupo Ilmet,
Mare Vaas

Südamlik kaastunne 
Ülole perega venna

LEMBIT AUSI
kaotuse puhul.

Ilmar, Irve ja Aimur

Aegade teedel 
meist keegi ei tea,

kuidas peab seadma sammu.
Teeline kunagi ette ei näe,

kauaks veel minekuks rammu.

LEMBIT AUS
(17.02.1943–02.04.2021)

Kallist vanaisa ning head inimest
mälestavad leinas lapselapsed 

Artur ja Alex ning
Kristel, Margo ja Elve.

Südamlik kaastunne Leidale, 
poeg Andresele perega ning

teistele lähedastele. 
On igaühel üks ja ainus tee – 

kui aeg on otsas, tuleb minna ära, 
maapealseid lohutamas 

Linnutee – 
sealt kumab hinge 
mälestuste sära. 

                              (V. Osila) 

Südamlik kaastunne Kajale 
perega kalli ema 

LEILI IRENE RENNEBAUMI 
surma puhul. 

Tiit, Kristjan, Ilme, Ares, Maie, 
Jüri, Piia, Malle, Ain

Issand ütleb: 
"Rahu ma jätan teile, oma rahu 

ma annan teile." 
                               Jh 14:27 

Avaldame südamlikku 
kaastunnet dr Toomas Arole 

perekonna ja lähedastega armsa 
isa 

NATHAN KUKKE 
kaotuse puhul. 

EELK Torma Maarja kogudus 
ja õp Mehis Pupart

Elus palju suutsid anda,
suutsid valu, muret kanda,
kuni viimaks rahu randa
lõppes sinu rännutee.

Lahkus meie armastatud abikaasa, isa, äi, 
vanaisa ja vanavanaisa

VELLO LEETBERG
31.05.1938–05.04.2021

Leinavad abikaasa ja tütred peredega.
Ärasaatmine 10.04.2021 kell 11 kodust.

Südamlik kaastunne 
Marele ja Hannelile 
perega kalli 

VELLO LEETBERGI 
kaotuse puhul. 

Tiiu ja Toomas

On etteaimamatu inimsaatus, 
kui täna täis saab aeg,

 ei homset näe ... 
                              (V. Osila) 

Sügav kaastunne 
Kaido Lehtlale perega 

kalli venna 

VELLO LEHTLA 
kaotuse puhul. 

Jõgeva Valla Ettevõtjate Liit

Meie siiras kaastunne 
Kaido Lehtlale venna

VELLO LEHTLA
surma puhul.

Tiit ja Ülle

 ■Müüa 3 m küttepuid (kask, lepp), 
min kogus 30 rm, samas müüa 
lõhutud küttepuid. Tel 501 5619, 
773 7274, 5349 9274.

 ■Müüa kuivi kütteklotse (40 l).  
Tel 5383 9215.

 ■ Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l – 2.50€), 
kuiva kaske (30 cm, 40 l – 3.00 €), 
kasepuidubriketti alusel (960 kg, 
150 €), turbabriketti alusel 140 €, 
pellet 975 kg (hele,  8 mm), 195 €. 
Vedu tasuta. Tel 5373 3626.

 ■Otse tootjalt pakitud kasepuit-
brikett 130 €, turbabrikett 125 €, 
preemium pellet (6 ja 8 mm) 185 
€, pakitud kivisüsi 240 €, kuiv 
kasekaminapuu (30 cm) 2,70 €, 
kütteklotsid võrgus  al 1,70 €. Vedu. 
Tel 506 8501.

 ■Müüa lõhutud küttepuid. Vedu ta-
suta. Samas müüa 3 m küttepuid.
Tel 5560 1992. 

 ■Müüa töökorras põrandate lihvimi-
se masin. Liivapaberiga trummel. 
Tööstusvool. Tel 505 4015.

 ■Müüa lõhutud küttepuud koha-
letoomisega. Samas müüa 3 m 
küttepuid. Tel 522 0946.

 ■Müüa Põltsamaal kasutatud, töö-
korras keskküttekatel FESMA 
ALU LUK 80 kW, 280 L, halupuu, 
komplektne, pass. Ostja transport. 
Kontakt 5396 3621.

 ■Müüa soodsalt lõhutud kuivad 
ja märjad küttepuud. Kamina-
puud ja lehtpuuklotsid võrkkot-
tides, transport. Tel 5661 1335.

 ■Kütteladu24 – varim valik ja hin-
nad Jõgevamaal. Tel 520 2190.

 ■Konservikarbid, kaaned, kaa-
netajad, roostevabad autoklaa-
vid. Tel 506 8501.

 ■Müüa lõhutud küttepuud veoga 
ja ehituslik saematerjal, ka 
süvaimmutatud. Tel 505 3343.

 ■Müüa lõhutud küttepuud.   
Tel 5345 7403 ja 5340 3583.

 ■Müüa lõhutud küttepuid ja 3 m 
pikkusi (alates 30 rm) küttepuid. 
Transport hinna sees. OÜ Picea 
Grupp, tel 514 8309.

Armas Kaja.
Südamlik kaastunne 
Sulle ja kogu perele

LEILI IRENE RENNEBAUMI
kaotuse puhul.

Segakoor Sõbrahing 
ja Torma kapell 

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

Südamlik kaastunne 
Hannelile kalli isa 

VELLO LEETBERGI 
kaotuse puhul. 

Pae Keskuse kollektiiv

Valge päeva on varjand 
mure kivine sein, 
tõde valus on uskuda 
raske kaotuse lein ... 

Südamlik kaastunne Hannelile 
kalli isa 

VELLO LEETBERGI 
kaotuse puhul. 

Aino, Heidi, Sveta, Eve

Sõnu pole, 
vaid tühjus pigistab hinge.

Saatus puruks lõi koos oldud aja,
nüüd korjame mälestuskilde ...
Südamlik kaastunne Marele, 

Marika ja Hanneli peredele kalli
VELLO LEETBERGI

kaotuse puhul.
Sirje, Lea, 

perekonnad Korkmann ja Sibul 

Siiras kaastunne Marele, 
Hannelile, Marikale perega 

kalli 

VELLO LEETBERGI 
kaotuse puhul. 

Milja, Kaiu ja Kairi perega

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

LEMBIT AUSI 
kaotuse puhul.

 
Eve ja Rein

Vaikus ja rahu 
on sinuga, 
hea mälestus 
jääb meiega ...

 Südamlik kaastunne Marele, 
Mihklile ja lähedastele

AINO LEPPIKU 
surma puhul. 

Malle

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud ... 

Südamlik kaastunne Hannelile 
perega kalli isa, äia ja vanaisa 

VELLO LEETBERGI 
kaotuse puhul. 

Anne-Ly, Kalle, Kristel, Andrus

Üks valus hetk ja algab 
mälestuste maa ...

Südamlik kaastunne Marele, 
Hannelile, Marikale peredega 
ja kõikidele lähedastele kalli 

abikaasa, isa
VELLO LEETBERGI

kaotuse puhul.
Leili, Endel, Malle, Leino, Evi

Südamlik kaastunne 
Andresele perega, Leidale 
ja Ülole perega armsa isa, 

abikaasa ja venna 

LEMBIT AUSI 
kaotuse puhul.

Priit perega

MURU NIITMINE
Rentrans KG OÜ teostab niitmisteenust üle maakonna.

Planeeringuteks ja hinnapakkumisteks võtke ühendust
tel 513 6498, H. Perk või rentranskg@gmail.com

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb ... 

Kallis Mare. 
Oleme mõttes Sinuga, 

kui jätad hüvasti armsa ema 
AINO LEPPIKUGA 

Kaastunne lähedastele. 

Töökaaslased kohtust

Tuul nii tasa puude 
ladvus liigub, 
linnud unelaulu laulavad ... 

Kallis Mare perega. 
Südamlik kaastunne ema, 

ämma ja vanaema 
AINO LEPPIKU 
kaotuse puhul.

 
Viivi, Pille, Piret, Ly, Tea, Taivo

Avaldame sügavat kaastunnet 
Marele perega kalli ema, ämma, 

vanaema ja vanavanaema 
AINO LEPPIKU 

surma puhul. 

Toominga tänava naabrid


