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MÜÜK
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MITMESUGUST

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

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

 ■Kütteladu24 – pakutud materjali 
parim valik ja hinnad Jõgeva-
maal. Tel 520 2190. 

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

 ■Automüük.ee

Avaldame kaastunnet Üllele 
kalli poja 

ENDRIKU 
kaotuse puhul. 

Aksel ema ja vanaemaga

On koit nüüd küünlatuleks, 
õhtulambiks ehajoon ... 

Siiras kaastunne 
Üllele kalli poja 

ENDRIKU 
kaotuse puhul. 

Silja, Krista, Marge

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

 Sügav kaastunne 
Üllele perega kalli 

ENDRIK VALGEMÄE 
kaotuse puhul.

 
Perekonnad Toom ja Kaeval

Südamlik kaastunne 
Üllele kalli poja 

ENDRIK VALGEMÄE
surma puhul. 

Endised kolleegid 
Karikakra lasteaiast

Südamlik kaastunne Toomasele 
ema 

ASTA MAANTE 
surma puhul. 

Grupikaaslased 
Tihemetsa Sovhoostehnikumi päevilt

Südamlik kaastunne 
Ainile, Toomasele 
ja Leole peredega 

kalli ema 

ASTA MAANTE 
surma puhul. 

Eha küla rahvas

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb.

Südamlik kaastunne 
lähedastele

HEIKI KUMPASE
kaotuse puhul.

Softcomi pere

Mälestame lahkunud 
kursusekaaslast

HANNES LAASI
ja tunneme kaasa tema 

perekonnale.

EPA Zootehnika teaduskonna 
1973. aastal lõpetanud

10 aastat tagasi keset ilusat kevadist päikesekulda, 
läksid puhkama kodumaamulda. 

Leinas seisavad kodukased, kurb on lähedaste meel.
 

VÄINO NÕMM 
16.05.1937–14.06.2011 

Kallist abikaasat, isa, vanaisa ja äia mälestavad 
lesk, tütar abikaasaga ja lapselapsed peredega

 ■Lõhutud küttepuud (kask, lepp). 
Kõik pikkused. Tel 524 5516.

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

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

 ■Otse tootjalt preemium pellet (6 ja 
8 mm) al 179 €, pakitud kasepuit-
brikett al 130 €, turbabrikett 130 €, 
pakitud kivisüsi al 240 €, kuivad  
kütteklotsid võrgus  al 1,70  €. 
Vedu. Tel 506 8501.

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

 ■Müün 4-aastaseid mägimänni-
istikuid. Info tel 503 1688.

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

 ■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.

 ■Ostan vanaaegseid esemeid. 
Tel 522 2508.

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
lauanõusid, tarbeklaasi, kuld- ja 
hõbeesemeid, hambakulda jm 
vanavara. Tel 5804 6910.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Ostan vanaaegseid jalgrattaid, 
sääreväristajaid, nende raame 
ja muid osi. Ostan vene auto-
de/tsiklite varuosi.   
Tel 510 2349.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan vana talukoha metsas või 
põllu. Ligipääs pole oluline. Hind kuni 
250 000 €. Peeter tel 514 3205.

 ■Korstnapühkimisteenus tah-
maimuriga. Akti väljastamine. 
Tel 5554 0808.

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

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

 ■Korstnapühkimisteenus kutse-
tunnistusega korstnapühkijalt 
(tahmaimuriga). Akti väljastamine.  
Tel 529 4429, Illar

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

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine ja rõngaste vahe-
tamine. Tel 5840 0240.

 ■Korstnapühkimistööd ja kütte-
kollete remont. Tel 5560 5495.

 ■Annan rendile kümblustünni 
Põltsamaal. Tel 5355 1996.

 ■Pakun tööd CE-kat autojuhile.  
Tel 516 7720

Mälestame 
endist direktorit

MARVE SIIMANNI
26.07.1937–11.06.2021

Südamlik kaastunne Reedale 
ja lastele peredega.

Töökaaslased Jõgeva 
Täiskasvanute Keskkoolist

Kas ema südant tunned sa? 
Nii õrn, nii kindel, muutmata ... 

Avaldame sügavat kaastunnet 
Maivele perega kalli ema 

MARVE SIIMANNI 
kaotuse puhul.

 
Jõgevamaa Gümnaasiumi koolipere

Südamlik kaastunne 
Ülle Valgemäele kalli poja 

ENDRIK VALGEMÄE 
kaotuse puhul. 

Jõgevamaa 
Tugiteenuste kollektiiv

Siiras kaastunne lähedastele
 

VELLO UIBOPUU 
lahkumise puhul.

 
Jõgeva Spordikeskus

On ääretult valus, aeg seda ei muuda 
ja kuidas ka paluks, Sa tagasi tulla ei suuda.

Lahkus hea ja armas kaaslane
MARVE SIIMANN

26.07.1937–11.06.2021

Südamlik kaastunne lastele peredega,
õele perega ja kõigile lähedastele.

Helju ja Juhan

MARVE SIIMANN 

Mälestame kauaaegset 
sõpra ja avaldame kaastunnet 

lähedastele. 

Linda ja Tiina

Südamlik kaastunne Leole 
ja Toomasele peredega 

armsa ema 

ASTA MAANTE 
surma puhul. 

Andu ja Tarmo

Avaldame kaastunnet Kerstile 
ja tema perele kalli isa, äia ja 

vanaisa 

HEIKI KUMPASE 
kaotuse puhul. 

Tema töökaaslased

Mälestame alati sõbralikku ja 
abivalmis naabrinaist 

MARVE SIIMANNI 

Siiras kaastunne Maivele, 
Mardile, Reedale ja kõikidele 

teistele lähedastele.
 

Liidia ja Raivo

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

Lahkus meie ema 
MARVE SIIMANN 

26.07.1937–11.06.2021 
Maive ja Mart 
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Seal, kus sulgub 
eluraamat, 
algab mälestustemaa ... 

MARVE SIIMANN 
Mälestame kallist klassijuhatajat 
ja avaldame siirast kaastunnet 

lähedastele. 
Mustvee 1. Keskkooli 

1965. aastal lõpetanud

Vaikus ja rahu on sinuga,
meile jäävad mälestused.

Südamlik kaastunne Maivele 
ja Mardile peredega 

armsa ema
MARVE SIIMANNI

kaotuse puhul. 

Mare, Doris, Aita, Urve, Jüri

Aeg annab, aeg võtab, aga mälestused jäävad ...
 

MARVE SIIMANN 

Südamlik kaastunne Maivele ja Mardile peredega 
kalli ema ja vanaema ning Reedale perega õe ja 

tädi surma puhul. 
Langetame leinas pea ...

 
Marianne ja Ants, Maimu ja Ain

Kallis Ülle.

 Tunneme kaasa kalli 
poja

ENDRIK VALGEMÄE 
kaotuse puhul. 

Anne ja Avo

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

Südamlik kaastunne 
Üllele perega kalli 

ENDRIKU 
kaotuse puhul. 

Hilda, Aivi perega, Aili perega

Vaikselt kustus elutuli, 
põlema jäi küünlaleek. 

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli 

ENDRIK VALGEMÄE 
kaotuse puhul. 

Ellen, Ivi, Marika ja Marge

Sügav kaastunne 
Helvi Udrikule kalli 

ÕE 
kaotuse puhul.

 
Töökaaslased 
Grossi poest

Tuul puude ladvus tasa kiigub, 
me vaikses leinas
 langetame pea …

 
Teatame sügava kurbusega, 
et lahkus meie armas ema, 
vanaema ja vanavanaema 

LEILI PALOOTS 
24.01.1930–10.06.2021 

Leinavad omaksed

Avaldame sügavat 
kaastunnet Viivele, Airele, 
Arvole kalli poja ja venna 

AARE TÕNISSONI 
kaotuse puhul. 

Leili, Maido

Muld mälestusi 
matta ei suuda. 

Avaldan kaastunnet 
Üllale ja Andresele peredega 

isa, vanaisa, vanavanaisa 
ANTON TAMME 

surma puhul. 

Mälestab Endla Õunapuu

Meie siiras kaastunne 
lähedastele

 
HEIKI KUMPASE 

kaotuse puhul. 

Annuse talu ja Aili

Avaldame kaastunnet 
Toomas Maantele perega 

armsa ema

ASTA MAANTE
kaotuse puhul.

Moreen OÜ

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa ...
Langetame leinas pea ...

ANTON TAMM

Avaldame siirast kaastunnet 
tütrele ja pojale peredega.

Mustvee Kultuurikeskus

Vaikus ja rahu on Sinuga, 
armsad mälestused meiega.

Südamlik kaastunne lastele peredega kalli

ANTON TAMME
surma puhul.

Erna ja Kaljo koos laste peredega

Sel õitsval jaanikuul 
jäi kurvaks koduõu ja tühjaks tuba … 

Leiname ja mälestame head naabrit 
ANTON TAMME 

Sügav kaastunne lastele peredega. 
Oleme mõtetes teiega. 

Perekonnad Reisenbuk, Bauman, 
Valdek, Talur, Kohal

Teatame kurbusega, et on 
lahkunud meie isa

 ANTON TAMM
17.06.1928–13.05.2021

Leinavad lapsed peredega.
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