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AS Cobra Grupp

Andres
Aaboja

03.07

ALEKSEI JEROHHIN

Avaldame kaastunnet 
 lähedastele.

Aamisepa 13 elanikud

Meie südamlik kaastunne 
Kersti Udele armsa

 
EMA 

lahkumise puhul.
 

Kolleegid Jõgeva lasteaiast 
Karikakar

Sel õitsval jaanikuul 
jäi kurvaks koduõu, 
tühjaks tuba ... 

Siiras kaastunne 
Kersti Udele armsa 

EMA 
kaotuse puhul. 

Ele ja Ülle

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Kersti Udele 
perega armsa 

EMA 
kaotuse puhul.

 
Sajajalgsete rühma lapsed 

koos vanematega 
lasteaiast Karikakar

Vaikus ja rahu on Sinuga, 
armsad mälestused 
meiega ...

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli 

ASTA LAINI 
surma puhul. 

Kaaslased seltsingust 
Ühine Pere

Südamlik kaastunne 
Katrinile kalli ema

 
ASTA LAINI 

kaotuse puhul. 

Naisrühm Linely

Südamik kaastunne Katrinile, 
Mairele ja Margusele peredega 

kalli ema, vanaema ja 
vanavanaema 

ASTA LAINI 
kaotuse puhul.

 
Aive ja Kaido

Mis tulema peab – see tuleb. 
Kellel otsa saab aeg – 
see läheb. 
Minnes võtab ta lambist 
tule ja süütab taevasse tähe.

Südamlik kaastunne Ingelole 
kalli ema ja kõigile omastele 

armsa 
KARIN LAUGA
kaotuse puhul.

Airi ja Priit

Südamlik kaastunne 
Marek Puskarile isa 

AAVO PUSKARI 
kaotuse puhul. 

Jõgeva Majandusühistu

Siiras kaastunne Marjele ja 
Marekile kalli

AAVO PUSKARI
kaotuse puhul.

Valter

Emale anti uni nii pikk,
tähtede sära ja igavik ...

Siiras kaastunne Helile, Üllarile 
ja Katrinile perega

MARE VILMSI
kaotuse puhul.

Pärja ja Risto

Saab igaüks meist 
kingituseks aja,

ta kestust keegi meist ei tea ...

JAAN ANNUS
Südamlik kaastunne Mallis 
Birnbaumile armsa venna 

kaotuse puhul.

Johannes perega ja Enno

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste tee ... 

Avaldame kaastunnet Raimo Miškole 
kalli venna

 
MARGUS MIŠKO 

surma puhul. 

AS Valmeco

Põltsamaal

Südamlik kaastunne 
Mallis Birnbaumile armsa venna

 
JAAN ANNUSE 
kaotuse puhul. 

Endised töökaaslased 
Erivek OÜst

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestustemaa. 

Südamlik kaastunne 
Katrinile perega kalli ema 

ASTA LAINI 
surma puhul. 

Perekonnad Soo, Maasing, 
Kütt, Kuningas ning Riina

Tarvo.
Südamlik kaastunne 

õe 

AUNE LIIDEMANI 
kaotuse puhul. 

Rünno, Merilin, Siiri, Jaanika

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

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

 ■Ehitustööd. Tel 5850 7035.

 ■Tule ja tee heina 7 ha hoolda-
tud heas korras heinamaalt 
Peebo talus Voldi külas (Tabi-
vere) Tartu vallas. Tel 501 9312.

 ■Annan rendile kümblustünni 
Põltsamaal. Tel 5355 1996.

 ■Rakkekaevude puhastamine ja 
kaevamine. Tel 5634 4807.

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

 ■10. juulil kell 11 müüa Mustvee tu-
rul soodsa hinnaga munejaid kanu.

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

 ■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 igas seisukorras sõidu-
keid. Vajadusel kustutan arvelt. 
Tulen järele puksiiriga.   
Tel 5802 5654.

 ■Ostan seisma jäänud T-150, 
Saksa heinapressi, GAZ- või 
ZIL-kallaja, võib vajada remonti. 
Tel 5604 0533.

 ■Ostan DT-75 linttraktori, kom-
baini NIVA või Jenissei. Võivad 
vajada remonti.  Tel 5606 2063.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Ostan motoploki MTZ 05.   
Tel 5396 6835.

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

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

 ■KAMPAANIA otse tootjalt pree-
mium pellet (6 ja 8 mm) al 179 €, 
pakitud kasepuitbrikett, turbabrikett 
al 130 €, pakitud kivisüsi al 245 €, 
kuivad  kütteklotsid võrgus  al 1,70  
€. Vedu. Tel 506 8501.

 ■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.

 ■Automüük.ee

 ■Müüa lühikest kurki (1 €/kg) 
Tapikul. Tel 5662 5642.

 ■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.

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

Oled meie südames, 
mõtetes ja hinges igavesti.

RANDO LIIV
04.07.1986–29.05.2014

Mälestame kallist poega 
35. sünniaastapäeval.

Ema ja isa

Üks valus hetk ja algab 
mälestustemaa ...

Mälestame 
MARE VILMSI

Südamlik kaastunne Helile, 
Üllarile ja Katrinile perega.

Leoniida laste peredega

Meie siiras kaastunne 
Raimule ja Jaagule 

peredega kalli 

REIN VAIKMÄE 
kaotuse puhul. 

Sirje, Helju ja Vello K.

Avaneb valguse värav,
viib taevasse sätendav sild ... 

Siiras kaastunne 
Mairele, Katrinile ja Margusele 
peredega kalli ema, vanaema 

ja vanavanaema 
ASTA LAINI 
surma puhul. 
Margit perega

Helid alati on elus 
lohutamas loojanguid ... 

Jää hüvasti meie armas 
päikesepoiss 

PEEP LÕHMUS 

Sügav kaastunne lähedastele.

Endised klassikaaslased

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee ...

Südamlik kaastunne Eevi 
Partsule armsa elukaaslase

HEINO KRULLI
kaotuse puhul.

Viivi, Karl ja Urve

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

 ■K a l m i s t u p ü h a  T õ r e d a l 
11.07.2021 kell 14. Külalisi 
EestisT ja USAst.

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Hekilõikus. Tel 5569 8290.

 ■Keskealine alkoholivaba, maa-
kodu omav, haritud, majan-
duslikult kindlustatud mees 
tutvub haritud, autojuhilube 
omava mittesuitsetava kuni 
50-aastase üksiku naisega. 
Tel 5619 7108.

Üks eluraamat on sulgunud ...
Ei tulek ega minek pole meie teha, 
vaid see, mis sinna vahele jääb, 

ja see on elavate mäletada. 

Meie südamlik kaastunne Valdurile poja, Teedule ja 
Viljole venna ning teistele lähedastele kalli 

PEEP LÕHMUSE 
ootamatu kaotuse puhul. 

Liivi, Teet ja Harri peredega

Päike, kuu ja tähevalgus, 
sinu kalmu kullaku ... 

Mälestame head pillimeest 

PEEP LÕHMUST 
Südamlik kaastunne lähedastele.

 Torma puhkpilliorkester

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

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

Sügav kaastunne 
Valdurile poja ning

Teedule ja Viljole peredega
PEEP LÕHMUSE

kaotuse puhul.

Valdis ja Anne-Ly


