
 ■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.

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

 ■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 lõhutud küttepuud (kask, 
lepp). Tel 524 5516.

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

 ■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.

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

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

 ■Müüa hästi  hoitud 3-toal 
krt Jõgeval, otse omanikult. 
Tel 5844 7171, 554 1209.

 ■Müüa 2-toaline ahjuküttega kor-
ter Jõgeva alevikus. Rohkem infot 
tel 5366 6285.

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

 ■ 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.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan igas seisukorras sõidu-
keid. Vajadusel kustutan arvelt. Tu-
len järele puksiiriga.Tel 5802 5654.

 ■Ostan privaatse asukohaga kin-
nistu/maja Jõgeva linnast kuni 20 
km. Tel 5373 8593.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Ostan talumaja koos metsa või 
põllumaaga. Hooned võivad va-
jada kapitaalremonti. Pakkumisi 
ootan üle Eesti. Tel 501 9917.

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

 ■Ostan laste nõukogudeaegse 
plekist pedaalauto ja pedaalide-
ga hobuse. Tel 502 7001.

 ■Ostan igas seisukorras sõidu-
keid. Tel 5896 1576.

Südamlik kaastunne Küllile

IGOR ELLISSONI 

kaotuse puhul. 

Sten perega

IGOR ELLISSON

Mälestame kauaaegset sõpra 
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Jussi ja Natalja Peltomaa

Motomüra meenutustes,
bensulõhnad ninas –

nüüd pilvepiiril kihutades 
meile kõigile olid eeskujuks 

Avaldame kaastunnet perele, 
lähedastele, JÕGEVA MC-le 
isa, vanaisa, sõbra, asutaja 

IGOR ELLISSONI 

surma puhul. 

Rakvere Raibe RC
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Kallid Signe ja Priit peredega. 

Oleme teiega, kui jätate hüvasti 
oma armsa vanaema 

HELJU KIVIGA

  Aavo, Riina, Anni ja Keijo

Jaak perega. 

Oleme teiega, kui jätate 
hüvasti kalli ema, vanaema ja 

vanavanaema 

HELJU KIVIGA

 Aavo ja Riina

Avaldame kaastunnet Jaagule 
perega kalli ema, ämma, 

vanaema ja vanavanaema

HELJU KIVI

surma puhul.

 Helga laste peredega

Südamlik kaastunne 
 lähedastele

EHA KAHA
 

kaotuse puhul. 

Naabrid Tiiu ja Vello

Mälestame 

      VILJAR JALAKAT 

Avaldame südamlikku 
kaastunnet emale, isale, 

õdedele, perele ja teistele 
lähedastele. 

Onu Lembit perega

   Südamlik kaastunne          
     Eigole perega kalli         
      isa, vanaisa ja äia

IGOR ELLISSONI

kaotuse puhul.

Mark perega

Tuul puude ladvus 
tasa kiigub, 
me vaikses leinas 
langetame pea … 
          Sügav kaastunne 
lastele peredega ja Küllile kalli 

IGOR ELLISSONI 
kaotuse puhul 

Karl ja Evely lastega

Me mõtteis püsid Sa ikka, 
elad edasi sõprade seas... 

         Südamlik kaastunne 
Küllile kalli 

IGOR ELLISSONI 
kaotuse puhul 

Maarika, Diana, Piia, 
Marina, Taivi

Armastus sulagu mälestuseks 
ja valu lauludeks... 

/R.Tagore/  

     
 IGOR ELLISSON

Südamlik kaastunne Küllile 
kalli Igori kaotuse puhul. 

Mälestavad Aime, Aarne 
Mari-Liis ja Andrus peredega

Sealt, kus lõ peb asfalt, 
seal algavad 
taevased sõ idud 

Eigo, Argo, Kü lli perekondadega
Meie siiras kaastunne armsa

IGOR ELLISSONI
kaotuse puhul. 

Kats ja Raivo peredega

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb… 

Südamlik kaastunne 
Viktorile perega kalli ema 

HILDA SVJATÕŠEVA 
kaotuse puhul.

 Girt ja Triin perega

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

Siiras kaastunne lähedastele 
ema, ämma, vanaema ja 

vanavanaema 

HELJU KIVI 

kaotuse puhul 

Tiiu ja Sirje peredega

Aeg möödub ja riivab nii mõnda, 
elu viib paljugi käest. 

Aja õigus on võtta ja anda, 
kuid mälestus Sinust on jääv. 

Mälestame 

HELJU KIVI

 ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

 
Aivar ja Aivo peredega, 

Eda Kütt

Südamlik kaastunne 
Aivarile ja Maile kalli 

EHA KAHA
 

kaotuse puhul. 

Naabrid Saare ja Pärtli talust

Südamlik kaastunne 
Aivarile perega 

kalli ema

EHA KAHA
kaotuse puhul. 

Klassikaaslased keskkoolipäevilt

          Avaldame sügavat             
    kaastunnet 

    Helile perega kalli

PEETER PUNAPARDI
kaotuse puhul.

 Elle ja Villu

    Armas Varmo perega.

 Sügav kaastunne kalli venna 
VERNI VESKI 

surma puhul. 

Tiiu ja Raivo peredega

Tunnen kaasa Helvile lastega 
kalli poja ja venna 
KALJO MOISTI

surma puhul. 

Signe

Maga vaikselt, puhka rahus,
me südamed on Sinuga. 
Mälestuste päiksekullas jääd Sa ikka meiega. 

Mälestame alati rõõmsameelset ja sõbralikku vanatädi 

ARMILDE SOKMANNI 

Leinavad Kaspar, Annely ja Carolyn

Teatame kurbusega, et lahkus meie armas 

ARMILDE SOKMANN 
27.10.1932 –14.07.2021 † 

Leinavad omaksed 

Ärasaatmine 19.07.21 kell 11 Siimusti kabelis

Mälestust hella Sa pälvid, 
pälvid austust, sõnu häid. 
Mälestuste kauneid jälgi meie hinge Sinust jäi. 

ARMILDE SOKMANN 
27.10.1932 –14.07.2021 † 

Armast tädi mälestab Maie perega

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

 ■Korstnapühkimisteenus kutse-
tunnistusega korstnapühkijalt 
(tahmaimuriga). Akti väljasta-
mine. Tel 529 4429. Illar

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Salvkaevude puhastamine, 
remont ja rõngaste vahetami-
ne. Tel 5840 0240.

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

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

 ■Soovin üürida lühiajaliselt (pool 
aastat kuni aasta) garaaži 
Jõgeva linnas või lähiümbruses. 
Tel 522 0937.

 ■Keskealine alkoholivaba, maako-
du omav, haritud, majanduslikult 
kindlustatud mees tutvub haritud, 
autojuhilube omava mittesuitse-
tava kuni 50-aastase üksiku 
naisega. Tel 5619 7108.

 ■ Korstnapühkimisteenus 
tahmaimuriga. Akti väljasta-
mine. Tel 5554 0808.

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

IGOR ELLISSON 1954–2021
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Lilli ja pärgi mitte tuua


