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MÜÜK

OST

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

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

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

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

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

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

 ■Müüa 2-toal krt Jõgeval.   
Tel 5193 5201.

 ■Müüa pullvasikas. Tel 506 3865.

 ■Müüa keraamiline el. pliit, hind 
50-150€; külmkapp+sügav 185 
cm kõrge. Tel 5660 5087. 

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

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

 ■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 metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Palamuse Agro ostab põllumaid 
võib pakkuda ka rendimaid.  
Tel 557 3232.

Tuul puude ladvus vaikselt kiigub, 
me vaikses leinas 
langetame pea ...

Südamlik kaastunne Veerale ja 
Raivole kalli poja ja venna 

REIN PRUUELI 
kaotuse puhul.

Valter, Aili ja Rivo, 
Karmen ja Alger

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu ...

Mälestame kallist 
naabrinaist ja kunagist 

lasteaiakasvatajat
LYDIA  AGANAT

Südamlik kaastunne abikaasale, 
lastele ja lastelastele.

Linda perega

Avaldame kaastunnet 
Janale kalli isa

TÕIVU PEDOKANDI
lahkumise puhul.

Jõgevamaa Spordiliit Kalju

Südamlik kaastunne 
Riina Pedokandile abikaasa

TÕIVU PEDOKANDI
kaotuse puhul. 

Jõgeva Majandusühistu

Südamlik kaastunne 
Riinale perega kalli 
abikaasa, isa ja vanaisa

TÕIVU PEDOKANDI
 7.02.1938–18.08.2021

kaotuse puhul.
Mälestame head sõpra ja 

kursusekaaslast. 
Malle ja Ernst

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet Riinale, Janale 
ja Piretile peredega 
kalli abikaasa, isa, 
äia ja vanaisa 

TÕIVU PEDOKANDI
lahkumise puhul.

Leili, Volli, Sirje ja Mati perega

Kallis Jana.
Tunneme Sulle kaasa armsa 

isa 

TÕIVU PEDOKANDI
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased 
Jõgeva Vallavalitsusest

Mälestame sõbralikku 
naabrimeest

TÕIVU PEDOKANDI
Südamlik kaastunne Riinale 

kalli abikaasa, Janale ja Piretile 
isa kaotuse puhul.

Naabrid A. Koll, perekond 
Söderholm ja Maire

Vaikselt lahkusid 
emake hea,
muredest valudest 
enam ei tea.

Südamlik kaastunne Antsule, 
Küllile, Ainile ema ja abikaasa

LYDIA AGANA
kaotuse puhul.

Jaan, Inge, Helge

Külli ja Ain lähedastega. 
Südamlik kaastunne kalli ema

LIDIA AGANA
lahkumise puhul.

Tiia, Illar, Ade, Helgi ja Eha 
endistest kooliskäimise ja 
koostöötamise aegadest

Elu ei peata, ei küsi
ta käib omaenese teed ...

Avaldame kaastunnet  Marika 
Kasele kalli ema

ÕIE ODINTSOVA
surma puhul.

Laulukaaslased ansamblitest 
Vingerjas ja Eluõied

Aeg mure ja leina 
kord kaugemaks muudab,

kuid mälestus emast
aeg võtta ei suuda.
Südamlik kaastunne

Marika Kasele kalli ema
ÕIE ODINTSOVA

surma puhul.
Kasepää rahvamaja ja 
Peipsimaa muuseumi 

töökaaslased

Südamlik kaastunne Sennile, 
lastele, lastelastele, õdedele 

ja vennale 

JÜRI PALJAKU
kaotuse puhul.

 Anneli ja Kati lastega

Endist töökaaslast ja head 
sõpra

JÜRI PALJAKUT
mälestab Lehte perega.

Siiras kaastunne Sennile
 laste ja lastelastega

 ■Ostan motoploki MTZ 05, töö-
korras mullafreesi.   
Tel 5396 6835.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Ohtlike puude langetamine, 
kändude freesimine. Korras-
tusraie. Tel 5364 5833.

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

 ■Ohtlike puude langetamine, 
hooldus, kändude freesimine 
ja tekkinud jääkide äravedu. 
Info@vikatimees.eu 5666 7776.

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

Avaldame kaastunnet 
Riinale abikaasa ning 
Janale ja Piretile isa 

TÕIVU PEDOKANDI
 kaotuse puhul. 

Reet, Tiit, Triin, Rait ja Laine

Ei peaks me ühtki valu 
enam valuks,
kui ainult süda 
poja kaotust taluks.

Südamlik kaastunne Matile 
ja Tiiule poja 
EHAR LASSI 
kaotuse puhul.
Evi ja Arnold

Südamlik kaastunne 
kõigile lähedastele kalli

 
EHAR LASSI 
kaotuse puhul. 

Ülo perega

Sügav kaastunne 
Taivole ja Tamorile 
kalli abikaasa ja ema

ULVI TAMME
surma puhul.

Kunnar perega

Südamlik kaastunne 
Kailile ja Kaidole kalli 

HANNO RAIDVERE 
surma puhul. 

Ülo, Tiina, Pille ja Lauri

Ei enam kõndimas sind teel,
Su hääl meil kõrvus kõlab veel ...

Ei enam naeratust su suul ...
Nüüd tasa leinas nutab tuul ...

Südamlik kaastunne lesele ja 
pojale kalli 

ULVI TAMME 
kaotuse puhul.

Aive, Tarvi, Kauri, 
Magnus peredega

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa ...

ULVI TAMM

Südamlik kaastunne 
omastele.

Perekond Kiigjõe

Kell seisab.
Peatus aeg.

Pooleli jäi elu ...

Südamlik kaastunne Tamorile ja 
Taivole ema ja abikaasa 

ULVI TAMME
kaotuse puhul. 

SA Kalevipoja Koja pere 

Lein ei mahu sõnadesse,
alati jääb südamesse. 

Avaldame kaastunnet Taivo Tammele 
kalli abikaasa 
ULVI  TAMME

ootamatu kaotuse puhul.

 Pala jahikaaslased

Südamlik kaastunne 
Taivole perega kalli 

ULVI TAMME 
kaotuse puhul. 

Töökaaslased ja AS Woodwell

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

Meie südamlik kaastunne Taivole abikaasa, 
Tamorile ema ning kõigile lähedastele kalli

ULVI TAMME
ootamatu surma puhul.

Elvi, Elle, Toivo, Külli, Tiit

 ■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.

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

 ■Õunamahla pressimine Jõge-
val. Tel 5660 3265, 5660 3510.

 ■Voore Mets OÜ otsib ekskavaa-
torijuhti. Põhitööks võsaraie 
ning piirkond Jõgevamaa, Tar-
tumaa, Virumaa. Lisainfo 5844 
0269 või koit@vooremets.ee.

 ■Kes paigaldaks 150 m2 eterniit-
katust Jõgevamaal, sept/okt. Tel 
502 7396.

 ■Naispensionär, kes elab maal 
roheliste niitude keskel, soovib 
saada sõbraks pikemat kas-
vu meespensionäriga, kellele 
meeldib nautida loodust, vaadata 
vee piirilt töusvat päikest. Ta ei 
jahi rikkust ega võõrast vara. 
Soov, et kaaslane omaks autot. 
Tel 5650 1806.

 ■Vannitubade kap. remont.  
Tel 5665 7668.

Südamlik kaastunne 
lähedastele 

KALEV ÕIMU 
surma puhul.

Ants perega

Mälestame endist lauljat 

ULVI TAMME 

ja avaldame kaastunnet 
Tamorile ja Taivole. 

Ansambel Allikad

Hoolitsev pilk on kustunud 
ja alati abivalmis töökad käed 

on väsinud.
Olgu hingerahu Sinuga, 

kui üle maade ja merede lähed,
lehvita meile sealt vahel.

Jääme Sind igatsema ja 
armastama kallis

ULVI TAMM
Siiras ja südamlik kaastunne 
Taivole, Tamorile ja kõigile 

lähedastele korvamatu 
kaotuse puhul.

Maimo, Piret ja Kaido

Veel viimseks viipeks tõstan käe ...

Head teed

                    head teed

                                        head teed ...

   ULVI TAMM
 21.04.1971–19.08.2021

Unustamatut kolleegi leinab Vooremaa toimetus.

Sügav kaastunne lähedastele.

Mälestame head 
koostööpartnerit

ULVI TAMME
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Sihtasutus Jõgevamaa 
Arendus- ja Ettevõtluskeskus 

Südamlik kaastunne 
Riinale perega

TÕIVU PEDOKANDI
surma puhul.

Velda perega 

Suurim kurbus on sõnatu,
sügavaim igatsus 
hääletu ...

Mälestame kurbusega
ULVI TAMME

Südamlik kaastunne
Taivole, Tamorile, Ailile ja Leole.

Velli perega, Vello ja Verner

Pisarad on sõnad,
mida süda ei suuda öelda ...

ULVI TAMM
Langetame leinas pea.

Mustvee kultuurikeskuse 
ja raamatukogu kollektiiv

... ja tahan puhata, 
su rüppe heidan unele, 
mu püha Eestimaa ... 

        (L. Koidula)

ULVI TAMM
Jääme mäletama endist lauljat.

Segakoor Serviti

Vaikus ja rahu on sinuga,
head mälestused jäävad 

meiega.
Mäletame head sõpra ja 

naabrimeest
HANNO RAIDVERE
Avaldame kaastunnet 

lähedastele.
Malle ja Juhan perega, 

perekond Vesikod, Laine

Südamlik kaastunne 
Veerale ja Raivole 
kalli poja ja venna 

REIN PRUUELI 
kaotuse puhul. 

Silvi ja Mare peredega


