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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 küttepuid.   
Tel 515 3086.

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

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

13. ja 14. augustil  
kell 9–16 

Põltsamaal  J. Kuperjanovi tn l  

Tel 5805 0167, 
laadakorraldus@gmail.com

Tulge ostma ja kauplema!

LÕIKUSKUU 
LAAT

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

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

 ■Müüa ketaslõikur Ø 400, kaasa 
9 ketast ja käiavõll kahele käiale 
(Ilmarise toode). Tel 5629 7003.

 ■Müüa BMW 520i, 110 kW, 1997. a. 
Tel 5386 4426.

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

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

 ■Müüa Škoda Octavia 1,6 5E, 81 
kW, diisel. Auto on heas korras 
ja ökonoomne. Hooldused tehtud 
ainult Škoda esinduses. Läbisõit 
111 000 km.    
Info tel +372 5345 7403.

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

 ■Müüa lühikest kurki 1 € kg, üle 20 
kg 0,8 € kg. Tel 5662 5642.

 ■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.

 ■Ostan maamaja. Tel 505 7345.

 

 

Kaie Kruuset 

 

Päikese valgust eneses kanna, 
soojust teistele edasi anna. 
 Lillede ilust naeratus võta, 
 rõõmsalt elus edasi tõtta!

Tütar Kaja perega

Õnnitleme armsat ema, 
vanaema ja vanavanaema

80. aasta juubeli puhul!

Pikk ja kaunis 
päevatee 
on jõudnud lõpule. 

Mälestame ühistu liiget 
HELMI KIRNAT 

ja avaldame kaastunnet 
omastele. 

Puurmani Põllumajandusühistu

Vaikseks jäi tuba, tühjaks õu,
 kuldne päike loojus, 

ööpimedus jäi. 
Unehõlma emasüda vajus, 

mälestused helged maha jäid. 

Südamlik kaastunne Kairele kalli 
EMA 

kaotuse puhul. 
Vanaema Hilja, Eha, Endel, 

Ly, Lea, Gea peredega

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

Sügav kaastunne Piretile ema 
AIME PEHKI 

kaotuse puhul. 

Alma, Laine, Eha, Reet, 
Maarika, Helgi, Juta ja Liivi

Südamlik kaastunne 
Hiljale ja Ellenile perega 
kalli venna 

LEMBIT SELGISE 
kaotuse puhul.

 
Veera, Hilda, Pilvi, Ludmilla 

ja Lembit

Avaldame kaastunnet 
Heljule abikaasa 

ÜLO KARU
surma puhul.

Naabrid Eino, Leida

Avaldame siirast kaastunnet 
Heljule ja lastele peredega

ÜLO KARU
surma puhul.

Katrin ja Kaljo

Ükski hea inimene ei kao jäädavalt.
Ta tuleb te juurde taas lille või liblikana,
esimese päiksekiire või suvise tuulena.

Ta elab neis, kes teda armastasid ...

Südamlik kaastunne Illele perega kalli
ÜLO KARU

kaotuse puhul.

Merje, Eilike, Helina, Külli

ÜLO KARU 

Mälestame ühingukaaslast. 
Südamlik kaastunne omastele.

 
MTÜ Jõgevamaa 
Represseeritud

Siiras kaastunne 
Andre Karule  kalli isa

ÜLO KARU
lahkumise puhul. 

Õhuseiredivisjoni kollektiiv

Südamlik kaastunne 
kõigile lähedastele kalli

ÜLO KARU
kaotuse puhul.

Viljar laste peredega

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

Kallis Ille perega. 
Südamlik kaastunne kalli isa, 
äia, vanaisa ja vanavanaisa 

ÜLO KARU 
kaotuse puhul.

 
Merily, Aimar, Kairi, Kätlin

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

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

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

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

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

 ■Katuste ja fassaadide pesemi-
ne ja värvimine. Tel 501 0834.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Salvkaevude puhastamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240.

Olgu koit sul küünlatuleks,
 õhtulambiks ehajoon ...

Sügav kaastunne 
Ille Masingule perega 

kalli isa 

ÜLO KARU 
surma puhul. 

Kiigemetsa koolipere


