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MÜÜK

OST

MITMESUGUST

Südamlik kaastunne 
Janisele ja Ivole ema 

ELLE KIISI
kaotuse puhul. 

Ivar perega

24.–25. septembril  
kell 9-16 Põltsamaal  

J. Kuperjanovi tänaval 

Info tel 5805 0167, 
laadakorraldus@gmail.com

Tulge ostma ja kauplema!

 MIHKLILAAT

AS Cobra Grupp

Nikolai
Kotelevski

22.09
 ■Müüa soodsalt lõhutud kuivad 
ja märjad küttepuud. Kamina-
puud ja lehtpuuklotsid võrkkot-
tides, transport. Tel 5661 1335.

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

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

 ■ Otse tootjalt pakitud kandiline 
kasebrikett, pakitud turbabrikett, 
preemium pellet 6 ja 8 mm, pakitud 
kivisüsi, kuivad kütteklotsid.  Vedu. 
Tel 506 8501.

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

 ■Ilusad värvilised kassipojad. 
Tel 557 5858.

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

Vaikus ja rahu 
on Sinuga,
mälestused meiega ...

Mälestame kallist naabrit 
EEVI STURMI

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Perekonnad Lalin ja Mikko

Südamlik kaastunne Helvele 
ja Jaanile venna 

ANTS ALLINGU
kaotuse puhul. 

Tiina perega

Mälestame 
kallist 

SIRJE MÄGIT 

ja avaldame kaastunnet
kõikidele lähedastele.

Päevakeskuse pere

Kõikjal jälgi Su töödest 
ja tegudest,

mida loonud Sa aastate reas.
Elad edasi meeltes ja mõtetes,

oled alati meie seas.

LONIIDA BERGMANN
Südamlik kaastunne lähedastele

ja kapellikaaslastele.

Artur ja Tabivere kapell

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

Südamlik kaastunne 
Kristelile perega 

HEINAR UIBOPUU
kaotuse puhul.

Hanneli, Veiko, Anne-Ly, Kalle

Südamlik kaastunne 
Roosile kalli venna

VIKTOR JAKOVLEVI 
surma puhul.

Alli, Jaan, Magda, Salme, Raivo

Südamlik kaastunne 
Janisele kalli ema 

ELLE KIISA 
kaotuse puhul.

Sadala Agro

 Südamlik kaastunne 
Ivole kalli ema 

ELLE KIISA 
kaotuse puhul.

Segarühm 
Kaaratsim

Meie südamlik 
kaastunne 
Ivole vennaga 
armsa ema

 
ELLE KIISA

kaotuse puhul.

Merli, Toomas, 
ristitütar Mia ja Terek

Mõni hetk on valusam 
kui teine ...

Südamlik kaastunne Kerstile, 
Karinele ja Katrinile peredega

kalli 
AINO ROOMETI 

lahkumisel.

Endised ja praegused ETKI 
kartulirühma töötajad

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

Avaldame kaastunnet 
lähedastele armsa ema, 

vanaema ja vanavanaema
AINO ROOMETI 
kaotuse puhul.

Esta pere

Justkui pihlade punases tukses
püsiks alati ta hõbedast hääl.
Justkui jäädavalt koduuksel
ootaks lõputult teid sääl ...

Kersti, Katrin, Karine, Ivar.
Meie siiras kaastunne teile 
armsa ema, vanaema ja 

vanavanaema

AINO ROOMETI
kaotuse puhul.

Jaanika, Siiri ja 
Rünno peredega

Kallid Karine, Katrin, 
Ivar ja Kersti peredega.

Sügav kaastunne 
kalli ema, vanaema ja 

vanavanaema 
AINO ROOMETI
kaotuse puhul.

Maimo, Gerly, Marika, 
Pille ja Valev

Aeg annab teised tagasi,
ei emasüdant iialgi …

Avaldame kaastunnet Ivole 
ja Janisele perega kalli ema, 

ämma ning vanaema 
ELLE KIISA 

kaotuse puhul.

Aina, Andres ja Tõnis

Mälestan südamlikku 
ja head töökaaslast 

ELLE KIISI

ning avaldan siirast 
kaastunnet lähedastele.

Viivi Rannat

Südamlik kaastunne 
lähedastele armsa ema, 

vanaema 

ELLE KIISA 
kaotuse puhul.

Perekond Soodla

Avaldame kaastunnet 
Ivo ja Janis Kiisale 

kalli ema

ELLE KIISA
kaotuse puhul. 

Helle, Kaja ja Koidu perega

Oli kord kevad ja noorus
armastus, rõõmud ja tööd

nüüd üle mälestuste laotub
hääletu vaikus ja öö...

Kallist kooliõde
ELLE KIISI

Mälestavad Riina, Tiiu ja Vaike.
Südamlik kaastunne poegadele

Ivole ja Janisele.

Avaldame kaastunnet 
Priit Pindisele

VANAEMA
surma puhul.

Töökaaslased

 ■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 soodsalt kõrvitsaid 0,5-
5 €/tk (enamus kõrvitsate hind 
0,15–0,3 €/kg). Ei sobi pikaajali-
seks säilitamiseks. Veel müüme 
kohalikku arbuusi ligikaudu 
1 €/kg. Suures valikus maasika- 
ja maitsetaimi. Võta kaasa täpne 
raha, arveldamine sularahas. 
Müügiplatsi asukoha leiab kui 
trükkida GPS-seadmesse Jõge-
vamaa, Tapiku, Rehemäe talu. 
Tel 5662 5642.

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

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

 ■Müüa kombain CK-5M Niva.  
Tel 5623 4490.

 ■Müüa/vahetada uus lumefrees-
puhur. Tel 524 4176.

 ■Lemeks Jõgeva: metsakinnis-
tuid ja raieõigust. Tel 504 3611.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Info@est-land.ee,  
tel 504 5215, 514 5215.

 ■Ostan maja Jõgevale.   
Tel 5566 1629.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Korralik pere soovib osta Jõ-
gevale maja. Hind võiks vastata 
seisukorrale. Tel 5191 9160.

 ■Soovin osta soodsalt endale 
maakodu-talu-suvila, võib olla 
kehvas seisus. Elektri ja vee 
võimalus vajalik. Tel 5683 3347.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Soovin rentida põllumaad Jõ-
geva ümbruses. Tel 5803 4472.

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

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

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

 ■Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, süvendamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240.

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

 ■Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

 ■Jõgeva takso. Tel 5630 2268.

 ■Vajame kraanaautojuhti, teosta-
me Eestisiseseid vedusid fi rmale 
AS Olly Terasprofiilid. Vajalik 
C-kategooria olemasolu. Töö-
aeg E-R. Kontakttel 503 3565,  
info@automa.ee

 ■Ostan Toyota marki sõidukeid. 
Tel 58961576

Tol korral olid üksinda,
kui varjuriiki endaga Sind 

loojang viis...

AINO ROOMET
Kallis Kersti perega.

Oleme südames Sinuga, kui 
jätad hüvasti oma kalli emaga.

Niina, Liisa ja Avo

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

Siiras kaastunne 
Kerstile perega kalli

AINO ROOMETI
surma puhul.
Urmas perega

Sügav kaastunne Kerstile, 
Katrinile ja Karinele 

kalli ema ja vanaema

AINO ROOMETI
kaotuse puhul.

Moonika ja Maie

Elu on laul on lihtne ta viis,
heliseb korra ja vaikib siis.

Südamlik kaastunne Kerstile 
perega armsa

ema, ämma, vanaema, 
vanavanaema

AINO ROOMETI 
kaotuse puhul. 

Anu, Liidia, Maie

Aeg annab, aeg võtab,
aeg mälestused jätab.

Mälestame Võisiku eakate 
tublit juhti

LONIIDA BERGMANNI
Südamlik kaastunne 

lähedastele.

Jõgevamaa Pensionäride 
ühenduse juhatus

Jäi tühjaks koduõu ja tuba,
lein raske südames.

Südamlik kaastunne 
Ennule perega kalli

EVI STURMI
kaotuse puhul.

Lembi ja Ott

Üks valus hetk 
ja algab 
mälestustemaa ...

Siiras kaastunne Kaiale, 
Kaidole ja Üllele
JAAN KAUTSI
kaotuse puhul.

Urmas perega

Mälestame kauaaegset 
head ja sõbralikku naabrit

ELMA KAJAKUT

Uno, Endla, 
Ille ja Kristofer

ARVO ILP

Mälestame.
Südamlik kaastunne 
abikaasale, lastele ja 

lastelastele.

Lähedased

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

Avaldame kaastunnet Kairele 
perega kalli õe ja tädi 

SIRJE MÄGI
surma puhul.

Kuremaa naisrahvatantsurühm 
koos juhendajaga

 Valus vaikus kodutares,
lahkunud on pojake.

Siiras kaastunne Ave Orasele 
ja Ivo Arule peredega

kalli 
OTTOMAR ORASE 

kaotuse puhul.

Onu Rein

Igaviku sadamasse 
maandus Sinu elulaev, 
täheringi avarustes 
lõppes valu ja vaev. 

Meie siiras kaastunne Kairele 
kalli õe 

SIRJE MÄGI
kaotuse puhul. 

Heli, Kairi ja Maria


