
 ■Müüa 2-toaline soe korter 
Jõgeva kesklinnas Puiestee tn 4/2. 
Tel 5804 9166.

 ■  Müüa toitaineterikast mul-
da/komposti. Vanade kalatii-
kide setted. Asub Kaiaveres. 
Tel 5785 9915.

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

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

 ■Lemeks Jõgeva: metsakinnistuid 
ja raieõigust. Tel 504 3611.

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

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Ostan DT-75 või T-74 linttraktori 
ja GAZ või ZIL kalluri, võib vajada 
remonti. Tel 5604 0533.

 ■Ostan seisma jäänud T-150 ja 
NIVA või JENISSEI kombaini, võib 
vajada remonti. Tel 5606 2063.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

    Mälestame kallist        
    naabrinaist

              MILVI EISERIT
Sügav kaastunne Anule, 

Andrusele ja Andile peredega 
armsa ema,vanaema ja 

vanavanaema surma puhul.
Perekond Õim
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            Südamlik kaastunne             
  Leale ja lähedastele

ENDEL ANTI
kaotuse puhul.

Aare Paavel perega

ENDEL ANT

Südamlik kaastunne Urmasele perega 
kalli isa kaotuse puhul.

Pilistvere Pilgar

Kallid Andi, Anu ja 
Andrus peredega

Oleme teiega, kui jätate hüvasti 
oma kalli ema, vanaema ja

vanavanaema
MILVI EISERIGA

Mälestavad perekonnad 
Müürsepp ja Mardisoo

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

Avaldame sügavat kaastunnet
Üllele perega kalli ema

LEIDA OJAVEE
kaotuse puhul.

Jõgevamaa Gümnaasiumi koolipere

Kallis Ülle! 

Oleme mõttes Sulle toeks, 
kui jätad hüvasti oma armsa 

ema 
LEIDA OJAVEEGA

Südamlik kaastunne kõikidele 
lähedastele.

Ljuda ja Merle

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

Südamlik kaastunne Marisele perega kalli abikaasa 

JÜRI ROHTLA
kaotuse puhul.

Mustvee Lasteaed

Nüüd puhkavad su käed, 
mis palju teinud kodu heaks ...

Sügav kaastunne Andrusele 
perega kalli ema, vanaema, 

ämma 
MILVI EISERI 
kaotuse puhul. 

Sirje ja Marika perega

Teatame kurbusega, 
et on lahkunud 

ALFRED PORMAN
01.04.1929–21.10.1921

Leinab tütar perega.

Muldasängitamine 
Koeru kalmistul

Kallist kaasteelist

MILVI EISERIT

mälestavad Aune ja Tiit Joost

Sügav kaastunne lastele 
peredega

 ERIKA NÕGENE

Avaldame kaastunnet Vahurile 
ema surma puhul. 

Sõbrad
metsanduse päevilt

Südamlik kaastunne tütrele ja 
kõigile lähedastele

VIIVE AAVOJA

lahkumise puhul.

Kalju, Ilme, Eha ja Luule 

Leinan koos sinuga, 
kallis Urve. 

Tunnen kaasa kalli poja 
RÜNNO PÕLDARU

kaotuse puhul.

Ruth

Sügav kaastunne 
Üllele ja Tiidule kalli

LEIDA OJAVEE

kaotuse puhul.

Vooremaa toimetus

Helged mälestused jäävad ...

Igavikku lahkus meie kallis ema, vanaema ja vanavanaema
LEIDA OJAVEE

15.01.1924–23.10.2021

Austuse ja armastusega tütred ja tütretütred peredega –
 kolm järeltulevat põlvkonda.

Ärasaatmine Põltsamaa kirikus 28. oktoobril kell 11. 
Muldasängitamine Põltsamaa kalmistul

Südamlik kaastunne Üllele 
armsa ema ja perele kalli

LEIDA OJAVEE

lahkumise puhul.

Vesta ja Tiia peredega

Sugupõlvede silmad
saatmas mu taldade teed ...

Sügav kaastunne Üllele perega 
kalli ema, vanaema ja ämma

LEIDA OJAVEE
surma puhul.

Helga, Juhan, Maris, Janek, 
Johannes

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

    Südamlik kaastunne                   
        Andrusele perega 
  kalli ema

             MILVI EISERI
            surma puhul.
    Allan, Kristi, Vallo, Natalja,     

Heiko, Kairit

Teelesaatmine on kurb,
kuid mälestused jäävad.

Südamlik kaastunne Andile, 
Anule ja Andrusele peredega
kalli ema, ämma, vanaema ja 

vanavanaema
MILVI EISERI
kaotuse puhul.

Silvi, Aavo ja Aili peredega

See valu, mis südames teil
see kaotus, kurbus ja lein.

Paneb kaasa tundma ka meid.

Südamlik kaastunne Urvele 
perega kalli poja 

RÜNNO PÕLDARU
kaotuse puhul.

Aime, Kunnar ja Helju

Vaikseks jäi tuba ja tühjaks jäi õu.
Sa maha jätsid kodumaja 

sügisõites aiaga.

Südamlik kaastunne lastele ema 
MILVI EISERI
kaotuse puhul.

Perekond Kangur

Suur tänu ja soojad kallistused 
teile, kes te aitasite saata 

viimsele teekonnale 
meie kalli 

ENDEL ANTI 

Abikaasa,
lapsed ja lapselapsed

            Teatame sügavas    
   kurbuses, et meie 

     hulgast lahkus jäädavalt
     

OLEG VOINOV 
14.09.1946–22.10.2021

Leinav perekond

Südamlik kaastunne Üllele ja Ainole 
lähedastega kalli

LEIDA OJAVEE 
surma puhul.

Ants, Andrus, Aivo peredega

       Südamlik kaastunne
          Tõnu Laurile isa

TAIVO LAURI
kaotuse puhul.

Töökaaslased 
Mustvee kordonist

        Südamlik kaastunne             
Marianale kalli vanaema 

       ALMA TIMOFEJEVA 
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Kaitseliidu 
Jõgeva malevast

 ■Müüa soodsalt lõhutud kuivad ja 
märjad küttepuud. Kaminapuud 
ja lehtpuuklotsid võrkkottides, 
transport. Tel 5661 1335.

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

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 
L – 2.65 €), kuiva kaske (30 cm, 
40 L – 3.10 €), kasepuidubriketti 
alusel (960 kg, 200 €), turbabri-
ketti alusel 160 €, pelletit 975 kg 
(hele, 8 mm), 200 €. Vedu tasuta. 
Tel 5373 3626.

 ■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.

 ■Otse tootjalt pakitud kandiline ka-
sebrikett, pakitud turbabrikett, 
preemium pellet 6 ja 8 mm, paki-
tud kivisüsi, kuivad kütteklotsid. 
Vedu. Tel 506 8501.

 ■Müüa villaseid sokke (nr 37–46) 
8 €/paar. Tel 5852 9226.

 ■Ostan garaažiboksi Jõgeva linna. 
Tel 5390 5662.

 ■Ostan korteri Jõgeva linna. Võib 
vajada remonti. Tel 529 0048.

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
lauanõusid, tarbeklaasi, kuld- ja 
hõbeesemeid jm vanavara.  
Tel 5804 6910.

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

 ■Katuste- ja fassaadide pesu, vär-
vimistööd ja rennide puhastus. 
Tel 5638 8994.

MÜÜK

OST

MITMESUGUST

     Südamlik kaastunne 
          Urvele kalli poja

      RÜNNO PÕLDARU
 

  ootamatu surma
puhul.

Karin, Kaie ja Külli peredega

Sügav kaastunne Marisele, 
Renele ja Rasmusele kalli

abikaasa ja isa 

JÜRI ROHTLA 

surma puhul.

Andres, Heidi, Andi, Ainar, Andre

Muld mälestust matta ei suuda...

Kallist sõbrannat, kursuse- ja 
töökaaslast

VIIVE AAVOJA
leinab Elgi.

Sügav kaastunne tütre perele

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu,
Su puudust leinates sääl. 
Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.

Siiras ja sügav kaastunne Urvele kalli poja
RÜNNO PÕLDARU

lahkumise puhul.

Urve, Hillar, Helle, Kaja, Peeter ja Elgi

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

 ■Ohtlike puude langetamine, kän-
dude freesimine. Korrastusraie. 
Tel 5364 5833.

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

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

 ■Otsime Jõgeva linna talve hoo-
ajaks (al 01.11.2021– 30.03.2022) 
autojuht-traktoristi.   
Tel 5340 6558.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

Esiklaasi vahetusega kaasa tasuta kojamehed!

EsitulEdE polEEriminE


