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

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

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

 ■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. 

 ■Otse tootjalt pakitud kandiline ka-
sebrikett, pakitud turbabrikett, 
preemium pellet 6 ja 8 mm, paki-
tud kivisüsi, kuivad kütteklotsid. 
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 ehituslikku saematerjali, 
servamata laudu, lepalaudu, ter-
rassi-, voodri- ja põrandalaudu. 
Pikkus 3–6 m. Laudade värvimine. 
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

 ■Müüa odavalt villaseid sokke 
8 €/paar. Tel 5852 9226.

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

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

 ■Ostan mullidega lillevaase.   
Tel 5677 0569.

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

Sügav kaastunne Sulev Soodla 
perele kalli ema, ämma, 

vanaema ja vanavanaema 

VAIKE SOODLA 
surma puhul. 

Rein ja Mai

Hoolitsev pilk on kustunud
ja abivalmis töökad käed on väsinud.

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

VAIKE SOODLA
Mälestame Palamuse Kooli kauaaegset õpetajat.

Südamlik kaastunne kõigile lähedastele.
Kaasteelised Ludmilla, Eha, Katrin, Raimu, Eda, Enn, Meeli, 

Galina, Merike, Daisy, Asta, Valdur, Saima, Maarika, Marika, Lea

Pisarad on sõnad,
mida süda ei suuda öelda.

Kallis Ruth poegadega.
Meie siiras kaastunne teile kalli 
ema, vanaema ja vanavanaema

VILMA KANGUSTI
kaotuse puhul.

Urve, Roine

Üks tee on lõpuni käidud.
üks süda on vaikinud.

Armsat onu
 

HARRY ÕIMU

mälestavad ja avaldavad 
sügavat kaastunnet Indrekule

Eedi ja Eve peredega

Mälestus jääb majasse,
valus lein jääb kodusse …

 Südamlik kaastunne 
Indrekule ja Egertile kalli isa ja 

vanaisa 
HARRY ÕIMU
kaotuse puhul. 

Margus ja Aive peredega

Valus on mõelda, 
et Sind enam ei ole ... 

Südamlik kaastunne kõigile 
omastele ja lähedastele 

kalli 

HARRY ÕIMU 
kaotuse puhul. 

Leinas langetavad pea 
Airi ja Priit

Südamlik kaastunne Viivile ja 
Indrekule perega elukaaslase 

ja isa 

HARRY ÕIMU
kaotuse puhul.

Enn, Linda ja perekond Ridari

Avaldame kaastunnet 
Olga Olgole perega

kalli isa

NIKOLAI RÜÜTLI
kaotuse puhul.

Jõgeva Põhikooli pere

Avaldame siirast kaastunnet 
Olgale perega kalli isa,

vanaisa ja äia 

NIKOLAI RÜÜTLI 
kaotuse puhul.

Siret, Andre ja Ivo

Avaneb valguse värav,
viib taevasse sätendav sild.

Vikerkaar, helge ja särav
su hingest saab tähekild ...

Kallis Rita.
Oleme mõtetes Sinuga, kui jätad hüvasti oma abikaasa

LEMBIT MUGURIGA
Tädilapsed Viivi, Liivi, Lea ja Margus peredega, 

vend Toivo perega

Südamlik kaastunne Katrinile 
perega kalli ema, vanaema ja

vanavanaema 

HELJU RAIDMÄE 
lahkumise puhul. 

Klassikaaslased 
Jõgeva Keskkoolist

Uni astus uksele,
langes tasa laugele ...

Südamlik kaastunne lastele 
peredega kalli ema ja vanaema

SUULE LIBLIKU
lahkumisel igavikuteele.

Milvi ja Veiko perega

Siiras kaastunne Andrusele 
ja Tiiule peredega armsa 
ema ning vanaema 

SUULE LIBLIKU
surma puhul.

Viivi ja Andrus

Oldud ajad, käidud teed, 
eluõhtule said need ...

AGNES MÖLDER
19.09.1932–14.11.2021

Kallist abikaasat mälestab Rein

Kauaaegset külaseltsi liiget 

AMANDA TOOMINGAT

mälestab ja avaldab
kaastunnet omastele 

Kunglarahva külaseselts

...ja langevate lehtede 
viimane tants tardub 
hallaöös ...

Südamlik kaastunne 
Iljele lastega kalli vanaema 

ja vanavanaema
AMANDA TOOMINGA

lahkumise puhul.
Memm, Janika, Jaana 

ja Liina peredega

Sinu mälestus me hinges elab,
Sinu hääl me kõrvus kõlab ...

Mälestame oma kallist abikaasat, ema, 
vanaema ja vanavanaema

LINDA PAASI
11.09.1942–17.11.2020
1. surma-aastapäeval.

Lesk ja lapsed peredega

 

 
  VAIKE SOODLA
  12.02.1927–14.11.2021

 

Vaike Soodla sündis Tartu-
maal Kaarepere vallas.

Oma haridusteed alustas ta 
Kaarepere 6-klassilises koolis 
1935. aastal, mille lõpetas 
1940. aastal. Saksa okupat-
siooni ajal tegi Vaike kodus 
põllutöid. 1944. aastal asus ta 
õppima Kaarepere 7-klassilise 
kooli 7. klassi, 1945–1949 
õppis Tartu II keskkoolis (täna-
ne Miina Härma Gümnaasium).

1950–1953 õppis Vaike Tartu 
Õpetajate Instituudi kaugõppes 
loodusteaduse ja maateaduse 
erialal, talle omistati 7-klas-
silise kooli õpetaja kutse. Sel 
ajal läbis ta ka kunstiõpetuse 
kursused. 

1951. aasta sügisel tuli Vaike 
Palamuse 7-klassilise kooli alg-
klasside õpetajaks. Lisaks pidi 
andma ajalugu VI–VII klassis 
ja kunstiõpetust V–VII klassis. 
Poole kohaga töötas Vaike kooli 
internaadis.

Noore õpetajana juhendas 
ta Palamuse koolis näiteringi, 
esineti kooli aktustel, pidu-
del, teistes koolides. Vaike oli 
algklasside kabineti juhataja. 
Kabinet oli aastaid Jõgeva 
rajooni parim, 1978. aasta 
vabariiklikul ülevaatusel tun-
nustati kabinetti vimpliga 
„Parim ainekabinet“.

Vaike andis koolis tunde 
56 aastat. Ta oli esimeseks 
klassijuhatajaks paljudele len-
dudele. Pensionile ta ei jäänud, 
peale õpetajaametist loobu-
mist oli Vaike Palamuse koolis 
oodatud ringijuht. Kümned 
ja kümned õpilased said oma 
male- ning kabeteadmised just 
tema käest. Viimased kaberingi 
tunnid andis Vaike koolis 2014. 
aasta kevadel. 

Vaike oli hoolas aiapidaja. 
Meelsasti võttis ta Palamu-
sel giidi rolli, et tutvustada 
O. Lutsu elu ja loomingut.

2009. aastal pälvis Vaike 
Palamuse valla aukodaniku 
tiitli.

Õpetaja on lahkunud. Tänu-
tunde ja austusega mõtlevad 
Vaike peale endised õpilased 
ja kolleegid.

Avaldame kaastunnet lähe-
dastele. 

OSKAR LUTSU 
PALAMUSE GÜMNAASIUM

Kesk sügist ja päikesekulda, viis Sind tee, kust tagasi ei tulda ...

  IN MEMORIAM

HELJU RAIDMÄE

Meie kaastunne Katrinile ja 
teistele lähedastele.

Virve, Siiri, Heli, Kaja

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

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

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan Toyota marki sõidukeid. 
Tel 5309 2650.

 ■Ostan sõidukeid. Vaatan üle kõik 
pakkumised. Tel 5411 0397.

 ■Ostan metsakinnistuid.  Tel 505 
8369, relaskoop@gmail.com

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

 ■Salvkaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5840 0240.

 ■Ehitustööd. Tel 5792 4530.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

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

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

 ■Pakun maalritöid (krohv, pahtel, 
värv, tapeet) Jõgeva maakonnas. 
Tööde algus jaanuar 2022. Telefon 
+372 5554 1505 Kirke. Paneme 
plaanid paika!

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

 ■Ehitustööd. Tel 5850 7035.

 ■Polsterdame uksi. Tel 550 7679.

Iga hüvastijätt on raske, 
iga lahkumine kurb ... 

Südamlik kaastunne 
naabriperele

RAIVO TALIRANNA
surma puhul.

Helle, Villu ja Kaur

Südamlik kaastunne 
Ainole ja lähedastele

kalli

ANGEELIKA MIILI
surma puhul.

Kaja perega

Mälestame ühingukaaslast

SUULE LIBLIKUT

Siiras kaastunne lähedastele.

MTÜ Jõgevamaa 
Represseeritud

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

Siiras kaastunne lapselastele 
peredega ja miniale

 AMANDA TOOMINGA 
  surma puhul.

Rein lastega ja Maire perega

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

Südamlik kaastunne lähedastele kalli
VAIKE SOODLA
kaotuse puhul.

Uus 9 majaelanikud

Avaldame kaastunnet 
Indrek Õimule kalli 

isa 

HARRY ÕIMU
kaotuse puhul.

Auto ja Metall OÜ ning
StarMast OÜ töökaaslased

Südamlik kaastunne 
Katrinile ja 
kõigile lähedastele

HELJU RAIDMÄE
kaotuse puhul.

Eve, Ivo ja Taavi

Südamlik kaastunne 
Taivo Tederile kalli 

VENNA  
kaotuse puhul. 

Töökaaslased 
Kaitseliidu Jõgeva malevast  

OHTLIKE PUUDE
LANGETAMINE

Tel 505 4983
www.ohtlik.ee


