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MITMESUGUST

MÜÜK

OST

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

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

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Ostan klaasist vaase, lauanõusid. 
Värvilised vaasid 120 €.   
Tel 5596 2292.

 ■Ostan vanaaegseid jalgrattaid, 
sääreväristajaid, nende raame 
ja muid osi. Ostan vene autode, 
tsiklite osi. Tel 510 2349.

 ■Ostan JAWA, vene mootorrattaid 
ja mopeede. Tel 5632 3142.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, remont ja rõngaste 
vahetamine. Tel 5840 0240. 

Metsamaa, raieõiguse 
talude ja kinnistute ost 

Uue metsa istutus
Metsa hooldusraied

tel: 511 8888

PUIDU TERMINAL

 ■Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

 ■Pakume tööd traktoristile ma-
sinaga John Deere. Töö sisuks 
teeäärte niitmine ja lumetõrje Iisa-
ku-Avinurme-Mustvee piirkonnas.  
Tel 515 5222, redangoy@gmail.com

 ■Ohtlike puude raie, puu- ja 
hekihooldus, istutamine, kän-
nufrees, äravedu, www.korras-
tusraie.ee, tel 5364 5833.

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

 ■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.

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

 ■Müüa toitaineterikast mulda/
komposti. Tel 5785 9915.

 ■Liiv, kruus, killustik transpordiga 
kuni 30 tonni, veoteenus termo-
poolhaagisega. Tel 511 1832.

 ■Müüa meeste jalgratas ja mul-
lafrees MTD T/380. Tel 529 4971.

 ■Müüa lõhutud kuivad ja mär-
jad küttepuud. Kaminapuud ja 
lehtpuuklotsid võrkkottides, 
transport. Tel 5661 1335.

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

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

 ■Aastaringselt müüa lõhutud küt-
tepuid. Transport hinna sees. OÜ 
Picea Grupp, tel 514 8309.

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 L, 
2.80 €), kuiva kaske (30 cm, 40 L, 
3.20 €), puitbrikett alusel (960 kg, 
al 230 €),  turbabrikett alusel 165 
€, pelletid (6 mm ja 8 mm) 220 €, 
VEDU. Tel 5373 3626.

Jää hüvasti... 

VALLI VESKI
 

Leinas mälestame head sõpra.
 Südamlik kaastunne Piretile perega 

kalli ema, vanaema ja ämma
surma puhul.

 Osvald, Arno, Aili

Ei viibet, 
ei naasmise lubadust, 

äkki tuli Sul minna.
Mälestus kaunis ja püha 

Sinust hinge jääb helge ja hea – 
see iial ei muutu tuhaks.

Mälestame 

HILJA KASKE

ja meie siiras kaastunne tütrele 
perega ja õele.

Rein, Tea, Lehti

Siiras kaastunne 
Emmaliinele ja Liisile 
kalli isa ja abikaasa

MARKO EVERTI
surma puhul.

PÜG 1c vanemad ja õpetaja

Avaldame kaastunnet 
Reelikale ja Üllele 
peredega 

VOLDEMAR RUUSI 
kaotuse puhul. 

Kalle ja Eve perega

Kustus elu, vaikis valu,
mälestus jääb alati.

Siiras ja südamlik kaastunne 
Jaanile, Merje ja Jane peredele 

kalli
TAMARA MEISTERI

kaotuse puhul.

Ilmar, Irve ja Aimur 

Ei, ta ei lahku te juurest, 
ta on teie kõigiga koos

te mälestustes ja mõtteis ja teie eluloos ...

Tunneme kaasa kõigile lähedastele kalli
TAMARA MEISTRI

kaotuse puhul.

Perekonnad Reiljan, Evert ja Mölder

Meie südameis 
Sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele...

Kallist sõpra
HEIKI TAMME

mälestavad ja avaldavad 
kaastunnet õele ning lastele 

peredega Kaja, Endla ja Olev

Südamlik kaastunne 
Tiinale, Taavile, Tõnisele 
ja Liisile peredega kalli

HEIKI TAMME
kaotuse puhul.

Gunnar, Erik ja Mikk peredega

Vaikus ja rahu on sinuga, 
mälestused meiega.

Mälestame armast
HEIKI TAMME

Siiras kaastunne lastele 
peredega, abikaasale ja

õele perega.

Hennu ja Helle, Annely perega, 
Estra ning Margus, 

Urmas ja Margit peredega

Mälestame kallist isa, 
endist kuperjanovlast Eesti 

Vabadussõja päevilt

KARL KAASIKUT
3.07.1898–19.04.1942
80. surma-aastapäeval.

Tütar Linda Kõiv 
ja suur järeltulijate põlvkond

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

Mälestame head naabrit 
ja südamlik kaastunne 

tütar Kerstile kalli 
JAANUS GORSTOVI

surma puhul.

Tiiu, Jüri, Eve, Mati

Avaldame sügavat kaastunnet 
Madisele kalli isa

JOHANNES ROOSIPUU
kaotuse puhul.

Majarahvas Tartu mnt 10

Sinust mälestus me hinges elab.
Sinu hääl veel kõrvus kajab ...

VELLO PÄLL
Avaldame sügavat kaastunnet Pillele, Peebule, 

Üllele kalli isa kaotuse puhul.

Aime, Piret ja Raimo peredega

Sügav kaastunne 
Kailele kalli vanaema 

EHA ZILINSKI
kaotuse puhul.

Veski Külalistemaja

Südamlik kaastunne
Kaili Kalmule 

kalli ema

HILJA KASE
kaotuse puhul.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 
Lustivere õppekoha kolleegid

Kevadtuultes läksid Sa teele,
hea mälestus Sinust jääb meelde ...

EINVALD-JAANUS GORSTOV
Langetame leinas pea ...

Südamlik kaastunne lähedastele.

Klassikaaslased 
Kiviõli 1. Keskkooli päevilt

 ■Ohtlike puude langetamine ja 
puude hoolduslõikus, vilja-
puude ja hekkide lõikamine, 
raietööd, materjali äravedu. 
Arbotur.ee, tel 5668 9761.

Kallid Jane ja Eliisa Marleen.
Meie siiras kaastunne 
kalli ema ja vanaema

TAMARA MEISTERI
kaotuse puhul.

Rita ja Arvi

Igal ühel on antud oma aeg.

Südamlik kaastunne Marele 
ja Ingridile perega õe, tädi, 

vanatädi
HILJA KASE
surma puhul.

 
Majanaabrid 

Torma Tartu mnt 10

Avaldame sügavat kaastunnet 
Andres Sildnikule ema 

EVI SILDNIKU 
surma puhul.

Perevara AS kollektiiv

 ■Katuste, fassaadide, aedade 
pesu ja värvimistööd. Rennide 
puhastus. Tel 5638 8994.

 ■Ehitustööd. Tel 5850 7035.

JAANUS GORSTOV

Mälestame kauaaegset 
Mustvee puhkpilliorkestri 

pillimeest.

Mustvee kultuurikeskus


