
REKLAAM / KUULUTUSED1. juuli 2022  lk 11

Aeg annab ja aeg võtab, 
alles mälestused jätab ...

Sügav kaastunne Janale, 
Jevgenile ja Igorile kalli ema, 

vanaema ja elukaaslase 
TAMARA BOGATÕRJOVA

kaotuse puhul.
Raja ja Vello perega 
ning Eerika perega

MÜÜK

OST

MITMESUGUST

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

 ■Lõhutud küttepuud kohaletoomi-
sega. Samas müüa 3 m küttepuud.
Tel 522 0946.

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

 ■Müüa lõhutud küttepuid. Vedu 
tasuta. Samas müüa 3 m küttepuid.
Tel 5560 1992. 

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l, 
3.50 €), kuiva kaske (30 cm, 40 l, 
4.25 €), puitbriketti alusel (960 
kg), turbabriketti alusel, pelleteid 
(8 mm). VEDU. Tel 5373 3626.

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

 ■Aastaringselt müüa lõhutud 
küttepuid. Transport hinna sees. 
OÜ Picea Grupp, tel 514 8309.

 ■Ostan kõiki Toyota marki sõidu-
keid. Tel 5896 1576.

AS Cobra Grupp

Andres 
    Aaboja

3.07
 ■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, 
terrassi-, voodri- ja põrandalau-
du. Pikkus 3–6 m. Laudade vär-
vimine. Vedu tasuta. Tel 528 2268.

 ■Jõgeval müüa 2-toaline ahikütte-
ga korter garaažiga. Kontakttel 
554 0701.

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

 ■Müüa lühikest kurki (2 €/kg) Tapi-
kul. Tel 5662 5642.

 ■Konservikarbid, kaaned, kaane-
tajad, roostevabad autoklaavid. 
Tel 506 8501.

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

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

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

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

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

 ■Ostan vanaaegseid jalgrattaid, 
sääreväristajaid, nende raame 
ja muid osi. Ostan vanu samo-
vare, ka katkiseid ja nende osi. 
Tel 510 2349.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Korstnapühkija Renee, aktiväl-
jastamine, tel 5395 2275.

 ■Rakkekaevude kaevamine, pu-
hastamine ja remont.   
Tel 5638 1774.

 ■Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

 ■Ostan kahe või neljakärjelise mee-
vurri. Tel 5365 0554.

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

 ■Biopuhastite ja septikute pai-
galdus ja müük. Tel 5757 0202,
 erlend@eestiseptik.ee

 ■Halumasina teenus, ohtlike puu-
de langetamine, hekkide lõikus. 
Tel 5668 9761.

 ■Goldstern OÜ pakub tööd remon-
dilukksepale. Tel  +372 508 3146, 
info@kts.ee

Ei võta sõnad leinavalu, 
ei kuivata nad pisaraid ...

Avaldame sügavat kaastunnet 
kolleeg Õnnela Liblikale armsa

EMA
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Lingalaiust

Mälestame töökat ja abivalmis
naabrit

ENN KIIPLIT

Südamlik kaastunne 
lähedastele.

Merike perega 

Läbi rõõmu, läbi mure 
kulgenud elutee jõudis lõpule …

ENN KIIPLI

Huumorimeelset head 
peretuttavat mälestab

Asta Paeveer

ENN KIIPLI

Mälestame head kolleegi.

Töökaaslased 
Jõgeva jaoskonnast

Üks tee on lõpuni käidud.
üks süda on vaikinud.

Mälestame head naabrimeest 

ENN KIIPLIT

Südamlik kaastunne lähedastele.

Naabrid Reiman ja Põldes

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

ENN KIIPLI

Mälestame head sõpra.
Südamlik kaastunne 

lähedastele.

Perekonnad Korb, Põder 
ning Siiri Laeva

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet kõigile lähedastele

ENN TERASE 
kaotuse puhul.

Merle ja Meelis lastega

Su kodu on nüüd seal, kus Linnutee,
see helendav rada, see tähine kee.

Südamlik kaastunne Adale abikaasa, Malle, Kalle 
ja Ave peredele kalli isa, vanaisa ja vanavanaisa 

ENN TERASE
kaotuse puhul.

Elve ja Maire peredega

Südamlik kaastunne 
Gerlyle ema

SVETLANA INGVERI
kaotuse puhul.

Marge

Kallis Gerly. 
Meie siiras kaastunne kalli ema, vanaema ja 

vanavanaema 

 SVETLANA INGVERI
kaotuse puhul.

Marika, Karine, Imbi ja Pille

Kallid Taisi ja Jaanus.
Avaldame sügavat 
kaastunnet armsa isa 

VÄINO TUHKANENI 
surma puhul.

Sirje ja Aune perega

ANNIKA STÖÖK

Sügav kaastunne Ruthile tütre 
kaotuse puhul.

Merike, Kalev ja Kätli perega

Südamlik kaastunne 
Ruthile kalli tütre

ANNIKA
kaotuse puhul.

Tantsurühm Rabamoorid

Mälestame abivalmis ja 
sõbralikku

TAMARA BOGATÕRJOVAT

Südamlik kaastunne 
lähedastele.

 
Laine, Leida ja Helmi

Mis tulema peab, see tuleb, 
kel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes võtab ta kambrist tule 

ja süütab taevasse tähe. 
Kallis Gerly.

Oleme mõttes Sinuga, kui jätad 
hüvasti oma armsa ema  
SVETLANA INGVERIGA

Orthez OÜ kollektiiv

Head sõpra 

MEELIS RÄNDOJAT 

mälestab ja avaldab
kaastunnet lähedastele Janek perega.

Aeg annab, aeg võtab, 
aeg meile mälestused jätab.

Südamlik kaastunne Evile ja 
tema lähedastele kalli

MAIRE TOLLIMÄGI
surma puhul.

Rosa, Maie, Anneli ja Helja 

Südamlik kaastunne Eevile ja 
Ellele kalli õe

MAIRE TOLLIMÄGI
13.09.1957–26.06.2022

kaotuse puhul.

Viivi ja Karl

Sügav kaastunne Katrinile 
ja Toivole kalli poja

RAIT VÄÄRI
kaotuse puhul.

Mati perega ja Andrus 

Mälestame endist 
kauaaegset töötajat 

ÜLO  KÄÄRI

Sügav kaastunne lähedastele.

Jõgeva Majandusühistu

Südamlik kaastunne Endli perele 
armsa ema ja vanaema

ÕIE MÄGI
kaotuse puhul. 

Sirje, Lembit, Anne ja Enn

Valus on mõelda,
et Sind enam pole

ja iial Sa meie juurde ei tule.
Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb ...

Mälestame 
MALLE MÖLLERIT

Sügav kaastunne omastele.

Sadala Kesk 8 majarahvas

Kallid Tiit ja Liina lastega.
Avaldame kaastunnet 

JAAN MALMI
kaotuse puhul.

Aruteede vanad ja noored 
peredega

Südamlik kaastunne 
Kaidole armsa ema

 
SVETLANA INGVERI

kaotuse puhul.
 

Kolleegid Mustvee kordonist

Avaldame südalikku kaastunnet 
Tiit Malmile perega 

kalli isa

JAAN MALMI 
lahkumise puhul.

Perekond Sarapuu ja Rohusaar

Kas aimad, kui habras on niit,
mis mind Sinu või eluga seob 

ja jäädavalt minema siit
mõni õnnetu hetk minu viib?

                               U. Alender

Aitäh teile sõbrad, tuttavad, 
töökaaslased, et olite meiega,
kui saatsime oma viimasele 

teekonnale kalli 

MEELIS RÄNDOJA

Lähedased

 

Ostab 

KASVAVAT VÕSA 

(teeääred, kraavid, 
heinamaad). 

Teeb

VÕSALÕIKUST 
GILJOTIINIGA

Tel 515 6391

OÜ PICEA GRUPP

JÕGEVA VALD

Jõgeva vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõike 8 
alusel 1.–18. juulini vallavalitsuse kodulehel www.jõgeva.ee Jõge-
va valla Kruusa tänava liikluspinna ruumikuju muutmise eelnõu.

Selle kohaselt muudetakse Jõgeva vallas Jõgeva linnas ja Õuna 
külas asuva Kruusa tänava liikluspinna ruumikuju. 

Ettepanekud ja vastuväited esitada 18. juuliks k.a e-posti 
aadressil info@jogeva.ee või aadressil Jõgeva vallavalitsus, 
Jõgeva linn, Suur 5.


