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26. juulini

MÜÜK

OST

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

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

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

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

 ■Kändude freesimine.   
Tel 5569 8290.

 ■Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont.   
Tel 5638 1774.

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

 ■Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

 ■Korstnapühkija Renee, akti 
väljastamine, tel 5395 2275.

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

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

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

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

 ■Jõgeval garaaži. Tel 5190 0347.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322. 

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Lepalaane Põllumajandus OÜ 
ostab parima hinnaga põllumaad. 
Võib ka olla koos metsa või taluko-
haga. info@lepalaane.ee,   
tel 5336 3931.

 ■Ostan seisvaid traktoreid, kom-
baine, veoautosid, haagiseid, 
seadmeid jne. Tel 5835 4991.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata laudu, lepalaudu, 
terrassi-, voodri- ja põrandalau-
du. Pikkus 3–6 m. Laudade vär-
vimine. Vedu tasuta. Tel 528 2268.

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

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

 ■Müüa 3 ha hoonestatud kinnistu, 
el 380V, 50A, vesi, Põltsamaa vald,  
Lahavere. Tel 5363 0906.

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

Südamlik kaastunne 
Andule perega

LEIDA LAANEMAA
surma puhul.

Perekond Lääne

Vaikus ja rahu on Sinuga,
head mälestused jäävad meiega.

Südamlik kaastunne Eilikesele, Seidyle, 
Andule ja kõigile lähedastele kalli ema, 

vanaema ja ämma
LEIDA LAANEMAA

kaotuse puhul.

Mälestavad Merike, Luule, 
Raivo ja Triin perega

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

Las küünlavalgus 
mälestusi paitab

ja vaikselt kaotusvalu 
leevendada aitab ...

Südamlik kaastunne 
Eilike Salundile kalli ema

LEIDA LAANEMAA
kaotuse puhul.

Kiigemetsa koolipere

Ükski hea inimene ei kao jäädavalt.
Ta tuleb meie juurde taas esimese 
päikesekiire või leebe tuulena ...

Meie siiras kaastunne Sulle, 
armas Elike perega, kalli ema

LEIDA LAANEMAA
kaotuse puhul.

Helina, Külli, Kairi, Merje ja Mait

Üks tee on 
lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

Sügav kaastunne Avele õe 
LEIDA LAANEMAA 

kaotusel.

Jõgeva haigla 
õendusabi osakond

Südamlik kaastunne 
Eilikesele perega kalli 

LEIDA LAANEMAA 
kaotuse puhul.

Terje ja Avo

Said otsa helmed elukees,
vaid mälestustes elad veel ...

Kallis Eilike lähedastega.
Tunneme kaasa ema

LEIDA LAANEMAA
kaotuse puhul.

Elvi ja Tarmo Pakastelt

Meie südamlik kaastunne 
Annikale ja Johannesele 
kalli ema ja abikaasa 
ning teistele lähedastele 

ENDLA JUKI 
surma puhul.

Ave ja Janno

Südamlik kaastunne 
Johannesele perega 
armsa abikaasa, ema

ja ämma 

ENDLA JUKI
kaotuse puhul.

Perekond Eessaar

Mälestame endist 
kauaaegset töötajat

ENDLA  JUKKI

Sügav kaastunne lähedastele.

Jõgeva Majandusühistu

Sügav kaastunne 
Kaja Kaldale isa

ERICH KALDA
kaotuse puhul.

Jõgeva Majandusühistu

Armsad Kaja, Merily ja Kreetel.

Sügav kaastunne 
kalli isa ja vanaisa 

ERICH KALDA
kaotuse puhul.

Signe perega

Avaldame kaastunnet 
Vladislavsile, Hannale, Mariile ja

Tiiule kalli ema, vanaema ja 
ämma 

HELDI LEHTMAA
kaotuse puhul.

Allika tänava naabrid

Südamlik kaastunne 
Leenile, Kairele ja
Kaidole perega kalli

ARNOLD KUKE
kaotuse puhul.

Ain, Terje, Egert ja Cärol 
peredega ning Alari perega

Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis elupuu.

Südamlik kaastunne Leenile, Kairele ja 
Kaidole perega kalli abikaasa,

isa, äia ja vanaisa
ARNOLD KUKE
kaotuse puhul.

Viiu, Andrus ja Margus peredega

Kallist tädipoega

IVAR KALDAT

mälestab Aimar perega
ja avaldab kaastunnet Liiale, 

lastele ja lastelastele.

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

Kallis Eha. 
Südamlik kaastunne Sulle ja Sinu lähedastele kalli

VASSILI KOLBINI
kaotuse puhul.

Maive, Tea, Ülle, Ulvi

Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis 
Sinu elupuu ...

Südamlik kaastunne lähedastele
ENDLA JUKI
surma puhul.

Endised töökaaslased 
Jõgeva Konsumist

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

 ■Lõhutud küttepuud. Tel 524 5516.

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

 ■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.

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

 ■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.

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

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

Sügav kaastunne 
Valdis Müürile perega 
kalli ema, vanaema 

ja vanavanaema

HELDI LEHTMAA
surma puhul.

Aile, Valdo, Heli, Velvo

Südamlik kaastunne 
Seidyle ja Andule 

peredega kalli 

LEIDA LAANEMAA 
kaotuse puhul.

Tea, Sirje, Ruth, Kai-Liis, Kaari

Südamlik kaastunne 
lähedastele 

HELDI LEHTMAA
kaotuse puhul. 

KÜ Puiestee 27 liikmed

Mälestus püha 
Sinust hinge jääb helge ja hea.

Meie mõtetes püsid Sa üha,
elad edasi meie seas …

Südamlik kaastunne kõikidele 
lähedastele armsa

LEIDA LAANEMAA
kaotuse puhul.

Mälestab Carmen perega

Südamlik kaastunne  
Seidy ja Andu Salundile 

lähedastega kalli

LEIDA LAANEMAA
kaotuse puhul.

AS Scanola Baltic 

Südamlik kaastunne 
Johannesele, Annikale ja 
Peebule kalli abikaasa, 
ema ja ämma 

ENDLA JUKI 
kaotuse puhul.

Aime ja Lembit

Mälestame oma küla 
kauaaegset inimest

JUTA SOOD

Paduvere küla 
vanad ja noored

Avaldame sügavat kaastunnet 
Ants Lillele kalli õe

LEIDA LAANEMAA 
surma puhul. 

Jõgeva aiandus- ja 
mesindusselts

Su kodu on nüüd seal, 
kus Linnutee, 

see helendav rada,
see tähine kee.

Südamlik kaastunne Leenile, 
Kairele ja Kaidole perega kalli 

abikaasa, isa ja vanaisa 
ARNOLD KUKE 
kaotuse puhul.
Tamme pere

Avaldame kaastunnet 
Valdisele perega kalli ema

HELDI LEHTMAA
surma puhul.

Annika, Mare perega, Ilme


