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MÜÜK

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

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l, 
5.50 €), kuiva segapuud (30 cm, 40 l, 
4.50 €), puitbriketti alusel (960 
kg), turbabriketti alusel, pelleteid 
(8 mm). Vedu. Tel 5373 3626.

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

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

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

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

 ■Lõhutud küttepuud kohaletoomi-
sega. Tel 522 0946.

Igavikusadamasse maandus 
Sinu elulaev, 

avarustes lõppes valu ja vaev ...

Südamlik kaastunne Leale, 
Kadyle, Valdole ja Lembitule 

kalli ema ja vanaema 

LILLI-LUDMILLA KERVE 
kaotuse puhul.

Mälestavad 
Anne, Agne, Aune ja Ellen

Südamlik kaastunne Leale 
kalli ema

 
LILLI-LUDMILLA KERVE

kaotuse puhul.

Baltwood AS ja
 AT Transwood OÜ kollektiiv

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

Sügav kaastunne Leale perega 
ema, vanaema ja vanavanema 

LILLI-LUDMILLA KERVE
kaotuse puhul.

Klassikaaslased ja õpetajad 
Sadala kooli päevilt

Avaldame siirast kaastunnet 
lähedastele kalli

EINO KIISA
surma puhul.

Laiuse Põllumajanduse OÜ

Elu andis muret, vaeva,
elu andis rõõmu ka.

Saatus juhtis nõnda laeva,
et kõik pidi lõppema.

Siiras kaastunne Leidale
EINO KIISI

kaotuse puhul.

Renate, Silver, Evert ja Helju

UNO PÄÄREN

Mälestame head 
sõpra ja avaldame sügavat 

kaastunnet lähedastele.

Kaljo ja Endel

Avaldame siirast kaastunnet 
lähedastele kalli

ELINA PLOVITSA
kaotuse puhul.

Laiuse Põllumajanduse OÜ

Haljale aasale paneb ta 
mind lebama,

hingamisveele saadab ta mind;
tema kosutab mu hinge 

                                   (Ps 23:2)

ESTA IVASK
Mälestame sügavas leinas

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Kaasteelised
EELK Jõgeva kogudusest

Avaldame siirast kaastunnet 
lähedastele kalli

HEINO PAPPELI
surma puhul.

Laiuse Põllumajanduse OÜ

Südamlik kaastunne 
Andres Verile ema

ENE VERI
kaotuse puhul.

Töökaaslased 
Transwood Tehnika OÜ-st

Mälestame 
SALME LANGI 
surma puhul. 

Ja avaldame kaastunnet
omastele.

Mälestavad Rosalie, Sulev, Aire, 
Veronika ja Martin

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

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

 ■Müüa 2-toaline korter Jõgeva 
keskklinnas. Tel 5551 9912.

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

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

 ■Ostame kasvavat leppa. 
Tel 522 0946.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322. 

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostame autosid, kaubikuid ja 
maastureid. Tel 5693 2565.

 ■Ostan raamatuid, kunsti, vi-
nüülplaate, lauanõusid jm vana-
vara.  Tel 5804 6910.

 ■Soovin osta Jõgevale garaaži.  
Tel 5698 0693.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

 ■VilgaTrans OÜ pakub invatrans-
porditeenust. Tel 5597 5935.

 ■Ohtlike puude raie, korvtõstuki 
teenus, kändude freesimine.  
Tel 5364 5833.

 ■Lumefreesi teenus, ohtlike puu-
de langetamine, noorte puude 
hooldus, halumasina teenus, 
hekkide hooldus. Tel 5668 9761.

 ■Kogenud meister teeb mitme-
suguseid puusepa-, remondi- ja 
hooldustöid Jõgeva- ja Tartu-
maal. Tel 510 8642.

 ■Halumasina teenus, ei vaja elekt-
rit. Lumelükkamine.   
Tel 5803 4472.

 ■Ohtlike puude langetamine korv-
tõstukiga. Tel 5808 6782.

 ■Lumetõrje katustelt.   
Tel 5638 8994.

Südamlik kaastunne 
Anneli Arule ema

ELSA  ARU 
kaotuse puhul.

Jõgeva Majandusühistu

Armas Kady-Kairit.
Avaldame sügavat 
kaastunnet 
kalli vanaema 

LILLI-LUDMILLA KERVE
kaotuse puhul.

Töökaaslased 
Sotsiaalkindlustusametist

Armas Lea lähedastega.
Meie siiras kaastunne 

kalli ema
LILLI-LUDMILLA KERVE

kaotuse puhul.

Luule ja Kalmer

Seal kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste tee ...

Lea, Valdo, Lembit, Kady-Kairit, Roven. 
Südamlik kaastunne ema,
vanaema ja vanavanaema
LILLI-LUDMILLA KERVE

kaotuse puhul.

Helle, Merli perega, Are ja Liivi

Mis tulema peab – see tuleb.
Kellel saab otsa aeg – see läheb.

Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.

Avaldame kaastunnet Leale perega kalli ema, 
vanaema ja vanavanaema
LILLI-LUDMILLA KERVE

kaotuse puhul.

Siret ja Peep

Päev õhtule laskus ...
Ja lõppes elurada ...

Südamlik kaastunne Leale 
kalli ema

LILLI-LUDMILLA KERVE
kaotuse puhul.

Ott, Taavi, Mairo ja Toomas

Seal kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee ...

Südamlik kaastunne lähedastele 
kalli

ELSA ARU
kaotuse puhul.

Klassikaaslased Jõgeva 
Keskkooli 15. lennust 

Avaldame kaastunnet 
Valdole ema 

LILLI-LUDMILLA KERVE
kaotuse puhul.

Kolleegid Sadala Piim OÜ-st

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

Südamlik kaastunne 
Annelile kalli ema 

ELSA ARU
kaotuse puhul.

Pae Konsumi kollektiiv

28. detsembril lahkus meie 
seast hea kolleeg Marve Mil-
lend. Lahkus inimene, kelle 
elumoto oli „Mõelda ja unis-
tada tuleb suurelt“ ning kelle 
hing ja süda olid Jõgevamaal.
Pärast 25 aastast Tallinna elu 
asus Marve Millend 2. märt-
sil 2015 juhtima sihtasutust 
Jõgevamaa Arendus- ja Ette-
võtluskeskus, tuues pealinnast 
kaasa rikkaliku ettevõtluse, 
nõustamise ja koolitamise ko-
gemustepagasi. 

„Olen energiat täis ja loodan, 
et suudan siinse paiga heaks 
midagi ära teha. Usun inimeste 
koostöövõimesse ja loodan, et 
see aitab edasi,” rääkis ta. 

Marvet kurvastas väga, et 
maainimesi jääb üha vähe-
maks. Ta uskus, et parema 
närvisüsteemiga ja tervemad 
inimesed tulevad elukeskkon-
nast, mis pole suurlinn.

Marve pühendus oma töös 
nii juhina kui ka hiljem ette-
võtluskonsultandina ettevõtjate 
arengu toetamisele ja noorte 
ettevõtlikkuse edendamisele. 
Eriti südamelähedased olid 
talle noored. Marve Millend 
koordineeris Jõgevamaal Et-
tevõtliku Kooli võrgustiku te-
gemisi. 

„Koolide edumeelsus, tä-
napäeva nõuete mõistmine ja 
pideva arenguga tegelemine 
sõltub eelkõige inimestest, kes 

koolides töötavad. Kool saab 
ettevõtlikuks siis, kui seal on 
juht, kes tahab luua soodsad 
töötingimused ning toetab 
õpetajaid, kes õpetavad nii, et 
õpilane saaks reaalses elus häs-
ti hakkama – õpivad ju tuleviku 
tegijad täna alles koolis.“ 

Kauaaegne Ettevõtliku Kooli 
koostööpartner ütles Marvet 
meenutades: „Marve oli alati 
helge ja positiivne, väga vas-
tutulelik. Ta oli hoiakuga, et 
kuidagi ikka saab. Kui ta kuhugi 
kutsus, siis ei tahtnud kunagi 
ära öelda. Ja kui küsisid ja abi 
oli vaja, aitas alati.“

Lisaks Jõgeva maakonna 
ettevõtluse ja noorte ettevõtlik-
kuse edendamisele toetas Mar-
ve oma teadmiste ja kogemus-
tega aktiivselt ka üle-eestilise 
maakondlike arenduskeskuste 
võrgustiku tegemisi. Ta lõi ak-
tiivselt kaasa võrgustiku klien-
dihaldussüsteemi ja Ettevõtliku 
Kooli digipeegli väljatööta-
misel. Marve Millend oli ka 
erinevate toetusprogrammide 
tunnustatud hindaja nii maa-
konna kui ka riiklikul tasandil.

Igapäevase töö kõrvalt jätkus 
Marvel energiat ja tahet oma 
kodukoha tutvustamiseks ja 
tegemiste eestvedamiseks. Ta 
oli 2010. aastal Kärde külaseltsi 
üks asutajatest. Marve ise on 
öelnud külaseltsi tegevustest 
rääkides: „Ma olen algusest 

peale olnud seltsis pigem n-ö 
ässitajarollis.“ 

Seltsi igapäevase tegevuse 
ärgitamise kõrval huvitus Mar-
ve ka kohalikust ajaloost ja selle 
talletamisest trükistena – nii on 
ta olnud raamatute „Kärde küla 
talud“ ja „Kärde mõisast Tooma 
katsebaasini“ koostaja.

Kolleegidena s ihtasutusest 
Jõgevamaa Arendus- ja Ette-
võtluskeskus ning MTÜ-st Maa-
kondlikud Arenduskeskused 
jääme Marvet mäletama kui 
äärmiselt abivalmit, optimist-
likku, laia silmaringiga, koos-
tööaldist ja edumeelset inimest.

SA Jõgevamaa 
Arendus- ja 

Ettevõtluskeskus

IN MEMORIAM

MARVE MILLEND 
24. veebruar 1961 – 28. detsember 2022

Kuigi rohtuvad 
koos käidud rajad,

ei unune koos veedetud ajad ...

Mälestame kauaaegset 
töökaaslast
ELSA ARU

Meie siiras kaastunne 
lähedastele.

Põllumajandus- ja Toiduameti 
endised töökaaslased 

Mälestame lahkunud 
külaelanikke

TÜÜNE SALO 
ja 

UNO PÄÄRENIT
Kaastunne lähedastele.

Paduvere küla vanad ja noored

Kallis klassiõde, 

MARVE MILLEND

kunagi kohtume tähtede
taga. 

Kaastunne omastele.

Jõgeva Keskkooli 
1979. aastal lõpetanud C klass

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

Südamlik kaastunne Indrekule, Annelile, Astridile ja Liisale 
peredega kalli ema, ämma, vanaema ja vanavanaema 

ELSA ARU 
kaotuse puhul. 

Alger ja Karmen perega ning Ülle

Kallid Lea ja Kady-Kairit 
lähedastega.

Südamlik kaastunne 
LILLI-LUDMILLA KERVE 

kaotuse puhul.

Terje ja Avo laste peredega 
ja Silvia

Mullast oled sa võetud
muld su tagasi pärib ...

Mälestame seltsikaaslast
ELSA ARU

Avaldame südamlikku 
kaastunnet lähedastele.

Jõgeva Agronoomide Selts


