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Ostab 

KASVAVAT VÕSA 

(teeääred, kraavid, 
heinamaad). 

Teeb

VÕSALÕIKUST 
GILJOTIINIGA

Tel 515 6391

OÜ PICEA GRUPP

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

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l, 
4.40 €), kuiva kaske (30 cm, 40 l, 
5.00 €), puitbriketti alusel (960 
kg), turbabriketti alusel, pelleteid 
(8 mm). Vedu. Tel 5373 3626.

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

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

Südamlik kaastunne Veerale 
ja lastele peredega kalli 
abikaasa, isa ja vanaisa

UDO OTSA
kaotuse puhul.

Esta ja Mart

Südamlik kaastunne Taimile
ja lastele peredega

VAINO VUKSI
kaotuse puhul.

Perekonnad Liivak, Salumets, 
Tšigin, Roosipuu, Trahv, Otsus, 

Laur ning Külli

Ja jätkub igaviku tee ...

ENN PÄRT

Tunneme kaasa Rihole 
armsa venna lahkumise puhul.

Ehaküla rahvas

Mälestame

AIVO AASA

ning avaldame kaastunnet 
Anule ja Ainile kalli isa 

lahkumise puhul.

Vaimastvere Kooli 6. ja 8. klassi 
õpilased ja klassijuhatajad

Mälestame teenekat 
spordimeest, viiekordset Eesti 

meistrit tõstespordis

SULEV LUHTI
ja avaldame kaastunnet 

omastele.

Jõgevamaa Spordiliit Kalju 

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb.

Mälestame kauaaegset naabrit 
ja avaldame kaastunnet Milvile 

abikaasa
SULEV LUHTI
surma puhul.

Perekonnad Kruus, Lippur, 
Pihlak, Pärn, Kuusk, Mägi, 

Märtsin

SULEV LUHT

Avaldame sügavat 
kaastunnet lähedastele.

Eha ja Oleg 

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste aeg.

Kallid Milvi, Ly, Merje 
ja Inge peredega.

Südamlik kaastunne 
SULEV LUHTI
kaotuse puhul.

Pille, Mare, Viivi, Piret
Tea, Taivo ja Reino

Südamlik kaastunne 
Irene Panksepale kalli ema 

ANNA PANKSEPA
kaotuse puhul.

Keskkonnaameti 
Jõgevamaa büroo

Päev õhtule laskus ja lõppes elurada ... 

Avaldame sügavat kaastunnet 
Aleksander Soovälile perega 

ämma, ema 

LEIDA KASE
surma puhul.

ATKO Bussiliinid Jõgeva osakonna kollektiiv

Pühade eel lahkus igaviku-
teele nimekas tõstesportlane 
ja spordiorganisaator Sulev 
Luht. Viiekordne Eesti meister 
tõstmises ja aastakümneid 
mitmel spordialal Jõgevamaa 
spordiellu panustanud spor-
dimees, kelle süda elas ühes 
taktis spordiga.

Viljandimaal Kõo vallas 
Pilistveres sündinud Sulev 
Luht alustas sporditeed Tal-
linnas maadlusmatil 1952. 
aastal, kus tema esimeseks 
treeneriks oli Boris Sülluste. 
Lõpetanud aasta hiljem Tal-
linna kaubanduskooli, jõudis 
ta Põltsamaale, kus hakkas 
Villu Ojassalu juhendamisel 
tegelema tõstespordiga. Just 
tõstmises leidis ta endale 
sobiva ala. Eesti paremikku 
jõudis ta siiski alles 26-aas-
taselt, kui võitis 1962. aasta 
kevadel Eesti meistrivõistlus-
telt Põltsamaa Jõu sportlasena  
kärbeskaalus pronksmedali. 
Sealt alates oli Luht aga 15 
aastat Eesti meistrivõistlustel 
medalikolmikus. 

Eesti meistrivõistlustel tuli 
ta kärbes- ja sulgkaalus me-
dalile järjest 13 aastat, 1962–
1974. Neljal korral võitis Eesti 
meistritiitli kolmevõistluses. 
Viimase meistrikulla võitis 
Luht 1977. aastal tõukamises. 
Nii on ta kokku viiekordne 
Eesti meister. 

Spordiühingu Jõud koon-
disse kuulus ta 1961–1972. 
Eesti koondise eest käis tõs-
tepõrandal neli korda, ka 
rahvusvahelistel võistlustel. 
Jõgeva rajooni meistriks tõst-
mises on ta tulnud 20 korda. 
Erisüsteemide spartakiaadidel 
võitnud 15 esikohta. Viiel 
korral parandas Jõu tõstere-
kordit. Isiklikud rekordid on 
kärbeskaalus 272,5 kg (82,5-
82,5-110) ja sulgkaalus 290 
kg (92,5-82,5-115).  

Sulev Luht võistles ka NSV 
Liidu maanoorte meistri-
võistlustel. 1965. a valiti ta 
spordiühingu Jõud parimaks 
tõstesportlaseks. 1986. aastal 
sai temas spordiühingu Jõud 
auliige. 1965–1968 oli ta Jõ-
geva Jõu tõstetreener. 

Lisaks tõstespordile võistles 
Sulev Luht hiljem edukalt veel 

maadluses ja kabes, kus ta täi-
tis I spordijärgu. Kabes kuulus 
aastaid Jõgevamaa tugeva-
mate hulka ning korraldas 
arvukalt turniire. Ta pani aluse 
Jõgeva majandusühistu kabe-
turniirile ja turniirile Pedja 
Pistrik. Kõikides kabeliikides 
saavutas ta Jõgeva rajooni ja 
maakonna meistritiitlid.

Lisaks aktiivsele sportimise-
le oli Sulev Luht asendamatu 
spordiorganisaator, kes on 
edendanud spordielu Bolše-
viku kolhoosis Vaimastveres, 
Jõgeva EPT-s ja Jõgeva Met-
samajandis. Kõige kauem oli 
ta ametis EPT-s, kokku kolm-
kümmend aastat. 

Alates 1961. aastast kuni 
käesoleva sajandini oli Sulev 
Luht rajooni- ja maakonnalehe 
aktiivne kaasautor, kes kirjutas 
spordist nii ajalehele Punalipp 
kui Vooremaa.

Sulev Luht oli oma sport-
liku meele, lahke südame ja 
abivalmidusega abiks paljudel 
spordiüritustel. Olid need siis 
Pedja jõe mängud või piir-
kondlikud meistrivõistlused. 
Oma visaduse ja saavutustega 
oli ta aga eeskujuks paljudele 
noortele sportlastele ja kaas-
võistlejatele. 

Lahkunud on väärikas spor-
dimees, kes on jätnud sära-
va jälje maakonna ja Eesti 
maaspordi ajalukku. 

Head teed Sulle, väsimatu 
spordimees!   

Eestimaa Spordiliit Jõud,
maakonnaleht Vooremaa

 ■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.

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

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

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

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

 ■Müüa teler. Tel 507 3310.

 ■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.

 ■Ostan nõukaaegse lille või me-
repildiga maali ja keraamilisi 
naiste kujusid. Tel 5677 0569.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

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

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

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

 ■Teeme lumetõrjet ja jääklume 
äravedu. Info tel 523 4325.

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

 ■Korstnapühkija Renee, akti 
väljastamine. Tel 5395 2275.

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

 ■Naisterahvas soovib abielluda  
25-30-aastase noormehega, kes 
omab maja või korterit ning autot. 
Tel 5351 9853.

Südamlik kaastunne 
Andresele perega
kalli 

ENE VERI
kaotuse puhul.

Kersti ja Allan
Kerli ja Alon 

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

Sügav kaastunne lähedastele kalli

ENE VERI
kaotuse puhul.

Töökaaslased juuksurist ja Aime

LEIDA KASK

Mälestame endist töötajat.
Siiras kaastunne Pillele ja 

Reedale peredega.
 

Eesti Taimekasvatuse Instituut

IN MEMORIAM
SULEV LUHT

20. august 1935 – 23. detsember 2022

Südamlik kaastunne
Endre Varikule ema

ANNE VARIKU
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased 
Jõgeva Selverist

Sügav kaastunne 
Andresele perega 
kalli ema ja vanaema

ENE VERI
surma puhul.

Naabrid Valentina 
ja Aili perega

Andres.
Siiras kaastunne
Sulle ja Su perele kalli

ENE VERI
kaotuse puhul.

Aili, Helgi, Lea M, 
Lea K, Maie 

Avaldame kaastunnet 
lähedastele teeneka kabetaja

 ja turniiride korraldaja

SULEV LUHTI
surma puhul.

Jõgeva kabeklubi

Anname kurbusega teada, et 
meie seast on lahkunud 

SULEV LUHT 
20.08.1935–23.12.2022

Lahkunu omaksed

Elu on laul, on lihtne ta viis.
Heliseb korra ja vaikib siis.

Südamlik kaastunne Andresele
perega kalli ema

ENE VERI 
kaotuse puhul.

Mälestavad head sõbrad

Meeri, Gunnar, Maria

See, mis sa naeratades kinkisid,
võib kunagi otsa saada,

aga naeratus jääb.
              (Karl Ristikivi)

Südamlik kaastunne Marellile, 
Erkkile, Antanasele ja perekond

Millendile kalli

MARVE MILLENDI
kaotuse puhul.

Murumunad Riina ja Maire 
peredega

Südamlik kaastunne Pillele ja 
Reedale peredega armsa

LEIDA KASE
kaotuse puhul.

Segarühm Kaaratsim 

Südamlik kaastunne 
kõigile lähedastele 
kalli ema, vanaema 
ja vanavanaema 

LEIDA KASE
28.03.1929–27.12.2022

kaotuse puhul.

Ööbiku 1 majarahvas

Siiras kaastunne 
Pillele ja Reedale 

ema
 

LEIDA KASE
kaotuse puhul.

Reine ja Mati

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli tütre, 

ema, õe ja tädi 

MARVE MILLENDI 
kaotuse puhul.

Kärde Küla Selts

Tema olemise jälg 
on meie südamel ...

Siiras kaastunne lähedastele
kalli 

MARVE MILLENDI
kaotuse puhul.

Endel Aare perega 


