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

 ■Müüa kuivad kütteklotsid võr-
gus. Tel 506 5907.

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

 ■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 kuiva leppa (30 cm, 40 l, 
5.50 €), kuiva kaske (30 cm, 40 l, 
6 €), kuiva segapuud (30 cm, 40 l, 
4.50 €), puitbriketti alusel (960 kg), 
turbabriketti alusel, pelleteid 
(8 mm). Vedu. Tel 5373 3626.

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

 ■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 teler. Tel 507 3310.

 ■Müüa vanaaegseid postkaarte, 
raamatuid, märke ja münte.  
Tel 5661 4856.

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

 ■Müüa 2 aastat vana vähekasutatud 
ökonoomne külmkapp Electrolux 
EN3201MOX.  Tel 5330 1897.

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

 ■Ostan elamumaa või maatulun-
dusmaa. Hind kuni 30 000 €.  
Tel 5604 5530.

 ■Ostan elamumaa veekogu äärde.
reinhansen@hot.ee
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MITMESUGUST

Must-valge ning 
värviline 
väljatrükk ja 
paljundus

 ■Ostan sõidukeid olenemata 
seisukorrast. Sõitvad kui ka 
seisnud autod, traktorid, muru-
traktorid ja erinevad kärud.  
Tel 5821 2904.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

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

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

Ootus ja lootus – 
need kustusid ära,

taevas vaid heleda tähe sära.

Kallid Julia, Laura ja Rait.
Meie sügav kaastunne kalli

DANIEL SAKSA
kaotuse puhul.

Perekond Utsar

Südamlik kaastunne 
Dianale kalli ema

 
HELGA VILSONI

kaotuse puhul.

Anu, Taivi, Anu ja Kaja

Me südames Sa ikka elad.
Jääd mõtteis meie keskele ...

Südamlik kaastunne Juliale ja Laurale 
kalli poja ja venna
DANIEL SAKSA
kaotuse puhul.

Perekonnad Reiman ja Teder

Südamlik kaastunne 
Juliale perega kalli 

DANIEL SAKSA 
kaotuse puhul.

Merli, Evi, Anu ja Saimi

Siiras kaastunne Ennole, Rivole 
ja Rikale peredega kalli

abikaasa ja ema

TAMARA SARAPUU
surma puhul.

Klassiõde Liidia abikaasaga

Üks valus hetk
ja algab mälestuste maa ...

Südamlik kaastunne lesele 
TAMARA SARAPUU 

kaotuse puhul.

Naabrid Kesamaa, Paloots, 
Saksing, Marje ja Viiu

Kallist klassiõde 
Antsla Põllumajanduse 

Tehnikumi päevilt 

LAINE KERBI 

mälestab Leili

 ■Lumetõrje katustelt.   
Tel 5638 8994.

 ■Ohtlike puude langetamine ja 
hoolduslõikus, halumasina-
teenus, hekkide ja viljapuude 
hooldus. Tel 5668 9761.

 ■Biopuhastite ja septikute paigal-
dus. Hajaasustuse programm. 
Tel 5757 0202,   
erlend@eestiseptik.ee

 ■Torma puidutööstus otsib tegu-
said töötajaid. Tel 505 3343.

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

Kallis Diana perega.
Südamlik kaastunne armsa ema

HELGA VILSONI 
surma puhul.

Marina, Külli, Skadi, 
Katrin, Maarika

Su kodu on nüüd seal,
kus Linnutee ...

Südamlik kaastunne kõigile 
lähedastele kalli

HELGA VILSONI
kaotuse puhul.

Endised ansamblikaaslased 
Ants, Linda, Vambola, Vaike,

Urve, Allan ja Malle 

 ■Võsagiljotiini teenus, kaeve ja 
planeerimisteenus, erinevad 
masinad, liiv, kild ja veotee-
nused. Küttepuude soodne 
pakkumine. Tel 502 8613, http://
www.peritex.ee

Kell seisab, peatus aeg. Pooleli jäi elu.
Kustus küünal, tahmus taht. Vaikis maine melu.
Ei saa jätta, lasta käest. Hinges puudub rahu.

Ei tea otsa, leia äärt. Mõtteisse ei mahu ...

Mälestame ja avaldame kaastunnet omastele 
DANIEL SAKSA 
kaotuse puhul.

Mustvee Gümnaasiumi 63. lend

Koolivaheaeg 
Palamuse muuseumis

1. ja 5. märtsil 
kell 11

Kartulitrükiga
koti kujundamise 

töötuba
Osalemistasu 4 €

(sisaldab muuseumi külastust)

Olete oodatud!

palam
usem
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