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MÜÜK
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MITMESUGUST

Põltsamaal
 ■Müüa soodsalt lõhutud kuivad 
ja märjad küttepuud. Kamina-
puud ja lehtpuuklotsid võrkkot-
tides, transport. Tel 5661 1335.

 ■Müüa lõhutud küttepuid. Vedu ta-
suta. Samas müüa 3 m küttepuid.
Tel 5560 1992. 

 ■Kütteladu24 – varim valik ja hin-
nad Jõgevamaal. Tel 520 2190.

 ■Müüa lõhutud küttepuud koha-
letoomisega. Samas müüa 3 m 
küttepuid. Tel 522 0946. 

 ■Müüa lõhutud küttepuud.   
Tel 5345 7403 ja 5340 3583.

 ■Müüa lõhutud küttepuid ja 3 m 
pikkusi (alates 30 rm) küttepuid. 
Transport hinna sees. OÜ Picea 
Grupp, tel 514 8309.

 ■Müüa 40 cm küttepuid 40 L võrku-
des. Hind 2  €. Tel 528 2741.

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

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

 ■ Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l – 2.50€), 
kuiva kaske (30 cm, 40 l – 3.00 €), 
kasepuidubriketti alusel (960 kg, 
150 €), turbabriketti alusel 140 €, 
pellet 975 kg (hele,  8 mm), 195 €. 
Vedu tasuta. Tel 5373 3626.

 ■Otse tootjalt pakitud kasepuit-
brikett 130 €, turbabrikett 125 
€, preemium pellet (6 ja 8 mm) 
185€, pakitud kivisüsi 240 €, kuiv 
kasekaminapuu (30 cm) 2,70 €, 
kütteklotsid võrgus  al 1,70 €. Vedu. 
Tel 506 8501.

 ■Konservikarbid, kaaned, kaa-
netajad, roostevabad autoklaa-
vid. Tel 506 8501.

 ■Automüük.ee

polluvara@vestman.ee
Tel 5340 4975

Ostame põllumaad
Võimalik müük tagasiostuõigusega

 ■Müüa kasutatud alumiiniumist 
mahuti 900 L, 50 €. Tel 514 1887.

 ■Müüa tigudiivan ja pojengide, 
iiriste, jorjenite ning fl okside 
istikuid. Tel 5661 4856. 

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

 ■Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata laudu, lepalaudu, ter-
rassi-, voodri- ja põrandalaudu. 
Pikkus 3–6 m. Laudade värvimine. 
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

 ■Pakkuda Saksa eetrit.   
Tel 5650 7985.

 ■Lõhutud küttepuud (kask, lepp). 
Kõik pikkused. Tel 524 5516.

 ■Lemeks Jõgeva: metsakinnis-
tuid 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.

 ■Palamuse Agro ostab põllumaad 
Jõgeva ja Tartumaal, võib pak-
kuda ka rendimaid. Tel 557 3232.

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
kunsti, lauanõusid, tarbeklaasi 
jm vanavara. Tel 5804 6910.

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

 ■Ostan autosid ja maastureid. 
Tel 5309 2650.

 ■Ostan Toyota marki sõidukeid. 
Tel 5309 2650.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan maamaja. Tel 505 7345.

 ■Sooviksin osta Jõgevale rahu-
likku piirkonda 2-toalist korterit. 
Tähe ja KEK-i linnaosa palun mit-
te pakkuda. Võib olla ahiküttega. 
Helistada õhtuti tel 5345 1656.

 ■Raamatupidamisteenused. 
(k.a. aastaaruanded).   
Tel 5554 1869. 

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

 ■Raamatupidamisteenus.  
 Tel 5344 7253.

 ■Pakume Tartus hooajatööd 
haljastajatele-rehitsejatele.  
Tel 5663 5601.

 ■Korstnapühkimistööd ja kütte-
kollete remont. Tel 5560 5495.

 ■Autoromude tasuta äravedu ja 
registrist kustutamine.   
Tel 5370 2052.

 ■Rakkekaevude puhastamine, 
kaevamine ja remont.   
Tel 5634 4807.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Katuste- ja fassaadide pesu, 
värvimistööd ja rennide puhas-
tus. Tel 5638 8994.

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

 ■Ohtlike puude langetamine 
korvtõstukilt. Tel 522 5351.

 ■Hauaplatside hooldus ja piirete 
ehitus. Tel 526 0804.

 ■Korstnate ehitus. FB: OÜ Klot-
sist Korstnad. Tel 5858 1159.

 ■Ohtlike puude langetamine ja 
puude hoolduslõikus, viljapuu-
de lõikamine, okste hakkimine 
ja materjali äravedu. Arbotur.ee, 
tel 5668 9761.

 ■Soovime üürida või osta äripin-
da MTÜle Jõgeval või Jõgeva lä-
hiümbruses. Pakkumised meilile 
Jogevamaa@lasterikkad.ee või 
telefoni teel 5192 6760.

 ■Polsterdame uksi. Tel 550 7679.

 ■Betoontreppide remont. Maaki-
vitööd. Tel 522 0231.

 ■Võtame komisjonimüüki kau-
pa. Jõgeva Pandimaja, Pargi 2 a. 
Tel 523 7422, www.incassor24.ee

 ■Biopuhastite, septikute, kaevu-
rõngaste müük/paigaldus. Killus-
tiku, sõelmete müük/transport. 
Vee- ja kanalisatsiooni torustiku 
ehitus/remont. Tel 503 2026.

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

 ■Combitrans OÜ otsib oma mees-
konda kogemustega ekskavaa-
torijuhti. Tel 5197 0772.

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

 Südamlik kaastunne Ahtole ja 
Ülole perega kalli ema ja õe 

OLGA KUUSI 
kaotuse puhul. 

Puurmani Põllumajandusühistu

Südamlik kaastunne
 Ahtole, Raunole ja Heldile 

peredega kalli 

OLGA KUUSI 
surma puhul.

 
Milja, Kaiu ja Janek, Kaidi 

ja Algis peredega

LINDA LUHT 

Südamlik kaastunne 
Arne Luhale 

kalli ema kaotuse puhul. 

Mälestavad 
Heldur, Rainer perega, 

Heiki perega ja Helari perega

Teatame kurbusega, 
et meie hulgast on igavikuteele 

lahkunud ema, vanaema ja 
vanavanaema 

LINDA LUHT 
06.11.1931–18.04.2021 

Mälestab Arne Luht perekonnaga

Laulud said lauldud, 
räägitud jutud, 

naerud kõik naerdud, 
nutetud nutud ... 

LINDA LUHT 

Head peretuttavat ja kauaaegset 
aktiivset kaaslast Arukate 
Akadeemiast mälestab 

kurbusega Asta Paeveer

Su jalg ei astu enam
 armsaid radu, 
ei ava käsi koduväravat.
 

ELMET PÄLL 

Mälestame tegusat ja tublit 
naabrimeest. 

Südamlik kaastunne Lainele 
ning teistele lähedastele. 

Erich ja Ene

Tuul puudeladvus vaikselt kiigub. 
Me vaikses leinas langetame pea ... 

Avaldame siirast kaastunnet Laine perele 
kalli abikaasa, isa, vanaisa 

ELMET PÄLLU 
kaotuse puhul. 

Vaike, Aime, Erich, Liivi pere, Rein, Illar, Jane

Südamlik kaastunne Ahtole, 
Heldi ja Rauno peredele 

armsa ema 

OLGA KUUSI 
kaotuse puhul. 

Paul perega

Seal, kus sulgub eluraamat 
algab mälestustemaa ... 

Mälestame kurbusega 
ELMET PÄLLI 

Sügav kaastunne Lainele ja 
lastele peredega. 

Elle, Velli ja Raimu

LINDA LUHT 

Mälestame endist 
kauaaegset töötajat ja 

avaldame kaastunnet omastele. 

Jõgeva Majandusühistu

Mälestame

LINDA LUHTI

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Jõgeva Linna Pensionäride 
Ühendus

Teatame kurbusega, 
et inglite juurde on 
lahkunud armastatud 
abikaasa, isa ja vanaisa

ELMET PÄLL 
10.05.1937–20.04.2021

Omaksed

Ärasaatmine pereringis.

JÕGEVA VALD

„Jõgeva valla jäätmekava 2021–2026” 
avalik väljapanek 
Jõgeva Vallavalitsus korraldab Jõgeva valla jäätmekava 

2021–2026 avaliku väljapaneku 10. maist 23. maini 2021 Jõgeva 
vallamajas (Suur 5, Jõgeva linn) E–N kell 8–17 ja R 8–15.45, 
Torma teenuskeskuses E,T,N 8–12 ja K 8–16 ning Palamuse 
teenuskeskuses E–K, R 8–12 ja N 8–16. Selleks, et jäätmekava-
ga kohapeal tutvuda, peab registreerima tel 776 6509. Samuti 
saab jäätmekavaga tutvuda Jõgeva valla veebilehel jõgeva.ee/
jaatmemajandus.

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke 
ettepanekuid vallavalitsuse kantseleisse, teenuskeskustesse või 
meiliaadressile info@jogeva.ee

On igaühel üks ja ainus tee – 
kui aeg on otsas, 
tuleb minna ära, 

maapealseid lohutamas 
Linnutee – 

sealt kumab hinge 
mälestuste sära. 

                          (V. Osila) 

Mälestame 
ELMET PÄLLI 

ja avaldame kaastunnet Lainele 
abikaasa ja lastele isa, äia ja 

vanaisa kaotuse puhul. 

Vello, Ille, Viive, Aita, Erika

Südamlik kaastunne 
Erkile kalli ema 

MAIE EERME 
kaotuse puhul.

 
Mälestavad

 tädilapsed peredega

ILME KUREM

Mälestame ja avaldame 
sügavat kaastunnet
lahkunu omastele.

Jaama 2b elanikud 
ja töötajad

Südamlik kaastunne 
Leilile elukaaslase 

MEIDU POSTI 
kaotuse puhul. 

Mati ja Mare

Su käidud tee sai äkki otsa,
jäänud on vaid 
helge mälestus.

Mälestame endist töökaaslast 
ja südamlik kaastunne 

Arnele perega
LINDA LUHA 
kaotuse puhul.

Endla, Linda, Eha, Vally, 
Maie ja Urve

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb ...

Südamlik kaastunne omastele

TIIT SONNI
kaotuse puhul.

Aavo, Eino, Toivo, Endla, Milvi

Kuigi läksid igaveseks, mälestus on jääv. 
Muld ei seda matta suuda, meelde meile jääd. 

MAIME VALLIMÄE 

Tunneme südamest kaasa Mariole armsa 
ema kaotuse puhul ja jääme kandma endas 

mälestusi heast sõbrast. 

Gea, Vallo, Steven 

Rahu ja vaikus 
on Sinuga, 
mälestus jääb meiega ... 

Sügav kaastunne Mariole ema 
ning lähedastele

 MAIME VALLIMÄE 
kaotuse puhul. 

Perekond Vask


