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MÜÜK

OST

MITMESUGUST

24. ja 25. septembril 
kell 9–16 
Põltsamaal  

J. Kuperjanovi tänaval 

Tel 5805 0167, 
laadakorraldus@gmail.com

Tulge ostma ja kauplema!

MIHKLILAAT

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

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

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

 ■Otse tootjalt pakitud kandiline 
kasebrikett, pakitud turbabrikett, 
preemium pellet 6 ja 8 mm, pakitud 
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.

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

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

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

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

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

 ■Ostan Toyota marki sõidukeid. 
Tel 5896 1576.

Harry Kuusik!

Palju õnne 
juubelisünnipäevaks!

Tugevat tervist ja elurõõmu,
läbi töö ja võitluse on käinud tee,
palju, palju aastaid 
Sulle juurde veel!

Kaja, Urmas, Tamara ja Valentina

90
 ■Müüa villaseid sokke (nr 37-46) 
8 €/paar. Tel 5852 9226.

 ■Müüa soodsalt kõrvitsaid 0,5-
5 €/tk (enamus kõrvitsate hind 
0,15–0,3 €/kg). Ei sobi pikaajali-
seks säilitamiseks. Veel müüme 
kohalikku arbuusi ligikaudu 
1 €/kg. Suures valikus maasika- 
ja maitsetaimi. Võta kaasa täpne 
raha, arveldamine sularahas. 
Müügiplatsi asukoha leiab kui 
trükkida GPS-seadmesse Jõge-
vamaa, Tapiku, Rehemäe talu. 
Tel 5662 5642.

 ■Lemeks Jõgeva: metsakinnis-
tuid ja raieõigust. Tel 504 3611.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

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

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
lauanõusid, tarbeklaasi, kuld- ja 
hõbeesemeid, hambakulda jm 
vanavara. Tel 5804 6910.

 ■Korralik pere soovib osta Jõ-
gevale maja. Hind võiks vastata 
seisukorrale. Tel 5191 9160.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan maja Jõgevale.   
Tel 5566 1629.

 ■Palamuse Agro ostab põllumaid 
võib pakkuda ka rendimaid.  
Tel 557 3232.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

 ■Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

 ■Jõgeva takso. Tel 5630 2268.

 ■Ohtlike puude langetamine, 
hooldus, kändude freesimine 
ja tekkinud jääkide äravedu. 
Info@vikatimees.eu, 5666 7776.

 ■Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, süvendamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240.

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

 ■Soovin rentida põllumaad Jõ-
geva ümbruses. Tel 5803 4472.

 ■Korstnapühkimisteenus kutse-
tunnistusega korstnapühkijalt 
(tahmaimuriga). Akti väljastamine. 
Tel 529 4429, Illar

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

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

 ■Ohtlike puude langetamine, 
kändude freesimine. Korras-
tusraie. Tel 5364 5833.

 ■Ära anda 5 kassipoega, sündi-
nud 10. augustil. Tel 5345 3429.

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

Südamlik kaastunne 
Annelile lastega kalli ema

LAINE TAMMELA
lahkumise puhul.

Aita, Linda, Riina, Georg

Päike paitagu su kalmu, 
kuu ja tähed valvaku.

Meie siiras kaastunne Annelile 
ja tema perekonnale 
kalli ema ja vanaema

 
LAINE TAMMELA

kaotuse puhul. 

Helju ja Kaie

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

Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.

Avaldame kaastunnet Anneli 
Tammelale kalli ema 
LAINE TAMMELA 

surma puhul.
Siret ja Tanel

Avaldame kaastunnet 
Kerstile laste peredega

kalli ema

AINO ROOMETI
kaotuse puhul.

Tiina lastega

Avaldame kaastunnet 
lähedastele armsa 

AINO ROOMETI 
kaotuse puhul.

Laine ja Toivo Klein

Südamlik kaastunne 
lähedastele 

EEVI STURMI 
kaotuse puhul.

Ene Hint ja Helli Look

Päev õhtule laskus
ja kustus eluküünal...

Südamlik kaastunne 
abikaasale ja pojale

EEVI STURMI
kaotuse puhul.

Mälestab Helga

ARVO ILP

Siiras kaastunne omastele.

Heino ja Tõnu

Meie südamlik kaastunne 
Ivole ja Janisele kalli ema

ELLE KIISA
kaotuse puhul.

Daisy ja Aare

Avaldame kaastunnet 
Anne Männimetsale perega 

ema

ELVI MÄNNIMETSA
kaotuse puhul.

Jõgeva Põhikooli pere

Kuigi rohtuvad 
koos käidud rajad, 

ei unune 
koos veedetud ajad ... 

Südamlik kaastunne Jaanile 
perega kalli venna ja onu 

ANTS ALLINGU 
kaotuse puhul. 

Enn perega

Kallis Kaire perega.
Tunneme kaasa armsa

SIRJE MÄGI
kaotuse puhul.

Siiri, Matti, Ene, Aksel, 
Merje, Illar

Südamlik kaastunne Kairele 
perega kalli õe
SIRJE MÄGI
surma puhul.

Anu, Evi ja Eili

Sa ära ole üksi, kui on valus,
kui südamel on raske, hinges piin.
Teame, Sa vapralt seda valu talud,

kuid meie tahaks abiks olla siin.

Siiras kaastunne Annelile lastega 
kalli ema ja vanaema

LAINE TAMMELA
kaotuse puhul.

Külli ja Kaido peredega, Salme, Ene ja Avo

Kaotus on valus, 
mälestus jääb.

Südamlik kaastunne 
Kerstile ema

ja lähedastele kalli
AINO ROOMETI
kaotuse puhul.

Eda

Südamlik kaastunne Annele 
ja kõigile lähedastele ema

ELVI MÄNNIMETSA
kaotuse puhul.

Eve, Margus, Maie, Paul

Lein ei mahu sõnadesse                                                       
alati jääb südamesse ...

Südamlik kaastunne
Talvile ja Mairele kalli tädipoja

ÜLO KUKKE
kaotuse puhul.

Leida, Anne, Vilve

AUTO-
MAATIK,
ootame Sind oma 
meeskonda!

ESTPLY-s lood väärtust iseendale, Eestimaa metsadele ja keskkonnale!

Me ei ole lihtsalt töökaaslased vaid tugev meeskond, kellel on 
ühine eesmärk. Heade tulemuste kõrval on oluline ka töörõõm.

ESTPLY AUTOMAATIKUNA

MEIE TAGAME SULLE

OOTAME SIND 
KANDIDEERIMA, KUI:

Paigaldad ja käivitad automaatikasüsteeme, -seadmeid ja -komponente. 
Samuti tagad tootmise seisakuteta töö, hooldus- ja korrashoiutööde tegemise ja rikete 
likvideerimise ning ennetamise. 

mõnusa sisseelamise

huvitavad väljakutsed kiiresti arenevas 
ettevõttes

täiendkoolitused ja arenguvõimalused

ühtehoidva meeskonna

sõidukompensatsiooni, toetusi täht-
sate elusündmuste korral ja esimese 
haiguspäeva hüvitamise

omad tehnilist haridust ja/või eelnevat 
töökogemust automaatikuna

omad loogilist ja süsteemset mõtlemist
ja lahendustele orienteeritud suhtumist
 
oled koostööaldis ja täpne ning hea 
pingetaluvuse ja suhtlemisoskusega

Sul on väga hea inglise keele oskus

TÖÖAEG

Automaatiku töö toimub graafiku alusel. Neli päeva tööl, neli vaba. Tööpäevadel on 
tööajaks kaks päevast vahetust (kl 08.00-20.00) ja kaks öist vahetust (20.00-08.00).

KANDIDEERI TÖÖPORTAALI KAUDU 
VÕI SAADA OMA CV AADRESSILE 
LEA.RANDMAA@ESTPLY.COM

Küsimuste korral pöördu minu poole:

Lea Randmaa
Personalijuht

lea.randmaa@estply.com
+372 509 9774

Küünal vaikselt vilgub
pisarais on pilgud ...

Sügav kaastunne Annele perega 
kalli ema ja vanaema

ELVI MÄNNIMETSA
kaotuse puhul.

Leili ja Virve


