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MÜÜK

OST

MITMESUGUST ■Müüa soodsalt lõhutud kuivad ja 
märjad küttepuud. Kaminapuud 
ja lehtpuuklotsid võrkkottides, 
transport. Tel 5661 1335.

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

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

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 
L – 2.65 €), kuiva kaske (30 cm, 
40 L – 3.10 €), kasepuidubriketti 
alusel (960 kg, 200 €), turbabri-
ketti alusel 160 €, pelletit 975 kg 
(hele, 8 mm), 200 €. Vedu tasuta. 
Tel 5373 3626.

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

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

 ■Müüa 2 Eesti tumedapealist 
lammast, Utt ja Mutt. Loomasõber 
saab lisaks neile osta ka Väikse 
Mää. Peetud lemmikutena.   
Tel 5663 1155.

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

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

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

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

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

 ■Ostan metsa ja põllumaad. Era-
isik. Tel 5807 8644.

 ■Ostan korteri Jõgeva linnas.  
Tel 5190 7665.

 ■Ostan DT-75 või T-74 linttraktori 
ja GAZ või ZIL kalluri, võib vajada 
remonti. Tel 5604 0533.

 ■Ostan seisma jäänud T-150 ja 
NIVA või JENISSEI kombaini, 
võib vajada remonti. Tel 5606 2063.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan garaažiboksi Jõgeva linna. 
Tel 5390 5662.

 ■Katuste- ja fassaadide pesu, vär-
vimistööd ja rennide puhastus. 
Tel 5638 8994.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

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

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

 ■Ohtlike puude langetamine, kän-
dude freesimine. Korrastusraie. 
Tel 5364 5833.

 ■Pakume tööd plaatijale Tartus. 
Tel 505 8233.

Avaldame kaastunnet 
Koidu Simsonile ja Tõnu Suvile 

armsa ema

OLGA-ARMILDE SUVI
kaotuse puhul.

Töökaaslased RMK 
metsakasvatustalitusest 

ja Kirde regioonist

Südamlik kaastunne 
armsale kolleegile 

Elle Mäerannale kalli ema

EDA KÜTI
kaotuse puhul.

RMK külastuskorralduse pere

Südamlik kaastunne Elle 
Mäerannale ema ja lähedastele

EDA KÜTI
kaotuse puhul.

Töökaaslased Elistvere 
loomapargist

Aja igaviku kaldalt 
kodutuled paistavad.

Sinna kaduviku rannalt 
rändajad kord jõuavad ...

Siiras kaastunne lähedastele
ema, ämma, vanaema ja 

vanavanaema

EDA KÜTI
kaotuse puhul.

Tiiu ja Sirje peredega

Sügistuultega 
läksid sa teele ...

EDA KÜTT

Südamlik kaastunne lastele 
peredega.

Aime, Ille, Milvi

Iga hüvastijätt on raske ... 
iga lahkumine kurb ... 

EDA KÜTT 

Südamlik kaastunne lastele 
peredega kalli ema, vanaema ja
vanavanaema lahkumise puhul.

 
Evi, Uno, Ülle, Andi 

ja Tõnis perega

Jäid tehtud, tegemata teod,
nii palju hellust andnud peod,

jäi kaduvkauge koduhõng
ja ajahabras elulõng …

                             (O. Saar)

Sügav kaastunne lastele 
peredega armsa ema ja 

vanaema

EDA KÜTI 
10.03.1939 – 29.10.2021

kaotuse puhul.

Jonar ja Jonel peredega 
ning Luule

Avaldame sügavat kaastunnet 
Urve Kännastele

EMA
kaotuse puhul.

SA Jõgeva Haigla

Meie siiras kaastunne Sulle, 
armas Pille, kalli isa

JÜRI TRUUSI
kaotuse puhul.

Aliia, Marge, Ene, 
Aime, Merle

Üks eluvärav igaveseks sulgus,
ees vaikus, rahu, uni pikk ...

Südamlik kaastunne Galiinale 
abikaasaga ja tütarde

peredele kalli tädi
LILLI KAURI

kaotuse puhul.

Vaike, Tiina, Helju 

Avaldame kaastunnet 
Egle Platole ema

EDA KÜTI
kaotuse puhul.

Oskar Lutsu Palamuse 
gümnaasium

Mälestame kauaaegset 
majaelanikku 

MATI KAKKOT 
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele. 

Siimusti Torni 4 elanikud

Mõni hetk on elus valusam 
kui teine,

mõni hetk on kohe 
väga-väga valus ...
LEIVO LEHTJÕE

22.08.1975–02.11.2016
5. surma-aastapäeval 

mälestame kallist abikaasat, isa, 
venda ja poega.

Merle, Keio, Markus, Kaidi 
ja Lembit

Mälestame sõbralikku 
naabrimemme

EDA KÜTTI
Avaldame südamlikku 

kaastunnet Aivarile, Ellele, Aivole 
ja Eglele peredega kalli ema 

kaotuse puhul.

Velli, Külli, Verner, Vello ja 
Georg peredega Sepa talust 

Avaldame kaastunnet 
perekond Platole 

ema, vanaema ja ämma 

EDA KÜTI 
lahkumise puhul.

SA Kalevipoja Koda 

SORTEERLIINI 
OPERAATOR

ootame Sind ESTPLY 
Viruvere tehasega liituma!

Töötasu

€8,00/h
bruto

Kollektiiv-
puhkus

4 nädalat
aastas

Tööaeg

E - R

Sinu peamiseks tööülesandeks on palgi sorteerliini opereerimine. Lisaks tegeled 
metsamaterjali mõõtmisega, kvaliteedi hindamisega ja toorme esmase päritolu 
kontrolliga. Tagad palgiplatsi korrashoiu, virnastamisplaani täitmise, palgilao halduse 

(virnade paigutus, inventuurid jms) ja palgiplatsi efektiivse ressursikasutuse.

SINA TOOD ENDAGA

MEIE TAGAME SULLE

Anna oma panus keskkonnasõbralike materjalide tootmisessse!

Lahendustele orienteeritud mõtteviisi

Tahet õppida ja areneda

Hea tööde organiseerimise ja priori-
teetide seadmise oskus

Kasuks tuleb metsanduse taust

Töötasu 8,00 eur/h bruto

Tööaeg – E-R

Kollektiivpuhkus (3 nädalat suvel ja 1 talvel)

Väljakutseid kiiresti arenevas ettevõttes

Lisaks heale töötasule boonused vastavalt 
tulemustele ja kokkulepitud eesmärkidele

Sõidukompensatsiooni neile, kes elavad 15 ja 
enam km kaugusel töökohast

Toetusi tähtsate elusündmuste korral ja 
esimese haiguspäeva hüvitamist

Tutvu meie ameti-
kohtadega karjäärilehel: 

www.estply.com/karjaar

Küsimuste korral pöördu minu poole:

Lea Randmaa
Personalijuht

lea.randmaa@estply.com
+372 509 9774

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

Kallis õpetaja Egle.
Oleme oma mõtetes Sinuga, 
kui jätad hüvasti oma ema

EDA KÜTIGA
Sügav kaastunne Sinu perele.

Sinu 7.a ja 7.b 
koos vanematega

Kallis Maris lastega.
Meie siiras kaastunne teile

kalli abikaasa ja isa

JÜRI ROHTLA
surma puhul.

Valimisliit Meie vald 2035 


