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MÜÜK

Ostame
METSAMAAD
JA
VÕSASTUNUD
MAATULUNDUSMAAD

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

Info@arutehnika.ee,
www.arutehnika.ee
Tel 5626 4020

■ Müüa kuiva leppa (30 cm, 40
L – 2,65 €), kuiva kaske (30 cm,
40 L – 3,10 €), kasepuidubriketti
alusel (960 kg, 200 €), turbabriketti 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 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 ja 3 m
pikkusi (alates 30 rm) küttepuid.
Transport hinna sees. OÜ Picea
Grupp, tel 514 8309.
■ Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.
■ Müüa ehituslikku saematerjali,
servamata laudu, lepalaudu, terrassi-, voodri- ja põrandalaudu.
Pikkus 3–6 m. Laudade värvimine.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

ei tulnud postkasti?

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

Järelikult
unustasid tellida.
Tee seda juba täna!

■ Ostan metsa- ja põllumaad.
Tel 552 7322.
■ Ostan raamatuid, kunsti, vi-

põllumaad. Info@est-land.ee,

nüülplaate, helikassette, laua-

tel 504 5215, 514 5215.

nõusid, märke, münte, ehteid,

sist lauanõusid. Võtke ühendust ja
tulen ise kohale. Värviliste vaaside

Tellida saab toimetuses,
kodulehel www.vooremaa.ee/tellimine

Jõgeva vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehetu
ehitisena arvele Jõgeva vallas Vaimastvere külas Vaimastvere keskus 4 asuva elamu eluruumi/korteri nr
5. Elamu eluruum/korter on vallasasi ja sellel ei ole praegusel
ajal teadaolevat omanikku.
Viimane teadaolev omanik oli Sirje Morgenson (isikukood
45603142750).
Vastuväited ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palun esitada hiljemalt 1. märtsiks 2022 Jõgeva vallavalitsuse postiaadressil või e-posti aadressil: Jõgeva vallavalitsus, Suur tn 5, Jõgeva linn, Jõgeva vald,
Jõgevamaa 48306. Telefon 776 6500, e-post: info@jogeva.ee

■ OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja

■ Ostan Tarbeklaasi vaase ja klaa-

Info tel 776 2301, 528 3879.

JÕGEVA VALD

kuld- ja hõbeesemeid, hambakulda jm vanavara.Tel 5804 6910.
■ Autode kokkuost. Tel 553 3060.

eest kuni 120 € kohe kätte!

MITMESUGUST
■ Otsime tööle traktoristi talveperioodiks. Tel 5330 5631.
■ Elektritööd. Tel 5615 0743.
■ Ohtlike puude langetamine ja
puude hoolduslõikus, viljapuude ja hekkide lõikamine,
raietööd, materjali äravedu.

Tel 5596 2292.

Arbotur.ee, tel 5668 9761.
■ Lumetõrje katustelt.
Tel 5638 8994.

Tunneme südamest kaasa
Õnnele ja laste peredele kalli
ema ja vanaema

Südamlik kaastunne
Arturile ja tema perele
kalli vanaema

MILVI PÕDERI
lahkumise puhul.

JUTA OJAKIVI
kaotuse puhul.

Imbi, Ene, Tiiu ja Marko

Perekond Heinola

Ajajõgi voolab mälestuste teel,
ema hingesoojus kestab
kaua veel ...
Südamlik kaastunne
Õnne Elissonile lähedastega
kalli ema
MILVI PÕDERI
surma puhul.

Südamlik kaastunne
Ivole kalli ema
ANNE KÜTI
kaotuse puhul.
Klassiõed ja klassivennad

Paunvere Maalid

Südamlik kaastunne
Arturile kalli vanaema
JUTA OJAKIVI
kaotuse puhul.
Aive ja Kaido lastega

ANNE KÜTT
Mälestame kauaaegset
head naabrit ja tunneme
kaasa Ivole armsa ema
kaotuse puhul.
Mustvee mnt 1a majanaabrid

Jäid tehtud, tegemata teod,
nii palju hellust andnud peod,
jäi kaduvkauge koduhõng
ja ajahabras elulõng …

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

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud meie
kallis ema, vanaema, vanavanaema ja ämm
JUTA OJAKIVI
18.06.1941–23.12.2021

■ Elektritööd. Tel 520 5016.

Leinavad lapsed peredega

Seal, kus sulgub
eluraamat,
algab mälestustemaa ...

Rahu ja vaikus on Sinuga,
mälestused jäävad meiega...

Aili, Luule

Mälestame
kauaaegset naabrit ning
avaldame kaastunnet pojale
kalli ema
MARINA MÄEOTSA
kaotuse puhul.
Tähe 6 I trepikoja elanikud

Avaldame sügavat kaastunnet
Olev Mäeotsale ema

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste aeg.

MARINA MÄEOTSA
surma puhul.

Sügav kaastunne lähedastele
LEO KARU
kaotuse puhul.

ENDLA VAAGEN
Avaldame sügavat
kaastunnet Ülle Kütile armsa
ema kaotuse puhul.

AS Konesko metallitehas

Koduküla rahvas Mooritsalt

Avaldame kaastunnet
lähedastele armsa abikaasa,
ema, vanaema ja vanavanaema
EVI SEPA
kaotuse puhul.
Adavere pensionärideühendus
Kastehein

Mälestame alati rõõmsameelset
SILVI POOLENIT
ja avaldame kaastunnet
kõikidele lähedastele.
Adavere pensionärideühendus
Kastehein

Mälestus püha Sinust hinge jääb helge ja hea,
meie mõtetes püsid Sa, elad edasi meie seas.
ENDEL TROSS
27.02.1927–21.12.1971
Kallist abikaasat, isa, vanaisa ja vanavanaisa
mälestavad 50. surma-aastapäeval
lesk ja lapsed peredega

