
REKLAAM / KUULUTUSED31. detsember 2021  lk 15

MÜÜK

OST

MITMESUGUST

METSAMAAD 
JA

VÕSASTUNUD 
MAATULUNDUSMAAD

Info@arutehnika.ee,
www.arutehnika.ee

Tel 5626 4020

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

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

 ■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.

Sa oled nüüd vaikuse kaja,
tähekildude peegeldus vees.
Taeva serval on tilluke maja 

ja sina selle sees.
Kallis Marili koos ema, isa, õega.

Sügav kaastunne teile kalli 
venna, poja

KRIS-MARTEN BARBO
kaotuse puhul.

L/a Rohutirts 3 rühma õpetajad, 
lapsed koos vanematega

Südamlik kaastunne 
Kristin Barbole 
kalli pisipoja 

KRIS-MARTENI 
ootamatu kaotuse puhul. 

Jõgeva Vallavalitsus

Viivuks tulid, hetkeks jäid,
nüüd inglina meil kannul käid.

Kallid Kristin ja Mariel.
Tunneme südamest kaasa armsa pisipoja 

ja venna
KRIS-MARTEN BARBO

kaotuse puhul.
Sügav kaastunne perele ja lähedastele.

Cessud

Siiras kaastunne Marielile 
ja tema perele armsa
väikevenna ja poja

KRIS-MARTEN BARBO
kaotuse puhul.

1.a klass

Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on Sinuga …

Sügav kaastunne 
Kristinile perega kalli

KRIS-MARTEN BARBO
kaotuse puhul.

Jõgeva vallavalitsuse 
sotsiaalosakond

Avaldame kaastunnet 
Enele kalli isa

 
MIHKEL KALBINI 

kaotuse puhul.

Aili, Marika, Leili

Mälestame sõbralikku 
naabrimeest ja avaldame 

sügavat kaastunnet lähedastele 

MIHKEL KALBINI 
surma puhul.

Perekond Übner

Ei astu jalg Sul enam 
koduõue murul,

ei ava käsi õueväravat.

Siiras kaastunne kõigile 
lähedastele kalli 

abikaasa, isa, vanaisa, 
vanavanaisa ja äia

MIHKEL KALBINI
kaotuse puhul.

Maia, Alari ja Sirje

Avaldame kaastunnet Unole, 
Arnele, Üllele, Silverile

perekonnaga kalli

ENDLA VAAGENI
kaotuse puhul.

Vaido, Aivi ja Indrek

Südamlik kaastunne 
Aimarile, Janekile, 
Marekile, Marjule, 
Marjele ja Üllele peredega kalli

ENDLA VAAGENI
kaotuse puhul.

Margus, Elle, Allar, Riin

Avaldame sügavat kaastunnet 
Ülle Kütile perega kalli

ENDLA VAAGENI
kaotuse puhul.

Marika ja Toomas

Südamlik kaastunne 
Arturile kalli vanaema

JUTA OJAKIVI
kaotuse puhul. 

SA Kalevipoja Koda

Need armsad, kellest äkki ilma jääme,
on tegelikult alles meie sees.
Nad on ligi, ei torka silma –

nii nagu valgus päiksekiire sees.

Südamlik kaastunne Annele perega kalli ema 
JUTA OJAKIVI 

lahkumise puhul.

Tiina, Heli, Airi, Katrin, Kaie

HELENA MAKSIMOVA

Mälestame kauaaegset 
seltsingu liiget ja avaldame

kaastunnet lähedastele.

Kaarepere eakate seltsing 
Härmalõng

Mälestame kallist 
klassivenda

LEO KARU

Sügav kaastunne lähedastele.

Jõgeva Keskkooli 5. lend

Pisarad on sõnad, 
mida süda ei suuda öelda ...

Sügav kaastunne Viktorile ja 
Urvele perega kalli ema, ämma, 

vanaema, vanavanaema

BERTHA MINAJEVA
surma puhul.

Evi, Meinhart, Aino

Meie kaastunne Viktorile perega 
ema, ämma ja vanaema

BERTHA MINAJEVA
surma puhul.

Perekonnad Vilms ja Hüdsi

Mälestame kallist õpetajat ja 
klassijuhatajat

ANNE KÜTTI
ja avaldame kaastunnet pojale.

Jõgeva 1. Keskkooli 
46. lennu b klass

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

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

Sinu kinnistu väärib õiglast hinda.
Korraldame oksjoneid metsale,  raieõigusele 

ja põllumaale.

www.eestimaaoksjon.ee  
 Tel +372 509 9636

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

 ■Müüa Hyndai Getz, 2006. a.  
Tel 5663 7505.

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

 ■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.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

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

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

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

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

 ■Ostan raamatuid, kunsti, vi-
nüülplaate, helikassette, laua-
nõusid, märke, münte, ehteid, 
kuld- ja hõbeesemeid, hamba-
kulda jm vanavara.Tel 5804 6910.

Õnnitleme ja kallistame Sind 
90. juubelisünnipäeva puhul!

Kallis ema

Linda Kõiv

Sinu lapsed, lapselapsed 
ja lapselapselapsed

 ■Ostan Tarbeklaasi vaase ja klaa-
sist lauanõusid. Värviliste vaaside 
eest kuni 120 € kohe kätte!   
Tel  5596 2292.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

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

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

 ■Otsime tööle traktoristi talvepe-
rioodiks. Tel 5330 5631.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743. 

PUIDU TERMINAL24

Küttepuud 40L kotis
kuiv okaspuu - 2.80€
kuiv segapuu - 3.00€
kuiv kask - 3.50€
kuiv haab - 3.00€

  Kaliküla
tel: 53322711

Metsamaa ja
raieõiguse ost

Uue metsa istutus

PUIDU TERMINAL24

tel: 511 8888

 ■Ohtlike puude langetamine ja 
puude hoolduslõikus, vilja-
puude ja hekkide lõikamine, 
raietööd, materjali äravedu. 
Arbotur.ee, tel 5668 9761.

 ■Lumetõrje katustelt.   
Tel 5638 8994.

Südamlik kaastunne 
Üllele perega ema, 
vanaema ja vanavanaema

ENDLA VAAGENI
kaotuse puhul.

Reidi, Sirili ja Heleriin peredega

Avaldame kaastunnet 
Arnele, Üllele ja 
Unole peredega armsa 
ema ning vanaema 

ENDLA VAAGENI
surma puhul.

Viivi, Andrus, Margit 
ja Inga peredega

Seal kus sulgub eluraamat, 
algab mälestustemaa ...

Mälestame kauaaegset head naabrimeest 
MIHKEL KALBINIT

Südamlik kaastunne Evale kalli abikaasa, Enele 
ja Janekule peredega isa ja vanaisa 

kaotuse puhul.

Vaike ja Valmar perega

Tühi koht on toas
ja koduõues vaikus ...

MIHKEL KALBIN

Mälestame sõbralikku 
naabrimeest ja avaldame 
kaastunnet lähedastele.

Raili ja Taimar 

Südamlik kaastunne Eevale 
ja tema perele kalli

MIHAIL KALBINI
kaotuse puhul.

Perekonnad Kütt, Säälik, Pilv

Elu on kui laul, nii habras ta viis,
heliseb hetkeks ja kaob siis.

Südamlik kaastunne Viktori 
perele ja lähedastele

BERTHA MINAJEVA
kaotuse puhul.

Kalev, Astret, Taavi

Südamlik kaastunne Meelis 
Barbole perega kalli pisipoja

KRIS-MARTEN BARBO
kaotuse puhul.

1. jalaväebrigaadi kollektiiv

Mälestame armast 
ja head endist kolleegi

ANNE KÜTTI
Avaldame siirast kaastunnet 

pojale ja lähedastele.

Astra, Eike, Endla, 
Hilja, Maimu ja Vivian

Südamlik kaastunne 
Enele perega 

kalli isa, vanaisa ja äia

MIHAIL KALBINI
kaotuse puhul.

Tiina, Sirje ja Tea

Teatame sügava kurbusega, 
et on lahkunud ema

HILDA NUUST 
28.03.1933–27.12.2021 

Viimasele teele saatmine
Tartus, Uus-Jaani kalmistul 

2. jaanuaril kell 14. 

Leinab poeg perega


