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MITMESUGUST

MÜÜK

OST

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

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

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan kolme pulgaga vana söö-
gilauatooli. postitus@online.ee, 
tel 502 7396.

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

 

Ostab 

KASVAVAT VÕSA 

(teeääred, kraavid, 
heinamaad). 

Teeb

VÕSALÕIKUST 
GILJOTIINIGA

Tel 515 6391

OÜ PICEA GRUPP

 ■Ostan DT-75 või T-74 linttraktori 
ja GAZ või ZIL kalluri,võib vajada 
remonti. Tel 5612 4862.

 ■Ostan seisma jäänud T-150 ja 
NIVA või JENISSEI kombaini, 
võib vajada remonti. Tel 5604 0533.

 ■Ostan traktorid T16,T25,T40, MTZ 
82, JUMZ, DT74-75, E-302, kom-
bain Niva, Jenissei, veoautosid 
ZIL, MAZ, GAZ, 6t kallutav haagis, 
T-150 haagised jne. Tel 5835 4991.

 ■Ostan kuuskant- ja ümarmetall- 
treimaterjali. Tel 5396 6835.

 ■Ostan vene kellasid (ei pea olema 
töökorras) ja muud vanavara: 
raamatuid, mööblit, heliplaate, laua-
nõusid, rinnamärke, fototehnikat 
ja palju muud. Kõik vana huvitab. 
Tel 5872 5458.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743. 

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
helikassette, mänguasju, laua-
hõbedat, lauanõusid, tarbeklaasi, 
ehteid, münte, märke jm vanava-
ra. Tel 5804 6910.

 ■Ostan vene päritolu traktori T-25 või 
T-30 võib ka pakkuda muid vene 
traktoreid! Tel 550 0772.

 ■Jõgewa Militaarmuuseum ostab 
vanavara. Pakkuda võib kõike.  
Tel 5354 5631.

 ■Ostan vanavara. Tel 5354 5631.

Avaldame kaastunnet 
lähedastele austusväärse 

koolijuhi, legendaarse õpetaja ja 
Jõgeva linna aukodaniku

EINO VESKISE 
lahkumise puhul.

Jõgevamaa Gümnaasiumi 
koolipere

EINO VESKIS

Head sõpra ja tarka 
vestluskaaslast mälestab sügava 

kurbusega Sotsiaalkeskus 
Elukaar ja tunneb kaasa 

lähedastele

Südamlik kaastunne Mairele 
isa

EINO VESKISE
surma puhul.

Endla, Maimu, Inga, Lianne, 
Anneli ja Birgit

Südamlik kaastunne kõigile 
lähedastele

EINO VESKISE
kaotuse puhul.

Ants Tiidor perega

EINO VESKIS

Mälestame kauaaegset 
head kaasteelist ja avaldame 

sügavat kaastunnet
Mairele perega.

Endised kolleegid Jõgeva 
Gümnaasiumi päevilt

EINO VESKIS

Mälestame oma head ja 
südamlikku klassijuhatajat.

Jõgeva Keskkooli 
1979. aasta 11.c klass

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas 
langetame pea.

Sügav kaastunne Mairele ja 
Maele peredega kalli isa, äia, 

vanaisa, vanavanaisa
EINO VESKISE

surma puhul.
Sirje ja Laile laste peredega

 EINO VESKIS 
10.09.1931–8.01.2022

Jõgeva Keskkooli VIII lennu 
b klass mälestab oma armsat
klassijuhatajat. Meie klass sai 
1955. a sügisel abituuriumi-

aastaks uue noore, äsja ülikooli 
lõpetanud klassijuhataja.

See oli meile kõigile imeline 
aasta täis rõõmu, hoolivust,

nooruslikku uljust. 

Me ei unusta Sind!

Ta vaikib, su Õpetaja.
Üks kiirgus on lakanud.
Tee viib läbi hilise aja,
kus õhtu on hakanud.

                        (Doris Kareva)
EINO VESKIS

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet lähedastele.

Jõgeva Keskkooli 12. lend 

ELU oli kingitus ...
EINO VESKIS

10.09.1931–08.01.2022
Unustamata mälestus jäägu

Sinust, õpetaja.
Siiras kaastunne Mairele ja 

Maele peredega.
Leida ja Einar

Elu on ilus, kui elada avasilmi,
südamesoojust teistega jagades

käia lõpuni valitud tee.
Meie südameis-mõtetes 

elad edasi ...

Unustamatut
EINO VESKIST

leinavad
Helge, Tiit, Merje ja Siim

Avaldame kaastunnet 
lähedastele

EINO VESKISE
lahkumise puhul.

Kersti ja Harri

Avaldme kaastunnet 
Rainerile isa 

OSKAR JAKOBSONI
surma puhul.

Lilia, Helmu, Kady, Helmo, Sirle, 
Tarmo, Piret, Janne, 
Argo, Margus, Evely

Südamlik kaastunne 
Koidule, Kerstile ja 

Rainerile kalli
abikaasa ja isa 

OSKAR JAKOBSONI
kaotuse puhul. 

Helgi ja Margit

Avaldame kaastunnet Koidule, 
Rainerile ja Brigittale

abikaasa, isa ja vanaisa 

OSKAR JAKOBSONI
kaotuse puhul. 

Mälestab perekond Koll

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

 ELFRIEDE-ARMANDA 
HINDOK

08.11.1926–15.01.2017

5. surma-aastapäeval leinavad 
tütar, tütre lapsed peredega,

Inge ja Valeeri

Metsamaa, raieõiguse 
talude ja kinnistute ost 

Uue metsa istutus
Metsa hooldusraied

tel: 511 8888

PUIDU TERMINAL

Elasid lihtsate asjade keskel,
toetusid lihtsale heale.

Kaugete tähtede lõputu valgus
nüüd rahuna voolab su peale.
Leiname toredat töökaaslast, 
alati sõbralikku ja abivalmis

MIHKEL KALBINIT
Tunneme kaasa Eevale koos 

laste ja lähedastega.
Endised seakasvatajad ja 
zootehnik Riina Laumets

Lapsed lapselapsed 

ja lapselapselapsed

Lydia ja Anatoli 
     Sarikov!

Õnnitleme kuldpulmapäeval!

EINO VESKIS

Mälestame austatud õpetajat 
ja head tuttavat ning

avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele. 

Perekond Tupits

Su ümber on taevas ja maa, 
Sa tahaksid tõusta, kuid enam ei saa.

Sa sirutad tiivad ja üksainus viiv 
Sind hingedemaale viib ...

Sügav kaastunne Mairele, Andresele, 
Ingmarile ja Oliverile peredega 

isa, äia, vanaisa ja vanavanaisa 
EINO VESKISE
kaotuse puhul.

Anne-Ly, Olev, Maire ja Madis peredega

Mälestame ühistu asutajaliiget, 
heasüdamlikku ja hoolivat naabrit.
Südamlik kaastunne lähedastele 

ja omastele kalli

EINO VESKISE
kaotuse puhul.

KÜ Tähe 2 liikmed ja juhatus

Sinu kinnistu väärib õiglast hinda.
Korraldame oksjoneid metsale,  raieõigusele 

ja põllumaale.

www.eestimaaoksjon.ee  
 Tel +372 509 9636

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

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

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

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663. 

 ■Odavalt puhtast villast sokke 
8 €/paar. Tel 5852 9226.

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

 ■Müüa märgi ja kuivi küttepuid 
ning kuivi klotse. Tel 5342 0267.

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

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

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

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

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 L, 
2.80 €), kuiva kaske (30 cm, 40 L, 
3.20 €), puitbrikett alusel (960 kg, 
al 230 €),  turbabrikett alusel 165 
€, pelletid (6 mm ja 8 mm) 220 €, 
VEDU. Tel 5373 3626.

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

 ■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. 

PRIIT VAHT

Südamlik kaastunne Veronikale 
kalli isa kaotuse puhul.

Pae Konsumi kollektiiv

Mälestame unustamatut 
õpetajat ja sõbralikku kolleegi

EINO VESKIST

Sügav kaastunne Mairele ja 
Maele peredega.

Angela, Aivar, Ene, Vello

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

 ■Lumetõrje katustelt.   
Tel 5638 8994.

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

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

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

 ■Salvkaevude puhastamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine.  
Tel 5840 0240.

 ■Ära anda kaks kassipoega (ema-
ne, isane) ca 1 a. Emane sterilisee-
ritud. Kiire! Tel 5597 5592. 

 ■Soovime üürile võtta 2-3-toalise 
korteri Jõgeval. Tel 5344 7903.

PRIIT  VAHT

Südamlik kaastunne Veronika 
Vahtile isa kaotuse puhul.

Jõgeva Majandusühistu

Südamlik kaastunne 
perekond Jakobsonile kalli
abikaasa, isa ja vanaisa 

OSKAR JAKOBSONI 
surma puhul.

Helle, Villu ja Kaur

võtab alates märtsist konkursi korras tööle
LASTEAIAÕPETAJA

Kandideerimiseks palume hiljemalt 6. veebruariks esitada avaldus, 
CV ja haridust tõendavate dokumen� de koopiad aadressil: 

Kooli 8, Sadala, Jõgeva vald, 48501 Jõgevamaa või 
digitaalselt allkirjastatult: sadalapk@sadalapk.edu.ee
Täiendav info tel 506 9867 ja salapk@sadalapk.edu.ee

Miski külm 
ja miski puhas
hingas hetkeks läbi hiite ... 

Sügav kaastunne Mairele ja 
Maele peredega kalli isa 

EINO VESKISE 
kaotuse puhul. 
Heli ja Toomas

Betti Alveri Muuseum


