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MITMESUGUST

MÜÜK

OST

 

Ostab 

KASVAVAT VÕSA 

(teeääred, kraavid, 
heinamaad). 

Teeb

VÕSALÕIKUST 
GILJOTIINIGA

Tel 515 6391

OÜ PICEA GRUPP

Metsamaa, raieõiguse 
talude ja kinnistute ost 

Uue metsa istutus
Metsa hooldusraied

tel: 511 8888

PUIDU TERMINAL

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

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

 ■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, 
2.80 €), 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 ehituslikku saematerjali, 
servamata laudu, lepalaudu, ter-
rassi-, voodri- ja põrandalaudu. 
Pikkus 3–6 m. Laudade värvimine. 
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

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

Sinu kinnistu väärib õiglast hinda.
Korraldame oksjoneid metsale,  raieõigusele 

ja põllumaale.

www.eestimaaoksjon.ee  
 Tel +372 509 9636

Jõgevamaa Koostöökoda 
annab teada, et Leader-projekde taotluste vastuvõ 

on avatud 23. märtsist 4. aprillini 2022. aastal
e-pria keskkonnas.

Taotlusi võetakse vastu Jõgevamaa Koostöökoja
meetmes 1.2 – Eevõtluse investeeringud

meetmes 2.2 – Kogukondade investeeringud.
Taotlejatele INFOPÄEV toimub 2. märtsil kell 15 

MS Teams keskkonnas.

Infopäevale saab registreerida www.jogevamaa.com
Soovijatel on võimalik kokkuleppel tulla tasuta 

nõustamisele Jõgevamaa Koostöökoja kontorisse.
Info tel 5307 0870

Igas õies on naeratus peidus,
igas õies üks õnnesoov leidub!

Armas Ellen Ude!

Poeg Rain perega

Õnnitleme 75. sünnipäeval!

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

 ■Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine.   
Info tel 5196 2628 või 5354 3002.

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

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

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

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan vaase, klaasist lauanõusid, 
vanavara. Värvilised vaasid kuni 
120 €. Tel 5596 2292.

 ■Ostan garaaži Jõgevale.   
Tel 5816 8855.

 ■Ostan vana, seisma jäänud vene 
tehnikat hinnaga 280 €/tonn. 
Tel 5612 4862.

 ■Ostan kõiki Toyota marki sõidu-
keid. Tel 5896 1576.

 ■Ostan heinapressi K-473, GAZ 
53 kallaja ja JENISSEI kombaini. 
Tel 5604 0533.

 ■Laupäeval, 26.02 kell 10–13 ostab 
ja hindab kollektsionäär Põltsamaa 
raamatukogus, Veski 3, antiiki ja 
vanavara. Vanad fotod, postkaardid, 
raamatud, märgid, mündid, ordenid, 
rahad, medalid, ikoonid, maalid, eh-
ted, kuld- ja hõbeesemed, tarbeklaas 
jne. Tel 5845 5341.

 ■Lumetõrje katustelt.   
Tel 5638 8994.

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

 ■Salvkaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5840 0240. 

 ■Ohtlike puude raie, puu- ja 
hekihooldus, istutamine, kän-
nufrees, äravedu, www.korras-
tusraie.ee, tel 5364 5833.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743. 

 ■Keskeas naine, puhastusteenin-
daja, otsib lisatööd Jõgeval. 
Tel 5742 9412.

Leinas Su kodu ja aed,
mis loodud oma kätega ...

Jääme mälestama head 
naabrimeest

KALJU VOODERIT
Südamlik kaastunne 

lähedastele.

Perekonnad Kulm ja Tooming

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud ...

Silja, Ilmar peredega 
ja Arvo ning teised omaksed.

Sügav kaastunne kalli 
RAIVO ORASE 
kaotuse puhul.

Peep perega ja Lii

Hinged rändavad linnutee taha, 
kurb on neil, kes jäävad maha ...

Avaldame kaastunnet 
Siljale perega kalli venna

RAIVO ORASE
kaotuse puhul.

Ülle, Tiiu, Lea, Tiia ja Valdur

Tuul nii tasa puude ladvus liigub, 
linnud unelaulu laulavad ...

Südamlik kaastunne 
Evile perega abikaasa, isa, 

vanaisa
KALJU VOODERI

surma puhul.

 Eve, Mati, Marje, Harri, Eda, 
Kaljo, Leila

Pere mälestustekangas
on katkenud lõim ...

Sügav kaastunne Sirje 
Palmistele koos lähedastega

õe ja tädi
SILVI KAUKVERI

kaotuse puhul.
Jonar ja Jonel peredega 

ning Luule

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu ...

Siiras kaastunne Sirjele ja 
kõigile lähedastele kalli 

SILVI KAUKVERI 
kaotuse puhul.

Naabrid Keskus 9 majast

Sügav kaastunne 
Kaidile ja Toomasele perega

JÜRI VAHTI 
kaotuse puhul.

Heli ja Jaan 

Südamlik kaastunne Urvele, 
Kaidile ja Katrele peredega

kalli abikaasa, isa, vanaisa ja 
vanavanaisa 

JÜRI VAHTI 
surma puhul.

Siimusti Torni tn 4 elanikud

Meil aia-äärne tänavas,
 kui armas oli see!
Kus kasteheinas põlvili 
me lapsed jooksime.

               (L. Koidula)

SILVI KAUKVER
Siiras kaastunne Terjele, Sirjele 
perekondadega ning Sulevile.

Laila ja Elve peredega 

Seal, kus sulgub 
eluraamat, 
algab mäletustemaa ...

Südamlik kaastunne lastele 
peredega isa ja vanaisa

RAIVO ORAS
kaotuse puhul.

Helle, Silvi, Liivi ja Are

Avaldame kaastunnet Terjele, 
Annabelile, Egle perele ema, 
vanaema, vanavanaema ja 

Sirjele ning Sulevile õe

SILVI KAUKVERI
kaotuse puhul.

Sulev, Siiri, Vello, Viive 

Kallis Ivi. 
Oleme mõttes sinuga, 
kui jätad hüvasti
oma armsa isa

EDUARD VÕÕRASEGA

Toomas, Maret, Endla, Guido, 
Eha, Marke, Eleri, Mirjam, Silvi, 

Riina, Aive, Eve, Ülis 

Südamlik kaastunne 
Ivi Viirale perekonnaga
isa, vanaisa ja äia

EDUARD VÕÕRASE
kaotuse puhul.

Jõgeva Majandusühistu

Kes teab kui sügav on meri,
kui pime on tormine öö,

kui valus on peidetud pisar,
kui lahku viib vendade tee.

Arvo, oleme mõtetes sinuga, 
kui saadad viimsele teekonnale 

kalli venna
RAIVO ORASE

Kaastunne ka teistele pere 
liikmetele.

Perekond Pavlihhin

Olgu veel aastateks 
tähtede sära,

tänaseks hoogsat 
juubelikära!

Õnnitleme 80. juubeli puhul!

Kallis Asta Mey!

Vend perega

Iga hetk on meie elusaatus, 
igal hetkel on oma hind.

Iga hetk võib tulla  viimne vaatus, 
kostub kell ja sulgub eluring.

Südamlik kaastunne  Rivole, Raidole, Raimole 
peredega ja lähedastele kalli isa, vanaisa, äia

RAIVO ORASE 
kaotuse puhul.

Torma Kesk 2 elanikud

Südamlik kaastunne 
Terje Jürgensonile
perega kalli ema

SILVI KAUKVERI
kaotuse puhul.

Klassikaaslased

Südamlik kaastunne 
Kaidile perega

kalli isa

JÜRI VAHTI
kaotusepuhul.

Klassikaaslased

Nii ajaratas ringi käis,
et täitus viimne aastaring.

Siiras kaastunne Jaanikale 
ema 

ANNE SAARE
kaotuse puhul.

Atria Farmid OÜ

Südamlik kaastunne Neemele 
poegadega kalli abikaasa, ema,

ämma ja vanaema 

PIRET JÄRVA 
kaotuse puhul. 

Endised töökaaslased
vallavalitsusest

Ema süda on lill,
mis ei närtsi iialgi.

Kallis Jaanika. Oleme mõtetes sinuga, 
kui jätad hüvasti oma  kalli ema

ANNE SAAREGA

Töökaaslased


