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MÜÜK

OST

Metsamaa, raieõiguse 
talude ja kinnistute ost 

Uue metsa istutus
Metsa hooldusraied

tel: 511 8888

PUIDU TERMINAL

 ■Ostan Tsaari-Vene Nikolai II 
kuldmünte. 10 rubla 600 €, 5 rubla 
300 €. Pakkuda võib ka teisi vanu 
rahasid. Tel 5804 6910.

* matemaatikaõpetajat 1,0 kohta 
        (lapsepuhkusel oleva õpetaja asendus)

* füüsikaõpetajat      0,18 kohta

Avaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia esitada 
hiljemalt 18. aprilliks.

Dokumendid saata Vaimastvere kool, Vaimastvere 48446, 
Jõgeva vald, Jõgeva maakond või vaino.ling@vaimastverekool.ee

Info tel 776 8590, 503 6940.
                                  

Vaimastvere kool
otsib uueks õppeaastaks oma kollektiivi

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

 ■Müüa mett Tormas 7 €/kg, paken-
did 1 ja 1,4 kg. Tel 5384 3563.

 ■Müüa hoonestatud kinnistu Must-
vee vallas (laut 700 m2) koos 
kõrvalhoonega (metallist angaar, 
300 m2). Peakaitse 63A, 3-faasi. 
Kinnistu 4,5 ha. Hind 200 000 €, 
tel 5787 9038.

 ■Müüa kuivi kütteklotse, hind 
soodne. Tel 506 5907.

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

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

 ■Ostan saematerjali. Prussid 
50x200, 50x100 jne. Pakkumised 
tel 5349 8696.

 ■Ostan JAWAsid, vene mootorrat-
taid ja mopeede. Tel 5632 3142.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

Timberston OÜ 
võtab tööle

LUKKSEPP-
KEEVITAJA

CV palume saata 
e-mailile: meelis@� mberston.ee 

Lisainfo tel 5623 1731

Timberston OÜ 
võtab tööle 

Puhatu turbarabasse 
kogemustega

TRAKTORISTI
CV palume saata 

e-mailile: meelis@� mberston.ee 
Lisainfo tel 5623 1731

Natalja Korpenkov
maakler
+372 518 6257
natalja.korpenkov@pindi.ee

Ege-Grete Engbusk  
kinnisvara hindaja (tase 6)
+372 5551 5382 
ege-grete.engbusk@pindi.ee

EELISTA KOHALIKKU

Soovid oma kinnisvara müüa,  
üürile anda või hinnata?    

Sinu maakler ja hindaja Jõgevamaal

Kallis 

Lapsed Jaak ja Ebe 
laste ja elukaaslastega 

ning Marge ja Joe 
elukaaslaste 
ning laste ja 
lastelastega

laste ja elukaaslastega 

Palju õnne ja 
tugevat tervist!

Heino Puskar!

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan vanaaegseid jalgrattaid, 
sääreväristajaid, nende raame 
ja muid osi. Ostan vene autode, 
tsiklite osi. Tel 510 2349.

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

 ■Ostan heina Mustvee vallas.  
Tel 5691 1492.

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

 ■Ehitustööd, lai profi il.   
Tel 5850 7035.

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

 ■Katuste, fassaadide, aedade 
pesu ja värvimistööd. Rennide 
puhastus. Tel 5638 8994.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Ehitustööd. Tel 5352 0775.

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

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

 ■Müüa toitaineterikast mulda. Veo 
võimalus. Tel 5785 9915.

 ■Müüa kuldnoka pesakastid.  
Tel 5569 8290.

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

 ■Müüa lõhutud kuivad ja mär-
jad küttepuud. Kaminapuud ja 
lehtpuuklotsid võrkkottides, 
transport. Tel 5661 1335.

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

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

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

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

Lähed tasa ja vaatad põrmust
läbi vihma kuu kulund sõrmust

keset tühjust, mil pole äärt.
                                               J. Kross

Dr PAUL LUGA
04.07.1945–25.03.2022

Teatame sügava kurbusega armsa abikaasa, 
isa ja vanaisa lahkumisest.

Ärasaatmine pereringis.
Leinav perekond

Jõudsid elus palju anda,
jõudsid muret, rõõmu kanda,

kuni lõppes elutee.

Mälestame
PAUL LUGA

Avaldame sügavat kaastunnet Tiiule, Tanelile ja 
Tarvole ning nende peredele.

Kaie, Karmo ja Peeter

Südamlik kaastunne 
Tiiule perega kalli

abikaasa, isa ja vanaisa

PAUL LUGA
kaotuse puhul.

Mustvee mnt 1a majarahvas 

Üks süda on vaikinud ...

PAUL LUGA
Mälestame.

Südamlik kaastunne Tiiule
ja poegadele peredega.

Salme ja Ülle perega

Südamlik kaastunne Tiiule 
ja poegadele perekondadega 

PAUL LUGA 
kaotuse puhul.

Miia ja Piret

JAANUS VALK

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Janele kalli venna 

kaotuse puhul.

Kaunviljade ja 
õlikultuuride rühm

JAANUS  VALK

Avaldame kaastunnet 
Janele venna surma puhul.

Eesti Taimekasvatuse 
Instituut

Meie südameis Sa ikka elad, 
jääd mõttes meie keskele ...

JAANUS VALK

Südamlik kaastunne lähedastele 
kaotuse puhul.

Mälestavad klassikaaslased põhikooli päevilt

Need armsad, kellest jääme ilma,
on tegelikult meie sees

ja saadavad meid taevatähtedes ...
Südamlik kaastunne väikesele 
Martinile ja tema perele armsa

isa ja elukaaslase
JAANUS VALGU

kaotuse puhul.
Rohutirtsu lasteaia 

Meelespea rühma lapsed, 
lapsevanemad ja õpetajad

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu ...

Südamlik kaastunne 
Janele, Astale, Arvile ja teistele 

omastele kalli
JAANUS VALGU

kaotuse puhul.

Keili, Malle, Mare, Valdo, 
Anu, Aile ja Heli

Sulgunud on eluraamat,
algab mälestustemaa ...

Tunneme südamest kaasa 
lähedastele kalli isa ja abikaasa

JAANUS VALGU
kaotuse puhul.

Lasteaiast Rohutirts, 3. rühma 
pere koos vanematega

Kallis Tiiu.
Avaldame kaastunnet 

abikaasa 
PAUL LUGA 

lahkumise puhul.

Töökaaslased 
Reet, Angeelika, Maire, 

Anu, Anna


