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

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

Kandideerimine kuni 6. maini 
läbi CV keskuse.

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

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 L, 
3.50 €), kuiva kaske (30 cm, 40 
L, 4.25 €), puitbriketti alusel (960 
kg), turbabriketti alusel, pelleteid 
(8 mm). VEDU. Tel 5373 3626.

 ■Aastaringselt müüa lõhutud küt-
tepuid. 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 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.

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

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

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

 ■Liiv, kruus, killustik transpordi-
ga kuni 30 tonni, veoteenus ter-
mo-poolhaagisega. Tel 511 1832.

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

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

Südamlik kaastunne Janele 
perega kalli ema 

TAMARA MEISTERI 
kaotuse puhul.

Kelli perega ja Kaie, Meelis

Kustus elu, vaikis valu.

Südamlik kaastunne Jaanile, 
Janele ja Merjele

TAMARA MEISTERI
kaotuse puhul.

Aili ja Viktor 

Kurvaks jäi kodu, tühjaks jäi tuba,
lein raske südames ...

Tunneme kaasa kõigile lähedastele 
kalli ema, vanaema ja abikaasa

TAMARA MEISTERI 
kaotuse puhul.

Maia, Alari, Sirje, Algis, Helen

Jaan, Jane ja 
Merje peredega.

Meie kaastunne kalli 
TAMARA MEISTERI 

kaotuse puhul.

Heinar perega ja 
Anu, Rait, Raiko, Leinar

Mis tulema peab – see tuleb.
Kellel saab otsa aeg – 

see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule 

ja süütab taevasse tähe.
Avaldame sügavat kaastunnet 

Pillele, Peebule ja Üllele 
peredega kalli isa ja vanaisa

VELLO PÄLLI 
kaotuse puhul.

Mereli ja Tõnu peredega

Meie siiras kaastunne 
Kaili perele kalli ema, vanaema,

vanavanaema ja ämma 

HILJA KASE
kaotuse puhul.

Kalmide pered Vaiatust

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

Sügav kaastunne 
Andresele perega ema 

EVI SILDNIKU 
kaotuse puhul.

Toivo ja Terje perega

Aeg annab ja aeg võtab,
alles mälestused jäävad.

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet kõikidele 

lähedastele kalli
EVI SILDNIKU 
kaotuse puhul.

Kursusekaaslased 
tehnikumi päevilt

Teatame armsa 
ema ja vanaema 

EVI SILDNIKU 
surmast.

Ärasaatmine 
laupäeval, 23.04 kell 11 
Tartu Krematooriumis.

Andres, Kristine 
ja Allan peredega

EVI SILDNIK

Tunneme kaasa Andrese perele, 
Kristine perele, Allani perele kalli 
ema, vanaema ja vanavanaema 

ja ämma ehk kalli Memme
kaotuse puhul. 

Kalmide pered Vaiatust

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste aeg.

Mälestan kallist õemeest 
VELLO PÄLLU

Südamlik kaastunne 
lähedastele.

Milvi

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

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

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

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

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

 ■Ostan JAWA, vene mootorrattaid 
ja mopeede. Tel 5632 3142.

 ■Soovime osta maja või suvila 
Jõgeva lähiümbruses. Kõik pak-
kumised oodatud. Tel 502 6709.

 ■Ostan või rendin garaaži Jõgeval. 
Tel 5372 2232

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, remont ja rõngaste 
vahetamine. Tel 5840 0240. 

Jää hüvasti ...

EVI SILDNIK 
17.06.1941–17.04.2022

Mälestame sügavas kurbuses.
Südamlik kaastunne Kristinele, Andresele 
ja Allanile peredega kalli ema, vanaema ja 

vanavanaema surma puhul.

Reet, Aili, Arno, Osvald

ELLEN TAMMEORG

HILJA SELGIS

 Kallid kaksikõed 90

Õnnelikke hetki, 

toredaid tunde,

rõõmsaid päevi, 

kauneid aastaid!

Õnne ja tervist soovivad

Nikolai, lapsed, lapselapsed ja väike Amanda

 ■Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

 ■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.

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

 ■Biopuhastite ja septikute pai-
galdus ja müük. Tel 5757 0202, 
erlend@eestiseptik.ee

 ■Korstnapühkimisteenus kutse-
tunnistusega korstnapühkijalt 
(tahmaimuriga). Akti väljastamine. 
Tel 529 4429, Illar

 ■Pakume tööd traktoristile ma-
sinaga John Deere. Töö sisuks 
teeäärte niitmine ja lumetõrje Iisa-
ku-Avinurme-Mustvee piirkonnas.  
Tel 515 5222, redangoy@gmail.com

 ■Pakun plaatimis-, sanitaartehnilisi 
töid (boilerite-, segistite-, WC pottide 
vahetust jms parandus- ja paigaldus-
töid). Samuti teen remondi- ning 
üldehitustöid. Tel 5340 3562.

• Üldehitustööd
• Katusematerjalid
• Vihmaveesüsteemid
• Katuseredelid
• Katusepaigaldus

Suur 91a, Jõgeva
Tel 5618 9657, 5558 8500

jogeva@katuseabi.ee

Võta ühendust!

www.jke.ee

Mälestus 
helge ja püha
on mälestus emast te jaoks.

Südamlik kaastunne Kristinele 
ja Andresele kalli ema

EVI SILDNIKU
lahkumise puhul.

Kaasteelised klubist

Ei taastu päev, 
mis igavikku loojus, 

jääb ainult mälestuste soojus. 

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli 
MARKO EVERTI 

kaotuse puhul. 

TTK õenduse 
kursusekaaslased


