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MITMESUGUST

Kinkekaarte, kuhu saad ise kirja panna, mitmeks kuuks ajalehe tellid, 
saad toimetusest Jõgeval Aia tn 1

Kinkekaarte, kuhu saad ise kirja panna, mitmeks kuuks 
ajalehe tellid, saad toimetusest Jõgeval Aia tn 1.

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

Südamlik kaastunne 
Tiiule perega kalli
abikaasa, isa ja vanaisa

PAUL LUGA
kaotuse puhul.

Hilja, Marje ja Gerly

Vaikus ja rahu on Sinuga,
hea mälestus jääb meiega ...

Mälestame
PAUL LUGA

Südamlik kaastunne 
lähedastele.

Endised töökaaslased
SA Mustvee Tervisest

Mälestame endist kolleegi

PAUL LUGA

Südamlik kaastunne 
Tiiule perega.

Kolleegid SA Jõgeva Haigla 
kirurgia osakonnast ja op blokist

Mälestame endist kolleegi 

PAUL LUGA 

ja avaldame siirast kaastunnet
Tiiule ja lastele peredega.

SA Jõgeva Haigla

Lahkunud on hea inimene

JAANUS VALK

Lahkunu lähedastele 
tunnevad kaasa 

Jens, Jekaterina, Henri ja Karel

Südamlik kaastunne
perele ja lähedastele kalli

JAANUS VALGU
kaotuse puhul.

Veljo, Rene, Mario 
ja Liidia Mihkelson

Ei ole sõnu,
mis leevendaks valu ...

Avaldame kaastunnet Astale 
perega kalli

JAANUS VALGU
kaotuse puhul.

Helle, Ülla, Elviira

Südamlik kaastunne 
lähedastele

MADIS ORUMAA 
kaotuse puhul.

Kalatalu Härjanurmes 
kollektiiv

 ■Müüa kuldnoka pesakastid.  
Tel 5569 8290.

 ■Müüa väga vähe kasutatud PVC 
paat Dulkan 290D. Pikkus 2,9 m, 
laius 1,37 m, jäik põhi, 3 inimest, 
mootor kuni 5hj, D kat, arvel ARKis. 
Tel 5884 6351.

 ■Müüa kvaliteetset kuiva ja märga 
küttepuud. Tel 5342 0267.

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

 ■Luke Vahavabriku müügipäev 
laupäeval, 02.04.22 Jõgeval 
turuplatsil kell 10–11 ja Rakve-
res Tammiku vaba parklas kell 
12–13.  Tel 5687 9660 (Luka) eesti 
ja vene keel,  Kati tel 557 8706.

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

 ■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.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■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.

 ■Aiad ja väravad. Tel 501 6266.

Su elu nagu linnul tormis
nii ootamatult murdus 
õhtu eel ...

Südamlik kaastunne 
Tiinale kalli tütre 

KRISTIINA AUNA  
kaotuse puhul.

Töökaaslased Rohutirtsu 
lasteaiast

Mõnikord seisatub hetk, 
kuhu sõnad ei mahu ...

Südamlik kaastunne Tiinale 
kalli tütre

 
KRISTIINA AUNA

kaotuse puhul.

Endised võrkpallikaaslased

ALFRED KUKKE
Mälestame head naabrit ja 

avaldame siirast kaastunnet 
Helgile abikaasa, Aivi ja Andrese 

peredele isa ja vanaisa 
surma puhul.

Aia 23 majarahvas

Kallis Tanel.
Meie südamlik kaastunne 
Sulle ja Su perele 
kalli isa

PAUL LUGA
lahkumise puhul.

Klassiõed ja klassivennad

Südamlik kaastunne 
Tiinale kalli tütre

KRISTIINA AUNA
kaotuse puhul.

Kadri, Maarika, Kaidi ja Sirili

Tunneme südamest kaasa 
Tiinale armsa tütre 

KRISTIINA AUNA
kaotuse puhul.

Rohutirtsu lasteaia Pääsusilma 
rühma lapsed ja lapsevanemad 

KRISTIINA AUN
Mälestame kauaaegset armsat 

naabrit. 
Sügav kaastunne Tiinale, Silvale 

ja Birgitile tütre ja õe 
kaotuse puhul. 

Perekond Komp naabermajast

 ■Müüa lõhutud kuivad ja mär-
jad 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 kuivi kütteklotse (40 l).  
Tel 5383 9215.

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

 ■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 toitaineterikast mulda. Veo 
võimalus. Tel 5785 9915.

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

Südamlik kaastunne Helgile 
armsa abikaasa

ALFRED KUKKE
lahkumise puhul.

Kaasteelised EELK Jõgeva 
kogudusest ja õpetaja 

ALFRED KUKKE

Mälestame sõbralikku naabrit.
Avaldame sügavat kaastunnet 

Helgile abikaasa, Aivi ja Andrese 
peredele isa ja vanaisa

surma puhul.

Maimu, Ain ja Janne perega

Avaldame kaastunnet 
Tiinale ja Ennule tütre 

ning Silvale ja Birgitile õe 

KRISTIINA AUNA
surma puhul.

Mälestavad Taimi, Valdek, Egon, 
Egert ja Marje perega 

ning Evelin ja Martin perega
Puhka rahus!

TELLIMUSI JA KUULUTUSI  
VÕETAKSE VASTU

aadressil: www.vooremaa.ee
www.vooremaa.ee/kuulutused/  

meili teel: reklaam@vooremaa.ee 
info E–N kell 9–16, R 9-13 

telefonil 776 2301, 528 3879

Töö kirjeldus
• Metsandusliku andmebaasi (Deskis metsa- ja langihaldus) juurutamine, andmete sisestamine ja 
   aruandluste tegemine vastavalt ettevõtte vajadustele
• Metsaregistri kasutamine: teatiste edastamine, andmete allalaadimine
• Kooskõlastuste ja kokkulepete sõlmimine taristute kasutamiseks ja kasutusse andmiseks
• Metsanduslike projektide, taotluste ja aruannete koordineerimine erinevate ametkondadega
• FSC ja PFSC sertifikaatide haldamine
• Pakkumiste koostamine, kasvava metsa ostu-müügilepingute sõlmimine

Ootused kandidaadile
• Metsandusalane kõrgharidus
• Ametikohal vajalike arvutiprogammide ja metsanduslike internetikeskkondade kasutamise oskus 
   (Metsaregister, Deskise metsa- ja langihaldus, GIS kaarditöötlus, tekstitöötlus.)
• B-kategooria juhilubade olemasolu
• Avatust, ausust, kohusetundlikkust ja meeskonnatöö oskust

Ettevõte pakub
• Stabiilset ja pikaajalist tööd
• Konkurentsivõimelist palka
• Paindlikku tööaega
• Erialaseid koolitusi
• Ametiauto kasutamise võimalust
• Võimalust osaleda jahipidamises jahiühistus
• Tervislike eluviiside edendamist

Kandideerimiseks palun saata CV koos lühikese enesetutvustuse ning palgasooviga
   hiljemalt 15.04.2022 meili aadressile: kadri@baltwoodas.ee

Metsamajandusettevõte Baltwood AS otsib oma kollektiivi

        METSANDUSE ASSISTENTI
põhitöökohaga Tormas


