
 ■Müüa lõhutud kuivad ja märjad 
küttepuud. Kaminapuud ja leht-
puuklotsid võrkkottides, trans-
port. Tel 5661 1335.

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

 ■Aastaringselt müüa lõhutud küt-
tepuid. Transport hinna sees. 
OÜ Picea Grupp, tel 514 8309.

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

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

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

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

 ■Müüa taimi  Tapikul. Tel 5662 5642.

REKLAAM / KUULUTUSED24. mai 2022  lk 7

MÜÜK

OST

MITMESUGUST

Viraito OÜ ootab oma  meeskonda:

TRAKTORISTI
Oled meile sobiv kui:
• Omad vastava kategooria juhiluba  
   (T, kasuks tuleb C,E)
• Oled vastutustundlik, töökas ja  
   omad tehnilist taipu
• Sul on huvi põllumajanduse vastu  
   (põllutööd hooajal)
• Sulle meeldib töötada loomadega
• Sulle meeldib vaheldusrikas töö
•Armastad töötada meeskonnana

Pakume:
• Kaasaegseid töötingimusi
• Konkurentsivõimelist töötasu
• Sõbralikku kollektiivi

Väljaõpe kohapeal.
Tööle asumine: kohe

Täiendav info 52 76 631  
Rainer või 51 43 037 Ingrid

Täiendav info 527 6631 Rainer
 või 514 3037 Ingrid

Suur 39, Jõgeva

 ■Liiv, kruus, killustik transpordiga. 
Asfaldivedu (kuni 30 t). Veotee-
nus. Tel 511 1832.

 ■Müüa elamumaad aiamaa raja-
miseks Jõgeva alevikus Ööbiku 
tn. Hind kokkuleppel.   
Info tel 5300 4591.

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

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

 ■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 metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
lauanõusid jm vanavara.   
Tel 5804 6910.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

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

 ■Ostan plastkaste. Tel 5662 5642.

 ■Ostan vanu mootorrattaid ja nen-
de osi. Tel 552 4370.

 ■Ostan maamaja, talukoha . 
Tel 5560 2440.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Pakume tööd traktoristile ma-
sinaga John Deere. Töö sisuks 
teeäärte niitmine Iisaku-Avi-
nurme-Mustvee piirkonnas. 
Tel 515 5222, redangoy@gmail.com

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

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

 ■Korstnapühkimistööd ja kütte-
kollete remont. Tel 5560 5495.

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

 ■Ohtlike puude raie, puu- ja 
hekihooldus, istutamine, kän-
nufrees, äravedu, muru niitmine. 
www.korrastusraie.ee,   
tel 5364 5833.

 ■Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

 ■Jõgeva takso. Tel 5630 2268.

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

 ■Korstnapühkija. Tel 5395 2275.

Oled me igas mõttes ja ka töös,
oled me igas päevas ja ka öös,

igavesti meiega ...

Sügava kurbusega teatame, 
et igavikuteele on lahkunud 

meie kallis

MART LEITEN 
26.07.1942–21.05.2022

Perekond ja lähedased.

Ärasaatmine 29. mail kell 13 
Laiuse kabelis 

Ei astu jalg sul enam koduõue,
ei ava käsi koduväravat ...

Südamlik kaastunne Astale, Juhanile, Ehale ja 
Marele peredega kalli

MART LEITENI
surma puhul.

Reet, Mari ja Ants-Endel peredega

Südamik kaastunne Astale 
ja lähedastele kalli 

MART LEITENI
kaotuse puhul.

Laiuse eakate seltsing 
Kuldne Sügis

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine on kurb ...

Südamlik kaastunne lähedastele 
isa, abikaasa ja vanaisa

MART LEITENI
surma puhul.

Koidu ja lapsed peredega

Elus nii palju hoidnud 
on ta su kätt,

kuid see viimane viibe ... 
see oli hüvastijätt ...

Kallis Asta.
Meie südamlik kaastunne 
abikaasa, isa ja vanaisa

MART LEITENI 
kaotuse puhul.

Epp, Eevi, Eve, Ene, 
Endla, Siiri

Lugupeetavad hr Margo Lõoke koos oma tiimiga fi ligraanselt 
teostatud tööde eest kalmistul, pr Viive ja hr Andu abikaasaga 
operatiivselt osutatud abi eest, hr Kuno Haaviste, hr Lembit 

Lehtme, hr Aavo Välba, restorani Kosmos pere, Jõgeva 
matusebüroo, naabrid, sõbrad, koduküla rahvas ja sugulased, 

olge kõik  t ä n a t u d, terved ja hoitud.
Sügava kummardusega 21. mail suure ja imeilusa lillevaiba alla 

pikale unele sängitatud  
JUHAN KERBI   

õde Raili-Rosalie koos pere ja lähedastega.

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

REIN TOOMINGA
kaotuse puhul.

Tiit ja Külli

Südamlik kaastunne 
Tanelile kalli isa 

REIN TOOMINGA  
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Kaitseliidu 
Jõgeva malevast  

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

Südamlik kaastunne Mairele perega 
kalli venna

REIN TOOMINGA
surma puhul.

Perekond Aia

Mälestame 
head sõpra 

REIN TOOMINGAT

Siiras kaastunne lähedastele.

Endised töökaaslased 
Mati, Priit, Jaan, Uno

Aeg annab, aeg võtab,
aeg mälestused jätab.

REIN TOOMING

Unustamatut sõpra ja endist kolleegi 
mälestavad ja avaldavad
kaastunnet lähedastele

Eedi, Enn, Lembit, Aivar ja Tõnu peredega.

Põltsamaal asuv 
raamatupidamisteenuseid 

osutav fi rma 
OÜ Karmilles 

otsib kogemustega 
RAAMATUPIDAJAT 

(kodukontori võimalus).

Ootame sinu CVd 
e-mailile imbi@karmilles.com 

ja tekkinud küsimuste
korral võta ühendust 

telefonil +372 507 8190.

Ei ole sõnu, 
mis leevendaks valu ...

Kallis Helju perega.
Siiras kaastunne armsa 

abikaasa 
UNO KÜTI

kaotuse puhul.

Helju, Helve ja Kaido

Elu on tundmatu tee, iial ei tea, 
millal lõpeb see ...

 Mälestame kauaaegset 
töökaaslast

NIKOLAI KOTELEVSKIT
Avaldame kaastunnet 

lähedastele.

AS Cobra Grupp

Pakume naturaalset kuuse voodrilauda, 
tuulekastilauda, karkassi- ja saematerjali.

Vajadusel võimalik pakkuda ka krunditud materjali.
Lisaks termotöödeldud kuuse voodrilauda ja 

saematerjali. Erinevad mõõdud, profiilid ja pikkused.

Lisainfo: tel 5919 2469, 
info@wellmax.ee, www.wellmax.ee

Armas Aime. 

Avaldame Sulle sügavat 
kaastunnet kalli

REIN TOOMINGA
kaotuse puhul.

Naabrid Vaiki ja Virve

Mälestust hella Sa pälvid, pälvid austust, sõnu häid.

Südamlik kaastunne Astale, Marele, Ehale ja Juhanile peredega 
kalli abikaasa, isa, vanaisa ja äia

MART LEITENI
surma puhul.

Eha, Kaido, Margit, Liisa, Taavi, Eliko, Helena, Kaisa, 
Teele, Kaupo

Meil kõigil on oma lugu, 
millest saab kord ajalugu ...

Mälestame
REIN TOOMINGAT

Avaldame kaastunnet Janele 
ja Tanelile lastega kalli isa ja 

vanaisa kaotuse puhul. 
Mait, Eini, Maris, 

Erme ja Erki peredega

Avaldame kaastunnet Maire 
perele kalli venna

REIN TOOMINGA
kaotuse puhul.

Perekond Allingu


