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MÜÜK

OST

MITMESUGUST

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

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

 ■Lõhutud küttepuud. Tel 524 5516.

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

 ■Aastaringselt müüa lõhutud 
küttepuid. Transport hinna sees. 
OÜ Picea Grupp, tel 514 8309.

 

Ostab 

KASVAVAT VÕSA 

(teeääred, kraavid, 
heinamaad). 

Teeb

VÕSALÕIKUST 
GILJOTIINIGA

Tel 515 6391

OÜ PICEA GRUPP

JÕGEVA VALD

Jõgeva vallavalitsus võõrandab 27. juuli tähtajaga avalikul kir-
jalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluva kinnistu aadressil 
Torma alevik, Evaldi (registriosa number 3184550, katastritunnus 
81001:001:0382, pindala 1 387 m2, tootmismaa).

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 27. juulil 2022 kell 9 
kinnises ümbrikus, millele on märgitud kinnistu aadress, Jõgeva 
vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn või 
digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vallavara@jogeva.ee. 
Ühes ümbrikus võib olla üks pakkumine. Osavõtutasu ja tagatis-
raha ei määrata.

Pakkumiste avamine toimub 27. juulil 2022 kell 9.05 Jõgeva 
vallavalitsuses aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama pakkuja nime, kontakt-
andmeid, pakkumise summat sõnade ja numbritega, pakkumise 
kuupäeva ja esitaja allkirja.

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

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

 ■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.

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

 ■Lõhutud küttepuud kohaletoomi-
sega. Samas müüa 3 m küttepuud.
Tel 522 0946.

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

 ■Müüa lõhutud küttepuid. Vedu 
tasuta. Samas müüa 3 m küttepuid.
Tel 5560 1992. 

 ■Müüa invaratas. Tel 5802 7442.

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

 ■Müüa 3-toaline korter Kaare-
pere 21-2. Huvi korral helista 
tel 513 2075.

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

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

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

 ■Ostan igasugust vanavara. Pak-
kuda võib kõike. Kojukutsed, raha 
kohe kätte. Tel 5198 0371.

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

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322. 

 ■Lepalaane Põllumajandus OÜ 
ostab parima hinnaga põllumaad. 
Võib ka olla koos metsa või taluko-
haga. info@lepalaane.ee,   
tel 5336 3931.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

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

 ■Halumasina teenus, ohtlike puu-
de langetamine, hekkide lõikus. 
Tel 5668 9761.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

 ■KAALUKAUPLUS. www.rekaal.ee

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

Üle elu käis surmatuul vinge,
Sinu ajast sai ajatu tee.

Aga alles jääb mälestus hinge,
meie päevades helendab see.

                                                (V. Osila)
Mälestame head sõpra

IVAR KALDAT
Südamlik kaastunne Liiale ja teistele lähedastele.

Mare, Marika, Helgi, Katrin, Kristin, Keimo

Südamlik kaastunne 
Liiale kalli elukaaslase

IVAR KALDA
surma puhul.

Töökaaslased

Südamlik kaastunne 
Liiale perega kalli

 
IVAR KALDA 
kaotuse puhul.

Kaastundega 
Keskasula 10 majanaabrid

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

kui valus on nutetud pisar
kui lahku viib sõprade tee.

Mälestame abivalmis naabrit ja avaldame 
kaastunnet Liiale lastega

IVAR KALDA 
kaotuse puhul.

Naabrid Meida, Galina ja Erika

Pere mälestuskangas
on katkenud lõim ...

Armas Keidi ja Rait.
Südamlik kaastunne kalli isa

IVAR KALDA
kaotuse puhul.

Udu talu pere

Südamlik kaastunne 
Keidile ja Raidile isa

IVAR KALDA
kaotuse puhul.

Andres

Avaldame kaastunnet Evele 
kalli poja 

RIVO ÕUNPUU
kaotuse puhul.

Andres, Kaja, Kaidu, Airi, 
Toomas, Mari-Lii

Ei peaks ma ühtki valu 
enam valuks,
kui ainult süda 
poja kaotust taluks.

Südamlik kaastunne 
Evele kalli poja
RIVO ÕUNPUU
kaotuse puhul.

Hanneli, Aino, Heidi, Elle P.

Südamlik kaastunne 
Evele ja Ilmele kalli 

poja ja tütrepoja

RIVO ÕUNPUU
kaotuse puhul.

Avo ja Helle

Mälestame endist kolleegi

LAINE LINKI

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

ETKI kartulirühm

LAINE LINK

Mälestame endist kauaaegset 
töökaaslast ja avaldame 
kaastunnet lähedastele.

Eesti Taimekasvatuse Instituut

Said otsa helmed 
elukees,
vaid mälestustes 
elab veel ...

Siiras kaastunne 
Hiljele perega kalli

LAINE LINGI
kaotuse puhul.

Urmas ja Ragnar peredega

Teatame kurbusega, et lahkunud on meie 
kallis memme

LAINE LINK
10.02.1930–9.07.2022

Leinavad lapselapsed peredega ja minia.

Ärasaatmine 19. juulil kell 12 
Tartu Krematooriumi suures saalis

Üks elutee on käidud,
üks süda vaikinud ...

Kallis Hilje lähedastega. 
Tunneme kaasa 

LAINE LINGI
kaotuse puhul.

Auna pere 

Meie meenutustes 
elad ikka edasi …

LAINE LINK

      Mälestame endist Kuremaa 
tehnikumi piimanduse õppetooli

    edasiandjat. 

1958. a A-kursuse lõpetanud

Südamlik kaastunne Jaanekile 
ja Martinile peredega ema

ANNIKA RAUDSEPA
kaotuse puhul.

Töökaaslased 
Transwood Tehnika OÜ-st 

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb …

IVAR KALDA

Maailma parimat naabrimeest 
mälestab Galina perega

Südamlik kaastunne Keidile 
lastega ja Raidile kalli 

isa ja vanaisa

IVAR KALDA
surma puhul.

Kuremaa Ujula kollektiiv

Mälestame head sõpra.

RIVO ÕUNPUU

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Tarvo perega

Mälestame abivalmis ja 
sõbralikku majanaabrit. 

Avaldame kaastunnet Liiale 
kalli elukaaslase, Keidile ja 

Raidile kalli isa ning kõikidele 
lähedastele 

IVAR KALDA 
kaotuse puhul.

 
Ene ja Valter

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

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

 ■Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont.   
Tel 5638 1774.

 ■Soov vahetada renoveerimist 
vajav 2-toal krt Jõgeval, 3-toal 
renoveerimist vajava krt vastu 
Jõgeval 1. või 2. korrusele.  
Tel 5568 2820.

 ■Korstnapühkija Renee, akti 
väljastamine, tel 5395 2275.

Üks elutee sai lõpuni käidud ...

Mälestame head 
kursusekaaslast 

JUTA SOOD 

1967. aastal Vana-Võidu
Tehnikumi lõpetanud

Su tugev elutahe väsis, 
ränk haigus murdis elupuu.

Südamlik kaastunne 
lähedastele 

IVAR KALDA 
surma puhul.

Jarmo perega, Ene ja Mare

JÕGEVA VALD

Jõgeva vallavalitsus avalikustab valla arengukava muutmise 
eelnõu valla kodulehel ja paberkandjal vallamajas, teenuskes-
kustes ja raamatukogudes. Ettepanekuid arengukava muutmise 
eelnõu kohta saab esitada kuni 18. augustini 2022. a  vallava-
litsuse kantseleisse ja teenuskeskustesse või e-posti aadressil 
info@jogeva.ee. Kõik huvilised on oodatud osalema arengukava 
muutmise eelnõu avalikel aruteludel alljärgnevatel päevadel 
(algus kõikjal kell 17.30):

15. augustil 2022 Vaiatu rahvamajas
16. augustil 2022 Palamuse rahvamajas
17. augustil 2022 Jõgeva kultuurikeskuses

Südamlik kaastunne 
Raidile isa 

IVAR KALDA
surma puhul.

Naabrid väiksest tornist

Teatame kurbusega, 
et on lahkunud 

ENE ZELINSKI
29.07.1951–09.07.2022

Leinavad omaksed

Südamlik kaastunne Jessicale 
ja Ergole armsa pisipoja

KLAIDI
kaotuse puhul.

Ülo, Jaano, Hele-Mall


