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Põltsamaal

MÜÜK

OST

MITMESUGUST

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

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Ostan vana talukoha metsas või 
põllu. Ligipääs pole oluline. Hind kuni 
250 000 €. Peeter tel 514 3205.

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
lauanõusid, tarbeklaasi, kuld- ja 
hõbeesemeid, hambakulda jm 
vanavara. Tel 5804 6910.

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

 ■Ostan seisma jäänud T-150, 
Saksa heinapressi, GAZ- või 
ZIL-kallaja, võib vajada remonti. 
Tel 5604 0533.

 ■Ostan DT-75 linttraktori, kom-
baini NIVA või Jenissei. Võivad 
vajada remonti.  Tel 5606 2063.

 ■Ostan automaatkäigukastiga 
auto. Tel 5434 0824.

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

 ■Niitmisteenus hooldusniiduki-
ga. Tel 5624 1549.

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

 ■Katuste- ja fassaadide pesu, 
värvimistööd ja rennide puhas-
tus. Tel 5638 8994.

Kas ema südant tunned Sa?
Nii õrn, nii kindel muutmata.
Südamlik kaastunne Annelile

armsa ema
VILMA KOLLI
surma puhul.

Naabrid 
Pedokand ja Söderholm

Avaldame kaastunnet 
Urmasele kalli venna 

HINDREK JAANUPI 
kaotuse puhul.

 
ANK MET OÜ

 ■Ohtlike puude langetamine ja 
puude hoolduslõikus, okste 
hakkimine ja materjali äravedu. 
Arbotur.ee, tel 5668 9761.

 ■Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine ja rõngaste vahe-
tamine. Tel 5840 0240.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Annan rendile kümblustünni 
Põltsamaal. Tel 5355 1996.

 ■Raamatupidamisteenused (k.a. 
aastaaruanded). Tel 5554 1869.

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

 ■Rakkekaevude puhastamine ja 
kaevamine. Tel 5634 4807.

polluvara@vestman.ee
Tel 5340 4975

Ostame põllumaad
Võimalik müük tagasiostuõigusega

Ajajõgi voolab, lõpeb leinatee, 
kuid ema süle sooja 

Sa tunned kaua veel ... 

Kallis Maive.
 Südamlik kaastunne armsa ema 

MARVE SIIMANNI 
kaotuse puhul.

Endised klassikaaslased 
keskkooli päevilt

Valus on mõelda,
et Sind enam ei ole
ja iial Sa sõprade juurde 
ei tule ...

Sügav kaastunne Maivele 
ja Mardile peredega kalli ema ja 

vanaema
MARVE SIIMANNI

kaotuse puhul.
Georg, Riina, Helga, Karl, Ly

Vaikib rõõm ja mure, 
kõigest jääb järele miski, 

mis ei sure. 

Südamlik kaastunne 
Maivele kalli ema 

MARVE SIIMANNI
 kaotuse puhul. 

Maiu ja Rita

Ema – kaevutee ja ojavulin 
ja lõpmata palju hingehead ...

 Meie siiras kaastunne Maivele 
lähedastega armsa ema 

MARVE SIIMANNI 
lahkumise puhul. 

Sõbrad Inga, Maris, Ants, 
Mare, Toomas, Eve, Rein

Mõnikord seisatub hetk, 
kuhu sõnad ei mahu ...

 
MARVE SIIMANN

Mälestame kallist kaasteelist 
ja sõpra, avaldame kaastunnet 

kõigile lähedastele. 

Aune ja Tiit

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli 

ILMAR ANNUKI 
kaotuse puhul. 

Vend lastega

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Raili Rosaliele, 
Ernale, Elmile ja Juhanile 
peredega kalli venna 

HEIRICH KERBI 
kaotuse puhul. 

Laine laste peredega

Südamlik kaastunne 
Mardi, Ene peredele 

ja Annelile kalli 

VILMA KOLLI 
lahkumise puhul. 

Gunnar ja Tiiu

Mälestame armast vennanaist 

VILMA KOLLI 

ja avaldame kaastunnet lastele 
Annelile, Enele ja Mardile perekondadega. 

Aadu laste peredega

Kas ema südant tunned sa? 
Nii õrn, nii kindel, muutmata ... 

Südamlik kaastunne Enele, Annelile ja Mardile 
peredega kalli ema, ämma ja vanaema 

VILMA KOLLI 
kaotuse puhul. 

Jaan ja Vaike ning Jana, Aili ja Aare peredega

Südamlik kaastunne 
Annelile kalli ema

VILMA KOLLI
kaotuse puhul.

Hele-Mall, Evi, Aime

Sellest, kelle aeg Su kõrvalt viis 
on taevas saanud Sinu kaitseingel. 

Ta on Su kõrval alati ... 
                                    (V. Osila) 

Südamlik kaastunne Enele 
lähedastega kalli 
VILMA KOLLI

lahkumise puhul.
 Tantsurühm Sirtsuline juhendajatega

Sellest, kelle aeg su kõrvalt viis,
on taevas saanud Sinu kaitseingel,

ta alati Su kõrval on ka siis,
kui headus silitab või õelus salvab, 

ta ikka valvab.
                                (V. Osila)

LAINE KRUUSAMÄE
Mälestame ja avaldame 
kaastunnet Kaile pojaga.

Evi ja Raivo Kittus

Mälestame kallist 
klassiõde

MARVE SIIMANNI

Avaldame südamlikku 
kaastunnet omastele.

Klassikaaslased 
1956. aasta lennust

ILMAR ANNUKI 

ärasaatmine kodutalust  toimub 
19.06.2021 kell 14. 

Muldasängitamine Kodavere kalmistule, 
peielaud Kadrina kõrtsis kell 17. 

Omaksed

võtab tööle alates 2021/2022. õppeaastast

• inglise keele õpetaja (17 tundi nädalas);
• logopeedi (0,5 ametikohta lasteaias);
• liikumisõpetaja (0,25 ametikohta lasteaias);
• koka Saduküla rühma.

Sooviavaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia
saata hiljemalt 30. juuniks 2021  kooli direktori 
meiliaadressile: kaja.reiman@siimustilak.edu.ee

Info tel 5342 7758

SIIMUSTI LASTEAED-ALGKOOL

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste tee ... 

Südamlik kaastunne Enele 
perega kalli ema, ämma ja 

vanaema 

VILMA KOLLI 
kaotuse puhul. 

Sveta, Kaia, Mihkel, 
Silver ja Mart peredega

Sel õitsval jaanikuul 
jäi kurvaks koduõu 
ja tühjaks tuba ... 

Südamlik kaastunne Annelile, 
Enele ja Mardile peredega kalli 

ema ja vanaema 
VILMA KOLLI 
kaotuse puhul.

 Terje, Mati, Valentina, Tamara

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

 ■Lõhutud küttepuud (kask, lepp). 
Kõik pikkused. Tel 524 5516.

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

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

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 L – 
2.50 €), kuiva kaske (30 cm, 40 
L – 3.00 €), kasepuidubriketti 
alusel (960 kg, 150 €), turbabri-
ketti alusel 140 €, pellet 975 kg 
(hele, 8 mm), 195 €. Vedu tasuta. 
Tel 5373 3626.

 ■Müüa lõhutud küttepuud koha-
letoomisega. Samas müüa 3 m 
küttepuid. Tel 522 0946.

 ■Automüük.ee

 ■Konservikarbid, kaaned, kaa-
netajad, roostevabad autoklaa-
vid. 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 soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine.   
Info tel 5196 2628 või 5354 3002.

 ■Müün 4-aastaseid mägimänni-
istikuid. Info tel 503 1688.

 ■Müüa suur veevann (alumiinium) 
ja rootor kartulivõtumasin.   
Tel 529 4971.

 ■Lemeks Jõgeva: metsakinnis-
tuid ja raieõigust. Tel 504 3611.

 ■Müüa soodsalt lõhutud kuivad 
ja märjad küttepuud. Kamina-
puud ja lehtpuuklotsid võrkkot-
tides, transport. Tel 5661 1335.

 ■Otse tootjalt preemium pellet (6 ja 
8 mm) al 179 €, pakitud kasepuit-
brikett al 130 €, turbabrikett 130 €, 
pakitud kivisüsi al 240 €, kuivad  
kütteklotsid võrgus  al 1,70  €. Vedu. 
Tel 506 8501.

 ■Kütteladu24 – pakutud materjali 
parim valik ja hinnad Jõgeva-
maal. Tel 520 2190. 

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

Ajalehte saab 
järgmiseks kuuks 

tellida ja 
tellimusi uuendada 

toimetuses 
ning kodulehel 

www.vooremaa.ee/
tellimine

22. juunini

 ■20. juunil kell 11 Jõgeva Bap-
tistikoguduses Kesk 15 küla-
lisjutlustaja ÜLO NIINEMÄGI 
Oleviste kogudusest.

Kõike võib tahta, karta ja loota,
seda mis tuleb,

mitte keegi ei oota ...
           (B. Alver) 

Siiras kaastunne Ülarile 
kalli venna

HEIKI KUMPASE
kaotuse puhul.

Kesk 4 majarahvas


