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MÜÜK

OST

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

 ■Müüa kuivi küttepuid.   
Tel 515 3086.

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

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

 ■KAMPAANIA otse tootjalt pree-
mium pellet (6 ja 8 mm) al 179 €, 
pakitud kasepuitbrikett, turbabrikett 
al 130 €, pakitud kivisüsi al 245 €, 
kuivad  kütteklotsid võrgus  al 1,70  
€. Vedu. Tel 506 8501.

 ■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 – 
2.50 €), 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.

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

 ■Automüük.ee

 ■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.

 ■Müüa BMW 520i, 110 kW, 1997. a. 
Tel 5386 4426.

 ■Müüa lühikest kurki Tapikul. 
Tel 5662 5642.

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

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

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

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

Südamlik kaastunne 
Helvele perega kalli 

isa ja vanaisa 

RAIMU HÄÄLME
surma puhul.

Heli ja Kaja peredega

Avaldame kaastunnet 
Raino Häälmele perega kalli

isa ja vanaisa

RAIMU HÄÄLME
kaotuse puhul.

Töökaaslased 
Jõgeva politseist

Saab igaüks meist 
kingituseks aja,

ta kestust keegi meist ei tea.

Südamlik kaastunne kõigile 
lähedastele kalli

RAIMU HÄÄLME
surma puhul.

Eha ja Oleg

Avaldame kaastunnet 
Helvele ja Rainole isa 

RAIMU HÄÄLME 
kaotuse puhul. 

Mart ja Janeli perega

Jõudis igavikku pikk ja väärikas elutee. 
Jää jumalaga. 

ERNST OLT 
25.12.1925–24.07.2021 

Sügavas leinas mälestame oma lõpmata 
heasüdamlikku kallist venda. Meie südamlik 

kaastunne Siinele ning Aivile koos laste peredega. 

Arnold ja Voldemar peredega

Südamlik kaastunne 
Arnoldile venna 

ERNST OLTI 
surma puhul.

 
Osvald, Milvi

Mälestame head sõpra
 

PIRET NURMETALU 
1967–2021 

Katrin ja Mait

Tõde on valus uskuda, 
raske kaotuse lein. 

Mälestan unustamatut 
kallist sõpra 

MAIE PREISI 
Siiras kaastunne abikaasale 

ja tütrele perega.

 Endla

Me vaikses leinas 
langetame pea ...

ÜLO AUS
02.05.1947–21.07.2021

Kaastunne Mallele ja 
lähedastele.

Heili ja Lembit Simmulmann

Mälestame 
kallist

 
AIVO KARU 

Jõgeva 
päevakeskuse pere

Las küünlavalgus 
mälestusi paitab 
ja kaotusvalu 
leevendada aitab ... 

Südamlik kaastunne Endlale, 
Helisele ja Hanna Gretale kalli 

õe, tädi ja vanatädi 
EVI LAUMETSA 
kaotuse puhul. 

Marianne, Ants, Siiri, Ilme, Avo

JÕGEVA VALD

Jõgeva Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi

JÕGEVA LASTEAIA ROHUTIRTS 
DIREKTORI 
ametikoha täitmiseks

Nõuded:
• kõrgharidus;
• juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu-, personali- 
   ja ressursside juhtimise kogemus);
• pedagoogilised kompetentsid (haridusvaldkonnas töötamise 
   kogemus);
• põhjalikud teadmised koolieelse lasteasutuse tegevust 
   reguleerivatest õigusaktidest;
• koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda;
• hea enese väljendamise ja avaliku esinemise oskus.

Pakume:
• rõõmsameelset kollektiivi;
• ametialast arengu- ja eneseteostuse võimalust;
• võimalust rakendada oma ideid ja kogemusi.

Kandidaadil esitada
• motiveeritud avaldus ja CV;
• täiendavad dokumendid kandidaadi soovil.

Avaldus esitada 10. augustiks 2021 aadressile 
helle.kajaste@jogeva.ee.
Täiendav info telefonil  528 3513. 

WWW.OLLY.EE

TERASKATUSED JA VIHMAVEESÜSTEEMID
OTSE TOOTJALT!

VÕTA KOHE ÜHENDUST!
info@olly.ee , 56 980 949
VÕTA KOHE ÜHENDUST!

 ■Salvkaevude puhastamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240.

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

 ■Rakkekaevude puhastamine, 
süvendamine ja kaevamine. 
Tel 5634 4807.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

 ■Katuste ja fassaadide pesemi-
ne ja värvimine. Tel 501 0834.

 ■Kadunud valge suurem kass 
(Siberi Neva Masquerada e), 
kes lahkus kodust 17. juuli õhtul 
Jõgeval, Niidu-Ülase tänava 
piirkonnas.    
Palun helistada tel 506 7625.

RMK ja Keskkonnaministeerium 

kutsuvad Eesti looduse päeva retkedele!
RMK ja Keskkonnaministeerium korraldavad Eesti looduse 

päeva puhul 9.-14. augustini igas maakonnas sealsete 

soode, rabade, niitude ja teiste haruldaste elupaikade

looduskaitsetöid tutvustavad retked. RMK retkejuhid 

tutvustavad loodusväärtusi ning liigirikaste elupaikade 

hoidmiseks vajalikke looduskaitsetöid.

Matkadel osalemine on tasuta.

JÕGEVAMAA

9. august kell 11 Laiuse jääksoo taastamine

Registreerimine ja retkede programm: 

https://www.rmk.ee/eesti-looduse-paeva-retked/osale 

Mälestame

JUTA RAUDA

Töökaaslased Jõgeva
seemneinspektsiooni päevilt

Järgmine

ilmub 10. augustil
Saada kuulutused hiljemalt

5. augustil
 reklaam@vooremaa.ee

AS Cobra Grupp

Antti
Rand


