
Olgu vaikne tuulekohin 
unelauluks Sinule.

Südamlik kaastunne abikaasale
ja kõigile lähedastele kalli 

AstA LAini 
kaotuse puhul. 

Mälestab sõbranna Ilse 
koos poja perega

 ■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

 ■salvkaevude puhastamine,  
remont ja rõngaste vahetami-
ne. Tel 5840 0240.

 ■Korstnapühkimisteenus kutse-
tunnistusega korstnapühkijalt 
(tahmaimuriga). Akti väljasta-
mine. Tel 529 4429.

 ■Annan rendile kümblustünni 
Põltsamaal. Tel 5355 1996.

 ■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.

 ■Hekilõikus. Tel 5569 8290.

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

Loojangul ei ole lõppu.
Aol ei ole algust.  
                (Paul Haavaoks)

       Südamlik kaastunne 
Nelele perega kalli ema 

ja vanaema 
VEERA KOLLi

 lahkumise puhul.

 Viia ja Jaana peredega 

Elulõng sul katkes äkki, 
liialt ruttu kustus päev... 

Südamlik kaastunne Viljo 
ja Teedu perele ning Valdurile

 
PEEP LÕHMUsE 

kaotuse puhul. 

Inge ja Helge peredega

Sügav kaastunne lähedastele 

PEEP LÕHMUsE 

kaotuse puhul. 

Mikk Näduverest

  Siiras kaastunne Jaagule  
ja Raimule kalli venna

 
REin VAiKMÄE 
kaotuse puhul. 

Tädi Ellen ning onu- ja 
tädilapsed peredega

Emale anti uni nii pikk,  
tähtede sära ja igavik...

Siiras kaastunne Nelele 
perega kalli ema
VEERA KOLLi 
kaotuse puhul.

Jõgeva Raamatukogu kollektiiv

Meie siiras kaastunne 
Lindale ja Urmasele kalli 
abikaasa ja isa 

JAAn RUDissAARE 

kaotuse puhul.

 Perekonnad E.Olesk ja 
Karheiding
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MÜÜK Ost

MitMEsUGUst

SUVELAAT

9. ja 10. juulil kell 9–16
Põltsamaal 

Kuperjanovi tänaval

tulge ostma ja kauplema!
tel 5805 0167, 

laadakorraldus@gmail.com

Südamlik kaastunne Aadule, Nelele ja 
Ivarile peredega kalli abikaasa, ema, 
ämma ja vanaema 

VEERA KOLLi 

kaotuse puhul

Mart, Ene peredega ja Anneli

ALBERt LOOK

Avaldame kaastunnet Ennule lastega 
isa ja vanaisa kaotuse puhul. 

Naabrid Allika tn 27, 23, 8, 10 ja 12

Südamlik kaastunne Valdurile, 
Teedule ja Viljole peredega  

poja ja venna 

PEEP LÕHMUsE 

kaotuse puhul. 

Kersti

Sügav kaastunne lähedastele

JAAn RUDissAARE 

kaotuse puhul. 

Laiuse Põllumajanduse 
osaühing

Siiras kaastunne omastele

PEEP LÕHMUsE

kaotuse puhul.

Mälestavad Kuremaa pillimehed 
Tõnu, Aimar ja Vello

ning ansambel RETPOP

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

PEEP LÕHMUsE

kaotuse puhul.

 Toomas perega

Südamlik kaastunne 
Kersti Udele ja Anne Kaupile 

peredega armsa

EMA

surma puhul. 

Mare

Vaba hing – lenda ja 
unista ka teisel pool silmapiiri.

Mälestame säravat dirigenti
PEEP LÕHMUst

Südamlik kaastunne 
lähedastele.

Endise Jõgeva  
Puhkpilliorkestri muusikud

Tunde tasa lööb aegade kell – 
jääb alles mälestus hea ja hell.

PEEP LÕHMUs

Südamlik kaastunne Valdurile 
poja, Teedule ja Viljole 
peredega venna ja onu 

lahkumise puhul. 

Lehte Lõhmus

JAAn RUDissAAR 

Kauaaegset naabrit mälestavad 
Rein ja Endla peredega. 

Südamlik kaastunne Lindale  
ja Urmasele.

Avaneb valguse värav,
viib taevasse sätendav sild.

Südamlik kaastunne Eevi 
Partsule armsa elukaaslase

HEinO KRULLi
kaotuse puhul. 

Maie, Rosa, Anneli

Kallis ema 

Linda Elendt! 89

Tütar Sirje koos Ivariga

Astu kindlalt elurada,
püüa mitte komistada,
õnn siis silitab su pead,
saatus kingib kõike head!

 

E-Piim otsib oma kollektiivi  

OPERAATORIT 
spetsialiseerumisega erinevatele piimatööstuseseadmetele Põltsamaa Meiereis. 
 
 
Meie ootused Sulle: 
Oled töökas ja kohusetundlik. 
Oled täpne, pead kinni tähtaegadest ja kokkulepetest. 
Oskad hoida puhtust. 
 
Tagame Sulle: 
Kohapealse väljaõppe oma ala parimatelt spetsialistidelt. 
Pikaajalise ja stabiilse töösuhte.  
Vahetustega töögraafiku. 
Osalemise koolitusprogrammides ja töö meie tulevikutehases Paides. 
Tasuta terviseteenused ja sportimisvõimalused. 
 
 
Sinu ülesandeks on valmistada parimat juustu puhtast ja naturaalsest piimast 
kasutades selleks meie juures õpitud oskusi ja teadmisi Sulle usaldatud seadme ja 
töölõigu opereerimisel. 
 
 

______________________________________________________________________________ 

Kandideerimiseks saada CV ja sooviavaldus (koos eelneva töökogemuse kirjeldusega)  
aadressil personal@epiim.ee. Lisainfo personalijuhilt Siiri Tammiste, tel. nr +372 52 29 857. 

E-piim on üks Eesti suuremaid juustu- ja võitootjaid. E-piima juustud valmivad sadadest Eesti ja 
Läti piimafarmidest kogutud puhtast ja naturaalsest piimast. Nii võid kindel olla, et Sinu lauale 
jõuab ainult kvaliteetne ja kodumaine toit, mida süües annad oma panuse ka Eesti maaelu 
arengusse. 

 

E-Piim otsib oma kollektiivi  

OPERAATORIT 
spetsialiseerumisega erinevatele piimatööstuseseadmetele Põltsamaa Meiereis. 
 
 
Meie ootused Sulle: 
Oled töökas ja kohusetundlik. 
Oled täpne, pead kinni tähtaegadest ja kokkulepetest. 
Oskad hoida puhtust. 
 
Tagame Sulle: 
Kohapealse väljaõppe oma ala parimatelt spetsialistidelt. 
Pikaajalise ja stabiilse töösuhte.  
Vahetustega töögraafiku. 
Osalemise koolitusprogrammides ja töö meie tulevikutehases Paides. 
Tasuta terviseteenused ja sportimisvõimalused. 
 
 
Sinu ülesandeks on valmistada parimat juustu puhtast ja naturaalsest piimast 
kasutades selleks meie juures õpitud oskusi ja teadmisi Sulle usaldatud seadme ja 
töölõigu opereerimisel. 
 
 

______________________________________________________________________________ 

Kandideerimiseks saada CV ja sooviavaldus (koos eelneva töökogemuse kirjeldusega)  
aadressil personal@epiim.ee. Lisainfo personalijuhilt Siiri Tammiste, tel. nr +372 52 29 857. 

E-piim on üks Eesti suuremaid juustu- ja võitootjaid. E-piima juustud valmivad sadadest Eesti ja 
Läti piimafarmidest kogutud puhtast ja naturaalsest piimast. Nii võid kindel olla, et Sinu lauale 
jõuab ainult kvaliteetne ja kodumaine toit, mida süües annad oma panuse ka Eesti maaelu 
arengusse. 

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

 ■ 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.

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

 ■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.

 ■Automüük.ee

 ■Müüa lühikest kurki (1 €/kg) 
Tapikul. Tel 5662 5642.

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

 ■10. juulil kell 11 müüa Mustvee tu-
rul soodsa hinnaga munejaid kanu.

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

 ■Konservikarbid, kaaned, kaa-
netajad, roostevabad autoklaa-
vid. Tel 506 8501.

Elu on kui laul, on habras ta viis, 
heliseb hetk ja katkeb siis....

Mälestame head sõpra 
PEEP LÕHMUst

Südamlik kaastunne 
lähedastele.

Reet, Uno, Kadri ja Ahto

Sel õitsval heinakuul jäi kurvaks koduõu, tühjaks tuba. 

Meie siiras kaastunne Aadule, Nelele ja Ivarile 
peredega kalli abikaasa, ema ja vanaema 

VEERA KOLLi 
kaotuse puhul. 

Jaan ja Vaike laste peredega

TERAVILJAKUIVATI	
OPERAATORIT

Tööaeg	juuli	kuni	oktoober	(3,5	kuud),	asjalikule	töömehele	
garanteerime	aastaringse	töö	söödatehases.	

Kandidaadilt	hindame	korrektsust,	kiiret	õppimisvõimet,	
pingetaluvust	ja	vajadusel	töötamist	öövahetuses	ja	nädalavahetusel.	

Enda	poolt	pakume	motiveerivat	põhitöötasu	ja	
täiendavat	tulemustasu.	

Töölehakkamine	esimesel	võimalusel.

Kontakttelefon	526	8747

Pro	Grupp	Invest	Söödatehas	otsib

CV	saata	aadressil	info@progrupp.ee

Jõgeva linnas  Lepiku tänavalt 
läks laupäeval, 3. juul i l  ka-
duma ravi vajav noor isane 
kassipoiss.  Palun helistage  
tel 5660 5087, leidjale vaevatasu.

Ajalehte saab järgmiseks kuuks tellida ja 
tellimusi uuendada toimetuses 

ning kodulehel www.vooremaa.ee/tellimine

26. juulini

Meie ootused sulle:
Oled töökas ja kohusetundlik.
Oled täpne, pead kinni tähtaegadest ja kokkulepetest.
Oskad hoida puhtust.

tagame sulle:
Kohapealse väljaõppe oma ala parimatelt spetsialistidelt.
Pikaajalise ja stabiilse töösuhte. 
Vahetustega töögraafiku.
Osalemise koolitusprogrammides ja töö meie tulevikutehases 
Paides.
Tasuta terviseteenused ja sportimisvõimalused.

sinu ülesandeks on valmistada parimat juustu puhtast ja 
naturaalsest piimast kasutades selleks meie juures õpitud 
oskusi ja teadmisi sulle usaldatud seadme ja töölõigu 
opereerimisel.

Kandideerimiseks saada CV ja sooviavaldus (koos eelneva 
töökogemuse kirjeldusega) aadressil personal@epiim.ee. 
Lisainfo personalijuhilt Siiri Tammiste, tel. nr +372 52 29 857.

E-piim on üks Eesti suuremaid juustu- ja võitootjaid. E-piima juustud valmivad 
sadadest Eesti ja Läti piimafarmidest kogutud puhtast ja naturaalsest piimast. 
Nii võid kindel olla, et Sinu lauale jõuab ainult kvaliteetne ja kodumaine toit, 
mida süües annad oma panuse ka Eesti maaelu arengusse.


