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MÜÜK

OST

MITMESUGUST 13. ja 14. augustil  
kell 9–16 

Põltsamaal  J. Kuperjanovi tn l  

Tel 5805 0167, 
laadakorraldus@gmail.com

Tulge ostma ja kauplema!

LÕIKUSKUU 
LAAT

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

 ■Müüa kuivi küttepuid.   
Tel 515 3086.

 ■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.

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

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

 ■Müüa või vahetada korter, maja 
vastu Voorel. Tel 5192 4955.

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

KAIA KURG

Mälestame kauaaegset 
töökaaslast.

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

MTÜ Ida-Eesti 
Jäätmehoolduskeskus

Kallis Liivi.
Siiras kaastunne ema 

TIIU MATVEI 
kaotuse puhul. 

Töökaaslased 
ASist Cobra Grupp

ÜLO KARU 

Kallid Enely Kask perega, 
ema ja õed peredega.

 Meie siiras kaastunne teile 
kaotuse puhul. 

Ülle ja Alar

Südamlik kaastunne 
lähedastele 

ÜLO KARU 
surma puhul.

 
Eha, Aimi ja Madis

Teatame sügava kurbusega, et lahkunud on 
kallis ema, vanaema ja vanavanaema

HELVE TEEVER
16.12.1932–8.08.2021

Omaksed

Ärasaatmine 14. augustil kell 12 Äksi kirikus. 
Lilli ja pärgi palume mitte tuua.

Kustus elu, vaikis valu ...

Avaldame siirast kaastunnet 
Marjele ja laste peredele kalli 

abikaasa, isa ja vanaisa
KOIT RÄGA

kaotuse puhul.

Milvi, Evi, Endla, Helle, Ilmar, 
Toivo, Eino ja Maret

Nad ei lahku oma 
lähedastest.
Nad lihtsalt lakkavad 
olemast lähedal.

Mälestame
MATS SARAPUUD

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Perekond Aas

Mälestuste udu katab käidud tee.
Meie südames Sa elad ikka veel ja veel.

ELLI  AMANDA ESTORN

100. sünniaastapäeval mälestavad 
neli nooremat põlvkonda

Südamlik kaastunne 
Marjele lähedastega

KOIT RÄGA
surma puhul.

Jõgevahe Pere Memmed 
ja juhendaja Elle

Südamlik kaastunne Veljole ja 
Serenale kalli isa ja vanaisa 

MATS SARAPUU 
kaotuse puhul. 

Kätlin, Janno ja Kersti

Avaldame kaastunnet Marjele 
laste ja lastelastega kalli 

KOIT RÄGA 
surma puhul. 

Taimi, Egon, Egert perega 
ja Evelin perega

Mälestuste päikesekullas 
jääd Sa ikka meiega ... 

Avaldame südamlikku kaastunnet Tiiule ja 
Ilmi peredele kalli abikaasa, venna, onu 

ILMAR VELSI 
11.10.1943–06.08.2021 

kaotuse puhul. 

Malle laste ja lastelastega

Siiras kaastunne 
perekond Kogerile kalli 
venna, onu ja vanaonu 

ILMAR VELSI 
kaotuse puhul. 

Perekond Luhalaid

Mälestame sõbralikku 
majanaabrit 

ANATOLI ANTONOVIT 

Südamlik kaastunne Mallele kalli 
elukaaslase kaotuse puhul.

 Korteriühistu Keraamika 13

KALJO POOM 

09.01.1937–06.08.2011 

Oled meie mälestustes.

 Lesk ja lapsed

Mälestame 

EVI LEPIKSOOD 

Sügav kaastunne lähedastele.

 Endised majanaabrid 
ja Riina, Valli, Ene, Urve

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

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

 ■Müüa õhkjahutusega kahesilind-
riline diiselmootor 2kvd8svl.  
Tel 5786 2676.

 ■Arli Puukool müüb viljapuid, mar-
japõõsaid, maasika-, mustika-, 
vaarika-, viinapuutaimi ja muid 
istikuid reedel,13.08: Mustvee 
turul 10–13, Torma 13.15, Jõgeva 
turul 14.15; pühapäeval, 15.08 
Avinurme bussipeatuses 10–11.  
Info ja tellimine tel 518 8465,   
http://www.arlipuukool.ee

 ■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 maamaja. Tel 505 7345.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

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

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

 ■Ohtlike puude langetamine, 
hooldus, kändude freesimine 
ja tekkinud jääkide äravedu. 
Info@vikatimees.eu 5666 7776.

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

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

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

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

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

KOIT RÄGA

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet lähedastele.

Jõgeva Keskkooli 12. lend

Kustus elu, 
vaikis valu ... 

Mälestame 
ILMAR VELSI

Avaldame kaastunnet 
lähedastele. 

Aili, Elmi ja Ülari

Mälestus jääb elavate hoida.

Avaldame kaastunnet Liivile, 
Terjele ja Margusele peredega
ema, vanaema, vanavanaema 

ja ämma

TIIU MATVEI
kaotuse puhul. 

Korterikaaslased

Tuul nii tasa 
puude ladvus liigub, 

linnud unelaulu 
laulavad ... 

Mälestame kauaaegset kooli 
direktorit ja õpetajat 
EVI LEPIKSOOD 

Südamlik kaastunne 
lähedastele. 

Voore kooli pere

Lein ei mahu sõnadesse, 
alati jääb südamesse. 

Meie südamlik kaastunne 
kõigile lähedastele kalli 

ILMAR VELSI 
surma puhul.

 
Anu ja Mait perega, Andres

JÕGEVA KULTUURIKESKUS 
võtab tähtajalise lepinguga tööle 

Perenaise tööülesanded: 
* Igapäevane ruumide puhastamine ja korrastamine 
* Kohvi- ja banketilaudade koristamine ja nõude pesemine 
* Pesu pesemine 
* Ruumide ettevalmistamine vastavalt sündmusele 
* Suurpuhastuste korraldamine 
* Kultuurikeskuse ümbruse korrashoid 

Nõudmised kandidaadile: 
* Füüsilise koormuse talumine 
* Ausus ja kohusetundlikkus 
* Hea suhtlemisoskus 

Omalt poolt pakume: 
* Rõõmsameelset kollektiivi 
* Kaasaegset töökeskkonda 
* Osalemist kultuurikeskuse sündmustel 

Tööle asumise aeg: 1. september 2021 

Sooviavaldus ja CV palun saata hiljemalt 23. augustiks 
2021 e-mailile info@jogevakultuurikeskus.ee või tuua kultuu-
rikeskuse administraatori lauda

PERENAISE
Kallis Aino!

Oled jõudnud auväärsesse ikka,
et aastate lennus jääks 

püsima kevad,
et oleks Sul tervist, rõõmu,

 jaksu veel enam.

Maie ja Juta

Õnnitleme sünnipäeval!

97
Jõgevamaa Koostöökoda 

annab teada, 

Taotlusi võetakse vastu Jõgevamaa Koostöökoja 
eevõtluse investeeringute meetmetes 1.2 ja 
kogukondade investeeringute meetmetes 2.2.
 
Täpsem info taotlemise ngimuste ja infopäevade 
kohta www.jogevamaa.com
Soovijatel on võimalik kokkuleppel tulla tasuta 
nõustamisele Jõgevamaa Koostöökoja kontorisse.

Info tel 5307 0870

et Leader-projekde taotluste vastuvõ on avatud 
11. septembrist kuni 22. septembrini 2021. aastal 

e-pria keskkonnas.


