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Vaimastvere  Kool 
otsib oma kollektiivi

* Huvijuhti            - 0,5 ametikohta

Avaldus ja haridust tõendavad dokumendid palun saata elekt-
ronpostile või kirja teel hiljemalt 27. septembriks 2021 

aadressil: Vaimastvere Kool, Vaimastvere 48401, 
Jõgeva vald, Jõgeva maakond.
Info tel 503 6940, e-post vaino.ling@vaimastverekool.ee 

 ■Kadunud ühe silmaga suurt 
kasvu pikakarvaline helebeež 
kass. Läks kaduma 23.08.21 
Laiusevälja külast, Jõgeva maa-
konnast. Kass on sõbralik ja 
reageerib nimele Hugo. Hugol on 
krooniline neeruhaigus, mistõttu 
vajab ta spetsiaalset ravitoitu ja 
pidevat kliinilist jälgimist. Kui oled 
teda kasvõi märganud või tead, 
kus ta on, helista kindlasti +372 
5348 5647. Leidjale ka vaeva-
tasu! Ootame väga Hugot koju!

 ■Ostan raamatud sarjast "Seik-
lusjutte maalt ja merelt".  
Tel 5804 6910.

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

 ■Otse tootjalt pakitud kandiline 
kasebrikett, pakitud turbabrikett, 
preemium pellet 6 ja 8 mm, pakitud 
kivisüsi, kuivad kütteklotsid.  Vedu. 
Tel 506 8501.

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

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

AS Cobra Grupp

Kaido 
Kase

13.09 Juubeli puhul soovime 
Sulle, kallis isa, vanaisa 
ja vanavanaisa,
kõige tugevamat tervist, 
õnne ja maailma 
muhedaimat meelt!

Tüed Maire ja Mae peredega

90

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

 ■Müüa Saksa eetrit.   
Tel 5650 7985.

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

 ■Müüa talinisu seemet Edvins 
C2. Tel 522 4682.

 ■Müüa villaseid sokke (nr 37-46) 
8 €/paar. Tel 5852 9226.

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

 ■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.

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

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

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Palamuse Agro ostab põllumaid 
võib pakkuda ka rendimaid.  
Tel 557 3232.

 ■Ostan maja Jõgevale.   
Tel 5566 1629.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.
 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

Palamuse
O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 

annab avaliku enampakkumise korras 5 aastaks 
üürile kohvikuruumid üldpinnaga 30 m2 muuseumi 
külastuskeskuse hoones aadressil Köstri allee 3, 
Palamuse alevik, Jõgeva vald.

Üüri alghind avalikul enampakkumisel ühe ruutmeetri eest 
kuus on 5 eurot (lisandub käibemaks) kuus. 
Pakkumuste esitamise tähtaeg lõpeb 
30. septembril 2021. a kell 12.00.

Avaliku enampakkumise tingimused koos lisadega muuseumi 
kodulehel www.palamusemuuseum.ee 
Info Arne Tegelmann, tel 514 8723.

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

 ■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

 ■Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

 ■Polsterdame uksi. Tel 550 7679.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Riinale perega ema

MARTA VILU
kaotuse puhul.

Aili ja Jaanus perega

Seal, kus sulgub 
eluraamat,
algab mälestustemaa ...

Avaldame siirast kaastunnet
Riina Mägile perega kalli ema

MARTA VILU
surma puhul.

Naabritalust sõbrad  
Ants ja Ester 

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa...

Avaldame sügavat kaastunnet 
Annele perega kalli ema 

MARTA VILU
kaotuse puhul.

Jõgevamaa Gümnaasiumi koolipere

Nii elus kui muinasjutus,
 jääb suurimaks otsijaks Hing ...                           

(J. Leesment)
 

Oleme mõtetes Sinuga, 
Riina Mägi, kui jätad hüvasti 

oma kalli ema
MARTA VILUGA 

Sinu Palamuse segakoor 
Kuus Õuna

Mälestame head ja 
kohusetundlikku ühistu liiget 

AILI MAIRE HAINI

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele ja omastele.

KÜ Tähe 2, Jõgeva linn

Südamlik kaastunne abikaasa 
Ervinile, lastele Andrejle ja

Marinale armsa ema ja abikaasa

TAMARA REISENBUKI
lahkumise puhul.

Alina Uleksina pere

Aeg annab, aeg võtab
aeg mälestused jätab ...

Südamlik kaastunne abikaasale,
lastele peredega ja kõigile lähedastele

kalli 
TAMARA REISENBUKI 

surma puhul.

Erna ja Kaljo laste peredega

Head naabrit

TAMARA REISENBUKKI

mälestavad ja avaldavad 
südamlikku kaastunnet 

abikaasale ja lastele
peredega.

Ülla ja Andres

Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid ...

TAMARA REISENBUK
1953–2021

Leiname ja mälestame 
abivalmis, aiatarka ja head 

naabrit. 
Sügav kaastunne abikaasa 
Ervinile, lastele peredega, 
sugulastele ja sõpradele. 
Muld mälestusi ei võta.

Oleme alati Ervinile toeks.

Perekonnad Bauman, 
Valdek, Talur, Lille, Kohal

Mälestame
REET LUUKAT

Avaldame kaastunnet omastele.

Oskar Lutsu Palamuse 
Gümnaasium

 Puhka rahus, 
hea naabrinaine 

REET LUUKA

Raigo ja Anneli, Hillar ja Evi

Vaikselt kustus elutuli,
põlema jääb küünlaleek ...

Mälestame kurbuses kauaaegset 
sõbralikku naabrimeest

LEMBIT KANGROT
ja tunneme siiralt kaasa poeg Erkile.

Perekonnad Pakkanen ja Vend 

Tuul puude ladvus 
tasa kiigub
me vaikselt leinas 
langetame pea ...

Mälestame ühistu liiget
MAIME PEKKI

Avaldame kaastunnet omastele.

Puurmani Põllumajandusühistu

Sulgunud on eluraamat, 
algab mälestustemaa ...

Teatame sügava kurbusega, et 
on lahkunud meie kallis ema, 

vanaema ja vanavanaema

MAIME PEKK
23.04.1937–06.09.2021

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine laupäeval, 
11. septembril kell 11 kodust.

Muldasängitamine
 Kursi kalmistul.

Üks tee on lõpuni käidud
üks süda on vaikinud ...

MAIMU PEKK

Südamlik kaastunne kõigile 
lähedastele.

Perekond Pihlak

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet lähedastele

MARKO TAMME
lahkumise puhul.

Töökaaslased Kaberland 
Tootmine OÜ-st 

 ■Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, süvendamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240.

 ■Ohtlike puude langetamine, 
kändude freesimine. Korras-
tusraie. Tel 5364 5833.

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

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

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

Avaldame kaastunnet 
Annele perega kalli ema,

ämma ja vanaema

AINO KINEPI
surma puhul.

Aianaaber Tellissaare tn 7 


