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MITMESUGUST

Vaimastvere Kool 
otsib oma kollektiivi

* ÕPILASKODU KASVATAJAT – 0,75 ametikohta

Avaldus ja haridust tõendavad dokumendid palun saata 
elektronpostile või kirja teel hiljemalt 1. novembriks 2021 
aadressil: Vaimastvere Kool, Vaimastvere 48401, 
Jõgeva vald, Jõgeva maakond.
Info tel 503 6940, e-post: vaino.ling@vaimastverekool.ee 

 ■Müüa soodsalt lõhutud kuivad ja 
märjad küttepuud. Kaminapuud 
ja lehtpuuklotsid võrkkottides, 
transport. Tel 5661 1335.

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 
L – 2.65 €), kuiva kaske (30 cm, 
40 L – 3.10 €), kasepuidubriketti 
alusel (960 kg, 200 €), turbabri-
ketti alusel 160 €, pelletit 975 kg 
(hele, 8 mm), 200 €. Vedu tasuta. 
Tel 5373 3626.

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

 ■Otse tootjalt pakitud kandiline ka-
sebrikett, pakitud turbabrikett, 
preemium pellet 6 ja 8 mm, paki-
tud 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 villaseid sokke (nr 37-46) 
8 €/paar. Tel 5852 9226.

 ■Konservikarbid, kaaned, kaane-
tajad, roostevabad autoklaavid. 
Tel 506 8501.

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

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

 ■Lemeks Jõgeva: metsakinnistuid 
ja raieõigust. Tel 504 3611.

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

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Ostan korteri Jõgeva linna. Võib 
vajada remonti. Tel 529 0048.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

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

 ■Otsime Jõgeva linna talve hoo-
ajaks (al 01.11.2021– 30.03.2022) 
autojuht-traktoristi.   
Tel 5340 6558.

 ■Ostan vanu münte ja paberraha-
sid. Tel 5804 6910.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

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

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

 ■Ohtlike puude langetamine, kän-
dude freesimine. Korrastusraie. 
Tel 5364 5833.

 ■Katuste- ja fassaadide pesu, vär-
vimistööd ja rennide puhastus. 
Tel 5638 8994.

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

 ■Rakkekaevude kaevamine, pu-
hastamine ja süvendamine.  
Tel 5634 4807.

 ■Naispensionär Ida-Eestist soo-
vib tutvuda autoga meespen-
sionäriga. Helista tel 5480 0193.

Südamlik kaastunne 
Aivarile ja Tiidule 
peredega kalli ema

VAIKE EINA
kaotuse puhul.

Viive, Vello, Sulev, Siiri

Kaob seegi, 
mis kord olnud, vaikusse ...

                                 (M. Traat)

TAIVO JÄNES
11.12.1940–13.10.2021

Mälestame.
Avaldame kaastunnet 

perekonnale.

Jõgeva Keskkooli 12. lend

TAIVO JÄNES 
11.12.1940–13.10.2021

Jõgevamaalt pärit metsameest 
ja maletajat mälestavad
endised kolleegid Eesti 

Metsakorralduskeskusest

Avaldame kaastunnet 
Ly Antile kalli isa

 
ENDEL ANTI

kaotuse puhul.
    

  C. R. Jakobsoni nim
Torma Põhikooli 
ja lasteaia pere

Kustus elu, vaikis valu, 
mälestus jääb alati. 

Südamlik kaastunne 
Lyle kalli isa 

ENDEL ANTI
kaotuse puhul. 

Linely tantsijad

Südamlik kaastunne 
Leale ja Margusele kalli 

ENDEL ANTI
kaotuse puhul. 

Rahvatantsurühm 
Paunvere Tootsid-Teeled

Kas kuuled kuis nutab su kodu, 
su puudust leinates sääl.

Talle kaaslaseks vihmade sadu, 
kus piiskadel pisara hääl.

ENDEL ANT

Südamlik kaastunne 
lähedastele.

Urve, Priit, Urve, Elle

Ei leia lohutust, ei leia sõnu, 
mis leevendaks 

te leina ja valu ...

Südamlik kaastunne Ehale ja 
lastele peredega kalli

ENDEL ANTI 
surma puhul.

Seltsingu Ühine Pere liikmed

Mälestame tublit 
naabrimeest 

HELDUR VOLKI

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Perekonnad Rähn, Kask, Hingla

Kallis Aino.
Mälestame armsat 

ANGEELIKA MIILI

ja avaldame sügavat 
kaastunnet kõigile lähedastele.

Endla ja Õnne

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa ...

Südamlik kaastunne Ainole 
kalli tütre 

ANGEELIKA MIILI
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased 
lasteaiast Karikakar

Tiit!
Otsi ikka uusi radu,
ideid ja mõtteid olgu sadu!

Õnnitleme!
Vooremaa toimetus

Avaldame kaastunnet 
Geale armsa isa 

ENDEL ANTI 
kaotuse puhul.

 
Mustvee lasteaia Sipelgapesa 

rühma lapsed ja lapsevanemad
Teised vaagigu su vilju,

sa ent sirbi tasahilju
pistad räästa-pilusse.
Kandes elu sirvilaudu,

lähed kõrge ukse kaudu
ära mätaste vilusse.

                         (Betti Alver)

Lahkus kallis tädi
VALVE LEPIKO

28.06.1928–15.10.2021

Südamlik kaastunne Üllele, 
Tiiale ja Raivole järeltulijatega.

Leinab õetütar Aire laste 
peredega

Suur tänu, kes hääletasid nr 113
 Urmas Trossi poolt. 

Küll jäi seekord volikogu mandaat saamata, 
kuid järgmised valimised on juba 

nelja aasta pärast.
Suur tänu ja loodame, et valitud volikogu 
liikmed pühenduvad ikka Teie nimel vallas 

küsimuste lahendamisele.

Austatud 
Mustvee valla valijad! 

Ajalehte saab järgmiseks kuuks tellida 
ja tellimusi uuendada  toimetuses ning 
kodulehel www.vooremaa.ee/tellimine
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