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MÜÜK
OST

MITMESUGUST

 ■Ostan Toyota marki sõidukeid. 
Tel 5896 1576.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan maja Jõgevale.   
Tel 5566 1629.

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

 ■Ostan kasutu/katkise mootorsae 
ja võsalõikaja. Tel 529 7816.

 ■Ostan igas seisukorras sõidu-
keid. Vajadusel kustutan arvelt. 
Tulen järele puksiiriga.   
Tel 5802 5654. 

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

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

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

 ■Tutvun 26–46 a neiuga koos-
elu eesmärgil. Tel 5595 1586.

 ■Üürile anda 2-toal möbl korter 
Jõgeval. Tel 5556 5467.

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

HELGI KIIS
05.03.1934–06.10.2006

Mälestame kallist abikaasat, ema, 
vanaema, vanavanaema ja ämma tema

15. surma-aastapäeval.

Lesk ja tütred peredega

Avatud kõrvitsatoitude kohvik!
Kõrvitsalaternate lõikamise võistlus. Võta kaasa töövahendid nuga, 
kindad, küünlad. Parimatele auhinnad, võitjale 100 €!
Eriauhind huvitavamas kostüümis osalejale!
Osavõtutasu 7 €, lapsed tasuta. (Arveldamine sularahas)

Tapiku küla platsil 
9. oktoobril  kell 14

Üritusel osalemiseks esita tõend 
Covid-19 nakkusohutuse kohta, kohapeal kiirtest 3 €

15.00 Seto Lauluselts Ilolang
16.30 Nedsaja Küla Bänd
19.15 Tuleshow

Päeva juhib Eleri Tiit

(Kõrvitsapäev 4)Halloweeni festival 
Koidula Puiste! 75

Südamlikud 
õnnesoovid juubeliks!

Anni, Kauri, Kristo, 
Anneli, Kati, Rein

Tugevat tervist
ja jõudu!

ugevat tervist

Alfred Kastan!

Töökaaslased 
autobaasi päevilt
Aare, Mati, Tiit

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

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

 ■Katuste- ja fassaadide pesu, 
värvimistööd ja rennide pu-
hastus. Tel 5638 8994.

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

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

 ■Kadunud lapse lillat värvi ra-
hakott, õigemini paluks leidjal 
tuua rahakott Palamuse poodi 
või kooli majahoidja kätte. Aitäh, 
et õpilaspileti saatsite, kuid soo-
viks ka rahakotti, raha, kui sees 
oli, ei olegi oluline, maksan ka 
leiutasu. Rahakotti Te nagunii 
avalikult kasutada ei saa, kuna 
on ainulaadne ja kergesti ära-
tuntav. Tel 5699 7492.

 ■Otsime Jõgeva linna talve 
hooajaks  (a l  01.11.2021– 
30.03.2022) autojuht-trakto-
risti. Tel 5340 6558.

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

 ■Otsin aiatraktori teenust osu-
tavat inimest. Aiamaa suurus 
15 m pikk, 5,6 m lai. Asukoht 
1 km Jõgeva linnast. Tel 5300 
3042. 

 ■Vajatakse hooldajat.   
Tel 5332 6253.

 ■Müüa heas korras Citroen C-3 
(automaat), 2003. a. Tel 524 4176 .

 ■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.

 ■Müüa lõhutud kuiva kuuse ja 
lepa küttepuid. Tel 5348 2206.

 ■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 vanaaegseid jalgrattaid, 
sääreväristajaid, nende raame 
ja muid osi. Ostan vene autode 
ja tsiklite osi. Tel 510 2349.

 ■Ostan Ford Sierra, Scorpio või 
BMW, aasta kuni 97.   
Tel 5632 3142. 

On lahkunud

TOOMAS PALANEN
18.12.1959–28.09.2021

Ärasaatmine 
9. oktoobril kell 11

Torma kabelist.

Leinab vend Mati 

Avaldame kaastunnet
Helgile ja tema perele

HELDUR SIIMU

lahkumise puhul.

Peter perega Kiltsist

Tasa tunde lööb aegade kell,
alles jääb mälestus 

hea ja hell ...

Sügav kaastunne Helgile 
ja Vilvele perega 

kalli abikaasa ja isa
HELDUR-EUGEN SIIMU

kaotuse puhul.

Klassikaaslased Kiltsi koolist

Südamlik kaastunne 
Vilvele perega 

kalli isa

    HELDUR-EUGEN SIIMU
kaotuse puhul.

Ave, Rein ja Helmi

Südamlik kaastunne Helgile 
abikaasa ja Vilvele perega isa

HELDUR-EUGEN SIIMU
surma puhul.

Eili ja Peeter, 
Kersti ja Krista peredega

Südamlik kaastunne Tiiale, 
Estrile ja Triinule peredega

kalli ema, ämma, vanaema ja 
vanavanaema 

LILJA KALMU 
kaotuse puhul.

Ülle, Kristel ja Karmen peredega

JÕGEVA VALD

Jõgeva vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul 
enampakkumisel vallale kuuluva Liipri kinnistu Vä-
geva külas (registriosa number 10123050, katastritunnus 
24701:001:0068, pindala 1890 m2, sihtotstarve üldkasutatav 
maa) alghinnaga 6000 eurot. Osavõtutasu ja tagatisraha ei 
määrata.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 27. oktoobriks 
2021 kella 9 kinnises ümbrikus, millele on märgitud vastava 
kinnistu aadress, Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse aadressil 
Suur 5, Jõgeva linn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aad-
ressile vallavara@jogeva.ee.

 Ühes ümbrikus võib olla üks pakkumine. Pakkumiste 
avamine toimub 27. oktoobril kell 9.05 Jõgeva Valla-
valitsuses Suur 5, Jõgeva linn. 

Kirjalik pakkumine peab sisaldama pakkuja nime ja kontak-
tandmeid, pakkumise summat sõnade ja numbritega, pakkumise 
kuupäeva ja esitaja allkirja.

Mälestame kallist majanaabrit 

VOLDEMAR HEINA

Avaldame
kaastunnet tütrele ja pojale 

peredega.

KÜ Tartu 8 majanaabrid

Sügav kaastunne 
Vilve Viigipuule perega armsa 

ISA
kaotuse puhul.

Kolleegid juuksurist ja Aime

 ■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 3 m küttepuid (kask, lepp), 
min kogus 30 rm, samas müüa 
lõhutud küttepuid. Tel 501 5619, 
773 7274, 5349 9274.

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

 ■Müüa kuivi küttepuid kojuveoga. 
Tel 515 3086.

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

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

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

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

Südamlik kaastunne 
Taimile ema

MARE VAHI
kaotuse puhul.

 
Töökaaslased 

Siimusti lasteaed-algkoolist


