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MÜÜK OST
MITMESUGUST

 ■Ostan Toyota marki sõidukeid. 
Tel 5896 1576.

 ■Kuiv küttepuu. Tel 503 6646.

 ■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.

 ■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 €, pellet 975 kg 
(hele, 8 mm), 200 €. Vedu tasuta. 
Tel 5373 3626.

 ■Müüa 2-toal korter Siimustis. 
Tel 5389 5520.

 ■Müüa roller. Tel 522 3880.

Jõgeval müügil
 
Kaupluses Pereraamat 
(Suur 5) 
 
Ajalehe 
Vooremaa toimetuses, 
Kesk-Eesti Ärikeskus 
Jõgeva, Aia 1, teine korrus
(E-N 9-16, R 9-13).

Ostuhuviga võib pöörduda
 ka telefonil 5399 5478. 
 

Raamat  "Jaan Olari 
psühhiaaina siin ja sealpool Soome lahte"

Raamatu hind 15 €

Jõgeval müügil

K
(Suur 5) 

Ajalehe 
V
K
Jõgeva, Aia 1, teine korrus
(E-N 9-16, R 9-13).

Ostuhuviga võib pöör
 k

psühhiaaina siin ja seal

R

JÕGEVA VALD

Jõgeva vallavalitsus võõrandab 27. oktoobri tähtajaga avalikul 
kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluvad korterioman-
did ja kinnistud:  

1. Sadala alevik, Suur tn 10 korter 4 (registriosa num-
ber 19881150, varasem number 2904835, katastritunnus 
81001:003:0139, pindala 109,5 m2) alghinnaga 3 300 eurot; 

2. Sadala  alevik, Suur tn 10  korter 8 (registriosa num-
ber 19881550, varasem  number 2904835, katastritunnus 
81001:003:0139, pindala 89,7 m2) alghinnaga 2 700 eurot. 

3. Leedi küla, Meekärje (registriosa number 6722550, ka-
tastritunnus 81001:001:0543, pindala 4 638 m2, elamumaa) 
alghinnaga 3 500 eurot; 

4. Rääbise küla, Lagendiku (registriosa number 6651250, 
katastritunnus  81001:001:0544, pindala 3 811 m2, elamumaa) 
alghinnaga 3 500 eurot; 

5. Rääbise küla, Pargiääre (registriosa number 3865850, ka-
tastritunnus 81001:001:0410, pindala 1 791 m2, elamumaa) 
alghinnaga 2 000 eurot; 

6. Rääbise küla, Kalda (registriosa number 3849550, ka-
tastritunnus 81001:001:0408, pindala 1 570 m2, elamumaa) 
alghinnaga 3 500 eurot. 

 
Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 27. oktoobril 2021 

kella 9 kinnises ümbrikus, millele on märgitud vastava korteri-
omandi või kinnistu aadress, Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse 
aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn või digitaalselt allkirjastatuna 
e-posti aadressile vallavara@jogeva.ee. Ühes ümbrikus võib olla 
üks pakkumine. Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata. 

Pakkumiste avamine toimub 27. oktoobril 2021 kell 9.05 
Jõgeva Vallavalitsuses aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn. 

 
Kirjalik pakkumine peab sisaldama pakkuja nime, kontakt-

andmeid, pakkumise summat sõnade ja numbritega, pakkumise 
kuupäeva ning esitaja allkirja.

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

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

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

 ■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 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.

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

 ■Ostan Jõgeva linna garaaži.  
Tel 554 6055.

 ■Ära anda õuekoera kutsikad. 
Tel 522 3880.

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

 ■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, 
kändude freesimine. Korras-
tusraie. Tel 5364 5833.

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

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

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

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

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

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

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

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

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

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

 ■Reisijatevedu 9-kohalise bus-
siga või 6 tavakohta ja 2 ratas-
tooli kohta. Võimalik rentida. 
Tel 5349 1633.

Seal kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa …

Meie siiras kaastunne Silvile, 
Raivole ja Arvole peredega 
kalli abikaasa, isa, vanaisa, 

vanavanaisa ja äia 

HELDUR VOLKI
kaotuse puhul.

Valve, Alli ja Allan peredega

Südamlik kaastunne
Estrile perega kalli ema

LILJA KALMU
kaotuse puhul.

Mõisavahe tee 2 KÜ liikmed

Ei leia lohutust, ei leia sõnu,
mis leevendaks te leina ja valu.

Südamlik kaastunne Ainole 
tütre

ANGEELIKA MIILI
surma puhul.

Tartu mnt 1 elanikud

Kesk sügist ja päikesekulda
viis Sind tee, 

kust tagasi ei tulda ...

Meie südamlik kaastunne Ainole 
armsa tütre

ANGEELIKA MIILI
kaotuse puhul.

Liidi, Urve ja Astret

Teatame kurbusega, et lahkus 
meie kallis 

ANGEELIKA MIIL
27.02.1981–08.10.2021 

Leinavad omaksed. 
Hü vastijä tt 16. oktoobril
kell 14 Võ ru kalmistul.

Mõni hetk on valusam 
kui teine, 
mõni hetk on kohe
väga-väga valus ... (J.Tätte) 

Sügav kaastunne poegadele 
kalli ema

VAIKE EINA 
kaotuse puhul. 

Elna, Hendo, Eha, 
Endel ja Viive 

Nüüd puhkavad su kuldsed käed, 
mis palju teinud kodu heaks ... 

Sügav kaastunne Aivarile ja 
Tiidule peredega kalli ema

VAIKE EINA 
kaotuse puhul. 

Aime, Erich, Rein, 
Liivi ja Illar perega

Lahkunud on hea ja väärikas inimene
 VAIKE HEIN

Langetame pea sõbraliku naabritädi 
mälestuseks.

Siiras kaastunne poegadele Aivarile ja
 Tiidule peredega armsa ema, ämma, 

vanaema ja vanavanaema kaotuse puhul.

Perekond Lass

Meie südamlik kaastunne 
hea ja toreda inimese 

VAIKE EINA
lahkumise puhul. 

Leinav täditütar Laine perega

Teatame kurbusega, et on lahkunud

HELDUR VOLK
03.08.1933-13.10.2021

Lesk ja lapsed

Ärasaatmine kodust 17. oktoobril kell 11 
Palamuse kalmistule

Kandidaat nr 173

Merle!Merle!
Oled naine, kelles on sisu,
kelles on teo- ja eluisu.
Oled naine elu parimas eas,
saatku õnn Sind päevade reas!

Vooremaa toimetus

Õnnitleme!


