
 ■Müüa 2-toaline korter Siimustis. 
Tel 5343 2431.

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

 ■Müüa toitainerikast mulda/kom-
posti. Tel 5785 9915.

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

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

 ■Ostame kasvavat leppa. 
Tel 522 0946.

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

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.
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MÜÜK

OST

MITMESUGUST

Ostame hakkimiseks

Ostame ka

VÕSA ja RAIEJÄÄTMEID

PUIDUTÖÖSTUSE JÄÄKE
(koor, saepuru, klotsid, pinnad jne)

 ■Ostan vanu mootorrattaid ja nen-
de osi. Tel 552 4370.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

 ■Katuste, fassaadide, aedade 
pesu ja värvimistööd. Rennide 
puhastus. Tel 5638 8994.

 ■Halumasina teenus, ohtlike puu-
de langetamine, hekkide lõikus. 
Tel 5668 9761.

 ■Pakume tööd traktoristile ma-
sinaga John Deere. Töö sisuks 
teeäärte niitmine Iisaku-Avi-
nurme-Mustvee piirkonnas. 
Tel 515 5222, redangoy@gmail.com

 ■Raamatupidamisteenused väi-
kefi rmadele ja korteriühistutele. 
Tel 5343 9280.

 ■Korstnapühkija. Tel 5395 2275.

 ■Biopuhastite ja septikute pai-
galdus ja müük. Tel 5757 0202, 
erlend@eestiseptik.ee

 ■Pakun lisatööd/teenistust Must-
vees. Erinevad tööd majapida-
mises. Tublile, töökale ja kainele 
tegijale korralik tasu! Võimalik ka 
transpordi kokkulepe. Helista ja 
küsi lisa. Tel 5620 3204.

 ■Rakke- ja salvkaevude kaeva-
mine, puhastamine, süvenda-
mine, remont, rõngaste vahe-
tamine ja käsipumpade remont. 
Tel 5840 0240.

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

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

 ■Lõhutud küttepuud. Tel 524 5516. 

 ■Lõhutud küttepuud kohaletoo-
misega. Samas müüa 3 m kütte-
puud.Tel 522 0946. 

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

 ■Müüa soodsalt taimi: kapsas, to-
mat, maasika frigo, arbuus, suvelille 
jne taimed Tapikul. Tel 5662 5642.

Ei, ta ei lahku te juurest, 
ta on teie kõigiga koos, 

te mälestustes ja mõtteis, 
teie eluloos ... 

MIHKEL REINO

 Kallid Mare, Evar ja Henri.
 

Oleme teiega koos leinas, 
kui saadate teele 

kalli isa ja vanaisa.
 

Kohtupere

Mälestame kauaaegset 
laulu- ja pillimeest

MIHKEL REINOT
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Meeskoor Mehis ja dirigent

Kallis Mare,
oleme mõtetes sinuga, 

kui jätad hüvasti armsa isa

MIHKEL REINOGA

Viivi, Pille, Tea, 
Piret, Ly, Taivo

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas 
langetame pea.

Südamlik kaastunne 
Sirje Saarele kalli ema 
EVELINE-MARIE AVI

surma puhul.

Laiuse Jaan Poska Põhikooli 
lasteaia pere

Avaldame kaastunnet 
Reigole ja Merlele armsa 

vanaema ja ema 
EVELIINE-MARIE AVI

lahkumise puhul.

Laiuse Jaan Poska Põhikooli 
7.–8. klassikaaslased, 

klassijuhataja ja
lapsevanemad

Lõppes aeg ja elu ja valgus,
otsa sai päikesesära ...

Mälestame endist Palupere küla 
elanikku ja avaldame kaastunnet 

Anne Meibaumi perele 
ning teistele lähedastele kalli 

EVELINE-MARIE AVI
kaotuse puhul.

Perekond Allingu ning Epp

Kallis Annela.
Oleme sel raskel hetkel koos 

Sinuga, kui saadad igavikuteele 
oma kalli ema

EVELINE-MARIE AVI

Töökaaslased õendusabi 
osakonnast ja Aive

Siiras kaastunne Sirjele ja
Helenale peredega kalli

EVELINE-MARIE AVI
surma puhul

Laiuse Jaan Poska Põhikool

Südamlik kaastunne Tottile 
ja tema perele

LAINE PUKI
kaotuse puhul.

Perekond Otepalu

Mälestame

ALIIDE KÕIVU
14.09.1924

Südamlik kaastunne õepoeg Paulile.

Sõbrad Elukaarest ja Vaike Pärn

Merike!
Jäägu ootus ja jäägu lootus,

läinud aastad need unusta sootuks.

Elagu rõõm nii päeval kui ööl.

korda, et läheks kõik kodus ja tööl!

Vooremaa toimetus

Õnnitleme!

Kallis Vaike Mandel!

Õnnitleme ja soovime 
tugevat tervist
92. sünnipäeval!

Lapsed, lapselapsed 
ja lapselapselapsed

Kallis VKallis V

Õnnitleme ja soo
tuge
92. sünnipäe

ja lapselapselapsed

 ■Müüa lõhutud kuivad ja märjad 
küttepuud. Kaminapuud ja leht-
puuklotsid võrkkottides, trans-
port. Tel 5661 1335.

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 L, 
3.50 €), kuiva kaske (30 cm, 40 
L,  4.25 €), puitbriketti alusel (960 
kg), turbabriketti alusel, pelleteid 
(8mm). VEDU. Tel 5373 3626.

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

 ■Aastaringselt müüa lõhutud küt-
tepuid. 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.

Kallis Mare perega.
Siiras kaastunne 

isa, vanaisa 

MIHKEL REINO 
kaotuse puhul.

Toominga tänava naabrid

Tähtede taga koidab Sul taevas,
Vaikne lootus Sul 
täide seal läeb …

Mälestame tädipoeg
MIHKEL REINOT

Avaldame kaastunnet 
kõigile omastele.

Onulapsed Liis ja Ain peredega

Südamlik kaastunne Annele ja 
Sirjele peredega kalli ema

EVELINE-MARIE AVI
lahkumise puhul. 

Ly ja Endel 

Iga hetk on meie elu saatus, 
igal hetkel on oma hind. 

Iga hetk võib tulla viimne vaatus, 
kostub kell ja sulgub eluring.

Südamlik kaastunne Tottile armsa õe 
LAINE PUKI 

kaotuse puhul.

Perekonnad Karu, Kõrve, Tooming ning 
Helga ja Boriss

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea …

Mälestame kauaaegset nõukogu esimeest
HEINO  ILVEST

Sügav kaastunne perekonnale.

Jõgeva Majandusühistu

JÕGEVA VALLA 
HOOLEKANDEKESKUS 

kuulutab välja konkursi  

PIIRKONNA 
SOTSIAALHOOLDUSTÖÖTAJA 

ametikoha täitmiseks.

Piirkonna sotsiaalhooldustöötajat vajame Jõgeva piirkonda 
abivajajate abistamiseks igapäevaelu korraldamisel ja võima-
liku elukvaliteedi saavutamisel. Tema peamiseks ülesandeks 
on abivajajate esmane nõustamine, vajalike hoolekandealaste 
toimingute tegemine, vajadusel koduteenuse- ja sotsiaaltrans-
porditeenuse osutamine.

Kandideerima ootame:
• kandidaati, kellel on soovitavalt sotsiaaltööalane kõrgha-
ridus;
• kellel on teadmised valla pakutavatest sotsiaalhoolekande-
listest toetustest ja teenustest;
• kes valdab eesti keelt ja hea, kui saab aru ja oskab end väl-
jendada ka vene keeles;
• kes on väga hea suhtlemisoskusega, koostöövalmis, hea 
stressitaluvusega ja kohusetundlik;
• kellel on sõiduauto juhtimise õigus ja oskus.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CV-ga aadressil 
info@jogevahoolekandekeskus.ee hiljemalt 15. juuniks 
2022.  Lisainfo tel 5552 0343. 

Sa andsid kõik, mis Sul oli anda, 
tööd tehes kulus eluniit. 

Sa kandsid, mida suutsid kanda 
ja ootamatult läksid siit.

Mälestame juhatuse esimeest 
HEINO ILVEST

Südamlik kaastunne kõikidele lähedastele.

Jõgevamaa Pensionäride Ühendus

Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna.

Mälestame kauaaegset teekaaslast
HEINO ILVEST

ja avaldame kaastunnet abikaasale, 
poegadele peredega ning kõikidele lähedastele.

Jõgeva Arukate Akadeemia

Meie siiras kaastunne 
Annele perega 

kalli ema
 

EVELINE-MARIE AVI
surma puhul. 

Laiuse eakate seltsing 
Kuldne sügis


