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5. ja 6. augustil 
kell 9–16

Põltsamaa 
kultuurimaja platsil

Tulge ostma ja kauplema!
Info  tel 517 3664

VILJAKUU 
LAAT

MÜÜK
OST

MITMESUGUST

Jõgeva vallavalitsus võtab tööle 

EHITUSSPETSIALISTI

Ehitusspetsialisti töö eesmärgiks on tagada Jõgeva vallas ehi-
tusseadustiku ja teiste ehitusvaldkonda reguleerivate õigusaktide 
nõuete täitmine ning ehitusjärelevalve.

Konkursil osalemiseks palume saata CV, avaldus ja moti-
vatsioonikiri hiljemalt 14. augustiks 2022 e-posti aadressile 
info@jogeva.ee. Täiendavat infot jagab majandus- ja arendus-
osakonna juhataja Triin Pärsim, tel 5450 1711.

Vaata lähemalt: www.jõgeva.ee

 ■Müüa lõhutud kuivad ja mär-
jad küttepuud. Kaminapuud ja 
lehtpuuklotsid võrkkottides, 
transport. Tel 5661 1335.

 ■Müüa poolkuiva küttepuud.  
Info tel 5844 0339.

 ■Aastaringselt müüa lõhutud 
küttepuid. Transport hinna sees. 
OÜ Picea Grupp, tel 514 8309.

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

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

 ■Müüa Opel Vectra B, 1998. a.  
Tel 5363 4152.

 ■Müüa 3-toaline korter või vahe-
tada maakodu või krundi vastu. 
Tel 5354 9774.

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

 ■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. 

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Lepalaane Põllumajandus OÜ 
ostab parima hinnaga põllumaad. 
Võib ka olla koos metsa või taluko-
haga. info@lepalaane.ee,   
tel 5336 3931.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

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

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

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

 ■Jõgeva takso. Tel 5630 2268.

 ■Korstnapühkija Renee, akti 
väljastamine, tel 5395 2275.

 ■Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

 ■Ehitustööd: puu-, kivi-, betooni-, 
rauatööd jne. Lai profi il.   
Tel 5850 7035.

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

Siimusti aleviku VIII alevikupäev
6. augustil algusega kell 16

* 16.30 teatrietendus „Kõik võib olla“, must 
   komöödia.  Osades Helgi Herman ja Vesta Sokk.
* Erinevad osavusmängud.
* 21.00 mängib tantsuks ansambel Sinu Naine.
* Kõhu täidab Kõnnujõe talu.
* Lastega tegeleb Siimusti noortekeskus.
* 16.00 huvilistel võimalus osa võtta „kirbukast“.
* 18.00 kodus valmistatud küpsetiste  
   võistlus/degusteerimine.

Olete oodatud!
Siimusti külaselts. Info tel 529 9035

IMBI TIIT

Avaldame sügavat kaastunnet 
Tiiule kalli ema surma puhul.

SA Jõgeva Haigla kollektiiv

Südamlik kaastunne 
Eugenile ema

LEHTE VÕSUMÄGI
surma puhul.

Saarevälja pered

Mälestame

ARNOLD KUKKE

ning avaldame sügavat 
kaastunnet perele.

Põllumajandusameti aegsed 
kolleegid

Üks elutee on lõppenud.

IMBI TIIT

Avaldame kaastunnet Tiiule 
perega armsa ema surma 

puhul.

Ülle, Silja, Lea, 
Tiia, Olga ja Valdur

Avaldame kaastunnet Õie 
Pärnale perega isa, äia, vanaisa 
ja vanavanaisa kaotuse puhul.

Majanaabrid


