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Järgmine

ilmub 
6. SEPTEMBRIL

Saada kuulutused hiljemalt 
1. septembriks

reklaam@vooremaa.ee

Ajalehte saab  
järgmiseks kuuks 

tellida ja 
tellimusi uuendada 

toimetuses ning 
kodulehel www.

vooremaa.ee/tellimine

26. augustini

AS ATKO BUSSILIINID

pakub tööd

BUSSIJUHILE
Jõgevamaal.

Lisainfo Indrek Piir, 
tel +372 5552 8963,

www.atko.ee

MÜÜK

OST

MITMESUGUST

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

 ■Küttepuude müük (märg hall 
lepp). Info tel 5904 7690.

 ■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, 
4.40 €), kuiva kaske (30 cm, 40 l, 
5.00 €), puitbriketti alusel (960 
kg), turbabriketti alusel, pelleteid 
(8 mm). VEDU. Tel 5373 3626.

 ■Lõhutud küttepuud. Tel 524 5516.

 ■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.

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

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

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

 ■Müüa 2-toal korter Tormas.   
Tel 5390 5346.

 ■Müüa lühikest kurki 1,3 €/kg 
ja väga maitsvaid erinevat värvi 
tomateid segus suureviljalistega 
alates 2 €/kg ning kirsstomat 
5 €/kg, sobivad hästi ka hoidistami-
seks. Tapiku tel 5662 5642.

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

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

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

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322. 

Kaseokstes leinasahin, 
tasane kui tuuleke,

koduõues vaikne valu – 
kallis suikund unele.

Avaldame kaastunnet Maiele 
abikaasa

ENDEL EISENI
kaotuse puhul.

Lauluõed

Kallis Ulla.
Meie südamlik kaastunne 

Sulle poja 

LAURI KIVIJÄRVE 
kaotuse puhul.

Kolleegid Põltsamaa Valla 
Päevakeskusest

Mälestus on jääv ...
 

Meie siiras tänu kõikidele
lähedastele, sõpradele ja 

kaasteelistele, 
kes meid sel raskel tunnil 

toetasid meie armsa 
ema, ämma, vanaema ja 

vanavanaema 

MALLE RIIMANI
ärasaatmisel Laiuse kalmistul. 

Lapsed peredega

PRIIT VÄÄT

Mälestame kolleegi 
KEKi päevilt.

Vello, Aime, Mart, Liidi

Avaldame sügavat kaastunnet lähedastele 

GERT VASSENKO
kaotuse puhul.

Torma Põllumajandusosaühing 
ja Sadala Agro OÜ

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

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

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

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Korstnapühkija Renee, akti 
väljastamine, tel 5395 2275.

 ■Rakkekaevude kaevamine- ja 
puhastamine ja remont.   
Tel 5634 4807.

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

 ■1E Markert avas enda uksed! 
Asume Pargi 2, Jõgeva! E-R 
10–18 ja L 10–15.

Südamlik kaastunne 
Maiele kalli abikaasa 

ENDEL EISENI
surma puhul.

Meie tänava pered

JÕGEVA VALD

Teisipäeval, 16. augustil
kell 10 algab vallavalitsuse 

saalis jalgpallihalli ehitusprojekti 
avaliku väljapaneku ajal laeku-
nud ettepanekute arutelu. 

Kell 17.30 saab Palamuse 
rahvamajas osaleda Jõgeva valla 
arengukava muutmise eelnõu 
avalikul arutelul.

Kell 21 esineb ansambel Be-
SIDES Palamuse laulustuudio 
hoovis.

Kolmapäeval,  17. au-
gustil

kell 17.30 saab Jõgeva kultuu-
rikeskuses osaleda Jõgeva valla 
arengukava muutmise eelnõu 
avalikul arutelul.

Kell 19 toimub EELK Torma 
Maarja kirikus kontsert „Pasto-
raal“. Esinevad: Anne Jalakas 
– flöödid, Külli Erikson – orel. 
Kavas: Finger, Böhm, Reger, 
Kreek, Süda, Eller jt. Kontsert 
on pühendatud kiriku 255. aas-
tapäevale. Sissepääs on vaba 
annetus kiriku remondi heaks.

Kell 20 esineb Palamuse vana 
lasteaia hoovis noortebänd Šahh 
Matt.

Neljapäeval, 18. augustil
kell 14 toimub Jõgeva lin-

na sotsiaalkeskuses Elukaar 
26. sünnipäeva tähistamine.

Kell 20.30 toimub Torma rah-
vamaja juures Kalle Sepa ja Mikk 
Tammepõllu vabaõhukontsert. 

Reedel, 19. augustil
kell 18 toimub Jõgeva valla-

volikogu esimehe Priit Põdra ja 
vallavanema Angela Saksingu 
taasiseseisvumispäeva vastuvõtt 
Jõgeva kultuurikeskuses.

Kell 21 on Palamuse laulustuu-
dio kontsert-etendus laulustuu-
dio hoovis (Suur 6).

Kell 23.15 algab Kuremaa 
teatriaidas Uku Suviste kontsert 
„Südames sügaval“. 

Laupäeval, 20. augustil
kell 9–18 toimub Kuremaal 

küüslaugufestival. Avatud on 
Kuremaa loss, kohvik ning veski. 

Kell 18 on Kõolas Vana-Kuberi 
talus Vooremaa filmifestival. 
Vaadata saab filmi „Pärand – Anu 
Raud” (2021). Esineb operaator/
produtsent Erik Norkroos. 

Pühapäeval, 21. augustil
kell 17 saab Sadala kõlakojas 

kuulata ansambli Kaunimate 
Aastate Vennaskond kontserti 
„Las jääda kõik, mis hea“.

Kestvad sündmused
19.–21. august kell 17 Jõge-

vamaa tennise meistrivõistlused 
Jõgeva linna tenniseväljakutel.

28. augustini Filmimuuseu-
mi näitus „Ideaalmaastikud. 
21/101/2021 Eesti filmi“ Pala-
muse muuseumis.

31. augustini Katre Arula 
kogutud teoste näitus Kuremaa 
lossis.

30. augustini fotonäitus „Kum-
mardus Constantin Brancusile 
(1876–1957)“ Jõgeva kultuuri-
keskuses.

17. septembrini Konrad Mägi 
Ateljee stuudio näitus „Läbi su-
vede“ Betti Alveri muuseumis.

15. septembrini kestab raama-
tute lugemise võistlus Siimusti 
Suvemari. Võistlusmängus osa-
lemiseks saad raamatukogust 
osalemispassi. Iga raamatu eest, 
mille oled Siimusti raamatuko-
gust laenutanud ja läbi lugenud, 
saad tagastamisel passi suvemar-
ja kleepsu. Kes saab 15. septemb-
riks oma passi kõige rohkem 
kleepse, on võitja. Parematele 
auhinnad. Võistluse lõpetame 
ühise tordisöömisega.

Jälgi sündmusi: www.kultuu-
rikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva 
vald)

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

 ■Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad. Tel 514 6388.

Mälestame

PRIIT VÄÄTI

Avaldame kaastunnet 
omastele.

Perekond Kilter

Suvetuultega läksid Sa teele …
hea mälestus Sinust jääb 

meelde …

Kurbusega mälestame 
head sõpra

GERT VASSENKOT
Südamlik kaastunne lähedastele.

Breit ja Ulrika

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

Meie siiras kaastunne 
Maiele kalli abikaasa 

ENDEL EISENI
kaotuse puhul.

Mälestavad Eha, Hugo 
ja naabripere

Meie südamlik kaastunne 
Maiele kalli abikaasa

ENDEL EISENI
kaotuse puhul.

Kaasteelised 
Omedu külaseltsist

Teatame kurbusega, et 
igavikuteele on lahkunud 
meie armas ema ja vanaema

ANNA TREIER
15.09.1926–12.08.2022

Leinavad omaksed.

Hüvastijätt reedel, 19. augustil
kell 14.30 Tartu krematooriumis

Vooremaa toimetus 
otsib oma töökasse kollektiivi

SEKRETÄR-
KLIENDITEENINDAJAT,

 
töökoormusega 0,75 kohta.

Töötingimused ja palk kokkuleppel.
CV saata urve@vooremaa.ee

Elad edasi tuules,
päikeses ja armastavais südameis ...

Teatame kurbusega, et on lahkunud meie 
kallis isa ja vanaisa

PRIIT VÄÄT
11.12.1949–14.08.2022

Leinavad tütar ja poeg peredega


