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MÜÜK

OST
MITMESUGUST

KOGUDUSED

JÕGEVA VALD

 ■Müüa 2-toaline gaasiküttega 
korter Jõgeva kesklinnas (odav 
küttehind kuni 31.01.2023).   
Tel 5559 9327.

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

 ■Müüa lühikest kurki 1 €/kg ja 
tomatit 1,2 €/kg Tapikul.   
Tel 5662 5642.

 ■Müüa mahlapress ja õunapurus-
taja. Tel 5757 0046.

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

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

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Molter Agro OÜ ostab metsa- ja 
põllumaad. Võib pakkuda ka 
põllumaad renti. Hinnad algavad 
alates 180 € hektar. Tel 557 3232, 
info@molter.ee

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
lauanõusid jm vanavara.   
Tel 5804 6910.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322. 

   

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

 ■Kõik ehitus-, lammutus- ja re-
monditööd. Tel 5850 7035.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Ohtlike puude langetamine, kän-
dude freesimine. Tel 5364 5833.

Südamlik kaastunne Enele 
lähedastega armsa ema

LEILI ALLINGU
lahkumise puhul.

Ain ja Tiia peredega

Tunde tasa lööb aegade kell, 
jääb alles mälestus

 hea ja hell.

Südamlik kaastunne Merlele 
vanaema 

LEILI ALLINGU 
kaotuse puhul.

C. R. Jakobsoni nim 
Torma Põhikooli lasteaed

Südamlik kaastunne 
Merle Väitsa perele 

kalli vanaema

LEILI ALLINGU 
kaotuse puhul. 

Merle, Ene, Maarja

Kas kuuled, kuidas nutab kodu
Su puudust leinates sääl?

Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.

Mälestame abivalmis naabrit 
MARIA DODJAKI

Sügav kaastunne perekonnale ja lähedastele.

Trepikojanaabrid

Sügav kaastunne 
perekonnale

MARIA DODJAKI
kaotuse puhul.

Sõbrannad Jekaterina, Veera, 
Niina, Veera ja Pjotr

Ei ole sõnu, 
mis lohutaks leina ...

Südamlik kaastunne
Hille-Heli Tammele elukaaslase 

ANTS KIRNA 
kaotusel.

Jõgeva Haigla
õendusabi osakond

Avaldame kaastunnet 
Viktor Mihhailovile perega

kalli 
MEETA MIHHAILOVI

kaotuse puhul.

Anton ja Filatov peredega

Ei astu enam jalg
üle me ukseläve,
ei ole kätt 
tervitamas meid …

Südamlik kaastunne 
Galinale, Tiinale ja Kairele 

peredega kalli ema ja vanaema
        MEETA MIHHAILOVI

kaotuse puhul.
Kuremaa Ujula kollektiiv

Mis tulema peab – see tuleb.
Kellel saab otsa aeg – see läheb.

Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.

Südamlik kaastunne Liinale perega ema, 
vanaema ja vanavanaema 

MEETA MIHHAILOVI
kaotuse puhul.

Naabrid Meida, Liia ja Erika

Avaldame kaastunnet Viktor 
Mihhailovile kalli ema 

MEETA MIHHAILOVI
kaotuse puhul.

Auto ja Metall OÜ ning
StarMast OÜ töökaaslased

Erinevad pottsepatööd 
üle Eesti 

Küttekollete ehitus,
remont ja paigaldus

+372 5362 0623 
info@ahjusoojus.ee

Ahjusoojus OÜ

Teade
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 14.09.2022 

nr 9-3/2022-027 kehtivad Põltsamaa Vesi OÜ tegevuspiir-
konnas alates 01.11.2022  järgmised veeteenuse hinnad:

tegevuspiirkond Põltsamaa linn (va Põltsamaa linna ala 
Tallinna-Tartu maanteest ida pool tiheasustuse alal), Põltsamaa 
valla Kuningamäe, Võhmanõmme (va Võhmanõmme küla 
Põltsamaa-Lustivere teega piirnev tiheasustuse ala), Mällikvere 
ja Mõhküla küla 

- tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele   1,85 €/m³ 
- tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele  1,93 €/m³ 
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 
  füüsilistele 
  isikutele I reostusgrupp    2,36 €/m³ 
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 
  juriidilistele 
  isikutele I reostusgrupp    2,47 €/m³ 

tegevuspiirkond Põltsamaa valla Adavere ja Kamari 
alevikud, Esku, Lustivere, Võisiku, Neanurme, Pauast-
vere, Väike-Kamari, Vägari, Pisisaare ja Kalana külad, 
Puurmani alevik, Võhmanõmme küla Põltsamaa-Lusti-
vere teega piirnev tiheasustuse ala ja Põltsamaa linna 
ala Tallinna-Tartu maanteest ida pool tiheasustuse alal, 
Viljandi valla Kolga-Jaani alevik ja Leie küla 

- tasu võetud vee eest     1,88 €/m³ 
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest  2,44 €/m³ 

Põltsamaa linn 
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 
  II reostusgrupp     3,45 €/m³ 

HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS 20%

 ■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.

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

 ■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.

Südamlik kaastunne 
perekond Dodjakile

MARIA DODJAKI
kaotuse puhul.

Naabrid Aare ja Jana

Üks valus hetk 
ja algab mälestustemaa ...

Südamlik kaastunne 
Urvele lastega kalli õe ja tädi 

HELVE VOOLASE
kaotuse puhul.

Aita ja Mare

Sinu mälestus me hinges elab,
Sinu hääl veel kõrvus kõlab.

Südamlik kaastunne kallile Hillele armsa 
eluaaslase ning kõigile lähedastele

ANTS KIRNA 
kaotuse puhul.

Helju, Astra, Ago, Arli, Eve ja Lii peredega

EELK PÕLTSAMAA KO-
GUDUS

Laupäeval, 1. oktoobril kell 
17 kontsert. Laulab ansambel 
ORTHODOX SINGER (piletitega)

Pühapäeval, 2. oktoobril kell 
11 7. pühapäev pärast nelipü-
ha.Jumalateenistus armulaua-
ga, järgneb sügisese leerikooli 
1. kokkusaamine (info ja regist-
reerimine tel 5624 6717).

 ■Salvkaevude puhastamine, 
remont ja rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240.

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

 ■Korstnapühkija Renee, akti 
väljastamine, tel 5395 2275.

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

 ■Rakkekaevude kaevamine- ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

 ■Kirjastus võtab tööle osalise 
tööajaga müügikonsultandi. 
Töökoht Põltsamaa kesklinnas. 
Vajalik hea suhtlemisoskus eesti 
keeles. Töö sobib ka  pensioniea-
lisele. Võimalus töötada paindliku 
tööajaga. Lisainfo tel 5819 0081, 
www.tervisekirjastus.ee

Kolmapäeval, 28. sep-
tembril

kell 15 stardib Laiuse Jaan 
Poska kooli juures Jõgeva valla 
laste jooksu seeriavõistluse järg-
mine etapp.

Neljapäeval, 29. septemb-
ril

kell 14 algab Jõgeva vallavo-
likogu istung Piiri 4 istungite 
saalis.

Laupäeval, 1. oktoobril
kell 14 algab Jõgeva kultuu-

rikeskuses rahvusvahelise muu-
sikapäeva kontsert „Armastuse 
pärlid“. 

Kell 17 toimub rahvusvaheline 
muusikapäev Kuremaa lossis. 

Pühapäeval, 2. oktoobril
kell 9 toimub Kuremaa tervi-

serajal talgupäev. Kogunemine 

Kuremaa terviseraja parklas. 
Korrastatakse terviseraja servi 
ja eemaldatakse võsa. Talgutele 
tuleb kaasa võtta mootorsaag, 
võsalõikaja või mõni muu met-
satööriist. Pakutakse talgusuppi. 
Osalemisest anda märku hilje-
malt 28. septembriks e-postile 
kaily.moones@jogeva.ee.

Kell 11 alustab Jõgeva kuns-
tikooli ruumides (Piir 1 III kor-
rus) pärimuskool. Oodatud on 
käsitööhuvilised gümnasistid ja 
täiskasvanud. Juhendab Janne 
Vaabla. 

Kestvad sündmused
30. septembrini Marika Mik-

kori käsitöönäitus „Sügisesed 
ja talvised punutised“ Jõgeva 
kultuurikeskuses.

30. septembrini Valdek Alberi  
šaržide näitus Palamuse raama-
tukogus.

15. oktoobrini kokkupandud 
puslede (500 ja 1000 detaili) 
näitus Siimusti raamatukogus.

29. oktoobrini Marina Alek-
sejeva näitus „Vooghoog“ Betti 
Alveri muuseumis. 

30. oktoobrini näitus „Koor – 
kool – köster“ Palamuse muuseu-
mis. Näitus on pühendatud 335 
aasta möödumisele Palamuse 
köstrikooli asutamisest, 220 aas-
ta möödumisele Palamuse köstri 
Michael Nieländeri sünnist, 180 
aasta möödumisele Palamuse 
laulukoori asutamisest ja 100 
aasta möödumisele Palamuse 
lauluseltsi asutamisest.

Üks tee on lõpuni jõudnud,
üks süda on vaikinud.

Siiras kaastunne Hille-Heli 
Tammele elukaaslase 

ja lastele isa

ANTS KIRNA
kaotuse puhul.

Kairi


