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MÜÜK
■Müüa soodsalt lõhutud kuivad
ja märjad küttepuud. Kaminapuud ja lehtpuuklotsid võrkkottides, transport. Tel 5661 1335.

■Müüa 3 m küttepuid (kask, lepp),
min kogus 30 rm, samas müüa
lõhutud küttepuid. Tel 501 5619,
773 7274, 5349 9274.
■ Müüa ehituslikku saematerjali,
servamata laudu, lepalaudu, terrassi-, voodri- ja põrandalaudu.
Pikkus 3–6 m. Laudade värvimine.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

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

■Automüük.ee

Meie kool on turvaline inimeseks kasvamise koht, oleme kohaliku kultuuri kandja ja oma olemusega teistele eeskujuks. Oma
koolis loome võimalused igaühele õppida vastavalt tema vajadusele, igaüks otsustab ja vastutab oma õppimise eest. Me teame, et
vigade tegemisest algab õppimine ja julgustame edasi püüdma.

■Müüa lõhutud küttepuud.
Tel 5345 7403 ja 5340 3583.

OST

Tule meile ettevõtlik, avatud, positiivse ellusuhtumisega

■Lõhutud küttepuud (kask, lepp).
Kõik pikkused. Tel 524 5516.

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

■ Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l – 2.50€),
kuiva kaske (30 cm, 40 l – 3.00 €),
kasepuidubriketti alusel (960 kg,
150 €), turbabriketti alusel 140 €,
pellet 975 kg (hele, 8 mm), 195 €.
Vedu tasuta. Tel 5373 3626.

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

■ Otse tootjalt pakitud kasepuitbrikett 130 €, turbabrikett 125
€, preemium pellet (6 ja 8 mm)
185€, pakitud kivisüsi 240 €, kuiv
kasekaminapuu (30 cm) 2,70 €,
kütteklotsid võrgus al 1,70 €. Vedu.
Tel 506 8501.
■ Kütteladu24 – varim valik ja hinnad Jõgevamaal. Tel 520 2190.
■Konservikarbid, kaaned, kaanetajad, roostevabad autoklaavid. Tel 506 8501.
■Müüa kuivi kütteklotse (40 l).
Tel 5383 9215.

* ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (1,0 ametikohta),
* klassiõpetaja väikeklassi (1,0 ametikohta),
* saksa keele õpetaja (0,85 ametikohta, asenduskoht),
* tehnoloogiaõpetuse õpetaja (0,6 ametikohta),
* vene keele õpetaja (0,85 ametikohta).

■ Ostan seisma jäänud T-150-ne,
saksa heinapressi, GAZ- või
ZIL-kallaja, võib vajada remonti.
Tel 5604 0533.
■ Ostan DT-75 linttraktori, kombain
NIVA või JENISSEI. Võivad vajada remonti. Tel 5606 2063.
■ Ostan katkise/mittevajaliku Husqvarna, Stihl, Jonsered mootorsae. Tel 529 7816.
■ Autode kokkuost. Tel 553 3060.
■Ostan metsa- ja põllumaad.
Tel 552 7322.
■Ostan maamaja. Tel 505 7345.

■ Ostan igas seisukorras sõidukeid. Vajadusel kustutan arvelt.
Tulen järele puksiiriga.
Tel 5802 5654.
■Ostan Toyota marki sõidukeid.
Tel 5309 2650.
■ Ostan erinevaid bensiinimootoriga sõidukeid. Sobivad nii seisnud
kui sõitvad. Kustutan registrist!
Raha kohe kätte! Maksame parimat hinda! Tel 5470 0480.

HEA HINNAGA KATUSED OTSE TOOTJALT!

■ Ostan erinevaid TOYOTA marki
sõidukeid, eelistatud bensiinimootoriga autod. Võivad olla seisnud,
ülevaatuseta, vanaraud. Kustutan
registrist 2 tööpäeva jooksul. Raha
kohe kätte! Tel 5470 0144.

■ Biopuhastite, septikute, kaevurõngaste müük/paigaldus. Killustiku, sõelmete müük/transport.
Vee- ja kanalisatsiooni torustiku
ehitus/remont. Tel 503 2026.

MITMESUGUST

■Kaevetööd, platside ehitus 3 t
laaduri ning 3,5 t ekskavaatoriga. Masinate rent.
Tel 5807 7497.

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

■ Salvkaevude kaevamine, puhastamine, remont ja rõngaste
vahetamine. Tel 5840 0240.
■ Ohtlike puude langetamine
korvtõstukilt. Tel 522 5351.
■Ohtlike puude langetamine ja
puude hoolduslõikus, viljapuude lõikamine, okste hakkimine
ja materjali äravedu. Arbotur.ee,
tel 5668 9761.

TURVATOOTED

Mälestame lahkunud
kursusekaaslast
ja avaldame kaastunnet
omastele.

Südamlik kaastunne Margitile lastega kalli
abikaasa, isa ja vanaisa
KARL OISSARE
kaotuse puhul.
Tädilapsed Evi, Liia, Jaan ja Riho peredega

Merlin, Andro, Marit, Margus,
Margit, Heldur

Südamlik kaastunne Marjule
venna
JÜRI SAARNA
kaotuse puhul.
Klassikaaslased
Vana-Koiola koolist

Südamlik kaastunne
Mihklile kalli vanaisa
PAUL UIBOLEHE
kaotuse puhul.

Siiras kaastunne Aino perele
kalli abikaasa, isa ja vanaisa
PAUL UIBOLEHE
kaotuse puhul.
Naabrid Maie ja Jüri perega

Vooremaa toimetus

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.

AS Atko Bussiliinid,
Ülo, Uno, Aivar

Endised kolleegid
Ants, Enn, Vello ja Toivo

Mälestame endist õpetajat
APOLLINARIA REPKINAT
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Peipsi Gümnaasiumi ja
Mustvee Kooli koolipered

PAUL UIBOLEHTE

KARL OISSARE
kaotuse puhul.

Sügav kaastunne perele ja
teistele lähedastele.

Me südames sa
ikka elad,
jääd mõttes meie
keskele …

Mälestame

Südamlik kaastunne lähedastele

UDO ARO

MAIME VALLIMÄE
surma puhul.

Ülle ja Tiit Lääne

Kursusekaaslased
Tihemetsa päevilt

Mälestame

Avaldame kaastunnet
Mariole ema

Südamlik kaastunne
Mihklile vanaisa
kaotuse puhul.

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

ilmub 11. mail

■Korstnate ehitus. FB: OÜ Klotsist Korstnad. Tel 5858 1159.

PAUL UIBOLEHT

■ Pakume Tartus hooajatööd
haljastajatele-rehitsejatele.
Tel 5663 5601.

Järgmine

■ Aiamaa freesimine väiketraktoriga. Tel 5345 3420.

KARL OISSAR

■ Hauaplatside hooldus ja piirete
ehitus. Tel 526 0804.

■Polsterdame uksi. Tel 550 7679.

■ Halumasina teenus.
Tel 5624 1549.

VÕTA KOHE ÜHENDUST!
info@olly.ee , 56 980 949

Me ootame Sind ka siis, kui Sa enam ei tule,
meil hinges salakamber on Su jaoks,
kõik mälestused Sinust sinna jäänud
ja sealt nad enam kuhugi ei kao.

Kui tead kedagi, kes võiks sobida sellele
ametikohale, siis jaga kuulutust ka temaga!

■Ostan vanaaegseid jalgrattaid,
sääreväristajaid, nende raame
ja muid osi. Ostan vene autode/tsiklite osi.Tel 510 2349.

■ Elektritööd. Tel 5615 0743.

VIHMAVEESÜSTEEMID

Meiega on sul võimalik kujundada omanäolist, uudset ja noortele atraktiivset kogukonnakooli.
Ootame kandideerima ka siis, kes Sa pole veel õpetaja, aga
oled teel sinna.
Kui Sind kõnetavad meie kooli väärtused saada oma CV ja
motivatsioonikiri „Mis on minu jaoks õppijakesksus?“ 30. maiks
2021 kool@palamuse.edu.ee.
Lisainfo tel 5306 7628.

Laiuse Põllumajanduse osaühing

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb ...

Las küünlavalgus
mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab.

Südamlik kaastunne Margitile
perega kalli
KARL OISSARE
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
Margitile ja lähedastele
KARL OISSARE
surma puhul.

Volli, Urve, Virve, Liina, Ain

Mokrikute pere

Avaldame kaastunnet
Anule venna
AVO LIPLAPI
surma puhul.
Ülle ja Tiit

Kallis Astred.
Sügav kaastunne
kalli venna
LEMBIT SAARE
kaotuse puhul.
Aime, Terje ja Indrek peredega

