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Põltsamaal

MÜÜK

OST MITMESUGUST

 ■Müüa soodsalt lõhutud kuivad 
ja märjad küttepuud. Kamina-
puud ja lehtpuuklotsid võrkkot-
tides, transport. Tel 5661 1335.

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

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

 ■Müüa lõhutud küttepuud koha-
letoomisega. Samas müüa 3 m 
küttepuid. Tel 522 0946.

 ■Müüa 3 m küttepuid (kask, lepp), 
min kogus 30 rm, samas müüa 
lõhutud küttepuid. Tel 501 5619, 
773 7274, 5349 9274.

polluvara@vestman.ee
Tel 5340 4975

Ostame põllumaad
Võimalik müük tagasiostuõigusega

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

 ■Kütteladu24 – pakutud materjali 
parim valik ja hinnad Jõgeva-
maal. Tel 520 2190.

 ■Otse tootjalt preemium pellet (6 ja 
8 mm) al 179 €, pakitud kasepuit-
brikett al 130 €, turbabrikett 130 €, 
pakitud kivisüsi al 240 €, kuivad  
kütteklotsid võrgus  al 1,70  €. 
Vedu. Tel 506 8501.

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

 ■Müüa eetrit. Tel 553 3663.

 ■Konservikarbid, kaaned, kaa-
netajad, roostevabad autoklaa-
vid. Tel 506 8501.

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

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

 ■Automüük.ee

 ■Müüa 2-toal krt Jõgeval.   
Tel 5193 5201.

 ■Müüa 1 a männiistikuid (kasseti-
taimed), 0,20 €/tk. Tel 5560 5495.

 ■Lemeks Jõgeva: metsakinnis-
tuid ja raieõigust. Tel 504 3611.

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

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

 ■Ostan kuldmünte, maksan kuni 
400 €, hõbemünt kuni 100 €.  
Tel 5590 6683.

 ■Ostan Siimusti keraamikat, raa-
matuid, vinüülplaate, lauanõu-
sid, tarbeklaasi jm vanavara.  
Tel 5804 6910.

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

 ■Ostan kuld- ja hõbeesemeid, 
kunsti, ehteid, münte, märke jm. 
Tel 5804 6910.

MATTI LINNO 

Mälestame kauaaegset ja 
rõõmsameelset laulukaaslast. 

Meie südamlik kaastunne perekonnale. 

Kuremaa kultuuriselts Jensel

Unustamatut laulumeest

MATTI LINNOT

mälestavad 
kauaaegne bändikaaslane Vello 

ja Kuremaa pillimehed 
Aimar ja Tõnu 

Kallis Tiina. 
Meie südamlik 
kaastunne Sulle 
armsa isa 

JAKOB PETERSELLI 
surma puhul. 

Jõgeva Lasteaia 
Karikakar pere

Mälestus püha Sinust hinge 
jääb helge ja hea. 

Meie mõtetes püsid sa üha, 
elad edasi meie seas. 

Siiras kaastunne Tiinale ja Ritale 
peredega, kalli isa ja vanaisa 

JAKOB PETERSELLI 
kaotuse puhul. 

Ülle, Madis, 
Mart ja Milvi peredega

Südamlik kaastunne 
perele ja lähedastele 

kalli 

JAKOB PETERSELLI 
kaotuse puhul. 

Perekonnad Lehtjõe ja Varol

PUURMANI MÕISAKOOL 

võtab tööle

- eesti keele ja kirjanduse õpetaja; 
- töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (6 tundi nädalas). 

Tööle asumise aeg 01.09.2021. 
Konkursist osavõtuks esitada 
avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate 
dokumentide koopiad hiljemalt 21. juuniks 2021   
digitaalselt allkirjastatuna aadressil kool@puurmani.edu.ee. 

Täiendav info telefonil 5345 7140.

Keegi kuskil juhib saatust,
avab, sulgeb väravaid.
Ees ootamas veel miljon vaatust,
täis päevi helgeid, säravaid!

Õnnitleme!
Vooremaa toimetus

Merike!Merike!

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan maamaja. Tel 505 7345.

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

 ■Ohtlike puude langetamine ja 
puude hoolduslõikus, okste 
hakkimine ja materjali äravedu. 
Arbotur.ee, tel 5668 9761.

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

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

 ■Annan rendile kümblustünni 
Põltsamaal. Tel 5355 1996.

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

Sügav kaastunne 
Ritale ja Tiinale 
kalli isa ja vanaisa

JAKOB PETERSELLI
lahkumise puhul.

Auli, Vilve, Hardi 

Vaikselt kustus elutuli,
põlema jäi küünlaleek ...

Südamlik kaastunne Marekile, 
Termetile, Heljule ja Ivole

ema, tütre ja õe 

JANNE PLOOVITSA
kaotuse puhul.

Mare ja Martin 

Avaldame sügavat kaastunnet 
Tiinale kalli isa 

JAKOB PETERSELLI
kaotuse puhul.

Lasteaia Karikakar 
Lepatriinu rühma lapsed 

ja lapsevanemad

TELLIMUSI JA 
KUULUTUSI  

VÕETAKSE VASTU
aadressil: www.vooremaa.ee/tellimused/

www.vooremaa.ee/kuulutused/  
meili teel: reklaam@vooremaa.ee 

info E–R kella 9–16 
telefonil 776 2301, 528 3879

 ■Pakume tööd Harjumaal kohapeal 
ööbimisvõimalusega C-kategoo-
ria autojuhile. Hea, kui omad sõi-
du- ja töökogemust soolo kalluriga. 
Info kalsep@kalsep.ee, 506 7491.

 ■Naispensionär (70. a) soovib 
leida pikemat kasvu meessõpra, 
kellel soov tutvuda. Soovitavalt 
Jõgeva, Tartu, Põlva maakonnast.  
Tel 5480 0193.

 ■Niitmisteenus hooldusniidukiga.  
Tel 5624 1549.

 ■Korstnapühkimistööd ja kütte-
kollete remont. Tel 5560 5495.

 ■Raamatupidamisteenused (k.a. 
aastaaruanded). Tel 5554 1869.

Avaldame siirast kaastunnet 
Tiinale ja teistele leinajatele

JAKOB PETERSELLI
lahkumisel.

Pargi 16 majarahvas

Mälestame sügavas leinas 
endist lahket naabrit 

JAKOB PETERSELLI 

Avaldame kaastunnet kõigile lähedastele.

Ene, Irja, Einar, Aivo ja Leo


