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

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

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

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

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

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

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

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

 ■Automüük.ee

 ■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.

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.

Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi 

ÜLDKOOSOLEK JA TEABEPÄEV
toimub 10. juunil 2021 kell 11
 
JÕGEVA KULTUURIKESKUSES,  Aia 6, Jõgeva 

Päevakord
1. Seltsi 2020. aasta aruanne.
2. Revidendi aruanne.
3. 2021. aasta tööplaan.
4. Füsioterapeut Margit Mäll (Tartu ITAK),  annab nõu sobiva abi-
vahendi leidmisel, kasutamisel  ja vajaduse määramisel.

          Võtame vastu liikmemaksu. Ootame uusi liikmeid! 
                   Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi juhatus

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
lauanõusid, tarbeklaasi, kuld- 
ja hõbeesemeid, hambakulda, 
märke jm vanavara.   
Tel 5804 6910.

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

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

 ■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.

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

 ■Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine ja rõngaste vahe-
tamine. Tel 5840 0240.

 ■Ehitusbrigaad ehitab maju, vun-
damente, seinu, katuseid, korst-
naid, teeb kips- ja maalritöid, värvib 
ja lupjab maju, teeb küttekollete 
kiirremonti. Tel 5850 7035.

 ■Värvime maju. Tel 5599 3526.

Siiras kaastunne Ritale 
ja Tiinale peredega 
armsa isa, vanaisa ja 
vanavanaisa 

JAKOB PETERSELLI 
kaotuse puhul. 

Helve, Mai ja Heinar peredega

Kevadtuuled Sind viisid, 
me vaikses leinas 
langetame pea ... 

Siiras kaastunne 
Tiinale ja Ritale peredega kalli 

JAKOB PETERSELLI 
lahkumisel. 

Tiiu ja Helmut lastega

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli 

JAKOB PETERSELLI
surma puhul.

 
Elsa, Heiki, Endel,

 Kalle ja Avo

Südamlik kaastunne perele 
ja lähedastele kalli 

JAKOB PETERSELLI 
surma puhul. 

Anu ja Andres perega

Jäi tühjaks õu ja tuba ... 
me südameis sa ikka elad, jääd mõtteis meie keskele ... 

Teatame sügava kurbusega, et lahkus meie armas isa, 
vanaisa ja vanavanaisa 
JAKOB PETERSELL 

12.03.1930–01.06.2021
Leinavad omaksed

Ärasaatmine koduõuelt 09.06.2021 kell 12, 
muldasängitamine Laiuse kalmistule

Mälestame endist töökaaslast 
ja head sõpra

MATTI LINNOT
Avaldame siirast kaastunnet 

lähedastele.

Kalju ja Toomas MEKi päevilt

JÕGEVA VALD

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise 
maa rendile andmiseks viieks aastaks katastriüksusel Jõgeva vald, 
Torma alevik, Puhkeala (registriosa number 2865335,  katastritun-
nus 81003:002:0038, üldpindala  35,96 ha) pindalaga 0,97 ha.

Maad võib kasutada puhkeotstarbeliste tegevuste arendamiseks.
Kirjalik pakkumine, millele on märgitud kinnistu aadress, esi-

tada hiljemalt 14. juunil 2021 kella 9ks kinnises ümbrikus 
Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn 
või digitaalselt allkirjastatuna meilile vallavara@jogeva.ee. Ühes 
ümbrikus võib olla üks pakkumine.

Pakkumise alghind maatüki (0,97 ha) kohta on 100 eurot aas-
tas. Pakkumiste avamine toimub 14. juunil 2021 kell 9.05 Jõgeva 
Vallavalitsuses aadressil Suur tn5, Jõgeva linn.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: pakkuja 
nimi ja kontaktandmed; pakkumise summa sõnade ja numbritega; 
pakkumise kuupäev ja esitaja allkiri.

Südamlik kaastunne 
Tiinale ja Marleenile 
kalli isa ja vanaisa

JAKOB PETERSELLI
surma puhul. 

Kaja, Kuno, Esta ja Gunnar

Kallid Rita ja Tiina. 

Südamlik kaastunne isa, 
vanaisa, vanavanaisa

 JAKOB PETERSELLI 
kaotuse puhul. 

Tiit, Merike, Arbo, Timmo, 
Õnnela ja Tiia

Südamlik kaastunne 
Eva Rongale armsa 

ISA 
surma puhul. 

Töökaaslased 
OÜst Paunvere Agro

Jõgeva Koolituskeskuse
TASUTA KOOLITUS TÄISKASVANUTELE 

VAIMASTVERES 
       Arvuti kasutamine igapäevaelus 

Koolitus 24 akadeemilist tundi toimub 
8.–27. juunini 2021 kell 16.30–19 

kaks korda nädalas T ja N või E ja N
            
Vaimastvere kooli arvutiklassis.
Koolitaja Aili Prinken.

Koolituse lõpuks omandab õppija vajalikud algteadmised ja 
elementaaroskused oma igapäevaelus arvuti ja interneti kasu-
tamiseks:

VEEL MÕNED VABAD KOHAD!
 VIIMANE TASUTA KOOLITUS!

              Kursusele registreerimine ja rohkem infot
telefonil 520 7409 ja epostil: jogevakoolitus@gmail.com 
             või veebilehel www.jogevakoolitus.eu 


