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MITMESUGUST

 ■Reisijatevedu 9-kohalise bus-
siga või 6 tavakohta ja 2 ratas-
tooli kohta. Võimalik rentida. 
Tel 5349 1633.

MÜÜK

OST

Metsamaa, raieõiguse 
talude ja kinnistute ost 

Uue metsa istutus
Metsa hooldusraied

tel: 511 8888

PUIDU TERMINAL

 ■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, 
2.80 €), kuiva kaske (30 cm, 40 L, 
3.20 €), puitbrikett alusel (960 kg, 
al 230 €),  turbabrikett alusel 165 
€, pelletid (6 mm ja 8 mm) 220 €, 
VEDU. Tel 5373 3626.

 ■Otse tootjalt pakitud kandiline ka-
sebrikett, pakitud turbabrikett, 
preemium pellet 6 ja 8 mm, paki-
tud kivisüsi, kuivad kütteklotsid. 
Vedu. Tel 506 8501.

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus on maakondlik arendusorganisatsioon, mis aitab 
kaasa maakonna terviklikule ja tasakaalustatud arengule, pakub professionaalset nõustamistee-
nust ettevõtjatele, mittetulundusühendustele ning koordineerib kohalike omavalitsuste ühist ja 
maakonnaülest arendustegevust. Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kuulub maakondlike 
arenduskeskuste võrgustikku. 

Sihtasutuse nõukogu kuulutab välja konkursi 

JUHATUSE LIIKME LEIDMISEKS  

Ootame oma meeskonda inimest, kelle tööülesanneteks on maakondliku arenduskeskuse igapäe-
vane juhtimine, maakondlike arendustegevuste elluviimise algatamine ja nendes osalemine ning 
erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste koostööprojektide juhtimine.

Tööülesanded:
•  sihtasutuse igapäevane juhtimine, jätkusuutliku ning korrektse töö tagamine, sh asjaajamise, 

personalitöö, kommunikatsiooni, töökorralduse- ja haldusküsimuste ja finantstegevuse korral-
damine;

•  maakonna arendustegevuste ja -projektide kavandamine, koostamine ja elluviimine;
•  Jõgevamaa omavalitsuste vahelise koostöö korraldamine ja edendamine, koostöö partnerorga-

nisatsioonidega (kohalikud omavalitsused, ministeeriumid, riigiasutused jt);
•  Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ja maakondlike  arenguhuvide esindamine nii koha-

likul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus;
• eelnev juhtimise kogemus;
• head teadmised kohaliku omavalitsuse ja avaliku sektori toimimise põhimõtetest;
• teadmised EL programmidest ja projektijuhtimise ning -kirjutamise alased teadmised ja koge-

mused;
• väga heal tasemel eesti keele ja heal tasemel inglise keele oskus;
• arvuti kasutamise oskus (MS Office programmid);
• väga hea meeskonnatöö-, suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, kõrge stressitaluvus ja usaldusväärsus;
• B-kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses või avalikus sektoris ja Jõgeva 
maakonna tundmine.

Omalt poolt pakume täistööajaga põnevat ja eneseteostust pakkuvat tööd ning sõbralikku 
ja toetavat meeskonda.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 22. veebruariks 2022 e-posti aadressil 
karro.kulanurm@poltsamaa.ee järgmised dokumendid: elulookirjeldus, motivatsioonikiri koos 
palgasooviga, lühiessee teemal „Arenduskeskuse ja selle juhi roll Jõgeva maakonna arendustege-
vustes“.

Kontaktisik: nõukogu esimees Karro Külanurm, tel 505 7909. Tööle asumise aeg esimesel 
võimalusel.

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

 ■Müüa 2-toal korter (49 m2) Jõge-
val. Tel 516 7720.

 ■Müüa 2-toaline korter Avinurme 
alevikus, 48 m2, korrus 2/3. Lisa-
info tel 5591 0906.

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

 ■Müüa 10 m kalapaat (puit, plas-
tik). Navi seadmed, mast-poom 
hüdrauliline, pardarull, treiler. Info 
tel 513 6946.

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

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

 ■Ostan kõiki Toyota marki sõidu-
keid. Tel 5896 1576.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan vaase, klaasist lauanõusid, 
vanavara. Värvilised vaasid kuni 
120 €. Tel 5596 2292.

 ■Ostan vana, seisma jäänud vene 
tehnikat hinnaga 280 €/tonn. 
Tel 5612 4862.

 ■Ostan heinapressi K-473, GAZ 
53 kallaja ja JENISSEI kombaini. 
Tel 5604 0533.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743. 

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

 ■Ohtlike puude raie, puu- ja 
hekihooldus, istutamine, kän-
nufrees, äravedu, www.korras-
tusraie.ee, tel 5364 5833.

 ■Ohtlike puude langetamine ja 
puude hoolduslõikus, vilja-
puude ja hekkide lõikamine, 
raietööd, materjali äravedu. 
Arbotur.ee, tel 5668 9761.

 ■Lumetõrje katustelt.   
Tel 5638 8994.

 ■Taaskasutuskauplus võtab Jõ-
gevale tööle klienditeenindaja. 
Tel 504 4553,    
e-post: info@kaubatanav.ee

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

Südamlik kaastunne 
tütrele perega kalli

ROSIINE RANDJÄRVE 
kaotuse puhul.

Rita ja Valdur peredega

Me südames Sa ikka elad, 
jääd mõttes meie keskele ...

Mälestame sügava kurbusega
VELLO JÄTSAT

ning avaldame kaastunnet 
lahkunu omastele.

Urve ja Ellen peredega

Leiname kallist tädipoega 

VELLO JÄTSAT

Südamlik kaastunne abikaasa 
Luitele, tütar Railile perega ja

teistele lähedastele.
 

Maie ja Mare peredega

Südamlik kaastunne 
Sigrid Kallaisile perega

EMA
kaotuse puhul.

Töökaaslased 
ScandiWood Eesti OÜ-st

Südamlik kaastunne 
Ingrit Mägile ema 

ELMIIRE HAAMERI
surma puhul.

Evi, Meinhard, Valve,
Eevi, Sirje, Merike, 

Jaanus ja Kalju

Kallis Raili perega.
Avaldame sügavat 
kaastunnet isa ja
vanaisa 

VELLO JÄTSA 
surma puhul.

Naabrid Pihla teelt

Tel 516 5346

KATUSETÖÖD

MAJADE SOOJUSTAMINE

SISETÖÖD

PISIREMONT

VANNITOAD, SAUNAD

 

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud ...

Südamlik kaastunne 
Kuno Petersoole perega 

armsa 
ISA

kaotuse puhul.
Martin, Tiiu, Neeme,
 Taimi, Taivo ja Liia

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

 ■Müüa kuivi kütteklotse 40 L võrk-
kottides. Tel 506 5907.

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

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

Sügav kaastunne Merikesele 
perega armsa 

HELMI KUUSTEMÄE
surma puhul. 

Töökaaslased RMK 
Elistvere loomapargist

Sügav kaastunne 
Luite Jätsale abikaasa

VELLO JÄTSA
kaotuse puhul.

Jõgeva Majandusühistu

Seal, kus sulgub 
eluraamat,
algab mälestustemaa ...

LAINE KAASIK
Avaldame siirast kaastunnet 

tütardele peredega kalli ema ja 
vanaema kaotuse puhul.

Tähe 6 I trepikoja elanikud 

Info tel 5649 0174


