
 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

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

 ■Ostan vanu (kuni 1945. a) albumeid 
ning postkaarte ja fotosid (kohtade 
vaated ja sündmused), 10 €/tk. Või-
vad olla kasutatud. Tel 5365 7015.

 ■Ära anda õuekoera kutsikad. 
Tel 522 3880.

 ■Pakume suveks tööd teetöölise-
le. Objekt Jõgeva linnas.   
Tel 5663 5601.

 ■Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

 ■Korstnapühkija. Tel 5395 2275.

 ■Üürile anda garaaž 17 m2, elekter 
olemas. Kontakt 506 4147.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

 ■Lõhutud küttepuud kohaletoo-
misega. Samas müüa 3 m kütte-
puud.Tel 522 0946. 

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

 ■Müüa lõhutud küttepuid. Vedu 
tasuta. Samas müüa 3 m kütte-
puid.Tel 5560 1992. 

 ■Laiuse aiandis jaanipäeva-eelne 
TÜHJENDUSMÜÜK! Lai valik 
lilletaimi: petuuniad, raudürdid, 
begooniad. Avatud E–R 9–18, L–P 
9–15. Tel 774 2597. Kaardimakse.

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

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

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.
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Järgmine

ilmub 5. juulil
Saada kuulutused hiljemalt

30. juuniks reklaam@vooremaa.ee

MITMESUGUST

Ajalehte saab  järgmiseks kuuks tellida ja 
tellimusi uuendada toimetuses ning 

kodulehel www.vooremaa.ee/tellimine

21. juunini

 

Ostab 

KASVAVAT VÕSA 

(teeääred, kraavid, 
heinamaad). 

Teeb

VÕSALÕIKUST 
GILJOTIINIGA

Tel 515 6391

OÜ PICEA GRUPP

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

 ■Rakke- ja salvkaevude kaeva-
mine, puhastamine, süvenda-
mine, remont, rõngaste vahe-
tamine ja käsipumpade remont. 
Tel 5840 0240.

 ■Kogemustega tr immerdaja, 
teraviljakombainer otsib tööd. 
Tel 5609 7522.

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

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

 ■Otsime eakale naisterahvale 
hooldajat/seltsilist mõned korrad 
kuus. Tel 776 3412, 5669 3696.

 ■Biopuhastite ja septikute pai-
galdus ja müük. Tel 5757 0202, 
erlend@eestiseptik.ee

 ■Müüa lõhutud kuivad ja märjad 
küttepuud. Kaminapuud ja leht-
puuklotsid võrkkottides, trans-
port. Tel 5661 1335.

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l, 
3.50 €), kuiva kaske (30 cm, 40 l, 
4.25 €), puitbriketti alusel (960 kg), 
turbabriketti alusel, pelleteid 
(8 mm). VEDU. Tel 5373 3626.

 ■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.

 ■Konservikarbid, kaaned, kaane-
tajad, roostevabad autoklaavid. 
Tel 506 8501.

 ■Aastaringselt müüa lõhutud küt-
tepuid. Transport hinna sees. 
OÜ Picea Grupp, tel 514 8309.

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

 ■Lõhutud küttepuud. Tel 524 5516.

 ■Müüa toitaineterikast mulda/
komposti. Tel 5785 9915.

Kandideerimistähtaeg 30. juuni 2022.

Puurmani Mõisakool
ootab endaga liituma:

-klassiõpetajat (asendaja LHP ajaks)
-põhikooli matemaatikaõpetajat

-logopeedi kooli ja lasteaeda (osaline koormus)
-tehnoloogiaõpetuse õpetajat (osaline koormus)

-eripedagoogi (osaline koormus)

Saada avaldus, CV ja
haridust tõendavate

dokumentide koopiad
kool@puurmani.edu.ee 

ja näeme õige pea!

                                                 Lisainfo tel: 5345 7140

Kui:
-omad vastavat haridust,
 -oled positiivse ellusuhtumisega,
 -oled innovaatiline,
-usud, et õpetamine ja õppimine
saab olla põnev, 
siis ootame just Sind meie
kooliperega liituma!

Tee seda, mida armastad ja armasta seda, mida teed.

Ostame aastaringselt 
heina ja silo! 
Kuiva eksportheina ostutingimused
Roodeväljale tarnituna (niiskus alla 15%):
• Proteiin alla 6,00% - 95 eur/tn

• Proteiin 6,01% - 7,99% - 100 eur/tn

• Proteiin 8,00% - 9,99% - 105 eur/tn

• Proteiin 10,00% - 12,00%  - 115 eur/tn

• Proteiin üle 12% - 120 eur/tn

50% makse peale esmast kvaliteedi kontrolli ja 
lepingu allkirjastamist, ülejäänud 50% 150 päeva 
peale lepingu allkirjastamist. Umbrohu sisaldus ei 
tohi pakis/ruloonis ületada 10%.

Kaup peab vastama heinale tavapäraselt esitatud 
nõuetele, mitte sisaldama toksilisi osakesi ega 
eluskahjureid, värvus loomulik. 

Ei ole lubatud ebaloomulikku lõhna ega hallitust.

Niiskusega 15,00%...19,00% ja pruuni värvi heina 
ostetakse kokku allahindlusega - 12 €/tn.

Ladustamise tasu alates 2 kuust 0,026 €/tn/päev.

Transpordi kompensatsioon heina veole alates 70 
kilomeetrist.  

Silo ja teiste söödakultuuride kokkuostu 
tingimustega saab tutvuda kodulehel kevili.ee.

Huvi korral võta ühendust telefonil +372 5918 1774
või e-posti teel marko.vinni@kevili.ee. 

Üks elutee on käidud, 
üks süda on vaikinud ...

Südamlik kaastunne Koidule 
perekonnaga kalli ema 

AINO MIDRI 
surma puhul.

Mille ja Tiina

Unehõlma süda vajus,
mälestused helged maha jäid.
Südamlik kaastunne Koidule, 

Tiinale, Edgarile peredega
kalli ema, vanaema, ämma ja 

vanavanaema
AINO MIDRI

kaotuse puhul.
Ene ja Üllo perega

  

Aeg annab, aeg võtab
aeg mälestused meile 
jätab.

Südamlik kaastunne
Tiiule, Taivole ja Taavile 

peredega armsa
SIIM AROLDI
kaotuse puhul.

Ene ja Elsa peredega

SIIM AROLD

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet lastele peredega.

Sirguvere küla rahvas

  Südamlik kaastunne               
Koidule perega kalli 
ema, vanaema ja

vanavanaema 
       AINO MIDRI 

kaotuse puhul. 

Töökaaslased Siimusti
Lasteaed-Algkoolist

Tuul nii tasa puude ladvus 
liigub, linnud unelaulu

laulavad …

Kallid Koidu lastega ja Edgar 

Siiras kaastunne ema, 
vanaema ja

vanavanaema 

AINO MIDRI

surma puhul.

Kaja, Toivo, Geelia, Kaire ja 
Katre peredega


