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

 ■Otse tootjalt kandiline kase-kuuse 
brikett 130 €, kase brikett 135 €, 
turbabrikett 130 €, preemium 
pellet (6 ja 8 mm) 190 €, pakitud 
kivisüsi 240 €, kase kaminapuu 
30 cm 2,70 €, kütteklotsid 2 €. 
Vedu. Tel 506 8501. 

 ■Kütteladu24 –  varim valik ja 
hinnad Jõgevamaal. Tel 520 2190.

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

 ■Automüük.ee

polluvara@vestman.ee
Tel 5340 4975

Ostame põllumaad
Võimalik müük tagasiostuõigusega

 ■Müüa lõhutud küttepuid.   
Tel 505 3278.

 ■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.

 ■ Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l – 2.50€), 
kuiva kaske (30 cm, 40 l – 3.00 €), 
kasepuidubriketti alusel (960 kg, 
150 €), kuuse, kase puitbriketti 
alusel (960 kg, 145 €), turbabri-
ketti alusel 140 €, pellet 975 kg 
(hele,  8 mm), 195 €. Vedu tasuta. 
Tel 5373 3626.

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

 ■Kärjepõhjad Jõgeva turul 23.01 
kell 12–12.30, Puhu ristis kell 
13.30–14.00, vahetus 2 €.   
Tel 5595 1141 Raivo

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

 ■Odavalt villaseid sokke,   
7 € paar. Tel 5852 9226. 

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

 ■Müüa kuivi küttepuid kojuveoga. 
Tel 515 3086.

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

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060. 
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Info@est-land.ee,  
tel 504 5215, 514 5215.

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

 ■Soovin osta ZAZ 968M.   
Tel 5346 6278.

 ■Ostan JUMZ kopa, TD 75 lint-
traktori ja NIVA kombaini. Võib 
vajada remonti.Tel 5606 2063.

 ■Ostan seisma jäänud T-150, 
MAZ- või ZIL-kalluri ja saksa 
heinapressi, võib vajada remon-
ti. Tel 5604 0533.

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
helikassette, lauanõusid, tar-
beklaasi, ehteid, märke, raha-
sid jm vanavara. Tel 5804 6910.

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

Ei tulek ega minek pole meie endi teha, 
vaid see, mis sinna vahele jääb ... 

Ja see on elavate mäletada. 
                                                     (Juhan Viiding) 

Südamlik kaastunne Marjule ja Enele kalli venna 
VELLO ESTORNI 

kaotuse puhul. 
C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli 

ja lasteaia pere

Avaldame kaastunnet 
Ene Simsoni perele 

VELLO ESTORNI 
kaotuse puhul. 

Merle ja Merle

Siiras kaastunne Andile 
ja Liinale peredega ja
teistele lähedastele kalli

VELLO ESTORNI
kaotuse puhul.

Helve, Raino, Riina, Raimu, 
Mare, Mark, Jane-Ly 

Elu on tundmatu tee. Keegi ei tea, kus lõpeb see. 

VELLO ESTORN 

Mälestame armast tädipoega ning avaldame kaastunnet 
Liina ja Andi perele, õdedele ja vennale peredega. 

Elvi, Helgi, Hille peredega ja Sulev

Südamlik kaastunne 
Marjule ja Enele kalli venna 

VELLO ESTORNI 
kaotuse puhul. 

Alli ja Jaan

Mõni hetk on elus 
valusam kui teine,
mõni hetk on kohe 
väga, väga valus ... 

Sügav kaastunne Marjule 
perega kalli venna 
VELLO ESTORNI 

ootamatu kaotuse puhul. 

Esta, Aivo, Ülle ja Avo peredega

Sügav kaastunne 
Enele perega 
kalli venna ja onu 

VELLO ESTORNI 
kaotuse puhul. 

Siiri, Matti, Merje, Illar, 
Kaire, Tõnu

Mis tulema peab, see tuleb. 
Kellel otsa saab aeg, see läheb. 
Minnes võtab ta lambist tule ja 

süütab taevasse tähe. 
Meie siiras kaastunne sulle, 

Mare, kalli abikaasa 
ERNI OKAPUU 
kaotuse puhul. 

Härmalõnga lauakaaslased 
Laine, Liis, Milvi ja Enne

Südamlik kaastunne 
Mairile perega isa 

ERNI OKAPUU 
surma puhul. 

Töökaaslased

Miks kaitseingel 
kokku pani tiivad
ja igavikku minna laskis sul.
Südamlik kaastunne Marele ja 

lastele peredega 
kalli abikaasa ja isa 

ERNI OKAPUU
kaotuse puhul.

Heli, Aino, Heldi, Malle 
ja perekond Kaeval 

Mälestust sa hella pälvid,
pälvid austust sõnu häid.
Mälestuste kauneid jälgi
meile hinge sinust jäi.

Mälestame 
ERNI OKAPUUD

Sügav kaastunne Marele ja 
lastele peredega.

Kaarepere Eakate Seltsingu 
Härmalõnga pere

Sügav kaastunne 
Marele

ERNI OKAPUU
kaotuse puhul.

Lea ja Mait 

Tuul puude ladvus tasa kiigub, 
me vaikses leinas 
langetame pea ... 

Südamlik kaastunne Marele ning 
Mairile ja Sirjele peredega kalli 

abikaasa ja isa 
ERNI OKAPUU 
kaotuse puhul. 

Kaie, Meelis, Leinar

Sinust mälestus 
me hinges elab, 
Sinu hääl veel 
kõrvus kõlab ...

Oma väga kallist isa 
TOOMAS TUULAT

23.06.1947–25.01.2016
 

mälestavad 
5. surma-aastapäeval 

Kairi ja Karen peredega 

Vaikus ja rahu on sinuga,
hea mälestus jääb meiega.

Meie siiras kaastunne 
lähedastele

LEA NEEMLA
kaotuse puhul.

Malki ja Martin 

Sa andsid, 
mis sul oli anda, 
tööd tehes 
kulus eluniit ... 

Mälestame endist töökaaslast 
VALVE PERSIMAT 

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Mustvee Haigla pere

Mälestame kauaaegset 
Kaitseliidu Jõgeva maleva 

tegevliiget 

MADIS TEPPOT
Südamlik kaastunne 

lähedastele. 

Kaitseliidu Jõgeva malev 
Jõgeva malevkond 

Avaldan kaastunnet 
Üllar Kaasikule ema ja 

Maie Haugjärvele perega õe

PILVI KAASIKU
surma puhul.

Lea

Sinust mälestus me hinges elab, 
Sinu hääl veel kõrvus kõlab ... 
Tuul puude ladvus tasa kiigub, 

me vaikses leinas langetame pea … 
Lahkus meie hulgast kallis ema, vanaema ja 

vanavanaema 
PILVI KAASIK 

15.11.1935–19.01.2021 
Leinavad Üllar, Kerli, Gerda 

ja Laura peredega

MEELIS TASUR
 

Kallis Marge!
Südamlik kaastunne.

 
Helve

Ajalehte saab järgmiseks kuuks tellida ja 
tellimusi uuendada toimetuses 

ning kodulehel www.vooremaa.ee/tellimine

26. JAANUARINI  ■Autoromude tasuta äravedu ja 
registrist kustutamine.   
Tel 5370 2052.

 ■Halumasinateenus, ohtlike 
puude raie. Tel 5668 9761. 
arbotur.ee

 ■Teeme kõikvõimalikke betoo-
nitöid. Põhiala betoonpõranda 
terviklahendused. Täpsem info 
tel 5669 7579, e-mail info@
betoonitood.ee, koduleht http://
www.betoonitood.ee.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

Lahkus jäädavalt Jõgevamaa Kutsehaigete 
Ühingu aktiivne liige 

ENDEL AMBOS 
Mälestame ja avaldame kaastunnet 

perele ja lähedastele. 

Jõgevamaa Kutsehaigete Ühing

Südamlik kaastunne 
Liinale ja Vallole 

kalli isa ja äia 

VELLO ESTORNI 
kaotuse puhul.

 
Torma võrkpallurid

 ■Ohtlike puude langetamine 
üle Eesti, puu- ja hekihooldus, 
võra tõstmine, okste hakkimi-
ne Tartu-, Jõgevamaa.   
Tel 5364 5833. 

 ■Pakun raamatupidamistee-
nust. Info tel 527 0461,   
airus.airus@gmail.com

 ■LAEN PANDI VASTU! Pantva-
rade ost-müük. Kodutehnika, 
tööriistad, kuld ja hõbe. Komis-
jonimüük! Jõgeva Pandimaja, 
Pargi 2a, Jõgeva. Tel 523 7422.  
www.incassor24.ee,   
e-pood:https//kaubatanav.ee/

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

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

Mälestame ja siiras kaastunne 
Maiele, Üllarile, lastelastele ning 

lähedastele 
PILVI KAASIKU 
kaotuse puhul. 

Endised töökaaslased 
Voore sidest Ede, Juta, 

Helgi, Edith, Helga


