
REKLAAM / KUULUTUSED5. veebruar 2021  lk 11

MÜÜK

OST
MITMESUGUST

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

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

 ■ Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l – 2.50€), 
kuiva kaske (30 cm, 40 l – 3.00 €), 
kasepuidubriketti alusel (960 kg, 
150 €), turbabriketti alusel 140 €, 
pellet 975 kg (hele,  8 mm), 195 €. 
Vedu tasuta. 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.

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

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

 ■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.

 ■Automüük.ee

 ■Müüa puulõhkuja.   
Tel 5378 8478.

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

 ■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.

 ■Ostan auto/maasturi kuni 3000 €. 
Tel 5309 2650.

 ■Ostame talukoha koos suure 
maaga. Vaatame üle kõik pakku-
mised. Tõenäoliselt teeme Teile 
parima hinna. Tel 5666 9006.

 ■Ostan vanu raamatuid, tar-
beklaasi, vunüülplaate ja eri-
nevat vanavara. Tel 5629 8981.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostame heas korras talu Jõge-
vamaale. Koht võiks olla eralda-
tud ja maad talu juures vähemalt 
3 hektarit. Lisaks peaks olema 
hea ligipääsetavus aastaringselt. 
Tel 5196 0187.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

 ■OÜ Töörõõm Teenused pakub 
tööd saekaatri abitöölisele.  
Tel 505 0513.

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

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

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

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

 ■Lumetõrje katustelt.   
Tel 5638 8994.

 ■Ära anda televiisor Samsung 
43". Ostetud 2015. a. Pulti ei ole. 
Asub Jõgeval. Tel 5559 8359.

 ■LAEN PANDI VASTU! Pant-
varade ost-müük. Sülearvutid, 
tahvelarvutid,  aia-, metsa- ja 
autokaubad jne. Komisjonimüük! 
Jõgeva Pandimaja: Pargi 2a, 
Jõgeva. Tel 523 7422.   
www.incassor24.ee,   
e-pood: https//kaubatanav.ee/

Sellest, kelle aeg Su kõrvalt viis, 
on taevas saanud 
Sinu kaitseingel ... 

TIIU SIREL 
Südamlik kaastunne Janele 
ja Meretele kalli vanaema ja 

vanavanaema lahkumise puhul. 
Nisu rühm ning kaera ja odra 

aretusrühmad

Südamlik kaastunne 
Jaanikale kalli ema

 
TIIU SIRELI

kaotuse puhul.

Kolleegid ilusalongist Duaal

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

Südamlik kaastunne
lähedastele 
TIIU SIRELI 

kaotuse puhul.

Softcomi pere

On igaühel üks ja ainus tee – 
kui aeg on otsas, tuleb minna ära, 
maapealseid lohutamas Linnutee – 
sealt kumab hinge mälestuste sära. 

                                              (V. Osila) 
Kallid Siiri ja Merilin peredega. 

Südamlik kaastunne kalli ema, ämma, 
vanaema ja vanavanaema 

TIIU SIRELI 
kaotuse puhul. 

Meie Mari tantsijad juhendajaga

TIIU  SIREL

Mälestame endist töötajat. 
Siiras kaastunne lastele 

peredega.

Eesti Taimekasvatuse 
Instituut

Üks mälestus kaunis ja püha,
on mälestus ema me jaoks.

See iial ei muutu tuhaks,
ei eales me südamest kao.

TIIU SIREL
Sügav kaastunne lastele, 

lastelastele ja teistele lähedastele
ema, vanaema, ämma 

kaotuse puhul.
Aino, Kersti ja Ivan lastega

Sügav kaastunne Jaanikale, 
Siirile ja Rünnole peredega 

armsa ema ja vanaema 

TIIU SIRELI 
kaotuse puhul. 

Perekonnad Küüts ja Bender

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

Südamlik kaastunne Siirile 
armsa ema 
TIIU SIRELI

kaotuse puhul. 
Laiuse Jaan Poska 

Põhikooli lasteaia pere

Südamlik kaastunne 
Siirile lastega 

kalli ema ja vanaema 

TIIU SIRELI 
surma puhul. 

Laiuse Jaan Poska Põhikool

Seal, kus sulgub 
eluraamat, 
algab 
mälestuste maa … 

Siiras kaastunne Jaanikale, 
Siirile ja Rünnole peredega kalli 
ema, vanaema ja vanavanaema

TIIU SIRELI 
kaotuse puhul. 

Andres ja Aive peredega

Vaikus ja rahu on sinuga, 
hea mälestus jääb meiega ... 

Südamlik kaastunne tütrele perega 
ja kõigile lähedastele, armsa 

ELLEN NÕMTAKI 
kaotuse puhul. 

Kolleegid Jõgeva Arukate Akadeemiast

Avaldame kaastunnet 
lähedastele 

ELLEN NÕMTAKI 
kaotuse puhul. 

Allan perega

Mis tulema peab, see tuleb.
Kel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes võtab ta kambrist tule

ja süütab taevasse tähe.

Südamlik kaastunne 
Marisele perega kalli ema

ELLEN NÕMTAKI
kaotuse puhul.

Elo, Ain, Liivi, Toivo

Sügav kaastunne Marise 
perele armsa ema, vanaema, 

vanavanaema ja ämma

ELLEN NÕMTAKI
kaotuse puhul.

Perekond Pilv

Meie südamlik kaastunne 
Marisele perega kalli ema

 
ELLEN NÕMTAKI 

kaotuse puhul. 

Lilian, Ruts, Merilyn 
ja Marko peredega

Südamlik kaastunne Marisele 
ja lähedastele

ELLEN NÕMTAKI
lahkumise puhul.

Aino ja Alvar

Südamlik kaastunne 
Marisele perega 

kalli ema 

ELLEN NÕMTAKI 
kaotuse puhul. 

Segarühm Kaaratsim

Kaotus on valus,
mälestus jääb...

Meie siiras kaastunne 
Marisele perega kalli ema

ELLEN NÕMTAKI
surma puhul.

Helju, Vaike, perekonnad Juur, 
Vassiljev ja Valter

Südamlik kaastunne 
Marisele kalli ema

ELLEN NÕMTAKI
surma puhul.

Jõgeva Ühisgümnaasiumi 
10. lennu B klass

Siiras kaastunne Marisele 
perega ema ja vanaema

ELLEN NÕMTAKI
kaotuse puhul.

Eve ja Rein

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu, 
Su puudust leinates sääl. 

Talle kaaslaseks vihmade sadu, 
kus piiskadel pisara hääl.

Avaldame siirast kaastunnet Kaidole perega 
kalli isa, vanaisa, vanavanaisa ja äia 

HEINO MARTISE 
kaotuse puhul. 

Astelmari OÜ kollektiiv

Õndsad on surnud, 
kes nüüdsest peale surevad 

Issandas! 
Jah, Vaim ütleb, et nad võivad 

hingata oma vaevadest, 
sest nende teod lähevad 

nendega kaasa. 
                        Ilm 14,13 

Mälestame pikaajalist koguduse 
juhatuse ja nõukogu liiget 

BERNHARD LIISI 
26.01.1929–24.01.2021 

Avaldame kaastunnet Koidule, 
Kairile ja Rainerile perekonnaga. 

EELK Torma Maarja kogudus

VAIKE PEETS 

Mälestame ühingukaaslast. 
Siiras kaastunne lähedastele. 

MTÜ Jõgevamaa 
Represseeritud

Avaldame sügavat 
kaastunnet Mariannile 
ja Egertile 
armsa isa ja äia 

AARE AUNPUU 
kaotuse puhul. 

Jõgevahe Pere

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

TIIU SIREL 
Avaldame sügavat kaastunnet Jaanikale, 

Siirile ja Rünnole peredega 
kalli ema, vanaema ja vanavanaema 

lahkumise puhul. 

Kultuuriselts Vanaveski

Siis mine edasi läbi kellade kumisemise. 
Lumised puud on, oh tõde. 
Hing on veel lumisem ise. 

Kallis Siiri, Jaanika, Rünno peredega. 
Avaldame kaastunnet armsa ema 

TIIU SIRELI 
kaotuse puhul. 

Oleme sügavas leinas koos teiega.
Inna, Signe, Margit

Tuul ja taevas täna teine on 
kui eile.

 Ei, ei ühtki tuge väljaspool 
me hapraid piire. 

Valgus vaid. 
Kallis Siiri pere, avaldame 

kaastunnet ema, vanaema ja 
vanavanaema 
TIIU SIRELI 

lahkumise puhul. 
Sinu klassikaaslased

Oma raskuse annan ma ära. 
Võta ja kanna, maa, 

nagu mind kandis kord ema. 
                                 (D. Kareva) 

Siiras kaastunne Jaanikale 
perega armsa 
TIIU SIRELI 

kaotuse puhul. 
Reine, Mati, Maarika, Aino, 

Mari, Kristiina, Margus

Avaldame siirast kaastunnet 
Jaanus Vennale 

kalli ema 

MARIJA VENNA 
kaotuse puhul. 

Töökaaslased 
ASist Utilitas Eesti


