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MÜÜK

OST

MITMESUGUST

TELLIMUSI JA 
KUULUTUSI 

VÕETAKSE VASTU
Vooremaa toimetuses Jõgeval, Aia 1

aadressil: www.vooremaa.ee/tellimused/
www.vooremaa.ee/kuulutused/  

meili teel: reklaam@vooremaa.ee 
ning 

Mustvee, Avinurme, Saare, Voore, 
   Lohusuu, Kasepää ja Raja raamatukogus

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.

 ■Otse tootjalt kandiline kasepuit-
brikett 140 €, turbabrikett 130 €, 
preemium pellet (6 ja 8 mm) 190 €, 
pakitud kivisüsi 240 €, kasekami-
napuu (30 cm) 3 €, kütteklotsid  al 
1,70 €. Vedu. Tel 506 8501.

 ■Müüa lõhutud küttepuud veoga 
ja ehituslik saematerjal, ka 
süvaimmutatud. Tel 505 3343.

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

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

 ■Kuiv küttepuu. Tel 503 6646.

 ■Müüa 2-toaline korter Jõgeval.  
Tel 5626 1662.

 ■Automüük.ee

 ■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 Jõgeval, 2. 
korrus. Tel 5193 5201.

 ■Müüa 2-toal kaasaegselt reno-
veeritud korter Rohu tn, 1. k.  
Hind 37 000 €. Tel 515 6074.

 ■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.

 ■Ostan VAZ 2101-2108.   
Tel 5621 2252.

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
lauanõusid, tarbeklaasi, ehteid 
ja vanavara. Tel 5804 6910.

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

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Lumetõrje katustelt.   
Tel 5638 8994.

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

 ■Ohtlike puude langetamine 
korvtõstukilt. Tel 522 5351.

 ■Biopuhastite septikute paigal-
dus ja müük. Hajaasustuse 
programm. Tel 5757 0202,  
e-post: erlend@eestiseptik.ee

Südamlik kaastunne 
Viljarile ja tema 
lähedastele kalli isa 

ÜLO KIISLERI 
surma puhul. 

Janno, Ave, Andu

Avaldame siirast kaastunnet 
Viljarile kalli isa

 
ÜLO KIISLERI 
kaotuse puhul.

 
Scanola Baltic AS

Teatame kurbusega, 
et on lahkunud meie 

kallis isa

ÜLO KIISLER
18.11.1945–05.03.2021

Ärasaatmine Siimusti kabelist 
13.03.2021.

Pojad Viljar ja Üllar

Üks küünal kustus,
üks eluraamat sulgus ...

Südamlik kaastunne  Avole
kalli venna

ENN KORBI
surma puhul.

Matti ja Enn 

Siiras kaastunne 
Matile kalli ema 

LINDA LÄÄNE 
kaotuse puhul. 

Inna, Eve, 
Rein ja Kairit perega

Mälestus püha Sinust hinge jääb 
helge ja hea.

Meie mõtetes püsid Sa üha, 
elad edasi meie seas.

LINDA LÄÄNE

Meie kaastunne 
Mati, Leili ja Liia peredele.

Külli, Tiit, Ülle, Relika

Valge päeva on varjand 
mure kivine sein,

tõde valus on uskuda,
raske kaotuse lein ...

Üllar.
Langetame pea koos Sinuga 
sel raskel hetkel, kui saadad 
viimsele teekonnale kalli isa

ÜLO KIISLERI
Kolleegid Jõgeva patrulligupp I

Õue kase pikad juuksed 
valupisarais ...

Sügav kaastunne 
Liidile ja Aarnele õe 

LINDA LÄÄNE 
surma puhul. 

Magda

Südamlik kaastunne 
Laurile ja Siimule isa 

JAAK HÕIMU 
kaotuse puhul. 

Kalle perega

Kevadtuuled sind viisid, 
jääb vaid mälestus ... 

EVI TAMM 
1936–2021 

Sügav kaastunne Antonile, 
Üllale ja Andresele peredega 

kalli abikaasa, ema, vanaema ja 
vanavanaema kaotuse puhul. 

Mälestame head naabrit. 
Perekonnad Bauman, 

Reisenbuk, Talur, Valdek, Kohal

Kuldne päike loojus, 
ööpimedus jäi.

Unehõlma kalli süda jäi.

Südamlik kaastunne abikaasale 
ja lastele peredega kalli

EVI TAMME
surma puhul.

Erna ja Kaljo laste peredega

Vaikus ja rahu on sinuga,
hea mälestus 

jääb meiega ...
EVI TAMM

Meie siiras kaastunne 
abikaasale ja lastele peredega

Endised töökaaslased
Elma, Evi, Sveta, Elle

Avaldame siirast 
kaastunnet 

Eda Maasingule 
ja omastele kalli 

EHA LÄÄNE 
surma puhul.

 
Milla, Riina, Urve ja Valdur

Vahel öö liiga vara tuleb. 
Keset heledat kevadilma. 

Keegi hommikusilmad suleb, 
jättes meid päikesest ilma. 

Loobub looduski lootusesärast, 
mis homseid enam ei kulda – 
ning varase öökülma pärast 

pudeneb pisaraid mulda. 
Iga pisar saab meelespealilleks 

– õied on nagu lapse silmad. 
Tundub võimatu mõista, 

milleks nii palju valu on ilmas ...
 

Mälestame oma kallist 
klassiõde 

ANNIKA SEPTERIT 

Jõgeva II Keskkooli 
1991. aasta lend

Südamlik kaastunne 
Lindale armsa venna 

KARL VOODERI
kaotuse puhul.

 
Helja, Vaiki, Helju ja Tiina

Ajalehte saab 
järgmiseks kuuks 

tellida ja 
tellimusi uuendada 

toimetuses 
ning kodulehel 

www.vooremaa.ee/
tellimine

26. märtsini

 ■Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, süvendamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine. 
Kaevuümbriste ehitus ja käsi-
pumba paigaldus.   
Tel 5840 0240.

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

 ■Otsin santehnikut Jõgeval.  
Tel 505 6563.

On kõrvus veel Su häälekõla
ja meeles valusalt see öö.
Kui maha jätsid valud, 
vaevad 
ja lahkusid meilt jäädavalt.

VELLO ÕUNAPUU
Mälestavad 15. surma-
aastapäeval ema ja õed 

peredega.

Valmivasse biosöe pelletehasesse 
pakutakse tööd 

OPERAATORILE

Töökoht asub Jõgevamaal, Vägari külas.

Lähem info telefonilt +372 508 0144 või
 e-pos aadressilt argo.tonuri@baltania.ee


