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Ajalehte saab järgmiseks kuuks tellida ja 
tellimusi uuendada toimetuses 

ning kodulehel www.vooremaa.ee/tellimine

26. MÄRTSINI

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

 ■Müüa lõhutud küttepuud.   
Tel 5345 7403 ja 5340 3583.

 ■Kütteladu24 – varim valik ja hin-
nad Jõgevamaal. Tel 520 2190.

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

 ■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 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 kuldnoka pesakastid.  
Tel 5569 8290.

Veebikoosolekule Jaan Poska gümnaasiumi 
ja Heino Elleri muusikakooli ühisõppest ootame 

liituma õpilasi, lapsevanemaid, muusikaõpetajaid. 

Poska – Elleri ühisõppe infotund veebis
25. märtsil kell 17 toimub veebis (link kodulehel tmk.ee) 
infotund põhikooli lõpetajatele, kes soovivad Tartus omandada 

gümnaasiumi- ja muusikahariduse samal ajal.

Tasumine	kohe!

Kontakttelefon	526	8747

AUTOJUHTE

Pakume	konkurentsivõimelist	palka.
Töövahendiks	on	uued	Scania	veokid.

Täistööaeg.	Töö	sisuks	on	
puhurautodega	jõusööda	vedu	Eestis.

Kontakttelefon	526	8747

Pro	Grupp	Jõgevamaal	Kantkülas	otsib
suurenenud	autoparki	juurde

CV	saata	aadressil	info@progrupp.ee

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

 ■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.

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

 ■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 seisma jäänud T-150, 
Saksa heinapressi, GAZ- või 
ZIL-kallaja, võib vajada remonti. 
Tel 5604 0533.

 ■Ostan DT-75 linttraktori, kom-
baini NIVA või JENISSEI. 
Võivad vajada remonti.   
Tel 5606 2063.

 ■Ostan keskküttega korteri Jõ-
geva linna. Võib vajada remonti. 
Tel 529 0048.

 ■Ostan garaaži Jõgeva linnas.  
Tel 5373 5293.

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
lauanõusid, tarbeklaasi ja va-
navara. Tel 5804 6910.

 ■Ostan mesilaspere.   
Tel 5551 0051.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Veerennide puhastus.   
Tel 5197 8044.

 ■Lumetõrje katustelt.   
Tel 5638 8994. 

 ■Polsterdame uksi. Tel 550 7679.

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste tee. 

TIIU VINKMANN 

Mälestame tublit naabrinaist ja avaldame 
kaastunnet Ivole, Evele ja Ivarile peredega 

ema ja vanaema kaotuse puhul. 

Janis, Merike, Liia ja Tiit

Südamlik kaastunne Ivarile, 
Ivole ja Evele kalli ema 

TIIU VINKMANNI 
kaotuse puhul. 

Mälestavad 
Elle, Janis ja Ivo

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

Avaldame kaastunnet 
Evele, Ivole ja Ivarile peredega 

kalli ema 
TIIU VINKMANNI 

kaotuse puhul. 

Väino ja Sirje

Avaldame siirast 
kaastunnet Evele, Ivole 
ja Ivarile peredega 
kalli ema 

TIIU VINKMANNI 
kaotuse puhul 

Heino ja Tiina

On hetked luuletused – ööd on read
ning aastad sõnad neis – ja mis on elu? –

kas on see täht või pole – sina tead –
üksainus väike täht kesk tähiskelu ...

 
Südamlik kaastunne perele

LIIVI KANGURI 
lahkumise puhul.

Endised ja praegused kolleegid Lohusuu Koolist

Aeg annab, aeg võtab, 
ainult mälestused 
jätab ... 

Südamlik kaastunne 
lastele peredega 

AARE TARGAMA 
26.07.1947–16.03.2021 

kaotuse puhul.
Mälestavad kursusekaaslased 

Tihemetsa päevilt

Sügav kaastunne Unole, 
Tiinale, Aavole, Üllele ja 

Ivole peredega 
kalli isa 

AARE TARGAMA 
kaotuse puhul. 

Oleme leinas teiega. 

Kairi ja Karen peredega

Südamlik kaastunne 
Kristi Nõmmikule 

armsa ema 

EVI NÕMMIKU 
kaotuse puhul.

 
Põltsamaa osakonna 

bussijuhid

Mälestame 

TIIU VINKMANNI

Avaldame kaastunnet 
omastele.

Oskar Lutsu Palamuse 
Gümnaasium

 ■Raamatupidamine. Aastaaru-
anne. Tel 5344 7253.

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

 ■Ohtlike puude langetamine üle 
Eesti, kännu freesimine, puu- 
ja hekihooldus, muru niitmine  
Tartu- ja Jõgevamaal.   
Tel 5364 5833.

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

 ■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.

 ■Soovin tutvuda pikemat kasvu 
meespensionäriga. Tel 5650 1806.

Südamlik kaastunne 
Armandile perekonnaga

kalli ema
 

ELISABET HANSAARE 
kaotuse puhul.

 
Scanola Baltic AS

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste maa ... 

Mälestame oma endist 
klassijuhatajat 

TIIU VINKMANNI 
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele. 
Palamuse Keskkooli 
34. lennu lõpetanud


