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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.

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

 ■ 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.

 ■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-toaline korter Jõgeval.  
Info tel 5626 1662.

 ■Müüa 2-toal korter Jõgeval, 2. 
korrus. Tel 5193 5201.

 ■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.

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

 ■Konservikarbid, kaaned, kaa-
netajad, roostevabad autoklaa-
vid. Tel 506 8501.

 ■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 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.

 ■Noor pere ostab maja Jõgeva 
linnas. Tel 5813 4585.

 ■Ostan kasutatud FIN aluseid 
1200x1000, Tormas. Pakkumi-
sed kirjakast@solo.ee. 

 ■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.

 ■Vana mööbli, kodutehnika ja 
muu kola utiliseerimine. Küsi 
hinda! Tel 5341 1768.

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

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

 ■Otsin santehnikut Jõgeval.  
Tel 505 6563.

Ühel varajasel hommikutunnil, 
kui taevas veel helendas kuu,

lahkusid siit elust – tahtmata, kuid haiguse sunnil.

Südamlik kaastunne Liisale, Avole, 
Sillele ja Rolandile kalli tütre ja õe

ANNIKA SEPTERI
kaotuse puhul.

Karine, Katrin, Kersti, Ivar, Ivan ja Niina

Mälestuste päiksekullas 
jääd sa ikka meiega ... 

Südamlik kaastunne Urmasele 
ja tema lähedastele kalli 

ASTA MÄGI 
kaotuse puhul.

 
Juta, Vello, Lemme
 ja Tarmo perega

Mälestame kauaaegset 
endist õpetajat 

ASTA MÄGI 
ning avaldame kaastunnet 

lähedastele.

 C. R. Jakobsoni nim 
Torma Põhikool

Need armsad, 
kellest äkki ilma jääme, 
on tegelikult alles – meie sees. 
Nad on ligi, ei torka silma – 
nii nagu valgus 
päikesekiire sees. 

Mälestame kallist 
ASTA MÄGI 

ning avaldame kaastunnet 
Inesele ja Urmasele peredega.
 Marju ja Sulev laste peredega

Südamlik kaastunne 
Reedale perega 

poja ja venna 

TARMO MALÕŠEVI 
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Grossi poest

Nii kurb on mõelda,
 et teda ei ole

ja kunagi enam te juurde ei tule.

TARMO MALÕŠEV

Mälestan head sõpra.
Südamlik kaastunne emale, 

isale ja vennale.

Karel

Sügav kaastunne 
Reedale perega 

kalli poja ja venna 

TARMO MALÕŠEVI
kaotuse puhul. 

Tiit, Andro, Kätlin, Krete-Adel

100. sünniaastapäev on see 
päev, mis tuletab Sind paljudele 

kindlasti meelde, armas 

HELGI ARUSTE 
(Õim) 

02.03.1921–22.09.2005 

Onutütar Elsa laste peredega

Sügav kaastunne 
Ingridile perega kalli

LEMMI KAMPUSE
surma puhul.

Jõgeva keskerakondlased

Mälestame meie 
pikaaegset õpetajat 

LEMMI KAMPUST 
ja avaldame kaastunnet 

omastele. 

Vaimastvere koolipere

Ja enam ma tõesti ei tule, kustus viimane südametuks. 
Vaatan pilvekaisust te üle, 

mu taga on sulgunud taevane uks. 

Kallis Joonas, Riina, Ants, Selaide ja kõik lähedased. 
Oleme leinas teiega, 

kui saadate viimsele teekonnale armsa 
PILLE LENKI 

Sügav kaastunne. 
Toomas, Hannes, Evelin, Ade-Liis peredega 

ning Koidula ja Aado

Aeg annab teised tagasi, 
ei ema südant iialgi ...

 
Meie siiras kaastunne Joonas 

Põllumäele kalli ema 
PILLE LENKI 
kaotuse puhul. 

Kääpa grupi jahimehed

JAAK HÕIM
 

Meie kaastunne Laurile ja 
Siimule perega kalli isa, äia ja 

vanaisa surma puhul. 

Marve ja Valdur

Avaldame siirast kaastunnet 
Laurile ja Siimule perega 

kalli isa ja vanaisa 

JAAK HÕIMU 
lahkumise puhul.

 
Ingmar, Kelli, Nikita, Alari

Avaldame sügavat 
kaastunnet Alole, Ivole, 
Laurile, Siimule peredega 
kalli isa, vanaisa, äia

JAAK HÕIMU
kaotuse puhul.

Ilmar, Matti, Tõnu, Rein, 
Peedu peredega

JAAK HÕIM

Mälestame naabrimeest
ning avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Perekonnad Kleinid

Aeg andis teist 
mul tagasi, 
ei ema südant iialgi ... 

Südamlik kaastunne 
Kulno perele kalli 

EMA 
kaotuse puhul. 

Leili, Merle

Südamlik kaastunne 
Eliize Harjole kalli tütre 

ANNIKA 
kaotuse puhul.

 
ETKI kartuliaretuse rühma 

endised ja praegused töötajad

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

JAAK KASK 
29.07.1933–28.02.2021 

Mälestame kauaaegset Rahva Hääle kolhoosi 
esimeest ja ühistu direktorit ja avaldame 

kaastunnet omastele. 

Puurmani Põllumajandusühistu

Sügav kaastunne 
Maarikale ja Kadrile 
peredega kalli 

OLGA VEBERI 
surma puhul. 

Töökaaslased SAst Voore 
Aktiviseerimiskeskus


