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MÜÜK

OST

MITMESUGUST

Põltsamaal

 ■Müüa töökorras põrandate lihvimi-
se masin. Liivapaberiga trummel. 
Tööstusvool. Tel 505 4015.

 ■Müüa tüdrukute jalgratas (5–7a), 
laste akuga ATV, mehhaaniline 
kõnnitrenazöör. Tel 5358 3750.

 ■MÜÜA  kasutatud KULDEH-
TEID, SOODUSHIND! E-pood: 
www.kaubatanav.ee

 ■Müüa paljasjuursed 2-aasta-
sed arukase istikud, keskmine 
kõrgus 40–65 cm ning paljas-
juursed 3-aastased hariliku 
kuuse istikud, keskmine kõrgus 
30–40 cm. Info tel 503 1866.

 ■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.

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

 ■Ostan maamaja. Tel 505 7345.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

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

 ■Ostan Toyota marki sõidukeid. 
Tel 5309 2650.

 ■Palamuse Agro ostab põllumaad 
Jõgeva ja Tartumaal, võib pak-
kuda ka rendimaid. Tel 557 3232.

 ■Ostan maasturi NIVA ja väikse-
ma traktori koos põllutööriista-
dega. Tel 5627 2368.

Ajalehte saab 
järgmiseks kuuks tellida ja 

tellimusi uuendada toimetuses 
ning kodulehel 

www.vooremaa.ee/tellimine

27. aprillini

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

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

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

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

 ■Hauaplatside hooldus ja piirete 
ehitus. Tel 526 0804.

 ■Ohtlike puude langetamine 
korvtõstukilt. Tel 522 5351.

 ■Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, remont ja rõngaste 
vahetamine.  Tel 5840 0240.

 ■Katuste- ja fassaadide pesu, 
värvimistööd ja rennide puhas-
tus. Tel 5638 8994.

 ■Korstnate ehitus. FB: OÜ Klot-
sist Korstnad. Tel 5858 1159.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Rakkekaevude puhastamine, 
kaevamine ja remont.   
Tel 5634 4807.

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

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

 ■Soovime üürida või osta äripin-
da MTÜle Jõgeval või Jõgeva lä-
hiümbruses. Pakkumised meilile 
Jogevamaa@lasterikkad.ee või 
telefoni teel 5192 6760.

 ■Betoontreppide remont. Maaki-
vitööd. Tel 522 0231.

Heatahtlik, sõbralik ja lahke 
ning alati teel, 

olid tore kaaslane, 
oleks sinuga koos olnud 

veel ja veel ... 
Aga aeg sai otsa, 

niisama järsku, koduteel.
 

Mäletame head kaaslast 
SERGEI LOKTEVI 

Jõgevamaa Vaimupuudega 
Inimeste Tugiühing

Avaldame kaastunnet 
Aarne Brikkerile ema 

SILVI BRIKKERI 
surma puhul. 

Laiuse POÜ

Avaldame sügavat 
kaastunnet

 ANDRES KOOKI 
lähedastele 

tema kaotuse puhul.

 Mälestavad Rita, Leili 
ja Viive peredega

Avaldame sügavat kaastunnet 
dr Zoja Avile kalli ema 

VEERA ZELENINA
kaotuse puhul.

SA Jõgeva Haigla

Südamlik kaastunne Vilmale, 
lastele ja lastelastele peredega

ning vend Edgarile

HEINO KREEGI
kaotuse puhul.

Elli, Valter, Evi ja Riina perega 

Aeg annab kõik meil tagasi, 
ei ema südant iialgi ... 

Südamlik kaastunne Aarnele 
kalli ema 

SILVI BRIKKERI 
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Sootaga 
suurfarmist

Südamlik kaastunne 
Tiidule perega isa 

HEINO KREEGI 
surma puhul.

 
Klassivennad 

Elor Ja Olev peredega

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb ... 

Kallis Leili perega. Oleme mõttes Sinuga, 
kui jätad hüvasti oma kalli elukaaslase 

MEIDU POSTIGA 

Mall ja Kalju Kaasik

Kui juhtub nii, et ema läheb ära ja teda hoida me enam ei saa, 
jääb tühjaks tuba, päike kaotab sära. 
Kuid hell mälestus temast elama jääb. 

Avaldame sügavat kaastunnet Mikk-Martenile kalli ema 
MIRME JAANUSE 

kaotuse puhul. 

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi 3. klassi lapsed 
koos vanematega, õpetaja Aime ja õpetaja Katrina

Sellest, kelle aeg Su kõrvalt viis,
on Taevas saanud sinu kaitseingel, 

ta on su kõrval alati ... ka siis, 
kui headus silitab ..., kui õelus salvab ... 

Ta ikka valvab.
                                   (Osila)

Südamlik kaastunne Mairikale kalli ema 
MIRME JAANUSE

kaotuse puhul.

7.b klass koos klassijuhatajaga

HEINO KREEK 

Südamlik kaastunne 
abikaasale, lastele peredega 

ja vennale. 

Perekond Enel

HEINO KREEK 

Mälestan tänutundes 
sõbralikku ja abivalmis 

naabrimeest 
ning avaldan sügavat 
kaastunnet omastele.

 
Linda

Aegade teedel 
meist keegi ei tea, 

kuidas peab seadma sammu. 
Teeline kunagi ette ei näe, 

kauaks veel minekuks rammu. 

Südamlik kaastunne Leilile kalli 
MEIDU POSTI 
kaotuse puhul. 

Virve Anne Karin

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

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

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

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

 ■Müüa küttepuid. Tel 518 3616.

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

 ■Pakkuda Saksa eetrit.   
Tel 5650 7985.

 ■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 eetrit. Tel 553 3663.

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

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

 ■Otse tootjalt pakitud kasepuit-
brikett 130 €, turbabrikett 125 €, 
preemium pellet (6 ja 8 mm) 185 
€, pakitud kivisüsi 240 €, kuiv 
kasekaminapuu (30 cm) 2,70 €, 
kütteklotsid võrgus  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 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.

Avaldame sügavat 
kaastunnet 
Mariliis Limbakule kalli 

EMA 
kaotuse puhul. 

OLPG klassikaaslased 
koos klassijuhatajatega

Südamlik kaastunne 
Eha Uusenile kalli õe 

HELGI SILLA 
kaotuse puhul.

 
Uudo, Urmo ja Ants 

naabertaludest

Siiras kaastunne Leilile 
elukaaslase 

MEIDU POSTI 
kautuse puhul.

 
Alma, Aapo, Kaljo ja Elviira

Avaldame kaastunnet Maria 
Naymushinale

ISA
kaotuse puhul.

Oskar Lutsu Palamuse 
Gümnaasium

Avaldame kaastunnet Mairikale 
ja Mikk-Martenile ema

MIRME JAANUSE
kaotuse puhul.

Oskar Lutsu Palamuse 
Gümnaasium

Pihlapuu alla astun
lehtede sahina võtan vastu.

Seal on mälestused lapsepõlvest,
sosinad valust ja olnud õnnest.

LINDA RÄHN 
(Pruuli)

19.04.1921–11.02.2012
Mälestavad 100. sünniaastapäeval

tütar Helgi Tooming 
ning kõik järeltulevad põlvkonnad 

Südamlik kaastunne 
Leilile

MEIDU POSTI
kaotuse puhul.

Kaija, Lea ja Toomas 


