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ei tulnud postkasti?

Järelikult 
unustasid tellida. 

Tee seda juba täna!

Tellida saab toimetuses, 
kodulehel www.vooremaa.ee/tellimine

Info tel 776 2301, 528 3879.

Ajalehte saab 
järgmiseks kuuks tellida ja 

tellimusi uuendada toimetuses 
ning kodulehel 

www.vooremaa.ee/tellimine

25. maini

MÜÜK

OST

MITMESUGUST

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

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

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

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

 ■Lõhutud küttepuud (kask, lepp). 
Kõik pikkused. Tel 524 5516.

 ■ 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.

 ■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.

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

 ■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.

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

 ■Automüük.ee

 ■Veski Puukool müüb viljapuu-, 
marjapõõsa-, vaarika- ja roo-
siistikuid. E-pood, kullerteenus, 
postimüük, kaardimakse. Kodu-
müük. Tel 5635 2857.

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

 ■Jõgeva lähedal müüa aidakaal, 
jahuveski, mööblit.   
Tel 5559 4767.

 ■Müüa kompostmulda, sõnni-
kut, killustiku, kruusa ja liiva. 
Tel 515 3086.

 ■Arli Puukool müüb viljapuid, 
marjapõõsaid, maasika-, vaa-
rika-, mustika- ja muid taimi 
laupäeval, 15.05 Avinurme bus-
sipeatuses kell 10.00–11.30. 
Info 518 8465,   
http://www.arlipuukool.ee

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

 ■Ostan DT-75 linttraktori, kombain 
NIVA või JENISSEI. Võivad vaja-
da remonti. Tel 5606 2063.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Ostan maamaja. Tel 505 7345.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Aktsiaselts Pajusi ABF võtab 
tööle traktorist-karjaku.   
Info tel 529 0242.

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

 ■Ohtlike puude langetamine 
korvtõstukilt. Tel 522 5351.

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

 ■Biopuhastite, septikute, kaevu-
rõngaste müük/paigaldus. Killus-
tiku, sõelmete müük/transport. 
Vee- ja kanalisatsiooni torustiku 
ehitus/remont. Tel 503 2026.

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

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

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

Südamlik kaastunne lähedastele 
kalli abikaasa, isa, vanaisa ja 

andunud spordimehe
 

PAUL UIBOLEHE 
kaotuse puhul. 

Mihkli sõbrad

HELVI ROOS 

Mälestame unustamatut 
kolleegi. 

Töökaaslased Endla looduskaitsealalt

Mälestame naabrimeest 

ILMAR PAJU 
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele. 

Perekond Elbre ja Olga

Sa oled nüüd vaikuse kaja 
tähehelkide peegeldus vees, 
taeva serval on tilluke maja 

ja sina selle sees. 

Siiras kaasunne Kajale, Svenile
 ja Signele perekondadega kalli 

HELVI ROOSI 
kaotuse puhul. 

Keskus 9 majarahvas

EELK Torma Maarja koguduses 
16. mail kell 12.30 

TÄISKOGU KOOSOLEK 

Toimub koguduse uue nõukogu valimine. 

Koguduse õpetaja Mehis Pupart:
 5562 5116, 776 4369, mehis.pupart@eelk.ee

Mälestuste kallist kulda
Sinust minu hinge jääb.

Mälestan kurbuses unustamatut 
sõbrannat

HELVI ROOSI

Sügav kaastunne Kajale, Signele 
ja Svenile perekondadega

kalli ema, ämma, vanaema ja 
vanavanaema kaotuse puhul.

Leili 

Emale anti uni nii pikk,
tähtede sära ja igavik ...

Kallis Kaja laste peredega.
Südamlik kaastunne armsa

HELVI ROOSI
valusa kaotuse puhul.

Sirje, Lea ja Laine 


