
REKLAAM / KUULUTUSED21. mai 2021  lk 11

Ajalehte saab 
järgmiseks kuuks 

tellida ja 
tellimusi uuendada 

toimetuses 
ning kodulehel 

www.vooremaa.ee/
tellimine

25. maini

Põltsamaal

MÜÜK

OST

MITMESUGUST

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

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

 ■Kütteladu24 – pakutud materjali 
varim valik ja hinnad Jõgeva-
maal. Tel 520 2190.

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

 ■Otse tootjalt preemium pellet (6 ja 
8 mm) al 179 €, pakitud kasepuit-
brikett al 130 €, turbabrikett 130 €, 
pakitud kivisüsi al 240 €, kuivad  
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.

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

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

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

 ■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. 

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

 ■Automüük.ee

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

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

 ■Müüa kaks 25 t isotermilist ma-
hutit, GAZ-53 raamist järelkäru, 
söödakäru 10 m3, kartulipealse 
purustaja redukotor 1x2, kartu-
lipanemismasina vao kinniaja-
miskettad, tuule puhur 5,5 kW. 
Tel 5665 9903.

 ■Müüa metsakuivast kuusest 
lõhutud küttepuid. Vajadusel 
kohalevedu. Tel 5661 0092.

 ■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 metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan vanu Vene mootorrattaid. 
Tel 552 4370.

 ■Ostan maad. Tel 5850 2000.

 ■Ostan maamaja. Tel 505 7345.

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

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

 ■Korstnapühkimistööd ja kütte-
kollete remont. Tel 5560 5495.

 ■Korstnapühkimisteenus kutse-
tunnistusega korstnapühkijalt 
(tahmaimuriga). Akti väljastamine.  
Tel 529 4429, Illar

 ■Pakun tööd küttepuude ladujale.
Tel 524 5516.

 ■Annan rendile kümblustünni 
Põltsamaal. Tel 5355 1996.

 ■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.

 ■AS Perevara võtab tööle trakto-
risti. Info tel 5303 7664.

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

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

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Ohtlike puude langetamine 
korvtõstukilt. Tel 522 5351.

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

 ■Firma pakub võsalõikamistee-
nust nii metsas kui ka mujal. 
Lõikame kinnistuid, põlluääri, 
kraave ja ka koduhoove. Täpsem 
info: +372 5636 4576  J.K Forest 
OÜ, mail: jkforestou@gmail.com

Las küünlavalgus 
mälestusi paitab

ja kaotusvalu leevendada aitab.

Südamlik kaastunne Valvele 
ja Varjele peredega kalli ema, 
vanaema ning vanavanaema

VAIKE KOKA
surma puhul.

Eva perega

VAIKE KOKK
 

Avaldame kaastunnet 
Varjele ja Valvele peredega 

armsa ema, ämma, vanaema ja 
vanavanaema kaotuse puhul.

 Aita ja Anneli perega

Avaldame sügavat kaastunnet 
Ellenile ja Maarikale, Klaarikale, 

Moonikale peredega 
abikaasa, isa, vanaisa ja 

vanavanaisa

ARTUR TSÄÄRO
surma puhul.

Jüri ja Ants peredega

Tuul puude ladvus tasa kiigub, 
me vaikselt leinas 
langetame pea ...

ARTUR TSÄÄRO
Avaldame kaastunnet 

tädi Ellenile kalli abikaasa 
surma puhul.

Siiri, Andrus ja Astra peredega

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu,
Su puudumist leinates sääl,

ta kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.

ARTUR TSÄÄRO

Avaldame kaastunnet 
abikaasale, Maarika, Klaarika, 

Moonika peredele
isa, vanaisa ja vanavanaisa 

surma puhul.

Õed ja vennad peredega

Südamlik kaastunne 
perekonnale kalli 

ARTUR TSÄÄRO 
lahkumise puhul. 

Jüri Paljak perega

Kallis Ellen ja lapsed peredega. 

Avaldame teile kaastunnet 
kalli 

ARTUR TSÄÄRO 
lahkumise puhul.

 
Taimi ja lapsed peredega

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee.

Mälestame kunagist 
töökaaslast
ASTA LANI

Avaldame kaastunnet pojale.

Olli ja Taisi

Avaldame sügavat 
kaastunnet 
Siiri Kastepõllule ja 
tema perele kalli isa,
vanaisa ja äia 

HEINDRICH KRUBERGI 
kaotuse puhul. 

Heli, Viive ja Heino

Südamlik kaastunne 
Moonika Tsäärole isa 

ARTUR TSÄÄRO 
kaotuse puhul. 

Jõgeva Majandusühistu

 ■Otsime maalrit. Tel 5609 4313.

 ■Otsime klienditeenindajat. 
Tel 5609 4313.

Seal, kus sulgub 
eluraamat, 
algab mälestustemaa ... 

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli 

ARTUR TSÄÄRO 
kaotuse puhul. 

Eve ja Rivo

Sügav kaastunne 
Sirjele ja Tarmo perele 
kalli isa, äia ja vanaisa 

VELLO PAAVELI 
surma puhul. 

Majarahvas

Sügav kaastunne 
Ellenile lastega kalli 
abikaasa, isa ja vanaisa 

ARTUR TSÄÄRO 
surma puhul. 

Aime lastega

Avaldame kaastunnet 
Ellenile ja lastele 
peredega kalli abikaasa, 
isa, vanaisa ja vanavanaisa 

ARTUR TSÄÄRO 
surma puhul. 

Anne ja Anti peredega

Mälestame kauaaegset 
muhedat naabrimeest 

ARTUR TSÄÄROT 

Avaldame kaastunnet Ellenile 
laste ja lastelastega. 

Lehte perega

Emakene, helde lahke
oled kallis minule.
Oled igal päeval
mu soojendaja päikene...

Armas Maimo!

Soovib Piret ja pere

e

ene...

mo!

Palju õnne, tervist ja hingerahu!Palju õnne, tervist ja hingerahu!

Töödes peidus on rõõmude ootust,
neist leiad õnne ja nendes on lootust.
Oota ja vaata, mis toob see tulles,
meie poolt päikest täis päevi Sulle.

Kallis Maimo!

Soovivad Taivo ja Tamor peredega

Palju, palju õnne ja tervist!

Sügav kaastunne 
Tarmo perele 

kalli isa ja vanaisa 

VELLO PAAVELI 
lahkumise puhul. 

Aivar, Ahto 
ja Arkadi peredega

Täna Sa tead, et aastad on rikkus,

endast jääb sõltuma

õnne-rõõmu pikkus.

Maimo Nõmm

Soovivad: Elna, Hendo, Ave, Ain,

Pilvi, Valentina, Taisi, 

Mati, Maire, Urmas 

Palju õnne ja tervist!

Täna Sa tead, et aastad on rikkus,

Maimo Nõmm

Soovivad: Elna, Hendo, Ave, Ain,

ilvi, Valentina, Taisi, 

Mati, Maire, Urmas 

alju õnne ja tervist!

Hinnad alates: 
tomat 0,80 €, maasikas 0,20 €,  kapsad 0,20 €, 
kurk 0,50 €, paprika 0,40 €, tšilli 0,4 €,  
õitsvad suvelilled 0,50 €, jne.

 arbuusi-, meloni-, kuumaasika ja Mai lõpust
suvelilletaimed.

Müüa väga hea hinnaga taimi 

Asume: Jõgevamaa, Tapiku, Liias
Tel 5662 5642,
lisainfo: www.soodsahinnagataimed.ee


