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MÜÜK
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MITMESUGUST

TELLIMUSI JA KUULUTUSI  
VÕETAKSE VASTU

aadressil: www.vooremaa.ee/tellimused/
www.vooremaa.ee/kuulutused/  

meili teel: reklaam@vooremaa.ee 
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 lõhutud küttepuid. Vedu ta-
suta. Samas müüa 3 m küttepuid.
Tel 5560 1992. 

 ■Müüa kuivi kütteklotse (40 l).  
Tel 5383 9215.

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

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

 ■Müüa kuivi küttepuid.   
Tel 515 3086.

 ■Lõhutud küttepuud (kask, lepp). 
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 €), turbabri-
ketti alusel 140 €, pellet 975 kg 
(hele, 8 mm), 195 €. Vedu tasuta. 
Tel 5373 3626.

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

 ■KAMPAANIA otse tootjalt pree-
mium pellet (6 ja 8 mm) al 179 €, 
pakitud kasepuitbrikett, turbabrikett 
al 130 €, pakitud kivisüsi al 245 €, 
kuivad  kütteklotsid võrgus  al 1,70  
€. Vedu. Tel 506 8501.

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

 ■Müüa lühikest kurki Tapikul. 
Tel 5662 5642.
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METSAS EI KUULE 
su karjumist keegi 

Gertrud Larsson

Lavastaja Eero Spriit
Kunstnik Jaak Vaus
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KUREMAA LOSSI 
HOOV  

PILETID PILETILEVIS, PILETIMAAILMAS 
JA KOHAPEAL!

Topauto Tartu võtab tööle 
 

Info ja CV e-postile tartu@topauto.ee

Pakume head töötasu ja kütuse kompensatsiooni.

seoses töömahu suurenemisega.
autotehniku

JÕGEVA VALD

Õuna küla Lille tänava kohanime 
ja asendi muutmine

Jõgeva vallavalitsus kiitis heaks Jõgeva vallavolikogu otsuse 
eelnõu „Õuna küla Lille tänava kohanime ja asendi 
muutmine“. Jõgeva valla Õuna külas vajavad muutmist Lille 
tänava liikluspind ja liikluspinna ruumikuju ning selle järgi seni 
adresseeritud ehitised ja katastriüksused. Lille tänava nimi on 
eksitav ja tekitab segadust leitavuse poolest, kuna ka Jõgeva 
linnas on Lille tänav. Lille tänavad ei ole  omavahel ühenduses, 
mistõttu on vaja muuta Õuna küla Lille tänava liikluspinna nime. 

Vastavalt Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõule määratakse 
Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Õuna külas asuva Lille tänava 
uueks liikluspinna nimeks Väike-Lille tänav ja tee pikkuseks 155 
meetrit vastavalt lisale. Pärast otsusena eelnõu vastuvõtmist 
adresseerib Jõgeva vallavalitsus Õuna küla Lille tänava järgi 
määratud katastriüksused Väike-Lille tänava järgi. 

Jõgeva vallavalitsus avalikustab eelnõu alates 30. juulist – 
13. augustini k.a. Ettepanekud ja vastuväited volikogu otsuse 
eelnõule esitada 16. augustiks k.a e-posti aadressil info@jogeva.
ee või aadressil Jõgeva vallavalitsus, Jõgeva linn, Suur 5.

Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõu koos plaaniga on leitav 
Jõgeva valla kodulehel www.jõgeva.ee 

 ■Müüa BMW 520i, 110 kW, 1997. a. 
Tel 5386 4426.

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

 ■Automüük.ee

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

 ■Müüa Skoda Octavia 1,6 5E, 81 
kW, diisel. Auto on heas korras 
ja ökonoomne. Hooldused tehtud 
ainult Skoda esinduses. Läbisõit 
111 000 km.    
Info tel +372 5345 7403.

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

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

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

 ■Salvkaevude puhastamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240.

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

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

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

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

 ■Korstnapühkimisteenus tah-
maimuriga. Akti väljastamine. 
Tel 5554 0808.

 ■Üürile anda Jõgeva kesklinnas 
2-toaline rõduga korter. Info 
õhtul pärast 21.30. Tel 523 1003.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

 ■Katuste ja fassaadide pesemi-
ne ja värvimine. Tel 501 0834.

Südamlik kaastunne 
Marele, Helvele ja Rainole 

peredega kalli abikaasa, isa ja 
vanaisa 

RAIMU HÄÄLME 
kaotuse puhul.

 
Eve ja Kalev peredega

Südamlik kaastunne
 Marele 

RAIMU HÄÄLME 
kaotuse puhul. 

Mälestab endine naabrimees 
Eduard perega

Nii vaikseks kõik jäi ...

Südamlik kaastunne Helvele 
perega kalli isa ja vanaisa

RAIMU HÄÄLME
surma puhul.

Merle ja Anne peredega

Jää hüvasti vanaisa 
 

ERNST OLT 

Mälestab lapselaps 
Kirke perega. 

Sügav kaastunne Siinele 
perega.

Mälestame kallist 
abikaasat, ema 

ja vanaema 

VEERA KOLLI 
2.08.1940–2.07.2021

tema 81. sünniaastapäeval. 

Lesk, lapsed ja lapselapsed

Pühapäeval, 1. augustil Tapiku külaplatsil 

Kell 13.00 avame kohvikud, 

kell 15.00 Tabivere Harrastusteatri etendus "Õiekesed"

                  – südamlik komöödia ühes vaatuses, 

                  teatri pilet 3 €

KOHVIKUTE- JA TEATRIPÄEV 

Aeg annab teist Sul tagasi, 
ei ema südant iialgi.

 Südamlik kaastunne Antsule 
ja Hillele kalli 

HELMI KIRNA 
surma puhul. 

Helju pere

 Koos on käidud, koos on tehtud, 

koos on raskuseist läbigi tuldud. 

Sugulased ja lähedased üle Eesti

Õnnitleme 
55. pulma-aastapäeva puhul! 

Kallid Enn ja Aime Allikas-Hallikas!


