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Ajalehte saab 
järgmiseks kuuks 

tellida ja 
tellimusi uuendada 

toimetuses 
ning kodulehel 

www.vooremaa.ee/
tellimine

24. septembrini

Info ja tellimine tel 5358 6772

e-post: vajanguperefarm@gmail.com

      perefarm

Lihapood ratastel – 
värske sealiha 

otse ja omadelt

Sealiha alates veerand seast 2.50 €/kg
Lisatasu eest tükeldamise võimalus.
Müügil ka subproduktid.

08.09 Põltsamaa-Jõgeva-Mustvee
20.09 Põltsamaa-Jõgeva-Mustvee

Päikese	valgust	eneses	kanna,
soojust	teistele	edasi	anna.
Lillede	ilust	naeratus	võta
rõõmsalt	elus	edasi	tõtta!

Kallis	Anne!

Töökaaslased	
Avinurme	Hooldekodust	

Soojad	kallistused	
ja	õnnesoovid	juubeli	puhul!

9. SEPTEMBER kell 11
TULEOHUTUSPÄEV

„Kindlusta oma elukohas tuleohutus”
Jõgeva kultuurikeskuses

Tuleohutuspäev toimub projek „Puuetega inimeste turvalisuse 
tõstmine Jõgeva vallas” raames, mida rahastab Päästeamet.       
Korraldajaks on Jõgevamaa Diabeekute Selts koostöös 
Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo vanemspetsialisga. 
Üritus on kõigile osalejatele tasuta. 
Vajalik on eeregistreerimine ja 
kaasa võa immuniseerimise tõend.

Info telefonil 5592 8695,  Eve; e-mail: aivarpint1@gmail.com

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

 ■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.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Ostan 3 ämbrit kreeke.   
Tel 502 7396.

 ■Ostan kuldmünte, maksan kuni 
400 €, hõbemünte kuni 100 €. 
Tel 5590 6683.

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
lauanõusid, tarbeklaasi, mär-
ke, kuld- ja hõbeesemeid jm 
vanavara. Tel 5804 6910.

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

 ■Ohtlike puude langetamine, 
hooldus, kändude freesimine 
ja tekkinud jääkide äravedu. 
Info@vikatimees.eu 5666 7776.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

 ■Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, süvendamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240.

 ■Kadunud ühe silmaga suurt 
kasvu pikakarvaline helebeež 
kass. Läks kaduma 23.08.21 
Laiusevälja külast, Jõgeva maa-
konnast. Kass on sõbralik ja 
reageerib nimele Hugo. Hugol on 
krooniline neeruhaigus, mistõttu 
vajab ta spetsiaalset ravitoitu ja 
pidevat kliinilist jälgimist. Kui oled 
teda kasvõi märganud või tead, 
kus ta on, helista kindlasti +372 
5348 5647. Leidjale ka vaeva-
tasu! Ootame väga Hugot koju!

Avaldame kaastunnet 
Monika Dengole 

kalli ema

SILVI DENGO 
lahkumise puhul.

MTÜ Iseseisev Elu 
Kaarepere hooldekeskuse 

kollektiiv

Avaldan sügavat kaastunnet 
Tiidule perekonnaga ja

teistele lähedastele 

ARVO RAUDSEPA 
lahkumise puhul. 

Magda Jõgevalt

Avaldame kaastunnet 
Annele perega armsa ema, 

ämma ja vanaema 

AINO KINEPI
kaotuse puhul.

Naabrid Lai tn 6

 ■Ostan raamatud sarjast "Seik-
lusjutte maalt ja merelt".  
Tel 5804 6910.

Jõgevamaa täiskasvanute ja spordiveteranide 
kergejõustiku meistrivõistlused 

toimuvad 10. septembril 2021 kell 15 
Jõgeva linna staadionil.

Juhend Jõgevamaa Spordiliit Kalju kodulehel jslkalju.ee kalendris 

Jõgevamaa Spordiliit KaljuAktiivset osavõttu!

Jõgevamaa Koostöökoda 

korraldab taotlejate infopäeva 
oktoobris 2021 avanevate 

toetusmeetmete tutvustamiseks
16.09.2021 kell 13

Teams veebikeskkonnas 

Vajalik eelnev registreerumine: 
www.jogevamaa.com

Avaldame sügavat kaastunnet 
Riinale perega ema 

MARTA VILU
surma puhul.

Jõgeva Vallavolikogu
Jõgeva Vallavalitsus

 ■Ohtlike puude langetamine, 
kändude freesimine. Korras-
tusraie. Tel 5364 5833.

 ■Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

Südamlik kaastunne Riinale 
kalli ema 

MARTA VILU
kaotuse puhul.

Vooremaa toimetus 

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

 ■Otse tootjalt pakitud kandiline 
kasebrikett, pakitud turbabrikett, 
preemium pellet 6 ja 8 mm, pakitud 
kivisüsi, kuivad kütteklotsid.  Vedu. 
Tel 506 8501.

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

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

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

 ■Müüa Saksa eetrit.   
Tel 5650 7985.

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

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

Kinkekaarte, kuhu saad ise kirja panna, mitmeks kuuks ajalehe tellid, 
saad toimetusest Jõgeval Aia tn 1Kingi vanavanematele ajaleht Vooremaa.

Kinkekaarte, kuhu saad ise kirja panna, mitmeks kuuks 
ajalehe tellid, saad toimetusest Jõgeval Aia tn 1.


