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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

 ■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 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.

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

 ■Müüa Saksa eetrit.   
Tel 5650 7985.

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

pakub	tööd	
liimpuidutehases	Kuristal

ScandiWood	Eesti	OÜ

Info	tel	511	5362	
ja	kohapeal

MEHAANIKULE
Töö	sisuks	on	tööpinkide	
ja	seadmete	hooldus	ja	
remont.
Kasuks	tuleb	varasem	
töökogemus	sarnasel	
ametikohal	ja	teadmised
elektritöödest.

Väikestest jälgedest algavad teed,
allikaist algavad jõgede veed.
Sinagi hällist alustad reisu,
nüüd aeg sind tõstnud soliidsesse seisu.

Valve Anderson

Marge ja Hubert

80

Õnnitleme!

   

Palju õnne juubelisünnipäevaks, 
tugevat tervist ja elurõõmu,
läbi töö ja võiuse on käidud tee, 
palju-palju aastaid juurde veel!

Kallis Päivi Ariko!

Lapsed ja lapselapsed peredega

Õnnieme!

äivi Ariko!

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

 ■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 metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Ostan maja Jõgevale.   
Tel 5566 1629.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

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

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

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

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

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

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

 ■Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

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

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

 ■Korralik pere soovib osta Jõ-
gevale maja. Hind võiks vastata 
seisukorrale. Tel 5191 9160.

 ■Pakkuda maamaja laelammu-
tustöö (60–70 m2), sobib näda-
lavahetus. Tel 502 8524.

 ■Jõgeva takso. Tel 5630 2268.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

LONIIDA BERGMANN

Mälestan.
Südamlik kaastunne 

vanaema Lonni kõigile
imelistele lähedastele.

Sirja

Avaldame kaastunnet 
Monikale perega kalli ema

SILVI DENGO
lahkumise puhul.

KÜ Keskasula tn 10

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad ...

Avaldame kaastunnet Villu Vallistele 
kalli õe 

MERLE VILEPILLI
kaotuse puhul.

AS Valmeco

Avaldame sügavat 
kaastunnet Lembitule 
ja Vellole perega kalli

HEILI SIMMULMANNI
kaotuse puhul.

Aire, Aimur ja Eimo peredega

Siiras kaastunne Lembitule 
armsa abikaasa, 

Vellole ja Aarele peredega 
kalli ema, ämma, vanaema ja 

vanavanaema 

HEILI SIMMULMANNI
surma puhul.

Jahikaaslased Linnumetsa 
jahiseltsist

Sulgus eluraamat pikk
ees vaikses rahus 
igavik ...

Mälestame head naabrit
HEILI SIMMULMANNI

Kaastunne abikaasa Lembitule 
laste peredega.

Perekonnad Paeveer ja Säärits

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

 
Südamlik kaastunne lastele peredega ja 

elukaaslasele Üllele kalli 

JAAN KAUTSI 
surma puhul.

Urve, Kunnar ja Laine

Me mõtteis püsid Sa ikka,
elad edasi sõprade seas ...

Südamlik kaastunne Üllele kalli 
elukaaslase

JAAN KAUTSI
kaotuse puhul.

Külli, Tiit, Reet, Ave ja Viljar

Küsige tuulelt, kuhu ma lähen, teadke, 
et päiksena kaitsma jään teid. 

Linnuna lendan ja mõne tähe õhtuti süütan,
mis ühendab meid. 

Avaldame südamlikku kaastunnet Kaiale, 
Kaidole ja Üllele peredega isa ja elukaaslase 

JAAN KAUTSI
ootamatu lahkumise puhul.

 
Aada ja Eugen peredega 

Valus vaikus kodutares,
lahkunud on isake.

Mälestame toredat naabrimeest
LEMBIT KANGROT

ja avaldame kaastunnet 
poeg Erkile.

Taimi, Kaarel, Maie, Aino, Ralf

Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus 
murdis elupuu ...

Südamlik kaastunne 
Viivele kalli

ÕE
kaotuse puhul.

Sinu töökaaslased 
Jõgeva Konsumist

 
Möödunud päevade ahel
Sul kullase tähtpäeva tõi.
Seal tööde ja murede vahel
küllap rõõmule ruumigi jäi.

95Kallis Anna Treier!

Poeg Ants ja Ester peredega

Tugevat tervist ja õnne juubeliks!

Hoolitsev pilk on kustunud
ja alati abivalmis, töökad käed 

on väsinud.
Olgu hingerahu Sinuga,

kui üle maade ja merede lähed, 
lehvita sealt vahel.

Jääme Sind meenutama 
hea sõber

JAAN KAUTS
Siiras kaastunne Üllele.

Hillar, Silvia

Üht mälestust aegade tagant
me endaga kandma jääme ...

Mälestame tublit metsa- ja 
pillimeest

JAAN KAUTSI
Südamlik kaastunne Üllele, 

tütre ja poja peredele.

Ansambel Partner

Mälestame

JAAN KAUTSI

Südamlik kaastunne Üllele.

Vaimastvere kooli töötajad

Meie sügav kaastunne 
Riina Mägile ema 

MARTA VILU
surma puhul. 

Gennadi, Pille ja Osmo Lapin

Aeg annab, aeg võtab, 
aeg mälestused jätab ... 

Mälestame endisaegset 
töökaaslast ja pikaaegset 

head sõpra
HEILI SIMMULMANNI

Sügav kaastunne abikaasa 
Lembitule ja lastele peredega.

Leida, Laine ja Helmi

Meie siiras kaastunne 
Lembitule, Vellole ja Aarele

peredega kalli 

HEILI SIMMULMANNI 
kaotuse puhul.

Mihkel ja Mare


