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TELLIMUSI JA KUULUTUSI  
VÕETAKSE VASTU

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

meili teel: reklaam@vooremaa.ee 

MÜÜK

MITMESUGUST

06.–23.12 kell 10–15.30
24.12 kell 9.30–13

Info tel 515 6391

Torma istandusest

Jõulukuuskede müük 
Jõgeva linnas, Selveri kõrval

15.–23.12 kell 9.30–17.30
24.12 kell 9.30–13

METSAMAAD 
JA

VÕSASTUNUD 
MAATULUNDUSMAAD

Info@arutehnika.ee,
www.arutehnika.ee

Tel 5626 4020

Ostame

 ■Müüa Nissan Primera 1,9 D, 
2000. a. Tel 524 4176.

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

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663. 

 ■Lemeks Jõgeva: metsakinnistuid 
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 raamatuid, kunsti, vi-
nüülplaate, helikassette, laua-
nõusid, märke, münte, ehteid, 
kuld- ja hõbeesemeid, hamba-
kulda jm vanavara.Tel 5804 6910.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

Miks kaitseingel 
kokku pani tiivad
ja igavikku 
laskis viia Sind.

Siiras kaastunne Hiljele 
kalli õe

LIIVI ALBRE
kaotuse puhul. 

Kükkeri pere

 ■Ostan Tarbeklaasi vaase ja klaa-
sist lauanõusid. Võtke ühendust ja 
tulen ise kohale. Värviliste vaaside 
eest kuni 120 € kohe kätte!   
Tel  5596 2292.

 ■Ostan igas seisukorras sõidu-
keid. Vajadusel kustutan arvelt. Tu-
len järele puksiiriga. Tel 5802 5654.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

 ■Lumetõrje katustelt.   
Tel 5638 8994.

 ■Ohtlike puude langetamine ja 
puude hoolduslõikus, vilja-
puude ja hekkide lõikamine, 
raietööd, materjali äravedu. 
Arbotur.ee, tel 5668 9761.

 ■Otsime tööle traktoristi talvepe-
rioodiks. Tel 5330 5631.

Südamlik kaastunne 
lähedastele

EVALD SEPA 
kaotuse puhul.

Kersti, Thea ja Thomas

ohvriabi

tugiliin@sotsiaalkindlustusamet.ee
palunabi.ee/tugi-vagivallast-loobumiseks

VÄG
IVALLAST  LOOBUMISE   T

UG
IL

IIN

660 6077

Kas soovid, et pühade ajal oleks sinu 
ja su lähedaste elus rohkem turvatunnet? 

Vägivalla kasutamisest loobumine on sinu otsus – 
muutus on võimalik. 

Vägivallast loobumise nõustajad kuulavad sind hinnanguvabalt ja 
pakkuvad tasuta psühhosotsiaalset abi eesti, vene või inglise keeles. 

Astu samm rahulikuma jõuluaja suunas ja võta meiega ühendust. 

Vägivallast loobumise tugiliin 
660 6077 on avatud 

24., 25. ja 26. detsembril 12–18. 
Rohkem infot www.palunabi.ee/tugi-vagivallast-loobumiseks

 ■Müüa soodsalt lõhutud kuivad ja 
märjad küttepuud. Kaminapuud 
ja lehtpuuklotsid võrkkottides, 
transport. Tel 5661 1335.

 ■Müüa kütteklotse 40 l võrkkotti-
des. Tel 506 5907.

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 
L – 2,65 €), kuiva kaske (30 cm, 
40 L – 3,10 €), kasepuidubriketti 
alusel (960 kg, 200 €), turbabri-
ketti alusel 160 €, pelletit 975 kg 
(hele, 8 mm), 200 €. Vedu tasuta. 
Tel 5373 3626.

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

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

 ■Otse tootjalt pakitud kandiline ka-
sebrikett, pakitud turbabrikett, 
preemium pellet 6 ja 8 mm, paki-
tud kivisüsi, kuivad kütteklotsid. 
Vedu. Tel 506 8501. 

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

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

 ■Konservikarbid, kaaned, kaane-
tajad, roostevabad autoklaavid. 
Tel 506 8501.

Mälestame head 
naabrimeest ja avaldame 
sügavat kaastunnet 
Vaikele perega

VALENTIN IVANOVI
kaotuse puhul.

Kärde küla naabertalude 
kõik Millendid

MTÜ Abikeskuse kauplus
tänab uusi ja vanu kliente,
soovib kaunist jõuluaega
 ja rõõmsat uut aastat!


