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MÜÜK

MITMESUGUST

 ■Reisijatevedu 9-kohalise bus-
siga või 6 tavakohta ja 2 ratas-
tooli kohta. Võimalik rentida. 
Tel 5349 1633.

OST
 ■Ostan nostalgilisi nõusid, vaase, 
serviise jne (ka üksikud). Huvita-
vad ka karpides lusikad, ehted, 
raamatud ja palju muud.  
Tel 5356 0761, Liina

Metsamaa, raieõiguse 
talude ja kinnistute ost 

Uue metsa istutus
Metsa hooldusraied

tel: 511 8888

PUIDU TERMINAL

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

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

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 L, 
2.80 €), kuiva kaske (30 cm, 40 L, 
3.20 €), puitbrikett alusel (960 kg, 
al 230 €),  turbabrikett alusel 165 
€, pelletid (6 mm ja 8 mm) 220 €, 
VEDU. Tel 5373 3626.

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

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

 ■Müüa 3-toaline ahiküttega korter 
Siimustis. Tel 5197 7124.

 ■Odavalt puhtast villast sokke 
8 €/paar. Tel 5852 9226.

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663. 

 ■Müüa 2toal puuküttega korter 
Põltsamaal (44 m2 + aia osa) va-
jab remonti. Info 508 7653.

 ■Lemeks Jõgeva: metsakinnistuid 
ja raieõigust. Tel 504 3611.

 ■OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Info@est-land.ee, 
tel 504 5215, 514 5215.

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
helikassette, mänguasju, laua-
hõbedat, lauanõusid, tarbeklaasi, 
ehteid, münte, märke jm vanava-
ra. Tel 5804 6910.

 ■Ostan vene päritolu traktori T-25 või 
T-30 võib ka pakkuda muid vene 
traktoreid! Tel 550 0772.

 ■Jõgewa Militaarmuuseum ostab 
vanavara. Pakkuda võib kõike.  
Tel 5354 5631.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Ostan vanavara. Tel 5354 5631.

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

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan kolme pulgaga vana söö-
gilauatooli. postitus@online.ee, 
tel 502 7396.

Mälestame heasüdamlikku ja 
tarka vestluskaaslast ning

toredat inimest.

Siiras kaastunne lähedastele
EINO VESKISE
kaotuse puhul.

Mati ja Reine Koppel

Sügav kaastunne Marleenile, 
Atile ja Kellile, Hellele ja

Andresele kalli ema, tütre ja 
abikaasa 

ANNIKA PÕLDKIVI-KASE
kaotuse puhul. 

Armast lapsepõlve ja kooliaja 
sõbrannat leinav 
Liina Meelisega

Südamlik kaastunne Hellele, 
Kellile ja Atile kalli tütre

ja ema 

ANNIKA PÕLDKIVI-KASE 
kaotuse puhul. 

Heli ja Kaljo

ANNIKA PÕLDKIVI-KASK

Siiras kaastunne Hellele kalli 
tütre kaotuse puhul. 

Nelli ja Kadri

Ei taastu päev, mis igavikku loojus, 
jääb ainult mälestuste soojus.

Südamlik kaastunne lähedastele kalli 

ANNIKA PÕLDKIVI-KASE 
kaotuse puhul. 

Perekonnad Lepik, Seer ning Elle ja Villu

Me südameis sa ikka elad, 
jääd mõtteis meie keskele...

ANNIKA 
PÕLDKIVI-KASK

Südamlik kaastunne Hellele, 
lastele ja abikaasale kalli tütre, 
ema ja abikaasa kaotuse puhul.

Anne, Tairi, Marika, Mati

PRIIT VAHT

Südamlik kaastunne 
Reet Maidlale venna 

kaotuse puhul.

Jõgeva Majandusühistu

21. ja 22. jaanuaril  
kell 9–16

Põltsamaal 
Kuperjanovi tänaval

Info tel 5649 0174

TALVELAAT

Täname kõiki, kes meie kaotusvalu 
jagasid ja meid raskel hetkel toetasid 

kalli

EINO VESKISE
viimsel teekonnal.

Leinavad tütred peredega

Südamlik kaastunne 
Helle Maandile tütre 

ANNIKA PÕLDKIVI-KASE
 surma puhul.

 
Perekond Sellak

Must-valge 
ning värviline 
väljatrükk 
ja paljundus

 ■Ostan DT-75 või T-74 linttraktori 
ja GAZ või ZIL kalluri,võib vajada 
remonti. Tel 5612 4862.

 ■Ostan seisma jäänud T-150 ja 
NIVA või JENISSEI kombaini, 
võib vajada remonti. Tel 5604 0533.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743. 

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

 ■Lumetõrje katustelt.   
Tel 5638 8994.

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

 ■Põllumajandusettevõte Ida-Viru-
maal otsib oma töökasse kollektiivi 
traktorist-kombainerit.Elamis-
pind, tasuta lõunasöök, talvel 3 
kuud tasulist puhkust, korralik palk 
meie poolt. Sinu poolt ootame pin-
getaluvust ja tõsist suhtumist oma 
igapäevatöösse. Helista ja lepime 
tingimustes kokku! Tel 5342 2867.

Ajalehte saab  järgmiseks kuuks tellida ja 
tellimusi uuendada toimetuses ning kodulehel 

www.vooremaa.ee/tellimine

25. jaanuarini

Südamlik kaastunne Anetale 
ja tema perele poja 

JULIUS VÕSARI
kaotuse puhul.

Estonian Plywood AS


