
REKLAAM / KUULUTUSED1. veebruar 2022  lk 7

MÜÜK

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

Kingi sõbrale ajaleht Vooremaa.
Kinkekaarte, kuhu saad ise kirja panna, mitmeks kuuks 

ajalehe tellid, saad toimetusest Jõgeval Aia tn 1.

OST

MITMESUGUST

Must-valge ning 
värviline 
väljatrükk ja 
paljundus

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.

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

 ■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. 

 ■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.

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

 ■Müüa LED TV SAMSUNG UE-
40H5030AWXXH, hind 100 eurot. 
Helistada tel 5199 8845.

 ■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 kõiki Toyota marki sõidu-
keid. Tel 5896 1576.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan vanavara. Tel 5354 5631.

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

 ■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.

 ■Salvkaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5840 0240.

 ■Pakun tööd saemehele, ca 70 
tm leppa Vägeval. Tel 5341 1170. 

Meie armas
ENE RAJA

Nüüd tähtede taga 
koidab sul taevas,

vaikne lootus 
sul täide seal läeb ...

Mälestavad endised 
klassikaaslased Jõgeva 

Keskkooli päevilt

Mõnikord seisatub hetk, 
kuhu sõnad ei mahu ...

Kallis Sirje perega. Südamlik 
kaastunne  armsa poja ja venna

MARIO VASEMÄGI
kaotuse puhul.

Aino, Külli, Eva ja Ilme A.

Mälestame seltsi auliiget

HEDNA TALUSSAART

Südamlik kaastunne Kaljole ja 
kõigile lähedastele.

Maarja-Magdaleena 
Maarahva Selts

Rakvere Teater toob Jõgevale 
loo Soome mehest

 
Rakvere Teater mängib 4. veebruaril kell 19 Jõgeva kul-

tuurikeskuses komöödiat „Kõike head, vana toriseja”, 
mille peaosas on Tarvo Sõmer.

Lavastuse „Kõike head, vana toriseja” Esko on üks täiesti ta-
valine keskealine mees. Ta elab Põhja-Soomes, sõidab ringi Ford 
Escortiga, sööb kartulit ja teeb puutööd ning teab, et iga mees 
peab omale eluajal kirstu meisterdama. Ta näeb teiste vigu ning ei 
hoia end hetkekski tagasi, et nendest teada anda. Esko on ka ise 
elus eksinud – korra või kaks. Eriti kui külla on tulnud Helsingis 
elav tänapäevaste eluvaadetega poeg oma pruudiga. Lavastaja Eili 
Neuhausi sõnul on see lugu ühest tavalisest inimesest, kes käitub 
ebatavaliselt. Ta leiab, et kui kargele mehele lähedale saada, leiab 
sealt elujaatust ja elamise tarkust, lisaks on tegu muidugi ka vana 
toriseja ja tema abikaasa armastuslooga. 

Tuomas Kyrö romaani „Kõike head, vana toriseja” on dramati-
seerinud Urmas Lennuk, lavastanud Eili Neuhaus. Osades Tarvo 
Sõmer, Tiina Mälberg, Liisa Aibel ja Elar Vahter.

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

Südamlik kaastunne 
Andresele ema 
VIRVE MÖLDRI 
kaotuse puhul.

Heili, Airi, Janek, Liisi, Kairi, 
Maivi peredega

Tühi koht on toas
ja koduõues vaikus ...

ENN REIMETS
10.07.1945–31.01.2022

Leinavad 
õde ja vennad peredega.

Urni muldasängitamine kevadel.

Mälestame kauaaegset 
toredat liiget

ENN REIMETSA

Meie siiras kaastunne kõikidele 
lähedastele.

Jõgeva AMS

Avaldame sügavat kaastunnet 
Silvi Kaasikule isa

SAAMU KAASIKU 
surma puhul.

SA Jõgeva Haigla


