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MITMESUGUST

Järgmine

ilmub 10. mail
Saada kuulutused hiljemalt

5. maiks reklaam@vooremaa.ee

MÜÜK

OST

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

ajalehe tellid, saad toimetusest Jõgeval Aia tn 1.

Kingi emale, vanaemale ajaleht Vooremaa.

Metsamaa, raieõiguse 
talude ja kinnistute ost 

Uue metsa istutus
Metsa hooldusraied

tel: 511 8888

PUIDU TERMINAL

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Salvkaevude kaevamine, puhas-
tamine ja rõngaste vahetamine. 
Käsipumpade remont.  
Tel 5840 0240. 

 ■Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

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

 ■Ohtlike puude raie, puu- ja 
hekihooldus, istutamine, kän-
nufrees, äravedu, www.korras-
tusraie.ee, tel 5364 5833.

 ■Biopuhastite ja septikute pai-
galdus ja müük. Tel 5757 0202, 
erlend@eestiseptik.ee

Natalja Korpenkov
maakler
+372 518 6257
natalja.korpenkov@pindi.ee

Ege-Grete Engbusk  
kinnisvara hindaja (tase 6)
+372 5551 5382 
ege-grete.engbusk@pindi.ee

EELISTA KOHALIKKU

Soovid oma kinnisvara müüa,  
üürile anda või hinnata?    

Sinu maakler ja hindaja Jõgevamaal

 ■Katuste, fassaadide, aedade 
pesu ja värvimistööd. Rennide 
puhastus. Tel 5638 8994.

 ■Pakume tööd traktoristile ma-
sinaga John Deere. Töö sisuks 
teeäärte niitmine ja lumetõrje Iisa-
ku-Avinurme-Mustvee piirkonnas.  
Tel 515 5222, redangoy@gmail.com

 ■Ehitustööd. Tel 5850 7035. 

 ■Pakun teenust Jõgeva-ja Tartu-
maal. Kaevetööd (ekskavaator 
6 t), vundamendid, aluspindade 
ehitus, planeertööd. Kändude free-
simine, haljastustööd. Üldehitus-
tööd. Transporditeenus multilift 
autoga. Lisainfo tel 5689 1770.

 ■Viiekümnendates naine otsib lisa-
tööd puhastusteenindajana.  
Tel 5742 9412.

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

Avaldame sügavat kaastunnet 
Annale lastega ja isale kalli

TAUNO OJA
kaotuse puhul.

Indrek ja Riin

Näe, praegu päike 
metsa taha suri,

mis aitaks hüüe – 
ära mine veel ...

Mälestame kallist klassivenda
TAUNO OJA

Meie siiras kaastunne isale ja 
abikaasale lastega.

Mustvee 1. Keskkooli 
1989. aastal lõpetanud

Avaldame kaastunnet 
lähedastele 

TAUNO OJA 
surma puhul.

Kolleegid Mustvee 
päästekomandost

Ei ärka päev, mis igavikku loojus,
jääb alles ainult mälestuste soojus.

Südamlik kaastunne Annale lastega, Einole ja 
Ingridile kalli abikaasa, isa, poja ja venna

TAUNO OJA
kaotuse puhul.

Urmas ja Tiit peredega

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

Avaldame sügavat kaastunnet 
Kirkele ja Kahrole kalli isa 

TAUNO OJA
kaotuse puhul.

Mustvee Kooli 4. ja 9. klassi õpilased ning 
klassijuhatajad Ly Zavatski, Anneli Soosaar 

ja Jekaterina Petuhhova

Avaldame sügavat kaastunnet 
Einole ja Ingridile kalli

poja ja venna

TAUNO OJA
lahkumise puhul.

Reelika, Rait, Kaia, Kaido

Ei ole sõnu, 
mis leevendaks valu.

Avaldame sügavat 
kaastunnet Annale, Kahrole 

ja Kirkele kalli 
abikaasa ja isa
TAUNO OJA

lahkumise puhul
Reelika, Rait, Kaia, Kaido

ARNOLD KOLLI

Mälestame head sõpra ja 
avaldame siirast kaastunnet 

lahkunu lähedastele.

Kalju ja Õile

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

Tunneme kaasa kõigile 
lähedastele kalli

abikaasa, isa ja vanaisa
RAIMU MÜÜRSEPA

kaotuse puhul.
Taavi perega  

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

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

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

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan klaasist vaase, lauanõusid. 
Värvilised vaasid 120 €.   
Tel 5596 2292.

 ■Soovime osta maja või suvila 
Jõgeva lähiümbruses. Kõik pak-
kumised oodatud. Tel 502 6709.

 ■Ostan või rendin garaaži Jõgeval. 
Tel 5372 2232.

 ■Ostan JAWA, vene mootorrattaid 
ja mopeede. Tel 5632 3142.

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

Jõgevamaa Koostöökoda 

* Igas piirkonnas toetatakse ühte sündmust või sündmuste 
   sarja à 5000 euro ulatuses. 
* Sündmus peab toimuma maapiirkonnas (välistatud on 
   Põltsamaa ja Jõgeva linn) 2022. aasta jooksul ning kandma 
   posiivse maaelu kuvandi loomise väärtusi.
* Toetame nii olemasolevaid kui uusi sündmusi või 
   sündmuste sarju, mis väärtustavad kohalikku loodust, 
   kultuuripärandit ja keskkonnahoidu. 
* Sündmus peab olema suunatud avalikkusele ja kaasama 
   erinevaid vanuserühmi. 

Taotlejateks võivad olla Jõgevamaa Koostöökoja tegevus-
piirkonnas tegutsevad sihtasutused, mietulundusühingud 
ja äriühingud.
Digitaalselt allkirjastatud nõuetekohane taotlus tuleb 
saata hiljemalt 15. mail 2022 kella 15-ks 
aadressile info@jogevamaa.com.

Täpsem info www.jogevamaa.com või tel 5307 0870

kuulutab välja taotlusvooru kultuuri- ja 
spordisündmuste korraldamiseks Põltsamaa, 

Vooremaa ja Peipsi piirkonnas.

Sinust mälestus me hinges elab.
Sinu hääl veel kõrvus kõlab ...

ARNOLD KOLLI

Mälestame endist külavanemat ja avaldame 
kaastunnet lähedastele.

Adraku küla rahvas

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

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

 ■Müüa meeste jalgratas ja mul-
lafrees MTD T/380. Tel 529 4971.

 ■Liiv, kruus, killustik transpordi-
ga kuni 30 tonni, veoteenus ter-
mo-poolhaagisega. Tel 511 1832.

 ■Arli Puukool müüb viljapuid, mar-
japõõsaid, sammas- ja perepuid, 
maasika-, vaarika-, mustika-, 
viinapuutaimi reedel, 29.04 Ka-
sepää laadal. Info tel 518 8465, 
www.arlipuukool.ee

 ■Müüa lõhutud kuivad ja mär-
jad küttepuud. Kaminapuud ja 
lehtpuuklotsid võrkkottides, 
transport. Tel 5661 1335.

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 L, 
3.50 €), kuiva kaske (30 cm, 40 
L, 4.25 €), puitbriketti alusel (960 
kg), turbabriketti alusel, pelleteid 
(8 mm). VEDU. 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.

 ■Aastaringselt müüa lõhutud küt-
tepuid. Transport hinna sees. OÜ 
Picea Grupp, tel 514 8309.


