
 ■Müüa lõhutud kuivad ja märjad 
küttepuud. Kaminapuud ja leht-
puuklotsid võrkkottides, trans-
port. Tel 5661 1335.

 ■Lõhutud küttepuud. Tel 524 5516.

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

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

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

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 L, 
3.50 €), kuiva kaske (30 cm, 40 
L,  4.25 €), puitbriketti alusel (960 
kg), turbabriketti alusel, pelleteid 
(8mm). VEDU. Tel 5373 3626.

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

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

 ■Müüa soodsalt taimi: kapsas, to-
mat, maasika frigo, arbuus, suvelille 
jne taimed Tapikul. Tel 5662 5642.

 ■Liiv, kruus, killustik transpordiga. 
Asfaldivedu (kuni 30 t). Veotee-
nus. Tel 511 1832.

 ■Müüa 2-toaline korter Siimustis. 
Tel 5343 2431.
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MÜÜK

OST

Järgmine

ilmub 7. juunil
Saada kuulutused hiljemalt

2. juuniks reklaam@vooremaa.ee

MITMESUGUST

TELLIMUSI JA KUULUTUSI  
VÕETAKSE VASTU

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

meili teel: reklaam@vooremaa.ee 
info E–N kell 9–16, R 9-13 

telefonil 776 2301, 528 3879

1. juunil, lastekaitsepäeval

kogu kaup -25%

Uuringute käigus on võimalik näha või leida viiteid sagedamini 
esinevatele silmahaigustele (hall kae, roheline kae, 
kõrge/madal silmarõhk, silmapõhjade keratokoonus, 
kollatähni kärbumine jne) ning aidata tuvastada mõningaid 
üldhaigusi (suhkruhaigus, teatud ajukasvajad jne).

Uuringud, mis tehakse kõikidele patsientidele:
silmapõhja kolmemõõtmeline  pilt (OCT), sarvkesta uuring
(placido disk),  pilt kae tuvastamiseks (redflex), sarvkesta 
paksuse ja silmarõhu mõõtmine.

Uuringu tulemused vaatab üle silmaarst ning vastus 
koos piltidega saadetakse patsiendile posti teel koju.

 Uuringute maksumus 39 eurot inimese kohta.

Vastuvõtuks on vajalik eelnevalt end kirja panna!
 Info ja registreerimine tel 5326 8045 (E–R kella 18–20).

8. ja 09. juunil
silma- ja üldhaiguste 
 

Jõgeva haigla parklas

SÕELUURINGUD

Uuringuid teostab Optiprof Estonia OÜ, toetab EL.

 ■Müüa elamumaad aiamaa raja-
miseks Jõgeva alevikus Ööbiku 
tn. Hind kokkuleppel.   
Info tel 5300 4591.

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

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

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

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

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
lauanõusid jm vanavara.   
Tel 5804 6910.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Ostan vanu mootorrattaid ja nen-
de osi. Tel 552 4370.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Korstnapühkimisteenus kutse-
tunnistusega korstnapühkijalt 
(tahmaimuriga). Akti väljastamine. 
Tel 529 4429, Illar

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

 ■Pakume tööd traktoristile ma-
sinaga John Deere. Töö sisuks 
teeäärte niitmine Iisaku-Avi-
nurme-Mustvee piirkonnas. 
Tel 515 5222, redangoy@gmail.com

 ■Jõgeval tasuta ära anda 90x90 
uueväärne kõrge alusega, ist-
mega duššikabiin. Kiire.   
Tel 5399 9354.

 ■Korstnapühkija. Tel 5395 2275.

 ■Ohtlike puude raie, puu- ja 
hekihooldus, istutamine, kän-
nufrees, äravedu, muru niitmine. 
www.korrastusraie.ee,   
tel 5364 5833.

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

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

 ■Pakun lisatööd/teenistust Must-
vees. Erinevad tööd majapida-
mises. Tublile, töökale ja kainele 
tegijale korralik tasu! Võimalik ka 
transpordi kokkulepe. Helista ja 
küsi lisa. Tel 5620 3204.

Me ootame Sind ka siis,
kui Sa ei tule ...

RANDO LIIV
04.07.1986–29.05.2014

Kallist poega 
mäletavad ja mälestavad 

ema ja isa

Sügav kaastunne 
Maire Annukile perega 
kalli venna

REIN TOOMINGA 
kaotuse puhul. 

Naabrid Leivi ja Mati

Südamlik kaastunne 
Maivele kalli ema 

AINO ILVESE 
kaotuse puhul.

Taimi, Neeme, Hele, Jaanus

Avaldame kaastunnet 
Astale perega

MART LEITENI
kaotuse puhul.

Maret, Tiina, Marika

Südamlik kaastunne 
Astale ja lastele 
peredega kalli
abikaasa, isa, vanaisa ja äia 

MART LEITENI 
kaotuse puhul.

Perekonnad
Hansing ja Taberland

Aeg võib tasandada kõike,
võtta mälestust ei saa ...

TOIVO KAMPUS
26.05.1962–06.06.2016

60. sünniaastapäeval ning 6. surma-aastapäeval
mälestame kallist poega, venda ja onu

ema ja õde Lea perega. 

Täiendav info 527 6631 Rainer
 või 514 3037 Ingrid

Viraito OÜ ootab oma  meeskonda:

TRAKTORISTI
Oled meile sobiv kui:
• Omad vastava kategooria juhiluba  
   (T, kasuks tuleb C,E)
• Oled vastutustundlik, töökas ja  
   omad tehnilist taipu
• Sul on huvi põllumajanduse vastu  
   (põllutööd hooajal)
• Sulle meeldib töötada loomadega
• Sulle meeldib vaheldusrikas töö
•Armastad töötada meeskonnana

Pakume:
• Kaasaegseid töötingimusi
• Konkurentsivõimelist töötasu
• Sõbralikku kollektiivi

Väljaõpe kohapeal.
Tööle asumine: kohe

Täiendav info 52 76 631  
Rainer või 51 43 037 Ingrid


