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Ajalehte saab järgmiseks 
kuuks tellida ja 

tellimusi uuendada  
toimetuses ning 

kodulehel 
www.vooremaa.ee/

tellimine

27. septembrini

MÜÜK

OST

MITMESUGUST

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

 ■Lõhutud küttepuud kohaletoomi-
sega. Samas müüa 3 m küttepuud.
Tel 522 0946.

 ■Müüa lõhutud küttepuid. Vedu 
tasuta. Samas müüa 3 m küttepuid.
Tel 5560 1992. 

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l, 
4.40 €), kuiva kaske (30 cm, 40 l, 
5.00 €), 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.

 

Ostab 

KASVAVAT VÕSA 

(teeääred, kraavid, 
heinamaad). 

Teeb

VÕSALÕIKUST 
GILJOTIINIGA

Tel 515 6391

OÜ PICEA GRUPP

Kutsume Jõgeva- ja Järvamaa vabaühendusi 
kahepäevasele koolitusele

 „Kuidas kirjutada edukat projek� ?“

Koolitus toimub 6. ja 18. oktoobril kell 10–17 
Järvamaal Valgma külamajas

Ootame osalema mõlema maakonna vabaühendustes tegut-
sejaid, kel puudub või on vähene projek� kirjutamise kogemus 
ja kes sooviksid saada lisateadmisi ja oskusi projek� de koos-
tamisest.
Koolitab Annemai Mägi Interact OÜ-st. 
Täpse kavaga saab tutvuda Jõgevamaa Arendus- ja E� evõtlus-
keskuse kodulehel www.jaek.ee. 
Koolitusel osalemise tasu on 25 eurot (koolituse kohvipausid 
ja lõuna). 
Registreerimine kuni 30. septembri kella 16ni Jõgevamaa 
Arendus- ja E� evõtluskeskuse kodulehel    
htt ps://jaek.ee/projekti kirjutamise-koolitus/. 

Lisainfo programmi kohta: Jõgevamaa vabaühenduste 
konsultant Kers�  Kurvits, tel 520 8423, kers� @jaek.ee. 

Koolitust toetab rahaliselt Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Sügav kaastunne 
Ave Traksile perega 

kalli abikaasa, isa ja vanaisa 

REIN TRAKSI 
kaotuse puhul. 

SA Jõgeva Haigla 
kirurgiaosakond

Jalad on astunud, jäljed on sügaval pinnas,
sellest, mis möödunud, midagi alati jääb ...

Siiras kaastunne Karinile perega 
kalli isa, vanaisa ja äia

REIN TRAKSI
kaotuse puhul.

Perekonnad Lehtla, Valdmann, Peldes, 
Allingu ja Ojaste

Südamlik kaastunne 
Ave Traksile kalli

 
REIN TRAKSI 
surma puhul. 

Sotsiaalkeskus Elukaar

Nii valus on mõelda,
et Sind enam ei ole …

ja kunagi enam me juurde ei tule.

Siiras kaastunne Avele ja 
Karinile ning Carmenile perega

REIN TRAKSI
lahkumise puhul.

Tõnu perega ja Anne

Mälestame kunagist 
kolleegi

REIN TRAKSI
Südamlik kaastunne 

lähedastele.

Töökaaslased endisest 
Jõgeva linnavalitsusest

Südamlik kaastunne 
Avele kalli abikaasa 

REIN TRAKSI
kaotuse puhul. 

Ülle, Tiiu, Silja, 
Lea, Tiia ja Valdur

Siiras kaastunne Avele 
ja lastele peredega kalli

REIN TRAKSI
kaotuse puhul.

Sille ja Andres

Südamlik kaastunne 
Avele abikaasa 

REIN TRAKSI
surma puhul.

Kolleegid Jõgeva haigla 
hooldusosakonnast

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

Südamlik kaastunne Katrinile 
perega kalli isa

HEINO LENSMENTI
kaotuse puhul.

Kolleegid PRIA Jõgeva büroost

Südamlik kaastunne teile, 
Marge, Kadi ja Karli,

 kalli ema, vanaema ja 
vanavanaema

ELVE TALI
kaotuse puhul.

Reet ja Uno, Kadri 
ja Ahto perega

Sügava kurbusega teatame, et igavikuteele 
on lahkunud meie kallis ema, vanaema ja 

vanavanaema

IRENE LIIVAMÄGI
07.06.1931–11.09.2022

Tütred ja poeg peredega.

Ärasaatmine Tartu krematooriumis 
17. septembril kell 14.

Palume pärgi mitte tuua.

Kesk ilusat sügist ja 
päikesekulda, 
viib sind tee, 

kust tagasi ei tulda.

IRENE LIIVAMÄGI
Mälestame endist töökaaslast. 
Südamlik kaastunne omastele.

Lilia, Hilde, Milvi

Kallis Merle, avaldan Sulle
sügavat kaastunnet kalli ema

ÕIE PAJU
kaotuse puhul.

Heljo-Kai

Tunde tasa lööb 
aegade kell,
jääb alles mälestus 
hea ja hell.

Südamlik kaastunne Merlele 
perega ema, ämma, vanaema ja 

vanavanaema
ÕIE PAJU

kaotuse puhul.
Anne-Ly ja Valdis 

Südamlik kaastunne Merle, 
Katrini ja Peetri peredele

ning lähedastele kalli

ÕIE PAJU
kaotuse puhul.

Hele-Mall ja Ülo

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestustemaa ...

Südamlik kaastunne õpetaja Katrinile 
kalli ema  

ÕIE-MARGARETE PAJU
kaotuse puhul.

Torma Põhikooli 4. klassi õpilased ja vanemad

                                                               
Avaldame kaastunnet 

Mairele ämma            
                                                                          

ÕIE PAJU
kaotuse puhul.

                                                      
C. R. Jakobsoni nim Torma 
Põhikooli ja lasteaia pere

Sügav kaastunne 
Merlele perega ja teistele 

lähedastele kalli

ÕIE PAJU
kaotuse puhul.

Liia

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

 ■Aastaringselt müüa lõhutud 
küttepuid. Transport hinna sees. 
OÜ Picea Grupp, tel 514 8309.

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

 ■Müüa 2-toaline gaasiküttega 
korter Jõgeva kesklinnas (odav 
küttehind kuni 31.01.2023).   
Tel 5559 9327.

 ■Müüa 2-toal korter Tormas.   
Tel 5390 5346.

 ■Müüa villaseid sokke 7 ja 10 € 
paar. Tel 5852 9226.

 ■Müüa toitaineterikast mulda.  
Tel 5785 9915.

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

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

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

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946. 

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

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322. 

 ■Ostan töökorras kasutatud sü-
gavkülmikuid ja roostevabast 
terasest tünne, vanne.   
Tel 5662 5642.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

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

 ■Rakkekaevude kaevamine- ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

 ■Halumasina teenus, ohtlike puu-
de langetamine, hekkide lõikus. 
Tel 5668 9761.

 ■Korstnapühkija Renee, akti 
väljastamine, tel 5395 2275.

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

 ■Mahla pressimise teenus Jõge-
val. Õunad, pirnid, arooniad.  
Tel 517 5423.

 ■Ohtlike puude langetamine, kän-
dude freesimine. Tel 5364 5833.

 ■Salvkaevude puhastamine, 
remont ja rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

… ja lõppev suvesoojus 
kutsuski sind kaasa 
teistele teedele …

Mälestame head endist 
töökaaslast

REIN TRAKSI
Südamlik kaastunne lähedastele.

Ester, Hele, Helena, 
Marika, Merle 

Rahus ma heidan maha ning 
uinun, sest sina üksi, Issand,
asetad mind julgesti elama.
                                Ps 4,9

EELK Torma Maarja kogudus 
mälestab kauaaegset juhatuse 

ja nõukogu liiget

ÕIE PAJU

ja avaldab kaastunnet 
Katrinile, Merlele ja Peetrile 

perekondadega

Meie siiras kaastunne
Tiidule ja Indrekule 
kalli abikaasa ja ema

SILVI RAUDSEPA
surma puhul.

Leida ja Ene peredega

Avaldame kaastunnet 
lähedastele

ELVE TALI
surma puhul.

Helju, Üllar ja Alari peredega 


