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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

JÕGEVA VALD

Jõgeva vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõike 8 
alusel kohanime määramise eelnõu „Bussipeatustele kohanime 
määramine“.

Eelnõu kohaselt rajatakse Jõgeva valda uued bussipeatused 
Koidukülla nimega Koiduküla ja Ellakvere külla nimega Värvi. 
Eelnõuga saab tutvuda Jõgeva valla veebilehel 4. oktoob-
rist 19. oktoobrini. Ettepanekud ja vastuväited saab esitada 
19. oktoobrini vallavalitsuse kantseleisse ja teenuskeskustesse 
või meiliaadressil info@jogeva.ee.

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

 ■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.

 ■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.

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

Tasuta müügihinnang
Tasuta konsultatsioon
Kõikide pankade poolt 
aktsepteeritud eksperthinnangud

Igavikuteele on lahkunud hea naaber ja maja hing

ÕIE PADAR

Mälestame ja avaldame sügavat kaastunnet 
kõigile lähedastele.

Kääpa Keskuse 7 majanaabrid

Mälestame head sõpra ja 
töökaaslast

HEINO KOSET
Sügav kaastunne Sirjele ja 

lastele peredega kalli abikaasa 
ja isa kaotuse puhul.

Virge ja Kalju 

Kallis Valmar.
Südamlik kaastunne 

sulle armsa isa
 

ARVELD HINNO
kaotuse puhul.

Klassikaaslased 
Mustvee 1. Keskkoolist

Südamlik kaastunne kõigile 
lähedastele kalli

 
HEINO KOSE
surma puhul. 

Mälestavad naabripered Hallik, 
Vahtla, Harzia ja Daškov

Andra!
Õnne pole otsida, anda ega leida,

õnne peame ise me eneses hoidma!

Õnnitleme!

Vooremaa toimetus

Gerli!
Ole terane ja tragi,
ära seljataha vahi.
Oota homselt ikka uut,
sünnipäevaks kinki suurt!

Õnnitleme!
Vooremaa toimetus

Oota homselt ikka uut,
aks kinki suurt!

Õnnitleme!
oimetus

Mälestame majaelanikku

SILJA MUHULAINET

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Aia 29 elanikud  

Ei, ta ei lahku Su juurest
ta on Sinuga koos,

Sinu mälestustes, mõtteis
Sinu ELU LOOS.

Südamlik kaastunne Tiinale perega ja perekond Vilmsile
RANDO KUKKE

ootamatu kaotuse puhul.

Perekonnad Hüdsi, Willer, Kruusamäe, Uibo

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

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

 ■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.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad üle 
Eesti, sobivusel kiire tehing.  
Tel 525 2714.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322. 

 ■Ostame igas seisukorras sõidu-
autosid, kaubikuid ja maastu-
reid. Tel 5693 2565.

 ■Molter Agro OÜ ostab metsa- ja 
põllumaad. Võib pakkuda ka 
põllumaad renti. Hinnad algavad 
alates 180 € hektar. Tel 557 3232, 
info@molter.ee

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

   

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

 ■Kolimine, transport, treileri rent, 
ehitus, remont. Tel 5560 5698.

 ■Korstnapühkija Renee, akti 
väljastamine, tel 5395 2275.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Salvkaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5840 0240.

 ■Ohtlike puude raie, korvtõstuki 
teenus, kändude freesimine.  
Tel 5364 5833.

Aime Pint!
Kallis ema, oled nõnda hea ...

Õnnitleme ja kallistame
Sind sinu 85. aasta sünnipäeval!

Aime Pint!
Kallis ema, oled nõnda hea ...

ja kallistame
Sind sinu 85. aasta sünnipäeval!

Lapsed peredega


