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Osta või telli
PVC infosilte

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

 ■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 küt-
tepuid. Transport hinna sees. 
OÜ Picea Grupp. Tel 514 8309.

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

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l, 
5.50 €), kuiva segapuud (30 cm, 40 l, 
4.50 €), puitbriketti alusel (960 
kg), turbabriketti alusel, pelleteid 
(8 mm). Vedu. Tel 5373 3626.

 ■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 korter Jõgeva 
keskklinnas. Tel 5551 9912.

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

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

Ajalehte saab  järgmiseks kuuks tellida ja 
tellimusi uuendada toimetuses ning 

kodulehel www.vooremaa.ee/tellimine

25. jaanuarini

Kerttu-Kadi!
Sünnipäeva-
    õnnitlused!

Vooremaa toimetus

 ■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 raamatuid, kunsti, vi-
nüülplaate, lauanõusid jm vana-
vara.  Tel 5804 6910.

 ■Ostame autosid, kaubikuid ja 
maastureid. Tel 5693 2565.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322. 

 ■Ostan seisvaid vene traktoreid, 
kombaine, veoautosid, haagi-
seid, haakeriistu, seadmeid jne. 
Tel 5360 6046.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

 ■Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5840 0240.

 ■Lumetõrje katustelt.   
Tel 5638 8994.

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

 ■Ohtlike puude langetamine korv-
tõstukiga. Tel 5808 6782.

 ■Halumasina teenus, ei vaja elekt-
rit. Lumelükkamine.   
Tel 5803 4472.

 ■Lumefreesi teenus, ohtlike puu-
de langetamine, noorte puude 
hooldus, halumasina teenus, 
hekkide hooldus. Tel 5668 9761.

 ■VilgaTrans OÜ pakub invatrans-
porditeenust. Tel 5597 5935.

Südamlik kaastunne 
lähedastele

LILLI-LUDMILLA KERVE
kaotuse puhul.

Astrit perega

Südamlik kaastunne 
Kady-Kairitile kalli vanaema 

LILLI-LUDMILLA KERVE
kaotuse puhul.

Torma võrkpallurid

Südamlik kaastunne 
Leale kalli ema

LILLI-LUDMILLA KERVE
kaotuse puhul.

Tea ja Arti

Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega ...

Siiras kaastunne Ehale 
kalli abikaasa

HUGO TOODE
kaotuse puhul.

Ristipoeg Andrus perega

Südamlik kaastunne 
perekonnale ja 
lähedastele

ELSA ARU 
kaotuse puhul.

Kalatalu Härjanurmes 
kollektiiv

Mälestame armast onunaist 

ELSA ARU 

ja avaldame sügavat
kaastunnet lastele peredega.

Tiiu, Valdis, Elsa, Raivo

Südamlik kaastunne Astridile ja 
Annelile peredega kalli

ELSA ARU
kaotuse puhul.

Helina ja Ivar perega, Katrin, 
Kersti ja Karine

Avaldame kaastunnet 
Sirjele ja Hugole

 
UNO PÄÄRENI
lahkumise puhul. 

Helgi ja Hele

UNO PÄÄREN

Südamlik kaastunne Hugo 
Päärenile kalli venna 

kaotuse puhul.

Linda, Maimu, Rein ja Urmas

Etendus mehest, 
kes vaatas tagasi
 

Rakvere Teatri uuslavastus „Nipernaaditalv“ vaatab elule 
tagasi ja otsib sealt pääsemist või vähemalt küpseks saamist.  
Peategelane Toomas Nipernaadi on vana, tema suvi läbi saa-
nud, aga sumedaid öid, unistusi, õnne ja armastust ei kustuta 
meeltest ükski talv. Ello, Kati, Inriid, Katariina Jee ja Maret Vaa 
on Nipernaadit oodanud. Nüüd tuleb mees, et küsida, kas kõik 
see, mida ta lahkelt kinkis, muutis nende maailma rikkamaks 
või paiskas nad pettumuse sisse.

 
Kuhu on minna mehel, kes on elu läbi armastanud? Armas-

tanud nõnda, et pole kohkunud ka valetamast? Tänapäeva 
armukelmidest eristab Toomas Nipernaadit tõsiasi, et ta ei 
kasutanud kunagi kedagi oma huvides ära. Enda arvates püüdis 
ta iga sekkumisega maailma paremaks teha. Lahkumiseks õiget 
teeotsa leida pole kerge, eriti kui kuri aeg on vangistanud su 
raamatukaante vahele.

 
August Gailiti teose ainetel loodud näidendi kohta ütleb au-

tor ja lavastaja Urmas Lennuk: „Me kõik tahame olla paremad 
inimesed. Vähestel õnnestub, kuid sellepärast ei pea veel proovi-
mata jätma. Meile on omane hoolimine, kaastunne ja kahetsus.“

 
Lavastus etendub kolmapäeval, 18. jaanuaril kell 19 Jõ-

geva kultuurikeskuses ja kolmapäeval, 25. jaanuaril 
kell 19 Avinurme kultuurikeskuses. Osades Hannes 
Kaljujärv (külalisena), Madis Mäeorg, Liisa Aibel, Natali Väli, 
Silja Miks ja Helgi Annast.
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Südamlik kaastunne 
Ehale kalli abikaasa

HUGO TOODE
kaotuse puhul.

Mustvee pensionäride 
seltsing Sõprus

Avaldame 
kaastunnet 
Indrekule perega

ELSA ARU
kaotuse puhul.

Jahikaaslased 
Karunõmme jahiseltsist

Avaldame kaastunnet 
Andresele perega

ENE VERI 
kaotuse puhul.

Jahikaaslased 
Karunõmme jahiseltsist

Südamlik kaastunne 
Eha Toodele

abikaasa

HUGO TOODE
surma puhul.

Jelena, Maia, Aime ja Anne


