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Ajalehte saab  järgmiseks kuuks tellida ja 
tellimusi uuendada toimetuses ning 

kodulehel www.vooremaa.ee/tellimine

22. veebruarini

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

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

 ■Lõhutud küttepuud kohaletoomi-
sega. Tel 522 0946.

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l, 
5.50 €), kuiva kaske (30 cm, 40 l, 
6 €), kuiva segapuud (30 cm, 40 l, 
4.50 €), puitbriketti alusel (960 kg), 
turbabriketti alusel, pelleteid 
(8 mm). Vedu. Tel 5373 3626.

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

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

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

 ■Müüa kuivad kütteklotsid võr-
gus. Tel 506 5907.

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

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

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

 ■Müüa kaheosaline talvine kalas-
tusülikond Ahti, 3XL, korra kan-
tud. Hind 60 €. Tartu tel 5884 6351.

 ■Müüa muruniiduk, löökkruvi-
keeraja, elektrilised hekikäärid, 
hakklihamasin, saunakeris.  
Tel 524 4176.

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

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322. 

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

 ■Ostan korteri Jõgeval. Võib va-
jada remonti, kuni kolmas korrus, 
keskküttega. Tel 529 0048.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan JAWA, vene mopeede, 
mootorrattaid, võrre – igas sei-
sus. Tel 5809 6086.

 ■Ostan Ford Sierra, Scorpio.  
Tel 5632 3142.

 ■Ostan sõidukeid olenemata 
seisukorrast. Sõitvad kui ka 
seisnud autod, traktorid, muru-
traktorid ja erinevad kärud.  
Tel 5821 2904.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

 ■Kogenud meister teeb mitme-
suguseid puusepa-, remondi- ja 
hooldustöid. Jõgeva- ja Tartu-
maal. Tel 510 8642.

 ■Biopuhastite ja septikute paigal-
dus. Hajaasustuse programm. 
Tel 5757 0202,   
erlend@eestiseptik.ee

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

 ■Lumetõrje katustelt.   
Tel 5638 8994.

 ■Ohtlike puude raie, hooldus, 
äravedu, kändude freesimine 
kutsetunnistuse ja tegevuskind-
lustusega arboristilt. Pakkumi-
ne on tasuta! Tel 5666 7776,  
info@vikatimees.eu

 ■Ohtlike puude langetamine ja 
hoolduslõikus, halumasina-
teenus, hekkide ja viljapuude 
hooldus. Tel 5668 9761.

 ■Plaatija. Tel 5398 3028.

 ■Torma puidutööstus otsib tegu-
said töötajaid. Tel 505 3343.

Carl Robert Jakobsoni 
nimeline Torma Põhikool ootab
 

Täpsem info kooli kodu- ja Facebooki lehel.

18. märtsil 2023 kooli 
335.  aastapäevale.

vilistlasi ja endiseid töötajaid

HEIKI JÄRVET

Mälestame kallist klassivenda 
ja toredat sõpra. 

Siiras kaastunne lähedastele.

Jõgeva Keskkooli 34. lennu
11.a klass

Südamlik kaastunne omastele

HEIKI JÄRVETI 
kaotuse puhul.

Mälestavad kasvataja Mare ja 
Jõgeva LPK 1971. aasta lend

Südamlik kaastunne
Rivole ja Marikale

HEIKI JÄRVETI
kaotuse puhul.

Elle ja Sirje

Ja jätkub 
igaviku tee ... 

JAAN KESKKÜLA

Südamlik kaastunne Inge perele.

Eba ja Kaisa

Aeg annab, aeg võtab, 
aeg mälestused meile jätab.

Südamlik kaastunne Raulile, Ruudile ja 
Ruthile peredega kalli ema ja

vanaema 
LAINE KERBI 
kaotuse puhul.

Oskar, Irina ja Elfride

Südamlik kaastunne Aivarile, 
Aivile, Ainile peredega

ema, vanaema ja vanavanaema

MILVI MATSONI
kaotuse puhul.

Eve perega

LINDA SAVIAUK

Siiras kaastunne Ülole perega 
kalli ema, ämma, vanaema

ja vanavanaema 
lahkumise puhul.

Harri ja Helju

Südamlik kaastunne 
Ülole perega kalli ema

AINO SAVIAUGU
kaotuse puhul.

Gunnar perega ja Meeri 

Aegu kestnud elutee
jõudis vaikselt lõpule ...

Sügav kaastunne Ülole perega 
kalli ema 

AINO SAVIAUGU 
kaotuse puhul.

Tõnu ja Tiit perega

Avaldame kaastunnet 
Raulile ema 

LAINE KERBI 
surma puhul.

ASi Eksar-Transoil kollektiiv

Südamlik kaastunne 
Raulile ja Viivele 
perekonnaga armsa
ema 

LAINE KERBI
lahkumise puhul.

Eili ja Peeter laste peredega

Elumere tormisesse taeva 
tõusid tähed.

Mälestades kauaaegset 
naabrit

  HEIKI JÄRVETIT
Siiras kaastunne lähedastele.

Ülle

Avaldan kaastunnet Ülole, Marele, 
Kristiinale, Kristjanile, Marjule

ema, ämma, vanaema

AINO SAVIAUGU
kaotuse puhul.

Ilme, Imbi, Viivi, Ilmar, Piret, 
Ave, Sulev, Eve


