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PAKUN TÖÖD

Ajalehte saab  järgmiseks kuuks tellida ja 
tellimusi uuendada toimetuses ning 

kodulehel www.vooremaa.ee/tellimine
28. märtsini

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

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

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

 ■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.

OST

MÜÜK

MITMESUGUST

 ■Võsagiljotiini teenus, kaeve- ja 
planeerimisteenus, erinevad 
masinad, liiv, kild ja veotee-
nused. Küttepuude soodne 
pakkumine. Tel 502 8613, http://
www.peritex.ee

Head Jõgeva 
VVSS-i liikmed!

Kohtume homme, 
8. märtsil kell 12 
Virtuse kohvikus.

              Toimkond

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

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

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

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

 ■Müüa teler. Tel 507 3310.

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

 ■Ostame igas seisukorras sõidu-
keid. Tel 5693 2565.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

Kõik, mis elus kaunis oli,
mälestustes elab nüüd …

Siiras kaastunne Kristale isa

ALAR KÕRGESAARE
kaotuse puhul.

Jõgeva Pizzakioski naiskond 

Aeg annab, aeg võtab,
aeg mälestused jätab ...

VAHUR SILD

Südamlik kaastunne Silvile 
perega venna, onu

kaotuse puhul.

Valdis, Anne-Ly, Kristi 

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan elamumaa või maatulun-
dusmaa. Hind kuni 30 000 €.  
Tel 5604 5530.

 ■Ostan vanu mootorrattaid ja 
varuosi. Tel 552 4370.

 ■Ostan elamumaa veekogu äärde. 
reinhansen@hot.ee

 ■Ostan kõiki Toyota marki sõidu-
keid. Tel 5896 1576.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

 ■Rakkekaevude puhastamine,  
rõngaste vahetamine ja käsi-
pumpade remont. Tel 5840 0240.

Ükski hea inimene ei kao jäädavalt –
ta elab edasi neis, 

kes teda väga armastasid 
ja taga igatsevad. 

Kallist 
ANNA-MARIE LEA

meenutavad ja mälestavad tema 
40. surma-aastapäeval neli nooremat

põlvkonda.

Meie siiras kaastunne kõikidele 
lähedastele 

SERGEI KAABELI 
surma puhul. 

Majanaabrid Mustvee, 
Tartu tn 8

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

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

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

 ■Lumetõrje katustelt.   
Tel 5638 8994.

 ■Ohtlike puude langetamine, kän-
duse freesimnine. www.ohtlik.ee, 
Tel 505 4983. 

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

 ■Remondi- ja ehitustööd (sh 
plaatimine, elektri- ja santeh-
nilised tööd jne). Mõistlik hind, 
kvaliteetne töö, pikaajalised 
kogemused. Nõustamine ja abi 
materjalidega. Tel 505 3096.

 ■Ööklubi SAEKAATER (Jaama 
1d, Jõgeva) avab taas enda uk-
sed: 7. aprill 22.30–5.00 on laval 
DJ T.o.m.y.G ja täidab soovilugu-
sid. Pilet 5 €. 8. aprill 22.00–5.00 
on laval Eesti üks popimaid mees-
artiste HUNT. Pidu pikendab DJ 
Erik Raud. Pilet 10 €.

 ■JÕGEVA LAAT 10. märtsil kell 
9–16 Jõgeva kultuurikeskuse juu-
res. Tel 5805 1915.

 ■Kirjastus võtab tööle osalise 
tööajaga klienditeenindaja. Töö-
koht Põltsamaa kesklinnas. Vajalik 
hea suhtlemisoskus eesti keeles. 
Töö sobib ka pensioniealisele 
inimesele. Lisainfo tel 5819 0081, 
Tervisekirjastus


