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MITMESUGUST

TELLIMUSI JA KUULUTUSI  
VÕETAKSE VASTU

aadressil: www.vooremaa.ee/tellimused/
www.vooremaa.ee/kuulutused/  

meili teel: reklaam@vooremaa.ee 

 ■Müüa soodsalt lõhutud kuivad 
ja märjad küttepuud. Kamina-
puud ja lehtpuuklotsid võrkkot-
tides, transport. Tel 5661 1335.

 ■Konservikarbid, kaaned, kaa-
netajad, roostevabad autoklaa-
vid. Tel 506 8501.

 ■Kütteladu24 – varim valik ja hin-
nad Jõgevamaal. Tel 520 2190.

 ■Otse tootjalt pakitud kasepuit-
brikett 130 €, turbabrikett 125 €, 
preemium pellet (6 ja 8 mm) 185 
€, pakitud kivisüsi 240 €, kuiv 
kasekaminapuu (30 cm) 2,70 €, 
kütteklotsid võrgus  al 1,70 €. Vedu. 
Tel 506 8501.

 ■ Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l – 2.50€), 
kuiva kaske (30 cm, 40 l – 3.00 €), 
kasepuidubriketti alusel (960 kg, 
150 €), turbabriketti alusel 140 €, 
pellet 975 kg (hele,  8 mm), 195 €. 
Vedu tasuta. Tel 5373 3626.

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

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

 ■Müüa lõhutud küttepuid ja 3 m 
pikkusi (alates 30 rm) küttepuid. 
Transport hinna sees. OÜ Picea 
Grupp, tel 514 8309.

 ■Müüa lõhutud küttepuud.   
Tel 5345 7403 ja 5340 3583.

 ■Müüa lõhutud küttepuud veoga 
ja ehituslik saematerjal, ka 
süvaimmutatud. Tel 505 3343.

 ■Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata laudu, lepalaudu, ter-
rassi-, voodri- ja põrandalaudu. 
Pikkus 3–6 m. Laudade värvimine. 
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

 ■Automüük.ee

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) 
avab 1. aprillil taotlemiseks kevadvooru

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) ootab aprilli 
lõpuni maakonna vabaühenduste taotlusi, mis aitavad kaasa 
tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele 
ja püsimisele. 

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
Meede 1 - Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega 

panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, ko-
gukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste 
arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukon-
naliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate 
objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele 
vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vas-
tavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja 
sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku 
omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud 
ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse summa on meetme 1 projektidele maksimaalselt 
2500 eurot ja meetme 2 projektidele maksimaalselt 4000 
eurot. Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% 
projekti maksumusest.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada e- toetuse 
keskkonnas  hiljemalt 30. aprilliks kella 16.30.

Programmi määrus, taotlemise tingimused ja õpetus e-kesk-
konnas taotluse täitmiseks on kättesaadavad JAEKi kodulehel 
https://jaek.ee/kop-2021-kevad

Infopäev taotlejatele toimub 9. aprillil kella 14–18 
Zoomi veebikeskkonnas. Tutvustatakse uut määrust, prog-
rammist taotlemise tingimusi ja  taotluse täitmist e-toetuse 
keskkonnas. Infopäeval osalemiseks on vajalik eelnev registree-
rimine JAEKi kodulehel https://jaek.ee/kop-2021-kevad või  tel 
5208423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee. 

Lisainfo programmi kohta: Kersti Kurvits, Jõgevamaa 
Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi maakondlik menetleja, 
telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.

Otsime oma sõbralikku ja toimekasse meeskonda Jõgeval 

KLIENDITOE KONSULTANTI, 

Kandideerimiseks saada oma CV aadressil katlin.treima@omniva.ee 
või võta ühendust telefonil 5383 4481.

kelle peamiseks tööülesandeks on Omniva üldkontakdele 
tulnud pöördumiste lahendamine, kliende kõnedele ja 
e-kirjadele vastamine. 
Töö toimub täiskoormusega graafiku alusel E–P. 

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on vähemalt keskharidus ning 
Sulle meeldib inimestega suhelda ja neid aidata.
Sul on väga hea ees keel nii kõnes kui kirjas ning heal tasemel 
vene keele oskus suhtlustasandil, kasuks tuleb ka inglise keele oskus. 
Töökoht asub Jõgeval, aadressil Aia 8. 

 ■Müüa kuldnoka pesakastid.  
Tel 5569 8290.

 ■Lemeks Jõgeva: metsakinnis-
tuid ja raieõigust. Tel 504 3611.

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

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaa-
te, helikassette, lauanõusid, 
tarbeklaasi, ehteid, hõbedat, 
münte, märke jm vanavara.  
Tel 5804 6910.

 ■Ostan Toyota marki sõidukeid. 
Tel 5309 2650.

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

 ■Ohtlike puude langetamine ja 
puude hoolduslõikus, viljapuu-
de lõikamine, okste hakkimine 
ja materjali äravedu. Arbotur.ee, 
tel 5668 9761.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Õunapuulõikus. Tel 5634 2247.

 ■Biopuhastite, septikute pai-
galdus ja müük. Hajaasustuse 
programm. Tel 5757 0202,  
e-post: erlend@eestiseptik.ee

 ■Ohtlike puude langetamine üle 
Eesti, kännu freesimine, puu- 
ja hekihooldus, muru niitmine  
Tartu- ja Jõgevamaal.   
Tel 5364 5833.

 ■Veerennide puhastus.   
Tel 5197 8044.

 ■Rakkekaevude puhastamine, 
kaevamine ja remont.   
Tel 5634 4807.

 ■Katuste- ja fassaadide pesu, 
värvimistööd ja rennide puhas-
tus. Tel 5638 8994.

 ■Lp Mesinikud! Luke Vahavabrik 
vahetab kärjepõhja 2.50 €/kg 
ja müüb 13 €/kg Jõgeva turu-
platsil laupäeval, 3. aprillil kell 
10.30–11.00. Tel 5687 9660.

 ■Hauaplatside hooldustööd 
Jõgevamaal. Tel 5683 7828  
http://www.haldustööd.ee

 ■Pakun raamatupidamistee-
nust. Info tel 527 0461,   
airus.airus@gmail.com

 ■Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, remont ja rõngaste 
vahetamine.  Tel 5840 0240.

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

 ■Raamatupidamisteenused. 
(k.a. aastaaruanded).   
Tel 5554 1869.

 ■LAEN PANDI VASTU! Jõgeva 
Pandimaja, Pargi 2 a.   
Tel 523 7422, www.incassor24.ee

 ■Ohtlike puude langetamine 
korvtõstukilt. Tel 522 5351.

 ■Hauaplatside hooldus ja piirete 
ehitus. Tel 526 0804.

Põltsamaal

Südamlik kaastunne 
lähedastele

 
REIN EREBI 

kaotuse puhul. 

AS Valmeco

Üks valus hetk 
ja algab mälestuste maa... 

Mälestame 
SERGEI ZAITSEVIT 

16.06.1961–29.03.2021

Avaldame kaastunnet 
lähedastele. 

Puurmani Põllumajandusühistu

Kaastunne lähedastele
 

REIN EREBI 
kaotuse puhul. 

MTÜ Miinus 43,5

Avaldame kaastunnet Reelele 
perekonnaga kalli

AIVE PANKSEPA 
kaotuse puhul.

 
Töökaaslased 

Palamuse O. Lutsu 
Kihelkonnakoolimuuseumist

Südamlik kaastunne 
Ivan Zaitsevile 

VENNA 
surma puhul. 

AS Perevara

Südamlik kaastunne 
Tiinale perega 

REIN EREBI 
kaotuse puhul. 

Endised töökaaslased 
SEB Jõgeva kontorist

Jääme meenutama 
vahvat spordimeest ja 
Sinuga ühiselt käidud radu. 

VELLO SILLAMAA 
Avaldame südamlikku 

kaastunnet lähedastele. 

Avinurme spordirahvas


