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MITMESUGUST

Osta või telli
PVC infosilte

TELLIMUSI JA KUULUTUSI 
VÕETAKSE VASTU

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

meili teel: reklaam@vooremaa.ee 
ning  Mustvee, Avinurme, Saare, Voore, 

   Lohusuu, Kasepää ja Raja 
raamatukogus

Info E–N kella 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.

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

 ■Lõhutud küttepuud kohaletoomi-
sega. Tel 522 0946.

 ■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 kuivad kütteklotsid võr-
gus. Tel 506 5907.

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

OST

MÜÜK
 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

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

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

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

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■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

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

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

 ■Kodune remondiabi. 15 €/h.  
Tel 5398 3028.

 ■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.

 ■Lumetõrje katustelt.   
Tel 5638 8994.

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

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

Sügav kaastunne lähedastele
TAMARA SARAPUU

kaotuse puhul.

Tanja, Aleksandr, 
Ljudmila Persidskaja 

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb. 

ALAR JAAKONEN

Avaldame
kaastunnet omastele. 

Puurmani Jõe 2 elanikud

Keru-Kadi!
Õnnitleme 

tütre sünni puhul!

Voemaa toimetus

Lahkus 
abikaasa, ema 

TAMARA SARAPUU
 

Leinama jäävad
abikaasa Enno, 

lapsed Rika ja Rivo peredega.
Ärasaatmine 25.02.2023 kell 14 

Tartu krematooriumis.

JÕGEVA VALD

Jõgeva vallavalitsus teatab avatud menetlusega 
projekteerimistingimuste andmisest puhastihoonele 
Luua külas Puhasti maaüksusel ja abihoonele Torma 
alevikus Jõgeva mnt 10.

Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub 
Jõgeva valla kodulehel 23. veebruarist 8. märtsini 2023. Avaliku 
väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või 
huve menetlus puudutab, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke 
ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil info@jogeva.
ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 8. märts.

Avalik istung puhastihoone väljapaneku tulemuste aruteluks 
toimub 9. märtsil kell 13 ja abihoone tulemuste aruteluks kell 
14 Jõgeva vallavalitsuse saalis.

Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid 
ei esitatud või on võimalik kõiki ettepanekuid arvestada projek-
teerimistingimuste andmisel, siis avalikku istungit ei toimu.

Täiendavad küsimused ja info: vallaarhitekt Peep Männiksaar 
(5346 7776, peep.manniksaar@jogeva.ee).

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb ...

Südamlik kaastunne 
lähedastele

TAMARA SARAPUU
kaotuse puhul.

Anna 

Toimetus avatud
23. veebruaril kell 9–12

 
EKRE kandidaatidega
Jõgeva- ja Tartumaal 
25. veebruaril kell 18  Laisholmi pubis.

Kutsume teid kohtumisele 
Riigikogu valimiste


