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MÜÜK

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.

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

 ■Lõhutud küttepuud kohaletoomi-
sega.  Samas müüa 3 m küttepuid. 
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 teler. Tel 507 3310.

 ■Müüa 2 aastat vana vähekasutatud 
ökonoomne külmkapp Electrolux 
EN3201MOX.  Tel 5330 1897.

OST

MITMESUGUST

JÕGEVA VALD

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

Jõgeva vallavalitsus teatab avatud menetlusega projektee-
rimistingimuste andmisest garaaž-laohoonele Jõgeva linnas 
Suvila tn 6.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 
Jõgeva valla kodulehel 3.–16. märtsini. 

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada 16. märtsini aad-
ressil info@jogeva.ee. 

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

AIVAR ALEKSEJEV1004

Keskerakond

TARTU- JA JÕGEVAMAA

Kohaliku omaalgatuse programmi 
(KOP) 2023 kevadvoor on avatud 

3. aprillini 2023 saavad maakonna mittetulundusühingud ja 
sihtasutused küsida toetust kohaliku kogukonna ja elukeskkonna 
arendamiseks.

Taotlusi saab esitada KOPi kahte meetmesse: 
Kogukonna areng -  toetab tegevusi, millega panustatakse 

kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna iden-
titeedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine 
-  toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete 
ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide 
rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike 
teenuste pakkumisse.

Toetuse summa on kogukonna arengu projektidele maksi-
maalselt 2500 eurot ning investeeringu ja kogukonnateenuste 
arendamise projektidele maksimaalselt 4000 eurot. Nõutav 
rahaline omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti 
maksumusest.

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

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada veebikeskkonnas 
https://etoetus.rtk.ee hiljemalt 3. aprilli kella 16.30.

Infopäevad taotlejatele toimuvad  Zoomi veebikesk-
konnas 7. märtsil kell 14.00,  8. märtsil kell 10.00, 14. 
märtsil kell 17.00. 

Eelnev registreerimine ei ole vajalik, lingid infopäevadele on 
leitavad Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodulehel 
https://www.jaek.ee/kop-2023, samas on ka teave programmi 
kohta ja taotlemise juhendid.

Lisainfo ja taotluste nõustamine: Kersti Kurvits, Jõgevamaa 
Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi maakondlik menetleja, tele-
fon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.

 ■OÜ Talumunad müüb 6. märtsil Jõ-
gevamaal märtsi keskel munemist 
alustavaid Dominant noorkanu. 
Hind 10 eur/tk. Peatused kodulehel 
http://www.talumunad.ee.   
Info telefonil 513 4768.

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

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

 ■Ostan Honda Civicu või Ford 
Sierra, aasta kuni 1993.   
Tel 5632 3142.

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

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■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

 

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

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

 ■Rakkekaevude kaevamine, pu-
hastamine, süvendamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine. 
Kaevuümbriste ehitus ja käsi-
pumpade remont. Tel 5840 0240.

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

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

VAHUR  SILD

Sügav kaastunne Silvi Ansipile 
venna kaotuse puhul.

Jõgeva Majandusühistu

Armas Diana.
Südamlik kaastunne Sulle, Su 

perele ja kõigile lähedastele, kui
jätate hüvasti oma kalli ema, 
vanaema, vanavanaema ja 

ämma

HELGA VILSONIGA

Pajusi Teatri pere

Mälestan sügavas leinas 
varalahkunud sõpra ja

ülikoolikaaslast

ALAR KÕRGESAART

Avaldan kaastunnet omastele.

Tomas

VAHUR SILD

Südamlik kaastunne 
Silvile venna 

kaotuse puhul.

Kolleegid Konsumi pagarist

• TÄNAVAKIVIDE JA 
   ÄÄREKIVIDE 
   PAIGALDUS 

• SEPTIKUTE, 
   DRENAAŽI JA 
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   PAIGALDUS 

Tel 55 649 350 
info@rohelineheakord.ee

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

VAHUR SILD

Siiras kaastunne 
Silvile perega.

Perekonnad Ilves, Hoovi, Kütt

VAHUR SILD

Siiras kaastunne Silvile perega 
venna kaotuse puhul.

Voldemar ja Aili 

Osta või telli
PVC infosilte


