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

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

 ■Arli Puukool müüb viljapuid, mar-
japõõsaid, maasika-, vaarika-, 
mustika-, viinapuutaimi ja muid 
istikuid reedel, 03.09: Mustvee 
turul 10, Avinurme bussip 12.30. 
Info 518 8465, www.arlipuukool.ee

 ■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.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Palamuse Agro ostab põllumaid 
võib pakkuda ka rendimaid.  
Tel 557 3232.

WWW.OLLY.EE

TERASKATUSED JA VIHMAVEESÜSTEEMID
OTSE TOOTJALT!

VÕTA KOHE ÜHENDUST!
info@olly.ee , 56 980 949
VÕTA KOHE ÜHENDUST!

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) avab 
1. septembril taotlusvooru

Maakonna vabaühendused saavad küsida toetust tegevustele,  mis aitavad kaasa tuge-
vate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele. 

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

te ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

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

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.

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

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada e-toetuse keskkonnas  hilje-
malt  1. oktoobri kella 16.30.

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

Infopäev taotlejatele toimub 10. septembril kella 14–18  Zoomi veebikesk-
konnas. Tutvustatakse programmist taotlemise tingimusi ja  taotluse täitmist e-toetuse 
keskkonnas. Infopäeval osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine JAEKi kodulehel 
https://jaek.ee/kop-2021-sugis 

või  tel 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee. 

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

Jõgevamaa Koostöökoda 
annab teada, 

et Leader-projekde taotluste vastuvõ on avatud 
2. oktoobrist kuni 13. oktoobrini 2021. aastal 

e-pria keskkonnas.

Taotlusi võetakse vastu Jõgevamaa Koostöökoja 
Kogukondade ühisprojekde meetmes 2.1, 
Maakondlike ühisprojekde ja koolituste meetmes 3 ning 
COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust 
ngitud mõjude leevendamiseks toetusmeetmetes 5 ja 6.

Täpsem info taotlemise ngimuste ja infopäevade kohta 
www.jogevamaa.com
Soovijatel on võimalik kokkuleppel tulla tasuta 
nõustamisele Jõgevamaa Koostöökoja kontorisse.

Info tel 5307 0870

Olgu	rõõmu	ja	silmade	sära,
olgu	paljugi	nii	nagu	enne.
Aga	rohkem	kui	ühtegi	vara,
olgu	Sul	tervist	ja	õnne!
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Südamlike	soovidega
Velli,	Külli,	Merlin,	Mario,
Vello	ja	Georg	peredega

 ■Ostan korteri Jõgeva linna. 
Kindlasti keskküttega. Võib vaja-
da remonti. Tel 529 0048.

 ■Ostan raamatuid, kunsti, vi-
nüülplaate, lauanõusid, tar-
beklaasi, ehteid,  münte, ham-
bakulda, hõbeesemeid jm 
vanavara. Tel 5804 6910.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

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

 ■Polsterdame uksi. Tel 550 7679.

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

 ■Ohtlike puude langetamine, 
hooldus, kändude freesimine 
ja tekkinud jääkide äravedu. 
Info@vikatimees.eu 5666 7776.

 ■Korstnapühkimisteenus kutse-
tunnistusega korstnapühkijalt 
(tahmaimuriga). Akti väljastamine. 
Tel 529 4429, Illar

 ■Ohtlike puude langetamine, 
kändude freesimine. Korras-
tusraie. Tel 5364 5833.

 ■Voore Mets OÜ otsib ekskavaa-
torijuhti. Põhitööks võsaraie 
ning piirkond Jõgevamaa, Tar-
tumaa, Virumaa. Lisainfo 5844 
0269 või koit@vooremets.ee.

 ■Vannitubade kap. remont.  
Tel 5665 7668.

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

VILMA PÄRTELSI 
lahkumisel. 
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Info ja tellimine tel 5358 6772

e-post: vajanguperefarm@gmail.com

      perefarm

Lihapood ratastel – 
värske sealiha 

otse ja omadelt

Sealiha alates veerand seast 2.50 €/kg
Lisatasu eest tükeldamise võimalus.
Müügil ka subproduktid.

08.09 Põltsamaa-Jõgeva-Mustvee
20.09 Põltsamaa-Jõgeva-Mustvee

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

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

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

 ■KAMPAANIA otse tootjalt pree-
mium pellet (6 ja 8 mm) al 179 €, 
pakitud kasepuitbrikett, turbabrikett 
al 130 €, pakitud kivisüsi al 245 €, 
kuivad  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 €), turbabri-
ketti alusel 140 €, pellet 975 kg 
(hele, 8 mm), 195 €. Vedu tasuta. 
Tel 5373 3626.

 ■Lõhutud küttepuud (kask, lepp). 
Tel 524 5516.

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

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

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

Järgmine
ilmub 

7. septembril

Saada kuulutused hiljemalt
2. septembriks 

reklaam@vooremaa.ee

Südamlik kaastunne 
Rita Spelmanile isa 

EINO NÕMME 
surma puhul.

Rita, Juky, Valentina, 
Viivi, Juri

Sügav kaastunne 
Annele perega armsa ema 

 
AINO KINEPI             
kaotuse puhul.

Sveta ja Marje


