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MITMESUGUST

MÜÜK

OST

Metsamaa, raieõiguse 
talude ja kinnistute ost 

Uue metsa istutus
Metsa hooldusraied

tel: 511 8888

PUIDU TERMINAL

 ■Müüa soodsalt lõhutud kuivad ja 
märjad küttepuud. Kaminapuud 
ja lehtpuuklotsid võrkkottides, 
transport. Tel 5661 1335.

 ■Otse tootjalt pakitud kandiline ka-
sebrikett, pakitud turbabrikett, 
preemium pellet 6 ja 8 mm, paki-
tud kivisüsi, kuivad kütteklotsid. 
Vedu. Tel 506 8501.

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

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 
kevadvoor ootab taotlusi 1. aprilliks

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

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

kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna 
identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

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

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

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

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada  veebi-
keskkonnas https://etoetus.rtk.ee hiljemalt 1. aprillil kell 
16.30.

Infopäev taotlejatele toimub 4. märtsil kell 15–17 
Zoomi veebikeskkonnas. Tutvustatakse taotlemise tingi-
musi ja taotluse täitmist e-toetuse keskkonnas. 

Infopäeval osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine 
JAEKi kodulehel https://www.jaek.ee/kop-2022-kevad/ või 
tel 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee. 

Registreerunutele saadetakse infopäeva Zoomi link. 

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

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 L, 
2.80 €), kuiva kaske (30 cm, 40 L, 
3.20 €), puitbrikett alusel (960 kg, 
al 230 €),  turbabrikett alusel 165 
€, pelletid (6 mm ja 8 mm) 220 €, 
VEDU. 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.

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

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

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

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

 ■Lemeks Jõgeva: metsakinnistuid 
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.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan vaase, klaasist lauanõusid, 
vanavara. Värvilised vaasid kuni 
120 €. Tel 5596 2292.

 ■Ostan garaaži Jõgevale.   
Tel 5816 8855.

 ■Ostan vana, seisma jäänud vene 
tehnikat hinnaga 280 €/tonn. 
Tel 5612 4862.

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

Südamlik kaastunne
Sergeile perega kalli ema

ANASTASIA SAMKO
kaotuse puhul.

Kolleegid Amestop OÜst

Avaldame sügavat kaastunnet 
Silja Sepale venna

RAIVO ORASE
surma puhul.

SA Jõgeva Haigla

Leiname kauaaegset sõpra
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele

SILVI TAMME
19.06.1930–22.02.2022

surma puhul.

Luule, Maie, Tõnu,
Inga ja Maie

Tõde valus 
on uskuda ...

Mälestan unustamatut 
kallist sõpra

SILVI TAMMET
Siiras kaastunne Ellile perega 

ja Avole perega.

Endla

Mälestame kallist vennanaist

SILVI TAMME

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Vaike ja Jaak perega

Mälestame kallist 
abikaasat ja venda

ELMAR KAASIKUT
tema 75. sünniaastapäeval.

Abikaasa, õde perega ja vend 
perega

Ei taastu päev,
mis igavikku loojus,
jääb ainult 
mälestuste soojus.

Sügav kaastunne Mallele ja 
lastele peredega

MART LEPIKSOO
kaotuse puhul.

Naabrid Eesi, Valve 
ja Helja perega

Mälestuste kauneid jälgi
meile hinge sinust jääb ...

URVE KANTER
Mälestame kallist täditütart ja 
avaldame siirast kaastunnet 

poegadele Gunnarile ja Kallele
peredega.

Liis laste peredega, Ain perega

EDUARD VÕÕRAS

Südamlik kaastunne 
Ivi Viirale perekonnaga

isa, vanaisa ja äia
kaotuse puhul.

Tööstuskaupade osakond 

Mälestan 
ja süütan küünla.

EDUARD VÕÕRAS

Südamlik kaastune Ivile ja 
Kristale peredega isa, vanaisa 
ja vanavanaisa surma puhul.

Reet

Jää hüvasti ...

EDUARD VÕÕRAS
14.05.1927–19.02.2022

Mälestame ea- ja töökaaslast 
oma kodukülast.

Meie kaastunne Ivile ja Kristale 
peredega.

Perekonnad Olt, Härma, Labe

Ta elas ... võttes, hoides ja 
endas kandes, mõistes, tundes 

ja edasi andes.
Ta läks ... maha jäi vaikne ja 

valus järelehüüd:
„minema pean kahjuks nüüd...“
Siiras kaastunne Terjele perega 
ema, Sirjele ja Sulevile kalli õe

SILVI KAUKVERI
lahkumise puhul.

Lea, Tiiu, Ene ja Aili 

Seal kus sulgub eluraamat, 
algab mälestustemaa ...

Südamlik kaastunne Sirjele 
perega, Sulevile ja Terjele 

perega õe, tädi, ema, vanaema 
ja vanavanaema 

SILVI KAUKVERI
kaotuse puhul.

Kalmide pered Vaiatust

Saab igaüks meist 
kingituseks aja.

Ta kestvust keegi 
meist ei tea ...

 
Siiras kaastunne 
lähedastele kalli

SILVI KAUKVERI
kaotuse puhul.

Tiiu, Sirje ja Siim peredega

Täname kõiki Jõgeva haigla 
töötajaid, kes toetasid

meid kalli 

VILLU KÕIVU 
viimasel eluperioodil 
nõuande ja abiga.

Abikaasa Virve
poeg Martin

Su kodu on nüüd seal, kus Linnutee.
See helendav rada, see tähine tee ...

Mälestame toredat ja alati elurõõmsat naabrit
URVE KANTERIT

ja avaldame sügavat kaastunnet poegadele
Gunnarile ja Kallele peredega kalli ema, 

vanaema ja ämma surma puhul. 

Perekonnad Vähi, Veide, Paas ja Vahtra 
ning Ädu ja Peeter 

Kustus koldes leek,
millest jäävad hinge hõõguma 

mälestuste söed.

URVE KANTER
Sügav kaastunne Kallele ja 
Gunnarile peredega ema ja 

vanaema kaotuse puhul.

Linda, Indrek, perekonnad 
Liivak, Metsoja ja Tšigin

Meie kaastunne Leoniidale 
perega kalli venna ja onu

VIKTOR KOPPELI
surma puhul.

Perekond Hüdsi

Üks tee on lõpuni käidud
üks süda on vaikinud.

Südamlik kaastunne Gunnari 
ja Kalle peredele

URVE KANTERI
kaotuse puhul.

Ilmar, Irve ja Aimur

Ei taastu päev, 
mis igavikku loojus,

jääb ainult mälestuste soojus.

Südamlik kaastunne Gunnari ja 
Kalle peredele kalli ema

URVE KANTERI
kaotuse puhul.

Mall ja Madli

 ■Ostan heinapressi K-473, GAZ 
53 kallaja ja JENISSEI kombaini. 
Tel 5604 0533.

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
helikassette, mänguasju, laua-
hõbedat, lauanõusid, tarbeklaasi, 
ehteid, münte, märke jm vanava-
ra. Tel 5804 6910.

 ■Ohtlike puude langetamine ja 
puude hoolduslõikus, vilja-
puude ja hekkide lõikamine, 
raietööd, materjali äravedu. 
Arbotur.ee, tel 5668 9761.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743. 

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

 ■Ohtlike puude raie, puu- ja 
hekihooldus, istutamine, kän-
nufrees, äravedu, www.korras-
tusraie.ee, tel 5364 5833.

 ■Keskeas naine, puhastusteenin-
daja, otsib lisatööd Jõgeval. 
Tel 5742 9412.

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


