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OÜ PICEA GRUPP

Marek Meibaum

Ostab

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP)
sügisvoor ootab vabaühenduste projekte
3. oktoobrini saavad maakonna mittetulundusühingud ja
sihtasutused esitada Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusele (JAEK) taotlusi kohaliku kogukonna ja elukeskkonna
arendamiseks.

KASVAVAT VÕSA
(teeääred, kraavid,
heinamaad).
Teeb

Palju tervist, palju õnne,
palju kauneid päevi Sulle!

VÕSALÕIKUST
GILJOTIINIGA

Õnni eme!

Tel 515 6391

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
Kogukonna areng – toetab tegevusi, millega panustatakse
kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna
identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Saunasõbrad
ja saunanaised

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

Taavi!

Ära maga noorust maha,
aja ikka rikkust taga.
Selleks kasvata sa rammu,
kiirenda ka oma sammu!

Toetuse summa on kogukonna arengu projektidele maksimaalselt 2500 eurot ning investeeringu ja kogukonnateenuste arendamise projektidele maksimaalselt 4000 eurot.
Nõutav 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.

Õnnitleme!
Vooremaa toimetus

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada veebikeskkonnas https://etoetus.rtk.ee hiljemalt 3. oktoobri
kella 16.30.
Infopäev taotlejatele toimub 9. septembril kella
15–18 veebikeskkonnas. Tutvustatakse taotlemise tingimusi ja taotluse täitmist e-toetuse keskkonnas. Infopäeval
osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine JAEKi kodulehel
https://www.jaek.ee/kop-2022 või tel 520 8423, e-post:
kersti.kurvits@jaek.ee.
Lisainfo programmi kohta ja taotluste nõustamine: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi maakondlik menetleja, telefon 520 8423, e-post:
kersti.kurvits@jaek.ee.

MÜÜK
■ Müüa lõhutud kuivad ja märjad küttepuud. Kaminapuud ja
lehtpuuklotsid võrkkottides,
transport. Tel 5661 1335.
■ Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l,
4.40 €), kuiva kaske (30 cm, 40 l,
5.00 €), puitbriketti alusel (960
kg), turbabriketti alusel, pelleteid
(8 mm). VEDU. Tel 5373 3626.

■ Otse tootjalt pakitud kandiline kasebrikett, pakitud turbabrikett,
preemium pellet 6 ja 8 mm, pakitud 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.
■ Müüa kuivi kütteklotse (40 l).
Tel 5383 9215.

■ Aastaringselt müüa lõhutud
küttepuid. Transport hinna sees.
OÜ Picea Grupp, tel 514 8309.

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

■ Lõhutud küttepuud kohaletoomisega. Samas müüa 3 m küttepuud.
Tel 522 0946.

■ Müüa 2-toal korter Tormas.
Tel 5390 5346.

■ Müüa ehituslikku saematerjali,
servamata laudu, lepalaudu,
terrassi-, voodri- ja põrandalaudu. Pikkus 3–6 m. Laudade värvimine. Vedu tasuta. Tel 528 2268.
■ Müüa lõhutud küttepuid. Vedu
tasuta. Samas müüa 3 m küttepuid.
Tel 5560 1992.
■ OÜ Talumunad müüb 5. septembril Jõgevamaal septembri lõpus
munemist alustavaid Dominant
noorkanu. Hind 8,5 €/tk. Peatused
kodulehel http://www.talumunad.
ee. Info telefonil 513 4768.

Ostame hakkimiseks
VÕSA ja RAIEJÄÄTMEID
Ostame ka

■ LAIUSE AIAND müüb mahedaid
ja magusaid viinamarju. Jõgevale
toomise võimalus. Hind 2,50 €/500g
karp. Tellimine tel 5565 4262.
■ Müüa Jõgeval soodsalt 10 tm kuiva ehituslauda ja prussi ning 20
tahvlit "soome pappi".
Tel 508 7320.

OST

PUIDUTÖÖSTUSE JÄÄKE
(koor, saepuru, klotsid, pinnad jne)

■ OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Info@est-land.ee,
tel 504 5215, 514 5215.
■ Ostame kasvavat leppa.
Tel 522 0946.
■ Ostan metsa- ja põllumaad.
Tel 552 7322.

■ Lemeks Jõgeva: metsakinnistuid
ja raieõigust. Tel 504 3611.
■ Autode kokkuost. Tel 553 3060.

■ Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

Ei taastu päev,
mis igavikku loojus
jääb ainult mälestuste soojus ...
Siiras kaastunne Evele ja lastele
peredega kalli
MATI VOODERI
kaotuse puhul.
Perekond Tooming
ja Aale lastega

Tuul tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad ...
Südamlik kaastunne
Evele pere ja lähedastega kalli

Südamlik kaastunne
Jannele perega ema
MAIRE KASE
surma puhul.
Töökaaslased Elistverest

Siiras kaastunne
Evele laste peredega
abikaasa isa ja vanaisa

MATI VOODERI
kaotuse puhul.
Evi perega

Ääres üksiku raja külmetab viimne lill.
Surm niidab õnne ja aja kusagil, kusagil ...
(M. Under)
MATI VOODER
Kallid Eve, tütred Helis ja Enel peredega.
Oleme teiega sügavas leinas abikaasa, isa,
äia ja vanaisa surma puhul.
Juta, Saima, Ruth ja Valdek

MATI VOODERI
surma puhul.
Elle ja Peeter

Südamlik kaastunne
Jaanika Kasele ema

Südamlik kaastunne
Sulevile kalli ema

MAIRE KASE
kaotuse puhul.

LAINE PÄRNA
lahkumise puhul.

Jõgeva Majandusühistu

Klassikaaslased
Vaimastvere koolist

Siis kui looja langes
päeva viimne kiir,
kustuv päikene
su kaasa kutsus siit ...
Avaldame kaastunnet Evele
kalli abikaasa
MATI VOODERI
kaotuse puhul.
Endised kaastöötajad
Anne, Lea, Astra

Avaldame sügavat kaastunnet
Evele ning Helisele ja Enelile
peredega abikaasa, isa
ja vanaisa

■ Biopuhastite ja septikute paigaldus ja müük. Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee
■ Rakkekaevude kaevamine- ja
puhastamine ja remont.
Tel 5634 4807.

Mälestame ja avaldame
kaastunnet Evele perega
abikaasa, isa, vanaisa

Südamlik kaastunne Enele,
Erele ja Enno perele
ema ja vanaema

MATI VOODERI
kaotuse puhul.

SALME SUKSI
kaotuse puhul.

Perekonnad Väits,
Kallaste, Õunapuu

Perekonnad Liivak, Laur
ja Tšigin

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

MATI VOODERI
surma puhul.
Oleme leinas koos teiega.

MATI VOODER
Mälestame ja avaldame
kaastunnet Jürile perega ning
kõigile lähedastele.

Valdek ning Heldur, Lembit
ja Pille peredega

Ene, Aksel, Marju, Sulev

■ Halumasina teenus, ohtlike puude langetamine, hekkide lõikus.
Tel 5668 9761.

■ Katuste, fassaadide, aedade
pesu ja värvimistööd. Rennide
puhastus. Tel 5638 8994.
■ Korstnapühkija Renee, akti
väljastamine, tel 5395 2275.
■ Mahla pressimise teenus Jõgeval. Õunad, pirnid, arooniad.
Tel 517 5423.
■ Ohtlike puude langetamine, kändude freesimine. Tel 5364 5833.

Sinust mälestus
me hinges elab.
Sinu hääl
veel kõrvus kõlab ...
Mälestame kallist
ANNE FRIISI
Südamlik kaastunne omastele.
Tapiku küla rahvas

Kallis Eve perega.
Südamlik kaastunne abikaasa,
isa ja vanaisa
MATI VOODERI
kaotuse puhul.
Mustvee pensionäride seltsing

Mälestan kallist
tädipoega
HARRY PARVET
Jaak perega

