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23. veebruarini

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

 ■Pakkuda kuivi puid kojuveoga. 
Tel 515 3086.

 ■Müüa lõhutud küttepuid. Vedu ta-
suta. Samas müüa 3 m küttepuid.
Tel 5560 1992. 

 ■Automüük.ee

 ■Müüa lõhutud küttepuud koha-
letoomisega. Samas müüa 3 m 
küttepuid. Tel 522 0946.

 ■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.

 ■Müüa kap remonditud 3-toal 
korter Kääpal. Tel 524 0180.

 ■Müüa 2-toaline korter Jõgeval. 
Info tel 5626 1662

 ■Lemeks Jõgeva: metsakinnis-
tuid ja raieõigust. Tel 504 3611.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Info@est-land.ee,  
tel 504 5215, 514 5215.

polluvara@vestman.ee
Tel 5340 4975

Ostame põllumaad
Võimalik müük tagasiostuõigusega

PÕLTSAMAA VALD

Kuuse tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu avalik 
arutelu

Põltsamaa vallavalitsus korraldab 5. märtsil 2021 algusega 
kell 17.00 Põltsamaa kultuurikeskuse suures saalis ja veebitöö-
rühmas MS Teams Kuuse tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu 
avaliku arutelu. 

Planeering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põlt-
samaa vallavalitsuse 21.12.2020 korraldusega nr 2-3/2020/435. 
Väljapanek toimus 15.–28. jaanuarini 2021.

Planeeringuala asub ligi 7 ha suurusel alal Põltsamaa linnas 
Kuuse tn 19 kinnistul (61801:001:0324) ja selle lähialal. Pla-
neeringu eesmärgiks on lasteaia hoone, rajatiste, juurdepääsude 
ja maakasutuse planeerimine. Planeeringulahendusega saab 
tutvuda Põltsamaa ja veebikeskkonnas toimuva aruteluga liituda 
valla veebilehel www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detail-
planeeringud . 

Avaliku väljapaneku ajal esitati neli ettepanekut, millest kahe 
puhul soovitati loobuda laualava lammutamisest. 

Seoses koroonapiirangutega palume Põltsamaa kultuurikes-
kuses toimuvale avalikule arutelule eelregistreeruda e-posti 
aadressil kersti.viggor@poltsamaa.ee. Võimalusel palume osale-
da arutelul veebi vahendusel.  Juhul, kui olukord muutub ning 
avalikud kogunemised siseruumides keelatakse, toimub arutelu 
ainult veebitöörühmas MS Teams.

Avalik arutelu salvestatakse ning salvestist on võimalik järele 
vaadata 7 päeva jooksul pärast arutelu toimumist Põltsamaa valla 
kodulehel www.poltsamaa.ee ning eelneval kokkuleppel Põltsa-
maa raamatukogus. Sel perioodil on võimalik esitada täiendavaid 
kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid aadressile 
kersti.viggor@poltsamaa.ee

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

 ■Ostame heas korras talu Jõge-
vamaale. Koht võiks olla eralda-
tud ja maad talu juures vähemalt 
3 hektarit. Lisaks peaks olema 
hea ligipääsetavus aastaringselt. 
Tel 5196 0187.

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
lauanõusid ja vanavara.   
Tel 5804 6910.

 ■Ostame talukoha koos suure 
maaga. Vaatame üle kõik pakku-
mised. Tõenäoliselt teeme Teile 
parima hinna. Tel 5666 9006.

 ■Ostan seisma jäänud T-150 ra-
tastraktori, saksa heinapressi 
ja GAZ või ZIL-kallaja. Tel 5604 
0533.

 ■Ostan vene tõstuki 5t või ZIL-
kraana ja Jenissei kombaini. 
Tel 5606 2063.

 ■Ostan kombaini NIVA, DT-75 
linttraktori ja JUMZ-kopa, 
võivad vajada remonti. Tel 5398 
3595.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Koon, heegeldan ja tikin kä-
sitööesemeid. Tel 5838 0888, 
5374 4563.

 ■Ohtlike puude langetamine 
üle Eesti, puu- ja hekihooldus, 
võra tõstmine, okste hakkimi-
ne Tartu-, Jõgevamaa.   
Tel 5364 5833. 

 ■LAEN PANDI VASTU! Pantva-
rade ost-müük. Kodutehnika, 
tööriistad, kuld ja hõbe. Komis-
jonimüük! Jõgeva Pandimaja, 
Pargi 2a, Jõgeva. Tel 523 7422.  
www.incassor24.ee,   
e-pood:https//kaubatanav.ee/

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

 ■Lumetõrje katustelt.   
Tel 5638 8994.

 ■Halumasinateenus, ohtlike 
puude raie. Tel 5668 9761. 
arbotur.ee

 ■Raamatupidamisteenused. 
(k.a. aastaaruanded).   
Tel 5554 1869.

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste maa ... 

Südamlik kaastunne Jutale ja poegadele 
peredega abikaasa, isa ja vanaisa

 
PAUL ORAVA 
surma puhul. 

Silvia, Ene ja Sulev Sööt

Eluraamatul ei ole kordustrükki ... 

PAUL ORAV 
21.08.1933–17.02.2021 

Mälestame pikaaegset kuremaalast, 
rõõmsameelset laulu- ja seltsikaaslast. 

Avaldame südamlikku kaastunnet abikaasa 
Jutale, poegadele Raulile ja Antile peredega. 

Kuremaa kultuuriselts Jensel

Elu on laul, on habras ta viis, 
heliseb hetk ... ja katkeb siis. 

Südamlik kaastunne lähedastele 
PAUL ORAVA 
kaotuse puhul. 

Perekonnad Aavasalu, Ivahnenko, Anton, 
Koll, Vandler, Halling

Tuul puude ladvus tasa kiigub, 
me vaikses leinas langetame pea … 

Südamlik kaastunne Jutale, Raulile ja Antile 
peredega kalli abikaasa, isa, vanaisa ja äia 

PAUL ORAVA 
kaotuse puhul. 

Viiu, Margus ja Andrus peredega

Mälestuste kauneid jälgi 
Sinust meile hinge jäi ... 

Südamlik kaastunne Jutale, 
Raulile ja Antile peredega 

abikaasa ja isa 
PAUL ORAVA 
surma puhul. 

Evi ja Sirje perega

Mälestame Kuremaa 
Sovhoostehnikumi 
endist õppedirektorit 

PAUL ORAVAT
 

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

 SA Kuremaa Turismi- ja 
Arenduskeskus

PAUL ORAV

Siiras ja sügav kaastunne 
lähedastele.

Perekond Soodla

Avaldame kaastunnet 
Anule, Annele ja Raivole 

kalli õe ja tädi

HELJU SINIJÄRVE
katuse puhul.

Totti ja Heino

Kustus elu, vaikis valu 
ja nüüd mälestus jääb. 

Teatame kurbusega
VIIVE TIRUL 

17.03.1942-16.02.2021 
surmast. 

Omaksed. 

Leinatalitus pere ringis

Mälestame 
klassikaaslast

VIIVE TIRULIT
(end Soosaar)

Mustvee keskkooli
1960. aastal lõpetanud

Avaldame sügavat 
kaastunnet Ilmele kalli 

ÕE 
surma puhul.

 Aleksander, Lembit, Aare, 
Avo, Virve, Eda,

perekonnad Mõttus, 
Reinberg, Soo ja Malbe

Südamlik kaastunne 
Anu Oterpalule kalli 

ÕE 
kaotuse puhul. 

Pae Keskuse kollektiiv

ASTA RIIMAN
19.02.1936–7.09.2010 

Kallist tädi mälestavad 
85. sünniaastapäeval 
Tiina ja Raili peredega

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

 ■Otse tootjalt kandiline kasepuit-
brikett 140 €, turbabrikett 130 €, 
preemium pellet (6 ja 8 mm) 190 €, 
pakitud kivisüsi 240 €, kasekami-
napuu 30 cm 3 €, kütteklotsid  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 €), turbabriketti alusel 140 €, 
pellet 975 kg (hele,  8 mm), 195 €. 
Vedu tasuta. Tel 5373 3626.

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

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

 ■Kütteladu24 – varim valik ja hin-
nad Jõgevamaal. Tel 520 2190.

 ■Kuiv küttepuu. Tel 503 6646.

Südamlik kaastunne 
Antile perega 
kalli isa, vanaisa, äia 

PAUL ORAVA 
lahkumise puhul. 

Klassikaaslased 
Jõgeva koolist

Sügav kaastunne Jutale, 
Raulile ja Antile peredega 

kalli abikaasa, isa ja vanaisa

PAUL ORAVA
lahkumise puhul.

Kai ja Andres 

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud ... 

Südamlik kaastunne 
Kulno ja Riina perele 

kalli 
ÕILME PAJULA 
lahkumise puhul. 

Külli, Tiit, Urve, Ennu

Elna Otterklau!

Õnne tänasteks tegudeks, 
õnne homseteks olemisteks, 
õnne tuleviku toimetusteks! 

Õnnitleme Sind 
80. juubelisünnipäeval! 

Sinu pere 

Siiras kaastunne abikaasale 
ja lastele peredega 

PAUL ORAVA 
lahkumise puhul.

 
Ene ja Priidu

Avaldame sügavat 
kaastunnet omastele

TEET ANSLANI
kaotuse puhul.

Klassivennad Uno,Tiit, Leo 


