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 ■Uued kaarkasvuhooned sood-
salt 3x4, 3x6, 3x8 m. Transport 
koju tasuta. Info ja tellimine tel 
5675 8831.

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

 ■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.

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

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

 ■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.

 ■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.

JÕGEVA VALD

polluvara@vestman.ee
Tel 5340 4975

Ostame põllumaad
Võimalik müük tagasiostuõigusega

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

 ■Müüa 2-toal kaasaegselt reno-
veeritud korter Rohu tn, 1. k.  
Hind 37 000 €. Tel 515 6074.

 ■Müüa heas korras 3-toaline kor-
ter Vaimastveres. Hind15 000 €, 
tel 5358 6826.

 ■Müüa 2-toaline korter Jõgeval.  
Tel 5626 1662.

 ■Müüa heki rajamiseks mullapal-
liga 4-aastased hariliku kuuse 
istikud, 2-aastased mulla pal-
liga arukase istikud ja 4-aas-
tased mägimänni potitaimed. 
Info 5031866.

 ■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.

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

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

 ■Palamuse Agro ostab põllumaad 
Jõgeva ja Tartumaal, võib pak-
kuda ka rendimaid. Tel 557 3232.

 ■Ostan kasutatud FIN aluseid 
1200x1000, Tormas. Pakkumi-
sed kirjakast@solo.ee. 

 ■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.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Lumetõrje katustelt.   
Tel 5638 8994.

 ■Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine, süvendamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine. 
Kaevuümbriste ehitus ja käsi-
pumba paigaldus.   
Tel 5840 0240.

 ■Ohtlike puude langetamine 
korvtõstukilt. Tel 522 5351.

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

 ■Biopuhastite septikute paigal-
dus ja müük. Hajaasustuse 
programm. Tel 5757 0202,  
e-post: erlend@eestiseptik.ee

 ■Otsin santehnikut Jõgeval.  
Tel 505 6563.

 ■Vannitubade renoveerimine. 
Tel 5556 8172.

 ■Autoromude tasuta äravedu ja 
registrist kustutamine.   
Tel 5370 2052.

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

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

 ■LAEN PANDI VASTU! Pant-
varade ost-müük. Sülearvutid, 
tahvelarvutid,  aia-, metsa- ja 
autokaubad jne. Komisjonimüük! 
Jõgeva Pandimaja: Pargi 2a, 
Jõgeva. Tel 523 7422.   
www.incassor24.ee,   
e-pood: https//kaubatanav.ee/

Avaldan siirast 
kaastunnet Laurile 
ja Siimule perega
kalli isa, äia ja vanaisa

JAAK HÕIMU
lahkumise puhul.

Mare

Südamlik kaastunne 
Laurile ja Siimule isa

JAAK HÕIMU 
kaotuse puhul.

Jõgeva spordiklubi Tähe

Avaldame sügavat kaastunnet 
Ivole, Alole, Laurile, Siimule, 

Sarahile ja Annikale kalli

JAAK HÕIMU
kaotuse puhul.

Aita ja Priit,
Marko ja Marek peredega

JAAK HÕIM 

Siiras kaastunne 
Laurile ja Siimule perega 
kalli isa, äia ja vanaisa 

kaotuse puhul. 

Rein ja Raul perega ning Elli

Südamlik kaastunne 
Avole ja Eliizele 

kalli tütre

 ANNIKA 
surma puhul. 

Linnumetsa jahimehed

Iga hetk on meie elusaatus, 
igal hetkel on oma hind. 
Iga hetk võib tulla 
viimne vaatus, 
kostub kell ja sulgub eluring. 
Südamlik kaastunne Eliisele ja 

Avole lastega kalli tütre 
ANNIKA 

kaotuse puhul. 
Linda Silbaum lastega

Avaldame kaastunnet 
Maarika Kitsele 

kalli ema

OLGA VEBERI
surma puhul.

Saare teenuskeskuse töötajad

Südamlik kaastunne 
Avo Korbile perega 

kalli venna 

ENN KORBI 
kaotuse puhul. 

Siiri, Endla, Marianne, Ants

Meil olid ühised kooliaastad, 
armas klassiõde

 
PILLE LENK 

Leevendagu lähedaste leina 
kõige soojemad mälestused.

 Klassikaaslased 
oma õpetajaga Saare koolist

Sinu kodu on nüüd seal,
kus linnutee. 

See helendav rada,
kui sädelev kee ... 

Kallis Eda Maasing perega. 
Oleme mõtetes toeks teie 

lohutamatus leinas, kui jätate 
hüvasti armsa õe 

EHA LÄÄNEGA 
(30.06.1959–02.03.2021) 

Helle ja Ants Raplamaalt

Kallist isa, vanaisa 
ja äia 

THEODOR IVASKIT 
(26.03.1923–03.03.2001) 

mälestab tema 98. sünni- ja 
20. surma-aastapäeval 
poeg Toivo abikaasaga 

ja laste peredega

Täname südamest kõiki, 
kes meenutasid 

PAUL ORAVAT 
hea sõnaga ning meile 

korvamatu kaotuse puhul kaasa 
tundsid. 

Lähedased

Siiras kaastunne Avo Korbile 
kalli venna

ENN KORBI
lahkumise puhul.

Matti, Aide, Enn, Maive 

Jõgeva vallavalitsuse 16. juuni 2020. a korraldusega nr 
284 võeti vastu Muru tn 1 (katastritunnus 24802:005:0232), 
Seemne tn 10 (24802:005:0193) ja osaliselt Seemne tn 12 
(24802:005:1010) kinnistute detailplaneering Jõgeva vallas 
Jõgeva alevikus. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 
Jõgeva vallavalitsuse kantseleis (Suur tn 5, II korrus, Jõgeva 
linn) 22.03.–04.04.2021. 

Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuste piiride muutmi-
ne, hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine. Planeeringuala 
suurus on ligikaudu 5,97 ha. Hoonete ehitamine on lubatud 
hoonestusala piires vastavalt ehitusõigusele; hoonestusala piires 
on lubatud lisaks hoonete ehitamisele ka teede, haljasala ning 
erinevate krundi toimimiseks vajalike rajatiste ehitamine. Krundi 
toimimiseks vajalikke rajatisi on lubatud ehitada ka väljapoole 
hoonestusala. Planeeritud haljasalale on lubatud ehitada ka 
jalgteid, juurdepääsuteid ning (tehno-)rajatisi jms. Detailplanee-
ringuga kavandatav on kooskõlas Jõgeva valla üldplaneeringuga.

Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub Jõgeva vallava-
litsuses 19.04.2021 algusega kell 16.00. Piirangute tõttu võib info 
avaliku väljapaneku arutelu kohta muutuda, kõik muudatused 
on kajastatud Jõgeva valla kodulehel www.jõgeva.ee.

Üks valus hetk
ja algab 
mälestuste maa ...

Kaastunne Edale kalli
ÕE

surma puhul.

Töökaaslased Kääpa 
Hooldekeskusest 


