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Avaldame sügavat 
kaastunnet Anule 
perega kalli venna

AVO LIPLAPI 
kaotuse puhul.

Ellen, Hans, Elle, Villu, Helle, 
Anu, Aivo

Sa oled nüüd vaikuse kaja,
tähehelkide peegeldus vees,
taeva serval on tilluke maja

ja Sina selle sees. 
Meie kaastunne Markole

armsa isa
UDO ARO

kaotuse puhul.
 

Estonian Plywood AS kollektiiv

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

Sügav kaastunne Jutale perega 
ema, vanaema ja vanavanaema

VALENTINA VORONOVI 
kaotuse puhul.

Maarika, Irja, Urmas, 
Helgi ja Hillar

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

    Siiras kaastunne    
abikaasale, 

   lastele peredega ja 
  venna perele kalli 

REIN KOOLI 
kaotuse puhul. 

Sulev ja Urmas peredega

Meil südames Sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele...

Kallist ema
OLGA PAASI

1.05.1921–24.06.2011
mälestavad 100. sünniaastapäeval

tütar Linda perega

Südamlik kaastunne Marele ja 
lastega perele 

REIN KOOLI 
surma puhul. 

Naabrid Roosiaiast

Südamlik kaastunne 
Jutale ja Jaanile kalli

VALENTINA VORONOVA
kaotuse puhul.

Hilda, Veera, Leegi, 
Ellen, Nikolai

Südamlik kaastunne Maarikale 
perega armsa isa, äia ja vanaisa

 
REIN KOOLI 

kaotuse puhul. 

Anne, Heiki, Merle, Toomas, 
Margit, Andres 

Südamlik kaastunne Marko Arole 
perega kalli isa, äia ja vanaisa 

UDO ARO
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Estply 
3. vahetusest

Kõik, mis elus kaunis oli, 
jääb elavaks.

        Siiras kaastunne
      Helile perega kalli
       ema ja vanaema 

EHA VIIBERGI 
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Avinurme 
Teenuskeskusest

Sügav kaastunne Vellole ja 
lastele kalli 

SIRJE RENTERI 

lahkumise puhul. 

Tamara perega

Avaldame kaastunnet Vellole 
lastega abikaasa ja ema 

SIRJE RENTERI 

surma puhul. 

Leili lastega

Südamlik kaastunne 
kõigile lähedastele 

REIN KOOLI 

lahkumise puhul. 

Perekond Paulus

Mõnikord seisatub hetk, 
kuhu sõnad ei mahu... 

Siiras kaastunne Maarikale 
kalli isa 

REIN KOOLI 
kaotuse puhul. 

Kurista 8 majarahvas

Valus on taluda kesk 
kevade hurma,
kaotuse valu ja surma. 

            Sügav kaastunne 
Marele, Maarikale ja Olavile 

peredega kalli 
REIN KOOLI 

kaotuse puhul. 

Perekond Aduson

Avaldame sügavat kaastunnet 
Anu Seerile perega kalli 

AAVO LIPLAPI

surma puhul. 

Töökaaslased Jõgevalt

JÕGEVA VALD

Jõgeva vallavolikogu 22. aprilli 2021 a. otsusega nr 251 võeti 
vastu Suur tn 56 (katastritunnus 24901:002:0310) kinnistu de-
tailplaneering Jõgeva linnas. Detailplaneeringu avalik väljapanek 
toimub Jõgeva vallavalitsuse kantseleis (Suur tn 5, II korrus, 
Jõgeva linn) 14.05.2021 kuni 28.05.2021. 

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule maakasutus- ja hoo-
nestustingimuse määramine ning hoonestusalade piiritlemine. 
Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,33 ha. Hoone on kavan-
datud seitsmekorruselise korterelamuna, mis on ruudukujulise 
põhiplaaniga, lisaks korterelamule rajatakse kinnistule parkla, 
prügimaja ja laste mänguplats. Detailplaneeringuga kavandatav 
on kooskõlas Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringuga 
„Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav tee-
maplaneering“.

Arvamuste ja ettepanekute laekumisel toimub avaliku välja-
paneku tulemuste arutelu Jõgeva vallavalitsuses 03.06.2021 
algusega kell 16.00 (kui arvamusi ja ettepanekuid ei laeku, siis 
avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ei toimu). Piirangute tõttu 
võib info avaliku väljapaneku arutelu kohta muutuda, kõik muu-
datused on kajastatud Jõgeva valla kodulehel www.jõgeva.ee. 

Su tugev elutahe väsis, 
ränk haigus murdis 
sinu elupuu.

Südamlik kaastunne perele ja 
lähedastele kalli 

MAIME VALLIMÄE 

kaotuse puhul. 

Marek

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb. .. 

Südamlik kaastunne Marele ja 
kõigile lähedastele 

REIN KOOLI 

surma puhul. 

Ruth, Jaan, Markus, Helika 

Südamlik kaastunne         
Annelile kalli õe 

         MAIME VALLIMÄE 

kaotuse puhul. 

Maarja Keskkooli 26. lend 

Koos käidud teed ei rohtu,
koos veedetud aeg ei unune...
Südamlik kaastunne Annelile

perega kalli õe ja tädi 
MAIME VALLIMÄE

kaotuse puhul.

Evi, Egle, Andri, Astra, Ott, 
Marit, Siim, Heli, Teivi, Marje, 

Rommi, Õie ja Ülari

   
    MALLE GEHLERT

      Mälestan sõbralikku 
ja lahket naabrit.

Anne

Üks eluraamat on sulgunud ... 

Avaldame kaastunnet 
Astretile kalli venna 

LEMBIT SAARE 
surma puhul. 

Erika ja Ivar

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

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

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

 ■Müüa lõhutud küttepuud.   
Tel 5345 7403 ja 5340 3583.

 ■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.

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

 ■ 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.

 ■Otse tootjalt pakitud kasepuit-
brikett 130 €, turbabrikett 125 
€, preemium pellet (6 ja 8 mm) 
185€, pakitud kivisüsi 240 €, kuiv 
kasekaminapuu (30 cm) 2,70 €, 
kütteklotsid võrgus  al 1,70 €. Vedu. 
Tel 506 8501.

 ■Automüük.ee

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

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

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

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

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

 ■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.

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

 ■Ostan erinevaid TOYOTA marki 
sõidukeid, eelistatud bensiini moo-
toriga autod. Võivad olla seisnud, 
ülevaatuseta, vanaraud. Kustutan 
registrist 2 tööpäeva jooksul. Raha 
kohe kätte! Tel 5470 0144.

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

 ■Ostan erinevaid bensiinimootori-
ga sõidukeid. Sobivad nii seisnud 
kui sõitvad. Kustutan registrist! 
Raha kohe kätte! Maksame pa-
rimat hinda! Tel 5470 0480.

 ■Ostan Toyota marki sõidukeid. 
Tel 5309 2650.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan vanaaegseid jalgrattaid, 
sääreväristajaid, nende raame 
ja muid osi.Ostan vene autode/
tsiklite osi.Tel 510 2349.

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

 ■Halumasina teenus. 
Tel 5624 1549.

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

 ■Kaevetööd, platside ehitus 3t 
laaduri ning 3,5 t ekskavaato-
riga. Masinate rent. 
Tel 5807 7497.

 ■Aiamaade freesimine väike-
traktoriga. Tel 5624 1549.  

 ■Pakume Tartus hooajatööd 
haljastajatele-rehitsejatele.  
Tel 5663 5601.

 ■Aiamaa freesimine väike-
traktoriga. Tel 5345 3420.

 ■Korstnapühkimistööd ja kütte-
kollete remont. Tel 5560 5495.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

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

 ■Ohtlike puude langetamine 
korvtõstukilt. Tel 522 5351.

 ■Hauaplatside hooldus ja piirete 
ehitus. Tel 526 0804.

 ■Korstnate ehitus. FB: OÜ Klot-
sist Korstnad. Tel 5858 1159.

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

 ■Biopuhastite, septikute, kaevu-
rõngaste müük/paigaldus. Killus-
tiku, sõelmete müük/transport. 
Vee- ja kanalisatsiooni torustiku 
ehitus/remont. Tel 503 2026.

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

 ■Combitrans OÜ otsib oma mees-
konda kogemustega ekskavaa-
torijuhti. Tel 5197 0772.

Kallis Astret.
 

Südamlik kaastunne 
sulle armsa venna
 LEMBIT SAARE 

kaotuse puhul. 

Maarika ja Olavi 
peredega ja Mare

Armas Astret.
Oleme mõtetes Sinuga kui jätad 

hüvasti oma venna

LEMBIT SAAREGA

Südamlik kaastunne kogu Su 
perele.

Viktor ja Urve

Avaldame sügavat kaastunnet 
Kalevi perele armsa venna

REIN KOOLI

kaotuse puhul.

Viktor ja Urve

Kallis Maarika perega. 

Avaldame südamlikku 
kaastunnet kalli isa 

REIN KOOLI 
kaotuse puhul. 

Hanneli ja Veiko

MÜÜK

OST

MITMESUGUST


