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Järgmine

ilmub 7. septembril
Saada kuulutused hiljemalt

2. septembriks reklaam@vooremaa.ee

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

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

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

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 L – 
2.50 €), kuiva kaske (30 cm, 40 
L – 3.00 €), kasepuidubriketti 
alusel (960 kg, 150 €), turbabri-
ketti alusel 140 €, pellet 975 kg 
(hele, 8 mm), 195 €. Vedu tasuta. 
Tel 5373 3626.

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

 ■KAMPAANIA otse tootjalt pree-
mium pellet (6 ja 8 mm) al 179 €, 
pakitud kasepuitbrikett, turbabrikett 
al 130 €, pakitud kivisüsi al 245 €, 
kuivad  kütteklotsid võrgus  al 1,70  
€. 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.

polluvara@vestman.ee
Tel 5340 4975

Ostame põllumaad
Võimalik müük tagasiostuõigusega

Rein Selgis

Õnnieme!
Endised töökaaslased 

RMK Pikknurme 
metskonnast

75

Jõgevamaa Koostöökoda 
korraldab

taotlejate infopäevad

24. augusl kell 16 Uku Kivimajas
       (Suur tn 91a, Jõgeva)
27. augusl kell 13 
      Teams veebikeskkonnas

Vajalik eelnev registreerumine:
info@jogevamaa.com

Adven Eesti AS keskkonnaloa 
väljastamise avalikustamise teade
Keskkonnaamet avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa 
seaduse § 58 lõike 3 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Adven Eesti AS (registrikood 
10066299; aadress Kassi tn 13, Mustamäe linnaosa, Tallinn, 
Harju maakond) poolt esitatud keskkonnaloa taotluse ja 
selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti alusel on 
väljastatud tähtajatu kehtivusega keskkonnaluba nr KL-
512585, mis annab õiguse Jõgeva maakonnas Põltsamaa 
vallas Põltsamaa linnas Välja tn 6 kinnistul (katastritunnus 
61701:004:0730) asuvatest heiteallikatest saasteainete 
välisõhku viimiseks.

Ettevõtte põhitegevusalaks on auru ja konditsioneeritud 
õhuga varustamine.

Keskkonnaluba nr KL-512585 on kättesaadav digitaalselt 
Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOT-
KAS https://kotkas.envir.ee. Haldusakti ja muude asjasse 
puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt 
eelnimetatud infosüsteemis menetlusnumbri M-112561 alt.

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

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

 ■Müüa pullvasikas. Tel 506 3865.

 ■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 Saksa ja Tšehhi kvaliteet-
set eetrit. Tel 553 3663.

 ■Müüa heki rajamiseks mulla 
palliga 3-aastased hariliku 
kuuse istikud. Kõrgus 0,5 m. 
Allee rajamiseks mulla palliga 
2-aastased arukase istikud. 
Kõrgus 0,8 m. Info 503 1866.

 ■Müüa lühikest kurki 1 €/kg, 
tomatit 2 €/kg Tapikul.   
Tel 5662 5642.

 ■Müüa Viasati täiskomplekt.  
Tel 5550 0005.

 ■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.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Ostan igas seisukorras sõidu-
keid. Vajadusel kustutan arvelt. 
Tulen järele puksiiriga.   
Tel 5802 5654.

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

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

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

 ■Ohtlike puude langetamine, 
hooldus, kändude freesimine 
ja tekkinud jääkide äravedu. 
Info@vikatimees.eu 5666 7776.

 ■Korstnapühkimisteenus kutse-
tunnistusega korstnapühkijalt 
(tahmaimuriga). Akti väljastamine.  
Tel 529 4429, Illar

 ■Ohtlike puude langetamine, 
kändude freesimine. Korras-
tusraie. Tel 5364 5833.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Salvkaevude puhastamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240.

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

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

Avaldame kaastunnet 
omastele kalli 

TIIU MATVEI 
surma puhul.

 
Jaak perega

Südamlik kaastunne 
perekonnale kalli 

JÜRI PALJAKU 
lahkumise puhul.

 
Perekond Tsääro

Teatame kurbusega, et on 
lahkunud meie armas abikaasa, 
ema, vanaema ja vanavanaema 

LYDIA AGAN 
20.12.1931–16.08.2021 

Leinavad omaksed 

Ärasaatmine 23. augustil kell 12  
Mustvee Lutheri kirikus

Elu ei peata, ei küsi
ta käib 
omaenese teed …

KALEV ÕIM

Südamlik kaastunne kõigile 
lähedastele.

Laine, Toivo ja Kristo perega

Südamlik kaastunne 
omastele 

LYDIA AGANA 
surma puhul. 

 
Tartu tn 97 elanikud

MESI
MAIUS EESTI LOODUSEST

www.karuait.ee

Avaldame kaastunnet Sennile 
laste ja lastelastega kalli 

JÜRI PALJAKU 
surma puhul. 

Taimi, Egon, Evelin perega 
ja Egert perega

Üht mälestust aegade tagant 
me endaga kandma jääme ...

Teatame sügava kurbusega, 
et lahkunud on abikaasa, isa, 

vanaisa ja vanavanaisa

JÜRI PALJAK
31.03.1941–16.08.2021

Omaksed

Ärasaatmine 21.08.2021 kell 11 
Tartu Krematooriumis

Lein ei mahu sõnadesse, 
alati jääb südamesse.

Kallid Veera ja Raivo.
Südamlik kaastunne teile 

kalli poja ja venna
REIN PRUUELI
 surma puhul.

Õed ja vennad peredega


