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MÜÜK

OST

MITMESUGUST

Vajame
oma meeskonda 

kohusetundlikku

BUSSIJUHTI 

Palamuse õpilasliinidele.

Info telefonil 518 3662 
või info@maksibussid.eu

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

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

 ■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.

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

 ■Müüa villaseid sokke (nr 37-46) 
8 €/paar. Tel 5852 9226.

 ■Ostan Toyota marki sõidukeid. 
Tel 5896 1576.

JÕGEVA VALD

Olen loa saanud minna 
puhkusele, 

jätke mind hüvasti, 
mu sõbrad! 

Teen kummarduse teile kõigile 
ja asun teele ...

                                 (Tagore)

MEELIS ROOSMÄE
Mälestame kallist klassivenda 

ja avaldame südamest 
kaastunnet lähedastele.

Maarja Keskkooli XXII lend ja 
klassijuhataja Aime Keevend

Tunde tasa lööb 
aegade kell –

jääb alles mälestus, 
hea ja hell ...

Avaldame kaastunnet 
Triin Kaareperele perega 

kalli vanaema 
LILJA KALMU
kaotuse puhul. 

Siret ja Tanel perega

HEINO KAJAK

Avaldame kaastunnet Viivele 
kalli abikaasa kaotuse puhul.

Perekond Kastepõld

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

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

 ■Otse tootjalt pakitud kandiline 
kasebrikett, pakitud turbabrikett, 
preemium pellet 6 ja 8 mm, pakitud 
kivisüsi, kuivad kütteklotsid.  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 €), turbabri-
ketti alusel 140 €, pellet 975 kg 
(hele, 8 mm), 195 €. Vedu tasuta. 
Tel 5373 3626.

 ■Müüa kuivi küttepuid (lepp) 
37cm. Transpordi võimalus.  
Tel 5624 1549.

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

 ■Müüa kuivi küttepuid kojuveoga. 
Tel 515 3086.

 ■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.

 ■Ostan Jõgeva linna garaaži.  
Tel 554 6055.

 ■Ostan auto 100–4000 €.   
Tel 5632 3142

 ■Ostan maja Jõgevale.   
Tel 5566 1629.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

Jõgeva vallavolikogu 23. septembri 2021. a otsusega nr 282 
võeti vastu Jõgeva linnas Suur tn 86 kinnistu (katastritunnus 
24901:002:0300) detailplaneering. Detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimub Jõgeva vallavalitsuse kantseleis (Suur tn 5, II 
korrus, Jõgeva linn) 14.10–28.10.2021. 

Detailplaneeringu eesmärk on määrata kinnistule uued hoo-
nestusalad ja ehitusõigus. Planeeringuala suurus on 1 594 m2, 
täisehitusprotsent kinnistul on kuni 50% ja lubatud on ehitada 
maksimaalselt 2 hoonet kõrgusega kuni 9 m. Kinnistule planeeri-
tavasse hoonesse tuleb autoremonditöökoda, autopesula, garaaž 
ja sadulsepatöökoda. Kinnistu sihtotstarbeks määratakse 100% 
ärimaa. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas Jõgeva 
linna üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Avalike ja ärialade 
paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering“. 

Kui avaliku väljapaneku ajal laekub kirjalikke arvamusi detailpla-
neeringu kohta, siis toimub avaliku väljapaneku tulemuste arutelu 
Jõgeva vallavalitsuses 11.11.2021 algusega kell 15.00, millest 
teavitatakse Jõgeva valla kodulehel www.jõgeva.ee. 

***
Jõgeva vallavolikogu 23. septembri 2021. a otsusega nr 

283 võeti vastu Õuna külas Sõnajala tn 10 kinnistu 
(24802:006:1200) detailplaneering. Detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimub Jõgeva vallavalitsuse kantseleis (Suur tn 5, II 
korrus, Jõgeva linn) 14.10–28.10.2021.

Detailplaneeringu eesmärk on jagada kinnistu väikeelamu krun-
tideks ning määrata hoonestusalad ja ehitusõigus. Sõnajala tn 10 
kinnistu planeeritakse liita Allika tn 22 kinnistuga ja pärast liitmist 
jagatakse kinnistu seitsmeks krundiks, kus suurimaks ehitusaluseks 
pinnaks on 400 m2, mis omakorda on lubatud jagada maksimaalselt 
3 hoone vahel (elamu ja kaks abihoonet). Detailplaneeringuga 
kavandatav on kooskõlas endise Jõgeva valla üldplaneeringuga. 

Kui avaliku väljapaneku ajal laekub kirjalikke arvamusi detailpla-
neeringu kohta, siis toimub avaliku väljapaneku tulemuste arutelu 
Jõgeva vallavalitsuses 11.11.2021 algusega kell 16.00, millest 
teavitatakse Jõgeva valla kodulehel www.jõgeva.ee. 

***
Jõgeva vallavolikogu 23. septembri 2021. a otsusega nr 284 võe-

ti vastu Jõgeva linnas Suur tn 38 kinnistu (24901:005:0520) 
detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 
Jõgeva vallavalitsuse kantseleis (Suur tn 5, II korrus, Jõgeva linn) 
14.10–14.11.2021.

Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta maa sihtotstarve ela-
mu- ja ärimaast ühiskondlike ehitiste maaks ja määrata kinnistu 
ehitusõigus kirikuhoone, kogudusehoone ja abihoone ehitamiseks. 
Lisaks lahendatakse planeeringuga ala heakorrastuse, haljastuse, 
juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhi-
mõttelised lahendused. Detailplaneering on üldplaneeringut muu-
tev ja keskkonnamõju strateegilist hindamist ei korraldatud, kuna 
Keskkonnaamet, Terviseamet ja Rahandusministeerium leidsid, et 
kõnealuse detailplaneeringuga ei ole keskkonnamõju strateegilise 
hindamise menetluse algatamine vajalik. 

Kui avaliku väljapaneku ajal laekub kirjalikke arvamusi detailpla-
neeringu kohta, siis toimub avaliku väljapaneku tulemuste arutelu 
Jõgeva vallavalitsuses 29.11.2021 algusega kell 16.00, millest 
teavitatakse Jõgeva valla kodulehel www.jõgeva.ee. 

Sobival kandidaadil on:
• soov teha müügitööd,
• kogemus ja huvi tehnikavaldkonna vastu,
• soov areneda ja omandada uusi oskusi valdkonna põhiselt,
• hea suhtlemisoskus,
• valmisolek ja võimekus töötada iseseisvalt,
• aus, korrektne ja vastutustundlik suhtumine töösse
• hea arvutikasutusoskus. 

Töö sisu:
• hüdraulika ja pneumaatika tarvikute jae- ja hulgimüük 
• hüdrovoolikute tegemine ootetööna, 
• klientide konsultatsioon, 
• kaupade komplekteerimine ja ladustamine.

Pakume: 
• stabiilset töökohta
• palka vastavalt tulemusele
• arendavat ja edumeelset töökeskkonda,
• tööks vajalikku väljaõpet, 
• sõbralikku ja toetavat kollektiivi. 

Töökoht asub Jõgeval, Suur tn 84a
Kontakt: sikeagri@sikeagri.ee 
tel: +372 511 7326

Otsime oma töökasse kollektiivi

KLIENDITEENINDAJAT

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan raamatuid, kunsti, vi-
nüülplaate, lauanõusid, tar-
beklaasi, kuld- ja hõbeesemeid 
jm vanavara. Tel 5804 6910.

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

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

 ■Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

 ■Surmajärgne koristus, ka 
muud eripuhastustööd, kuhu 
ise sisse ei taha minna.   
Tel 5699 7492, helz.ee

 ■Muru niitmine hooldusniidu-
kiga, aiamaade freesimine, 
veoteenus. Tel 5624 1549.

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

Teatame kurbusega, 
et on lahkunud

LILJA KALM
29.05.1935–28.09.2021

Lapsed, lapselapsed 
ja nende lapsed

Kaotus on valus,
 mälestus jääb.

Südamlik kaastunne 
Triin Kaareperele perega 

armsa
LILJA KALMU
kaotuse puhul.

Valdis ja Kristi perega

Rahu ja vaikus 
on Sinuga, 
mälestus jääb meiega ...

Avaldame sügavat kaastunnet 
perekond Keskele pereema 

VALLI KESKE
kaotuse puhul.

Aili, Aime, Luule

Avaldame siirast 
kaastunnet Kaido, Kaire, 
Andrese ja Mimmi perele 
kalli ema, vanaema ja 
vanavanaema 

VALLI KESKE
kaotuse puhul.

Mälestavad tädi Hilda 
koos laste peredega

Päev õhtule laskus 
ja lõppes elurada ...

HEINO KAJAK

Kallis Viive. 
Siiras kaastunne abikaasa 

lahkumise puhul.

Heli

LUUA METSANDUSKOOL
 OOTAB ENDAGA LIITUMA

ÕPPEKORRALDUSE
SPETSIALISTI

*korraldab ja analüüsib
õpilastega seonduvaid
andmeid,
*koordineerib õppealast
informatsiooni.
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Täpsemaid ootusi ning meie
võimalusi vaata

www.luua.ee/toopakkumised. 

Avaldame kaastunnet 
Silvile abikaasa 

ÜLO PÜSSI 
kaotuse puhul. 

MTÜ Jõgevamaa 
Südamehaigete Ühing

Avaldame siirast 
kaastunnet 
Endla Tenisbergile 
armsa õe

EHA
surma puhul.

Naabrid Tartu mnt 3 
ja Aili, Lehte, Linda

Avaldame kaastunnet 
Andresele ja teistele lähedastele 

kalli ema, vanaema, 
vanavanaema

 
VALLI KESKE 

lahkumise puhul. 

Alo, Virge, Agu, Liisi, 
Toomas, Marika

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

 ■Katuste- ja fassaadide pesu, 
värvimistööd ja rennide pu-
hastus. Tel 5638 8994.

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

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

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.


