Tootmismahu kasvuga seoses
võtame tööle metalluste

JÕGEVA VALD
Jõgeva vallavalitsus kehtestas 8. novembril 2021 korraldusega
number 638 Jõgeva linna Suur tn 86 kinnistu detailplaneeringu.
Detailplaneeringuga määrati 0,16 ha suurusele elamumaale
hoonestusalad ja ehitusõigus. Kinnistu uueks sihtotstarbeks määratakse ärimaa. Kinnistule on planeeritud autoremonditöökoda,
autopesula, sadulsepatöökoda ja garaažid. Krundi suurimaks
ehitusaluseks pinnaks on 797 m2 ja lubatud on rajada kaks hoonet
kõrgusega kuni 9 m.
Detailplaneering on kooskõlas Jõgeva linna üldplaneeringuga
ja üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering“. Detailplaneeringu koostamisel ei olnud vaja algatada keskkonnamõjude
strateegilist hindamist, kuna planeeritav tegevus ei kuulu olulise
keskkonnamõjuga tegevuse hulka.

JÕGEVA VALD
Jõgeva vallavalitsus kehtestas 8. novembril 2021 korraldusega number 639 Jõgeva valla Õuna küla Sõnajala tn 10 kinnistu
detailplaneeringu.
Detailplaneeringuga määrati 1,2 ha suurusele elamumaale
hoonestusalad ja ehitusõigus. Kinnistule on planeeritud 5 uut
elamumaa krunti. Krundi suurimaks lubatud ehitusaluseks pinnaks on 400 m2, mis on jagatud kolme hoone vahel. Hooned on
kavandatud ühe- ja kahekorruselised, suurima kõrgusega 9,5 m.
Detailplaneering on kooskõlas Jõgeva valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu koostamisel ei olnud vaja algatada keskkonnamõjude strateegilist hindamist, kuna planeeritav tegevus ei
kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuse hulka.

MÜÜK

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

■ Müüa soodsalt lõhutud kuivad ja
märjad küttepuud. Kaminapuud
ja lehtpuuklotsid võrkkottides,
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 kuiva leppa (30 cm, 40
L – 2.65 €), kuiva kaske (30 cm,
40 L – 3.10 €), kasepuidubriketti
alusel (960 kg, 200 €), turbabriketti alusel 160 €, pelletit 975 kg
(hele, 8 mm), 200 €. Vedu tasuta.
Tel 5373 3626.

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

■ Müüa ehituslikku saematerjali,
servamata laudu, lepalaudu, terrassi-, voodri- ja põrandalaudu.
Pikkus 3–6 m. Laudade värvimine.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.
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■ Otse tootjalt pakitud kandiline kasebrikett, pakitud turbabrikett,
preemium pellet 6 ja 8 mm, pakitud kivisüsi, kuivad kütteklotsid.
Vedu. Tel 506 8501.
■ Müüa odavalt villaseid sokke
8 €/paar. Tel 5852 9226.

MONTEERIJA
LIIMIJA
PULBERVÄRVIJA
PAIGALDAJA

Uueks aastaks

26. novembrini

• tasuta hambaravi kuni 19. a lastele
• hambaravihüvitis täiskasvanutele,
proteesihüvitis
RAVIJÄRJEKORRAD LÜHIKESED!
Täpsem info teenuste kohta kodulehel!

Töökoht asub Tormas, Jõgeva maakonnas
Tööaeg 8.00–16.30

Hambaravi Edent OÜ
Pargi 9-1, Jõgeva
tel 776 2222
www.edent.ee
edent@edent.ee

Kandideerimissoovist teatada 30. novembriks
info@rauduks.eu, tel 502 7396.
3. detsembriks võtame ühendust üksnes valitud
kandidaa dega
■ Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

OST
■ Lemeks Jõgeva: metsakinnistuid
ja raieõigust. Tel 504 3611.

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

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

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

■ Ostan garaaži Jõgevale.
Tel 5390 5662.

■ Salvkaevude puhastamine ja
remont. Tel 5840 0240.

■ Ostan metsa- ja põllumaad.
Tel 552 7322.

■ Elektritööd. Tel 5615 0743.

■ Autode kokkuost. Tel 553 3060.

OÜ PICEA GRUPP
Ostab

KASVAVAT VÕSA
(teeääred, kraavid,
heinamaad).
Teeb

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

■ Elektritööd. Tel 520 5016.

VÕSALÕIKUST
GILJOTIINIGA
Tel 515 6391

■ Teen enamikke ehitus-, puu- ja
metallitöid oma tööriistadega.
Vundamendist korstnani ja
mööblist trepini. Tel 505 3623.

RAAMATUPIDAMISTEENUS
AArmp OÜ
Tel 5332 0159,
anni.aarmp@gmail.com

■ Ostan Toyota marki sõidukeid.
Tel 5309 2650.

Must-valge
ning värviline
väljatrükk
ja paljundus

MITMESUGUST
■ Pakun maalritöid (krohv, pahtel,
värv, tapeet) Jõgeva maakonnas.
Tööde algus jaanuar 2022. Telefon
+372 5554 1505 Kirke. Paneme
plaanid paika!

Südamlik kaastunne
Taimole kalli vanaema

Südamlik kaastunne Kristole
armsa isa

AMANDA TOOMINGA
kaotuse puhul.

ILLAR SARAPUU
kaotuse puhul.

HARRY ÕIMU
kaotuse puhul.

HARRY ÕIMU
Südamlik kaastunne
lähedastele.

Töökaaslased Kaitseliidu
Jõgeva malevast

Töökaaslased
RPK Finland OYst

Henn ja Anne

Perekond Vaher

Südamlik kaastunne
Indrekule kalli isa

... ja langevate lehtede viimane tants
tardub hallaöös ...

Avaldame kaastunnet
Indrekule kalli isa

Sügav kaastunne Eevile, Siirile, Kerlile ja Kristole
peredega kalli poja, abikaasa, isa ja vanaisa

HARRY ÕIMU
kaotuse puhul.

ILLAR SARAPUU
lahkumise puhul.

Naabri isa mälestab
perekond Mitnits

Urmas, Annela, Sulev, Aide, Slavik, Riina ja Age

Haigekassa lepingulise partnerina pakub
Hambaravi Edent erinevaid hüvitisi nagu

E evõte pakub
- konkurentsivõimelist ja tööle väärilist tasu
- täiendavat väljaõpet kohapeal
- head töökeskkonda ja toetavat meeskonda

■ Ostan metsakinnistuid. Tel 505
8369, relaskoop@gmail.com

Ajalehte saab järgmiseks kuuks tellida
ja tellimusi uuendada toimetuses ning
kodulehel www.vooremaa.ee/tellimine

hambad korda!

Nõudmised kandidaadile
- füüsiline vastupidavus, täpsus, kohusetundlikkus,
korrektsus
- valmidus omandada uusi oskusi
- elektri- ja käsitööriistade kasutamise oskus
- loogiline mõtlemine ja tehniline taiplikkus

Mälestame head naabrit

Südamlik kaastunne
lastele peredega kalli ema ja
vanaema
SUULE LIBLIKU
surma puhul.

Tühi koht on toas ja koduõues vaikus.
Ei ava koduust Su käsi enam.
Ei nähtud väsimust Su kätes,
ei kuuldud kaebusi Su suult.
Kõiges, mida teha võtsid, oli mõte, tegu, hing.
Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud
ELMAR KAASIK
27.02.1947–17.11.2021
Abikaasa ja lähedased
Ärasaatmine 24. novembril kell 12
Tartu Krematooriumi suures saalis

Rita ja Tiina

Avaldame kaastunnet Elvi
Lippurile kalli õe
MAI LIPPURI
kaotuse puhul.
C. R. Jakobsoni nim
Torma Põhikool

JAAN-IVO LUKAS
18.12.1964–07.11.2021
Südamlik tänu kõigile headele
inimestele, kes Jaani mälestust
kalliks pidasid ja temaga hüvasti
jätma tulid.
Jaani lähedased

