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MITMESUGUST

MÜÜK

OST

 

Ostab 

KASVAVAT VÕSA 

(teeääred, kraavid, 
heinamaad). 

Teeb

VÕSALÕIKUST 
GILJOTIINIGA

Tel 515 6391

OÜ PICEA GRUPP

Metsamaa, raieõiguse 
talude ja kinnistute ost 

Uue metsa istutus
Metsa hooldusraied

tel: 511 8888

PUIDU TERMINAL

11. ja 12. märtsil  
kell 9–16

Põltsamaal 
Kuperjanovi tänaval

Tulge ostma ja kauplema!
Info tel 5649 0174

MÄRTSIKUU-
LAAT

 ■Müüa soodsalt lõhutud kuivad ja 
märjad küttepuud. Kaminapuud 
ja lehtpuuklotsid võrkkottides, 
transport. Tel 5661 1335.

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 L, 
2.80 €), kuiva kaske (30 cm, 40 L, 
3.20 €), puitbrikett alusel (960 kg, 
al 230 €),  turbabrikett alusel 165 
€, pelletid (6 mm ja 8 mm) 220 €, 
VEDU. Tel 5373 3626.

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

 ■Otse tootjalt pakitud kandiline ka-
sebrikett, pakitud turbabrikett, 
preemium pellet 6 ja 8 mm, paki-
tud kivisüsi, kuivad kütteklotsid. 
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.

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

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

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

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

 ■Müüa kuivi kütteklotse 40 L võrk-
kottides. Tel 506 5907. 

Sinu kinnistu väärib õiglast hinda.
Korraldame oksjoneid metsale,  raieõigusele 

ja põllumaale.

www.eestimaaoksjon.ee  
 Tel +372 509 9636

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Jõgeva vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistin-
gimuste andmisest Jõgeva linn Suur tn 30 kinnistule Keskkonnaameti 
tehnoloogiahoone püstitamiseks. 

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 3.–13. 
märtsil 2022 Jõgeva valla kodulehel. Avaliku väljapaneku ajal on 
huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus puudutab, 
õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud 
vastuväiteid aadressil info@jogeva.ee. 

Avalik istung väljapaneku tulemuste aruteluks toimub Jõgeva 
vallavalitsuse saalis 15. märtsil 2022 kell 15. Kui avaliku väljapane-
ku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata või on võimalik 
kõiki ettepanekuid arvestada projekteerimistingimuste andmisel, 
siis avalikku istungit ei toimu. 

Täiendavad küsimused ja info: Liisa Lumi, liisa.lumi@jogeva.ee, 
tel 525 2045. 

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Jõgeva vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimis-
tingimuste andmisest Jõgeva linn Pärna tn 6 kinnistule abihoone 
püstitamiseks.

 Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 3.–13. 
märtsil 2022 Jõgeva valla kodulehel. Avaliku väljapaneku ajal on 
huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus puudutab, 
õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud 
vastuväiteid aadressil info@jogeva.ee. 

Avalik istung väljapaneku tulemuste aruteluks toimub Jõgeva Val-
lavalitsuse saalis 15. märtsil 2022 kell 16. Kui avaliku väljapaneku 
jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud või on võimalik 
kõiki ettepanekuid arvestada projekteerimistingimuste andmisel, 
siis avalikku istungit ei toimu. 

Täiendavad küsimused ja info: Liisa Lumi, liisa.lumi@jogeva.ee, 
tel 525 2045. 

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

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

 ■Müüa aastane kits ning jalgra-
tas. Tel 552 9857.

 ■Lemeks Jõgeva: metsakinnistuid 
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 igas seisukorras sõidu-
keid. Vajadusel kustutan arvelt. Tu-
len järele puksiiriga. Tel 5802 5654.

 ■Ostan vaase, klaasist lauanõusid, 
vanavara. Värvilised vaasid kuni 
120 €. Tel 5596 2292.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Ostan garaaži Jõgevale.   
Tel 5816 8855.

 ■Ostan kõiki Toyota marki sõidu-
keid. Tel 5896 1576.

 ■Ohtlike puude langetamine ja 
puude hoolduslõikus, vilja-
puude ja hekkide lõikamine, 
raietööd, materjali äravedu. 
Arbotur.ee, tel 5668 9761.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743. 

Avaneb valguse värav.
Viib taevasse sätendav sild.

Vikerkaar, helge ja särav.
Su hingest saab tähekild.

Teatame kurbusega, et on lahkunud kallis 
abikaasa, isa ja vanaisa

KARL SUUR 
19.10.1929–01.03.2022

Leinavad omaksed

Südamlik kaastunne Helgale 
ja Karinile abikaasa ja isa

KARL SUURE
lahkumise puhul.

Klassiõde Asta

KARL SUUR

Sügav kaastunne Helgale ja 
Karinile lastega kalli abikaasa, 
isa ja vanaisa kaotuse puhul.

 
Ülle lastega

Südamlik kaastunne 
Helgale ja Karinile perega 

armsa abikaasa, 
isa ja vanaisa

KARL SUURE
kaotuse puhul.

Perekond Luha

Südamlik kaastunne Helgale 
perega kalli abikaasa, isa, 

vanaisa

KARL SUURE
kaotuse puhul.

Rimma, Nataša, Hilja, Maria 

Elu on tundmatu tee,
iial ei tea, 
millal lõpeb see ...

TIINA TAMM
Avaldame sügavat kaastunnet 
Reinule, lastele ja lastelastele

kalli abikaasa, ema ja vanaema 
kaotuse puhul.

Mälestab vend Toomas perega

Südamlik kaastunne Reinule 
kalli abikaasa, Margusele ja

Merjele peredega armsa ema

TIINA TAMME
 kaotuse puhul. 

Elle, Peeter ja 
Annika perega

Seal kus sulgub eluraamat
algab mälestuste aeg ...

Avaldame sügavat kaastunnet 
Merjele kalli ema
TIINA TAMME
kaotuse puhul.
Töökaaslased

Südamlik kaastunne Leoniidale 
venna ja kõigile lähedastele 

VIKTOR KOPPELI
kaotuse puhul.

Naabrid Willer ja Uibo

Sügav kaastunne 
Sirje Ojale ema

VAIKE  OJA
kaotuse puhul.

Jõgeva Majandusühistu

Helga, Karin, 
Karl ja Jürgen.

On lahkunud teie kallis 
abikaasa, isa ja vanaisa

KARL SUUR
Mälestame ja mäletame ning 

avaldame sügavat kaastunnet. 

Õie, Eve, Helmut

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud ...

Siiras kaastunne Helgale 
ja Karinile poegadega kalli 
abikaasa, isa ja vanaisa

KARL SUURE
kaotuse puhul.

Liia, Elsa ja Kalev

Siiras kastunne Terje perele 
kalli ema 

SILVI KAUKVERI
lahkumise puhul.

Mai ja Andres

Ema süda on lill,
mis ei närtsi iialgi.

Avaldame kaastunnet tütrele 
ja tema perele  ema, vanaema 

ja vanavanaema
VAIKE OJA
surma puhul.

Mälestab Liili perega

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu ...

Mälestame kallist 
majanaabrit
VAIKE OJA

Mustvee Pihkva 107B 
maja elanikud

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

 ■Ohtlike puude raie, puu- ja 
hekihooldus, istutamine, kän-
nufrees, äravedu, www.korras-
tusraie.ee, tel 5364 5833.

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

JÕGEVA VALD


