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 ■Reisijatevedu 9-kohalise bus-
siga või 6 tavakohta ja 2 ratas-
tooli kohta. Võimalik rentida. 
Tel 5349 1633.

MÜÜK

OST

MITMESUGUST

TELLIMUSI JA KUULUTUSI  
VÕETAKSE VASTU

aadressil: www.vooremaa.ee/tellimused/
www.vooremaa.ee/kuulutused/  

meili teel: reklaam@vooremaa.ee 
info E–N kella 9–16, R kella 9–13 

telefonil 776 2301, 528 3879

Metsamaa, raieõiguse 
talude ja kinnistute ost 

Uue metsa istutus
Metsa hooldusraied

tel: 511 8888

PUIDU TERMINAL

Ajalehte saab  
järgmiseks kuuks 

tellida ja 
tellimusi uuendada 

toimetuses ning 
kodulehel 

www.vooremaa.ee/
tellimine

25. märtsini

AS ATKO Bussiliinid 
pakub tööd 

Lisainfo Indrek Piir, 
tel  +372 5552 8963, 

www.atko.ee

BUSSIJUHILE 
JÕGEVAMAAL

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

 ■Otse tootjalt pakitud kandiline ka-
sebrikett, pakitud turbabrikett, 
preemium pellet 6 ja 8 mm, paki-
tud kivisüsi, kuivad kütteklotsid. 
Vedu. Tel 506 8501.

 ■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.

TÄNAVA-	JA	ÄÄREKIVI
PAIGALDUS.	

HALJASTUS-	JA	
KAEVETÖÖD.

PÕLTSAMAA VALD

Pärna tänav 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu 
algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise algatamata jätmine

Põltsamaa vallavalitsus teatab, et on 28.02.2022 otsusega nr 
2-3/2022/45 algatanud  Põltsamaa linnas Pärna tänav 3 kinnistu 
ja  lähiala detailplaneeringu ja jätnud algatamata keskkonna-
mõju strateegilise hindamise. 

Planeeringu eesmärgiks on elamuarenduse ja selle juurde 
kuuluva infrastruktuuri planeerimine. Planeeringuga määratak-
se maakasutus, hoonestusalad, ehitusõigus, juurdepääs avaliku 
kasutusega tänavalt, liikluskorraldus, tehnovõrkude asukohad 
ja servituutide seadmise vajadus. Planeeringuala suurus on 
ligikaudu 9726,06 m2. 

Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata, kuna 
kavandatava tegevuse iseloom ei anna alust eeldada olulise 
keskkonnamõju ilmnemist. Uuringute vajadus selgitatakse välja 
detailplaneeringu menetlemise käigus. Algatatud detailplanee-
ring ei muuda kehtivat Põltsamaa linna üldplaneeringut ja ei 
ole vastuolus koostatava Põltsamaa valla üldplaneeringuga. 

Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda Põltsa-
maa valla kodulehel https://www.poltsamaa.ee/detailplanee-
ringud  ja tööaegadel Põltsamaa vallavalitsuses.

Täiendavat infot planeeringu kohta saab Põltsamaa Valla-
valitsuse ehitus- ja planeeringuspetsialistilt, tel 5309 6850; 
e-post: kersti.viggor@poltsamaa.ee. 

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

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

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

 ■Konservikarbid, kaaned, kaane-
tajad, roostevabad autoklaavid. 
Tel 506 8501.

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

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

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

Südamlik kaastunne 
Toomas Kolbergile perega armsa ema

LINDA KOLBERGI 
kaotuse puhul.

AS Atko Bussiliinid Jõgeva osakond

LINDA KOLBERG

Südamlik kaastunne 
perekond Kolbergile ja 

lähedastele.

Leinavad endised 
naabritüdrukud Ljuba ja Olga

Kõik need hinnalised 
mälestused 

ei kao aja jooksul kunagi ...

Meie kaastunne Toomasele ja 
tema perele

LINDA KOLBERGI
surma puhul.

Sinu sõbrad Inga, Maris, Maive, 
Ants, Meelis

Meil kõigil on elu,
oma aeg ja lugu ...

Mälestame ühistu liiget
ARVO KELDERIT

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Puurmani Põllumajandusühistu

Sulgunud on eluraamat,
algab mälestustemaa ...

Maimu. 
Meie siiras kaastunne sulle 

kalli venna
ARVO KELDERI

surma puhul.

Jõgevamaa Kultuurikoda MTÜ

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

Südamlik kaastunne Maimule 
kalli venna

ARVO KELDERI
kaotuse puhul.

Töökaaslased Jõgevamaa 
Arendus- ja Ettevõtluskeskusest

Südamlik kaastunne 
vanematele

VIKTOR PRUSSAKOVI
lahkumise puhul.

Kunagised ujumise 
treeningukaaslased ja treener 

Südamlik kaastunne 
Õie Urgole ema

AINO URGO
surma puhul.

Merike, Kalev, 
Elle ja Kätli perega

Võivad teed küll lahku viia,
lained kanda kaugele,

aga mälestus jääb sinna,
kus kord koos me olime ...

Kallist õde
HAIMI LIPPURIT

mälestavad õed peredega.

Südamlik kaastunne 
vanematele 

MARTIN KAASIKU
ootamatu lahkumise puhul.

Kunagised ujumise 
treeningukaaslased ja treener

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

Siiras kaastunne Õiele ema
AINO URGO

kaotuse puhul.

Alma, Ülle, Silvia, Hillar, 
Mai, Aivar

Avaldame kaastunnet 
Tiina Sirelile perega 

kalli ema ja vanaema 

ANTONIA VAHTRA 
lahkumise puhul.

Aivar, Katrin, Silvi, Arkadi, Heljo, 
Raivo, Tarmo, Liivia

Avaldame kaastunnet 
Elvi Lippurile kalli õe

HAIMI LIPPURI
kaotuse puhul.

C. R. Jakobsoni nim 
Torma Põhikool

Avaldame kaastunnet 
Õiele kalli ema

AINO URGO
kaotuse puhul.

Töökaaslased 
Vaimastvere koolist

Asju liiga palju, kuid tahaksid siiski 
uusi stiilseid riideid osta? Too oma 

vanad riided meile müüki ja teeni raha.
 

Rendi sahtel kirjutades 
Facebooki Santa Sahtel või 

e-mailile: santa.sahtel@gmail.com
Asukoht Suur tn 39, Jõgeva 

TOO OMA ASJAD SANTA 
SAHTLISSE MÜÜKI

 ■Ostan katkise mootorsae/võsa-
lõikaja, ka osadena. Tel 529 7816.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

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

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

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

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

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743. 

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

Valge päeva varjand, 
mure kivine sein.
Tõde valus on uskuda, 
raske kaotuse lein.

 Südamlik kaastunne Kristile 
perega kalli isa
MATI KUUSE
kaotuse puhul.

Töökaaslased Jõgeva 
Konsumist

MATI KUUSK

Südamlik kaastunne 
Kristi Kuusele isa 

kaotuse puhul.

Jõgeva Majandusühistu


