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MITMESUGUST

MÜÜK

OST

 

Ostab 

KASVAVAT VÕSA 

(teeääred, kraavid, 
heinamaad). 

Teeb

VÕSALÕIKUST 
GILJOTIINIGA

Tel 515 6391

OÜ PICEA GRUPP

Kinkekaarte, kuhu saad ise kirja panna, mitmeks kuuks ajalehe tellid, 
saad toimetusest Jõgeval Aia tn 1Kinkekaarte, kuhu saad ise kirja panna, mitmeks kuuks 

ajalehe tellid, saad toimetusest Jõgeval Aia tn 1.

Kingi emale, vanaemale ajaleht Vooremaa.

 ■Müüa lõhutud kuivad ja mär-
jad küttepuud. Kaminapuud ja 
lehtpuuklotsid võrkkottides, 
transport. Tel 5661 1335.

 ■Müüa kütteklotsid (kask ja lepp) 
40 L võrkkottides. Tel 506 5907.

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

 ■Aastaringselt müüa lõhutud küt-
tepuid. Transport hinna sees. OÜ 
Picea Grupp, tel 514 8309.

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

Metsamaa, raieõiguse 
talude ja kinnistute ost 

Uue metsa istutus
Metsa hooldusraied

tel: 511 8888

PUIDU TERMINAL

PÕLTSAMAA VALD

Õnne tn 1 ja Loojangu maaüksuse detailplaneeringu 
algatamine ning keskkonnamõju strateegilise

hindamise algatamata jätmine

Põltsamaa vallavalitsus teatab, et on 11.04.2022 otsusega nr 
2-3/2022/83 algatanud Õnne tn 1 ja Loojangu maaüksuse de-
tailplaneeringu ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise 
hindamise.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitus-
õiguse määramine kaubandushoone rajamiseks. Planeeringuala 
suurus on ligikaudu 2,4 ha (asendiskeem korralduse lisas). Õnne 
tn 1 ja Loojangu kinnistu on eraomandis. Lähialana on planeerin-
gusse kaasatud osaliselt Aru tee (61603:001:0058) ja Õnne tänav 
(61801:001:0632). Detailplaneeringuga lahendatakse planee-
ringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja 
tehnovõrkudega varustamine. Maaüksuste liitmisel on planeeritud 
moodustada üks ärimaa krunt suurusega ca 20 843 m2.

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

Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda Põltsamaa 
valla kodulehel https://www.poltsamaa.ee/detailplaneeringud  ja 
tööaegadel Põltsamaa vallavalitsuses.

Täiendavat infot planeeringu kohta annab Põltsamaa vallava-
litsuse majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, 
e-post mark.liivamagi@poltsamaa.ee, tel 5308 1082. 

Aivar Kokk!

Õnnitleme!
Vooremaa toimetus

Aivar Kokk!

Õnnitleme!
Vooremaa toimetus

Kaja Õunap!
Aastatele tuleb lisa,

Sina ikka oled visa.

Askeldustes ära väsi,

hästi käigu Sinu käsi!

Tugevat tervist ja palju õnne 

Sulle juubeli sünnipäevaks!

Tugevat tervist ja palju õnne 

Vaige, Valentina, Harry ja Siim

Mälestame klassivenda

HEIKI TAMME

Avaldame kaastunnet kõikidele 
lähedastele.

Torma kooli 1975. aastal 
lõpetanud 

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud.

Mälestame 
HEIKI TAMME

ja avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele.

Alli, Jaan, Agnessa, 
Marju, Sulev

Need armsad, kellest äkki jäime ilma,
on tegelikult alles – meie sees: 
nad on nii ligi, et ei torka silma,

nii nagu valgus tolmukübemes ... (L.Tungal)

Lahkus meie kallis
HEIKI TAMM

04.11.1960–11.04.2022
Leinavad omaksed.

Ärasaatmine Tartu Krematooriumis 16. aprillil kell 14.

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

Südamlik kaastunne Kalevile, 
armsa ema 

EHA ZILINSKI 
kaotuse puhul.

Helge-Valve ja Kaire perega

Valus on mõelda, et sind enam pole
ja iial sa meie juurde ei tule.

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb ...

Südamlik kaastunne Vello Zilinskile
perega kalli ema  
EHA ZILINSKI
kaotuse puhul

Harri Luht/OÜ MaksiBussid meeskond

Südamlik kaastunne 
Reelikale ja Üllele 
kalli isa 

VOLDEMAR RUUSI
surma puhul.

Piret ja Kalle

Südamlik kaastunne 
Ljudmillale

 ANDRES ROHTMETSA 
kaotuse puhul.

Naabrid, Tamara ja Enno

Meie siiras kaastunne 
lähedastele

JOHANNES ROOSIPUU
surma puhul.

Valli, Luule, 
Ago ja Helmo peredega

Avaldame sügavat kaastunnet 
Mallele abikaasa, lastele

peredega kalli 

JOHANNES ROOSIPUU 
kaotuse puhul. 

Mälestab Elvi pere

Südamlik kaastunne 
Leale perega kalli isa, 

äia ja vanaisa 

JOHANNES ROOSIPUU
kaotuse puhul.

Alar perega

 ■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, ter-
rassi-, voodri- ja põrandalaudu. 
Pikkus 3–6 m. Laudade värvimine. 
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

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

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

 ■Ostan vanaaegseid jalgrattaid, 
sääreväristajaid, nende raame 
ja muid osi. Ostan vene autode, 
tsiklite osi. Tel 510 2349.

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

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

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

 ■Katuste, fassaadide, aedade 
pesu ja värvimistööd. Rennide 
puhastus. Tel 5638 8994.

 ■Pakume tööd traktoristile ma-
sinaga John Deere. Töö sisuks 
teeäärte niitmine ja lumetõrje Iisa-
ku-Avinurme-Mustvee piirkonnas.  
Tel 515 5222, redangoy@gmail.com

 ■Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

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

 ■Olen maal omas majas elav naine, 
kes on pensionil. Soovin tutvuda 
autot omava pensionärist mees-
sõbra, seltsilisega, kellega elus 
edasi minna. Tel 5480 0193.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Reinule kalli 

JOHANNES ROOSIPUU 
kaotuse puhul.

Allika tn naabrid

Tuul tuli, kustutas küünla 
ja elu pooleli jäi.

Mälestame endist naabrit

HEIKI TAMME
Südamlik kaastunne omastele.

Eha, Siiri, Madis ja Laine

Leiname kallist klassivenda

 HEIKI TAMME 
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Klassikaaslased Jõgeva 
keskkoolist

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

Siiras kaastunne Vellole ja Leale 
kalli äia ja isa 

JOHANNES ROOSIPUU
kaotuse puhul.

Praegused ja endised 
töökaaslased 

Torma jaotuspunktist

PÕLTSAMAA VALD

Põltsamaa valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku 
tulemuste avaliku arutelu korraldamine

Põltsamaa vallavalitsus korraldab valla üldplaneeringu avali-
ku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 2. mail 2022 kell 17  
Põltsamaa kultuurikeskuse saalis. Link veebi teel osalemiseks 
avaldatakse arutelu toimumise päeval Põltsamaa valla kodulehel 
www.poltsamaa.ee.

Koostatava üldplaneeringuga saab tutvuda Põltsamaa valla 
kodulehel https://www.poltsamaa.ee/et/uldplaneering 

Täiendavat infot üldplaneeringu kohta annab Põltsamaa valla-
valitsuse majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, 

e-post: mark.liivamagi@poltsamaa.ee, tel 5308 1082.


