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

 ■Müüa  tuuletõkkeplaate 120-265, 
prusse 10x10-260p, rauduks, 
puituks ja aken. Tel 522 3725.

 ■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 JAWA. Hind kuni 2000 €. 
Võib olla kaua seisnud.   
Tel 5346 6841.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322. 

 ■Ostan õunu mahlaks 7 senti/kg, 
korjan ise, soovi korral vahetan 
mahla vastu. Tel 5662 5642.

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

 ■Salvkaevude puhastamine, 
remont ja rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240.

Muudetakse kaitstavate looduse 
üksikobjektide kaitse-eeskirja
Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 
2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312  on algatatud määruse 
„Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri” eelnõu 
menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Määruse muutmisega ei võeta ühtegi uut üksikobjekti kaitse 
alla ega arvata kaitse alt välja, samuti ei muudeta objektide 
piiranguvööndi ulatust. Kaitse-eeskirja muudetakse, et viia 
see kooskõlla looduskaitseseadusega. Hetkel kehtiv 2003. 
a kinnitatud eeskiri on vananenud.

Kaitse-eeskirja eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda 
avaliku väljapaneku ajal 09.11–05.12.2022 Keskkonnaameti 
veebilehel www.keskkonnaamet.ee looduskaitse planee-
rimise rubriigis. Kui soovite saada materjale paberkandjal 
koju, võtke palun ühendust Keskkonnaameti looduskaitse 
planeerimise vanemspetsialisti Liggi Nammiga.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt 
osalema avalikustatud kaitse-eeskirja eelnõu menetluses. 
Parandusettepanekud ja vastuväited kaitse-eeskirja eelnõu 
kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@
keskkonnaamet.ee või F.J. Wiedemanni 13, 72213, Türi) 
hiljemalt 05.12.2022.

Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel 
ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava 
ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõule pa-
randusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, 
et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse 
eelnõu 2023. aasta alguses ministeeriumite vahelisele 
kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2023. aasta 
esimesel poolel.

Lisainfo: Liggi Namm, 522 6894, liggi.namm@keskkonna-
amet.ee

 ■Biopuhastite ja septikute pai-
galdus ja müük. Tel 5757 0202,
 erlend@eestiseptik.ee

 ■Pakume giljotiini ja väljaveo 
teenust. Ostame lepikuid, kraa-
vikallastel olevat energiavõsa. 
Tel 515 3086.

 ■Korstnapühkija Rene, akti 
väljastamine. Tel 5395 2275.

 ■Ohtlike puude langetamine, 
halumasina teenus, hekkide 
hooldus. Tel 5668 9761.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

 ■Üürile anda 2-toaline rõduga 
korter 2. korrusel. Lisainfo tel 
505 3984.

 ■Fekaalivedu, survepesu, ummis-
tuste likvideerimine.   
Tel 558 8811, www.fekto.ee

 ■Halumasina teenus, ei vaja elekt-
rit. Tel 5803 4472.

 ■Vajame kahte töömeest moodul-
korstna katusealuse ja -pealse 
osa paigaldamiseks. Töö si-
saldab katusesarika toestamist, 
katusesse augu lõikamist ning 
moodulplokkide paigaldamist. Töö-
vahendid on olemas, turvavarustus 
katusel toimetamiseks võiks olla 
töömehel. Kestus ca 2 päeva. Asu-
koht Maetsma, Avinurme. Rohkem 
infot Urmas tel 5660 1897.

 ■Teisipäevast seisab Paduvere 
talumuusemi õuel omanikuta 
ekskavaator. Palume pöörduda 
kinnistu omaniku poole.   
Tel 508 6580 .

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

 ■Müüa 35 cm metsakuiva kuuske 
40 l võrkkottides. Võimalik trans-
port Jõgeva linna. Tel 5661 0092.

 ■Müüa kuiva halli leppa 40 cm 
95 € rumm. Transport kokkulep-
pel. Samas müüa ka märga musta 
leppa. Võimalik tuua ka väikse-
maid koguseid. Tel 5837 2781.

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l, 
4.40 €), kuiva kaske (30 cm, 40 l, 
5.00 €), puitbriketti alusel (960 
kg), turbabriketti alusel, pelleteid 
(8 mm). Vedu. Tel 5373 3626.

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

 ■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.

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

 ■Müüa lõhutud küttepuid. Vedu 
tasuta. Samas müüa 3 m küttepuid.
Tel 5560 1992.

 ■Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata laudu, lepalaudu, 
terrassi-, voodri- ja põrandalau-
du. Pikkus 3–6 m. Laudade vär-
vimine. Vedu tasuta. Tel 528 2268.

 ■Lõhutud küttepuud kohaletoomi-
sega. Samas müüa 3 m küttepuud.
Tel 522 0946.

 ■Villaseid sokke. Meestele 10.-, 
naistele 8.-. Tel 5852 9226.

Südamlik kaastunne Sirjele ja 
Tiiale peredega kalli 

ERNA AASA 
kaotuse puhul. 

Aire ja Asta

Sügav kaastunne Sirjele ja Tiiale 
peredega ema, vanaema ja

vanavanaema 

ERNA AASA 
surma puhul.

Viive ja Ants Nurk

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa ...

Südamlik kaastunne omastele kalli
ERNA AASA

kaotuse puhul.

Villy, Vally, Helle 

Sügav kaastunne Sirjele
kalli ema

ERNA AASA
kaotuse puhul.

Töökaaslased Grossi poest

Ei, ta ei lahku Su juurest,
ta on Sinuga koos,

Sinu mälestustes, mõtteis –
Sinu elu loos.

Südamlik kaastunne 
Tiia Holmile kalli ema 

ERNA AASA 
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased 
Jõgeva Konsumist

Kullalise päikse paistel,
ise kulla sarnane –
selline on mälestus,

see jääb meie südametesse.

Südamlik kaastunne 
vanematele, pojale, abikaasale 

ja õe perele 

KRISTIINE KRAAVI
kaotuse puhul.

Urve, Valdek, Aia, Martin, Henri

Siiras kaastunne varalahkunud 
tütre 

KRISTIINE 
kaotuse puhul 

ema Riinale ja isa Heinole.

 Jääme Kristiinet meenutama 
kui väga ägedat tütart ja 

sugulast, Sinus oli isa töökus 
ning ema kirg ja perekonna 

ühtehoidmine. 

Innar ja Kelli perega

Olgu teil jõudu kanda seda,
mida enam muuta ei saa.

Südamlik kaastunne Heinole ja 
Riinale kalli tütre

KRISTIINE KRAAVI
valusa kaotuse puhul.

Elvi ja Ilmar

Südamlik kaastunne
Ritale kalli isa

OLAVI ANNUKI
kaotuse puhul.

 Endla, Õnne, ja Aimar perega

Tol päeval läksid igavikku üksi,
Su viimsed mõtted meile saladuseks jäid.

Nüüd pärgavad Su kalmu kaunid õied ja sõnad,
mis meil lausumata jäid.

Mälestame
EDGAR SÄÄRITSAT

31.08.1944–10.11.2012
10. surma-aastapäeval.

Lesk, lapsed peredega Endla, Mare, Rein 

Tuul nii tasa 
puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad …

Armsad Anu ja Merle peredega.
 Südamlik kaastunne kalli 

ANTS VÄÄRSI
kaotuse puhul. 

Anu, Kaja, Taivi, Diana

Igaveseks kuigi läksid,
mälestus on jääv ...

Meie siiras kaastunne Anu 
ja Merle peredele ja kõigile 

lähedastele kalli
ANTS VÄÄRSI
kaotuse puhul.

Silvi ja Enn

JÕGEVA VALD

Jõgeva vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteeri-
mistingimuste andmisest Võduvere külla Küti kinnistule päike-
seelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 
Jõgeva valla kodulehel 11.–25. novembrini 2022. 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. 
Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 
25. november.

Avalik istung väljapaneku tulemuste aruteluks toimub 
29. novembril kell 10 Jõgeva vallavalitsuse saalis. 

Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid 
ei esitatud või on võimalik kõiki ettepanekuid arvestada pro-
jekteerimistingimuste andmisel, siis avalikku istungit ei toimu.

Täiendavad küsimused ja info: vallaarhitekt Peep Männiksaar 
(5346 7776, peep.manniksaar@jogeva.ee).

Kaotus on valus, 
mälestus jääb ...

Siiras kaastunne Anu 
ja Merle perele kalli isa, äia, 

vanaisa, vanavanaisa 
ANTS VÄÄRSI
kaotuse puhul. 

Elle, Villu, Ellen, Hans, 
Anu ja Teet

Kallid Anu ja Merle 
peredega meie siiras 
kaastunne teile isa 

ANTS VÄÄRSI
kaotuse puhul.

Kirly, Karmen, Rita


