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MITMESUGUST

MUSTVEE VALD
 ■Müüa soodsalt lõhutud kuivad 
ja märjad küttepuud. Kamina-
puud ja lehtpuuklotsid võrkkot-
tides, transport. Tel 5661 1335.

 ■Müüa kuivi küttepuid kojuveoga. 
Tel 515 3086.

 ■Otse tootjalt kandiline kase-kuuse 
brikett 130 €, kase brikett 135 €, 
turbabrikett 130 €, preemium 
pellet (6 ja 8 mm) 190 €, pakitud 
kivisüsi 240 €, kase kaminapuu 
30 cm 2,70 €, kütteklotsid 2 €. 
Vedu. Tel 506 8501. 

 ■Kütteladu24 –  varim valik ja 
hinnad Jõgevamaal. Tel 520 2190.

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

 ■Müüa lõhutud küttepuid.   
Tel 505 3278.

 ■ Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l – 2.50€), 
kuiva kaske (30 cm, 40 l – 3.00 €), 
kasepuidubriketti alusel (960 kg, 
150 €), kuuse, kase puitbriketti 
alusel (960 kg, 145 €), turbabri-
ketti alusel 140 €, pellet 975 kg 
(hele,  8 mm), 195 €. Vedu tasuta. 
Tel 5373 3626.

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

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

 ■Automüük.ee

 ■Müüa Jõgeva linnas 47 m2 keskküt-
tega korter 5. korrusel, vajab san.
remonti (15 000 €). Tel 5664 3927.

 ■Müüa 2-toal korter Jõgeval.   
Tel 5193 5201.

 ■Odavalt villaseid sokke,   
7 € paar. Tel 5852 9226. 

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

 ■Müüa kuivad kasepuud (30 cm). 
Tel 5342 0267.

 ■Lemeks Jõgeva: metsakinnis-
tuid ja raieõigust. Tel 504 3611.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

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

 ■Vene väetisekülvik MVU 4-11, 
MTZ-82. Tel 5835 4991.

 ■Soovin osta ZAZ 968M.   
Tel 5346 6278.

 ■Autoromude tasuta äravedu ja 
registrist kustutamine.   
Tel 5370 2052.

 ■Halumasinateenus, ohtlike 
puude raie. Tel 5668 9761. 
arbotur.ee

 ■Pakun raamatupidamistee-
nust. Info tel 527 0461,   
airus.airus@gmail.com

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

Las tantsivad tuhanded tähed, 
las laulavad lõputud veed. 
Kes igavest otsima läheb, 

ei tunnista tagasiteed. 
             (J. Leesment) 

AARE AUNAP 
26.09.1958–27.01.2016 

5. surma-aastapäeval 
mälestavad 

ema ja vend perega

Südamlik kaastunne 
Tanelile ja Androle 

kalli isa 

AARE AUNPUU 
kaotuse puhul. 

Martin ja Andres peredega

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb... 

Avaldame kaastunnet 
Tanelile ja Androle isa

 
AARE AUNPUU 
kaotuse puhul. 

Girt perega

Sulgunud on eluraamat, 
algab mälestuste tee ...

Südamlik kaastunne Mallele ja 
kõikidele lähedastele kalli poja

AARE AUNPUU
kaotuse puhul.

Silvi, Elsa, Evi, Viivi 

Avaldame sügavat kaastunnet 
perele ja lähedastele 

kalli 

AARE AUNPUU 
lahkumise puhul.

 
Kerseli OÜ

Päike loojub ja saabub pimedus, 
sinust jääb meile

 vaid helge mälestus ... 

VAIKE RENTSEL 
Avaldame kaastunnet omastele.

 Eevi, Kalev, Elvi, Jaan 

Aeg kallid 
lähedased viib ... 

Sügav kaastunne Kalevi 
perele armsa ema, vanaema, 

vanavanaema ja ämma 
VAIKE RENTSELI 

kaotuse puhul. 

Aivar ja Enn peredega

Üks mälestus kallis ja püha 
on mälestus emast 
mu jaoks ... 

Südamlik kaastunne 
tütrele ja pojale peredega kalli 

VAIKE RENTSELI 
lahkumise puhul. 

Kaasteelised 
Vaiatu rahvamajast

Mälestuste kauneid jälgi 
Sinust meie hinge jäi ... 

ENDEL AMBOS 
Langetame leinas pea kalli sugulase 

mälestuseks. Meie südamlik kaastunne 
kõigile lähedastele.

 
Aino ning Aita ja Anne peredega

Vaikus ja rahu on Sinuga,
ilus mälestus jääb meiega ...

 ENDEL AMBOS 
Südamlik kaastunne Jutale ja 

teistele lähedastele.

Mälestavad Piret, Ivar, 
Erna ja Johannes

Mälestame 
ERNI OKAPUUD 

ning avaldame kaastunnet 
Marele, Sirjele ja Mairile 

peredega. 

Aime, Alar 
ning Andrus peredega

Päev õhtule laskus ... 
ja lõppes elurada. 

Avaldame 
kaastunnet lähedastele 

JANEK ORUMAA 
kaotuse puhul. 

Girt perega

Südamlik kaastunne Mardile 
ja Tõnisele kalli isa 

MADIS TEPPO 
kaotuse puhul. 

Rühmakaaslased 
KL Jõgeva Malevast

Südamlik kaastunne 
Üllarile ja Maiele 
kalli ema ja õe 

PILVI KAASIKU 
surma puhul. 

Eha ja Helga

Südamlik kaastunne 
Koidule ja Rainerile 

BERNHARD LIISI 
kaotuse puhul. 

Torma 
Põllumajandusosaühing

Mustvee 
Pensionäride Seltsingu 

liikmed mälestavad

BERNHARD LIISI

Sügav kaastunne omastele.

Südamlik kaastunne Evile tütre, 
Kristenele ja Andresele õe 

ILME 
lahkumise puhul. 

Heljo, Mare, Koidula, Tiiu, 
Silvi, Anne ja Helju

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Margele 

kalli abikaasa 

MEELIS TASURI 
lahkumise puhul. 

Jõgeva Kunstikooli pere

Avaldame sügavat 
kaastunnet Liina Allingule 

ja Andi Estornile
 kalli isa 

VELLO ESTORNI 
kaotuse puhul. 

Torma Põhikooli 
1991. ja 1993. aastal lõpetanud

Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise eelnõu avaliku väljapaneku 

järgsed avalikud arutelud

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee valla üldplanee-
ringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avaliku 
väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:  

- N, 11.02.21 kell 14 Voore aktiviseerimiskeskuses (Lossi, Voore 
küla, Mustvee vald)

- R, 12.02.21 kell 14 Avinurme kultuurikeskuses (Võidu tn 9, 
Avinurme alevik, Mustvee vald)

- R, 12.02.21 kell 17 Mustvee kultuurikeskuses (Tartu tn 12, 
Mustvee linn, Mustvee vald)

Arutelusid on võimalik jälgida veebi vahendusel. Informatsioon 
veebi vahendusel osalemise kohta avaldatakse arutelu päeval 
Mustvee valla kodulehel aadressil https://mustveevald.kovtp.ee/. 
Veebi vahendusel arutelul osalemise kestel on võimalik küsimusi 
saata e-maili teel aadressile reili.tooming@mustvee.ee.

Avaliku arutelu eesmärgiks on tutvustada planeeringu ja KSH 
aruande eelnõud ning arutada avaliku väljapaneku ajal tehtud 
ettepanekuid. Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (KSH) eelnõu avalik väljapanek toimus 
25.11–31.12.2020. Planeeringu ja KSH materjalidega oli võimalik 
avaliku väljapaneku ajal tutvuda Mustvee Vallavalitsuse kodulehel 
https://mustveevald.kovtp.ee/mustvee-valla-uldplaneering ja 
vallas kohapeal. 

Mustvee valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Must-
vee Vallavolikogu poolt 26.09.2018 otsusega nr 63. Üldplanee-
ringu eesmärgiks on PlanS § 75 toodud ülesannete lahendamine. 
Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingi-
mused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele 
ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. 
Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet valla erinevates 
piirkondades ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset 
arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba 
väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju 
strateegiline hindamine (KSH), mis toob välja planeeringu ellu-
viimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab 
ettepanekuid planeeringu täiendamiseks.  Planeeringu elluviimi-
sega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri 
ülest keskkonnamõju.

Seoses COVID-19 viiruse levikuga on avalikul arutelul osale-
miseks vajalik etteregistreerimine. Avalikul arutelul osalemisel 
palume ohutuse tagamiseks kanda maski.

Täiendav info avaliku arutelu kohta ja etteregistreerimine te-
lefonil 5194 6525 või meiliaadressil reili.tooming@mustvee.ee.

Mälestame kauaaegset 
naabrimeest

AARE AUNPUUD

Avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele.

Inga ja Andres, Kersti ja Allan, 
Kerli ja Alon

Langetame pea 

JANEK ORUMAA 
15.04.1979–22.01.2021

mälestuseks.
Avaldame kaastunnet 

lähedastele. 

Klassikaaslased ja 
klassijuhatajad Saduküla koolist

 ■Teeme kõikvõimalikke betoo-
nitöid. Põhiala betoonpõranda 
terviklahendused. Täpsem info 
tel 5669 7579, e-mail info@
betoonitood.ee, koduleht 
http://www.betoonitood.ee.

Südamlik kaastunne 
Tanelile perega 

isa
AARE AUNPUU
kaotuse puhul.

Ravar OÜ kollektiiv

Südamlik kaastunne 
Androle ja Tanelile
peredega kalli 
isa, äia ja vanaisa

AARE AUNPUU
kaotuse puhul.

Arvo ja Sirje perega 

Südamlik kaastunne 
Helle ja Mati Vaherile 

PAUL MÖLDERI
lahkumise puhul.

Lohusuu kooli pere


