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RAKVERE  TEATRI 
MÄNGUKAVA jaanuar 2022

MUSTVEE VALD

MITMESUGUST

 ■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.

 ■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 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. 

 ■Odavalt puhtast villast sokke 
8 €/paar. Tel 5852 9226.

 ■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 kütteklotsid (40 L võrgud). 
Tel 506 5907.   

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

 ■Ostan Tarbeklaasi vaase ja klaa-
sist lauanõusid. Värviliste vaaside 
eest kuni 120 € kohe kätte!   
Tel  5596 2292.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

Ei enam kõndimas sind teel,
su hääl meil kõrvus kajab veel ...

Ei enam naeratust su suul, 
nüüd tasa leinas nutab tuul.

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis
JUHAN KERB

1.11.1957–31.12.2021
Leinavad lähedased.

Urni muldasängitamine mais.

Elu on laul, on habras ta viis, 
heliseb hetk ... ja katkeb siis.

Kallis Meelis koos perega südamlik kaastunne 
armsa poja ja venna

KRIS-MARTEN BARBO
ootamatu kaotuse puhul.

Marika, Piret, Maarja, 
Marten-Egert, Einar

Südamlik kaastunne Marilile 
ja Kristinile perega kalli

venna ja pisipoja 

KRIS-MARTEN BARBO 
ootamatu kaotuse puhul.

Cherryd

Valus on mõelda,
et Sind enam ei ole, 
väike

KRIS-MARTEN

Meie siiras kaastunne teile
Meelis, Kristin, Mariel ja Marili.

Naabrid Juhan ja Silvi

Sügav kaastunne 
Ene Evertile perega isa, 
vanaisa ja vanavanaisa 

MIHKEL KALBINI
surma puhul.

Anneli, Allan, Mattias, Silja, 
Marko, Kaidar

Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …

Südamlik kaastunne Evale 
abikaasa ja kõigile lähedastele

kalli 

MIHKEL KALBINI
surma puhul.

Kunagine kooliõde Maie

ANNE  KÜTT

Mälestame 
kallist klassijuhatajat ja

avaldame kaastunnet pojale.

Jõgeva Keskkooli 1974. aastal 
lõpetanud 11.b klass 

Päike kullaku su kalmu, 
kuu ja tähed valvaku.

Mälestame kauaaegset naabrit
BERTHA MINAJEVAT

ning avaldame kaastunnet 
tütrele, poegadele ja kōikidele

lähedastele.

Eve ja Kalev peredega

Avaldame kaastunnet 
Ülle Kütile kalli ema 

ENDLA VAAGENI
lahkumise puhul. 

Keskasula 8 majanaabrid

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

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan  raamatuid ,  kunst i , 
vinüülplaate, helikassette, laua-
nõusid, märke, münte, ehteid, 
kuld- ja hõbeesemeid, hamba-
kulda jm vanavara.Tel 5804 6910.

7.01 kell 19 Kõike head, vana toriseja   
  T. Kyrö, lav Eili Neuhaus, Rakvere teatri v/s

 
8.01 kell 19 Charlotte Löwensköld    

  S.  Lagerlöf, lav Urmas Lennuk,    
  Rakvere teatri s/s

 
8.01 kell 19  Tants      

  A. Strindberg, lav Veiko Õunpuu 
  Rakvere teatri v/s 

10.01 kell 19 Nagu peeglis     
  I. Bergman, lav Madis Kalmet   
  Paide muusika- ja teatrimaja

 
10.01 kell 19  Ilma sinuta     

  F. Zeller, lav Peeter Raudsepp,    
  Endla teatri s/s 

11.01 kell 19 Kuni ta suri     
  N. Ptuškina, lav Peeter Raudsepp 

  Rakvere teatri v/s 

12.01 kell 19 Kasvatushoone     
  H. Pinter, lav Hendrik Toompere 

  Sakala 3 teatrimaja
 
12.01 kell 19 Kõike head, vana toriseja 
  T. Kyrö, lav Eili Neuhaus, Võru Kannel
 
13.01 kell 19 Suvitusromaan     

  I. Hargla, lav Aare Toikka, Rakvere teatri s/s
 
13.01 kell 19 Kasvatushoone 
  H. Pinter, lav Hendrik Toompere 
  Rakvere teatri v/s 

14.01 kell 19 Lihtsalt, rõõmuks Kontsertlavastus 
  Rakvere teatri s/s 

14.01 kell 19 Ilma sinuta 
  F. Zeller, lav Peeter Raudsepp 
  Rakvere teatri v/s 

14.01 kell 19 Tants 
  A. Strindberg, lav Veiko Õunpuu   

  Sakala 3 teatrimaja

 ■Ostan vene kellasid (ei pea olema 
töökorras) ja muud vanavara: 
raamatuid, mööblit, heliplaate, laua-
nõusid, rinnamärke, fototehnikat 
ja palju muud. Kõik vana huvitab. 
Tel 5872 5458.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743. 

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

 ■Otsime tööle traktoristi talve-
perioodiks. Tel 5330 5631.

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

 ■Teeme plaatimis-, sanitaarteh-
nilisi-, remondi- ning üldehitus-
töid. Tel 5340 3562.

Siiras kaastunne Ene Evertile 
lähedastega kalli isa

MIHAIL KALBINI
kaotuse puhul.

AS Scanola Baltic

 ■Ostan nostalgilisi nõusid, vaase, 
serviise jne (ka üksikud). Huvita-
vad ka karpides lusikad, ehted, 
raamatud ja palju muud.  
Tel 5356 0761, Liina

Avaldame sügavat kaastunnet 
Eevale ja lastele peredega

armsa abikaasa, isa ja vanaisa

MIHKEL KALBINI
surma puhul.

Eesti Taimekasvatuse Instituudi 
teraviljade aretusrühmade 

praegused ja endised töötajad

Mustvee vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele 
peremehetute ehitistena Mustvee vallas järgmised 
ehitised: 

- Kõrvemetsa külas Karjamurru katastriüksusel asuvad ela-
mu (ehitisregistri kood 121371031), laut-sara (ehitisregistri 
kood 121371032), ait-kuur (ehitisregistri kood 121371033), 
saun (ehitisregistri kood 121371034), mille viimane teadaolev 
omanik oli Vilhelmine Haamer. 

- Mustvee linnas Kivi tn 10 katastriüksusel asuv elamu-kuur 
(ehitisregistri kood 114003890), mille viimane teadaolev 
omanik oli Praskovja Sumina. 

- Pällu külas Küti katastriüksusel asuv elamu (ehitisregistri 
kood 120676624), mille viimane teadaolev omanik oli Aksel-
Aleksander Kütt. 

Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omava-
litsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul 
käesoleva teate avaldamisest Mustvee vallavalitsusele aadressil 
Tartu tn 28, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond, 
49603 või info@mustvee.ee.


