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MUSTVEE VALD
Mustvee valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku
järgsed avalikud arutelud

PUIDU

TERMINAL

OÜ PICEA GRUPP
Ostab

Metsamaa ja
raieõiguse ost
Uue metsa istutus

KASVAVAT VÕSA
(teeääred, kraavid,
heinamaad).
Teeb

VÕSALÕIKUST
GILJOTIINIGA

tel: 511 8888

Tel 515 6391

PÕLTSAMAA VALD

Sinu kinnistu väärib õiglast hinda.
Korraldame oksjoneid metsale, raieõigusele
ja põllumaale.
www.eestimaaoksjon.ee
Tel +372 509 9636

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise teade
Põltsamaa vallavalitsus teatab, et Põltsamaa vallavolikogu
30.12.2021 otsusega nr 1-3/2021/59 algatati kogu Põltsamaa
valla territooriumil (pindala 889,56 km2) kohaliku omavalitsuse
eriplaneering ja planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks
sobivaima asukoha leidmiseks ning seejärel detailse lahenduse
koostamiseks. Planeeringualal valitakse asukoha eelvaliku etapis
eriplaneeringu koostamise ning selle tarbeks läbiviidavate alusuuringute tulemusel üks või mitu tuuleparkide püstitamiseks sobivat
asukohta ning seejärel koostatakse detailne lahendus.
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda
eelneval kokkuleppel tööaegadel Põltsamaa vallavalitsuses (Lossi
tn 9, Põltsamaa linn) ja valla kodulehel www.poltsamaa.ee .
Informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa vallavalitsuse
ehitus- ja planeeringuspetsialistilt tel 5309 6850, e-mail kersti.
viggor@poltsamaa.ee .

MÜÜK
■ Müüa soodsalt lõhutud kuivad ja
märjad küttepuud. Kaminapuud
ja lehtpuuklotsid võrkkottides,
transport. Tel 5661 1335.
■ Müüa kuivi kütteklotse (40 l).
Tel 5383 9215.
■ Müüa lõhutud küttepuid. Vedu tasuta. Samas müüa 3 m küttepuid.
Tel 5560 1992.
■ Müüa 3 m küttepuid (kask, lepp),
min kogus 30 rm, samas müüa
lõhutud küttepuid. Tel 501 5619,
773 7274, 5349 9274.
■ Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega. Samas müüa 3 m
küttepuid. Tel 522 0946.
■ Müüa lõhutud küttepuid ja 3 m
pikkusi (alates 30 rm) küttepuid.
Transport hinna sees. OÜ Picea
Grupp, tel 514 8309.
Sulgunud on eluraamat,
algab mälestustemaa ...
Kaastunne Viktorile ja Urvele,
Kristina ning Marina perele
ema, ämma, vanaema ja
vanavanaema
BERTA MINAJEVI
surma puhul.
Mai pere

Sügav kaastunne Kristinile perega
kalli pisipoja
KRIS-MARTEN BARBO
kaotuse puhul.
Ene, Krista ja Raul perega

Sügav kaastunne
Nadja Kalbinile kalli venna
MIHKEL KALBINI
kaotuse puhul.

■ Müüa kütteklotsid (40 L võrgud).
Tel 506 5907.
■ Müüa Hyndai Getz, 2006. a.
Tel 5663 7505.

■ Otse tootjalt pakitud kandiline kasebrikett, pakitud turbabrikett,
preemium pellet 6 ja 8 mm, pakitud 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.
■ Müüa ehituslikku saematerjali,
servamata laudu, lepalaudu, terrassi-, 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.
■ Konservikarbid, kaaned, kaanetajad, roostevabad autoklaavid.
Tel 506 8501.

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

Mustvee vallavalitsus annab teada, et Mustvee valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:
24.01.22 kell 14 Saare rahvamajas (Rahvamaja, Kääpa küla, Mustvee vald)
24.01.22 kell 16 Mustvee kultuurikeskuses (Tartu tn
12, Mustvee linn, Mustvee vald)
25.01.22 kell 14 Lohusuu teenuskeskuses (Jõe tn 1,
Lohusuu alevik, Mustvee vald)
Avaliku arutelu eesmärgiks on selgitada planeeringulahendust
ning arutada avaliku väljapaneku ajal tehtud ettepanekuid. Palume võimalusel osaleda oma piirkonna arutelul ning arvestada
riigis kehtivate piirangutega, sh COVID-tõendi ja isikuttõendava
dokumendi esitamise ning maskikandmise vajadusega.
Mustvee valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati
Mustvee Vallavolikogu poolt 26.09.2018 otsusega nr 63. Üldplaneeringu eesmärgiks on planeerimisseaduse §-s 75 toodud
ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise
arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajandusliku, kultuuriliste kui ka looduskeskkonna arenguvajadustele ja laiematele suundumustele.
Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet ja ettevõtluse
võimalused valla erinevates piirkondades ning toetada valla keskuste – Mustvee linna, Avinurme ja Lohusuu alevike ning Voore
ja Kääpa külade – arengut. Üldplaneering keskendub ühelt poolt
teemadele, mis on olulised täna koostatavates üldplaneeringutes,
nt taastuvenergeetika. Teisalt käsitletakse ka Mustvee valla kontekstis olulisi teemasid, nt üleujutusohu vältimine, paadikanalite
seadustamine, maaparandussüsteemide toimimine. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud
asustusstruktuuris.
Üldplaneeringuga paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Planeeringu elluviimisega ei kaasne
olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju. KSH poolt tehtud ettepanekud on viidud planeeringusse.
Mustvee valla üldplaneeringu vastuvõtmise järgne avalik
väljapanek toimus 08.11.2021–12.12.2021. Planeeringu materjalidega oli võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Mustvee
vallavalitsuse kodulehel https://mustveevald.kovtp.ee/mustveevalla-uldplaneering ja vallas kohapeal.
Täiendavat infot avaliku arutelu kohta saab Mustvee vallavalitsusest: Reili Tooming (reili.tooming@mustvee.ee; tel 5194 6525)
või Pille Lapin (pille.lapin@mustvee.ee; tel 506 8432).
■ OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Info@est-land.ee,
tel 504 5215, 514 5215.
■ Ostame kasvavat leppa.
Tel 522 0946.
■ Autode kokkuost. Tel 553 3060.
■ Ostan Tarbeklaasi vaase ja klaasist lauanõusid. Värviliste vaaside
eest kuni 120 € kohe kätte!
Tel 5596 2292.
■ Ostan vene kellasid (ei pea olema
töökorras) ja muud vanavara:
raamatuid, mööblit, heliplaate, lauanõusid, rinnamärke, fototehnikat
ja palju muud. Kõik vana huvitab.
Tel 5872 5458.
■ Ostan metsa- ja põllumaad.
Tel 552 7322.
■ Ostan igas seisukorras sõidukeid. Vajadusel kustutan arvelt. Tulen järele puksiiriga. Tel 5802 5654.
■ Ostan nõukaaegset ümarmetalli
treimaterjali. Tel 5396 6835.

MITMESUGUST
■ Salvkaevude puhastamine, remont ja rõngaste vahetamine.
Tel 5840 0240.
■ Elektritööd. Tel 520 5016.
■ KAARDID ENNUSTAVAD.
Tel 900 1727, 24/7, ennustus.ee
■ Elektritööd. Tel 5615 0743.
■ Lumetõrje katustelt.
Tel 5638 8994.
■ Teeme plaatimis-, sanitaartehnilisi-, remondi- ning üldehitustöid. Tel 5340 3562.
■ Polsterdame uksi. Tel 550 7679.
■ Ohtlike puude langetamine ja
puude hoolduslõikus, viljapuude ja hekkide lõikamine,
raietööd, materjali äravedu.
Arbotur.ee, tel 5668 9761.
■ Raamatupidamisteenused (k.a
aastaaruanded). Tel 5554 1869.
■ Korteriühistu Laiuse alevikus Vahtra 3 pakub tööd projekteerijale.
Tel 5647 9032.

AS Cobra Grupp

JAAN JUHKOV

Mälestame head
nooruspõlvesõpra
JAAN JUHKOVIT

Mälestame kauaaegset
head jahikaaslast.
Sügav kaastunne lähedastele.

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.

Pala jahimehed

Väino, Karl ja Heldur

JUHAN KERB
Armas Roosi.
Ei ole sõnu, mis armsa venna
tagasi tooks.
Ei ole sõnu, mis vaigistaks
kaotusvalu.
Igas kaastundes peitub vaid
killuke lohutust mõttest,
et oleme Sinuga.
Andu, Eilike, Virve ja Ivar

Avaldame sügavat kaastunnet
dr Valdar Parvele
ema
TAIMI PARVE
surma puhul.
SA Jõgeva Haigla

