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Järgmine

ilmub 10. mail
Saada kuulutused hiljemalt

5. maiks reklaam@vooremaa.ee

MÜÜK

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

 ■Müüa lõhutud küttepuid (30, 40 ja 
50 cm, kask). Tel 507 7592.

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

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

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 L, 
3.50 €), kuiva kaske (30 cm, 40 
L, 4.25 €), puitbriketti alusel (960 
kg), turbabriketti alusel, pelleteid 
(8 mm). VEDU. Tel 5373 3626.

MUSTVEE VALD

Mustvee vallavalitsus teatab, et Mustvee vallavolikogu 
27.04.2022 otsusega nr 17 „Peremehetu ehitise väljaselgita-
mine“ on peremehetu ehitisena arvele võetud Mustvee vallas 
Kasepää külas Oja tn 1 maal asuv elamu (ehitisregistri kood 
121376387).

Hoone viimane teadaolev omanik oli Johanna Kaitsa.

Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalit-
suse poolt hõivamise kohta palume esitada Mustvee vallavalit-
susele aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva 
maakond 49603 kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest.

AS Utilitas Eesti keskkonnaloa 
muutmise avalikustamise teade
Keskkonnaamet avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa 
seaduse § 58 lõike 3 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Utilitas Eesti (registrikood 
10419088; aadress Maakri tn 19/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 
Harju maakond) poolt esitatud keskkonnaloa muutmise taot-
luse alusel on muudetud tähtajatu kehtivusega keskkonnalu-
ba nr L.ÕV/323401. Luba on väljastatud käitisele, mis asub 
aadressil Aia tn 50, Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond 
(katastritunnus 24901:001:0210). Ettevõtte põhitegevuseks 
on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine.

Keskkonnaluba nr L.ÕV/323401 on kättesaadav digitaalselt 
Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOT-
KAS https://kotkas.envir.ee. Haldusakti ja muude asjasse 
puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt 
eelnimetatud infosüsteemis menetlusnumbri M-116902 alt. ■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.

 ■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.

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

 ■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 või rendin garaaži Jõgeval. 
Tel 5372 2232.

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

 ■Ostan sõidukeid. Registrist 
kustutamine, sularaha. Helista 
tel 5355 5848.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan Ford Sierra või Scorpio. 
Tel 5632 3142.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

Sügav kaastunne Lailele 
ja lähedastele kalli

LEA REIMANNI
kaotuse puhul.

Nataša ja Sirje peredega
Kuidas küll süttivad, kustuvad 

tähed õhus ja nimedes,
otsekui ohe sa lendu lähed 

liuglevas pimedas ...

AIN KIVIMURD

Südamlik kaastunne Liiale 
perega venna ja onu 

kaotuse puhul. 

Naabrid
Meida, Galina ja Erika

Su kodu on nüüd seal, 
kus Linnutee

See helendav rada, 
see tähine kee ...

Mälestame sõbralikku 
naabrimeest 

HENNO STURMI
Südamlik kaastunne 

lähedastele.
Perekonnad Lalin ja Mikko

Kevadtuultega läksid Sa teele,
soojad mälestused jäävad 

meil meelde ...

HENNO STURM

Südamlik kaastunne Aivarile 
ja Taimile isa ja äia surma puhul.

Edith, Kalju, Raul ja Helga

Ei ole sõnu, 
mis leevendavad valu.

Avaldame kaastunnet 
abikaasale, vendadele ja

lastele peredega kalli
RAIMU MÜÜRSEPA

kaotuse puhul.

Perekond Miil

Meie südamlik kaastunne 
abikaasa Vellile ja tema laste

peredele kalli 

RAIMU MÜÜRSEPA 
lahkumise puhul. 

Leinavad Vello, Hille
ja lapsed peredega

Südamlik kaastunne
 Annale lastega, Ingridile ja 

Einole kalli 

TAUNO OJA 
lahkumise puhul.

Juta ja lapsed peredega

Õnnitleme 
 juubilari!

Laine Voimann! 

Helle, Elmo, Triin, Danver, 

Siim, Kadri, Siim-Sander, Aili, Aarne

Laine Voimann! 

Helle, Elmo, Triin, Danver, 
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PRIIT VAHT

Teatame kalli isa, onu ja venna lahkumisest.

Urnimatus toimub 
21. mail kell 14 Siimusti kalmistul.

Lähedased

Seal kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste aeg ...

Kallis Laidi perega. Tunneme 
sulle siiralt kaasa kalli 

isa,vanaisa ja äia
RAIMU MÜÜRSEPA

kaotuse puhul.
Agnet, Ljuda, Jane, Pille 

ja Helika peredega

PÕLTSAMAA MESINIKE SELTS

Teabepäev mesinikele toimub laupäeval 7. mail algu-
sega kell 10 Rivaal kohvikus (Veski 1, Põltsamaa)

Päevakava:
10.00  Kogunemine ja suupisted
10.30  Kaos ja kord. Bioloog ja loodusfotograaf  Urmas Tartes
11.30  Uue perioodi võimalused mesinikele, väiketootjale. 
           Liia Lust, konsulent
12–12.45 Lõuna 
12.45–13.15  Kui keeruline on hetkel  mesindada? 
           Mesinik Sergei Kozlov
13.15–13.45  Põltsamaa Mesinike Seltsi esimees Rain Tõnson
13.45–14.15  Lõpudebatt
 
Palun registreeri ennast, et oskaksime lauda katta, 
telefonil 525 0204 või www.poltsamaamesi.eu ja 
www.facebook.com/PoltsamaaMesi

Oodatud on 
kõik huvilised!

Kandideerimine kuni 6. maini 
läbi CV keskuse.

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

 ■Pakun kaeve- ja veoteenust. 
Ekskavaator 6t, multiliftauto. Ehi-
tustööd – terrassid, puitfassaa-
did jne. Kändude freesimine, 
muruplatside rajamine. Lisainfo 
5689 1770.

 ■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.

 ■Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

 ■Ohtlike puude raie, puu- ja 
hekihooldus, istutamine, kän-
nufrees, äravedu, muru niit-
mine. www.korrastusraie.ee, 
tel 5364 5833.


