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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

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

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

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

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

 ■Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

 ■Pakkuda seemnekartulit (Teele) 
Jõgeval. Tel 5358 3750.

 ■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.

 ■Soovin osta Toyota Land Cruiseri 
1990–2018. a. Tel 5309 2650.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Ostan või rendin garaaži Jõgeval. 
Tel 5372 2232.

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
lauanõusid jm vanavara.   
Tel 5804 6910.

 ■Ostan IZ ja Jawa varuosi.
Tel 5664 4605.

 ■  Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■  Katkiseid mootorsaage ja võsa-
lõikajaid. Tel 529 7816.

 ■Ostan plastkaste. Tel 5662 5642.
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Ajalehte saab järgmiseks kuuks tellida 
ja tellimusi uuendada  toimetuses ning 
kodulehel www.vooremaa.ee/tellimine

27. maini

MÜÜK

OST

MUSTVEE VALD

Kallid Helju, Üllar, Alari ja Karli. 

Südamlik kaastunne
abikaasa, isa ja vanaisa 

UNO KÜTI

kaotuse puhul.

Tiia, Maaria ja Eva peredega

Siiras kaastunne 
Mallele perega kalli

VÄINO ABELI

kaotuse puhul.

Perekonnad Saar ja Lass

Elu on tundmatu tee, 
iial ei tea, millal lõpeb see ...

     Südamlik kaastunne 
klassivend Aldurile tütardega 

armsa abikaasa,ema ja 
vanaema

LIIVI ÕUNAPUU
kaotuse puhul.

Hans ja Mart abikaasadega

Südamlik kaastunne 
Annikale ema

LIIVI ÕUNAPUU

 surma puhul.

Külli ema ja isaga

Südamlik kaastunne Aldurile 
kalli abikaasa

LIIVI ÕUNAPUU

lahkumise puhul.

Mait, Maido ja Leo 

Avaldame kaastunnet 
Aivarile perega

KALJU ROOSE

surma puhul.

Margus ja Toomas peredega 
ning Hillar

    Kallist venda ja onu

        UNO KÜTTI

mälestavad 
õed perekondadega

  

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud. 

Südamlik kaastunne Heljule 
perega armsa abikaasa

UNO KÜTI
lahkumise puhul.

Perekonnad Säälik, Übner, 
Kalbin, Evert, Metsmees, 

Aganitš ja Pilv

               Meie siiras 
         kaastunne lähedastele 

    
UNO KÜTI

 surma puhul.

Triin, Rait ja Tiit peredega

Mustvee valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku 
ja avalike arutelude tulemustest

Mustvee valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 
08.11–12.12.2021, mille jooksul laekus vallavalitsusele 21 kirja 
ametkondadelt, eraisikutelt, ettevõtetelt ja kogukonnalt. Avaliku 
väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimusid 24.–25.01.2022 
Kääpal, Mustvees ja Lohusuus. 

Ametkondlikult esitas ettepanekuid Muinsuskaitseamet, 
Kaitseministeerium ja Keskkonnaministeerium ning RMK, kes 
tegid ettepanekuid oma haldusalasse kuuluvate teemade osas. 
Muinsuskaitseamet tegi ettepanekuid erinevate kultuuriväärtuste 
kajastamise ja käsitluse osas planeeringus. Kaitseministeerium 
tõstatas tööstuslike tuulikute rajamise võimalikkuse Mustvee valla 
territooriumil. Keskkonnaministeerium tõi välja teatud maa-aladel 
juhtotstarbe täpsustamise vajaduse osades asulates. RMK ettepa-
nekud puudutasid riigimetsade kattuvust väärtuslike põllumajan-
dusmaadega ning päikeseparkide rajamise tingimusi riigimetsa 
aladel.  Eraisikute ja ettevõtete ettepanekud puudutasid erinevaid 
valdkondi: näiteks ettepanekuid mitte määrata avaliku kasutusega 
teid või slippi, samas soovisid ka mitmed ettepanekud avaliku 
kasutusega tee kavandamist. Mitmed ettepanekud puudutasid 
maaüksuste väljaarvamist  näiteks väärtusliku põllumajandusmaa 
või rohevõrgustiku alalt. Kogukondade ettepanekud puudutasid 
Avinurme piirkonna väärtuste kajastamist ja taristute täpsustamist 
planeeringus. Avaliku väljapaneku käigus tehtud ettepanekud ja 
valla vastusseisukohad on leitavad valla koduleheküljelt.

Avalikel aruteludel Mustvees ja Lohusuus tõstatati küsimusi 
detailplaneeringu kohustuse (nt detailplaneeringu kohustus maa-
üksuse jagamisel) ning parklate ja parkimiskohtade osas. Samuti 
küsiti, milliseid tingimusi üldplaneering erinevatele aladele seab 
– üldplaneering ei muuda koheselt maa-alade sihtostarvet, kui 
aga tulevikus soovitakse kavandada mõnda uut otstarvet, tuleb 
lähtuda üldplaneeringu juhtotstarvetest ja seatud tingimustest. 
Planeeringus toodud juhtostarve annab raamistiku, milliseid 
tegevusi on võimalik kavandada: näiteks väikeelamu maa-alal on 
elamute kõrval võimalik kavandada ka äri, puhkeala või muud hea 
elukeskkonna jaoks vajalikku hoonet või rajatist. Üldplaneering 
seega ei ole vaid piirav, vaid ka võimalusi andev. Lohusuus tunti ka 
huvi, kuidas saada rohkem teavet oma piirkonna kultuuriväärtuste 
kohta: heaks allikaks on näiteks  Maa-ameti kaardirakendused, 
mis võimaldavad leida oma kodukohas nii mälestisi kui ka näiteks 
vähem tuntud pärandkultuuri objekte (vt nt Maa-ameti geoportaal: 
https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused-p2.html) 

Avaliku väljapaneku ja arutelude käigus laekunud ettepanekute 
põhjal täiendatakse planeeringumaterjale. Seejärel esitatakse 
planeering heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile kui üldpla-
neeringu järelevalve teostajale.

Armsad mälestused 
nukras kevadtuules
alles jäävad alati 
Su lähedaste jaoks ...

Unustamatut ja kallist 
VÄINO NÕMME 

mälestab ja meenutab 
85. sünniaastapäeval 

tema pere

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea ...

LIIVI ÕUNAPUU

Mälestame armsat sõpra
ja avaldame siirast kaastunnet

Aldurile, Marikale ja Annikale peredega
abikaasa, ema ja vanaema kaotuse puhul.

Vaige ja Harri, Alla, Valentina Kivi

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

 ■Aastaringselt müüa lõhutud küt-
tepuid. 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.

 ■Otse tootjalt pakitud kandiline ka-
sebrikett, pakitud turbabrikett, 
preemium pellet 6 ja 8 mm, paki-
tud kivisüsi, kuivad kütteklotsid. 
Vedu. Tel 506 8501.

 ■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.

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

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

 ■Müüa taimi  Tapikul. Tel 5662 5642.

 ■Tasuta ära anda kasutatud terveid 
suuri eterniite 45 tk, Mustvee vald. 
Tel 5884 6351.

 ■Korstnapühkimistööd ja kütte-
kollete remont. Tel 5560 5495.

 ■Jõgeva takso. Tel 5630 2268.

 ■Majade värvimine ja fassaadi 
korrastus. Tel 5599 3526.

       Südamlik kaastunne     
        Aldurile, Annikale ja   
    Marikale peredega kalli 

abikaasa, ema ja vanaema

LIIVI ÕUNAPUU
kaotuse puhul.

Mai ja Ülo peredega

      Kallis Üllar. 

          Meie südamlik 
         kaastunne sulle 

          ja su perele

UNO KÜTI
lahkumise puhul.

Klassiõed ja klassivennad


