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 ■Äntu mõis müüb 8 kuud munenud 
Bowans Brown tõugu terveid ja 
vaktsineeritud mahemunakanu. 
Kanabuss sõidab 11. augustil 
Jõgevamaal järgmistes bussipea-
tustes: 7.30 Sadala, 7.45 Kantküla, 
8.00 Vaiatu, 8.15 Torma, 8.30 
Võtikvere, 8.45 Mustvee, 9.15 
Omedu, 9.30 Lümati, 9.:45 Pala, 
10.00 Nõva, 10.30 Pataste , 10.45 
Maarja, 11.00 Elistvere, 11.15 Ta-
bivere, 11.30 Luua, 11.45 Kudina, 
12.00 Saare, 12.15 Voore, 12.30 
Palamuse, 12.45 Kuremaa, 13.00 
Laiuse, 13.30 Jõgeva turg, 14.00 
Vaimastvere. Ühe kana hind on 
3 eurot. Kanaringi päeval telefon 
5664 3113.

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

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

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322. 

 ■Garaaži Jõgevale. Tel 5190 0347.

 ■Korstnapühkija Renee, akti 
väljastamine, tel 5395 2275.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Halumasina teenus, ohtlike puu-
de langetamine, hekkide lõikus. 
Tel 5668 9761.

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

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

 ■Korstnapühkimisteenus kutse-
tunnistusega korstnapühkijalt 
(tahmaimuriga). Akti väljastamine. 
Tel 529 4429, Illar

 ■Salvkaevude puhastamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240.

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

 ■Rakkekaevude kaevamine- ja 
puhastamine ja remont.   
Tel 5634 4807.

 ■Surmajärgne koristus, ka muud 
eripuhastustööd. helz.ee või 
helista 5699 7492.

 ■Ehitustööd: puu-, kivi-, betooni-, 
rauatööd jne. Lai profi il.   
Tel 5850 7035.

Meie hulgast on lahkunud kallis 
isa, vanaisa ja vanavanaisa

EDGAR TAARASTE 
24.07.1934–02.08.2022

Ärasaatmine reedel, 12. augustil 
kell 12.30 Tartu krematooriumi 

väikeses saalis (ilma pärgadeta).
Urni muldasängitamine 

laupäeval, 13. augustil kell 12  
Põltsamaa kalmistul.

Omaksed

Kaseokstes leinasahin, tasane kui tuuleke,
koduõues vaikne valu – ema suikund unele ...

Igavesele unele on suikunud meie kallis ema, vanaema ja 
vanavanaema

MALLE RIIMAN
27.08.1941–6.08.2022

Leinavad lapsed Marika, Rudolf ja Priit peredega.
Ärasaatmine Laiuse kalmistu kabelis 11. augustil kell 11.

Sügav kaastunne Marisele, 
Rasmusele ja Renele 

kalli isa ja vanaisa 

JAAN ROHTLA
kaotuse puhul.

Kolleegid Mustvee lasteaiast

Siiras kaastunne Rudolfi le 
perega kalli ema, vanaema, 

vanavanaema ja ämma

MALLE RIIMANI
surma puhul.

Jahikaaslased 
Linnumetsa jahiseltsist

Vari kattis Sind looduse ilus, kui õitsesid nurmed ja niit
ja hingelind põõsaste vilus laulis hüvastijätuviit ...

Leinates mälestame abivalmis 
naabrinaist, ema, vanaema ja vanavanaema

MALLE RIIMANI
Avaldame sügavat kaastunnet perekonnale ja lähedastele. 

Ülla ja Juhan

Südamlik kaastunne Marikale, Rudolfi le ja Priidule peredega 
kalli ema, ämma, vanaema ja vanavanaema 

MALLE RIIMANI 
kaotuse puhul. 

Paul, Maret ja Silvi, Birgit, Romet peredega

 ■Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata laudu, lepalaudu, 
terrassi-, voodri- ja põrandalau-
du. Pikkus 3–6 m. Laudade vär-
vimine. Vedu tasuta. Tel 528 2268.

 ■Müüa Opel Vectra B, 1998. a.  
Tel 5363 4152.

 ■Müüa lühikest kurki 1–1,5 €/kg 
ja ülimaitsvat kirsstomatit 5 €/
kg Tapikul. Tel 5662 5642.

 ■Konservikarbid, kaaned, kaane-
tajad, roostevabad autoklaavid. 
Tel 506 8501.

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

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

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

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l, 
4.40 €), kuiva kaske (30 cm, 40 l, 
5.00 €), puitbriketti alusel (960 
kg), turbabriketti alusel, pelleteid 
(8 mm). VEDU. Tel 5373 3626.

 ■Lõhutud küttepuud. Tel 524 5516.

 ■Müüa 2-toal korter Tormas.   
Tel 5390 5346. 

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

 ■Küttepuude müük (märg hall 
lepp). Info tel 5904 7690.

 ■Aastaringselt müüa lõhutud 
küttepuid. Transport hinna sees. 
OÜ Picea Grupp, tel 514 8309.

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

 ■Müüa poolkuiva küttepuud.  
Info tel 5844 0339.

Avaldame kaastunnet 
Marikale, Rudolfi le, Priidule 
ja kõigile lähedastele 
kalli ema ja vanaema

MALLE RIIMANI
kaotuse puhul.

Laine, Ruth ja Raul perega

Südamlik kaastunne 
Hristinale kalli venna 

VASILI KADARI
kaotuse puhul.

Perekond Filatov

Avaldame kaastunnet 
Hristinale kalli venna

VASILI KADARI 
kaotuse puhul.

Kuremaa Lasteaed- Algkool

TARTU VALD 
müüb vallale kuuluvad AS Seitung aktsiad

Tartu vald müüb elektroonilisel enampakkumisel Tartu vallale 
kuuluvad Aktsiaselts SEITUNG (registrikood 10244306) neli 
B-aktsiat alghinnaga 15 000 eurot. Kõik aktsiad müüakse ühe 
pakina, aktsiapakki osadeks ei jagata. 

Aktsiaselts SEITUNG on Jõgevamaal ilmuva ajalehe Vooremaa 
omanik ning annab lisaks nimetatud ajalehele välja ka Ärilehte, 
valla- ja linnalehti ning osutab reklaamiteenuseid. Aktsiad tulid 
Tartu valla omandisse 2017. aasta haldusreformi käigus Tabivere 
valla likvideerimise tulemusena.

Enampakkumine toimub osta.ee keskkonnas. 
Enampakkumine algab 10.08.2022 kell 10.00.
Enampakkumine lõpeb 24.08.2022 kell 10.00.

Tingimused
Müügileping sõlmitakse pärast enampakkumise võitja kinni-

tamist vallavalitsuse poolt. Müügileping tuleb sõlmida ühe kuu 
jooksul alates võitja kinnitamisest.

Kui kõrgeima pakkumuse teinud osaleja loobub müügilepingu 
sõlmimisest või kui müügilepingut ei sõlmita kuu aja jooksul, kao-
tab kõrgeima pakkumuse teinud osaleja õiguse lepingut sõlmida 
ja vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks.

Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses Tartu Vallavalitsuse 
arvelduskontole nr EE441010102017096005 SEB pank hiljemalt 
notariaalse müügilepingu sõlmimisele eelneval päeval.

Ostja tasub kõik tehinguga seotud notaritasud.
Müügihinnalt tasub müüja elektroonilise oksjoni korraldamisega 

seotud kulud.
Müüdud vara antakse üle ostja otsesesse valdusesse ühe näda-

la jooksul pärast notariaalse müügilepingu ja asjaõiguslepingu 
sõlmimist.

Aktsiaseltsi SEITUNG põhikirja p 7.1. kohaselt on aktsionäridel 
ostueesõigus aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele. Ostu-
eesõiguse kasutamise tähtaeg on kaks kuud võõrandamise lepingu 
esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest on müüja kohustatud infor-
meerima aktsiaseltsi juhatust, kes teatab sellest viivitamatult teiste-
le aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle 
teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatut.

Lisainfo: Kadi Kukk, majandusosakonna juhataja
tel 5347 6179, e-post kadi.kukk@tartuvald.ee


