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Järgmine

ilmub 
6. SEPTEMBRIL

Saada kuulutused hiljemalt 
1. septembriks

reklaam@vooremaa.ee

Ajalehte saab  
järgmiseks kuuks 

tellida ja 
tellimusi uuendada 

toimetuses ning 
kodulehel www.

vooremaa.ee/tellimine

26. augustini

MÜÜK

OST

MITMESUGUST

 

Ostab 

KASVAVAT VÕSA 

(teeääred, kraavid, 
heinamaad). 

Teeb

VÕSALÕIKUST 
GILJOTIINIGA

Tel 515 6391

OÜ PICEA GRUPP ■Lõhutud küttepuud. Tel 524 5516.

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

 ■Müüa poolkuiva küttepuud.  
Info tel 5844 0339.

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

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

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

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

 ■Müüa 2-toaline renoveeritud kor-
ter Jõgeva kesklinnas, 3. korrus, 
rõdu. Hind 35 000 €.   
Info tel 523 1003.

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

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

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

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

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

 ■Ostan igas seisukorras sõidu-
keid. Vajadusel kustutan arvelt. Tu-
len järele puksiiriga. Tel 5802 5654.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

MUSTVEE VALD

Pihkva tn 97a katastriüksuse detailplaneeringu 
avalik väljapanek

Mustvee vallavalitsus annab teada, et Mustvee vallavalitsuse 
09.08.2022 korraldusega nr 335 võeti vastu Mustvee vallas Must-
vee linnas asuva Pihkva tn 97a kinnistu (registriosa nr 1789335,  
katastritunnus 48501:011:0004, sihtotstarve elamumaa, üld-
pindala 968 m²) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 
maaüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamu ja teenindavate 
abihoonete püstitamiseks ning tehnovõrkude rajamiseks. Planee-
ringuala suurus on 968 m2. Detailplaneeringu koostaja on Terav 
Kera OÜ (registrikood 11319822).

Mustvee linnas asuval 968 m² suurusel elamumaa sihtotstar-
bega Pihkva tn 97a katastriüksusel koostatav detailplaneering 
on kooskõlas Mustvee linnavolikogu 28.02.2012 määrusega nr 
1 kehtestatud Mustvee linna üldplaneeringuga. Olemasoleva 
Pihkva tn 97a katastriüksuse piire ja sihtotstarvet detailplaneering 
ei muuda. Seni hoonestamata maaüksusele on kavandatud kuni 
kolm hoonet (üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet) suurima 
lubatud ehitisealuse pinnaga 200 m². Elamu suurimaks lubatud 
kõrguseks on määratud 8,5 m ja abihoonel 6,0 m maapinnast. 
Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevu-
se ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning 
looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 29.08.2022 kuni 
12.09.2022. Detailplaneeringuga saab tutvuda Mustvee vallava-
litsuse majandus- ja arendusosakonnas (Narva tn 16, Mustvee 
linn) E–R 8–16 või Mustvee valla veebilehel. 

Vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 2 on igal isikul 
õigus avaliku väljapaneku ajal avaldada detailplaneeringu kohta 
arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada avaliku väljapaneku 
kestel kirjalikult Mustvee vallavalitsusele (Tartu tn 28, Mustvee 
linn) või saata elektronpostile info@mustvee.ee. 

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322. 

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

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

 ■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.

 ■Korstnapühkija Renee, akti 
väljastamine, tel 5395 2275.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

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

 ■Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad. Tel 514 6388.

Tasa vajusid kinni Su silmad,
vaikselt rahunes südame ind.
Suvetuul andis hingele tiivad

ja enam ei olnudki Sind ...
Teatame kurbusega, et igavikuteele on lahkunud 

meie armas ema ja vanaema
HELGI ÕUNAPUU

05.04.1932–08.08.2022
Leinab poeg perega.

Hüvastijätt 13. skp kell 13.30 Tartu krematooriumis Me südameis Sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele …

Mälestame Jõgeva kodulooringi 
asutajaliiget ja kroonikut

MALLE RIIMANI
ning avaldame südamlikku 

kaastunnet lahkunu tütrele ja 
poegadele peredega, kõigile 
lähedastele ning sõpradele.

Kolleegid 
Jõgeva Arukate Akadeemiast

Elu on küünal, 
mis särab ja kustub.

Meie siiras kaastunne poegadele 
Priidule, Rudolfi le ning tütar 

Marikale peredega 
kalli ema

MALLE RIIMANI
kaotuse puhul. 

Naabrid Silvia, Laine, Mait

Kurvaks jäi kodu,
tühjaks jäi tuba,

väsisid Su töökad käed.

Südamlik kaastunne Marikale, 
Rudolfi le ja Priidule
MALLE RIIMANI
kaotuse puhul.

Maimu ja Kalju perega

Südamlik kaastunne 
lastele perekondadega kalli ema 

MALLE RIIMANI 
kaotuse puhul. 

Mälestavad perekonnad 
Valtin, Veber, Kadak

EDGAR TAARASTE

Mälestame kallist vanaisa ja 
vanavanaisa.

Meie siiras kaastunne tütar 
Enele ja poeg Reinule.

Marju, Meribell, Raili, 
Cayden, Tristan

ELGI-ARMILDE 
NOORMÄGI

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet lähedastele.

Perekond Teder

Lausa leekima löövad tähed
viipab kutsuvalt Põhjanael
väljud maisest – koju lähed

rajaks Linnutee särav pael ...

Südamlik kaastunne 
perekond Riimanile kalli 

MALLE RIIMANI 
surma puhul.

Janne ja Tarmo perega

Südamlik kaastunne 
Jürile Alandile kalli 

VENNA 
kaotuse puhul.

Hannes, Imre, Arvid, Jaanus

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

 ■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.

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

 ■ Lõhutud küttepuud kohaletoomi-
sega. Samas müüa 3 m küttepuud.
Tel 522 0946.

 ■ Müüa lõhutud küttepuid. Vedu 
tasuta. Samas müüa 3 m küttepuid.
Tel 5560 1992. 

Aeg hetkeks peatub igavikusillal,
on mälestused meie poole teel.

Siis lootus sõnajalaõie peole pillab.
See sunnib uskuma, et elu kestab veel ...

Avaldame kaastunnet laste peredele
MALLE RIIMANI
kaotuse puhul.

Rudolf ja Silvi Kerb

Tartu vallavalitsus kuulutab välja konkursi 

TABIVERE RAHVAMAJA JUHATAJA 
ametikoha täitmiseks

Tabivere rahvamaja on ajakohane, mitmesuguste võimalus-
tega kultuuriasutus, mille eesmärgiks on Tabivere piirkonna 
elanike kultuuriline teenindamine, arendavateks tegevusteks 
tingimuste ning igale eale vastavate vaba aja veetmise või-
maluste  loomine. 

Sa sobid Tabivere rahvamaja juhtima kui:  
• sul on vähemalt rakenduskõrgharidus; 
• omad juhtimisalast kogemust ning tunned vastava vald-

konna seadusandlust; 
• sul on oma visioon sellest, milline on ühe rahvamaja roll   

kogukonnas ning omad motivatsiooni ja võimekust selle ellu-
viimiseks; 

• oskad kirjutada projekte ja omad kogemust sündmuste 
korraldamises; 

• sa oled loov, hea suhtleja ning  koostööaldis; 
• oskad kasutada arvutit, sealhulgas ka kujundusprogramme; 
• sul on väga hea eesti keele oskus. 

Kasuks tuleb: 
• turundusvaldkonna tundmine; 
• B-kategooria juhilubade olemasolu ja isikliku sõiduauto 

kasutamise võimalus; 
• oskus juhendada mõnd huviringi.  

Omalt poolt pakume: 
• huvitavat ja vastutusrikast tööd; 
• suure arengupotentsiaaliga maja, mille tegevust  oma käe 

järgi kujundada; 
• väljakutseid ja võimalust panustada Tabivere piirkonna 

kultuurimaastiku rikastamisse; 
• enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi; 
• paindlikkust töökorralduses ja puhkuse planeerimisel; 
• kohta Tartu valla kultuuritöötajate meeskonnas.  

Kandidaadilt ootame elulookirjeldust  ja motivatsioonikirja, 
kus on  välja toodud nii kandidaadi visioon rahvamaja juhti-
misest kui ka Tabivere rahvamaja edasisest arengust ning 
palgasoov. Dokumente ootame e-posti aadressile tartuvald@
tartuvald.ee, märgusõnaga „Tabivere rahvamaja juhataja". 
Kandideerimise tähtaeg 28.08.2022. 

Lisainfo:  kultuuritööspetsialist Karita Tilk,
tel 5340 7100, karita.tilk@tartuvald.ee


