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MÜÜK

MITMESUGUST

MUSTVEE VALD

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

 ■Otse tootjalt pakitud kandiline ka-
sebrikett, 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, 
5.50 €), kuiva segapuud (30 cm, 40 l, 
4.50 €), puitbriketti alusel (960 
kg), turbabriketti alusel, pelleteid 
(8 mm). Vedu. Tel 5373 3626.

 ■Aastaringi müüa lõhutud küt-
tepuid. 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.

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

 ■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.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322. 

 ■Ostan korteri Jõgeval. Võib va-
jada remonti, kuni kolmas korrus, 
keskküttega. Tel 529 0048.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan UAZ/GAZ 24 töötava moo-
tori. Tel 513 1093.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

NARVA TN 31B KATASTRIÜKSUSE 
DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Mustvee vallavalitsus annab teada, et Mustvee vallavalitsu-
se 24.01.2023 korraldusega nr 30 võeti vastu Mustvee vallas 
Mustvee linnas asuva Narva tn 31b kinnistu (registriosa nr 
1603335,  katastritunnus 48501:001:0080, sihtotstarve elamu-
maa, üldpindala 818 m²) detailplaneering. Detailplaneeringu 
eesmärk on maaüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamu ja 
teenindavate abihoonete koostamise eesmärgiks on Narva tn 31b 
krundil olemasoleva hoone laiendamine üle 33% ning planeerin-
guga antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, 
juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega 
varustamisele. Planeeringuala suurus on 818 m2. Planeeringu 
koostaja on LandComposition OÜ (registrikood 12976309). 

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga, politsei- 
ja piirivalveametiga ja transpordiametiga ning planeeringu 
koostamisse on kaasatud puudutatud kinnistute omanikud, kes 
seni planeeringulahenduse kohta arvamust avaldanud ei ole. 
Planeeringu elluviimisega ei kaasne Mustvee vallavalitsusele 
kohustusi avalikult kasutatava tee ja haljastuse, välisvalgustuse 
ja tehnovõrkude väljaehitamiseks ning selle planeeringu elluvii-
mine ei avalda olulist mõju planeeringuala ja selle lähiümbruse 
majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 13.02.2023 kuni 
28.02.2023. 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. 

Mälestame armast 

LUMME KUUSIKUT 

Südamlik kaastunne
lastele ja lähedastele. 

Linda, Merle ja Kristjan

Südamlik kaastunne lastele, 
lastelastele, õdedele ja

vennale 

LUMME KUUSIKU 
kaotuse puhul.

Lille, Margus, Urmas 
ja Liane peredega

Maga vaikselt, 
puhka rahus –
südamed on Sinuga ...

Avaldame siirast kaastunnet 
Ailile perega kalli õe
 LUMME KUUSIKU

kaotuse puhul.
Töökaaslased 

haigla õendusabi osakonnast

Ei võta sõnad 
leinavalu, 
ei kuivata nad 
pisaraid ...

Sügav kaastunne Ailile õe 
LUMME KUUSIKU 

surma puhul. 
Paunvere Maalid 
ja juhendaja Terje

Südamlik kaastunne Kadyle
perega kalli ema

LUMME KUUSIKU
kaotuse puhul.

Kati ja Natali

Kuigi läksid igaveseks,
mälestus on jääv.

Muld ei seda matta suuda,
meelde meile jääd.

LUMME KUUSIK

Valusas leinas mälestame 
endist töökaaslast ja avaldame 

kaastunnet
lastele peredega.

Töökaaslased 
Atria Farmid OÜst

Oli elu.
On lein ja valu.

Jääb alles mälestuste ilu ...

Südamlik kaastunne Evele, 
Innale ja Kairitile peredega

REIN SULAOJA
surma puhul.

Siiri

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

 ■Ohtlike puude raie, korvtõstuki 
teenus, kändude freesimine.  
Tel 5364 5833.

 ■Vannitubade euroremont.  
Tel 5398 3028.

 ■Pottsepatööd üle Eesti.   
Tel 5362 0623, ahjusoojus.ee

 ■Lumefreesi teenus, ohtlike puu-
de langetamine, noorte puude 
hooldus, halumasina teenus, 
hekkide hooldus. Tel 5668 9761.

 ■Lumetõrje katustelt.   
Tel 5638 8994.

 ■Surmajärgne koristus, ka muud 
eripuhastustööd, mida ise ei 
soovi teha. Tel 5699 7492, helz.ee

 ■Ohtlike puude raie, hooldus, 
äravedu, kändude freesimine 
kutsetunnistuse ja tegevuskind-
lustusega arboristilt. Pakkumi-
ne on tasuta! Tel 5666 7776,  
info@vikatimees.eu

 ■Salvkaevude puhastamine, 
ja remont. Tel 5840 0240.

Südamlik kaastunne
 omastele 

REIN SULAOJA 
surma puhul.

Perekond Aas

Seal kus sulgub eluramat,
algab mälestuste maa ...

Südamlik kaastunne 
Evele, Kairitile ja Innale

peredega kalli
REIN SULAOJA
kaotuse puhul.

Eda, Eido ja Villu peredega 

Mälestame head ja sõbralikku klassikaaslast 

REIN SULAOJA

Avaldame siirast kaastunnet lähedastele.

Järve Keskkooli I lend

Me ootame sind ka siis,
kui sa enam ei tule,

meil hinges salakamber on su jaoks.
Kõik mälestused sinust sinna jäänud

ja sealt need enam kuhugi ei kao.
Südamlik kaastunne teile, Eve, Inna ja Kairit

peredega, kalli abikaasa, isa ja vanaisa
REIN SULAOJA
kaotuse puhul.

Evi, Lelet ja Leino peredega

Mälestame kauaaegset naabrit 

AARE JÕELAT 

ja avaldame südamlikku 
kaastunnet perekonnale.

Ants js Viive Nurk

Mälestame head naabrimeest

AARE JÕELAT

Südamlik kaastunne 
lähedastele.

Helle, Maano 

Kallist

KOIDU ROOMETIT
03.03.1940–23.01.2023

mälestab õde Silvia 
ja õetütar Terje perega.

Südamlik kaastunne Katile
armsa ema

PILLE KARU
lahkumise puhul.

RRLektus AS

Me kõik elame sama taeva all,
kuid meil pole 

üks ja sama silmapiir.

HELGI LIND
16.03.1925–31.01.2013

Mälestavad 
neli nooremat põlvkonda

Maga vaikselt, puhka rahus – 
südamed on sinuga ...

Mälestuste päiksekullas, 
jääd sa ikka meiega.

Mälestame kallist ema, vanaema 
ja vanavanaema 

KOIDU ROOMETIT
Lapsed, lapselapsed ja 

lapselapselapsed

Mälestame 
kauaaegset töötajat

LUMME  KUUSIKUT
Südamlik kaastunne omastele.

Atria Farmid OÜ

Mis aitab hüüe – 
„Ära mine veel!“

Ailile südamlik kaastunne
kalli õe 

LUMME KUUSIKU
surma puhul.

Tamara, Raja, Koidu ja Ado

Südamlik kaastunne 
Kallele perega

kalli 

EVI AUDSE
kaotuse puhul.

Anne perega

Avaldame kaastunnet Kalevile, 
Carmenile, Kristale, Kadyle

ja nende peredele 
kalli ema, vanaema 

LUMME KUUSIKU
kaotuse puhul.

Aili, Hannes ja Leho peredega

Südamlik kaastunne
Kalmerile perega ja teistele

PILLE KARU
kaotuse puhul.

Mare, Helve, Ülis, Raino, Riina

Palju õnne ja 
tugevat tervist!

          Kallis

Juta Kattel!

Lapsed Jaak, Ebe, 

Marge ja Joe elukaaslaste

ning laste ja lastelastega
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