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 ■Müüa soodsalt lõhutud kuivad 
ja märjad küttepuud. Kamina-
puud ja lehtpuuklotsid võrkkot-
tides, transport. Tel 5661 1335.

 ■Müüa lõhutud küttepuid ja 3 m 
pikkusi (alates 30 rm) küttepuid. 
Transport hinna sees. OÜ Picea 
Grupp, tel 514 8309.

 ■ Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l – 2.50€), 
kuiva kaske (30 cm, 40 l – 3.00 €), 
kasepuidubriketti alusel (960 kg, 
150 €), turbabriketti alusel 140 €, 
pellet 975 kg (hele,  8 mm), 195 €. 
Vedu tasuta. Tel 5373 3626.

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

 ■Otse tootjalt kandiline kasepuit-
brikett 140 €, turbabrikett 130 €, 
preemium pellet (6 ja 8 mm) 190 €, 
pakitud kivisüsi 240 €, kasekami-
napuu 30 cm 3 €, kütteklotsid  al 
1,70 €. Vedu. Tel 506 8501.

 ■Kütteladu24 – varim valik ja hin-
nad Jõgevamaal. Tel 520 2190.

Keskkonnaamet teatab Rääbise ja Sireli 
seafarmi keskkonnamõju hindamise (KMH) 
programmi avalikustamisest.

Teraviljakaubandus OÜ Rääbise ja Sireli seafarmikompleks 
asub Jõgevamaal Jõgeva vallas Rääbise külas Karjamõisa 
maaüksusel (kinnistu registriosa nr 2829035, katastritunnus 
81002:002:0062) ja Sireli sigala maaüksusel (kinnistu regist-
riosa nr 2895635, katastritunnus 81002:002:0071) ning farmi-
kompleksi põhitegevuseks on sigade (nuumsead kehamassiga 
üle 30 kg) intensiivkasvatus. Käitises kavandatakse hakata 
pidama nuumsigu (sead kehamassiga üle 30 kg) ülesseatud 
tootmisvõimsusega (kohtade arvuga) 3664 loomakohta. Farmi 
prognoositavaks tootmismahuks on 10260 nuumsiga aastas 
ja käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas/365 päeva 
aastas.

Otsustaja on Keskkonnaamet (Veski 32, Tartu, 50409; 
kontaktisik: Ivo Ojamäe, 505 7438, info@keskkonnaamet.ee). 
Arendajad on Teraviljakaubandus OÜ (registrikood: 11005213) 
ja Undverk Põllumajanduslik OÜ (10382592). Kontakt: Ronald 
Blumenau, e-post: ronald@agriland.ee, telefon 5342 2224, 
Tartu maakond, Tartu linn, Pootsmani tn 25, 51017. Keskkon-
namõju hindaja on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
OÜ (ELLE OÜ) Tõnismägi 3a-15 10119 Tallinn, juhtekspert: 
Toomas Pallo (KMH litsents nr 0090), 611 7692, toomas@
environment.ee.

KMH programmiga on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul 
01.03.2021 – 15.03.2021 Keskkonnaameti veebilehel: https://
www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonna-
korraldus/keskkonnamoju-hindamiste-avalik-valjapanek. KMH 
programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab 
esitada kirjalikult kuni 15.03.2021 tööaegadel otsustaja eelpool 
toodud kontaktidel.

Rääbise ja Sireli seafarmide KMH programmi avalik 
arutelu toimub 17.03.2021 kell 18.00 Veski külalistemajas 
(Veski, Kantküla küla, Jõgeva vald) ja samal ajal ülekandena 
veebikeskkonnas MS Teams.

Seoses COVID-19 levikuga ning vastavalt siseriiklikult 
kehtestatud piirangutele, palume Veski külalistemajas ja 
veebikeskkonnas (saadame enne üritust registreerunutele 
lingi) toimuvale avalikule arutelule eelregistreerida e-posti 
aadressil ivo.ojamae@keskkonnaamet.ee. Ohutuse tagamiseks 
rakendame 50% ruumi täituvust, liikumisel 2+2 nõuet ning 
maskikandmise kohustust. Juhul, kui olukord muutub ning 
avalikud kogunemised siseruumides keelatakse, toimub arutelu 
ainult veebikeskkonnas MS Teams e-aruteluna.

JÕGEVA VALD

Jõgeva vallavolikogu võttis 18. veebruaril 2021 vastu otsuse 
nr 233 „Peremehetute ehitiste hõivamine“. 

Otsus on leitav Jõgeva valla kodulehel uudiste alt. 
Kõigil, kellel on vastuväiteid ehitiste peremehetuse kohta, 

esitada need Jõgeva vallavalitsusele aadressil Suur 5, Jõgeva 
linn või e-posti aadressil info@jogeva.ee kahe kuu jooksul teate 
avaldamisest.

Aleksandr Apolinsky
Mustvee abilinnapea ja linnavolikogu liige 2013-2017 aastatel.
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Eesti Vabariigi 

aastapäeva!

 ■Konservikarbid, kaaned, kaa-
netajad, roostevabad autoklaa-
vid. 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 lõhutud küttepuid. Vedu ta-
suta. Samas müüa 3 m küttepuid.
Tel 5560 1992. 

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

 ■Müüa lõhutud küttepuud koha-
letoomisega. Samas müüa 3 m 
küttepuid. Tel 522 0946.

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

 ■Automüük.ee

 ■Müüa 2-toaline korter Jõgeval.  
Info tel 5626 1662.

 ■Lemeks Jõgeva: metsakinnis-
tuid ja raieõigust. Tel 504 3611.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

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

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

 ■Ostame heas korras talu Jõge-
vamaale. Koht võiks olla eralda-
tud ja maad talu juures vähemalt 
3 hektarit. Lisaks peaks olema 
hea ligipääsetavus aastaringselt. 
Tel 5196 0187.

 ■Ostan seisma jäänud T-150 ra-
tastraktori, saksa heinapressi 
ja GAZ või ZIL-kallaja.   
Tel 5604 0533.

 ■Ostan vene tõstuki 5t või ZIL-
kraana ja Jenissei kombaini. 
Tel 5606 2063.

 ■Ostan kombaini NIVA, DT-75 
linttraktori ja JUMZ-kopa, või-
vad vajada remonti.   
Tel 5398 3595.

 ■OSTAME JALGRATTAID, TÖÖ-
RIISTU, MOBIILTELEFONE.
Jõgeva Pandimaja: Pargi 2a 
Jõgeva. Tel 523 7422, https://
www.facebook.com/incassor.
pandimaja,    
e-pood: https//kaubatanav.ee/

Kustus elu, vaikis valu, 
mälestus jääb alati. 

Siiras kaastunne 
Olgale perega kalli ema 

VEERA KRAMARENKO 
kaotusel. 

Töökaaslased õendusabi 
osakonnast ja Aive

Sügav kaastunne 
Maigile kalli ema 

LINDA MÜÜRSEPA 
kaotuse puhul.

 
Virge ja Kalju

Viimane paat sind viib üle vee, 
et teisel pool vikerkaart 

jätkuks su tee ... 

Mälestame 
LEMMI KAMPUST 

Avaldame kaastunnet Ingridile, 
Liinale, Martinile ja Vitalile. 

Perekonnad Jõessar, Laansalu, 
Lapin, Lass, Müür, Sarapuu, 

Sirel ja Veski

 ■Ostan BMW 3, 5 või 7 seeria kuni 
96. aasta. Tel 5632 3142.

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

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Lumetõrje katustelt.   
Tel 5638 8994.

 ■Halumasinateenus, ohtlike 
puude raie. Tel 5668 9761. 
arbotur.ee

 ■Meesterahvas osutab teenus-
töid nii liht- kui abitöödel.  
Hind 6 €/tund. Tel 5697 3656.

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

 ■Raamatupidamisteenused. 
(k.a. aastaaruanded).   
Tel 5554 1869.

 ■Ohtlike puude langetamine 
üle Eesti, puu- ja hekihooldus, 
võra tõstmine, okste hakkimi-
ne Tartu-, Jõgevamaa.   
Tel 5364 5833. 

Ei kao leinavalu hingest, 
ei kao silmist pisarad.
Elutee Sul katkes äkki,
liiga vara kustus kõik. 

Armsad Hevely, Ergo
 ja kõik lähedased.

Meie siiras ja sügav kaastunne 
teile kalli 

EGERT ASTI
kaotuse puhul. 

Hele ja Jüri perega

Nii abivalmis, lahke ja naerul nägu, 
just sellisena me tunneme Sind, 
kiidab Sind ka Sinu töö ja tegu,
Sa elus vähe oskad säästa end. 

Aado Soosaar 

Südamlikud õnnesoovid
      juubeli puhul! 

Abikaasa ning lapsed Evelin, Ade-Liis, 

Hannes ja Toomas peredega
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LEMMI KAMPUS

Mälestame head teekaaslast. 
Südamlik kaastunne 

tütrele perega.

Kaugõppekeskkooli õpetajad

AS ATKO Grupp on transpordikontsern, mis tegutseb alates 1992. aastast 
ning mille peamiseks tegevusalaks on ühistransporditeenuse osutamine.

Jõgeva osakond ootab tööle

BUSSIJUHTE 

kelle ülesandeks on reisijate teenindamine Jõgeva maakonna 
bussiliinidel. Liinid algavad ja lõppevad Jõgeval. 
Võimalik töötada täieliku või osalise koormusega. 

TÖÖKS VAJALIK:
• Kehv D-kategooria juhiluba
• Kehv tervisetõend
• Bussijuhi pädevustunnistus (kood 95)
• Juhikaart (digitaalse sõidumeeriku kasutamiseks)
• Ees keele oskus vähemalt suhtlustasandil (B1)
• Sõbralik ja hoolas käitumine reisijate ja tehnikaga suhtlemisel 
• Kasuks tuleb varasem töökogemus bussigabariidiga sõidukitel

OMALT POOLT PAKUME:
• Töörõivaid 
• Bussijuhi täiendõpet
• Toetavat meeskonda

Kontak palume võa tööpäevi telefonidel 776 0321; 5340 3528 
ja lepi kokku kohtumine. Kandideerimissoovi palume edastada 
e-pos aadressil: inga.treilmann@atko.ee 

Lisainformatsioon eevõe ja eevõe teiste tööpakkumiste kohta 
kodulehel www.atko.ee


