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JÕGEVA Suur 18a
tel 776 2727,  5551 3053
e-post: jogeva@arutech.ee

Avatud: E–R  9–18
Lõuna: 13–14

KÜSI 
SOODUSTUSI!

SÄÄSTA SOOJUST 
JA ENERGIAT, 
TELLI AKNAD!

Suur valik LÜKAND-, 
VÄLIS- ja METALLUKSI

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

 ■Müüa lõhutud küttepuid (30, 40 ja 
50 cm, kask). Tel 507 7592.

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

 ■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 Jõgeva alevikus, Sordis, 
2toaline ahjuküttega korter, 
rohkem infot tel  5366 6285.

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

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

Kompleksloa eelnõu avalikustamise ja avaliku arutelu teade
Keskkonnaamet avaldab teadaande tööstusheite seaduse §-st 34 alusel. Lähtudes HMS § 

5 lg 5 viiakse käesolev menetlus läbi kuni 31.12.2019 kehtinud tööstusheite seaduse kohaselt 
(menetlusreeglite osa), kuna menetluse algus on enne 01.01.2020.

Sarmeks Grupp OÜ (registrikood 10457634, aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tähe 
tn 106a, 51013) poolt Voore seafarmile (edaspidi ka käitis) keskkonnakompleksloa väljastamiseks 
esitatud taotluse suhtes tehtava otsuse eelnõud on valminud. Sarmeks Grupp OÜ Voore seafarm 
asub Jõgeva maakonnas, Mustvee vallas, Voore külas Kaalukoja (kinnistu registriosa nr 2314435, 
katastritunnus 71301:002:1510) ja Veisefarmi alajaama (kinnistu registriosa nr 957435, katast-
ritunnus 71301:002:1140) maaüksusel ning farmi põhitegevuseks on sigade intensiivkasvatus.

Käitise planeeritud tegevuse lühikirjeldus:
1) taotletakse kompleksluba farmi käitamiseks, kus planeeritakse laiendada tootmismahtu 

kuni 3480 loomakohani nuumsigadele (hetkel välisõhu saasteloaga nr L.ÕV/323115 lubatud 
tootmisvõimsus kuni 2000 loomakohta nuumsigadele ja kuni 2400 loomakohta võõrdepõrsastele);

2) farmi prognoositavaks tootmismahuks on nuumsead, kellest on võimalik saada kuni 1000 
kg liha aastas;

3) käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas/ 365 päeva aastas.

Voore seafarmi kompleksloa menetluse avalik arutelu toimub 08.06.2022 kell 18.00 Voore 
puhkekeskuses (Koolimäe, Voore küla, Mustvee vald) ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas 
MS Teams. Arutelulink: https://bit.ly/37Y7r87.

Eelnõu(de), kompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik 
tutvuda Keskkonnaameti kontorites (kontaktisikuks Maikel Daniel, e-post: maikel.daniel@
keskkonnaamet.ee, telefon: 504 4312). Digitaalselt on nimetatud dokumendid kättesaadavad 
Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) sisestades 
keskkonnalubade dokumentide registri otsingus (leitav menüüst – KESKKONNALOAD) Reg. 
number nimega lahtrisse numbri - DM-101676 ja vajutades nuppu Otsi dokumenti. Nimetatud 
eelnõu(d) on registreerimisnumbriga - DM-101676-7. 

Keskkonnaameti 19.01.2022 otsusega nõuetele vastavaks tunnistatud Sarmeks Grupp OÜ 
Voore seafarmi keskkonnamõju hindamise aruanne on kättesaadav internetist aadressilt - https://
eteenus.keskkonnaamet.ee/26755926.

Käesoleva teate avaldamisest arvestades 21 päeva jooksul on igaühel on õigus esitada 
Keskkonnaametile keskkonnaloa taotluse või selle kohta antava haldusakti eelnõu(de) kohta 
seisukohti. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil 
info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Roheline 64, 80010 Pärnu ja telefonil 504 4312.

Tööstusheite seaduse § 62 kohaseid konsultatsioone teise liikmesriigiga ei peeta, kuna käitis 
ei avalda eeldatavalt riigipiiriülest mõju. Keskkonnamõju hindamise menetluste liitmise vajadust 
ei olnud ning samuti ei tuvastatud täiendavate keskkonnauuringute vajalikkust.

Lähtudes tööstusheite seadus § 48 on keskkonnakompleksluba tähtajatu.

JÕGEVAMAA KOOSTÖÖKODA 

alustab oma kolmanda tegevusperioodi 2023–2027 arengustrateegia koostamist. 
Strateegia on aluseks Leaderi toetuste sihtvaldkondade kavandamiseks järgmistel aastatel. 

Kutsume Peipsi, Põltsamaa ja Vooremaa piirkondade elanikke, ettevõtteid, vabaühendusi ning 
omavalitsusi visiooniseminaridele, mis toimuvad

* Vooremaa piirkonnas: teisipäeval, 17. mail Kuremaa lossis 
  (Lossi tn 1, Kuremaa alevik);
* Peipsi piirkonnas: neljapäeval, 19. mail Peipsi teemajas (Tartu tn 26, Mustvee); 
* Põltsamaa piirkonnas: teisipäeval, 24. mail Von Wahli restoranis    
  (Krissi, Pajusi küla). 

Seminaripäev algab kell 9 ja lõpeb orienteeruvalt 17.
Registreerimine ja täiendav info Jõgevamaa Koostöökoja kodulehel www.jogevamaa.com

Info: info@jogevamaa.com, tel 5307 0870.

 ■Müüa meeste jalgratas, Žiguli 
katuseraam, mullafrees MTD 
T/380, Ford Calaxy 4 plekk velge 
15 tolli ja lisa tagaiste.   
Tel 529 4971.

 ■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 talu, hooned võivad vajada 
remonti. Tel 5301 3937.

 ■Ostan sõidukeid. Registrist 
kustutamine, sularaha. Helista 
tel 5355 5848.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

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

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan või rendin garaaži Jõgeval. 
Tel 5372 2232.

 ■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

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

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

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

 ■Rakkekaevude kaevamine ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

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

 ■Pakun kaeve- ja veoteenust. 
Ekskavaator 6t, multiliftauto. Ehi-
tustööd – terrassid, puitfassaa-
did jne. Kändude freesimine, 
muruplatside rajamine. Lisainfo 
5689 1770.

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

Kõik kaob, mälestus jääb ...

AIN KIVIMURD

Kaastunne emale, 
Elisabethile, Tiiule, Liia perele.

Mare ja Joel perega

Südamlik kaastunne 
Lailele ja lähedastele 

kalli

LEA REIMANNI
kaotuse puhul.

 
Malle, Leino, Evi

Aeg annab kõik teil tagasi, 
ei ema südant iialgi ...
Südamlik kaastunne 

Tiidule perega kalli ema, 
ämma ja vanaema

LAINE METSA 
lahkumise puhul.

Imbi, Enel, Airi, Tiia ja Laine


