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

 ■ KAMPAANIA otse tootjalt pree-
mium pellet (6 ja 8 mm) al 179 €, 
pakitud kasepuitbrikett, turbabrikett 
al 130 €, pakitud kivisüsi al 245 €, 
kuivad  kütteklotsid võrgus  al 1,70  
€. Vedu. Tel 506 8501.

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

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

 ■Automüük.ee

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

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

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

 ■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 (kask, 
lepp). Tel 524 5516.

 ■ Lemeks Jõgeva: metsakinnis-
tuid 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.

 ■Ostan talumaja koos metsa või 
põllumaaga. Hooned võivad va-
jada kapitaalremonti. Pakkumisi 
ootan üle Eesti. Tel 501 9917.

 ■Ostan nõukaaegse laste plekist 
pedaalauto ja pedaalidega 
hobuse. Tel 502 7001.

 ■Ostan igas seisukorras sõidu-
keid. Tel 5896 1576.

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

 ■Salvkaevude puhastamine, 
remont ja rõngaste vahetami-
ne. Tel 5840 0240.

 ■Korstnapühkimisteenus kutse-
tunnistusega korstnapühkijalt 
(tahmaimuriga). Akti väljasta-
mine. Tel 529 4429. Illar

 ■Rakkekaevude puhastamine, 
süvendamine ja kaevamine. 
Tel 5634 4807.

 ■Ohtlike puude langetamine ja 
puude hoolduslõikus, okste 
hakkimine ja materjali äravedu. 
Arbotur.ee, tel 5668 9761.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Katuste- ja fassaadide pesu, 
värvimistööd ja rennide puhas-
tus. Tel 5638 8994.

 ■Naispensionär soovib tutvuda 
70+ meespensionäriga. Sulast 
ei vaja, raha ja rikkust ei jahi. 
Tel 5480 0193.

 ■Soovin üürida lühiajaliselt 
(pooleks aastaks kuni aasta) 
Jõgeva linnas või lähiümbru-
ses garaaži. Tel 522 0937.
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MITMESUGUST

Vaikus ja rahu on Sinuga, 
hea mälestus jääb meiega. 

Mälestame 
ENE TRUUSI 

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele. 

Ene, Kalle, Raul, 
Krista, Alan ja Piibe

Igavikuteekond on lihtne vaid 
lahkujale  – lähedastele jäävad 
igatsus, kurbus ja mälestuste 
päikesekiired... 
Meie südamlik kaastunne kõigile 

omastele kalli 
HELJU KIVI 

kaotuse puhul.
 

Sirje, Siiri ja Külli peredega

Emale anti uni nii pikk, 
tähtede sära ja igavik.

Südamlik kaastunne Viktorile 
perega ema

HILDA SVJATÕŠEVA
kaotuse puhul.

Ülo ja Sirve

Sügav kaastunne Viktorile ja 
kõigile lähedastele kalli

HILDA SVJATÕŠEVA
kaotuse puhul.

Perekond Poom

Avaldame kaastunnet Viktorile  
ema

HILDA SVJATÕŠEVA

lahkumise puhul.

Helju, Roland, Vaike, Vivian

        Südamlik kaastunne
kõigile lähedastele kalli

IGOR ELLISSONI 
kaotuse puhul.

Laine ja Toivo Klein

Seal, kus sulgub 
eluraamat,
algab mälestustemaa.

Sügav kaastunne omastele
IGOR ELLISSONI

surma puhul.

Kuremaa Ujula kollektiiv

Elulõng Sul katkes äkki, 
liialt ruttu kustus päev. 

Mälestame sügavas kurbuses 
head sõpra

 
ANDRUS KIISLAT

 
 ja avaldame südamlikku 

kaastunnet õde Merikesele 
perekonnaga kalli venna 

kaotuse puhul. 

Urmas, Taivo perega, Leili ja 
Aigar perega

Said otsa helmed elukees,
 vaid mälestustes elad veel ... 

Sügav kaastunne pojale 
perega ning kõigile lähedastele 
ema, vanaema, vanavanaema, 

õe ja tädi 

HELJU KIVI 
(20.03.1937–11.07.2021) 

kaotuse puhul. 

Luule, Jonar ja Jonel peredega

Südamlik kaastunne poeg Aivarile perega kalli ema

EHA KAHA

kaotuse puhul.

Naabrid Väino, Olli ja Endel, Liidi ja Kusta,
 Mare ja Lembit, Helvi.

Iga lahkumine on raske, 
iga teele saatmine kurb ...

Südamlik kaastunne poeg Aivarile ja Karitile perele 
kalli ema, vanaema ja vanavanaema

EHA KAHA
kaotuse puhul.

 Edith, Kalju, Erika ja Kalju

Me ootame Sind ka siis, kui Sa enam ei tule,
meil hinges salakamber on Su jaoks,
kõik mälestused Sinust sinna jäänud
ja sealt nad enam kuhugi ei kao.

Südamlik kaastunne Aivarile ja Maile lastega kalli 
ema,  ämma ja vanaema

EHA KAHA
kaotuse puhul.
Liia ja Gunnar

Südamlik kaastunne Aivarile, 
Maile ja Karitile perega kalli 

EHA KAHA

 kaotuse puhul. 

Tarmo ja Pille

Südamlik kaastunne Elvile, 
Raimole ja Ennule peredega 
kalli abikaasa, isa ja vanaisa 

ALBERT LOOKI
 

kaotuse puhul. 

Tädi Senni lapsed peredega

Avaldame kaastunnet 
Aivar Kivile perega isa

JAAN KIVI

kaotuse puhul.

Jõgeva Põhikooli pere

Kallis Nele.

Tunneme Sulle kaasa 
armsa ema 

VEERA KOLLI 
kaotuse puhul. 

Kolleegid Põltsamaa 
Raamatukogust

  

           Siiras kaastunne              
        Lindale ja Urmasele 

kalli abikaasa ja isa

 JAAN RUDISSAARE 
kaotuse puhul. 

Perekond Ilves 

 

E-Piim otsib oma kollektiivi  

OPERAATORIT 
spetsialiseerumisega erinevatele piimatööstuseseadmetele Põltsamaa Meiereis. 
 
 
Meie ootused Sulle: 
Oled töökas ja kohusetundlik. 
Oled täpne, pead kinni tähtaegadest ja kokkulepetest. 
Oskad hoida puhtust. 
 
Tagame Sulle: 
Kohapealse väljaõppe oma ala parimatelt spetsialistidelt. 
Pikaajalise ja stabiilse töösuhte.  
Vahetustega töögraafiku. 
Osalemise koolitusprogrammides ja töö meie tulevikutehases Paides. 
Tasuta terviseteenused ja sportimisvõimalused. 
 
 
Sinu ülesandeks on valmistada parimat juustu puhtast ja naturaalsest piimast 
kasutades selleks meie juures õpitud oskusi ja teadmisi Sulle usaldatud seadme ja 
töölõigu opereerimisel. 
 
 

______________________________________________________________________________ 

Kandideerimiseks saada CV ja sooviavaldus (koos eelneva töökogemuse kirjeldusega)  
aadressil personal@epiim.ee. Lisainfo personalijuhilt Siiri Tammiste, tel. nr +372 52 29 857. 

E-piim on üks Eesti suuremaid juustu- ja võitootjaid. E-piima juustud valmivad sadadest Eesti ja 
Läti piimafarmidest kogutud puhtast ja naturaalsest piimast. Nii võid kindel olla, et Sinu lauale 
jõuab ainult kvaliteetne ja kodumaine toit, mida süües annad oma panuse ka Eesti maaelu 
arengusse. 

Meie ootused Sulle:
Oled töökas ja kohusetundlik.
Oled täpne, pead kinni tähtaegadest ja kokkulepetest.
Oskad hoida puhtust.

Tagame Sulle:
Kohapealse väljaõppe oma ala parimatelt spetsialistidelt.
Pikaajalise ja stabiilse töösuhte. 
Vahetustega töögraafi ku.
Osalemise koolitusprogrammides ja töö meie tulevikutehases 
Paides.
Tasuta terviseteenused ja sportimisvõimalused.

Sinu ülesandeks on valmistada parimat juustu puhtast ja 
naturaalsest piimast kasutades selleks meie juures õpitud 
oskusi ja teadmisi Sulle usaldatud seadme ja töölõigu 
opereerimisel.

Kandideerimiseks saada CV ja sooviavaldus (koos eelneva 
töökogemuse kirjeldusega) aadressil personal@epiim.ee. 
Lisainfo personalijuhilt Siiri Tammiste, tel. nr +372 52 29 857.

E-piim on üks Eesti suuremaid juustu- ja võitootjaid. E-piima juustud valmivad 
sadadest Eesti ja Läti piimafarmidest kogutud puhtast ja naturaalsest piimast. 
Nii võid kindel olla, et Sinu lauale jõuab ainult kvaliteetne ja kodumaine toit, 
mida süües annad oma panuse ka Eesti maaelu arengusse.

Seal, kus sulgub eluraamat
algab mälestuste maa.

  Südamlik kaastunne 
      Küllile kalli
IGOR ELLISSONI 

kaotuse puhul.

Urve, Anneli, Margus, Piret

Seal, kus sulgub eluraamat
algab mälestuste tee.

  Südamlik kaastunne 
      Aivarile kalli ema

EHA KAHA
lahkumise puhul.

Töökaaslased Jõgeva kiirabist

Südamlik kaastunne Viktorile 
perega ema

HILDA SVJATÕŠEVA
kaotuse puhul.

Aare, Svetlana ja Triin Olgo

Adven Eesti AS keskkonnaloa taotluse menetluse 
algatamise ja eelnõude avalikustamise teade

Keskkonnaamet avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 
§ 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Adven Eesti AS-i 
(registrikood 10066299; aadress Kaasi tn 13, Mustamäe linnaosa, Tallinn, 
Harju maakond) poolt esitatud keskkonnaloa taotluse (registreeritud 
Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 11.06.2021 
numbriga DM-112561-8). 

Adven Eesti AS põhitegevusalaks on auru ja konditsioneeritud õhuga 
varustamine. Ettevõte taotleb keskkonnaluba käitisele, mis asub 
aadressil Välja tn 6, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond 
(katastritunnus 61701:004:0730). 

Keskkonnaloa taotluse alusel on Keskkonnaametil valminud keskkonnaloa 
nr KL-512585 andmise otsuse ja loa eelnõud.

Keskkonnaloa taotluse, loa eelnõu ja muude asjasse puutuvate do-
kumentidega saab tutvuda digitaalselt Keskkonnaameti keskkonna- 
otsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee menetlusnumbri 
M-112561 alt, kus taotlus on leitav dokumendi nr T-KL/1006190-5 ja 
eelnõud dokumendi nr DM-112561-9 alt. 

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt telefonil 5680 5915 ja 
kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee kahe nädala jooksul 
alates teate ajalehes ilmumisest.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku arutelu 
läbi viimata.

 

E-Piim otsib oma kollektiivi  

OPERAATORIT 
spetsialiseerumisega erinevatele piimatööstuseseadmetele Põltsamaa Meiereis. 
 
 
Meie ootused Sulle: 
Oled töökas ja kohusetundlik. 
Oled täpne, pead kinni tähtaegadest ja kokkulepetest. 
Oskad hoida puhtust. 
 
Tagame Sulle: 
Kohapealse väljaõppe oma ala parimatelt spetsialistidelt. 
Pikaajalise ja stabiilse töösuhte.  
Vahetustega töögraafiku. 
Osalemise koolitusprogrammides ja töö meie tulevikutehases Paides. 
Tasuta terviseteenused ja sportimisvõimalused. 
 
 
Sinu ülesandeks on valmistada parimat juustu puhtast ja naturaalsest piimast 
kasutades selleks meie juures õpitud oskusi ja teadmisi Sulle usaldatud seadme ja 
töölõigu opereerimisel. 
 
 

______________________________________________________________________________ 

Kandideerimiseks saada CV ja sooviavaldus (koos eelneva töökogemuse kirjeldusega)  
aadressil personal@epiim.ee. Lisainfo personalijuhilt Siiri Tammiste, tel. nr +372 52 29 857. 

E-piim on üks Eesti suuremaid juustu- ja võitootjaid. E-piima juustud valmivad sadadest Eesti ja 
Läti piimafarmidest kogutud puhtast ja naturaalsest piimast. Nii võid kindel olla, et Sinu lauale 
jõuab ainult kvaliteetne ja kodumaine toit, mida süües annad oma panuse ka Eesti maaelu 
arengusse. 

Vaba hing - lenda ja unista 
ka teisel pool silmapiiri 

Mälestame toredat klassivenda
IGOR ELLISSONI 

ja avaldame kaastunnet omastele. 

Jõgeva Keskkooli 25 lend ja klassijuhataja


