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MÜÜK

OST

MITMESUGUST ■Müüa soodsa hinnaga munejaid 
kanu. Tel 5330 1689.

 ■Müüa keraamiline el. pliit, hind 
50-150€; külmkapp+sügav 185 
cm kõrge. Tel 5660 5087. 

 ■Konservikarbid, kaaned, kaa-
netajad, roostevabad autoklaa-
vid. Tel 506 8501.

 ■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.

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

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

Avaldame kaastunnet
Kaido Õimule isa

KALEV ÕIMU
surma puhul.

Endised töökaaslased 
Kaitseliidu Jõgeva malevast

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli 

TÕIVU PEDOKANDI 
kaotuse puhul.

Milja, Kaiu ja Kaili perega

 

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. 

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Ohtlike puude langetamine, 
kändude freesimine. Korras-
tusraie. Tel 5364 5833.

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

 ■Ohtlike puude langetamine, 
hooldus, kändude freesimine 
ja tekkinud jääkide äravedu. 
Info@vikatimees.eu 5666 7776.

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

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

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

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

 ■Vannitubade kap. remont.  
Tel 5665 7668.

 ■Salvkaevude puhastamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240.

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

 ■Voore Mets OÜ otsib ekskavaa-
torijuhti. Põhitööks võsaraie 
ning piirkond Jõgevamaa, Tar-
tumaa, Virumaa. Lisainfo 5844 
0269 või koit@vooremets.ee.

 ■Kes paigaldaks 150 m2 eterniit-
katust Jõgevamaal, sept/okt.  
Tel 502 7396.

Avaldame siirast kaastunnet 
Janale armsa isa 

TÕIVU PEDOKANDI
kaotuse puhul. 

Jõgevamaa 
Tugiteenuste pere

Südamlik kaastunne 
Janale perega 

ja Riinale 

TÕIVU PEDOKANDI 
surma puhul.

Helgi, Mare, Marika

Nii vaikseks 
kõik on jäänud ...

ULVI TAMM
Vaikis laul su huulilt.
Südamlik kaastunne 

lähedastele.

Segakoor Sõbrahing 

Me südameis Sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele …

Südamlik kaastunne Taivole 
abikaasa ja Tamorile ema

ULVI TAMME
 kaotuse puhul.

Kase ja Kama talude 
pererahvas

Sügav kaastunne lähedastele

ULVI TAMME 
kaotuse puhul.

Jõgeva Kabeklubi

 ■Müüa lõhutud küttepuid. Vedu ta-
suta. Samas müüa 3 m küttepuid.
Tel 5560 1992.

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

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

 ■Müüa pullvasikas. Tel 506 3865.

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

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

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

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

 ■Müüa 4-aastased mägimänni po-
titaimed. Info tel 503 1866.

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

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

 ■Lõhutud küttepuud (kask, lepp). 
Tel 524 5516.

 ■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.

RIIGITEE 2 TALLINNA-TARTU-VÕRU-LUHAMAA (E263) KM 108,1–128,1 ADAVERE JA 
PÕLTSAMAA MÖÖDASÕIDU PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMISE MENETLUSE 
ALGATAMISE TEADE 

Transpordiamet teatab projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamisest riigitee 2 
Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) km 108,1–128,1 Adavere ja Põltsamaa möödasõidu ehitus-
projekti koostamiseks ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja 2 alusel. 

Projekti eesmärgid:
• Riigitee 2 (E263) Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa ümberehitus 2+2 ristlõikega maanteeks lõigul 

km 108,1–128,1 vastavalt teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinna-Tartu-Võru-
Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0–183,0“. 

• Teedevõrgu asukoha täpsustamine ja teemaa vajaduse määramine projekteeritaval lõigul. 
• Liikuvusvajaduste väljaselgitamine ja hindamine ning liikuvuse tagamine projekteeritaval lõigul 

erinevatele transpordiliikidele (sh jalakäijad ja jalgratturid, ühistransport, sõidukid ja transport, 
transiitliiklus, põllumajandus jms).

• Keskkonnamõju hindamine. 

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda alltoodud lingil ja esitada arvamus 
või ettepanekud hiljemalt 05.09.2021 e-posti aadressil info@transpordiamet.ee.

Täiendavalt anname teada, et 02.09.2021. a algusega kell 18.00 toimub Põltsamaa 
kultuurikeskuses (J. Kuperjanovi 1, Põltsamaa 48105) ja samal ajal ülekandena 
veebikeskkonnas MS Teams projekti tutvustav arutelu, kus tutvustatakse projekteerimis-
tingimuste lisas olevat eskiislahendust ja soovi korral on võimalik küsida täpsustavaid küsimusi. 

Seoses COVID-19 levikuga ning arvestades kehtivate piirangutega  siseruumides toimuvatele 
avalikele üritustele ja kogunemistele, palume Põltsamaa kultuurikeskuses toimuvale avalikule 
arutelule eelregistreerida e-posti aadressil anni.luht@transpordiamet.ee. Palume arvestada, et 
kohapeal toimuvale arutelule on oodatud üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haigu-
se läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. COVIDi-tõendid palume kaasa võtta. 
Kohapeal testimise võimalust ei ole. Ohutuse tagamiseks palume võimalusel ühineda aruteluga 
veebi vahendusel! 

Projekteerimistingimustega seotud dokumendid ja arutelu link on leitavad aadressilt: https://
www.mnt.ee/et/projekteerimistingimused > Riigitee 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) km 
108,1–128,1 Adavere ja Põltsamaa möödasõidu projekteerimistingimuste andmise menetluse 
algatamise teade.

Lisaküsimuste korral pöörduda Transpordiameti projekteerimise osakonna projektijuhi Anni 
Luht poole (tel +372 509 0807, e-post anni.luht@transpordiamet.ee).


