Tartumaa Omavalitsuste Liit
võtab vastu eeltaotlusi Peipsiveere
programmi 2022. aasta tegevuskava
koostamiseks.

TOOTMISTÖÖTAJA
ootame Sind ESTPLY
Viruvere tehasega liituma!

Alustavale
töötajale pakume

€6,5/h
bruto

lk 11

REKLAAM / KUULUTUSED

22. oktoober 2021

Kollektiivpuhkus

Töötamise
graaﬁk

aastas

päeva

4 nädalat

4+4

Anna oma panus keskkonnasõbralike materjalide tootmisessse!

Sinu tööülesanneteks on spooni ja vineeri valmistamine automatiseeritud
tootmisseadmetel vastavalt etteantud juhistele ja tootmisplaanile. Samuti vastutad
tootmisseadmete seadistamise, liini töö jälgimise ja toote kvaliteedi kontrolli eest.

Peipsiveere programmi eesmärk on aidata kaasa
Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele arendades kohapealset
ettevõtlust, inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist
ning rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära
kui spetsiifilist arengupotentsiaali.
Programmi rakendatakse Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre,
Luunja, Kastre ja Räpina vallas ning Tartu vallas Piirissaare
ulatuses.
Taotlusi võivad esitada programmi rakendamise piirkonna omavalitsusüksused ning piirkonnas tegutsevad
mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Eeltaotluste esitamise taotlusvoor on avatud 25. oktoobrist kuni 30. novembrini 2021.
Täpsem informatsioon ja taotlusvorm on Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel http://www.tartumaa.ee.

MEIE TAGAME SULLE

■ Otse tootjalt pakitud kandiline kasebrikett, pakitud turbabrikett,
preemium pellet 6 ja 8 mm, pakitud kivisüsi, kuivad kütteklotsid.
Vedu. Tel 506 8501.
■ Müüa villaseid sokke (nr 37–46)
8 €/paar. Tel 5852 9226.
■ Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

■ Ostan vanu münte ja paberrahasid. Tel 5804 6910.

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

■ Ostan raamatuid, vinüülplaate,
lauanõusid, tarbeklaasi, kuld- ja
hõbeesemeid jm vanavara.
Tel 5804 6910.

■ Müüa 2-toal krt Jõgeval 2. korrusel. Tel 5193 5201.

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

OST
■ Lemeks Jõgeva: metsakinnistuid
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.
■ Ostan metsa- ja põllumaad.
Tel 552 7322.

Alustavale töötajale pakume töötasuna alates
€6,5 tunnis bruto (lisandub öövahetuse kõrgem
tasu €8,12 bruto)

■ Ostan DT-75 või T-74 linttraktori
ja GAZ või ZIL kalluri, võib vajada
remonti. Tel 5604 0533.

Peale katseaga lisandub ka tulemustasu ja
võimalus tunnitasus järgmisele tasemele liikuda
Mugavad töötingimused ja professionaalsed
töövahendid (sh tööriided ja jalanõud)

MÜÜK

Kollektiivpuhkus (3 nädalat suvel ja 1 talvel)
Graaﬁk - 4 tööl ja 4 vaba (sellest 2 päevast ja
2 öövahetust)

■ Müüa soodsalt lõhutud kuivad ja
märjad küttepuud. Kaminapuud
ja lehtpuuklotsid võrkkottides,
transport. Tel 5661 1335.

Sõiduhüvitis neile, kes elab 15 ja enam
kilomeetri kaugusel töökohast.

SINA TOOD ENDAGA
Tutvu meie ametikohtadega karjäärilehel:

Lahendustele orienteeritud mõtteviisi

www.estply.com/karjaar

Kohusetundlikkuse, täpsuse ja järjepidevuse

Tahet õppida ja areneda

Võimalusel varasema kogemuse
tootmisettevõttes

■ Müüa lõhutud küttepuid. Vedu tasuta. Samas müüa 3 m küttepuid.
Tel 5560 1992.
■ Müüa kuivi kütteklotse (40 l).
Tel 5383 9215.
■ Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega. Samas müüa 3 m
küttepuid. Tel 522 0946.

■ Ostan seisma jäänud T-150 ja
NIVA või JENISSEI kombaini,
võib vajada remonti. Tel 5606 2063.

■ Müüa kuiva leppa (30 cm, 40
L – 2.65 €), kuiva kaske (30 cm,
40 L – 3.10 €), kasepuidubriketti
alusel (960 kg, 200 €), turbabriketti alusel 160 €, pelletit 975 kg
(hele, 8 mm), 200 €. Vedu tasuta.
Tel 5373 3626.

■ Ostan garaažiboksi Jõgeva linna.
Tel 5390 5662.

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

■ Ostan Jõgeva linna garaaži.
Tel 554 6055.

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

■ Ostan igas seisukorras sõidukeid. Vajadusel kustutan arvelt. Tulen järele puksiiriga. Tel 5802 5654.

■ Salvkaevude puhastamine, remont ja rõngaste vahetamine.
Tel 5840 0240.
■ Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja süvendamine.
Tel 5634 4807.
■ Ohtlike puude langetamine, kändude freesimine. Korrastusraie.
Tel 5364 5833.
■ Katuste- ja fassaadide pesu, värvimistööd ja rennide puhastus.
Tel 5638 8994.
■ Ohtlike puude langetamine ja
puude hoolduslõikus, okste
hakkimine ja materjali äravedu.
Arbotur.ee, tel 5668 9761.
■ Ohtlike puude langetamine,
hooldus, kändude freesimine ja
tekkinud jääkide äravedu. Info@
vikatimees.eu, 5666 7776.
■ Raamatupidamisteenused (k.a.
aastaaruanded). Tel 5554 1869.
■ Elektritööd. Tel 520 5016.

■ Ostan korteri Jõgeva linna. Võib
vajada remonti. Tel 529 0048.

■ Otsime Jõgeva linna talve hooajaks (al 01.11.2021– 30.03.2022)
autojuht-traktoristi.
Tel 5340 6558.

■ Autode kokkuost. Tel 553 3060.

■ Elektritööd. Tel 5615 0743.

Küsimuste korral pöördu minu poole:

KANDIDEERI TÖÖPORTAALI KAUDU

Lea Randmaa

VÕI SAADA OMA CV AADRESSILE

Avaneb valguse värav,
viib taevasse sätendav sild.
Vikerkaar, helge ja särav
Su hingest saab tähekild ...

Personalijuht

LEA.RANDMAA@ESTPLY.COM

lea.randmaa@estply.com
+372 509 9774

VIIVE AAVOJA
Südamlik kaastunne
lähedastele.

Südamlik kaastunne
Silvile perega kalli
HELDUR VOLKI
kaotuse puhul.
Perekond Ridari

Iga hüvastijätt on raske ...
Iga lahkumine kurb ...
Südamlik kaastunne Virmale
kalli ema
VALVE PÄRNA
kaotuse puhul.
Lehte, Ivi, Malle, Elo, Ene

Silja, Viiu, Heino

Avaldame kaastunnet
Lea Kaasikule kalli isa

ENDEL ANT
Siiras kaastunne
Urmasele perega isa
surma puhul.

ENDEL ANTI
kaotuse puhul.
MTÜ Palamuse Pritsumehed

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa ...

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu,
Su puudust leinates sääl.
Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.

Mõni hetk on elus
valusam kui teine,
mõni hetk on kohe
väga, väga valus ...

Südamlik kaastunne tädi Ehale
ja lastele peredega kalli
ENDEL ANTI
surma puhul.

Avaldame kaastunnet
Leale, Lyle, Geale ja Ehale kalli
ENDEL ANTI
kaotuse puhul.

Üllar ja Anne

Helje ja Lembit

Elna, Hendo, Taisi,
Mati ja Eha Uusen

Sellest, kelle aeg Su kõrvalt viis
on taevas saanud Sinu kaitseingel.
Ta on Su kõrval alati ...
(V. Osula)
Südamlik kaastunne
Lyle ja lähedastele kalli
ENDEL ANTI
lahkumise puhul.
Tantsurühm Sirtsuline juhendajatega

Südamlik kaastunne Andrusele, Anule
ja Antile peredega kalli ema

Mälestame head sõbrannat
MILVI EISERIT
ja avaldame sügavat kaastunnet lastele
peredega.

Kairi ja Andrus

Südamlik kaastunne
abikaasale ja lastele kalli
ENDEL ANTI
kaotuse puhul.

Me mõtetes püsid sa ikka,
elad edasi meie seas.

Jäi tühjaks koduõu ja kodumaja,
veel kaua heliseb seal mälestuste kaja.

MILVI EISERI
kaotuse puhul.

Eha, Hugo, Maret, Endla, Viive, Helgi

Südamlik kaastunne
Geale isa
ENDEL ANTI
kaotuse puhul.
Mustvee lasteaia kollektiiv

Eha ja Hugo

Muuta aeg võib elus palju,
võtta mälestust ei saa ...
Südamlik kaastunne Ehale ja
laste peredele kalli
ENDEL ANTI
kaotuse puhul.
Anne ja Enn

Mälestame
südamlikku ja abivalmis
ENDEL ANTI
Sügav kaastunne omastele.
Tuulavere küla elanikud

Mälestame meie seltsingu
asutajaliiget ja head sõpra

Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega ...

MILVI EISERIT

MILVI EISER

Avaldame kaastunnet lastele
peredega.

Südamlik kaastunne kõigile
lähedastele.

Mustvee pensionäride
seltsing Sõprus

Elma, Eve ja Henriette

Aeg möödub ja riivab nii mõnda, elu viib paljugi käest.
Aja õigus on võtta ja anda,
kuid mälestus emast on jääv.
Meie sügav kaastunne Andi, Andruse ja
Anu peredele kalli ema, vanaema
ja vanavanaema
MILVI EISERI
kaotuse puhul.
Mälestavad Esta, Hans, Johannes,
Aire ja Tõnis peredega

