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MITMESUGUST

Järgmine
ilmub 

7. detsembril
Saada kuulutused hiljemalt

2. detsembriks reklaam@vooremaa.ee

RAAMATUPIDAMISTEENUS
AArmp OÜ

Tel 5332 0159, 
anni.aarmp@gmail.com

MÜÜK

OST

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

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

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

MONTEERIJA
LIIMIJA
PULBERVÄRVIJA
PAIGALDAJA 

Tootmismahu kasvuga seoses 
võtame tööle metalluste

Nõudmised kandidaadile
- füüsiline vastupidavus, täpsus, kohusetundlikkus, 
   korrektsus
- valmidus omandada uusi oskusi
- elektri- ja käsitööriistade kasutamise oskus
- loogiline mõtlemine ja tehniline taiplikkus

Eevõte pakub
- konkurentsivõimelist ja tööle väärilist tasu
- täiendavat väljaõpet kohapeal
- head töökeskkonda ja toetavat meeskonda

Töökoht asub Tormas, Jõgeva maakonnas
Tööaeg 8.00–16.30

Kandideerimissoovist teatada 30. novembriks
info@rauduks.eu, tel 502 7396.

3. detsembriks võtame ühendust üksnes valitud 
kandidaadega

Rutt!

Õnnitleme!
Vooremaa toimetus

Voore Seltsimaja kuulutab välja konkursi 

SELTSIMAJA KULTUURIJUHI ABI 
leidmiseks.

Voore seltsimaja on Mustvee Vallavalitsuse hallatav asutus, mille 
tegevuse eesmärkideks põhimääruse alusel on rahvakultuuri säili-
tamine ja arendamine, kohalike elanike kultuurilis-meelelahutuslik 
teenindamine ning professionaalse kultuuri vahendamine. 

Kultuurijuhi abi on asutuse visiitkaart, 
kelle tööülesandeks on: 
• seltsimaja ruumide kasutamise ja piletimüügi administreerimine;
• kultuurisündmuste ettevalmistamisel ning läbiviimisel osalemine;
• ruumide kaunistamine ja sündmusteks ette valmistamine;
• seltsimaja ruumides puhtuse ja korra hoidmine (koristamine);
• külaliste vastuvõtmine ja teenindamine.

Konkursil osalemiseks pead:
• omama vähemalt keskharidust;
• oskama kasutada arvutit vähemalt tavakasutaja tasemel;
• tundma huvi kultuuritöö vastu;
• olema väga hea suhtlusoskusega;
• olema valmis osalema tööalaseid oskusi täiendavatel koolitustel;
• suutma vastu võtta otsuseid ja nende eest vastutama oma 
   teenistuskoha pädevuse piires;
• omama võimet töötada stabiilselt ja tulemuslikult ka 
   pingeolukorras.

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja mitmekesist tööd;
• paindlikku tööaega;
• võimalust end teostada kultuurivaldkonnas.

Konkursil osalemiseks saada palun oma CV ja motivatsioonikiri  
hiljemalt 6. detsembriks 2021 e-posti aadressile 
voore.seltsimaja@mustvee.ee. 
Tööle asumise aeg 13. detsember 2021
Lisainfo tel +372 5352 2939

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

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

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

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

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

 ■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 odavalt villaseid sokke 
8 €/paar. Tel 5852 9226.

 ■Pakkuda eetrit. Tel 553 3663.

 ■Müüa metsatõstuki-, vintsi- ja 
haagisega MTZ-82 (kehtiv ülevaa-
tus, reg. märk 1002EK).   
Tel 528 5052.

 ■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.

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

Sa alles olid rõõmus elujaatus,
kel pooleli ja plaanis tuhat tööd.
Ei unes võinud arvata, et saatus

su elu liivakella nõnda ruttu puruks lööb…

Mälestame naabrimeest, ristiisa ja sõpra.
Südamlik kaastunne Siirile, Kerlile ja Kristole kalli 

ILLAR SARAPUU
kaotuse puhul.

Helle, Liida, Mihkel, Bruno Daniel, Hanna Elisa

Südamlik kaastunne 
Tiiule abikaasa 

ANTI PÄRNA
lahkumise puhul. 
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Avaldame kaastunnet 
Merikesele, Avole, Siimule, 

Jaanusele ja Sandrile 
kalli tütre, õe ning ema 

ANU SILVETI
surma puhul.

Taimi, Tiina, Valdek, Egon, 
Evelin, Egert ja Marje

Südamlik kaastunne 
Maret Rohtmetsale perega 
kalli venna

ELMAR KAASIKU
kaotuse puhul.

Helvi ja Tiia

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud meie kallis 
ema, vanaema, vanavanaema ja ämm

MAHTA LIIDERS
19.01.1941–24.11.2021

Leinavad omaksed

Ärasaatmine 27. novembril kell 10.30 Tartu Krematooriumi väiksest 
saalist ja urni muldasängitamine Tartu Raadi kalmistule.

Uni astus uksele, 
langes tasa laugele ...

Meie südamlik kaastunne Tiiule 
armsa abikaasa, Kaidole ning
Kristelile isa ja vanaisa, Leale 

kalli venna
ANTI PÄRNA

 kaotuse puhul.

Mälestavad Hans ja Esta

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

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322.

 ■Ostan Toyota marki sõidukeid. 
Tel 5309 2650.

 ■Ostan metsakinnistuid.  Tel 505 
8369, relaskoop@gmail.com

 ■Kunstihuviline ostab hea hinnaga 
Richard Uutmaa maali, akvarelli 
(maali all nurgas peab olema R. 
Uutmaa). Tel 5677 0569.

 ■Ostan mootorratta JAWA ja nen-
de varuosi. Hind kuni 2000 eurot. 
Tel 5346 6841.

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

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

 ■Pakun maalritöid (krohv, pahtel, 
värv, tapeet) Jõgeva maakonnas. 
Tööde algus jaanuar 2022. Telefon 
+372 5554 1505 Kirke. Paneme 
plaanid paika!

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

 ■Katuste- ja fassaadide pesu, vär-
vimistööd ja rennide puhastus. 
Tel 5638 8994.

 ■Elektritööd. Tel 520 5016.

 ■Salvkaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5840 0240.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

Siiras kaastunne Tiiule, 
Kaidole ja Leale

abikaasa, isa ja venna

ANTI PÄRNA
lahkumise puhul.

Meida, Pilvi ja Avo

Südamlik kaastunne
Siirile kalli abikaasa 

ILLAR SARAPUU
kaotuse puhul.

Reelika ja Arvet

Südamlik kaastunne 
Kaidole perega 
kalli isa, vanaisa ja äia 

ANTI PÄRNA
kaotuse puhul.

Gunnar perega

Kallis emake 

Linda Siilbaum
Palju õnne Sinu 
93. sünnipäeva puhul! 

Sinu lapsed Elfi, Veera, 

Ly, Svea ja Viktor peredega

Ole terve! Armastame Sind! 


