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SÕI DUKI D
Ostame 1990.–2010. a sõidu-

keid. Tel 5555 8120.

Ostan vanu autosid, vanarau-
da. Tel 5457 6053.

TE E NUSE D
Ehitus- ja remonditööd. 
Tel 5377 2246.

Elektri-, plaatimis- ja ehitus-

tööd. Tel 508 7448.

Postiaugud, kaevetööd ja niit-
mine väiketraktoriga Avant. 
Tel 5362 9519.

Korstnapühkija ja pottsepp. 

Tel 515 0511.

Maaler, pottsepp. Tel 

5867 0577.

Puur- ja küttekaevude puuri-

mine; pumpade, rauaeraldus-

filtrite ja septikute paigaldus; 

vee-, kaevu-, kanalisatsiooni-

tööd. Tel 521 7415, www.balti-

puurkaev.ee.

Septikute paigaldus ja müük, 

süvaveepumpade paigaldus, 

vee- ja kanalisatsioonitrasside 

ning maakütte paigaldus. Tel 

521 7415. info@veegrupp.ee

Suur kaubik. Tel 515 2737.

Salvkaevude kaevamine ja pu-
hastamine. Tel 5679 3951.

Salvkaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5840 0240.

Tänavakivide paigaldus. 
Tel 5884 1566.

Üldehitustööd. Tel 5694 8039.

Kaardid ennustavad 24 h. 
Tel 900 1727.

PÕLLUNDUS
Ostan traktori MTZ-80, 82, 52 
või 50. Tel 5555 6633.

OST
Raamatute ja vanavara ost. 
Tel 5804 6910.

MÜÜK
Metsakuiv kuusk. Tel 
5782 7770.

Voodrilauad 18 x 120/145 hinna-
ga al 6,85 €/m². Tuulekasti-

lauad 18 x 95/120 hinnaga al 
7,20 €/m². Tööstuslik värvimi-

ne. info@arutehas.ee, tel 5660 
1979.

Voodrilaudade (värvitud), põ-

randalaudade, tuulekastide, 
terrasside ja saematerjali 
müük. Vedu üle Eesti tasuta. 
Tel 5373 1117, www.espuit.ee.

Toores lepp. Tel 5782 7770.

Müüa lõhutud kasepuud, 30 ja 
50 cm. Tel 5362 9519.

Südamlik kastunne Elvile kalli 
õe

MALVI KANNELI

kaotuse puhul. 

Täditütar Maia perega

Avaldame sügavat kaastunnet 
Katrinile kalli ema

ANNE TAMRE

kaotuse puhul. 

Katri, Marita ja Eva

Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.

Lahkus meie kallis isa ja 
vanaisa

REIN JAE SKI

Leinavad Veljo, Liia ja lapsed.

Mälestame leinas 

TÕNU KAALEPIT

ja avaldame siirast kaastunnet 
lähedastele.

Tarmo Kariis perega

Ära seisa mu haual ja nuta mind taga, 
mind pole seal, ma vaikselt ei maga. 
Ma lendan koos tuultega taeva all, ma olen talvehommiku hall.
Põllul paistan päiksena suvel, sügisel su juurde vihmana tulen.
Kui hommikul ärkad ja taevas näed linde, 
neid vaadates olla võid päris kindel, 
et laulan seal eemal koos nendega, kuid öösel muutun täheks ma.

Mälestan kallist

RITA OHTLAT

Kaastunne lähedastele.

Kicu perega

Kallist õepoega 

TÕNU KAALEPIT

mälestab Ülo perega.

Sügav kaastunne omastele.

Ei astu jalg sul enam koduõues,
ei ava käsi koduust.

Südamlik kaastunne 
Merikesele kalli ema

LAINE KANNI

kaotuse puhul.
Tamara

Südamlik kaastunne Airile ja 
Agule kalli poja

EGON ALLIKIVI

kaotuse puhul.

Valdur, Jaak ja Alar

Üks tee käidud lõpuni,
jääb järele mälestus ...

Head sõpra, naabrit ja 
töökaaslast

JUHAN SINIVÄLJA

mälestavad Muri küla elanikud ja 
perekond Nael.

Kallid kodurajad jätsid,
läksid teele rahuga.
Hinge leinaga meil täitsid,
mälestusi kuhjaga.

REIN JAE SKI

21. X 1939 – 30. V 2018

Omaksed

Ärasaatmine laupäeval, 2. juunil 
kell 11 Viljandi krematooriumis.

Mälestan endist töökaaslast

ANNE TAMRET

ja avaldan kaastunnet omastele.

Aita

Kuiv lepp. Tel 515 8507.

TÖÖ
Viljandi lasteaed Krõllipesa 
kuulutab välja konkursi õpetaja 

assistendi 1,0 ametikohta täit-
miseks. Nõuded kandidaadile: 
keskharidus, lapsehoidja kutse-
tunnistus või pedagoogilised 
kompetentsid. Kasuks tuleb 
lastega töötamise kogemus, val-
misolek meeskonnatööks, hea 
suhtlemisoskus. Tööle asumise 
aeg esimesel võimalusel. Aval-
dus, CV, haridust ja kvalifikat-
siooni tõendavate dokumentide 
koopiad saata hiljemalt 13. juu-

niks e-posti aadressil krollipe-
sa@viljandi.ee või postiga aad-
ressil Kagu 9, Viljandi 71013. Li-
sainfo lasteaia tel 5301 8149.

Vajame abitöölisi. Tel 5459 2726.

Firma pakub tööd lammutaja-

tele. Saatke CV e-posti aadressil 
silvar@terasteenus.ee või helis-
tage tel 5858 8044.

OÜ Pro Keevitustööd pakub 
tööd metalli lintsaepingi ope-

raatorile. Kasuks tuleb metalli-
töö kogemus. Info@proland.ee, 
tel 5556 6995.

Pakkuda tööd kokale. CV saata 
nomme.kaubandus@gmail.
com. Tel 5664 7558.

Pakun tööd traktoristile ja 
veeauto juhile. Töö Harjumaal. 
Kohapeal elamise võimalus. 
Tel 5346 0382.

Teeme ehitustöid. Vanade hoo-
nete tõstmine ja palkide vahe-
tus, vundamendi soojustamine 
ja remonditööd, puitkarkassehi-
tised ning ladumis- ja kipsitööd. 
Tel 5823 8625.

Võhma Kool kuulutab välja 
konkursi järgmiste ametikohta-
de täitmiseks: matemaatika-

õpetaja (1,0 ametikohta), ingli-

se keele õpetaja (0,39 ameti-
kohta), poiste kehalise kasva-

tuse õpetaja (0,43 ametikohta), 
informaatika ja ettevõtlus-

õpetuse õpetaja (0,26 ameti-
kohta), pikapäevarühma kas-

vataja (0,8 ametikohta), huvi-

juht (0,8 ametikohta). Tööle 
asumise aeg septembris. Kan-
dideerimiseks vajalikud doku-
mendid (avaldus, CV, haridust 
tõendavate dokumentide koo-
piad, motivatsioonikiri) esitada 
12. juuniks digitaalselt allkir-
jastatult e-posti teel vkool@
kool.vohma.ee või posti teel 
Võhma Kool, Veski 12, Võhma 
linn, Põhja-Sakala vald, Viljan-
dimaa, 70602. Täiendavat in-
formatsiooni tööülesannete, 
koormuse, tööaja jm kohta 
saab Kristel Vahtralt, e-post 
kristel@kool.vohma.ee.

KAOTATUD

Kadunud on isane valge kass 
28. mail Viljandis Õuna tänaval. 
Kass on üleni valge, v. a pealael 
hall laik, lühikese karvaga. Rea-
geerib nimele Villu ning ta on 
kiibistatud ja kastreeritud. Leid-
miseni viiva info eest vaevata-
su. Tel 5662 1585.




