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TÖÖ

Pakun tööd
Tartu vallavalitsuse sotsiaal-, 
haridus- ja kultuuriosakond 
võtab tööle sotsiaalhooldus
töötaja. Sotsiaalhooldustöö-
taja ülesanne on Tartu valla 
hooldusvajadusega isikutele 
abi osutamine igapäevaeluks 
vajalike tegevuste läbiviimisel 
ja eneseteeninduses tema 
eluruumis ning asjaajamisel 
väljaspool tema eluruumi. 
Nõuded kandidaadile: hari-
dustase – üldkeskharidus; 
keeleoskus – eesti (kõnes ja 
kirjas kõrgtase), vene (kõnes 
ja kirjas kesktase); arvutios-
kus – kontoritarkvara, e-posti 
kasutamine, interneti kasuta-
mine. Muud nõuded – B kate-
gooria juhtimisõigus. 
Lisainfot saab e-aadres-
silt jaana.puur@tartuvald.
ee või tel 5307 6020. CV koos 
motivatsioonikirja ja palga-
sooviga palume esitada 
märgusõna all «Sotsiaalhool-
dustöötaja konkurss» Tartu 
vallavalitsuse e-aadressile 
tartuvald@tartuvald.
ee hiljemalt 20. XI 2019.

Tartu vallavalitsuse sotsiaal-, 
haridus- ja kultuuriosakond 
võtab teenistusse sotsiaal
tööspetsialisti. Sotsiaaltöö-
spetsialisti teenistusülesan-
ded on: kohaliku omavalitsuse 
üksusele sotsiaalhoolekande 
seadusega ülesandeks 
pandud sotsiaalteenuste 
kaardistamine, arendamine ja 
korraldamine; vallakodanike 
nõustamine sotsiaalhoole-
kandelistes küsimustes. 
Nõuded kandidaadile: hari-
dustase – kõrgharidus, eelis-
tatult sotsiaaltöö või laste-
kaitse erialal, võib olla oman-
damisel; keeleoskus – eesti 
(kõnes ja kirjas kõrgtase), 
vene (kõnes ja kirjas 
kesktase); arvutioskus – kon-
toritarkvara, e-posti kasuta-
mine, interneti kasutamine. 
Muud nõuded – B kategooria 
juhtimisõigus. Lisainfot saab 
e-aadressilt jaana.puur@
tartuvald.ee või tel 5307 
6020. CV koos motivatsiooni-
kirja ja palgasooviga palume 
esitada märgusõna all «Sot-
siaaltööspetsialisti konkurss» 
Tartu vallavalitsuse e-aadres-
sile tartuvald@tartuvald.
ee hiljemalt 20. XI 2019.

Tartu lasteaed Piilupesa 
kuulutab välja konkursi asen
dusõpetaja (1,0 koormusega) 
ametikoha täitmiseks alates 
18. XI 2019. Avaldus, CV ning 
koolieelse lasteasutuse 
õpetaja kvalifikatsiooni 
tõendava dokumendi koopia 
esitada hiljemalt 12. XI 2019. a 
aadressil Ropka 34, 50111 
Tartu või e-post: ly.aas@
raad.tartu.ee. Tel 517 9376.

Õmblusfirma Elvas pakub 
tööd õmblejale.  
Info tel 5800 2473, CV 
ootame triin.ten@gmail.com.

Otsin tööd
Kogenud mees teeb sise
remondi ja ehitustöid (sh 
vannitoad). Ka maakonnas. 
Tel 5197 3544.

EHITUS

Ehitus ja siseviimistlus.  
Tel 503 9513.

Korstnaehitus. Tel 5625 1750, 
tomeli.ee.

Liiva, killustiku, mulla jm 
vedu. Kopatööd.  
Tel 505 1105.

Septikute, biopuhastite 
paigaldus ja müük.  
Tel 5757 0202.

PÕLLUNDUS

Müük
Hobuse kõdusõnnik,  
al 20 kotist tasuta vedu.  
Tel 5351 2654.

SÕIDUKID
Müüa uued Vallai sõidu, 
pakiauto ning kerghaagise 
rehvid (13–18 tolli,  
25–45 €/tk). Tel 510 1219.

TEENUS
Boilerite puhastus, santehn 
tööd. Tel 507 2387.

Ehitame ja remondime. Tel 
5620 5257, www.vanaraad.ee.

Ehitus, remont, siseviimist
lus. Pikaajaline kogemus.  
Tel 5622 9840.

Elektritööd. Tel 5351 2207.

Ennustusliin 900 3014,  
95 s/m.

Fekaalivedu, ummistuste 
likvideerimine, survepesu, 
vee vedu.  
Tellimine tel 516 9117.

Kaardid ennustavad 24/7.  
Tel 900 1727.

Kaevetööd kopplaaduriga. 
Tel 5602 7200.

Katuse ja fassaaditööd,  
vundamentide remont ja 
soojustamine, vihmaveesüs
teemid. Eramud, korteri
ühistud. Tel 5649 4929.

Prahibussi teenus, laadijad. 
Tel 5386 7377.

Survepesu, fekaalivedu.  
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

Vaibapesulas (Riia 130 Tartu) 
kõik hinnad –30%. Ootame 
teid E–R kl 8.30–14.  
Info tel 5840 2185.

Veotakso. Tel 501 5312.

KÜTE

Aasta ringi kuivad kütteklot
sid + vedu. Tel 511 3047.

Aasta ringi müüa lõhutud 
küttepuud Tartus.  
Tel 514 8309.

Ahju ja katlapuud (50 cm, 
lepp, kuiv). Tel 5301 1161.

Kuiv kaseklopp (28–29 cm) 
40 l, bigbag 1500 l.  
Tel 5591 5281.

Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm, 
vedu, tšekk. Tel 5594 7098.

Kuiv kask, lepp 30, 40, 50 
cm, laotud koorem, 
kaminapuu 40 l võrk. Tel 557 
6177.

Kuiv lepp. Tel 511 3882.

Täiskuiv puu. Tel 517 2205.

MUUD

Müüa suitsuvorsti ja 
maasinki väikehulgi, kohale-
toomisega. Info tel 5196 2628 
või 5351 7414.

Müüa soodsa hinnaga 
sealiha. Vajadusel tükeldami-
ne. Info tel 5196 2628 või 
5354 3002.

Tapamaja müüb emise liha
kehasid kohaletoomisega. 
Info tel 5351 7414.

REISID

Tule suusatama Gruusiasse 
28. II – 7. III 2020.  
Tel 5358 4840,  
gruusia.gudauri@online.ee.

TEATED

EKRE vaadete tutvustamine 
Tartu Raekoja platsil 1. nov 
kell 16. LGBT propaganda  
rahastamine maksumaksja 
taskust on lubamatu! Üritus 
jätkub Lille tänava Noorsoo-
töökeskuse ees kl 17.30.  
Tule meelt avaldama Eesti 
pere kaitseks.

VANAVARA

Ostan vanu kontaktoreid, 
kaitselüliteid, elplaate, 
kondekaid, transse, ost
silloskoope, mõõteside ja 
militaarelektroonika plokke. 
Tel 5197 3129.

Tervendaja Volli
vastuvõtt

7. novembril
Tartus ja Elvas

Eelinfo 
tel 558 9281

Ostame vanaaegset mööblit, 
antiikesemeid, maale, raamatuid, 
ikoone. Raha kohe.  Tel 554 6341.

Pakume laias valikus sae- ja höövelmaterjale. 
Voodri-, põranda- ja terrassilauad. 

Sügavimmutatud puit. Vajadusel transport. 

 AS TARM  www.tarm.ee 
 Tel 734 9991, 507 2419.

KASEPINNUD 22 €/rm
Hind sisaldab kojuvedu 
Tartus ja selle ümbruses

Vesneri saeveski,
tel 506 6546

Ehe elu maal,
nii pildis kui sõnas

maaelu.ee


