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TÖÖ
Kanalisatsioonitorustike ummis-
tuste likvideerimine, torutööd ja 
torude puhastus. Tel 511 1856.

Kadrina keskkool võtab tööle huvi-
juhi. Täpsem info tel 509 4734.

Osaühing Hannora pakub tööd 
järgmistel ametikohtadel: auto-
juht (nõutav CE-kat), teravilja-

kuivati operaator, traktorist, far-
mitööline-traktorist. Töökoht 

asub Nurmetul Vinni vallas. Info: 
info@hannora.ee, 5692 6939.

OÜ Kaarli Farm võtab teravilja ko-
ristushooajaks tööle E-kategooria 
juhiloaga põllumajandustöölise. 
Info telefonil 526 6156.

Otsime oma meeskonda CE-kate-
gooria veokijuhti rahvusvaheliste-
le vedudele Skandinaavia suunal 
(Rootsi, Lõuna-Norra (Oslo piir-
kond), Soome). Töö algus ja lõpp 
Jüri tehnopargis. Peamiselt tent-
haagiste vedu ja ka külmikhaagise. 
Nädalavahetused enamasti kodus. 
Tel 520 6144.

Vajame kiiresti kohusetundlik-
ku kojameest Väike-Maarjasse 
(osaline tööaeg või pensionär). Tel 
503 4219.

Vajame puhastusteenindajat Väi-
ke-Maarjasse toidukauplusse 
(osaline tööaeg, pensionär). Tel 
503 4219.

Väikefirma teeb sise- ja välisehi-
tustöid. 5806 8378.

MÜÜK
135 ¤ kase-kuusepuidubrikett ot-
se tootjalt, premium-pellet (6 ja 8 
mm) 195 ¤, turbabrikett al 135 ¤, 
pakitud kivisüsi 245 ¤, kütteklot-
sid 1,9 ¤, kask võrgus 2,80 ¤. Tel 
506 8501. Vedu alates 3 alusest 
tasuta, kütteladu24.ee.

30 cm kuiv lepp 2,50 ¤, kask 3 ¤ 
40 l võrgus, kasepuidubrikett 96 
tk alusel 960 kg, 8 mm pellet (he-
le, premium) 975 kg 200 ¤. Vedu 
tasuta. Tasumine ülek, kaardiga, 
sulas. Tel 5373 3626.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa 12 rulli kuiva põlluheina, 
võimalik transport. 5646 5177.

Puistematerjalide, nagu muld, kil-
lustik, liiv, kruus jne, müük koos 
veoga. 520 7616.

Kantküla puuhoov müüb prus-
se, laudu, höövelmaterjali, lillekas-
te, liivakaste, 30 cm kütteklotse ja 
terrassilaudu. Tel 515 7603.

Müüa küüslauku 10 ¤ kg.  
5557 8867.

Müüa mustikaid 5 ¤ l. 5820 5070.

Müüa põranda-, voodri- ja  
ehituslaudu. Eri laiused.  

Vedu tasuta. Tel 506 4651.

Müüa sise-, välisvoodri- ja põran-
dalauda (eri profiilid, parim hind). 
Veovõimalus. Tel 513 2021,  
voodrilaud.ee.

Müüa ehituslikku saematerjali, 
voodri-, põranda-, terrassilaudu ja 
servamata laudu. Pikkused 3–6 m. 
Laudade värvimine. Vedu üle Eesti 
tasuta. Tel 528 2268.

Müüa kaks aastat seisnud 50 mm 
saareplanku 400 ¤ tm.  
5646 5177.

Müüa kaks ZIL-i kallurit.  
5646 5177.

Müüa sise-, välis-, sauna- ja põ-
randalauda. Voodrilaudade värvi-
mine, vedu. Tel 528 8224.

OÜ Puider müüb kuivi sanglepa 
küttepindusid. Info kella 10–12  
esmasp, kolmap, reedeti tel  
322 4929. Samas müügil ka kütte-
klotsid 40 l võrkkottides.

Müüa soodsalt sauna- ja suit-
suahjud, boilerid. Tel 505 4355.

OST

Ostan majapidamise likvideerimi-
sel üle jäänud esemeid. Nõuka-
aegse käru, paja, kruustangid ja 
muud kila-kola. 503 1849.

KAOTATUD

Pühapäeva õhtul kaotatud meeste 
rahakott koos dokumentidega 
Põhjakeskuse juures. Leidjal palun 
helistada telefonil 553 8751.


