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MÜÜK
Kvaliteetsed voodrilauad, põrandalauad
(krunditud välisvoodrilauad). Veovõimalus. Soodsalt! Tel
5031859.
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Soodsate
hindadega
ehituslik
saematerjal, sauna-, põranda- ja
voodrilauad.
Tel 5665 2952, 336
0999.
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PÕHJARANNlK
LOOMAD
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Marutaudivastane
koerte ja kasside vaktsineerimine
Lüganuse
vallas toimub laupäeval, 27. juunil: kl 9 Purtses B. Matsoni juures,
(I 9.30 Liimalas Tapneri juures, kl
10.15 Purtse ranna elumajade juu'es, kl 10.45 Purtse töökoja juures,
d 11.15 Purtse männikus majade
uures, kl 12 Purtse-Liival Oro juu'es, kl 12.30 Jabara külas, kl 13
.1oldoval Teffo juures, kl 13.30 Las)ergijuures, kl14 Varjal, kl15 Vooepera siloaukude juures, kl 15.30
las Kangru juures, kl 16 Aas Arbu,e juures, kl 16.30 Aa männikus
iulgeri juures. Kulude tasu iga loo,a kohta 2 €, kompleksvaktsiinid
lates 16 €, puugi-kirbu-ussirohud
lates 2 €. Info tel 5084450, http://
ierutaud.onepaqefree.com,

TEATED
Komisjonikauplus HEA võtab elanikelt müüki kõiki kodu- ja aiakaupu, antiikseid esemeid. Jõhvi
Kaubakeskus (Keskväljak 6, O-korrus) Tel 337 1488.
Ida-Viru Maavalitsus
teatab, et
lähtuvalt ASi Eesti Energia taotlusest 11. juunil 2015. a algatati IdaViru maavanema 19. juuni 2015. a
korraldusega nr 1-1/2015/150 maakonnaplaneeringu täpsustamiseks
ja täiendamiseks teemaplaneering
"Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku kavandamine". Sama korraldusega algatati
kavandatava trassikoridori
keskkonnamõjude tuvastamiseks keskkonnamõjude strateegilise hindamise protsess. Teemaplaneeringu
eesmärk on põlevkivi transpordiks
vajaliku logistikataristu planeerimine Uus-Kiviõli kaevandusest Auvere tööstusalale, mille üheks variandiks on 12- 17,5 km pikkuse raudtee või lintkonveieri trassikoridori
kavandamine Aidu-Liivalt
Ereda
ülesõidukohani või endise Viru kaevanduseni ning vajaduse korral

Kiviõli pIirkonnas. Tel 511 7659.

raudtee(laadimis )jaama asukoha
leidmine Ereda küla territooriumil.
Materjalidega on võimalik tutvuda
Ida-Viru Maavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonnas
ning maavalitsuse veebilehei http://ida-viru.
maavalitsus.ee/euteemaplaneeringud.

keelega klassiõpetaja.
Nõutav:
vastavus kvalifikatsiooninõuetele.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume
saata 25. augustiks 2015. a postiaadressil Maleva 4,31021 KohtlaJärve, e-posti aadressil malevapk@
gmail.com või tel/faksil 3377781.

TOÕ

KINNISVARA

PAKUNTÖÖD

MÜÜK

Ehitusfirma võtab tööle kvalifitseeritud ehitustöölisi.
Tel 5345 4179,
bentenehitus@gmail.com.
Tööd saab CE-kategooria veoautojuht (tendi-, kallur-, haakeveod),
kellel on varasem vastav töökogemus ja kes valdab vabalt eesti keelt.
Nõuded kandidaadile:
kohusetundlikkus, täpsus, korrektsus töös,
füüsilise koormuse taluvus, operatiivsus, aktiivsus, abi- ja koostöövalmidus, kiire kohanemis- ja õppimisvõime, oskus planeerida oma aega
ja lahendada probleeme iseseisvalt. Pakume: häid töötingimusi,
huvitavat ja pingelist tööd arenevas
firmas, pikaajalist ja stabiilset töösuhet. CV palgasooviga saata info.
janek@mail.ee. Tel 5556 8880.
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Kohtla-Järve Maleva Põhikooi võ-

tab alates 2015/2016. õppeaastast
konkursi korras tööle eesti õppe-

Maja Iisakus. Tel 5656 9245.
Maatükk (1821 m2, katastritunnus
80206:001 :0132) maja ehituseks
Toila asula keskel. Tel 515 4622.
Renoveerimist
vajav maja (Jõhvist 10 km) Pagari külas Tartu mnt
ääres. E-post estronik1@gmail.
com. Tel 517 2027.
2toaline korter (2. korrus) KohtlaJärvel Põhja alleel. Tel 5648 531.1.

OSI
Ostan maad ja metsa.
1666. _

~JHUYf~

Tel 511

Avaldame kaastunnet Haldi
Aarlaidile kalli abikaasa

Jaan AARLAIDI
surma puhul.
Kolleegid Erra Lasteaiast

Transporditeenused:
ekskavaator-Iaadur JCB-4x. Hind kokkuleppel. Tel 5534617.
Veoteenus (15 t kalluriga). KilIustiku, mulla, liiva, aheraine müük.
Tel 5785 5789.
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Südamlik kaastunne
lähedastele kalli

OLIVERKASE

Marge MÄGI

ootamatu kaotuse puhul.
Iisaku OG Elektra kollektiiv

kaotuse puhul.
Perekond Aasmäe

OST

MUUK

OÜ Tammiku Trade ostab aasta ringi raieõigust, metsakinnistuid
ja
metsamaterjali.
Tel 506 5285.

Lõhutud
küttepuud,
ehituslik
saematerjal.
Kohaletoomine. Tel.
56631360.

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 5145215,
info@est-Iand.ee.

Küttepuud (saetud, lõhutud), ehituslik saematerjal.
Kohalevedu.
VJWW.marabLeu. Tel 552 5322.

SÕIDUKID

Suitsuvorsti ja maasinki väikehulgi, kohaletoomisega. Info tel 5351
7414,51962628.
Küttepuud
(koormasse laotud).
Mõõdud tellija soovil. Tel 5621
3359.

Firma müüb laost valtsmetalli

MÜÜK
Mootorratas Yamaha 250/16 kW
(1991, sõitnud 33 000 km). Tel 505
7535,

(kõik

liigid). Ahtme mnt 78, Kohtla-Järve,
te13371151, 3371405. Oleme avatud E-R kl 8-17.
MÖÖBLIPOOD JÖHVIS Narva mnt
36. Suur valik kvaliteetset kasutatud mööblit.

Avaldame siirast tänl,! omastele,
sõpradele, SK~le"'Doroznikja KÜ-Ie
Hariduse 12, kes toetasid meid raskel hetkel ja katsid Jevgeni
MAKSAEVI kalmu lilledega. Lesk
ja lapsed

Aeg andis teist mul tagasi,
ei emasüdant iialgi ...
Teatan, et on lahkunud kallis ema

RiinaSARRI
(sündinud

Meie südamlik kaastunne
lähedastele

Lõhutud kottepuud (eri sortiment,
ka väikesed kogused, 3-10 m3, puud
koormasse laotud). Tel 524 5257.

Kastemäe)

27.06.1942-11.05.2015
Leinav poeg
Muldasängitamine

laupäeval, 27. juunil kell 13 Jõhvi kalmistul.

