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Soodushind – kaseklotsid 40 l; ka-
se-, lepa- ja haavaklotsid 0,25, 0,3, 
0,5, 40 l puistena ja võrgus, 3 m ka-
sepinnud. Liiv, graniit- ja paekillus-
tik, muld, multš. Vedu. 5349 2771.

Müüa küttepuud, ka võrkkotis, ta-
suta transport. Tel 505 9868.

LIIV, KRUUS, KILLUSTIK, MULD, 
FREESASFALT, vedu. Tel 5639 1234.

MULD, LIIV, MULTŠ, KILD, KASE-
PINNUD. Tel 516 7789.

Puitbrikett, kuivad ahju- ja katla-
puud. Kaminapuud ja klotsid võr-
gus. 512 0411.

Jämedad kasepinnud (3 m), 25 € 
rm. 525 0453.

Kvaliteetne halupuu, kaminapuud 
ja kaseklotsid võrgus. 564 4507.

130 € puitbrikett otse tootjalt, 6 ja 8 
mm preemium-pellet 189 €, turba- 
brikett 135 €, pakitud kivisüsi 235 €, 
kütteklotsid 2 €, 30 cm kuiv kask 
2,50 €. Vedu, alates 3 alusest tasuta. 
Tel 506 8501, kütteladu24.ee.

30 cm kuiv lepp 2,50 €; kask 3 € 40 
l võrgus; kasepuidubrikett 96 tk 
alusel 960 kg, 8 mm pellet (hele, 
premium) 975 kg, 200 €. Vedu ta-
suta. Tasumine: ülek, kaardiga, su-
las. Tel 5373 3626.

Kaseklotsid 30 cm, 28 €/rm.  
525 0453.

Killustik, liiv, muld veoga.  
5349 6339.

Kuivad küttepuud katlale ja ahjule, 
transport. 512 9977, 504 4036.

Kvaliteetne halupuu, märg, pool-
kuiv, kuiv. 507 9940.

Küttepuu, toores m lepp 50 cm  
42 € rm; 30 cm 45 € rm, olemas ka 
kuiv kûttepuu. Margo, 5347 6449.

Küttepuud 4 rm kaupa ja lepa- 
kaseklotsid võrgus. Tel 514 4359, 
Lillemets.

Küttepuud veoga. 5349 0394.

Küttepuud veoga. 5800 1397.

Liiiv, kild, muld, kruus, freesasfalt 
veoga. 517 5783.

Liiv, kild, muld, kuni 5 t, lõhutud 
küttepuud. 5374 7043.

Muld, liiv, kruus, killustik.  
5826 4046.

Saematerjal, höövelpuit, immuta-
tud puit. 514 8160, 518 6129, 
www.dorioone.ee.

Toored halupuud (lepp, must lepp, 
saar) ja kuiv hall lepp veoga.  
517 5783.

Ehituslik saematerjal ja kütteklot-
sid. Tel 565 2856.

Kuivad küttepuud, 30 cm.  
5335 8004.

Müüa halupuud, 30–50 cm, pool-
kuiv, märg. Hind alates 42 €/rm. Tel 
505 5171.

Müüa küttepuu, h al 38 €.  
5363 9579.

Müüa puitbriketti. Tel 5618 4138.

Müüa saematerjali. 3–6 m. Lauda-
de värvimine. Vedu tasuta. Tel 
5596 0517.

Müüa toored halupuud. 5349 5658.

Paksud kasepinnud, kuivad kase- 
klotsid (30 cm). 5392 8834.

J&T Projekt OÜ otsib enda kollektiivi 
ehitustöölisi. Vajalik B-kategooria 
juhiluba. Tel 5349 3813, 5824 1908, 
info@jtprojekt.ee.

LUGEMINE KASULIK, TELLIMINE VEEL KASULIKUM

TELLI PÄRNU POSTIMEES
ja VÕIDA MÕNUS SUVETOOL!

Loosimises osalemiseks saada sooviavaldus oma kontaktandmetega aadressile tellijaeelis@parnupostimees.ee või astu läbi klienditeenindusest Rüütli 14, Pärnu. Pärnu Postimehe tellimus
peab olema kehtiv 15. juuli 2020 seisuga. Loosimine 10. juulil 2020. Kampaania reeglid parnu.postimees.ee/suvetool

Tellida saab:
• parnu.postimees.ee/telli
• 666 2525

• levi@postimees.ee
• Pärnu Postimehe toimetuses, Rüütli 14, Pärnu

 VÕIDA MÕNUS SUVETOOL!

Otsin kogemustega auto pahtelda-
jat. 5677 2552.

AS JAPS M.V.M.
võtab tööle

Tel 447 3030
e-post diana@japsmvm.ee

MEREANDIDE PAKKIJA
Tööülesanded: mereandide
sulatamine ja pesemine,
kaalumine ja pakkimine jne.

TOOTMISTÖÖLISE
Tööülesanded: lao- ja muud
abitööd tootmises, aluste
pakkimine ja laadimistööd.

Pakume: tööks vajalikku välja-
õpet, meeldivat töökeskkonda,
stabiilset palka ja töökohta.

Töökoha asukoht: Pärna allee 5,
Audru alevik, Audru osavald,
Pärnu linn. 

Autode kokkuost. 553 3060.

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322.
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Mis tulema peab – see tuleb. 
Kes minema peab – see läheb. 
Mines võtab ta kambrist tule 
ja süütab taevas tähe.

Armas Maimo, avaldame 
kaastunnet hea kaaslase

Märt HUNDI

kaotuse puhul. 

Mereküla mälumängijad

Oma kätega rajatud kodu, 
nüüd sinust tühjaks jäi ...

Südamlik kaastunne teile, 
Asta ja Ene, abikaasa ja isa 

Viktor TAMMANNI

kaotuse puhul.

Õde Virve, õelapsed 
Enn ja Piret perega

Maga vaikselt, puhka rahus – 
südamed on sinuga. 

Mälestuste päiksekullas 
jääd sa ikka meiega.

Armas abikaasa, ema, vanaema ja 
vanavanaema

Hilga LAANEARU
6. IV 1935 – 3. IV 2020

Leinas langetavad pea Ott, Helgo, 
Helga, lapselapsed ja lapselapselapsed.

Urni sängitamine 8. VII kl 14 Sindi Vanal kalmistul.

Kallis kooliõde Reet.
Südamlik kastunne Sulle ja 
Sinu perele 

Ülo ILVESE
lahkumise puhul. 

Anne

Mälestame kurbusega

Siiri RAUKI

ja avaldame südamlikku 
kaastunnet lähedastele.

Hilja ja Hubert

Lahkus igaviku teele 

Maret MERELT

Mälestavad naabrid 
Vilma, Aili, Eevi.

Mälestus helge ja püha 
meie hinge jääb.

Ellen ROOSNA
Südamlik kaastunne 
lähedastele. 

Perekond Kumer

Südamlik kaastunne Ehale kalli 
poja

Ardo KUUSE
kaotuse puhul.

Saarde Vallavolikogu,
Saarde Vallavalitsus

Mälestame

Siiri RAUKI
Meie kaastunne lähedastele. 

Endised kaastöötajad 
Tervisekaitse 

mikrobioloogialaborist

Südamlik kaastunne 
Sander Peremehele ema

Järvi PEREMEHE

kaotuse puhul.

Kolleegid operatiivkeskusest

Avaldame kaastunnet Kunole 
venna 

Ivo VUNGI

kaotuse puhul.

OÜ Helmetal IMS

Maga vaikselt, puhka rahus, 
südamed on Sinuga.

Mälestuste päiksekullas 
jääd Sa ikka meiega.

Teatame sügava kurbusega, et lahkus 

Sinaida MARDISTE
1. IV 1926 – 1. VII 2020

Leinavad omaksed.

Hüvastijätt 4. VII kl 11 Pärnu matusemajas Paide mnt 2a.

Kuldne päike loojus, 
öö pimedus jäi. 

Unehõlma isasüda vajus, 
mälestused helged jäid.

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis abikaasa, isa ja vanaisa

Rein PUUSEPP
16. III 1951 – 2. VII 2020

Leinavad lesk ja pojad peredega.

Ärasaatmine 6. VII kl 11 Saarde kalmistu kabelis. 
Põrm tuhastatakse.

Mõni hetk on kohe väga, väga valus ...

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis poeg, isa, vanaisa, 
vend ja elukaaslane

Ardo KUUSK
3. VII 1969 – 26. VI 2020 

Lähedased 

Ärasaatmine 4. VII kl 14.30 Tallinnas Pärnamäe krematooriumis.

EHITAME JA REMONDIME. Kõik 
tööd! 5632 7292.

Ehitus, viimistlus, plaatimine. 
5551 6519.

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 
24 h.

Kaevetööd miniekskavaatoriga. Tel 
5620 0850.

Katused, fassaadid, terrassid – 
ehitus ja remont. 5626 5315.

Toru- ja elektritööd. 524 4939.

KOPPLAADUR-KALLUR. Tel 
5826 4046.

Korstnad, plekid. 5682 5160.

Maalr i tööd,  tapeet imine.
5456 3180.

Plastakende remont, akende avata-
vaks muutmine. Margus Aknad OÜ, 
Turba 2, tel 443 4214, 5663 3850.

Puhastame kraavid ja kinnistud 
võsast tasuta! 5880 4028.

Prahikonteineri  tel l imine. 
5671 7771.

Prügi äravedu. 5883 6702.

Santehnilised, toru- ja keevitus-
tööd. 5340 5373.

Soojustame ja krohvime majade 
fassaade. Tel 5348 7655.

AKNAPESU. 5635 7319.

Veod porte+kraana. 507 3151.

Viljapuude suvine lõikus, hekipü-
gamine, muruniitmine ja korstna-
pühkimine eramajades. 5698 1275, 
Taevastes OÜ.

VEOD, KOLIMINE, TÖÖMEHED. 
5622 6895. ENNU POISID.

BOILERITE PUHASTAMINE, vahe-
tus, santehn tööd. 5554 3185.

Tänavakivide paigaldus.
5551 9150.

VEOD KAUBIKUGA, 1,5 t. 535 8004.

Kogemustega maaler ootab töö-
pakkumisi, tapeetimine, laminaadi 
paigaldus, liistud. 5333 5769.

Ohtlike ja suurte puude langetami-
ne. 517 5783.

Teeme ehitus-, remondi- ja vii-
mistlustöid. Tel 504 3610.

Teen väiksemaid töid, küsi julgelt, 
teen kõiki. 5375 2992.

Vajad litsenseeritud korstnapühki-
jat? Töö ... ja korralik. Pärnus ja 
Pärnumaal. Venno, 5558 3682.

3.–5. juulil Pärnu suvelaat Maxima 
vastas platsil.

5. juulil laat 
Kilingi-Nõmme suveaias.

Pärnu linnavalitsuse planeerimis-
osakond teatab, et 2. märtsist 3. 
aprillini 2020 toimus Pärnu linna 
asustusüksuse 2025+ üldplanee-
ringu ja üldplaneeringu KSH aru-
ande avalik väljapanek. Eriolukor-
ra tõttu planeeringu ja KSH aruan-
de avalik väljapanek peatus ning 
arutelu lükkus edasi. Avalik välja-
panek jätkus 11. maist 1. juunini 
2020. Avaliku väljapaneku käigus 
laekus üle 300 arvamuse ja ettepa-
neku 60-lt erinevalt isikult, neist viis 
olid laiemaid huvisid esindavad 
mittetulundusühingud. Planeerin-
gulahendusele esitatud ettepane-
kutes puudutati peamiselt teema-
sid, mis on seotud kõrghoonete ka-
vandamise võimalustega Pärnus-
se, arengualadele kavandatavate 
arengualternatiividega, ajalooliselt 
välja kujunenud linnamiljöö säilimi-
sega ja haljasalade ning elurikkuse 
arendamisega. 19. juunil 2020 toi-
mus üldplaneeringu ja KSH aruan-
de avaliku väljapaneku tulemuste 
avalik arutelu. Toimus elav diskus-
sioon planeeringut ja linna arengut 
puudutavate küsimuste üle. Arute-
lu käigus esitati ka täiendavaid ette-
panekuid, mille osas linnavalitsus 
kujundab seisukoha. Järgmise eta-
pina esitatakse planeeringumater-
jal Rahandusministeeriumile järele-
valvemenetluseks.

Anda üürile 2toal ja 1toal krt. 
5379 9263.

Müüa 2toal krt, 5380 0667.

Otsin kliendile maja Pärnu linnas 
või lähistel. 5699 3245.

Üürile 3toal möbl krt. 5463 3037.

Täname kõiki häid inimesi, kes ras-
kel hetkel mõtte ja sõnaga meie lei-
na jagasid ning püüdsid leevenda-
da valu kalli Kauri KORONENI kao-
tuse puhul. Ema perega.

TORI VALLAVALITSUS
kuulutab välja konkursi
SINDI GÜMNAASIUMI DIREKTORI
ametikoha täitmiseks 

Sindi Gümnaasium on ligi 350 õpilase ja
60 koolitöötajaga kool, kus väärtustatakse loovust,
iseseisvust, traditsioonide hoidmist ja ettevõtlikkust.

Kutsume koolipere juhtima visiooniga ja arengut väärtustava DIREKTORI, 
kes on positiivse eluhoiakuga, kelle kutsumuseks on hariduselu arendami-
ne ja sooviks luua Eesti parim gümnaasium.
Kooli juhtides on Sul võimalus: teha tähendusrikast tööd Tori valla suurima 
kooli juhtimisel ja arendamisel, keskenduda kooli sisulisele arendamisele, 
olla avatud uuendustele ja koostöös kooli meeskonnaga luua nüüdisaegne 
õpikeskkond.

Kandidaadilt ootame:
• magistrikraadi ja koolijuhtimiseks vajalikke kompetentse
• organisatsiooni arengu, muudatuste ja meeskonna juhtimise kogemust
• haridusvaldkonna õigusaktide tundmist
• eestvedamis- ja koostöövõimet
• head eneseväljendamise ja avaliku esinemise oskust
• õpi- ja otsustusvõimelisust, analüüsi- ja planeerimiseoskust
• nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke isikuomadusi

Kandideerijatel esitada:
• kandideerimisavaldus
• motivatsioonikiri, milles on kirjeldatud olulisemad eesmärgid
    lähiaastateks
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik
• ametikohale esitatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate 
    dokumentide koopiad
• kandidaadi soovil muud dokumendid

Omalt poolt pakume:
• head töökeskkonda
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda
• eneseteostust kooli arendamisel

Tööle asumise aeg: 3. august

Vajalikud dokumendid palume saata hiljemalt 12. juuliks
e-posti aadressile eve.atka@torivald.ee

Lisainfo telefonil 525 9421, jana.maloh@torivald.ee
Rohkem infot: www.torivald.ee/vabad-tookohad
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Eesti ettevõte aastast 1996

Pärnu, Papiniidu 5, Sillakeskus
tel 447 7900, 528 5263
info@metsagrupp.ee


