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Korstnad, plekid. 5682 5160.

Maalritööd pahteldusest tapeedini, 
kogemust 20 a. 5832 7543.

Toru- ja elektritööd.
524 4939.

Majade ehitus, korterite remont ja 
pööningute väljaehitamine.
5307 2076, info@viimistlusehitus.
ee.

Veod porte+kraana. 507 3151.

Prahikonteineri  tel l imine. 
5671 7771.

Puur- ja küttekaevude puurimine; 
pumpade, rauaeraldusfiltrite ja 
septikute paigaldus; vee-, kae-
vu-, kanalisatsioonitööd. www.
baltipuurkaev.ee, tel 521 7415.

Rakkekaevude kaevamine, puhas-
tamine ja remont. Tel 5638 1774.

Transport ja kolimine. 5883 6702.

Salvkaevude puhastamine ja re-
mont. 5840 0240.

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

Väikeehitus-, koristus-, lammu-
tus- ja kolimistööd. 5595 9144.

Konditsioneeride täitmine. 
552 1140.

Soojustame ja krohvime majade 
fassaade. Tel 5348 7655.

PRILLIDE REMONT E–R kl 10–13 
Tallinna mnt 15, 5818 2822.

Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond teatab,
et Pärnu linnavolikogu 18. juuni 2020 otsusega nr 50
algatati Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna
hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneering
ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
koostamine.

Eesmärk on rajada Pärnu linna Niidu tööstuspiirkonda Rail 
Baltica (RB) põhitrassi infrastruktuuri Pärnu piirkonna 
hoolduskeskus ja kaubaterminal koos vajalike juurdepääsu-
teede ja infrastruktuuriga ning asjakohaste tehnovõrkudega, 
arvestades perspektiivse multimodaalse koridori vajadustega 
Pärnu sadama suunas ja perspektiivse ühendusega Pärnu 
suure ümbersõiduga ning sellest tuleneva tunneli või silla 
ruumivajadusega.

Alale kavandatakse: 1. RB kaubarongide teenindamiseks 
mõeldud kaubaterminal, kus on võimalik kaupade ümberlaa-
dimine raudtee- ja maanteetranspordi vahel, ladustamine, 
sorteerimine, koosseisude komplekteerimine jne. 2. RB Pärnu 
piirkonna hoolduskeskus, mis on RB taristu tehnilise toe baas, 
kus muuhulgas baseeruvad eriotstarbelised rongid (nt 
hooldus-, pääste- jne), jooksva hoolduse materjalide ladu ja 
kust teostatakse taristu jooksev hooldus.

Planeeringuala suurus Pärnu linna territooriumil on umbes 
101 ha. 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) 
tähenduses on avalikkuse ja asjaomaste asutuste osalusel 
strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva 
olulise keskkonnamõju tuvastamiseks, alternatiivsete võima-
luste väljaselgitamiseks ning ebasoodsat mõju leevendavate 
meetmete leidmiseks korraldatav hindamine, mille tulemusi 
võetakse arvesse strateegilise planeerimisdokumendi koosta-
misel ja mille kohta koostatakse nõuetekohane aruanne.

KeHJS kohaselt tuleb keskkonnamõju strateegiline hindamine 
algatada, kui strateegiline planeerimisdokument koostatakse 
transpordi valdkonnas ja selle alusel kavandatakse käesoleva 
seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust.

Arvestades Rail Balticat kui olulise avaliku tähelepanu all 
olevat ning keskkonda oluliselt mõjutavat objekti on Pärnu 
kaubaterminali püstitamise näol tegemist olulise keskkonna-
mõjuga tegevusega ning seega tuleb detailplaneeringuga 
koos läbi viia KSH menetlus vastavalt KeHJS nõuetele.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algataja on Pärnu 
linnavolikogu (aadress Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu), keskkonna-
mõju strateegilise hindamise korraldaja on Pärnu linnavalitsus 
(aadress Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu), koostaja on juhtekspert 
koostöös Pärnu linnavalitsusega. Detailplaneeringu kehtestab 
Pärnu linnavolikogu.

Pärnu linnas Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna 
hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu ning 
keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamise 
Pärnu linnavolikogu 18. juuni 2020 otsusega nr 50 saab tutvuda 
Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee.

AJAKIRJANDUSKOOLIS
ÕPID NÄGEMA

ajakirjanduskool.postimees.ee

IGAL LOOL ON
MITU KÜLGE

MAGUS
MAIUS

VÕI KUTSE
VÕÕRTÖÖLISTELE?

N-L, 02.07-04.07 

Pärnu XXX Maximas

 Votex House puuvillase voodipesu

SUVEMÜÜK!

Kirju tekikott al 12,30 €

Kirju padjapüür al 2,00 €

www.votex.ee
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• Töö sisuks on õppetöö, õpiväljundite ning 
   õppekavade arendustegevuse tulemuslik juhtimine. 

• Sobival kandidaadil on muusikaalane kõrgharidus
   ja vähemalt 5-aastane erialase töö  kogemus.

• Sobivalt kandidaadilt  ootame positiivset 
   ellusuhtumist, pingetaluvust, head suhtlemisoskust
   ja valmisolekut väljakutseteks.

• Omalt poolt pakume huvitavat tööd nüüdisaegses
   keskkonnas.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid
(avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust

tõendavate dokumentide koopiad) esitada 
hiljemalt 10. augustil meiliaadressile

info@muusikakool.ee või saata
aadressil Aida 4, 80010 Pärnu.

Täpsem informatsioon www.muusikakool.ee
ja telefonil 5885 7970.

Pärnu muusikakool pakub
alates 1.09.2020 tööd täistööajaga

ÕPPEALAJUHATAJALE

3 t tagaluuktõstukiga veok, vaja-
dusel ka töömehed. 5595 9144.

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

EHITAME JA REMONDIME. Kõik 
tööd! 5632 7292.

Elektritööd. 5307 6322.

Kopplaadur. 5609 9918.

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 
24 h.

KOPPLAADUR-KALLUR. Tel 
5826 4046.

Puksiiriteenus (5 t). Tel 5595 9144.

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

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

Ohtlike puude langetamine. Tel 
5858 8730.

Ohtlike ja suurte puude langetami-
ne. 517 5783.

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

Teeme kõiki ehitustöid eraklienti-
dele. 5871 0142.

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

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

Vundamenditööd, fassaaditööd, 
katusekattetööd, üldehitustööd. 
5307 2076, info@viimistlusehitus.
ee.

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

Anda üürile 3toal ja 1toal krt.
5388 4631.

Müüa 2toaline ahiküttega korter
Kilingi-Nõmmes. Korteri juurde 
kuuluvad kelder, aiamaa ja puu-
kuur. Korter vajab remonti. Hind 
10 000 €. Tel 5683 0749.

Müüa garaaž Härmas. 523 3788.

Üürile anda 2toal ahik möbl krt.
5366 8739.

Üürile anda 2toaline möbleeritud 
korter alates 17. august. Tel 
510 4987.

Otsin kogemustega auto pahtelda-
jat. 5677 2552.

Otsin tööd kinnisvara haldurina.
Kogemust üle 8 a. Tel 5595 0739.

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. 

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

Pärnu Linnavalitsuse planeerimis-
osakond teatab, et 3. juulist – 12. 
juulini 2020 toimub Kõpu küla Kõpu 
kinnistutele koostatud projekteeri-
mistingimuste eelnõu avalik välja-
panek. Projekteerimistingimustega 
soovitakse rajada päikeseelektri-
jaam. Projekteerimistingimuste eel-
nõu avalik väljapanek toimub Pärnu 
linna veebilehel www.parnu.ee ja 
Audru osavallakeskuses tööpäeviti 
kella 8–16. Avaliku väljapaneku 
jooksul võib esitada kirjalikke ette-
panekuid ja vastuväiteid projekteeri-
mistingimuste kohta posti teel Aud-
ru osavallakeskusele Audru alevik, 
Pärna allee 7 või saata e-posti aad-
ressile linnavalitsus@parnu.ee.

Tori Vallavalitsus teatab, et Tori 
Vallavolikogu 18.06.2020 otsusega 
nr 245 algatati detailplaneeringu 
koostamine Tori vallas Tammiste 
külas paiknevatel katastriüksustel 
Surju metskond 48 (katastritunnus 
80901:001:0272), Sepa (katastri-
tunnus 73001:008:0601), Surju 
metskond 49 (katastritunnus 
73001:008:1739) ja Surju metskond 
50 (katastritunnus 73001:008:1737) 
Rail Balticu Pärnu piirkonna kauba-
jaama planeerimiseks. Planeerin-
guala paikneb Pärnu linna ja Tori 
valla territooriumil ning algatatakse 
mõlema omavalitsuse poolt eraldi. 
Planeeringuala suurus kokku on 
~128 ha, millest Tori vallas on ~29 
ha hoonestamata maatulundus-
maa. Juurdepääs planeeringualale 
kavandatakse Pärnu linnast Niidu 
tänava kaudu. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärgiks on ole-
masolevate katastriüksuste ümber-
kruntimine ja sihtotstarbe muutmi-
ne transpordi-, tootmis- ja ärimaa, 
sh nende kombinatsioonidega ka-
tastriüksusteks vastavalt taristuob-
jektide ja hoonete täpsetele asu-
kohtadele. Detailplaneering teeb 
ettepaneku üldplaneeringu kohase 
maakasutuse juhtotstarbe ulatusli-
kuks muutmiseks. Lisainfo sigrit.
kasemets@torivald.ee.
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Ikka mõtetes tuleme su juurde, 
koduõuelt otsime su jälgi, 
lindude laulus kuuleme su häält, 
tuules tunneme su puudutust. 
                                    D. Kareva

Siiras kaastunne kallile Reedale 
abikaasa

Ülo ILVESE

lahkumise puhul. 

Inga, Anu, Kaja, Katrin, 
Kristi, Karin, Kadri, Ruth, 

Reet, Ege ja Tiiu

Aeg ühiseid rõõme 
ja muresid ei mata, 
aeg kaunimad ajad 
meelde jätab.

Mälestame kallist klassiõde

Maret MERELTIT

1951. a Koidula kooli 
11.c klassi tüdrukud

Mälestame kallist

Vello RUUSMANNI
2. VII 1935 – 5. XII 2011

85. sünniaastapäeval.

Lesk, lapsed, 
lapselapsed peredega

Me südames 
sa ikka elad,
jääd mõttes 

meie keskele.

Kõik tuled kustutas öö 
ja täis sai eluring ...
Mälestame kallist 

Ellen ROOSNAT
Südamlik kaastunne tütardele 
peredega.

Perekond Kuuskmann

Tähtede avarus ääretult lai, 
ei valu, ei vaeva, vaid õhkõrn pai ...

Õilme Vaabel, siiras kaastunne 
Sulle Sinu leinas.

Lauluselts Mõnusalt

Siiras kaastunne Maimole ja 
kõigile lähedastele kalli

Märt HUNDI

surma puhul. 

Maive, Ruudo ja Marguse pere

Avaldame kaastunnet kallile 
õpetaja Ehale poeg

Ardo KUUSE

kaotuse puhul. 

Tali kooli 1979. a lend

Avaldme kaastunnet 
Toivo Oidermanile tema leinas.

Arvo ja Andrus

Mälestame head sõpra 

Märt HUNTI
Avaldame sügavat kaastunnet 
omastele. 

Männiku Talukambri 
mälumängijad

Avaldame kaastunnet 
Sander Peremehele ema

Järvi PEREMEHE

kaotuse puhul.

Lääne prefektuur

Leiname unustamatut sõpra 

Ool VAHERIT

Avaldame kaastunnet tütrele 
perega. 

Hille, Vello, Tiina, Aare

Avaldame sügavat kaastunnet 
Reet Ilvesele perega nende 
leinas.

Pärnu Kuninga Tänava 
Põhikooli pere

Avaldame sügavat kaastunnet 
Jagnale ja Maarikale isa

Märt HUNDI
kaotuse puhul. 

Gea ja Kilti peredega, 
ristiema Valve

Mälestame hooldekodu 
pikaaegset juhatajat

Maret MERELTIT
Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Tammiste Hooldekodu

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet lähedastele sooja 
südame ja kauni hingega 

LIISI 
lahkumise puhul.

KLT Koduhoolduse pere

Südamlik kaastunne Ehale kalli 
poja

Ardo KUUSE
kaotuse puhul. 

Klassikaaslased 
Kilingi-Nõmme KK 16. lennust

Mälestame alati sõbralikku ja 
abivalmis majanaabrit

Ool VAHERIT
Kaastunne omastele. 

KÜ Häädemeeste Pärnu mnt 9 
elanikud

Mälestame endist kaastöötajat

Ivo VUNKI
ja avaldame kaastunnet 
Kaidole perega.

Luua Metsanduskooli 
Tihemetsa metskond

Sulle anti uni nii pikk,
tähtede sära ja igavik ...

Teatame kurbusega, et on lahkunud 

Salme OIDERMANN
21. VII 1937 – 30. VI 2020

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine 4. VII kl 12 Viimse Tee kabelis Sillutise 4.
Põrm tuhastatakse.

Teatame sügava kurbusega, 
et on lahkunud kallis poeg, 

vend ja onu

Ivo VUNK
17. XI 1978 – 29. VI 2020

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine 4. VII kl 13 
Saarde kabelis.

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 €, tur-
babrikett 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.

Kuiv küttepuu. 529 2284.

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

Killustik, liiv, muld veoga. 
5349 6339.

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

Küte 3 m, halupuud 30–60 cm, 
võrgud, katlasse saar, hind al 21 €/
rm. 5620 8210.

Küttepuud (3 m) ja halupuud 
(30–60 cm). 5669 0234.

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

Müüa liiv, killustik, kruus, 
freesasfalt, sõelutud muld.

Tel 502 9845.

Küttepuud (ka kuivad). 5595 9144.

Küttepuud veoga. 5349 0394.

Küttepuud veoga. 5800 1397.

Küttepuud, halumasinateenus. 
5620 8231.

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

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

Muld, liiv, kruus, killustik.
5826 4046.

Voodrilaud.ee, parim hind. 
513 2021.

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

Poolkuiv lepp 40 €. 5301 8317.

PVC-aknad, klaaspaketid. Margus 
Aknad OÜ, Turba 2, tel 443 4214, 
5663 3327.

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

KÕDUSÕNNIK 30 kg/kott. KUIV 
KÜTTEPUU: 30, 40, 50 cm võrkko-
tis. Tel 523 8852, Tammaru Farm.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

Kvaliteetsed halupuud. Tel 
507 0727.

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

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

Müüa maasikad. Tel 5784 3236.

Müüa põranda-, voodri- ja ehitus-
laudu. Mitmesugused laiused. Ve-
du tasuta. Tel 506 4651.

Müüa soodsalt rohelist sügavim-
mutatud terrassilauda. Lisainfo te-
lefonil 5596 8715.

Müüa puitbriketti. Tel 5618 4138.

Müüa kase jämedat küttepinda, 
30 cm (38 €/m³) ja 50 cm (36 €/m³). 
Vedu hinnas alates 4 m³! Tel 
5346 1200.

Müüa toored halupuud. 5349 5658.

Hobuse kõdusõnnik. 5595 9144.

OST

Tel 502 0471, 447 3672
info@vesmel.ee
www.vesmel.ee

Ostame üle Eesti
• metsakinnistuid
• kasvava metsa 
   raieõigust

Pakkuda 4 ha heinamaad. Tornist 
12 km ja hea juurdepääs. 5567 9070.

Miniekskavaatori rent 80 € päev. 
5381 3396.

KOOLITUS

vastuvõtuavaldused
veebikeskkonnas

Leia end!

Muudad elukohta?
Kolid suvekoju?

Ära peata lehetellimust,
vaid suuna see ümber!

Selleks helista 666 2525 või
kirjuta levi@postimees.ee

ning vormista tellimus ümber
lisakuludeta.


