
8. JUULI 2020 Pärnu Postimees | KUULUTUSED

Avaldame sügavat kaastunnet 
Ene Rätsepale tema leinas.

Tori hooldekodu töökaaslased

Aeg ühiseid muresid ja rõõme ei mata,
aeg kaunimad ajad meelde jätab.
Südamlik kaastunne Viktorile 
armsa õe 

Marge KENDRA
kaotuse puhul. 

Rahvatantsurühm Lendar

Avaldame kaastunnet Jürile ja 
tema perele

Leo POLTANI

lahkumise puhul. 

Perekond Evestus

Mälestame kursusekaaslast

Siiri RAUKI

1970. a TÜ lõpetanud bioloogid

Südamlik kaastunne Kadile, 
Veikole, Oskarile, Oliverile 
armsa poja ja venna ning 
lähedastele

Kuldar KÄÄRI
kaotuse puhul. 

Harri, Sille, Birgit

Südamlik kaastunne perele 
kalli isa, vanaisa ja vanavanaisa 
ning kõigile lähedastele

Leo POLTANI
kaotuse puhul. 

Heli ja Fred perega

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

Pakume tööd pagar-kondiitrile. 
Töökoht Paikusel. Palk 1000 € bru-
to. 505 9893, lum@hot.ee.

Pärnu Liblika Lasteaed võtab kon-
kursi korras tööle lasteaiaõpetaja: 
eesti keele õpetaja (1,0 ametikohta) 
kahesuunalise keelekümbluse rüh-
ma (nõutav vastava koolituse läbi-
mine). Avaldus, CV, haridust ja 
kvalifikatsiooni tõendavate doku-
mentide koopiad saata 18. juuliks 
2020 aadressil aime.dreimann@
liblika.parnu.ee. Info tel 5561 9373.

Pärnu Ülejõe Lasteaed kuulutab 
välja konkursi järgmiste ametikoh-
tade täitmiseks: ÕPETAJA – 1,0 
lapsehoolduspuhkuse asendaja; 
MUUSIKAÕPETAJA – 1,5 tähtaja-
tud ametikohad; ERIPEDAGOOG/
LOGOPEED – 1,25, neist 1,0 tasan-
dusrühmas. Lapsehoolduspuhkuse 
asendaja ja 0,25 tähtajatu ameti-
koht Väike-Posti majas. Kandidaati-
delt eeldame lapsesõbralikkust, 
meeskonnatööoskust ja koostöö-
valmidust. Nõutav vastavus kvalifi-
katsiooninõuetele. Kandideerimi-
seks saata CV, avaldus, haridust 
tõendava dokumendi koopia hilje-
malt 17.07.2020 aadressil Noorte 
väljak 1, 80032 Pärnu või digiallkir-
jastatuna kulli.petker@ulejoe.
parnu.ee. Info tel 5199 2260.

Autode kokkuost. 553 3060.

Üürin pikemaks ajaks 2-3toalise, il-
ma mööblita korteri, soovitav 1.-2. 
korrus. Tel 5890 6865

Müüa 2toal krt, 5380 0667.

Müüa maja Pärnus, sobib ettevõtli-
kule perele. Esimesel korrusel töö-
pinnad, teisel elupinnad. Info 
564 4633.

Noor rahuliku loomuga naine soo-
vib võtta üürile pikemaks ajaks 
1–2toalist korterit Pärnu linnas. 
5823 1227.

Aedade, terrasside ja puitkonst-
ruktsioonide ehitus. Värvimis-
tööd. 5663 6946.

Ehitusteenus. 527 8197.

Ehitus, viimistlus, plaatimine. 
5551 6519.

Puit-, palk- ja krohvmaja fassaadi-
de, katuste pesemine, värvimine ja 
taastamine. Tel 5301 1038.

Murutraktori, -niiduki remont, 
hooldus. Teen ka keevitustöid. 

5676 9201.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 
24 h.

Kaeveteenused. Pärnu, 5190 6504.

Korteriremont. 5569 7588.

Metsa ja võsa väljaveoteenus 
MTZ traktoriga, vedav käru ja 
mast 8,3 m. Tel 552 6345.

Kopplaadur. 5609 9918.

Maaküttetorustiku puurimine kit-
sastes tingimustes. Projekt ja kon-
sultatsioon hinna sees. Puurkaevu-
de ja veevarustuse rajamine. 
Baltipuurkaev.ee, tel 521 7415, 
504 2999.

• muru niitmine • trimmerdamine
• istutus- ja haljastustööd

• sõelutud mulla müük
• prahikonteinerite tellimine
   ja objektide koristusteenus

Tel 5862 6788 | info@proteenused.ee

MAALRITÖÖD, TAPEETIMINE.
5456 3180.

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

Soojustame ja krohvime majade 
fassaade. Tel 5348 7655.

Veod porte+kraana. 507 3151.• Maakütte paigaldus

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

KOPPLAADUR-KALLUR. Tel 
5826 4046.

Ohtlike ja suurte puude langetami-
ne. 517 5783.

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

Vajad litsenseeritud korstnapühki-
jat? Töö ... ja korralik. Pärnus ja 
Pärnumaal. Venno, 5553 8682.

Kadri Voorand “In Duo with Mih-
kel Mälgand“ 22.07 kl 20 Ammen-
de villas Pärnus. Piletid Piletilevist.

Tori Vallavalitsus teatab Tori Valla-
valitsuse 17. juuni 2020 korralduse-
ga nr 447 algatatud detailplanee-
ringust Tori vallas Eametsa külas 
asuva l  He l le  k inn is tu l 
(73001:001:0574). Planeeringuala 
suurus on 55 172 m², sihtotstarbe-
ga maatulundusmaa. Planeeringu-
ala asub Eametsa külas külgnedes 
lõunast elamuarendusega, lääne 
suunas asub endine suvilate piir-
kond, põhja ja ida pool maatulun-
dusmaa sihtotstarbega Mellu-
ka-Anni (73001:001:0812) ja Mägra 
tee 4 (73001:001:1392) ning Suvila-
te tee 25 (73001:001:0799) kinnis-
tud. Juurdepääs planeeringualale 
lahendatakse Mägra tee ja Suvilate 
tee kaudu. Kinnistu on hoonesta-
mata. Detailplaneeringu koostami-
se algatamise eesmärgiks on Helle 
kinnistu jagada elamumaa sihtots-
tarbega kruntideks, määrata hoo-
nestusalad ja ehitusõigus elamute 
ning abihoonete ehitamiseks, sa-
muti ehitiste ehituslike ja arhitek-
tuuriliste ning kujunduslike tingi-
muste ning tehnovõrkude ja -raja-
tiste asukoha määramine. Kehtiva 
Sauga valla üldplaneeringuga on 
määratud alale väikeelamumaa 
juhtotstarve, mille kohaselt on alal 
lubatud kuni 2korruselised elamud, 
krundi minimaalne suurus 1200 m², 
suurim lubatud täisehitusprotsent 
kuni 20% krundi pinnast ning suu-
rim lubatud hoonete arv krundil 4 
(elamu ja kuni 3 abihoonet). Uute 
elamute kavandamisel tuleb arves-
tada nende sobivust ümbruskonda 
ja harmoneerumist olemasoleva 
asustusega. Detailplaneeringuga ei 
muudeta Sauga valla kehtivat üld-
planeeringut. Keskkonnamõju hin-
damise ja keskkonnajuhtimissüs-
teemi seaduse (KeHJS) § 33 lg 2 p 
4 kohaselt tuleb keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (KSH) alga-
tamise vajadust kaaluda ja anda 
selle kohta eelhinnang, kui koosta-
takse detailplaneering uue elura-
jooni arendamiseks. Täpsem info 
tel 5198 4663, piret.kallas@torivald.
ee.

Seoses plaaniliste töödega vee-
torustikel toimub veekatkestus 9. 
juulil 9–13 Põdra tänaval Käo ja 
Merimetsa tänava vahelisel lõigul. 
Palume vabandust ajutiste ebamu-
gavuste pärast. Info 445 5660.

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.

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

Killustik, liiv, muld veoga. 
5349 6339.

Kuivad klotsid 60 l kotid 2,50 tk. 
Tel 5593 1130.

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.

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

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

Küttepuud veoga. 5342 4988.

Küttepuud veoga. 5349 0394.

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

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

Muld, liiv, kruus, killustik.
5826 4046.

Septikute ja biopuhastite müük ja 
paigaldus. Müük Ehitajate tee 8/1 
Pärnu. Tel 5559 9009, Septikuabi.
ee.

Kvaliteetne puit
viimistluseks otse tootjalt

info@eldurpuit.ee • Tel 503 3536
www.eldurpuit.ee

• Aialipid
• Voodrilauad
• Liistud, karniisid
• Saematerjal
• Höövelpuit
• Värvimine

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

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

Müüa puitbriketti. Tel 5618 4138.

Müüa kuivad küttepuud (50 cm 
lepp), hind 42 €/rm. 5646 0518.

Müüa kuivatatud kase kütteklotsid 
25 €/rm, 509 9151.

Müüa toored halupuud. 5349 5658.

Müüa Võrtsjärve marineeritud an-
gerjat 450 ml purgis. Tel 5346 9024.

Vanametalli ost. 5672 2716.

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.


