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Ootame liituma
KESKKONNAKAITSEINSPEKTORIT

Hoiad ja kaitsed Eestimaa loodust Pärnumaal, tehes järelevalvet kalanduse valdkonnas. Viid 
läbi erinevaid menetlustoiminguid: rikkumiste tuvastamine, väärtegude menetlemine, 
keskkonnakahjude arvestamine. Lahendad oma töövaldkonnaga seotud avaldusi ja teateid.
  
Miks tulla tööle Keskkonnaametisse?
• pakume väljaõpet ja erialaseid täiendkoolitusi; 
• ülesannete täitmisel on sulle abiks kogenud kolleegid ja mentor;
• töö on huvitav ja mitmekülgne, palju on liikumist looduses;
• meil on puhkus 35 päeva;
• hoolime oma töötajate tervisest ning toetame tervise edendamist;
• meil on paindlik tööaeg.

Kandideeri kindlasti, kui sul on: 
• kõrg- või eriharidus keskkonnakaitse (kalandus) või õiguse valdkonnas; 
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
• valmisolek end eri seaduste ja määrustega kurssi viia;
• kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime ning hea pingetaluvus;
• koostöötahe ja väga hea suhtlemisoskus;
• hea füüsiline vorm (suur osa tööajast on välitingimustes);
• B-kategooria juhtimisõigus.

Kasuks tuleb väikelaevajuhi tunnistus.

Palk: 1350 eurot (bruto).
Tööaeg: täiskoormus summeeritud tööaja arvestusega.
Töö asukoht: Roheline 64, Pärnu.

Ootame sinu CV-d ja motivatsioonikirja 18. juuniks 2021 e-posti aadressile
cv@keskkonnaamet.ee või kandideeri meie kodulehe kaudu.

Lisainfo: Pärnumaa büroo juhataja Toomas Õmblus, 525 1507

Loome ja hoiame koos head elukeskkonda!

Quant Estonia OÜ on rahvusvahelise ettevõtte Quant AB tütarettevõte 
Eestis. Pakume oma klientidele tehnilise korrashoiu teenust ja tuge 
seadmete investeeringuprojektide teostamisel.
Rohkem infot: www.quantservice.com

Kas sa oled süsteemne ja lahendustele orienteeritud? Kas arvad, et 
õige suhtumisega on võimalik saavutada kõike? Usume, et meie edu 
võti on motiveeritud ja koolitatud töötajad. Usume, et iga päev on 
võimalus teha midagi paremini. Kas oled valmis meiega liituma?

Otsime TÖÖDEJUHATAJAT
oma Pärnu üksuse meeskonda

Töö kirjeldus
• vineeritehase tootmisseadmete korrashoiu- ja parendustöö-
  de planeerimine, kontroll ja analüüs
• hooldustööde juhtimine
• töö eri andmebaasidega
• osalemine tehniliste parenduste väljatöötamisel

Ootused kandidaadile
• tehniline haridus ja/või tehnikaalane töökogemus
• tehniliste jooniste lugemise oskus
• valmisolek aktiivseks meeskonnatööks
• teadmised tööga seonduvatest ohutusnõuetest
• süsteemsus ja kohusetundlikkus, iseseisvus ja lahendustele
  orienteeritus 
• eesti keele oskus ja inglise keele oskus suhtlustasandil

Ettevõte pakub pikaajalist ja stabiilset töösuhet, nüüdis-
aegset töökeskkonda ja töövahendeid, erinevaid tööandja 
soodustusi, tööalast koolitust ja koostöö kogemust rahvus-
vahelises ettevõttes.

Lisainfo
• töökoht asub Pärnus, täistööaeg
• CV-le palume lisada kaas- või motivatsioonikiri

Kontakt: Liina Reigo, tel 58626302, CV saata e-posti aadressil 
estonia@quantservice.com.

SISETÖÖDE
ELEKTRIK

TASEMEKOOLITUSE VASTUVÕTT 
2021/22. õppeaastaks

Õppetöö algus: 1. september 2021

õppemaksuta
statsionaarne töökohapõhine õpe
õppeaeg 2 aastat
6–7 kuud koolis õhtune teooriaõpe
ülejäänud aeg ettevõttepraktika

õppemaksuta
statsionaarne töökohapõhine õpe
õppeaeg 1 aasta
4 kuud koolis õhtune teooriaõpe
7 kuud ettevõttepraktika

TURVASÜSTEEMIDE
TEHNIK

õppemaksuta
statsionaarne töökohapõhine õpe
õppeaeg 9 kuud
3 kuud koolis õhtune teooriaõpe
6 kuud ettevõttepraktika

AVALDUSTE vastuvõtt 01.06.–15.08.2021. 

Peale avalduse esitamist ootame teid kooli, et teha koopiad dokumentidest 
(ID-kaart või pass, haridusdokumendid, nimemuutuse korral ka vastav tõend).

Lisainfo tel 442 0480.

Avalduse saate esitada kooli koduleheküljel saksatk.ee 

KUJUNDAJA
(Erasmus+ projekti ja meie riiklikul toel)

AVALDUSTE vastuvõtt 01.05.–15.08.2021. 
Avalduse saate esitada kooli koduleheküljel saksatk.ee 
või esitada  otse Pärnumaa Puuetega Inimeste Kojale 
meili teel (parnukoda@gmail.com) – Toomas Mihkelson.

Kujundaja töö sisu on info loominguline 
visualiseerimine ja modelleerimine. Arvuti abil 

veebilahendustele.  Lõpetajad saavad rakendust 
organisatsioonide brändi ja imago loomisel.

Ootame õppima normintellektiga liikumis(ke-
ha)puudega isikud, kes on omandanud põhi- või 
keskhariduse. Õppimine on tasuta ja kestab 2,5 
aastat. Kool kindlustab õpilased vajaduse 
põhjal  arvutite  ja  tarkvaraprogrammidega 
kogu õppetöö vältel. Parimatele makstakse 
õppetoetust. Õppetöö toimub üheksa kuu vältel 
e-õppe vormis. Kord kuus kogunetakse üheks 
päevaks kontaktõppeks. Kompenseeritakse 
transpordikulu. Peale üheksakuulist teooriõpet 
asuvad õpilased kaugtöö vormis praktikale 17 
kuuks ettevõtete juurde. 

Peale avalduse esitamist ootame teid või teie 
esindajat kooli, et teha koopiad dokumentidest 
(ID-kaart või pass, haridusdokumendid, 
nimemuutuse korral ka vastav tõend, arstliku 
ekspertiisi otsus puude raskusastme määramise 
kohta). Vajalik on saata motivatsioonikiri teemal 
„Miks tahan seda eriala õppida?“          e-posti 
aadressile dts@saksatk.ee

VESTLUS toimub vahemikus 16.08–19.08 veebi teel 
ZOOM keskkonnas. Täpne kuupäev ja kellaaeg 
selgub dokumentide esitamisel. 
Lisainfo tel 442 0480.

FBs grupp
LAOMÜÜK - 

       Uued hooajariided 
Soomest 

    (Pärnu, Haapsalu, 
Märjamaa, Rapla)

 

 

Ändi tee 18, Tüki küla, Tartu
Lisainfo tel 552 9369, e-post aiasober@aiasober.ee, 

www.aiasober.ee

PIDULIKE HINDADEGA:
Püsililled ja maitsetaimed 9 cm potis 1,95 € 

Roosid 2-aastased 3-4 l potis 13,95 €
Elupuu Smaragd (kõrgus 25 cm) 5,75 €/tk  4,75 €/tk

Ette kasvatatud liiliad 2-3 €/tk
Floksid 1,95 €/tk • Floksipotid 3 l 5,75 €/tk

Lisaks fuksiad, iirised, päevaliiliad,
salveid, pojengid ja palju muud ilusat.

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322.

Üürile 2toal möbl krt. 5379 9263.

Üürin 1–2toal korteri Pärnus otse 
omanikult. Tel 5557 1291.

Vastuvõtt Elleri kooli. Heino Elleri 
muusikakool ootab põhikooli ja 
gümnaasiumi baasil õpilasi õppi-
ma klassikalise, rütmi- ja pärimus-
muusika erialadele. 28. juunil kl 11 
konsultatsioonid, kl 14 solfedžo 
test. 29. juunil alates kl 10 eriala ek-
samid. Täpsemalt kodulehel tmk.
ee.

EKRE Pärnumaa üldkoosolek era-
konna liikmetele on laupäeval, 
12.06 kell 10 Strandis. Külas Mart 
Helme, Alar Laneman ja Mart Jär-
vik.

Raamatuost.ee. Hinnad alates 
2 eurost.

Hobuse kõdusõnnik. 5595 9144.

Rendile anda 14 ha püsirohumaad
Veeliksel. 5348 9923.

Autode kokkuost, tel 5693 2565.

Seismajäänud sõiduki ost, 
5679 3622.
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Metsä Forest Eesti AS
ostab kasvavat metsa, metsamaad,
palke ja paberipuitu, küttepuitu ja
raidmeid
Tel 509 0200, 511 8671
e-post eesti@metsagroup.com
www. metsaforest.com/ee

Mõni hetk on valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe väga-väga valus ... 
                                               J. Tätte

Avaldame kaastunnet Karinile 
ema

Vaike KUMARI

kaotuse puhul.

Mirle lastega

Mis tulema peab, see tuleb. 
Kellel otsa saab aeg, see läheb. 
Minnes võtab ta kambrist tule 
ja süütab taevasse tähe ...

Südamlik kaastunne omastele 
kalli

Maimu OJALA

kaotuse puhul.

Perekond Pärn

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb ...

Kallis Milvi. 
Meie siiras kaastunne sulle õe

Elvi PARTSU

kaotuse puhul.

Valve, Mari, Sirje, Heidi ja Hilja

Sinust mälestus me hinges elab.
Sinu hääl meil veelgi kõrvus kõlab. 

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea ... 

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis ema, 
vanaema ja vanavanaema

Milvi PÕDRA
16. XII 1939 – 5. VI 2021

Leinavad lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed.

Ärasaatmine 11. VI kl 12 Arussaare kalmistul.

Nüüd tühi koduõu ja tuba,
lein raske järele vaid jäi ...

On lahkunud

Vello KOHV
9. IV 1961 – 3. VI 2021

Sügavas leinas ema

Avaldame kaastunnet Antile 
venna

Kaarel TÖLBI

surma puhul.

Lehiste ja Lääne

Kaie Parts ja su pere, avaldame 
teile siirast kaastunnet ema ja 
vanaema kaotuse puhul.

III patrulligrupp

Sügav kaastunne Jannole ja 
Jaanile ema ning perele kalli

Lea NAISSAARE

kaotuse puhul.

Hanna-Carita, Inga, Roland

Mälestame sõbralikku 
naabrinaist

Vaike KUMARIT
Siiras kaastunne kõigile 
lähedastele.

Egne ja Allan

Südamlik kaastunne Slavikule 
ja Katrinile ning kogu perele 
kalli 

Valentin PEETSONI
surma puhul.

Elle ja Kaljo perega

Keset ilusat kevadist päikesekulda 
sind tee viib sinna, kust tagasi ei 
tulda ...

Kallist elukaaslast
Velvo PÄRNAT

mälestab elukaaslane 
koos poja perega. 

Sügav kaastunne 
Kalev Kumarile kalli ema

Vaike KUMARI

kaotuse puhul.

Georgi meeskond

Kallis Piret. 
Südamlik kaastunne isa

Villu PALMBERGI

kaotuse puhul.

Õendus-hoolduskeskus

Ei ole mõttetult elatud aegu. 
Mõte ei pruugigi selguda praegu.

Kaastunne tütrele

Hannes KULLA
lahkumise puhul.

Mälestab Mehis.

Mälestame naabrit 

Maimu OJALAT

Avaldame kaastunnet 
omastele. 

Perekond Varjak

Mälestame toredat kaaslast

Vaike KUMARIT

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Eakate ühing Elulust

Avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele

Valentin PEETSONI

lahkumise puhul.

KÜ Riia mnt 76

Avaldame kaastunnet Gerdale 
ja tema perele

Tiit TARRE

kaotuse puhul.

Marika, Merle, Anne ja Vally

Südamlik kaastunne 
lähedastele

Pavel VALITI

lahkumise puhul.

Perekond Kask

Südamlik kaastunne Karinile 
perega kalli

Vaike KUMARI

lahkumise puhul.

Katrin ja Ülle

Avaldame kaastunnet 
omastele 

Villu PALMBERGI
kaotuse puhul.

Maaja, Anna, Kreete, 
Hellen, Evi, Aavi, Eedi ja Leo

Surju Kool
ootab 2021/2022. õppeaastast 
oma meeskonda täiskohaga
MATEMAATIKAÕPETAJAT

 
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni

tõendavate dokumentide 
koopiad palume saata 
hiljemalt 15. juuniks
aadressil Uue Kooli,

Surju küla, Saarde vald, 
86401 Pärnumaa või

heidi.kodasma@surju.ee 

Lisainformatsioon
telefonil 502 3790.

Lehe kohvik pakub suvist tööd toi-
dutegemist armastavale koka abile
ning kiirele ja puhtaid nõusid ar-
mastavale nõudepesijale. Info: 
kohvik@lehe.ee või 442 5788.

OÜ Nord Homes puitelementmaja-
de tehas võtab tööle kogemustega 
paigaldaja-ehituspuusepa. Saada 
oma CV aadressil info@nordhomes.
com. Tel 5623 2900.

OÜ Rekkavennad pakub tööd 
CE-juhile Skandinaavia suunal. 
Nädalased ringid. Autodeks Euro 6 
Volvod. 5560 3761.

Pakkuda tööd santehnikule ja san-
tehniku abile. Tel 511 2872.

Pakume tööd öisele puhastustee-
nindajale ranna piirkonnas. Töö-
aeg 21.30–05.00. Tel 5566 2233.

Töömahu suurenemise puhul vajab 
Pärnu sorteerimisjaam (Raba 39) 
sorteerijaid. Töö sisu: taaskasutata-
vate jäätmete sorteerimine (pakend, 
paber ja papp). CV saata steve.
villmann@keskkonnateenused.ee. 
Lisainfo: Kalmer Hunt, 565 1456.

Vajame lisatööjõudu Ahaste toot-
misesse. Pakume tööd keevitajale/
koostajale, lukksepale, pulbervär-
viliinile detailide ettevalmistajale/
riputajale, värvijale. Helistada töö-
päeval 9–17 tel 5664 7334 või kirju-
tada metalboss@metalboss.eu.

22 m korvtõstuk. Ohtlike ja suurte 
puude langetamine. 517 5783.

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

Arboristi tööd, sh ohtlike puude raie. 
Tel 5827 9373, www.soravorav.ee.

Boilerite puhastamine, vahetami-
ne, santehn tööd, 5554 3185.

EHITAME JA REMONDIME, KÕIK 
TÖÖD. 5822 2182.

Elektritööd. 5307 6322.

Kipsbetoonist põrandate valamine 
ja ettevalmistamine. Kasutuskohad 
renoveeritavad hooned, uusehiti-
sed. 512 3941.

Kaardid ennustavad, tel 900 1727.

Kalmistute hooldus, 5886 4471.

Katuste pesu ja värvimine, 
5663 6540.

Kolimisteenus ja prügivedu. OÜ 
Mendorik, 5883 6702.

Kopplaaduri- ja kaevetööd.
5595 9144.

Korstnad ja korstnapitsid, OÜ Sil-
naris. Tel 5595 7096.

Korstnapühkija Venno; töö hea ja 
korralik. Litsents. 5553 8682.

Korstnate ehitus, parandus, pleki-
töö. 5458 3401.

-Katusekattematerjalid
-Vihmaveesüsteemid
-Katuse ohutustooted

Müük ja paigaldus

Tel: 5665 3010
jaanus@weckman.ee

Muruniitmine, hekipügamine, era-
maja korstnapühkimine. 5698 1275.

Muruniitmine ja trimmerdamine. 
Ka suuremad alad. 5689 1332.

Plaatimis - ,  korvimistööd . 
5194 8665.

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

Puksiiriteenus (5 t). Tel 5595 9144.

Puur- ja küttekaevude puurimine; 
pumpade, rauaeraldusfiltrite ja 
septikute paigaldus; vee-, kaevu-, 
kanal isatsioonitööd, www.
baltipuurkaev.ee, tel 521 7415.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.

Salvkaevude puhastamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine. 
5840 0240.

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

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

Terituskeskus! Port Artur 1, II kor-
rus, tel 510 3670.

Trimmeritööd. 5324 3505.

Tänavakivide paigaldus, 5551 9150.

Veod porte + kraana, 507 3151.

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

Juunikuus autopesu Mere 7 bussi-
pargis al 5 €, E–L, hind sisaldab ta-
suta kohvi ja tolmuimeja kasutami-
se võimalust. Route E67 Service.

Kruntide ja heinamaade trimmer-
damine. Tel 5687 6577.

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

RAUAKOLA äravedu (ka väike ko-
gus). 5814 5151.

TÖÖ SAEMEHELT. 5192 1752.

Teeme ehitus-, remondi- ja vii-
mistlustöid, 554 8699.

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

Teen maalritööd. Pahteldusest ta-
peedini. 5832 7543.

Teen väiksemat ehitus- ja maalri-
tööd. 5375 2992.

Terrasside, aiamajade ja aedade 
ehitus! Üldehitus. Survepesu tee-
nused! 5823 2966.

Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehi-
tus, septikute paigaldus. 5349 5065.

Kase- ja musta lepa pinnud, kütte-
puud, klotsid 0,25–0,5, killustik, 
liiv, multš, turvas, muld. Vedu. 
5349 2771.

30–50 cm toored halupuud (lepp, 
must lepp, saar) ja kuiv 50 cm hall 
lepp veoga. 517 5783.

30 cm kuiv lepp 2,50 € / 40 l; 30 cm 
kuiv kask 3 € / 40 l; puitbrikett alu-
sel 130 € / 960 kg; turbabrikett alu-
sel 125 €; heledad pelletid 180 € / 
975 kg. Tel 5373 3626.

Halupuud 30–60 cm, 5349 0394.

Halupuud (30–60 cm) ja küttepuud 
(3 m). 5669 0234.

Halupuud (lepp, kask), 30–50 cm, 
poolkuiv, märg. Hind alates 42 €/
rm (transport hinnas). 505 5171.

Kalmistupingid. Tel 5625 0812.

Kandiline puitbrikett alustel, hind 
alates 125 € / 960 kg. Kohalevedu 
linnas tasuta. 5662 6567.

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

Konservikarbid, kaaned, kaaneta-
jad, roostevabad autoklaavid. Tel 
506 8501.

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

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

Tel 502 9845, 
OÜ Nurme Teedeehitus.

Küte 3 m, halupuud 30–60 cm, 
võrgud, katlasse saar, hind al 18 €/
rm. 5620 8210.

Kütteladu24 – parim valik ja hind 
pakitud materjalile Pärnumaal. Tel 
520 2190.

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

Küttepuud, 529 2284.

Küttepuud (ka kuivad). 5595 9144.

Küttepuud, halumasinateenus. 
5620 8231.

Müüa puitbriketti, tel 5618 4138.

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

Mulla ja liiva müük. 5595 9144.

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

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

Voodrilaud.ee, parim hind. Tel 
513 2021.

Kampaania: otse tootjalt 6 ja 8 mm 
premium-pelletid 179 €; pakitud 
kasepuitbrikett 130 €; turbabrikett
130 €; pakitud kivisüsi 240 €; kui-
vad kütteklotsid võrgus 1,70 €. Ve-
du. Tel 506 8501.

Müüa kvaliteetne halupuu, lepp, 
kask, saar, haab. H al 36 €. 
507 9940.

Kuivad kaseklotsid (30 cm). 
5392 8834.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

Kuivad kasehalupuud 30, 50 cm, 
45 €/rm. 525 0453.

Kvaliteetsed halupuud. Tel 
507 0727.

Lõhutud küttepuud, 5374 7043.

Mesinduse lõpetav inimene 
müüb eesti tarusid, 

mesilasi, mesila inventari, 
väetise külvikut (uus). 

5743 0746 või FB Ats Lehiste.

Müüa ehituslikku saematerjali, 
voodri-, põranda-, terrassilaudu ja 
servamata laudu. Laudade värvi-
mine. Vedu üle Eesti tasuta. Tel 
528 2268, www.mppuit.ee.

Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5196 2628 või 5354 3002.

Müüa toored halupuud. 5349 5658.

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

MULD, LIIV, KRUUS, KILD, FREES-
ASFALT. Tel 516 7789.

Puitbrikett, 3 sorti; kuivad halu-
puud. 512 0411.

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

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

Kvaliteetne halupuu (must lepp), 
vedu. 564 4507.

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

OST

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

Ostame üle Eesti
• metsakinnistuid
• kasvava metsa 
   raieõigust

Kassipoeg 2-kuune. 5354 3849.


