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Häädemeeste vallavalitsus kuulutab välja
konkursi 
LASTEKAITSESPETSIALISTI 
ametikoha täitmiseks.
Lastekaitsespetsialisti põhiülesandeks on Häädemeeste 
valla laste õiguste ja huvide kaitsmine  vastavalt laste-
kaitseseadusele ning lastega perede toimetuleku 
soodustamine.
Kandideerimiseks esitada taotlus koos avalikus teenistu-
ses töötamise nõuetele vastavuse kinnitusega, elulookir-
jeldus sh töö- või teenistuskäik (CV) ja haridust tõenda-
vate dokumentide koopiad hiljemalt 24. oktoobriks 
2021 e-aadressile haademeeste@haademeeste.ee 
märgusõnaga „Lastekaitsespetsialist“.
Kuulutuse  tervikteksti  ja  ametijuhendiga  on  võimalik  
tutvuda  valla  veebilehel 
https://haademeestevald.kovtp.ee/. 
Täiendavat informatsiooni täidetava ametikoha kohta 
saab telefonil 5340 8385.

Kent Kirikal +372 524 4013
Kinnisvaramaakler  kent@koskkinnisvara.ee

MEIE KLIENTIDE OSTUSOOVID PÄRNUS, 
SOBIVUSEL KIIRE TEHING!
• Maja Sindi-Paikuse piirkonnas, kuni 190 000 € 
• 2toal korter Pärnu kesklinnas/rannas, kuni 65 000 € 
• 3–4toal korter Pärnus, eraldi toad, kuni 85 000 €

Avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele

Ivari NIINEMÄE

kaotuse puhul.

Tori vallavolikogu
Tori vallavalitsus

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

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

Alver PAUGUSE

kaotuse puhul.

Ulvi, Aivi ja Anne peredega

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

Elle TIGASSON

Sügavas leinas mälestan head 
pinginaabrit ja sõbrannat. 
Südamlik kaastunne omastele. 

Silva

Tähtede taga koidab sul taevas, 
vaikne lootus sul täide seal läeb … 

Teatame sügava kurbusega 
meie armsa

Vello FOGELI
20. II 1938 – 28. IX 2021

surmast.

Leinavad pojad peredega.

Ärasaatmine pereringis.

Avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele 

Vello FOGELI

lahkumise puhul.

KÜ Riia mnt 76

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Helmi Lehtlale 
tema leinas.

Naabrid Erm, Veeris, Kaldma

Meie siiras kaastunne kõigile 
lähedastele kalli ema, vanaema 
ja vanavanaema
Hilda-Johanna LAANEÄÄRE
kaotuse puhul.

Head sõbrad ja 
naabrid Mõnuverest

Südamlik kaastunne Urvele ja 
Sirlyle perega kalli ema ja 
vanaema 

Helga SEIRE
kaotuse puhul.

Kaja, Rando, Lii, 
Niina, Aivi ja Margit

Sügavas leinas mälestan 

Virve KARU
Avaldan siirast kaastunnet 
tütardele peredega ja õe 
perele.

Maia

Südamlik kaastunne sulle, 
kallis Ingrid, isa

Arvi LILLESE

kaotuse puhul.

Merle, Peeter, Anne, Toomas

Kallis Ingrid, sügav kaastunne 
sulle ja sinu perele kalli 

Virve KARU

kaotuse puhul.

Tiina ja Ragnar lastega

Kallis Aita. 
Meie südamlik kaastunne 
armsa ema
Hilda-Johanna LAANEÄÄRE 

(Kakko)
kaotuse puhul.

Majanaabrid Kooli tn 13

Armas Liina. Meie kaastunne 
sulle ja sinu perele

Ellik VISTERI
lahkumise puhul. 

Pärnu linnavalitsuse 
sotsiaalosakond

Kõik, mis elus kaunis oli, jääb elavaks.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Marikale perega

Toivo KAUERI
surma puhul.

Ljuba ja Karla peredega

Mälestame kallist ja väga 
abivalmis naabrimemme

Asta MERESMAAD

Kaja, Siim, Kaspar ja Mihkel

Su kodu on nüüd seal, kus Linnutee. 
See helendav rada, see tähine kee ...
Mälestan toredat sõbrannat 

Ellik VISTERIT
Südamlik kaastunne Evele 
perega.

Mare

Siiras kaastunne Marikale kalli

Toivo KAUERI

kaotuse puhul.

Anne, Lembit lastega

Südamlik kaastunne Kairile 
lähedastega

Elda LUSIKU

lahkumise puhul.

Paavo perega

Reiki II astme kursus 14.10 kell 
17.00. Tel 528 1454, Eha.

Anda üürile 1toal ahik krt. 
5388 4631.

Üürile 2toal ahik möbl krt. 
5379 9263.

Kõik Vene ja lääne ratastraktorid. 
5787 6262.

Müüa heina 10 € rull, 514 4171.

Autode kokkuost, 553 3060.

Autode ost, tel 5693 2565.

Müüa heas korras Ford Focus 2001. 
a. Autol on kehtiv kindlustus ja teh-
niline ülevaatus. Tel 5567 6074.

Ostan vanu seisma jäänud, sõit-
vaid ja mitte sõitvaid autosid ja 
tehnikat. 5894 3011.

22 m korvtõstuk. Ohtlike ja suurte 
puude langetamine, rennide pu-
hastamine. 517 5783.

Boilerite puhastamine, vahetus, 
santehn tööd. 5554 3185.

Duširuumide ehitus, plaatimine, 
santehnilised tööd. 5674 7968.

Eakate kodune hooldamine Pär-
nus, 5870 1932.

Ehitus ja kõik remonditööd, 
5803 3307.

Ehitus, viimistlus, plaatimine. 
5551 6519.

Ehitus ja lammutustööd , 
5822 2182.

Elektritööd. 5805 3625.• Maakütte paigaldus

Kaardid ennustavad 24/7. Tel 
900 1727.

Korstnapühkija Venno. Töö hea ja 
korralik. Litsents. 5553 8682.

Muruniitmine ja trimmerdamine. 
Tel 5913 7025.

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

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.

Tapeet imine ,  maal r i tööd. 
5674 7968.

TÖÖ SAEMEHELT. 5192 1752.

Pudi-padi äravedu tasuta. 
510 0859.

Väikeekskavaatori (2,7 t) ja treileri 
rent juhiga/juhita. 5662 6352, 
524 4342.

Soodsaima hinnaga kopatööd, 
509 3400.

Tori vallavalitsus korraldab Tori 
valla põhjaosa tuuleenergeetika 
eriplaneeringu asukoha eelvaliku 
lähteseisukohtade ja keskkonna-
mõju strateegilise hindamise välja-
töötamise kavatsuse avaliku välja-
paneku 18. oktoober kuni 16. det-
sember 2021 ja avaliku arutelu 
18.01.2022 kell 18 Suigu seltsima-
jas (Tootsi tee 6, Suigu küla). Avali-
kul väljapanekul olevate materjali-
dega saab tutvuda alates 
18.10.2021 Tori valla veebilehel 
https://www.torivald.ee/valla-poh-
jaosa-tuuleparkide-eriplaneering, 
Tori vallavalitsuses (Pärnu mnt 12, 
Sindi linn), Sauga teenuskeskuses 
(Selja tee 1a, Sauga alevik), Are 
teenuskeskuses (Pärivere tee 17, 
Are alevik) ja Tori teenuskeskuses 
(Selja mnt 2, Tori alevik) nende lah-
tiolekuaegadel. Arvamusi/ettepa-
nekuid avalikul väljapanekul oleva 
dokumendi kohta palume esitada 
hiljemalt 16.12.2021 e-posti aad-
ressile tori@torivald.ee või kirjali-
kult Tori vallavalitsusele (Pärnu 
mnt 12, Sindi linn, 86705 Tori vald). 
Eriplaneeringu eesmärk on välja 
selgitada sobivad asukohad nüü-
disaegsete tuuleparkide ja nende 
toimimiseks vajaliku taristu rajami-
seks. Planeeringuala paikneb Tori 
valla põhjaosas 201,6 km² suurusel 
alal.

Seoses plaaniliste töödega vee-
torustikel on veekatkestus 6. ok-
toobril 9.30–13.00 Lennuki tänaval 
Kalevi pst ja Merimetsa tn vahelisel 
lõigul. Palume vabandust ajutiste 
ebamugavuste pärast. Info 
445 5660.

Kuivad kase-, haava- ja musta lepa 
pinnud, klotsid 0,25, 0,3, 0,5 m ala-
tes 25 €/m³ ja 5 võrgust; killustik, 
liiv, must muld, multš, turvas. Ve-
du. Pärnuveod.ee, tel 5349 2771.

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

30–50 cm kuiv hall lepp ja toores 
must lepp veoga. 517 5783.

30 cm ja 40 l: kuiv lepp 2,65 €, kuiv 
kask 3,10 €. Alusel: puitbrikett 960 
kg, turbabrikett. Hele pellet 975 
kg. Vedu tasuta. 5373 3626.

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

Lepa turul müügil kardinad.

Kuiv küttepuu. 5696 2913.

Küttepuu veoga (ka kuivad), al 36 €. 
5800 1397.

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

Puitbrikett, 3 sorti; kuivad ahju-
puud. Kaminapuud võrgus. 
512 0411.

Kvaliteetsed halupuud. Tel 
507 0727.

Müüa ahjutellised 300 tk (paken-
dis) + 50 šamottkivi 150 €. Tel 
5563 2291.

Otse tootjalt 6 ja 8 mm premium- 
pelletid, pakitud kandiline kasebri-
kett, pakitud kandiline turbabri-
kett, pakitud kivisüsi, kuivad küt-
teklotsid. Vedu. Tel 506 8501.

ENSV kunsti (maal, graafika), 
keraamikat (vaasid, kujud jm), 
lauahõbedat, ehteid, märke jm, tel 
5564 3635.

Ostan vanu raamatuid, maale, 
graafikat, münte, postkaarte, pa-
berraha, mööblit, nõusid, märke 
jne. Tel 5829 9810.

Tootsi Turvas 
ostab:

kasvavat
ja tee äärde 
virnastatud 

võsa

Tel 526 9639
kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

Ära anda kits. 5623 1963.

Kuulutusi
ja leinateateid 

saab tellida

24h
internetis

parnu.postimees.ee


