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AS Ecobirch otsib

Ootame sind kandideerima, kui sul on 
tehnilist taipu, oled püsiv ning järjekindel, 
õpihimuline ning oskad töötada nii 
iseseisvalt kui ka meeskonnas.

MEHHATROONIKUT
Sinu peamised tööülesanded on
• automaatika ja elektrisüsteemide korrashoid, 
   ennetav hooldus ja remont
• süsteemirikete ja vigade otsimine ning 
   kõrvaldamine
• tootmisliinide töö efektiivsemaks muutmine ja 
   nende automatiseerimistaseme tõstmine
• pneumo- ja hüdraulikasüsteemide vigade 
   tuvastamine ja kõrvaldamine koostöös 
   mehaanikutega
• suhtlemine seadmete tootjaettevõtete 
   esindajatega 
• töö eri tootjate kontrolleritega ja sagedus-
   muunduritega (Siemens, Mitsubishi, Lenze jne)

Nõudmised kandidaadile
• tööstusautomaatiku või mehhatrooniku 
   töökogemus
• automaatika, elektri või mehhatrooniku 
   eriharidus
• automaatika programmeerimise oskus
• hea suhtlemisoskus, inglise keele oskus 
   erialase info mõistmise tasemel 
• huvi tehnika, tehniliste lahenduste ja uute 
   tehnoloogiate vastu

TÕSTUKIJUHTI
kelle kanda on eri tõstetööd liimkilbi 
tootmishoones ja platsil.

Nõudmised
• oled kohusetundlik ja kogemustega 
   tõstukijuht, omad tõstukijuhiluba
• sul on hea pingetaluvus, oled täpne ja 
   korrektne
• valdad eesti keelt suhtlustasandil

OPERAATOREID
Tööülesanded
• tootmisliini seadistamine ja sujuva töö 
   tagamine oma töölõigus
• valminud toodete kvaliteedi ning vastavuse 
   tagamine etteantud mõõtudele ja kvaliteedi-
   nõuetele
• seadme häälestamine ja hooldamine

Ootused kandidaadile
• omad kogemust tootmises
• valdad eesti ja vene keelt suhtlustasandil

ETTEVÕTE PAKUB
• stabiilset töökohta edukas ettevõttes
• konkurentsivõimelist töötasu
• head töökeskkonda ja toetavat meeskonda
• sportimise ja vaba aja veetmise võimalust

Töö on graafiku alusel kolmes vahetuses.

Kandideerimiseks saada oma CV
e-postile aire.ojala@ecobirch.eu või
kandideeri CV Keskuse kaudu.

Ühendust võetakse ainult väljavalitud
kandidaatidega.

Akende müük: 
+372 329 5650 
www.arugrupp.ee

Treppide müük: 
+372 329 5714 
www.arugrupp.ee
www.stair24.ee

Sise- ja välisuste müük: 
+372 329 5650 
www.arugrupp.ee

Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse
majandusosakond korraldab
avaliku kirjaliku enampakkumise
Põhja-Pärnumaa vallale kuuluva
hoonestatud kinnistu võõrandamiseks:
Sauna kinnistu, asukoht Pärnjõe küla, Põhja-Pärnumaa vald, 
Pärnumaa, alghind 7300 eurot. Kinnistu katastritunnus 
63801:001:0305, registriosa nr 17257250, pindala 4980,0 m2, 
sihtotstarve100% elamumaa.

Enampakkumisel osalemiseks esitada pakkumised paberkandjal 
kinnises ümbrikus hiljemalt 2021. a 15. oktoobril kella 14ks.

Ümbrikule märkida sõnad
“ENAMPAKKUMINE, MITTE AVADA ENNE:

15.10.2021 kell 14.10”

Pakkumises esitatakse: vabas vormis sooviavaldus enam-
pakkumisel osalemiseks, milles märgitakse pakkuja nimi, 
isikukood ja elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress 
( juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, 
kontaktandmed ja asukoht), ostetava kinnistu nimi ja avaldaja 
poolt pakutav ostuhind.

Pakkumine esitada Põhja-Pärnumaa vallamajja aadressil 
Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, 87701 
Pärnumaa.

Pakkumised avatakse vallamaja saalis 15.10.2021 kell 14.10.

Sauna kinnistu kohta saab informatsiooni telefonil 505 6343. 
Kinnistuga on võimalik soovijatel kohapeal tutvuda.

Kinnistu müüakse isikule, kes on pakkunud alghinnast alates 
kõrgeima hinna ja müügileping sõlmitakse notaris üksnes selle 
isikuga, kes on esitanud pakkumuse (ostja). Notaritasud 
maksab ostja.

Maaparandusega tegelev firma pa-
kub tööd töödejuhatajale, trakto-
ristile ja ekskavaatorijuhile. Tel 
502 8579.

Seoses töömahu suurenemisega 
otsime oma meeskonda kogemus-
tega forvarderi operaatorit. Tel 
5340 2570.

Seoses töömahu suurenemisega 
otsime oma meeskonda kogemus-
tega giljotiini operaatorit. Tel 
5340 2570.

Vajame pulbervärvijat, laotöölist
ja CNC-lõikepingi operaatorit
Ahaste tootmisesse. Väljaõppevõi-
malus kohapeal. Vajadusel trans-
port tööandja poolt. Helistada töö-
päevadel kella 9–16 telefonil 5664 
7334 või kirjutada metalboss@me-
talboss.eu.

KOOLITUS

VANALINNA
KOOLITUSKESKUS

Vee 2, Pärnu

Tel 565 3927
www.vlkoolitus.ee

EELKOOL, 6–7 a 
uus rühm alustab 

oktoobris

N kl 17–18.30 

Õpime tähti, 
lugemist, 

kirjutamist, 
arvutamist

Tasuta kursus koosneb loengust, 
arutelust ja sundimatust 

vestlusest kohvilauas. 
Vaba sissepääs.

Täpsem info aadressil
www.parnuimmaanuel.ee või 

telefonil 5554 3232

Mis on elu mõte?

Mida kristlus
täpsemalt
endast kujutab?

Ootame sind pühapäeval, 
3. oktoobril 

kristlikke põhitõdesid 
tutvustavale

ALFA-KURSUSELE

Kursus toimub pühapäeviti 
kell 13 aadressil Henno tn 3 

ja kestab 10 nädalat. 

VANALINNA
KOOLITUSKESKUS

Vee 2, Pärnu

Tel 565 3927
www.vlkoolitus.ee

INGLISE K - A1 
alustab 4.10, 

E kl 17.30, 
hind 3 x 90 €

INGLISE K- B 1.2
vestlus T kl 18

VENE KEEL
N kl 17.30

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.

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

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

Lepapinnud, 1,2 m. 5667 0705.

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

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

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

30 cm ja 40 l: kuiv lepp 2,50 €, kuiv
kask 3 €. Alusel: puitbrikett 190 € / 
960 kg, turbabrikett 150 €. Hele 
pellet 200 € / 975 kg. Vedu tasuta. 
5373 3626.

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

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

Tel 502 9845, 
OÜ Nurme Teedeehitus.

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

Küttepuud veoga. 5342 4988.

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

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

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

Killustik, liiv, muld veoga. 5349 6339.

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

Küttepuud, halumasinateenus. 
5620 8231.

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

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

Voodrilaud.ee, parim hind. Tel 
513 2021.

Ehituslik saematerjal ja kütteklot-
sid. Tel 565 2856.

Kuivad kütteklotsid võrkkotis. Ve-
du tasuta. 502 8836.

Kuivad pakitud kütteklotsid, pellet, 
puitbrikett. Vedu tasuta. Tel 
5383 9215.

Kuiv, poolkuiv ja toores halupuu. 
507 9940.

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

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

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

Hobusesõnnik. Tel 5454 0777.

Kõik Vene ja lääne ratastraktorid. 
5787 6262.

Müüa kartulisaputaja ja 2 ja 3 hõl-
maga täisvintader. 516 3405.

Linnu talu Tagulas Valgamaal 
müüb 9 kuud munenud valgeid 
Nick Chicki ja pruune Brown Nicki 
munakanu 2 €/tk E–L 8.00–13.00. 
Tel 503 1485, 501 7500, 767 9426.
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Armastus sulagu mälestuseks 
ja valu lauludeks ...
                                 R. Tagore

Südamlik kaastunne 
Mall Mihhailovile tema leinas.

Südameapteegi pere

Aeg annab, aeg võtab,
aeg mälestused meile jätab ...

Südamlik kaastunne Astridile ja 
Ingridile peredega armsa ema, 
vanaema ja vanavanaema 

Virve KARU

kaotuse puhul.

Sügavas leinas 
õde Vilma, Kalju, Tiia ja 

Aare laste peredega

Südamlik kaastunne Sirjele ja 
perele kalli

Asta MERESMAA

kaotuse puhul.

Mälestavad Jaan ja Ülle.

Soe sügistuul võttis sul käest, 
teele viis sind ...

Südamlik kaastunne Evele, 
Maiele ja Luulele peredega kalli

Theodor AAVA

kaotuse puhul.

Miku ja Lillemaa pered

Kesk sügislehtede kulda 
sa läksid teele, 
kust tagasi ei tulda.

Mälestame toredat 
naabrimeest

Toivo KAUERIT

Tunneme kaasa lähedastele.

Hõbeda küla naabrid

Sa olid nagu päikene 
ja paistsid südame – 
ja kadusid kui päikene 
öö musta hõlmasse.

Mälestan armast ja head 
inimest

Elle TIGASSONI

Südamlik kaastunne 
perekonnale ja kõigile 
lähedastele nende korvamatus 
ja valusas leinas.

Epp

Me südameis sa ikka elad, 
jääd mõttes meie keskele ...

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis ema ja vanaema

Helve NIINE
13. X 1942 – 29. IX 2021

Leinab poeg perega.

Ärasaatmine 3. X kell 14 Viimse Tee kabeli saalist Sillutise 4 
Uulu kalmistule.

Teatame kurbusega, et lahkus 
meie kallis ema ja vanaema

Marta PETERSON
2. IV 1949 – 25. IX 2021

Leinavad lapsed ja lapselapsed.

Ärasaatmine 2. X kell 13 
Hingemaa leinasaalist, 

Haapsalu mnt 48, 
Vana-Pärnu kalmistule.

Me südameis sa ikka elad, 
jääd mõttes meie keskele ... 

Teisel surma-aastapäeval 
mälestame meile kallist

Tiina KLAUSENIT
16. I 1974 – 30. IX 2019

Lähedased

Kallis Kairi Lusik. 

Minu südamlik kaastunne 
sulle sinu leinas.

Ljudmila Tamar

Südamlik kaastunne Helemaile 
lastega ja lähedastele kalli

Antti ILDI

lahkumise puhul.

Tarmo, Katrin, Diana

Avaldame sügavat kaastunnet 
Ingrid Lillesele kalli isa

Arvi LILLESE

lahkumise puhul.

Marika perega

Südamlik kaastunne Margusele 
kalli ema

Elle TIGASSONI

kaotuse puhul.

Kärt perega

Avaldame sügavat kaastunnet 
õpetaja Ingrid Lillesele tema 
leinas.

Paikuse kooli 4.a klass

Meie südamlik kaastunne 
lähedastele

Hilda-Johanna LAANEÄÄRE

kaotuse puhul.

Jaak, Tiiu, Meelis ja Heino

Südamlik kaastunne 
lähedastele

Virve KARU

kaotuse puhul.

Eakate ühing Elulust

Meie südamlik kaastunne 
Kairile, Getterile ja Merlele 
armsa ema ja vanaema

Elda LUSIKU
kaotuse puhul.
Mälestavad naabrid Merle, Argo, 

Marten, Marit, Gina, Hants.

Mälestame kallist klassivenda

Indrek TOMINGAT
ja avaldame sügavat 
kaastunnet lähedastele.

Klassikaaslased ja õpetaja 
Rääma kooli ajast

Meie siiras kaastunne 
Urve Seirele tema leinas.

Taastusravikeskuse 
Viiking pere

Avaldame siirast kaastunnet 
kolleeg Eduard Kakkole ning 
tema perele kalli ema ja 
vanaema
Hilda-Johanna LAANEÄÄRE
kaotuse puhul.

Pärnu Raeküla kooli pere

Head teed sulle Wallahhi radadel, 
kallis sõber.

Liivi JUHARI

Siiras kaastunne omastele.

Aasalad

Südamlik kaastunne 
lähedastele armsa

Elle TIGASSONI

kaotuse puhul.

Virve ja Helen

Sügav kaastunne Urve Seirele 
tema leinas.

Elme, Raivo ja Malle

Südamlik kaastunne Ingridile 
isa

Arvi LILLESE

surma puhul. 

Erika, Raivo ja Jaan

Avaneb valguse värav, 
viib taevasse sätendav sild ...

Siiras kaastunne omastele

Toivo KAUERI
kaotuse puhul.

Piret, Urmas

Soe sügistuul võttis sul käest, 
teele sind viis ...
Südamlik kaastunne perekond 
Paugusele kalli poja, isa, vanaisa

Alver PAUGUSE
kaotuse puhul.

Aare

Head sõpra ja kaaslast 

Ene VEERMAAD

mälestab PPL Lõngakera.

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

Mälestame head kolleegi 

dr Elle TIGASSONI

Avaldame südamlikku kaastunnet lähedastele.

Endised ja praegused kolleegid Kesklinna Hambakliinikust

Autode ost, tel 5693 2565.

Soovin osta Toyota Land Cruiseri 
või Hiluxi maasturi. Võib vajada 
nokitsemist. Tel 5552 2223.

www.kinnisvaraekspert.ee

OTSIN
KLIENTIDELE

 
•  UUEMAT MAJA 

ranna rajooni

505 8832

JANNO PETERSON
kutseline maakler

Anda üürile 1toal ahik krt. 
5388 4631.

Aiamaad (492 m² kuni 517 m²) ai-
nult 20 km Pärnu linna piirist. Pak-
kumisel on puhkuse ja aianduse 
eesmärgil kasutatavad maatükid 
Häädemeeste vallas, hea bussi-
ühendusega Soometsa külas. 
Krundid müüakse aiamaana (mõt-
telise osana kinnistust) ning nota-
riaalse tehinguga pannakse paika 
kasutuskord. Maatükile võimalik 
püstitada alla 20 m² aluspinnaga 
hoone. Hea bussiühendus Pärnu-
ga, peatus vaid 700 m. Hind alates 
3300 €. Kiirusta, sest kiirematel on 
rohkem valikuvõimalust! Info 
5463 8192, www.kv.ee/3325748.

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322.

Üürile 2toal ahik möbl krt. 
5379 9263.

Raamatuost.ee, hinnad alates 
2 eurost.

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

Duširuumide ehitus, plaatimine, 
santehnilised tööd. 5674 7968.

Avant 640 + lisaseadmed; mi-
niekskavaator 2,5 t; mullasõel; 
halumasin; pinnasetihendaja; haa-
gised jm. RENDIKS.EU. Asume 
Tammistes. 521 6210, 5560 2236.

-Katusekattematerjalid
-Vihmaveesüsteemid
-Katuse ohutustooted

Müük ja paigaldus

Tel: 5665 3010
jaanus@weckman.ee

Boilerite puhastamine, vahetus, 
santehn tööd. 5554 3185.

Ehitus ja kõik remonditööd, 
5803 3307.

Ehitus ja lammutustööd , 
5822 2182.

Hooldusniiduki ja mullafreesi tööd 
väiketraktoriga (Kubota). Tel 
502 1167, Rein.

Kaardid ennustavad 24/7. Tel 
900 1727.

Kaevetööd, kopplaadur, 18 t eks-
kavaator, 15 t ja 30 t kallur. Parkla-
te, platside ja teede ehitus. OÜ 
Kaevehunt. 5826 4046.

Teen väiksemaid remondi- ja 
maalritöid. 5375 2992.

Tapeetimine, maalritööd. 5674 7968.

Terituskeskus Port Artur 1, II korrus.

Osutame teenust minilaaduriga 
AVANT640. Võimalik vedada laiali 
mulda, liiva, killustikku. Pinnase 
puurimine ja kändude freesimine. 
Tel 507 4747.

Kivikorstnate ehitus, parandus, 
plekitöö, 5458 3401.

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

Teeme kvaliteetset 
unikivi puhastust umbrohust, 

vajadusel kuumaveepesu, 
tel 504 5610.

TÖÖ SAEMEHELT. 5192 1752.

Lammutus-, ehitus-, remonttööd.
554 8699.

Maalritööd. 5662 5230.

Muruniitmine ja trimmerdamine. 
Tel 5913 7025.

Prahikonteinerite rent (5–45 m³). 
5671 7771, www.prahiveod.ee.

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

Veod porte + kraana, 507 3151.

BOSCHi DIAGNOSTIKA
KLIIMAHOOLDUS
3D SILLASTEND
AUTOREMONT

REHVITÖÖD

E–R 8–17
+372 518 2139

TEHNIKA 5a, PAIKUSE

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

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

Korstnapühkimistööd. 56 600 400.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.

Salvkaevude puhastamine, kaeva-
mine ja remont. 5840 0240.

Puit- ja parkettpõrandate lihvimine, 
viimistlus, taastamine. Tel 
515 4056.

Puur- ja küttekaevude puurimine; 
pumpade, rauaeraldusfiltrite ja 
septikute paigaldus; vee-, kaevu-, 
kanalisatsioonitööd. Tel 521 7415, 
www.baltipuurkaev.ee.

Soodsaima hinnaga kopatööd, 
509 3400.

Teeme kõiki lammutustöid, utili-
seerime prahti. Multiliftkastide 
rent (10 ja 15 m³). 5891 6787.

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

Teen väiksemaid töid. Helista ja 
küsi julgelt. 5375 2992.

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

Ostan vanavara: raamatuid, 
mööblit, kellasid, heliplaate, laua-
nõusid, ehteid, rinnamärke ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458.

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

Ostame üle Eesti
• metsakinnistuid
• kasvava metsa 
   raieõigust

Vii ära õunad moosiks, mahlaks, 
veiniks. 445 2343.

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud, 

üks eluraamat on sulgunud ...

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

vanavanaema

Mary ROOS
17. VIII 1927 – 24. IX 2021

Leinavad lesk, 
lapselapsed peredega.

Ärasaatmine pühapäeval, 3. X kell 12.30 Pärnu Eliisabeti kirikus. 
Muldasängitamine Alevi kalmistule.

Sügistuul andis hingele tiivad 
ja enam ei olnudki sind.

Mälestame armast täditütart

Ella-Ariadne RAADIKUT

Kubja lapsed peredega


