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MÜÜK

Müüa 2 seinakella, 1 lauakell 
Mauthe orig, 2 akordionit, laua-
nõusid, m joped uued ja muud 
träni, tel 5656 4322.

Müüa kasvuhoonekarkass, põllu-
rullid, rootor, kartulipanija-vahelt-
harija, randaal, sügavkobesti, 
haagissuvila (tehtud müügikios-
kiks), haagistreiler kv 3500 kg. 
Ostan T-40 kitsad vaheltharimis-
veljed. Tel 516 3405.

Müüa valgusreklaam House (40 x 
160 cm), lumesahk, kraanikausid
(suur ja väike), WC-pott (tahajook-
suga), külmik Snaige (k 175 cm). 
Soodsalt. Tel 510 0181.

Müüa talverehvid velgedega, 4 tk, 
10 €/tk, 175/65/14, tel 551 8742.

Müüa elektriline vähekasutatud 
vibreeriv massaažilaud kõnnikep-
pidega, h 80 €. Tel 514 8461.

OST

Ostan nostalgilisi nõusid-serviise
(ka üksikuid), naiste ehteid (sõled, 
mansetid jne) ja merevaiku. Huvi-
tavad ka karpides lusikad, vaasid 
jne. Tel 5356 0761, Liina.

DETSEMBRIKUU
P/S MUSKAAT 7,99 € / 6,99 €

JÕULUPASTEET 240 g 1,70 € / 1,50 €/tk
SEALIHAKONSERV 325 g 2,50 € / 1,99 €

KÜLMUTATUD LIHAPALLID 500 g 
2,50 € / 2,29 € pakk
(v.a Viljandi ja Balti Jaam)

KÜLMUTATUD KOTLETID 400 g 
2,00 € / 1,79 € pakk
(v.a Viljandi ja Balti Jaam)

Tallinnas ei ole müügil toorest lihast tooteid.
Võimalus tellida sealiha koju tel 5196 2628

PÄRNU TURG
Suur-Sepa 18
Tel 5912 6415

Hakkepuidu tootmine ja müük
Virnastatud võsa ja raidmete ost

Metsa- ja põllumaa kinnistute ost
Kasvava võsa ja lepikute raieõiguse ost

Valdo Virvelaid
Tel 5630 6067

valdo@lumbar.ee

Tiit Kuropatkin
Tel 5624 1997

tiit@lumbar.ee

Peeter Parik
Tel 5356 9290

peeter@lumbar.ee

Tehnika 15, Paikuse | 511 6507 | info@lumbar.ee | www.lumbar.ee

Hea Pärnu Postimehe tellija

Paberi - ja tootmiskulude suurenemise tõttu muutuvad 
uuest aastast Pärnu Postimehe tellimishinnad.

Pärnu Postimehe ühe kuu tellimishinnad alates 
1. jaanuarist 2022: 

Pärnu Postimees eraisikule 12,90 € 
Pärnu Postimees juriidilisele isikule 15,80 €
Pärnu Postimees + 
Digipakett eraisikule (paber + digi) 15,40 €

Juhul kui Teie e-arve püsimakse limiit jääb alla uue hinna, 
palume 30. detsembriks kas lepingu limiiti muuta või 
jätta see määramata. Limiiti saab muuta pangakontoris 
või internetipangas. Lisainfot saab telefonil 
666 2525 või levi@postimees.ee

Remit AutoRemit Auto www.remitauto.ee

autoklaasid@remitauto.ee | tel 444 3180, 5648 1742 | Mauri Tehnoküla |  Remit Auto OÜ

AUTOKLAASIDE
MÜÜK, VAHETUS JA
PARANDAMINE
Vahetame ja parandame
autoklaase kaskokindlus-
tuse teenuse raames

Teatame sügava kurbusega, 

et sel aastal me 

Vana-Pärnu ja Mai Selverites 

ilutulestikku ei müü, 

seega ei toimu seal ka

legendaarset kampaaniat 

„Pooled tasuta“

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus
kuulutab välja avaliku konkursi
SPORDI- JA TERVISEEDENDUSE
SPETSIALISTI ametikoha täitmiseks.

Spordi- ja terviseedenduse spetsialisti teenistuskoha eesmärk on 
elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujunda-
mine ning valla spordi ja rahvatervise valdkonna arendamine. 
Peamised tööülesanded on: rahvatervise ja sellega tihedalt seotud 
valdkondade juhtimiseks vajalike võrgustike (sh tervise- ja heaolu-
nõukogu) loomine ja nende töö korraldamine; valla tervise- ja 
heaoluprofiili koostamine; spordirajatistele aktiivse kasutuse 
leidmine; noortespordi valdkonna koordineerimine; valla spordiklu-
bide mittetulundusliku tegevuse koordineerimine.

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus, soovitavalt erialane ning ametialaselt vajalikud 
   kogemused ja teadmised
• töökogemus kohalikus omavalitsuses või riigistruktuuris;
• valdkonnaalaste õigusaktide tundmine
• eesti keele valdamine kõrgtasemel kõnes ja kirjas
• inglise ja vene keele valdamine, tase B1
• väga hea arvutioskus
• väga hea suhtlemis- ja selge eneseväljendusoskus, kohusetunne, 
   tahe meeskonnatööks, sealhulgas oskus korraldada koostööd 
   avalike huvide elluviimisel, pingetaluvus
• autojuhiluba
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
• ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis 
   välistaks ametisse võtmise (§ 15)

Omalt poolt pakume:
• mitmekesist ja vastutusrikast tööd avalikus teenistuses
• erialast täienduskoolitust
• puhkust 35 kalendripäeva

Kandidaatidel palume esitada:
• elulookirjeldus (CV)
• haridust tõendavate dokumentide koopiad
• motivatsioonikiri

Töötasu suurus: 1600 eurot

Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimisdokumendid palume esitada digiallkirjastatult
29. detsembriks 2021. a e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee
märgusõnaga „Spordi- ja terviseedenduse spetsialisti konkurss".

Lisateave: Tarvi Tasane, tarvi.tasane@pparnumaa.ee, tel 5336 3794.

Remondi- ja ehitustööd (korterid, 
majad, WC-d, duširuumid, köögid). 
Mõistlik hind, kvaliteetne töö. Pika-
ajaliste kogemustega karsked ja 
suitsuvabad töömehed. Nõustami-
ne ja abi materjalidega. Küsi infot 
505 3096.

OÜ Freshrex Group pakub tööd 
tootmistöölistele. Töö kirjeldus: fi-
leede rulli keeramine, fileede ladu-
mine purkidesse, kala sorteerimi-
ne. Info tel 447 3620 või tulla E–R 
9.30–15.30 Nurmeotsa tee 3, Papp-
saare küla, Pärnu, e-post frehrex@
freshrex.ee.

OÜ Skamet otsib metalli kooste-
lukkseppa. Info Regina, 5622 2951.

DOONORID

Doonoripäev 21. detsembril Endla 
teatris kella 10–15. Sel päeval ma-
jas vastuvõttu ei toimu. NB! Kaasa 
isikut tõendav dokument. SA Pär-
nu Haigla verekeskus.

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

Boileri hooldus, remont, vahetus, 
torutööd. 5554 3185.

-Katusekattematerjalid
-Vihmaveesüsteemid
-Katuse ohutustooted

Müük ja paigaldus

Tel: 5665 3010
jaanus@weckman.ee

Ehituse abitööd, lammutus. 
5551 9150.

Majahoidja. 5688 3117.

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Tel 5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Küsi pakkumist!

Hoonete renoveerimine, 
juurdeehitused.

Pööningu-, katuse-, fassaadi-, 
vundamendi soojustamine

ja renoveerimine.

Kaardid ennustavad 24/7 tel 
900 1727.

Kolimisteenus, kauba- ja prügive-
du. OÜ Mendorik, 5883 6702.

Tel 516 0385 • refeus@refeus.ee

• Autode kokkuost 
   parema hinnaga

• Registrist 
kustutamine ja auto 

äravedu tasuta

Kõik ehitustööd – karbi-, müüri-
tööd, vundamendid, katused, välis-
vooder, siseviimistlustööd jpt – 
teeb sinu soovidest lähtudes KT 
Maja. Täpsem info tel 5814 9038, 
www.ktmaja.com.

Teemantpuurimine. Tel 5668 9845, 
www.teemantpuur.eu.

Lumetõrje katustelt. 5638 8994.

Santehnilised tööd nii korterites 
kui ka majades. Torustike vahetus 
ja ummistuste likvideerimine. 
5841 4449.

Ehitus- ja kõik remonditööd. 
5803 3307.

KENT Kodumasinad. Tel 565 3681.

Litsentsiga korstnapühkija telefon 
Pärnumaal on 552 2759.

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

Lumekoristus. 56 600 400.

LUMEKORISTUS, KOPPLAADUR, 
18 t EKSKAVAATOR, KALLUR. OÜ 
Kaevehunt, tel 5826 4046.

Teeme lammutus- ja koristustöid
korterites (elamud, garaažid, keld-
rid); utiliseerime. 5304 7450.

Teeme majade fassaadi soojustus- 
ja krohvimistöid. 5348 7655.

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

Autode kokkuost, 553 3060.

Autode ost. 5803 3307.

Autode ost. Tel 5693 2565.

Ostan kõiki Toyota marki sõidu-
keid. Tel 5309 2650.

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

SÕIDUKITE KOKKUOST, igas va-
nuses ja seisundis. 5900 4949.

Seismajäänud sõiduki ost. 
5679 3622.
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Avaldame kaastunnet 
Virve Tilgale tema leinas.

Sisekaitseakadeemia 
politsei- ja piirivalvekolledž

Meie südamlik kaastunne 
Viivikale lähedastega kalli 

Vaike ORULA

kaotuse puhul.

Soolu Külaselts

Avaldame kaastunnet 
Virve Tilgale tema leinas.

Paikuse politseikooli 
haldusosakond

Avaldame kaastunnet Lailile isa

Elmo LEVIKU

kaotuse puhul.

Vändra Tarbijate Ühistu 
Sindi Konsum

Mälestame toredat 
naabrimeest

Elmo LEVIKUT
Südamlik kaastunne 
lähedastele.

Põllu tn 23 ja 25 pered

Avaldame kaastunnet veli 
Margus Luurile tema leinas.

Lionsklubi Pärnu Strand

Mälestame kauaaegset Kõrsa 
raba meistrit

Elmo LEVIKUT
Avaldame kaastunnet 
omastele.

AS Jiffy Products Estonia

Avaldame kaastunnet 
Madis Ojametsale ema

Hilda-Marie OJAMETSA
kaotuse puhul.

Klassikaaslased 
Tõstamaa kooli päevilt

Avaldame kaastunnet lastele 
ja lastelastele kalli ema ja 
vanaema

Hilda OJAMETSA
kaotuse puhul.

Õde Tiiu, Kalev, 
Tiina, Helena, Tõnis

Maga vaikselt, puhka rahus, 
südamed on sinuga. 

Mälestuste päiksekullas 
jääd sa ikka meiega … 

Sügava kurbusega teatame, et lahkus meie kallis ema, tütar, õde

Heleri RAIG
3. X 1981 – 15. XII 2021

Leinavad poeg, ema, vend ja õde perega.

Ärasaatmine 26. XII kell 12.30 Pärnu krematooriumis. 
Pärgi ja kimpe palume mitte tuua.

Kes usub, see elab.

Teatame kurbusega, et lahkus kallis

Uno TÕKKE
23. VI 1935 – 16. XII 2021

Leinavad poeg perega, lesk ja omaksed.

Ärasaatmine 21. XII kl 11 Pärnu Immanueli koguduses Henno 3.
Muldasängitamine Pärnu metsakalmistul.

Lahkus meie armas ema, 
vanaema ja vanavanaema 

Aime LUUR
1. XI 1932 – 16. XII 2021

Mälestavad lapsed peredega.

Ärasaatmine 19. XII kl 11 
Pärnu matusemajas Paide mnt 2a. 

Põrm tuhastatakse.

Anda üürile 1toal ahik krt. 
5609 8380.

Ostan krundi või vana maja koos 
krundiga Pärnus. Krundi suurus 
min 900 m². Eelistatud asukoht 
Ülejõe. Vaatan üle kõik pakkumi-
sed. 526 9636.

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322.

Ostan teie seisma jäänud ja re-
monti vajava korteri Pärnus. Tel 
5345 8630.

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põl-
lumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

Üürile 2toal ahik möbl krt. 
5379 9263.

www.kinnisvaraekspert.ee

OTSIN
KLIENTIDELE

 •  2- ja 3TOAL KORTERIT 
uuemas majas, 

ranna rajoonis või 
kesklinnas

5342 2065

KRISTEL SAAT
kutseline maakler

Vanaraua ost. 5679 3622.

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

Ostame üle Eesti
• metsakinnistuid
• kasvava metsa 
   raieõigust

mise eelduseks saavad olla tingi-
mused, mis avaldavad võimalikult 
vähe negatiivset mõju rohekorido-
rile. Tähelepanu peab pöörama 
kruntide suurusele ja paiknemisele, 
säilitatavale kõrghaljastusele ning 
piirete tüübile ja paiknemisele. De-
tailplaneering muudab Sauga valla 
kehtivat üldplaneeringut. Planeeri-
tava maa-ala kohta on koostatud 
keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise (KSH) eelhinnang, mille alusel 
ei kaasne kavandatava tegevusega 
märgatavaid keskkonnamõjusid. 

Tori vallavalitsus teatab Tori valla-
valitsuse 8. detsembri 2021 korral-
dusega nr 923 algatatud detailpla-
neeringust Kilksama külas Oti tee 
29 kinnistul. Detailplaneeringuga 
soovitakse jagada Oti tee 29 kinnis-
tu osaliselt hajaasustuse põhimõt-
tel kruntideks, määrata hoonestus-
alad ja ehitusõigus elamu ja abi-
hoonete ehitamiseks ning lahenda-
da vajalik taristu. Moodustuvate 
kruntide minimaalne suurus on 1 
ha. Planeeringuala suurus on 18,48 
ha, millest 10,66 ha on metsamaa, 
5,88 ha haritav maa, 0,37 ha õue-
maa ja 1,57 ha muu maa. Kinnistu 
sihtotstarve on 100% maatulun-
dusmaa ja seda ei muudeta. Pla-
neeringuala asub Kilksama külas 
Oti tee ääres. Lähipiirkonnas on ük-
sikud talumajapidamised, kauge-
mal endised suvilakooperatiivid, 
mis on arenenud aasta ringi kasu-
tatavateks väikeelamualadeks. 
Kehtiva Sauga valla üldplaneeringu 
järgi on kinnistu põllu- ja metsa-
maa. Kinnistule ulatub rohekoridor, 
mis täidab kahte ülesannet: ühen-
dab rohevõrgustiku tuumalasid 
ning vähendab müra levikut kavan-
datud Rail-Baltica trassilt. Rohelise 
võrgustiku alast vabaks jääv osa on 
osaliselt metsamaa (kantud ka met-
saregistrisse) ning osaliselt põllu-
maa (perspektiivse boniteediga 
50). Kogu ala on maaparandussüs-
teemi KILKSAMA (PÜ-521) osa. Li-
saks on kinnistu metsast vaba osa 
üldplaneeringus märgitud väärtus-
likuks põllumaaks. Planeeringuga 
kaalutakse ja leitakse sobilikud alad 
hajaasustuse põhimõttel elamutele 
alal, mis ei ole metsamaa ega rohe-
koridori osa. Detailplaneeringuga 
ei muudeta Sauga valla kehtivat 
üldplaneeringut.

LIIV, KRUUS, KILD. 516 7789.

30 cm ja 40 l: kuiv lepp 2,80 €, kuiv
kask 3,20 €. Alusel: puitbrikett 960 
kg, turbabrikett. Hele pellet 205 € / 
990 kg. Vedu tasuta. 5373 3626.

3 m küte, 30–60 cm halupuud, võr-
gud, katlasse saar, hind al 18 €/rm. 
5620 8210.

Kuiv segapuu kuni 30 cm võrkkotis 
koju. Tel 5387 3597.

Kvaliteetne küttepuu, hind al 38 €/
rm. 5363 9579.

Kuivad kase-, haava- ja musta lepa 
pinnud, klotsid 0,25, 0,3, 0,5 m ala-
tes 25 €/m³ ja 5 võrgust. Vedu. Tel 
5349 2771, Pärnuveod.ee.

Kuiv küttepuu: 30, 40, 50 cm võrk-
kotis. Kviitung. Tel 523 8852, Tam-
maru farm.

Jõulukuused, -nulud Härma kau-
bahoovis 03.–24.12 kella 8–22. Tel 
5649 0954.

Kartul mahetalust, erinevad kolla-
sed sordid. Tel 515 5962.

Killustik, liiv, muld veoga. 
5349 6339.

Jõulukuused Lõuna-Eestist.
Kaunimad istanduse kuused 

Pärnus. Müük Espaki ja 
Kaubamajaka vahelisel alal 

10.–23. detsembrini kella 9–19.

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

Kuivad küttepuud 4 rm kaupa. Tel 
514 4359, Lillemets.

Küttepuud, halumasinateenus. 
5620 8231.

 
Puitbrikett. Kuivad ahjupuud. Ka-
minapuud võrgus. 512 0411.

Saematerjal, immutatud saemater-
jal, höövelmaterjal, terrassilaud. 
514 8160, dorioone.ee.

Sauna- ja suitsuahjud, pottsepa-
tööd. 505 4355.

Kuivad pakitud kütteklotsid, pelle-
tid, puitbrikett. Vedu tasuta. Tel 
5383 9215.

Kuiv lepp, kask (30 cm) ja kase-
klots 40 l võrgus. 5841 0397.

Müüa kartuleid. 557 9218.

TASUTA transport Pärnust kuni 30 km,
kaugemale hind kokkuleppel.

Info ja tellimine: 5348 2098
www.kuttekeskus.ee

 okaspuu, kask ja tume

 6 mm ja 8 mm 

PAKUME
 PUITBRIKETTI

KÜTTEGRAANULEID

Müüa heas korras 10 m kalapaat
puit-plastik, mast poom, hüdraulika 
pardarull, navituled, navigatsiooni-
seade Raymarin. Treiler kauba pea-
le. Tel 513 6946.

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

Müüa kütteks kuivad 30 cm ja 50 
cm haavalauad. Tel 516 0565.

Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldame. Info tel 
5196 2628, 5354 3002.

Müüme erinevaid puitbrikette,
hind alates 210 € / 960 kg; 8 mm 
premium-pellet 210 € / 975 kg. Ko-
halevedu linnas tasuta. 5662 6567.

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.

Jaak Raid 
tel 5362 8043

 jaak.raid@timberston.ee

ost-müük,
tootmine

Lepa turul müügil kardinad.

Tori vallavalitsus teatab Tori valla-
volikogu 25. novembri 2021 otsu-
sega nr 11 algatatud detailplanee-
ringust ja keskkonnamõjude stra-
teegilise hindamise mittealgatami-
sest Tammiste külas Susimetsa 
kinnistul. Planeeritav kinnistu suu-
rusega 2,77 ha (100% maatulun-
dusmaa) asub Pärnu-Rakvere-Sõ-
meru maantee ja Tallinna-Lel-
le-Pärnu raudtee vahelisel alal ole-
masoleva elurajooni vahetus naab-
ruses. Kavandatav ala piirneb loo-
dest Kellukese põigu elamutega, 
kirdest metsaga ja kagu-edela suu-
nast Ritsika tee ja Kellukese teega. 
Juurdepääs planeeringualale la-
hendatakse Kellukese tee ja Ritsika 
tee kaudu. Detailplaneeringu pea-
mine eesmärk on Susimetsa kin-
nistu jagada kaheksateistkümneks 
(18) elamumaa krundiks, määrata 
kruntidele ehitusõigus elamu ja 
abihoonete ehitamiseks ja lahen-
dada vajalik taristu. Sauga valla 
kehtiva üldplaneeringu järgi jääb 
kinnistu rohelise võrgustiku alale. 
Planeeringuala moodustab rohe-
koridorist väikese osa, rohekoridor 
tervikuna jääb toimima. Pärnu 
maakonna planeeringus (2018) on 
rohekoridorist välja arvatud juba 
arendustega hõlmatud ja roheala-
na väärtuse kaotanud alad, ka kõ-
nealune planeeringuala. Korrigeeri-
tud rohelises võrgustikus fikseeriti 
potentsiaalse konfliktkohana ka 
raudtee. Piirkonda elamute ehita-

Ostame
metsakinnistuid

Södra Metsad OÜ
Merivälja tee 1, 11911 Tallinn
Tel 516 3569 • taavi.mullerson@sodra.com
www.sodrametsad.ee

info@starforest.ee
www.starforest.ee

OSTAME

RAIUME

HOOLDAME

METSAKINNISTUID

Aarne   tel 504 9803
Gunnar tel 503 2632

Tootsi Turvas 
ostab:

kasvavat
ja tee äärde 
virnastatud 

võsa

Tel 526 9639
kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

PÄRNU MATUSEMAJA –
KREMATOORIUMKREMATOORIUM
Hoolime, toetame, austame

Paide mnt 2a • Pärnu • Tel 442 2200
www.parnukrematoorium.ee

Teatame kurbusega, et 
lahkus meie kallis abikaasa, 

isa, vend ja onu

Vadim JASNOV
8. IV 1959 – 8. XII 2021

Leinavad omaksed.

Urnimatus 19. XII kl 11.40 
Uulu kalmistul 

perekonna hauaplatsil.

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud ...

Langetame leinas pea alati 
rõõmsameelse ja särava kaaslase

Linda JALAKA

mälestuseks. Avaldame siirast 
kaastunnet kõikidele lähedastele.

Endised töökaaslased 
Audru villaveskist


