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Tori vallavalitsus korraldab 11.–
24.01.2022 projekteerimistingi-
muste eelnõu avaliku väljapaneku 
Eametsa külas Kannikese põik 2
kinnistule (73001:001:0529) üksik-
elamu ehitamiseks ning seejuures 
täpsustada detailplaneeringuga 
määratud ehituslikke ja kujundus-
likke tingimusi. Antud alal kehtib 
Sauga vallavolikogu 24.03.2006 ot-
susega nr 24 kehtestatud Niido I 
kinnistu detailplaneering. Projek-
teerimistingimuste eelnõuga saab 
tutvuda eelnevalt kokku leppides 
Sauga teenuskeskuses Selja tee 
1a, Sauga alevik ja Tori valla veebi-
lehel www.torivald.ee. Arvamu-
sed, ettepanekud ja vastuväited 
palume esitada kirja või e-kirja teel 
tori@torivald.ee. Täpsem info tel 
5198 4663, piret.kallas@torivald.
ee.

Kartul “Laura“ (25 kg kott), 20 €. 
Kojutoomisega. Tel 5645 4624.

Bussijuht, autojuht otsib tööd. 
534 3382.

KT Maja OÜ meeskonda on ooda-
tud tööle täiskohaga maaler. 
Lisainfo tel 5814 9038 või kirjuta 
kaimar.tsobin@gmail.com.

Otsin tööd tõstukijuhina, võib pak-
kuda ehitust või puutööd. 
5895 7704.

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, Pap-
saare küla, Pärnu, e-post frehrex@
freshrex.ee.

ASB Greenworld Eesti OÜ võtab 
tööle traktoristi ja tõstukijuhi. 
Aadress: Nurme küla, Tori vald, 
Pärnumaa. Kandideerimiseks saata 
CV asbgreen@hot.ee.

Surju kool
ootab oma meeskonda 

täiskohaga
LASTEAIAÕPETAJAT  

ERIPEDAGOOGI
tööle asumise aeg:

esimesel võimalusel

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide 

koopiad palume saata 
hiljemalt 21. jaanuariks 

aadressil Uue-Kooli,
Surju küla, Saarde vald,

86401 Pärnumaa või
heidi.kodasma@surju.ee.

KORISTAJAT
tööle asumise aeg 01.02.2022

Avaldus ja CV palume saata 
hiljemalt 21. jaanuariks 

aadressil Uue-Kooli,
Surju küla, Saarde vald,

86401 Pärnumaa või
heidi.kodasma@surju.ee.

Lisainformatsioon
telefonil 502 3790

1toal ahik krt üürile. 5617 8170.

Ostan garaaži. 5563 7184.

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322.

Soovime osta kodukoha maal. Või-
malik kohe tasuda kuni 25 000 €. 
Tel 520 3233.

Soovin osta maja Pärnus hinnaga 
kuni 130 000. Võib vajada remonti. 
Tel 5675 5185.

Üürile anda 2toal ahik krt. 
5388 4631.

Üürile keskk heas korras 2toal krt
kesklinnas. 5462 0531.

Üürin otse omanikult 2toal krt Pär-
nu linnas, ahiküttega, pikaks ajaks 
(maksan 170–250 €). 5451 0000.

Ostame autosid, maastureid ja 
kaubikuid. Tel 5693 2565.

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

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

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

Ostame üle Eesti
• metsakinnistuid
• kasvava metsa 
   raieõigust

OSTAME
virnastatud võsa ja raidmeid,

kasvavat võsa,
leht- ja okaspuu küttepuid

hakkimiseks
(hakime langil, pikkusel piire pole).

tiit@lumbar.ee
tel 5624 1997

info@starforest.ee
www.starforest.ee

OSTAME, RAIUME JA
HOOLDAME

METSAKINNISTUID

Tel 504 9803, 503 2632

Tootsi Turvas 
ostab:

kasvavat
ja tee äärde 
virnastatud 

võsa

Tel 526 9639
kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

Jaak Raid 
tel 5362 8043

 jaak.raid@timberston.ee

ost-müük,
tootmine

Vaata lähemalt Postimees Grupi kodulehelt
www.postimeesgrupp.ee/tule-toole.

Kandideerimise tähtaeg 14.02.2022.

Tule suveks!
keeletoimetaja
küljendaja

„Töö toimetuses on
justkui põnev hobi,
kus saan end iga-
päevaselt arendada.“
Grete-Liisa Sihver
multimeedia
toimetaja

Osaühingu PAIKRE Paikuse prügila 
keskkonnakompleksloa nr KKL/317465 
muutmise otsuse avalikustamise teade
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonna-
seadustiku üldosa seaduse § 58 lõike 3 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et muutis osaühingu PAIKRE 
(registrikood 10836969) taotluse ja menetluse käigus 
kogutud teabe alusel Paikuse prügila keskkonna-
kompleksluba nr KKL/317465 (04.01.2021 korraldus 
nr DM-107396-74). 

Käitis asub aadressil Põlendmaa prügila, Põlend-
maa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond (katastriüksus 
Põlendmaa prügila, registriosa nr 2593806, tunnus 
56801:005:0284). Ettevõtte tegevusala on jäätmete 
käitlemine ja prügila käitamine.

Kompleksloas muudeti käideldavaid jäätmeliike, 
koguseid ja jäätmekäitlustoiminguid, millega ei 
muudeta käitise tehnoloogiaid. Kompleksloale 
lisandusid ehitus- ja lammutusjäätmete sortimise 
ning puidupurustamisega seotud välisõhu heitealli-
kad. Kompleksloas täiendati jäätmekäitluse, 
jäätmete ladestamise, veealaseid ja parima võima-
liku tehnika rakendamise nõudeid ning määrati 
täiendavad nõuded keskkonnahäiringute vältimi-
seks ja vähendamiseks.

Haldusakt ja muud asjasse puutuvad dokumendid 
on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti 
keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://-
kotkas.envir.ee/): Peamenüüs KESKKONNALOAD > 
Keskkonnalubade dokumentide register > Reg. 
number DM-107396.

Kui sul on töökogemus ning soov töötada toetavas 
meeskonnas, siis tule meile tööle. Kui oled empaatiline, 
aus ja soovid inimesi aidata, siis võta meiega ühendust.

Kui sul on avatud süda ja isikliku auto 
kasutamise võimalus, helista tel 634 5177, 

5560 6268. E-post tnpkonsult.personal@gmail.com

TNP Konsultatsioonid OÜ otsib 
HÄÄDEMEESTE EAKATE KOJU ÕDE 

OODATUD ON LAPSED
ALATES 6. ELUAASTAST

RÜHMATÖÖ
TOIMUB APRILLINI

ÕPPETÖÖ KÄIGUS
TUTVUTAKSE
ERI PILLIDEGA

www.muusikakool.ee
Tel 525 2542 

pärnu muusikakool
ootab uusi lapsi
ettevalmistusklassi
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Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

Ave TAMMELEHE

kaotuse puhul.

Pärnu spordikeskuse pere

Valus on mõelda, 
et sind enam ei ole …

Mälestan armast abikaasat

ELVI RAJASTET

Raivo

Südamlik kaastunne Marele 
perega tütre ja õe

Katrin UUSOJA
kaotuse puhul. 

Taimi perega, Aime, 
Jüri, Anne, Rein

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Mart Sisaskile ja 
lähedastele nende leinas.

Töökaaslased 
RMK Laiksaare kontorist

Südamlik kaastunne Ilmele 
kalli ema 

Maimu MIILIMAA
kaotuse puhul.

Kolleegid 
Pärnu keskraamatukogust

Avaldame kaastunnet Egertile 
ema

Ave TAMMELEHE
kaotuse puhul. 

Endised töökaaslased 
Pärnu õlletehasest

Südamlik kaastunne 
Merikesele isa ja tema perele 
kalli 

Henn MERIHEINA
kaotuse puhul. 

Jaana ja Kalmer

Südamlik kaastunne 
Merike Mäemetsale ema

Silvia MÄEMETSA
surma puhul.

Pärnu-Jaagupi põhikooli 
koolipere

Lahkunud on meile kallis tädi

Leida EINLA

Leinavad vennalapsed ja 
lapselapsed.

Südamlik kaastunne Ilmele 
kalli ema

Maimu MIILIMAA
kaotuse puhul. 

Saksa keele sõbrad 
keskraamatukogu 

saksa lugemissaalist

Mälestame kallist

Ave TAMMELEHTE

Vilma, Ilme, Marina, Piret

Südamlik kaastunne Aivole 
perega armsa ema ja vanaema

Õnne METSKÜLA

kaotuse puhul. 

White Beach Golf

Südamlik kaastunne Merikesele 
ja Urmasele perega kalli ema ja 
vanaema

Silvia MÄEMETSA
lahkumise puhul. 

Hilja ja Aksel perega

Kes teab, kui sügav on meri, 
kui pime on tormine öö, 

kui valus on nutetud pisar, 
kui lahku viib meid tee ...

Teatame sügava kurbusega, et lahkus

Henn MERIHEIN
25. X 1939 – 6. I 2022

Leinavad lähedased. 

Ärasaatmine 15. I kell 13 Viimse tee kabelis Sillutise 4, mul-
dasängitamine Karuse kalmistul.

Sa tulid kuldsel sügispäeval sooja lõunatuulega 
ja lahkusid kargel talvehommikul külma põhjatuulega ... 

Toonela teele läks meie kallis ema

Silvia MÄEMETS
4. X 1932 – 6. I 2022

Sügavas leinas poeg Urmas perega ja tütar Merike

Urnimatus Mihkli kalmistul ja meenutuste päev 
Piile talus on õunapuude õitsemise ajal. 

Anname aja eelnevalt teada.

Teatame kurbusega, et lahkus 

Jüri PETERSON
28. XII 1948 – 7. I 2022

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine pereringis.

Teatame kurbusega, et 
lahkus meie armas 

Elvi RAJASTE
26. III 1941 – 31. XII 2021

Leinavad lähedased.

Hüvastijätmine 15. I kl 12 
Viimse Tee kabeli saalis 

Sillutise 4. Põrm tuhastatakse.

On usk, et jätkub eluahel,
on tunded, mida teistele ei näidata.
On teadmine, et maa ja taeva vahel

ei suuda keegi sinu aset täita. 
                                        L. Tungal

Andrus OJAMETS
10. I 1971 – 21. IX 2018

Sünniaastapäeval mälestavad 
ema ja tütar perega.

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

LIIV, KRUUS, KILD. 516 7789.

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

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

30 cm ja 40 l: kuiv lepp 2,80 €, kuiv 
kask 3,20 €. Alusel: puitbrikett 960 
kg, turbabrikett. Heledad pelletid 
975 kg. Vedu tasuta. Tel 5373 3626.

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

Müüa toored halupuud. 5349 5658.

Küttepuud, halumasinateenus. 
5620 8231.

Kuivad kütteklotsid võrkkotis. 
502 8836.

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

Erinevad puitbriketid, hind alates 
220 € / 960 kg, 8 mm premium-pel-
let 230 € / 975 kg. Vedu linnas tasu-
ta. 5662 6567.

Müüa kuivatatud kase kütteklotsid
20 €/rm. 509 9151.

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

Puitbrikett, kuivad ahjupuud, ka-
minapuud võrgus. 512 0411.

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

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

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

Voodrilaud.ee, parim hind. 
513 2021.

Kuivad halupuud. 525 0453.

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.

Paksud lepapinnud, kaseklotsid 
(30 cm). 5392 8834.

Toores must lepp veoga. 517 5783.

Lammutustööd + äravedu. Tel 
5687 6992.

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

Ohtlike puude langetamine. Tel 
5347 4029.

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

Ehitus-, remondi-, viimistlustööd. 
554 8699.

Ehitus, viimistlus, plaatimine.
5551 6519.

Elektritööd, 5863 9383.

Kaardid ennustavad 24/7 tel 
900 1727.

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.

Tallinna mnt 82, Pärnu
Tel 442 5732 • 5665 3600

info@kassetiabi.ee
www.kassetiabi.ee

• Tindi- ja laserprinteri kassettide
   müük ja taastamine
• Printerite müük
• Printerite remont ja hooldus
• Kontoritarvete müük

RENOVEERIME JA TÄIDAME
TOONEREID

Lumekoristustööd rataslaaduriga. 
5595 9144.

Maalr i tööd,  tapeet imine . 
5456 3180.

Prahikonteinerite rent (5–45 m³). 
5671 7771.

Puuhooldustööd ja ohtlike puude 
raie. Viljapuude lõikus ning raie-
jäätmete koristus. Puuruut OÜ, 
+372 5302 2636.

Raamatupidamine väikeettevõtte-
le. 5357 3545.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.

Pudi-padi äravedu tasuta. 510 0859.

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

Terituskeskus, Port Artur 1, II korrus.

Veod porte + kraana, 507 3151.

Õhksoojuspumpade süvapesu ja 
desinfitseerimine. Tel 5366 9898.

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

Ehitus- ja kõik remonditööd. 
5803 3307.

Hoonete osaline ja täielik lammu-
tus. 509 0377.

Kas sind painab mõni oluline küsi-
mus või mõlgutad mõtteid, mida 
toob tulevik? Helista meile ja vaata-
me koos, mida head tulevik toob! 
Ennustusliin 900 0008 (1,87 €/min).

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

Teeme nii väikse- kui ka suurema-
hulisi üldehitus- ja remonttöid. Tel 
5687 4650.

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

Teen väiksemahulisi maalritöid. 
5561 5576.

Võtame tööle

ÕPPEKESKUSE
KOORDINAATORI, kes

• tegeleb õppekirjanduse tellimisega 
  ja laenutamisega
• toetab õpilasuurimuste koostamise protsessi
• aitab uurimistööde jaoks vajalikku infot otsida 
  eri andmebaasidest
• juhib raamatukogu kui õppekeskkonna tööd
 
Eeldame
• kõrgharidust raamatukogunduse ja infokeskkonna 
  vallas
• koostööoskust
• võõrkeelte oskust

CV ja haridust tõendavad dokumendid 
esitada hiljemalt 23. jaanuariks kooli e-posti aadressile 

kool@koidulag.edu.ee. 

KÕIKKÕIKPärnu Postimehe
   kuulutused loetavad ka digilehes 

parnu.postimees.ee
   kuulutused loetavad ka digilehes 

Igal ajal igas kohas ...


