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Vilve PÕLTSAM, 
sündinud Jaansoo

Mälestame kallist klassiõde, 
avaldame kaastunnet pojale, 
lapselastele ja vennale. 

Klassikaaslased Tõstamaa 
põhikooli päevilt

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

Südamlik kaastunne Tarmole 
ema ja tema perele kalli

Monika RAHULA

lahkumise puhul. 

Klassikaaslased 
Pärnu-Jaagupi koolist

Sinust mälestus me hinges elab. 
Sinu häälgi veel kõrvus kõlab …

Südamlik kaastunne 
Kalle Songale ema

Marie SONGA

kaotuse puhul.

Mälestab Raivo Läänemaalt 
koos perega.

Teatame kurbusega, et
lahkus kallis

Veera VEE
30. XI 1945 – 2. I 2022

Leinab õde perega.

Kallis Tiina Männik.

Südamlik kaastunne sulle 
sinu leinas.

Klubi Tervisesport kollektiiv

Mälestame head naabrit ja 
sõpra

Lilian PIISPAT
Südamlik kaastunne õdedele.

Tiiu, Meeli, Madli, 
Liisa, Juta ja Aino

Avaldame kaastunnet 
Kristiinale isa

Kalju VIHERPUU

lahkumise puhul.

Inda lastega

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

Teatame kurbusega, et on 
lahkunud meie armas

Ella RIGOLT
12. XI 1928 – 5. I 2022

Mälestab poeg abikaasaga.

Helmi LILLES
7. I 2021

Mälestame kallist ema, 
vanaema ja vanavanaema 

1. surma-aastapäeval.
Tütred Aile, Milvi 

koos laste ja lastelastega

1toal ahik krt üürile. 5617 8170.

Soovime osta kodukohta maal. 
Võimalik kohe tasuda kuni 25 000 €. 
Tel 520 3233.

Vahetan 2toal I korruse korralikult 
remonditud korteri (Jannseni 8) 
majaosa, väiksema maja või 4toa-
lise korteri vastu Pärnus + komp. 
Tel 501 9432.

Elektritööd, 5863 9383.

Kaardid ennustavad 24/7 tel 
900 1727.

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

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

Pudi-padi äravedu tasuta. 
510 0859.

Remondin vannitube ja teen erine-
vaid plaatimistöid. Tel 5833 3005.

Terituskeskus, Port Artur 1, II kor-
rus.

Ehitus- ja kõik remonditööd. 
5803 3307.

Hoonete osaline ja täielik lammu-
tus. 509 0377.

Teeme kõiki sise- ja välistöid, hoo-
ajatööd. Tel 5627 6785.

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

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.

Kuiv küttepuu. 5696 2913.

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.

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

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

Kuivad kütteklotsid võrkkotis. 
502 8836.

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

Müüa toored halupuud . 
5349 5658.

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.

Toores must lepp veoga. 
517 5783.

Vanaraua ost. 5679 3622.

Keskealine paar soovib osta nota-
riaalse järelmaksuga korterit või 
hoovimaja Pärnus. Omanik võib 
sisse elama jääda ja selle kohta 
seatakse notariaalne kasutuskord. 
5552 4448.

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

       
    
    

                                   
Tel 5278767 Indrek Meras   email: indrekmeras@gmail.com
  

Tootsi Turvas 
ostab:

kasvavat
ja tee äärde 
virnastatud 

võsa

Tel 526 9639
kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

Üürile anda 2toal ahik krt. 
5388 4631.

Ostan elamu ehituseks kinnistu 
Häädemeeste valda, max 25 km 
linnast. Min krundi pind 0,5 ha. 
Kõrghaljastus. Hind kuni 15 000 €. 
Tel 506 4117.

Tori vallavalitsus
müüb elektroonilisel enampakkumisel
korterid Sindis Pärnu mnt 62a ja 62b:

1. Pärnu mnt 62a-9 (registriosa nr 16653550, katastritunnus 
     80901:001:0282, sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 32,2 m²) asukohaga 
     Sindi linn, Tori vald, Pärnumaa. Alghind 450 eurot reaalosa ruutmeetri  kohta,
     link osta.ee-s https://www.osta.ee/korteri-muuk-parnu-mnt-62-a-9-sindi-linn-tori-
     vald-168496900.html Pakkumise esitamise tähtaeg 17.01.2022 kell 13.39;

2. Pärnu mnt 62b-18 (registriosa nr 16378350, katastritunnus 80901:001:0276, 
     sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 32,4 m²) asukohaga Sindi linn, Tori vald, 
     Pärnumaa. Alghind 450 eurot reaalosa ruutmeetri kohta; link osta.ee-s 
     https://www.osta.ee/korteri-muuk-parnu-mnt-62b-18-sindi-linn-tori-vald-
     168496732.html Pakkumise esitamise tähtaeg 17.01.2022 kell 13.32;

3. Pärnu mnt 62b-22 (registriosa nr 16378750, katastritunnus 80901:001:0276, 
     sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 30,6 m²) asukohaga Sindi linn, Tori vald, 
     Pärnumaa. Alghind 400 eurot reaalosa ruutmeetri kohta;  link osta.ee-s 
     https://www.osta.ee/korteri-muuk-parnu-mnt-62b-22-sindi-linn-tori-vald-
     168499121.html Pakkumise esitamise tähtaeg 17.01.2022 kell 15.12;

4. Pärnu mnt 62b-24 (registriosa nr 16378950, katastritunnus 80901:001:0276, 
     sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 30,6 m²) asukohaga Sindi linn, Tori vald, 
     Pärnumaa. Alghind 450 eurot reaalosa ruutmeetri kohta; link osta.ee-s 
     https://www.osta.ee/korteri-muuk-parnu-mnt-62b-24-sindi-linn-tori-vald-
     168495696.html Pakkumise esitamise tähtaeg 17.01.2022 kell 13.13;

5. Pärnu mnt 62b-26 (registriosa nr 16378750, katastritunnus 80901:001:0276, 
     sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 30,6 m²) asukohaga Sindi linn, Tori vald, 
     Pärnumaa. Alghind 400 eurot reaalosa ruutmeetri kohta, link osta.ee-s 
     https://www.osta.ee/korteri-muuk-parnu-mnt-62b-26-sindi-linn-tori-vald-
     168495913.html Pakkumise esitamise tähtaeg 17.01.2022 kell 13.20.

Enampakkumine toimub oksjonikeskkonnas osta.ee. Avaliku enampakkumise 
tingimused on kättesaadavad Tori valla veebilehel. 

Tori vallavalitsus
müüb elektroonilisel enampakkumisel
korterid Sindis Pärnu mnt 62a ja 62b:

1. Pärnu mnt 62a-9 (registriosa nr 16653550, katastritunnus 
     80901:001:0282, sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 32,2 m²) asukohaga 
     Sindi linn, Tori vald, Pärnumaa. Alghind 450 eurot reaalosa ruutmeetri  kohta,
     link osta.ee-s https://www.osta.ee/korteri-muuk-parnu-mnt-62-a-9-sindi-linn-tori-
     vald-168496900.html Pakkumise esitamise tähtaeg 17.01.2022 kell 13.39;

2. Pärnu mnt 62b-18 (registriosa nr 16378350, katastritunnus 80901:001:0276, 
     sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 32,4 m²) asukohaga Sindi linn, Tori vald, 
     Pärnumaa. Alghind 450 eurot reaalosa ruutmeetri kohta; link osta.ee-s 
     https://www.osta.ee/korteri-muuk-parnu-mnt-62b-18-sindi-linn-tori-vald-
     168496732.html Pakkumise esitamise tähtaeg 17.01.2022 kell 13.32;

3. Pärnu mnt 62b-22 (registriosa nr 16378750, katastritunnus 80901:001:0276, 
     sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 30,6 m²) asukohaga Sindi linn, Tori vald, 
     Pärnumaa. Alghind 400 eurot reaalosa ruutmeetri kohta;  link osta.ee-s 
     https://www.osta.ee/korteri-muuk-parnu-mnt-62b-22-sindi-linn-tori-vald-
     168499121.html Pakkumise esitamise tähtaeg 17.01.2022 kell 15.12;

4. Pärnu mnt 62b-24 (registriosa nr 16378950, katastritunnus 80901:001:0276, 
     sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 30,6 m²) asukohaga Sindi linn, Tori vald, 
     Pärnumaa. Alghind 450 eurot reaalosa ruutmeetri kohta; link osta.ee-s 
     https://www.osta.ee/korteri-muuk-parnu-mnt-62b-24-sindi-linn-tori-vald-
     168495696.html Pakkumise esitamise tähtaeg 17.01.2022 kell 13.13;

5. Pärnu mnt 62b-26 (registriosa nr 16378750, katastritunnus 80901:001:0276, 
     sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 30,6 m²) asukohaga Sindi linn, Tori vald, 
     Pärnumaa. Alghind 400 eurot reaalosa ruutmeetri kohta, link osta.ee-s 
     https://www.osta.ee/korteri-muuk-parnu-mnt-62b-26-sindi-linn-tori-vald-
     168495913.html Pakkumise esitamise tähtaeg 17.01.2022 kell 13.20.

Enampakkumine toimub oksjonikeskkonnas osta.ee. Avaliku enampakkumise 
tingimused on kättesaadavad Tori valla veebilehel. 

Taa Talu OÜ pakub tööd
rasketehnika mehaanikule

Pärnus. Info 5340 5770.

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

Autode kokkuost. 553 3060.

Ostame autosid, maastureid ja 
kaubikuid. Tel 5693 2565.

Ostan kõiki Toyota marki sõidu-
keid. Tel 5896 1576.

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

Seismajäänud sõiduki ost. 
5679 3622.

Lammutustööd + äravedu. Tel 
5687 6992.

Ohtlike puude langetamine. Tel 
5347 4029.

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

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

Ehitus, viimistlus, plaatimine.
5551 6519.

Päike paitagu su kalmu,
kuu ja tähed valvaku ...

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Kallele ja Küllile 
perega kalli 

Maria SONGA

lahkumise puhul.

Perekond Kukk ja Liblik

Avaldame kaastunnet Kallele 
ema 

Maria SONGA

surma puhul.

Kolleegid MK Autobussist

Tori vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Tori lasteaia direktori tähtajalise ametikoha täitmiseks

Tori lasteaed on ligi 100 lapse ja 25 lasteaiatöötajaga
lasteasutus, kus väärtustatakse turvalisust, positiivsust,
ausust ja üksteisest lugupidamist.

Kutsume lasteaiaperet juhtima tasakaaluka ja arengut väärtustava
DIREKTORI,
kes on positiivse eluhoiakuga ja motiveeritud maapiirkonnas
kujundama tugevat alusharidust. 

Direktori peamisteks ülesanneteks on juhtida õppe- ja kasvatustegevust 
koostöös pedagoogilise nõukogu, hoolekogu ja Tori vallavalitsusega, 
majandustegevuse koordineerimine ning lasteaia üldise arengu eest 
hea seismine. 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
• kõrgharidus, pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid 
• teadmised nüüdisaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni 
   põhimõtetest 
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus
• eestvedamis- ja koostöövõime
• hea eneseväljendus- ja avaliku esinemise oskus
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus
• nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikud
   isikuomadused

Kandideerijatel esitada:
• kandideerimisavaldus
• motivatsioonikiri
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik
• ametikohale esitatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate 
   dokumentide koopiad
• kandidaadi soovil muud dokumendid

Omalt poolt pakume:
• head töökeskkonda
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda
• eneseteostust lasteaia juhtimisel ja arendamisel

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Dokumendid esitada 16. jaanuariks 2022 Tori vallavalitsusele
aadressil Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnumaa või 
digitaalselt e-posti aadressile eve.atka@torivald.ee.

Lisainfo: herve.merivald@torivald.ee, telefon 5915 1989.

Tori vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Tori lasteaia direktori tähtajalise ametikoha täitmiseks

Tori lasteaed on ligi 100 lapse ja 25 lasteaiatöötajaga
lasteasutus, kus väärtustatakse turvalisust, positiivsust,
ausust ja üksteisest lugupidamist.

Kutsume lasteaiaperet juhtima tasakaaluka ja arengut väärtustava
DIREKTORI,
kes on positiivse eluhoiakuga ja motiveeritud maapiirkonnas
kujundama tugevat alusharidust. 

Direktori peamisteks ülesanneteks on juhtida õppe- ja kasvatustegevust 
koostöös pedagoogilise nõukogu, hoolekogu ja Tori vallavalitsusega, 
majandustegevuse koordineerimine ning lasteaia üldise arengu eest 
hea seismine. 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
• kõrgharidus, pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid 
• teadmised nüüdisaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni 
   põhimõtetest 
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus
• eestvedamis- ja koostöövõime
• hea eneseväljendus- ja avaliku esinemise oskus
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus
• nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikud
   isikuomadused

Kandideerijatel esitada:
• kandideerimisavaldus
• motivatsioonikiri
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik
• ametikohale esitatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate 
   dokumentide koopiad
• kandidaadi soovil muud dokumendid

Omalt poolt pakume:
• head töökeskkonda
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda
• eneseteostust lasteaia juhtimisel ja arendamisel

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Dokumendid esitada 16. jaanuariks 2022 Tori vallavalitsusele
aadressil Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnumaa või 
digitaalselt e-posti aadressile eve.atka@torivald.ee.

Lisainfo: herve.merivald@torivald.ee, telefon 5915 1989.

KÕIKKÕIKPärnu Postimehe
   kuulutused loetavad ka digilehes 

parnu.postimees.ee
   kuulutused loetavad ka digilehes 

Igal ajal igas kohas ...


