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Kui liigne higistamine teeb muret...

Koostis: Üks kapsel sisaldab 120 mg salveilehtede mahla ekstrakti.  
Täiendav informatsioon apteegist või telefonil 733 8080

Liigne higistamine on 
probleem, mis valmistab 
muret paljudele. 
Erinevate deodorantide 
ja antiperspirantide abil 
saame küll ära hoida saame küll ära hoida 
tugevama higilõhna ja 
suuremad higiplekid kuid 
täielikku kindlustunnet ei 
paku need meile siiski.

Millest on tingitud liigne higistamine?
Liigse higistamise põhjused on erinevad – üle-
kaalulisus, emotsionaalne pinge, üleminekuiga, 
mõningad ravimid ja haigused. Tihtipeale ei ole 
liigsele higistamisele mingit mõistlikku selgitust, 
sest tegemist võib olla lihtsalt inimese eripäraga.

Salvei – higistamisevastane 
abi loodusest
Väga tõhusa higistamisvastase toimega on meile 
kõigile teada-tuntud salvei. Salvei higistamist 
pärssiv toime tuleneb tema koostisesse kuuluvast 
rosmariinhappest, mis pidurdab tõhusalt higi-
produktisooni.

Liigse higistamise vastu on apteegis müügil sal-
vei ekstrakti sisaldavad Nosweat® kapslid. Kapslid 
vähendavad higistamist  üle kogu keha, mitte paik-
selt, nagu teised higistamisvastased toodeted.

Nosweat® kapslid – ® kapslid – ®

stopp liigsele higistamisele!stopp liigsele higistamisele!
Nosweat® kapslid sobivad kasutamiseks kõigile, 
kellel on probleeme ülemäärase higistamisega. 
Kapslitest on abi nii ülekaalust tingitud higis-
tamise, emotsionaalse higistamise, klimaktee-
riumiga kaasnevate higistamishoogude, öise 
higistamise, käte, jalgade või kaenlaaluste 
higistamise korral.

Nosweat®

 vähendab higiproduktsiooni kuni 52%
 toime avaldub 2 tunni jooksul, toime kestab 6 tundi
 võib kasutada nii kuurina kui lühikese perioodina
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L 10-16

RAKVERES

Tallinna 49b

E- 10-R 19
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Seismajäänud sõiduki ost.                  
5679 3622.

12.06 algab Pärnus kursus TÕSTU-
KIJUHTIDELE (aku, auto, teles-
koop, hüdro, frontaal). 444 5866, 
523 1883, kit.cut.oy@gmail.com.

Müüa 1toal krt Mai raj, 27,6 m².           
35 000 €. 518 6112.

Müüa aianduskrunt pooleli          
oleva majaga Tammistes, tel            
551 1991.

Üürile anda 1toal suvekrt.
5841 5196.

Otsin kliendile linnalähedast loo-
duskaunist kinnistut koos elamu-
ga. Hind kuni 110 000 €. Helista! 
Priit, tel 5850 9854, Tõnisson KV.

DOONORID

Doonoripäev neljapäeval, 6. juunil 
kl 9–11.30 Vändra Kultuurimajas.
Kaasa võtta isikut tõendav doku-
ment. 

SA Pärnu Haigla veretalitus

Otsin kliendile 

Mai elamurajoonis 1toalist 

korterit 

Riina Kasesaar
maakler

+372 5343 1039
riina@tonisson.ee

I - III korrusel 
hinnaga kuni 

43 000 €

OODATUD KÕIK
PAKKUMISED!

Helista!

hinnaga kuni

65 000 eurot

OSTJA OLEMAS!

1-2toalist

Pärnu linnas

korterit

korterit

Mai-Papiniidu

65 000 eurot
hinnaga kuni

OODATUD KÕIK
PAKKUMISED!

1-2toalist

Otsin kliendile 

korterelamutes

JAANIDEKS
SUPER HINNAD 

TEIE KINNISTUTELE
TARTUMETS

KÜSI PAKKUMIST

5557 7007
janno@tartumets.ee
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Värske kala (latikas, vimb, 
ahven) Japsi kail 6. juunil kl 10.

5393 0513.

Tori Vallavalitsus korraldab Tori val-
las Nurme külas asuvate Kukerpuu 
tee 1 (73001:001:1285) ja Kukerpuu 
tee 2 (73001:001:1286) kinnistute 
detailplaneeringu avaliku väljapa-
neku 20.06.–03.07.2019. Detailpla-
neeringu koostamise eesmärk on 
Kukerpuu tee 1 ja Kukerpuu tee 2 
kinnistud jagada mõlemad kaheks 
krundiks. Kokku moodustub 4 ela-
mumaa sihtotstarbega krunti. Krun-
tidele määratakse hoonestusala ja 
ehitusõigus elamu ja abihoonete 
ehitamiseks, lahendatakse juurde-
pääs ja tehnovõrkudega liitumine. 
Detailplaneering ei muuda Sauga 
valla kehtivat üldplaneeringut. Pla-
neeringu lahendusega saab tutvuda 
Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, 
Sauga alevik ja veebilehel www.           
torivald.ee. Täpsem info tel               
5198 4663, piret.kallas@torivald.ee.

Kompost, pae- ja graniitkillustik, 
liiv, muld, turvas, multš, kuivad 
kase-, musta lepa, haavaklotsid 
0,25, 0,3, 0,5 m 40 l, (60 l 3 €) võrk 
ja puistena, 3 m pinnud. VEDU. 
5349 2771.

Jämedad pinnud, halupuud. Tel 
5667 0705.

Kuivad ahju- ja katlapuud. Kami-
napuud võrkkotis. 512 0411.

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

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

Halupuud veoga. Tel 5349 0394.

Kuiv lehtpuu 25–30 cm, 40 l kott 
2,50 €. Tel 5324 4272.

Küttepuu kask, ostja vedu.                 
5661 1387.

Küttepuud (3 m) ja halupuud            
(30–60 cm). 5669 0234.

Pelletikatlad 15–500 kW, päikesepa-
neelid soojale veele, www.alve.ee, 
Suur-Jõe 67. Tel 447 8477, 501 7062.

Küttepuud. 529 2284.

Küttepuud veoga. 5800 1397.

Küttepuud veoga. 5342 4988.

Lõhutud KÜTTEPUUD. 5374 7043.

LIIV, KILD, MULD, KRUUS, FREES-
ASFALT veoga. 517 5783.

LIIV, MULD, KILD kuni 5 t.                   
5374 7043.

MULD, LIIV, KILD, SAAREKLOTSID
katlasse. 516 7789.

ÖKUPÄEVAD 

Nõudepesu-
vahend
oliiv, 500 ml
2.99 €

Teepuuõli
eeterlik õli, 15 ml 
7.85 €

Sääseprii
sprei

100 ml 
9.86 €

Sääseprii

-37%
oliiv, 500 ml

Sääseprii
sprei

100 ml 
9.86 €

-38%

9.86 €

-28%

5.–8.06

Pärnu
Kaubamajakas
Avatud
E–P 10–21
www.bio4you.eu

TOORED HALUPUUD 30–60 cm 
(lepp, must lepp) ja KUIV must 
lepp veoga. 517 5783.

Kvaliteetsed HALUPUUD (must 
lepp) veoga. Tel 564 4507.

Müüa 40 l võrkkottides kaminapuid
(kask 3,3 €, lepp 3 €) ja kütteklotse
(2 €), alustel puitbriketti (960 kg, 175 
€) ja pelletit (975 kg,190 €). Vedu. 
Tel 523 8503, 433 3130.

Müüa mesindustarud. Tel 446 3950.

Otse tootjalt pakitud kandiline kase 
puitbrikett al 170 €, pakitud tur-
babrikett al 135 €, 6 ja 8 mm pellet
al 199 €, kivisüsi 25 kg kotis, 235 
€/t, klotsid võrgus 2,5 €. Vedu. Tel 
506 8501.

Aedade, terasside ja puitkonst-
ruktsioonide ehitus. Voodrilauda-
de vahetus ja värvimistööd.            
5663 6946.

EHITAME JA REMONDIME. Kõik 
sise- ja välisehitustööd. 5632 7292.

Ehitus, viimistlus, värvimine, plaa-
timine. 5551 6519.

ELEKTRITÖÖD. 5307 6322.

Elektritööd soodsalt. Garantii.              
553 7776.

Konditsioneeride täitmine.
552 1140.

ENNUSTUSLIIN, 900 3014, 95 s/m.

Katan uue BITUUMENMATERJA-
LIGA teie garaaži-, terrassikatuse. 
5354 1205.

Fassaadi pesu ja värvimine, katuse
pesu ja värvimine. Tel 5608 1777.

KAARDID ENNUSTAVAD. Tel              
900 1727.

Katusetööd, üldehitus. Tinbox 
OÜ, 505 9866.

Korstende ehitus, plekitööd. Lit-
sents. 5694 4443.

Kõik ehitustööd: karbi-, müüri-
tööd, vundamendid, katused, välis-
vooder, siseviimistlustööd jpt teos-
tab sinu soovidest lähtuvalt KT  
Maja. Täpsem info tel 5814 9038, 
www.ktmaja.com.

Tänavakivide paigaldus. 
5551 9150.

Laadur-ekskavaatori teenus, veo-
teenus, eri kaeve- ja planeerimis-
tööd. 5593 2204. www.vitaehitus.
ee.

Pärnu Vanalinna Põhikool otsib 
2019/2020 õppeaastast oma mees-
konda: eripedagoogi (0,5), muusi-
kaõpetajat (0,5), matemaatikaõpe-
tajat (1,0). Avaldus, CV ja haridust 
tõendavate dokumentide koopiad 
esitada hiljemalt 12.06.2019                
sekretar@vanalinn.parnu.ee või Ni-
kolai 26, 80014 Pärnu.

Otsime 16+ tüdrukuid rannatooli-
de laenutajaks. 5815 8386.

Otsime oma meeskonda Drayviti 
paigaldajaid. Tel 5348 7655.

Ehitustööd, tel 5569 7588.

Paikuse Põhikool ootab oma mees-
konda eesti keele õpetajat (1,0 
ametikohta), matemaatikaõpetajat
(1,0 ametikohta), ajalooõpetajat
(0,5 ametikohta), kehalise kasvatu-
se õpetajat (1,0 ametikohta). Aval-
dus, CV ja kvalifikatsiooni tõenda-
vate dokumentide koopiad saata 
e-aadressil ppk@paikuse.ee 7. juu-
niks 2019. a. Täiendav info tel           
523 8053, direktor.

Pakume Eesti-sisest tööd CE-kat 
veoautojuhile (hüdrotõstukiga 
veokid). Oskama peab eesti keelt ja 
kasuks tuleb varasem töökoge-
mus. Tööpäevad E–R, nädalavahe-
tused vabad. Info 5340 0065, And-
rus või stonewolf.ee.

Vajatakse puutöötuppa osalise 
tööajaga abilist. Varasem puidu-
töö kogemus pole kohustuslik, küll 
aga soovituslik. Väljaõpe kohapeal. 
Sobiv lisatööks või vanemale här-
rale pensionile lisa teenimiseks. 
Kui huvi, siis uuri lisaks 5556 9531.

Võtame oma Saugas asuvasse pe-
sulasse tööle veokite ja sõiduauto-
de pesija. Töö graafiku alusel. Töö-
tasu alates 650 eurost ning üles-
poole vastavalt jõudlusele ja tule-
mustele. Vaata lähemalt veebis 
bhsolutions.eu/autopesija. Info tel 
5566 1759, Taavi.

Võtan tööle rahvusvaheliste vedu-
de autojuhi. Tel 5669 0250.

Pärnu Linnavalitsuse planeerimis-
osakond teatab, et 6. juuni – 20. 
juuni 2019 toimub Silla külas Sir-
miku tn 2 kinnistule koostatud de-
tailplaneeringut täpsustavate pro-
jekteerimistingimuste eelnõu avalik 
väljapanek. Paikuse Vallavolikogu 
17.11.2003 otsusega nr 35 on keh-
testatud Seenemetsa maaüksuse 
detailplaneering. Projekteerimistin-
gimustega soovitakse täpsustada 
Silla külas Sirmiku tn 2 kinnistul de-
tailplaneeringuga määratud kõr-
gust 10% ehk 7 m asemel 7.70 m 
ja hoonestusala 10%. Projekteeri-
mistingimuste eelnõu avalik välja-
panek toimub Paikuse osavallakes-
kuses, Paikuse alev, Pärnade pst 11 
ja Pärnu Linnavalitsuses Suur-Sepa 
tn 16 tööpäeviti kella 8–16 ning 
Pärnu linna veebilehel www.parnu.
ee. Selle aja jooksul võib esitada 
kirjalikke ettepanekuid ja vastuväi-
teid planeeringu lahenduse kohta 
kohapeal, posti teel või saata 
e-posti aadressile linnavalitsus@
parnu.ee.

Sensitiiv Ants Pihlap (haigused, al-
koholism, needus, sõltuvused) Pär-
nus neljap, 6. juunil. Tel 5395 2575.

Pärnu Lasteaed Kelluke kuulutab 
välja konkursi 1,0 keelekümblus- 
õpetaja ametikohale. Keelekümb-
lusmetoodika omandamine koha-
peal. Vene keele oskus tuleb kasuks. 
Pakume Teile innovaatilist ning töö-
taja- ja peresõbralikku kahe kultuuri-
ga töökeskkonda. Ootame oma kol-
lektiivi inimest, kes väärtustab töös 
lapsest lähtumist, koostööd ja erine-
vatest kultuuridest lugupidamist. 
Esimesel nädal võimalus olla töö-
varjuks. Tööle asumise aeg alates 
26.08.2019. Sooviavaldus kandidee-
rimiseks, kõrgharidust tõendav do-
kument, eesti keele tasemetunnistus 
(vajadusel) ja CV saata 18.06.2019 
e-posti aadressile info@kelluke.       
parnu.ee. Info telefonil 442 2411 või 
info@kelluke.parnu.ee.

Maaküttetorustiku puurimine kit-
sastes tingimustes. Projekt ja kon-
sultatsioon hinna sees. Puurkaevu-
de ja veevarustuse rajamine. Balti-
puurkaev.ee, tel 521 7415, 504 2999.

MAALRITÖÖD, TAPEETIMINE. 
5456 3180.

Niidame ja trimmerdame.
5194 2888.

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

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.

Salvkaevude puhastamine ja re-
mont. 5840 0240.

San-tehnilised, toru- ja keevitus-
tööd. 5340 5373.

Terrasside ehitus, tänavakivide pai-
galdus, üldehitustööd. koduproff.
parnu@gmail.com, 5379 7595.

Trimmerdamine. Tel 5663 6951.

Tänavakivide ja äärekivide paigal-
damine. Tel 5458 5022, valeri987@
hot.ee.

VEOD (6 T + KRAANA). 507 3151.

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

OHTLIKE JA SUURTE PUUDE 
LANGETAMINE. 517 5783.

MUUD

• Ennustus-
liinil
900 1727 
olen 
ennustanud 
7 aastat. Minu missiooniks on 
inimesi aidata. Helistage 900 1727 
ja valige 2, vastan 24/7.
Ennustaja Madleen

• Liinil
900 1727 
olen 
ennustanud 
10 aastat. 
Kasutan 
taro-, 
šamaani- ja 
tavakaarte. Helistage 900 1727 ja 
valige 1, vastan 24/7.
Ennustaja Salme

• Ennustami-
seks kasutan 
ruunimärke 
või I Ching 
teksti. 
Helista
900 1727 ja 
vali 9, vastan 24/7.
Ennustaja Saskia

Kaardid ennustavad
tel 900 1727

on Eesti vanim ja parim
ennustusliin, kus kogenud 

ennustajad aitavad ööpäev läbi.

Tutvu meie ennustajate 
profiilidega ja telli ennustus: 

ennustus.ee
Kohusetundlik puusepp ootab töö-
pakkumisi. Tel 5647 9640.

Kerz Oy otsib Soome tööle tava-
lammutajaid ja asbestitöölisi. 
+358 4002 75126.

Pakume tööd õhtusele 
puhastusteenindajale

kaubanduskeskuses kesklinnas. 
Tööaeg 15–20. Töötasu 5 €/h. 

Tel 520 1750.

Kesklinna korteriühistu (6 trepiko-
da, 3 korrust) otsib trepikoja koris-
tajat. Töö 1x nädalas, soovitavalt 
pühapäeviti, palk 80 eurot kätte, tel 
520 3414.

Alles veel hetked,
mis üheskoos oldud.
Selles on ajad,
mis veetsime koos.

Kallid Mea, Aime ning Raimo, 
Ott ja Priit peredega. Südamlik 
kaastunne teile kalli 

Ülo ANTSMAA

lahkumise puhul.

Hüvasti, sõber.

Rein ja Ülle

Teatame kurbusega, et lahkus 
kallis abikaasa, vanaema 

Aino HEINSALU
2. VII 1932 – 3. VI 2019

Leinavad omaksed.

Hüvastijätmine 7. VI kl 12 
Viimse Tee kabeli suures saalis 
Sillutise 4. Põrm tuhastatakse.

Igaviku teele on lahkunud

Elmar EINASTE
12. XII 1927 – 24. V 2019

Jüri perega 

Urni muldasängitamine 18. VI 
kl 13 Varbla uuel kalmistul.

Teatame kurbusega, et lahkus 
meie kallis isa, vanaisa

Kalju KAUN
1. X 1939 – 3. VI 2019

Leinavad omaksed.

Hüvastijätmine 7. VI kl 12 
kodutalus. Põrm tuhastatakse.

Päev õhtule laskus 
ja lõppes elurada.

Mälestame 

Arvo PÄRNAT

Tarmo ja Ain lastega

Iga lahkumine on valus,
iga teelesaatmine kurb ...
Südamlik kaastunne Sulle, Ulla 
Kübar ja Sinu perele

Mall VALLIVEERE
lahkumise puhul.

Ülejõe põhikooli pere

Saatus sulges koduukse, 
avas igaviku tee. 
Mälestame kallist õemeest

Jüri PEETSALU
Avaldame sügavat kaastunnet 
Valli perele. 

Klaudi, Kalle, Valle, 
Hans, Lea, Ermo

Avaldame sügavat kaastunnet 
Maria Gorihhinale kalli poja 

Nikolai GORIHHINI
kaotuse puhul. Mälestame 
head kolleegi ja sõpra. 

Töökaaslased 
OÜ Bradomari kollektiivist

Valus on taluda kesk kevade hurma,
kaotuse valu ja surma.

Teatan kurbusega, et lahkus kallis elukaaslane 

Jakob AAVA
23. VII 1943 – 3. VI 2019

Leinab Elve laste ja lastelastega.

Ärasaatmine 8. VI kl 12 Pärnu matusemajas.
Muldasängitamine Uulu kalmistul.

Tugev elutahe lõpuks väsis ja 
kevadtuultes murdus elupuu.

Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestvust keegi meist ei tea ...

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis vend ja elukaaslane

Arvo PÄRNA
19. X 1935 – 2. VI 2019

Omaksed

Ärasaatmine pereringis.

In memoriam

JÄRVI TÄHTLA 
10. IV 1939 – 21. V 2019 

Meie hulgast on lahkunud kauaaeg-
ne SA Pärnu Haigla patoloog dr Järvi 
Tähtla.

Järvi Tähtla sündis 10. aprillil 
1939 Tartus. Aastatel 1957–1964 õp-
pis Järvi Tähtla Tartu Ülikooli arsti-
teaduskonna ravi osakonnas, mille 
lõpetades omandas arsti kutse pa-
toanatoomia erialal.

Pärast ülikooli lõpetamist 1964. 
aastal suunati Järvi Tähtla tööle Pär-
nu Haiglasse. Pärnu Haiglaga oli Järvi Tähtla seotud aastatel 1964–
2017 ehk kokku 53 aastast. Algselt töötas dr Tähtla Pärnu Haigla 
arst-patoanatoomina, kuid juba 1964. aasta novembrist asus juhatama 
patoanatoomia kabinetti. Aastatel 1969–2015 tegutses dr Tähtla Pärnu 
Haigla patoloogiaosakonna juhatajana, oma karjääri viimastel aastatel 
aga patoloogia valdkonna vanemarstina.

Dr Järvi Tähtla panust Pärnu Haigla patoloogiaosakonna juhatajana 
ning eriala arendajana on raske ülehinnata. Järvi Tähtla on märkinud, et 
ehkki patoloogid oma kutsetöös puutuvad pidevalt kokku ka surnutega, 
tegeleb patoloogiaosakond eelkõige elavate inimeste tervisemurede 
väljaselgitamisega. Dr Tähtla töölaualt käisid läbi kümned tuhanded ela-
vate patsientide koeproovid. Samas väga oluline valdkond dr Tähtla 
töös oli ka lahangute tegemine. Tema sõnul lahkunule pandud õige 
diagnoos võis järgmiste inimeste elusid päästa. 

Aastatel 1967–1980 töötas dr Tähtla põhitöö kõrval ka terapeudi 
ning kirurgina, mistõttu orienteerus vabalt ka kliinilises meditsiinis. Järvi 
Tähtla oli hinnatud konsultant keeruliste haigusjuhtumite juures. Muljet-
avaldav oli dr Tähtla panus histoloogiliste uuringute korraldamisel. Klii-
nilis-anatoomilistel aruteludel oli Järvi Tähtla avamus alati arvestamist 
väärt. Järvi Tähtla tegeles pideva erialase täiendusega, talle oli omista-
tud esimene kvalifi katsioonikategooria patoanatoomia erialal.

Oma pingelise põhitöö kõrvalt võttis Järvi Tähtla osa ka Tallinna Pa-
toanatoomide Seltsi ja Pärnu Terapeutide Seltsi tööst, viimases esines 
tihti ettekannetega.

Olles aastatel 2002–2008 Pärnu Arstide Liidu president, seisis dr 
Tähtla aastaid arstide heaolu eest. Tema juhtimisel tugevnes Arstide Liidu 
kui ametiühingu funktsioon. Ta oli alati valmis ennastohverdavalt aitama 
kolleege nende probleemide lahendamisel. Pärnu piirkonna juhina võttis 
ta aktiivselt osa kõikidest Eesti Arstide Liidu töödest ja tegemistest.

Järvi Tähtla tundis muret Eesti ja kohaliku piirkonna ning kogukonna 
tuleviku pärast. 1980. aastate lõpus kuulus Järvi Tähtla Pärnumaa Rah-
varindesse, olles seal meditsiinitoimkonna esinaine. Samuti kuulus Järvi 
Tähtla ka Eestimaa Rahvakongressi delegaatide hulka. Järvi Tähtla init-
siatiivil korraldati mitmeid üritusi ja aktsioone, teadvustamaks kohalikele 
juhtidele meditsiinis esinevaid valuprobleeme, sealhulgas Pärnu uue 
haigla ehitust. 1990.–2000. aastatel lõi Järvi Tähtla aktiivselt kaasa Pär-
nu linna elus, kandideerides Isamaa erakonna (hilisemas Isamaa ja Res 
Publica Liit) valmisnimekirjas. 

Järvi Tähtlat jäädakse mäletama sooja inimesena ning vastutus-
tundliku ja ausa kolleegina, kes tundis siirast huvi nii oma kutsetöö kui 
ka kõige meid ümbritseva vastu.

Sihtasutus Pärnu Haigla
Pärnu Arstide Liit


