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MÜÜK

Kunsthekk, paigaldatav aiale, rõ-
dule (privaatsuse tagamiseks), 
kõrgus 1 m, 1,5 m; laius 3 m.             
516 7797.

Vaid 3 viimast päeva kogu maine 
vara väikese tasu eest pakkumi-
sel. Suur-Jõe 10 (tänavalt sisse-
pääs), tel 5839 8275.

Müüa 3 raamiga meevurr ja suit-
sik, 3rattaline täiskasvanu jalgra-
tas (150 €), tumepunane rataste-
ga diivanilaud. 5662 8694.

Müüa akordion ja vanavara.
5376 7050.

Müüa kreissaag 400 V; 2,2 KW, 
1435 p/m, 70 €. Tel 518 8187.

Vändra vaibalõngad 1 kg 1 €, Sin-
di villased lõngad 0,5 kg 0,5 €, 
väikevaibad, kangarestid, jalat-
sid, 1980ndate rõivad. Järva 4, 
kell 11–15, tel 5333 5280.

Müüa rootorniiduk, heinakaaruti, 
lohisti, silo-heinakorjekäru, kar-
tulisaputi, kartulipanija, pealse-
purusti, põllurullid, randaal, sü-
gavkobesti, kühvel, treilerhaagis
(kv 3,5 t), T-25, T-40AM, Zetor. Tel 
516 3405.

OST

Ostan RAAMATUID, LAUANÕU-
SID, MÖÖBLIT jm VANAKRAA-
MI. 5192 9453.

OSTAN veneaegseid ja vanemaid 
raamatuid, tehnikaajakirju, raha, 
ordeneid, rinnamärke, vimpleid, 
heliplaate, fotosid, kellasid, foto-
tehnikat, raadio, taskunuge, lau-
anõusid, ehteid ja palju muud. 
Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458.

Ostan Vene päritolu automaat-
kaitselüliteid, magnetkäiviteid, 
vana aparatuuri ja vigaseid
LED-televiisoreid. Tel 526 9976.

Pakume tööd kesklinnas asuvas 
restoranis baarmen/ettekandjale 
või baaridaam/ettekandjale. Kan-
dideerimiseks palume saata CV: 
ecohaldus@gmail.com või helista-
da E–R, 5665 8000.

Otsime Papsaarde hooldajat voo-
dihaigele (memm 90 a, kaal 55 kg). 
E–R 8–16.30. Vajalik vene keele os-
kus. Informatsioon tel 5645 1253, 
Margit.

MUUSIKAÕPETAJAT
CV ja haridust tõendavad dokumendid 

saata info@mai.parnu.ee 
Info: 442 7687 või 442 7686

otsib

Ootame oma meeskonda puhas-
tusteenindajat ja masinisti. Tööd 
saab teha ka lisatööna. Lisainfo tel 
5375 6682.

Paikusel müüa kütteklotsid, pin-
nud ja ehituslik saematerjal.
565 2856.

Töö ekskavaatorijuhile võsagiljotii-
nil. Tel 5349 0394.

Väike tapamaja otsib lihunikku. Tel 
513 3787.

Sõidukite kokkuost. 5371 7345.

Ostan auto 100–2000 €. Tel                 
5809 6086.

Seismajäänud sõiduki ost.                   
5679 3622.

Müüa Mai raj otse omanikult 3toa-
line korter, I korrus, renoveeritud, 
möbleeritud. 5624 4560.

-

Pärnu linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse 
§ 77 lõike 6 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimis-
süsteemi seaduse § 35 lõike 7 alusel.
Pärnu linnavalitsus annab teada, et Pärnu linnavolikogu 20. juuni 
otsusega nr 54 algatati Pärnu linnas Kõima külas Potsepa detailplaneerin-
gu koostamine ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on 14,7 ha suurusele osale Potsepa liivamaardlast 
(kü nr 15905:001:0033, sihtotstarve mäetööstusemaa 100%) ja 9,1 ha suurusele osale RMK 
kasutuses olevast Audru metskond 52 katastriüksusest (kü nr 62401:001:0390, sihtotstarve 
maatulundusmaa 95%, kaitsealune maa 5%) sõjalise lõhkematerjali tehase rajamine.
Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Audru valla üldplaneeringu põhilahenduses 
olev metsa- või põllumajandusmaa (valge ala) juhtfunktsiooniga Potsepa liivamaardla 
kinnistu maakasutuse sihtotstarve osaliselt tootmismaaks.
Kobras AS (töö nr 2019-029) koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnan-
gu ettepanek on jätta Potsepa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine 
algatamata, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
Potsepa detailplaneeringuga kavandatakse lõhkematerjalide tehas Potsepa liivakarjääri 
loodenurka, mis koosneb tehasehoonetest, ladudest, abihoonetest, piiretest, kaitsevalli-
dest,  teedest ja kommunikatsioonidest. Tehase territoorium koos ümbritseva alaga 
tarastatakse. Planeeringuala paikneb asustamata piirkonnas, kus lähim elamu on rohkem 
kui 800 m kaugusel. Lisaks piirneb tehasekompleksi ala rohelise võrgustiku alaga. 
Planeeringualal ei asu kaitstavaid loodusobjekte. Lõhkematerjalide tootmisega ei kaasne 
märkimisväärseid heitmeid ning samuti ei kasutata loodusressursse. Tehase toodangu 
katsetamise (kontrollitud lõhkamise) tagajärjel tekib müra, kuid arvestades selle intensiiv-
sust, sagedust, rakendatavaid leevendusmeetmeid ja lähima elamu kaugust, ei ole 
tegemist olulise negatiivse keskkonnamõjuga.
Eelhinnangu kohaselt negatiivne keskkonnamõju Natura 2000 aladele puudub. Lähim 
Natura ala asub planeeringualast ca 700 m kaugusel. Ühtlasi ollakse seisukohal, et kavanda-
tav tegevus ei mõjuta negatiivselt Nätsi-Võlla loodus-linnuala või Lindi loodusala kaitse-
eesmärke. Eelhinnangu koostamises on konsultandina osalenud ornitoloog Jaanus Elts. 
Kaitsealuste lindude elupaiku arvestades (eelhinnangu p 4.4) tuleb ettevaatusprintsiibist 
lähtuvalt kavandada detailplaneeringu koostamise käigus kohapõhised tehniliselt 
võimalikud ja rahaliselt mõistlikud leevendusmeetmed mürataseme leviku vähendamiseks.
Eelhinnangu koostamise ajal ei ole kõik detailplaneeringu tegevuse aspektid teada ning 
seega lahendatakse need teemad detailplaneeringu koostamise käigus, nt vertikaal-
planeerimine, reoveekäitlus ja juurdepääsuteed.
Kavandatavat tehast ei käsitata A- ja B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõttena, kuid 
on siiski klassi�tseeritav C-kategooria ohtlikkusega ettevõttena. 
Tegemist ei ole olulise ruumilise mõjuga ehitisega Vabariigi Valitsuse 01.10.2015 määruse 
nr 102 „Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri“ mõistes.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise pooled:
koostamise algataja Pärnu linnavolikogu (Suur-Sepa 16, Pärnu), koostamise korraldaja 
Pärnu linnavalitsus (Suur-Sepa 16, Pärnu). Koostaja ei ole algatamise hetkel teada.
Kehtestaja on Pärnu linnavolikogu (Suur-Sepa 16, Pärnu).

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on 
võimalik tutvuda linna veebilehel www.parnu.ee ja Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7, 
Audru alevik) selle lahtiolekuaegadel E–N 8–17, R 8–16.

Pärnu linnavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 35 lõike 6 ja planeeri-
misseaduse  § 128 lõike 6 alusel.
                                                                                                                                      
Pärnu linnavalitsus annab teada, et on algatanud 17. juuni korraldusega nr 444 
Pärnu linnas Papsaare külas Ihna detailplaneeringu koostamise ja jätnud 
algatamata sama  otsusegaga kõnealuse dokumendi keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise (KSH). 
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine ca 40 üksikelamu 
rajamiseks, maa-ala ümberkruntimine, kruntidele juurdepääsuteede ja kommunikat-
sioonidega liitumiste lahendamine.
 
Planeeritav Ihna kinnistu pindalaga 20,79 ha asub Papsaare külas (16001:001:0001) ja 
piirneb Kaubasadama teega. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on maatulundusmaa 
100%. Audru valla üldplaneeringuga on maa-ala reserveeritud elamumaaks.  
 
Detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut Audru valla üldplaneeringu põhilahenduse 
muutmiseks.
 
KSH eelhinnangu on koostanud Maves AS. Eelhinnangus on analüüsitud detailplaneeringu 
seotust teiste strateegiliste planeerimisdokumentidega arvestades nende kehtestamise 
tasandit, sh Pärnu maakonnaplaneeringuga, Audru valla üldplaneeringuga, Audru valla 
arengukavaga õiguslikke piiranguid, mõjusid maakasutusele, taimestikule, loomastikule, 
loodusressurssidele, kaitseväärtustele sh Natura aladele, veestikule, käsitletud on 
üleujutusala ja sellest tingitud ohtu, ära on toodud ranna ja kalda piiranguvööndid, 
käsitletud on müra, vibratsiooni, soojust, valgust, kiirgust, lõhna mõju, võimalikku ohtu 
inimese tervisele või keskkonnale, sh õnnetuste esinemise võimalikkust. Eelhinnang 
sisaldab keskkonnamõju eelhindamise kontroll-loendit ja Keskkonnaameti ja Pärnu 
maavalitsuse varem edastatud ettepanekuid eelhinnangu täiendamiseks.
EELIS andmebaasi järgi paikneb Ihna külast 200 m kaugusel üle Audru jõe Valgeranna 
hoiuala, mis kattub Valgeranna loodusalaga. Pärnu lahe linnualaga kattuv Pärnu lahe 
hoiuala asub 400 m kaugusel. Eramute rajamine ja eramud ei mõjuta Natura alade 
seisundit. Ehitusaegne müra ei ulatu olulisel määral Natura aladeni. Natura alade ja 
eramute vahele jääb loodusliku piirina Audru jõgi.

Kokkuvõtvalt tehakse eelhinnanguga ettepanek jätta Ihna kinnistu detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata, kuna kavandatava tegevusega ei 
kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Ühtlasi sõnastatakse leevendavad meetmed:
- planeering peab tagama Papsaare maaparandussüsteemi toimimise;
- hoonete esimese korruse põranda lubatav madalaim ehituskõrgus peab üleujutusest 
  tingitud riskide maandamiseks olema vähemalt 3 m abs, maa-ala hoonete ümbruses ja 
  juurdepääsuteedel tõsta üleujutusohu riski maandamiseks vähemalt 2,10 m abs;
- detailplaneeringu koostamise käigus selgitada, millises ulatuses ja mahus tuleb ala täita, 
  milliseid materjale täitmiseks kasutatakse ning määrata täitematerjali toomise asukoht;
- detailplaneeringu ala kõrguslik planeerimine ja kuivendusvõrk peavad tagama 
  üleujutusvee äravoolu veetaseme alanemisel, kavandada tuleb tõhus kuivendusvõrk 
  sademevee ja pinnasevee ärajuhtimiseks;
- soovitatav detailplaneeritava ala kõrguslik planeerimine, kuivendusvõrk ja teed ning 
  kommunikatsioonid tuleb rajada terviklikult enne hoonete ehitamisele asumist;
- üksikelamute planeerimisel tuleb arvestada ka asjaoluga, et Ihna küla lähedusse jäävad 
  võimalikku lõhnahäiringut põhjustav Pärnu linna reoveepuhastusjaama kompostimisväl-
  jak ning müra tekitav Audru ringrada;
- detailplaneeringu koostamisel tuleb täpsustada tiikide rajamisega seonduv.
 
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise pooled: 
koostamise algataja Pärnu linnavalitsus (Suur-Sepa 16, Pärnu);
koostamise korraldaja Pärnu linnavalitsus;
koostaja ei ole algatamise hetkel teada;
kehtestaja Pärnu linnavalitsus.
 
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on 
võimalik tutvuda linna veebilehel www.parnu.ee ja Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7, 
Audru alevik) selle lahtiolekuaegadel E–N 8–17, R 8–16.

www.laanerannavald.ee

Tel +372 472 4630
vallavalitsus@laaneranna.ee

Lääneranna Vallavalitsus
Jaama 1, Lihula, 

90302 Pärnu maakond

Lääneranna Vallavalitsus võtab 
tähtajatu töölepinguga tööle 

EHITUSSPETSIALISTI, 
kelle tööülesanneteks on ehitusseadustiku 
ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise 
tagamine Lääneranna vallas.

Kandideerima on oodatud kõrgharidust ja sarnasel 
ametikohal töökogemust omavad kandidaadid. 

Omalt poolt pakume mitmekesist 
ja proovilepaneku võimalusi pakkuvat tööd 
kiirelt arenevas omavalitsuses, konkurentsi-
võimelist töötasu, vajadusel tööautot või 
sõidukompensatsiooni ning toetavat ja 
sõbralikku töökollektiivi.

Tööd on võimalik korraldada osaliselt 
kaugtööna.

Lisainfo: bit.do/ehitusspetsialist

• ajalooõpetaja (0,5)
• vene keele õpetaja (0,6)
• poiste tööõpetuse õpetaja (0,3)
• füüsika- ja keemiaõpetaja (0,4)
• sotsiaalpedagoogi (0,75)
• eripedagoog-logopeedi (1,0)

Avaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia palume 
saata hiljemalt 12. juuliks e-postiga eidapere.kool@kehtna.ee
või Eidapere kool, Tallinna mnt 23c, Eidapere, 79003 Raplamaa.

Lisainfo tel 5615 0722 (Riina Tomingas).

EIDAPERE KOOL
võtab alates augustist
konkursi korras tööle:

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 autoklaase
kaskokindlustuse
teenuse raames

Otsin kliendile 1toalist korterit hin-
naga kuni 50 000 €. Ostja olemas. 
Helista! Riina, tel 5343 1039, Tõnis-
son KV.

Anda soodsalt üürile 15 m² konto-
riruum V-Sauga tn. 5624 4560.

Müüa 2toaline ahiküttega korter
Kilingi-Nõmmes I korrusel.                
5646 1437.

Müüa 2toal krt Mais, I k.                  
5662 0265.

Müüa garaaž Papiniidu 31a, 6800 €. 
Tel 517 5258.

OÜ Estest PR ostab põllu- ja met-
samaad. 504 5215, 514 5215.

Üürile anda 2toal möbl krt.
5366 8739.
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Mõni hetk on elus 
valusam kui teine. 
Mõni hetk on kohe 
väga-väga valus. 
                   J. Tätte 

Südamlik kaastunne Janikale, 
Ilmele ning lähedastele kalli

Mart LIIBERI

kaotuse puhul. 

Eha ja Arvo peredega

Mälestame kurbusega 

Indrek NÄKKI

Avaldame südamlikku 
kaastunnet lähedastele.

Siiri ja Monika

Avaldame kaastunnet 
omastele 

Mart LIIBERI 

lahkumise puhul.

Eesti Kinnisvara meeskond

Südame sügavaim valu ... 
Kaastunne Hiljale, Hubertile, 
Anule ja Kaile kalli poja ja 
venna 

Indrek NÄKI
lahkumise puhul. 

Sirje ja Valdeku

Mälestame kauaaegset 
aktiivset ühistu liiget

Rein LILLEPALU
Avaldame kaastunnet 
lähedastele. 

Mai 43 KÜ

Päevatee on jõudnud õhtusse.

Südamlik kaastunne 
Hilja Kukele venna ja perele

Ilmar SAAGI
lahkumise puhul. 

Kaire ja Raivo lastega

Mälestame oma kunagist 
klassiõde 

Tiiu HILLEPIT 
ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Türi keskkooli 39. lennu 
klassiõed ja klassivennad

Südamlik kaastunne Eduardile 
isa

Arvo MIHKELSOO

kaotuse puhul. 

OÜ Presto

Kallis Lehte. 
Meie südamlik kaastunne Sulle 
ema 

Maria LASMANI 
kaotuse puhul.

Töökaaslased Vändra Etonist

Mälestame kauaaegset kolleegi 
ja asutajaliiget

Helju MÄGIMAAD
Avaldame kaastunnet 
omastele. 

AS Reiden

Aeg seda kaotust ei kustuta eal.
Süda Sind ikka meeles peab. 

Virve TOHVER
Südamlik kaastunne 
lähedastele. 

Berta, Elle, Mare, 
Urve, Helga, Marju

Tunde tasa lööb aegade kell, 
alles jääb mälestus hea ja hell.

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis abikaasa, 
isa, vanaisa ja vanavanaisa

Avo-Eedu TOOMLA
28. X 1935 – 4. VII 2019

Leinavad lesk ja poeg perega.

Ärasaatmine 11. VII kl 10.30 
Pärnu matusemajas Paide mnt 2a. 

Põrm tuhastatakse.

Kui palju hellust, armastust puhkab mulla all.

Mälestame kallist ema 

Ulvi KIKKAST
9. VI 1965 – 6. VII 2009 

10. surma-aastapäeval
ja kalleid vanavanemaid

Michail JUNGI
4. VII 1933 – 6. VII 2003

Aino JUNGI
13. IX 1926 – 7. XII 1979

Lapsed peredega

Me südames Sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele.

Lahkus meie kallis ema, 
vanaema ja vanavanaema 

Maimu MÄNDLA
23. I 1931 – 4. VII 2019

Leinab poeg Vello 
laste peredega.

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

OST

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

Ostame üle Eesti
• metsakinnistuid
• kasvava metsa 
   raieõigust

Ostame
 • paberipuitu
    Kunda ja Pärnu terminalis
 • metsakinnistuid
 • kasvava metsa raieõigust

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

Häädemeeste Vallavalitsus kehtes-
tas oma 26.06.2019 istungil Reiu kü-
la Vana-Nurme kinnistu detailpla-
neeringu. Üldplaneeringuga koos-
kõlas olev detailplaneering annab 
6,24 ha suurusele kinnistule ehitus-
õiguse kuni 10 hoone, sealhulgas 
maneeži ehitamiseks. Hoonete ehiti-
sealune pind on kokku maksimaal-
selt 4000 m². Materjalid on kättesaa-
davad https://haademeestevald.
kovtp.ee.

Müüa söödavilja soodsalt, ka Pär-
nu veoga. 5380 5533.

JALATALLA
DIAGNOSTIKA

Tervisekaupluses
teater Endla majas

Keskväljak 1 
10. juulil kl 11–14

Täpsem info 
ja registreerimine 

kaupluses kohapeal
või tel 447 2686

Korstnapitsid, plekid. 5665 1116.
Laadur-ekskavaatori teenus, veo-
teenus, eri kaeve- ja planeerimis-
tööd. 5593 2204. www.vitaehitus.
ee.
NIITMISTEENUS. 5886 4471.
Paigaldame tänavakive. Tel               
5382 6917.
Rakkekaevude kaevamine, puhas-
tamine ja remont. Tel 5638 1774.

Konditsioneeride täitmine.
552 1140.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.
Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Rõngaste vaheta-
mine. Tel 5840 0240.
San-tehnilised, toru- ja keevitus-
tööd. 5340 5373.
Teemantpuurimine. Tel 5668 9845, 
www.teemantpuur.eu.
Väikeehitus-, koristus-, lammu-
tus- ja kolimistööd. 5595 9144.
E H I T U S - R E M O N D I T Ö Ö D .                
5822 2182.
Eluruumide renoveerimine ja pisi-
remont. Tel 5199 3988.
Majade ehitus, korterite remont ja 
pööningute väljaehitamine.
5307 2076, info@viimistlusehitus.
ee.
OHTLIKE JA SUURTE PUUDE 
LANGETAMINE. 517 5783.
Sünnipäevale mustkunstnik/õhtu-
juht/DJ. Tel 5344 9894.

TASUTA transport Pärnust kuni 30 km,
kaugemale hind kokkuleppel.

Info ja tellimine: 5348 2098

PAKUME

www.kuttekeskus.ee

 Puitbriketti (al 159 €)
Küttegraanuleid 

(al 200 €)
Kaminapuid võrkkotis

KÜTTEPUUD (3 m) ja halud (30–60 
cm) võrgus, katlasse saar, al 21 €
rm. Järelmaks. 5620 8210.
Küttepuud (3 m) ja halupuud            
(30–60 cm). 5669 0234.
Küttepuud (ka kuivad). 5595 9144.
Küttepuud veoga. 5342 4988.
Küttepuud, halumasinateenus.
5620 8231.
Küttepuud veoga. 5342 4988.
Küttepuud veoga. 5800 1397.

Müüa soodushinnaga 
puitbriketti. Tel 5618 4138.

LIIV, KILD, MULD, KRUUS, FREES-
ASFALT veoga. 517 5783.
L Õ H U T U D  K Ü T T E P U U D.                  
5374 7043.
Sauna- ja suitsuahjud, pottsepa-
tööd. 505 4355.
TURBA- ja PUITBRIKETT ning PEL-
LET koos veoga, 507 8754, www.
briketivedu.ee.
Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.
Kvaliteetsed HALUPUUD. Tel             
507 0727.

www.raekivi.ee
tel 5550 0560

Hinnale
lisandub 
käibemaks

Tutvu pakkumistega

Tänavakivi
60 mm

(hall)

HEA HIND
on kivisse raiutud!

Müüa 40 l võrkkottides kaminapuid
(kask 3,3 €, lepp 3 €) ja kütteklotse
(2 €), alustel puitbriketti (960 kg,  
175 €) ja pelletit (975 kg, 195 €). Ve-
du. Tel 523 8503, 433 3130.
Müüa puitbriketti. Tel 5349 9015.
Müüa kasutatud plastvälikäimlad.
Tel 506 8501.

Anda rendile 44 ha heinamaad 
Lääneranna vallas Parasmaa külas. 
Tel 5373 7286.

Hobuse kõdusõnnik. 5595 9144.

Müüa heina (väike pakk). 502 5762.

Koertekool Pärnus ja Võistes,
www.treenikoera.ee, 5194 9085, 
Sandra.

NTN TEENUSED OÜ ostab veiseid 
kombinaati ja elupeale (lehmad, 
mullikad, pullid). Tasume kohe, 
soovi korral sularahas. Tel               
5551 2929.

Jämedad pinnud, halupuud. Tel 
5667 0705.

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

3 t tagaluuktõstukiga veok, vaja-
dusel ka töömehed. 5595 9144.

Boilerite puhastamine, paigalda-
mine, san-tehnilised tööd.
5554 3185.

ELEKTRITÖÖD. 5307 6322.

ENNUSTUSLIIN. 900 3014, 95 s/m.

Fassaadi- ja katusekattetööd.
5307 2076.

Tänavakivide paigaldus. 
5551 9150.

KALMISTUTE HOOLDUS.                  
5886 4471.

KENT Kodumasinad. Tel 565 3681.

KOPPLAADUR. 5609 9918.

KOPPLAADUR, tõste- ja kallurtee-
nus. 5826 4046.

KÕIK VEOD, kj 2 t, porte (lauad, 
prussid). 553 7389.

Kuivad küttepuud 0,3, klotsid 0,25, 
0,3, 0,5 m võrk ja puistena, 3 m 
pinnud, kompost, killustik, liiv, 
muld, multš. VEDU. 5349 2771.

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

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

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

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

Halupuud 30–60 cm. Tel 5349 0394.

Halupuud al 35 €/rm. VEDU.                 
514 6674.

HALUPUUD, vedu tasuta. 525 9339.

Kask 50 cm, ostja vedu. 5661 1387.

info@eestimurud.ee
tel 5621 6509

KILLUSTIKU, MULLA, LIIVA, MAA-
KIVIDE, KRUUSA müük ja vedu. 
Teede, platside, vundamendi alus-
te ehitus. Ekskavaatoritööd.              
5854 4417.

Küttepuud. 529 2284.

Kuivad klotsid võrkkotis. 502 8836.

Kuivad klotsid võrgus. Tel                    
512 0411.

Kuiv lepp võrgus. 511 1177.

Kvaliteetne halupuu. H al 35 €/rm. 
507 9940.

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

Kõdusõnnik (30 kg). Kuivad halu-
puud, 30, 40, 50 cm, võrgus.          
Tammaru Farm, tel 523 8852.

KÜTTEPUU, must lepp, poolkuiv.  
H 43 €/rm. 5363 9579.

Müüa põranda-, voodri- ja ehitus-
laudu. Mitmesugused laiused. Ve-
du tasuta. Tel 506 4651.
Müüa toored halupuud. 5349 5658.
Otse tootjalt pakitud kandiline kase 
puitbrikett al 170 €, pakitud tur-
babrikett al 135 €, 6 ja 8 mm pellet 
al 195 €, kivisüsi 25 kg kotis,           
235 €/t, klotsid võrgus 2,5 €. Vedu. 
Tel 506 8501.
TOORED HALUPUUD, 30–60 cm 
(lepp, must lepp, saar) ja KUIV 
must lepp veoga. 517 5783.
Toores m lepp 50 cm, 42 €/rm; 30 
cm, 45 €/rm. Olemas ka kuiv kütte-
puu. Margo 5347 6449.

DOONORID
Seoses puhkustega 25.06.–
28.07.2019 on veretalitus avatud 
E, T, N kell 10–15; K, R kell 8–12. 
Vajalik isikut tõendav dokument. 

SA Pärnu Haigla veretalitus

MUUD

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

• Aitan sul 
keerulis-
tele 
küsimus-
tele vastuseid saada, abiks taro- 
ja inglikaardid. Helista 900 
1727 ja vali 7, vastan 24/7. 
Ennustaja Miia

• Elus on 
olukordi, 
kus vajame 
vihjeid, 
märke või 
nõuandeid. 
Helista
900 1727 ja vali 6, vastan 24/7. 
Ennustaja Hingela

• Kui su 
hinges on 
raskus, siis 
helista
900 1727 
ja vali 5, 
leiame koos lahenduse, kuidas 
edasi minna. Vastan 24/7. 
Ennustaja Merle

Kinnisvara müük ja seadustamine Pärnus:

Siret Ollino
Maakler / Kinnisvara 
seadustaja

5800 1356
siret@lahekinnisvara.ee 

Müün kinnisvara ja nõustan, kui ehitisel/
juurdeehitisel puudub kasutusluba

AHVENAMAA 8.–11.08. H: 335 €

MAALILINE LÕUNA-POOLA 
10.–16.08. H: 355 €

AUSTRIA – BAIERIMAA 
20.–29.09. H: 560 € 

KUNINGLIK JORDAANIA 
19.–26.10. H: al 800 €  

Vaata ka meie reisikalendrit:
www.gondvana.ee

Tel 505 9902, 445 0020
gondvana@gondvana.ee

Katkes päeva hele pide, 
mure, rõõmu habras side. 

Jäid tehtud, tegemata teod, 
nii palju hellust andnud peod, 

kadus kodu hoidev hing, 
sulgus nähtamatu ring. 

Su kodu on nüüd seal, kus Linnutee. 
See helendav rada, see tähine kee … 

Tähtede taga koidab Sul taevas, 
vaikne lootus Sul täide seal läeb. 

Mälestame

Janne KNIGAT
18. IV 1984 – 6. VII 2018

Lapsed, õde, vend, ema, vanaema, tädi


