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Tiina KONSUM
vajab

MÜÜJAID-
KASSAPIDAJAID

JA VANEMMÜÜJAID

KONTAKT:
tel 443 4650, 512 0215

e-posti aadress tiina@vandra.coop.ee

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

Ostame üle Eesti
• metsakinnistuid
• kasvava metsa 
   raieõigust

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

Müüa kartuleid „Gala“, „Laura“, 
„Vineta“. Tel 5668 3451.

Ostan lääne ja MTZ traktori. 
5609 6431.

SÕIDUKITE KOKKUOST. 5371 7345.

Lepa turul müügil kardinad.

Pärnu Linnavalitsuse planeerimis-
osakond teatab, et 12. veebruarist 
– 25. veebruarini 2020 toimub Pap-
saare külas Meremetsa tee 30 ja 
Meremetsa tee 32 kinnistutele 
koostatud detailplaneeringut täp-
sustavate projekteerimistingi-
muste eelnõude avalik väljapa-
nek. Projekteerimistingimustega 
soovitakse Audru Vallavolikogu 
19.08.2004 otsusega nr 204 kehtes-
tatud Papsaare külas Kullimetsa 
kinnistu detailplaneeringuga luba-
tud elamu kõrgust suurendada 
10% ehk 0,6 m. Projekteerimistin-
gimuste eelnõude avalik väljapa-
nek toimub Audru osavallakesku-
ses Audru alevikus Pärna allee 7 
tööpäeviti kella 8–16 ja Pärnu linna 
veebilehel www.parnu.ee. Selle aja 
jooksul võib esitada kirjalikke ette-
panekuid ja vastuväiteid projektee-
rimistingimuste kohta kohapeal, 
posti teel või saata e-posti aadres-
sile linnavalitsus@parnu.ee.

Pärnu Linnavalitsus avaldab teada-
anded planeerimisseaduse (PlanS) 
§ 128 lõike 6 alusel. Pärnu Linnava-
litsuse 27.01.2020 korraldusega nr 
49 algatati Papsaare külas Audru 
ringraja detailplaneeringu koosta-
mine. Planeeritav ala suurusega 68 
ha, asub Pärnu-Lihula mnt, Lennu-
välja tee ja Sauga jõe vahelisel alal. 
Audru valla üldplaneeringuga on 
maa-ala reserveeritud ärimaaks ja 
üldmaaks. Huvitatud isiku soov on 
planeeringualal olevate kinnistute 
jagamine väiksemateks, eraldima-
jandavateks kruntideks ja kruntide-
le hoonestustingimuste määrami-
ne, üldplaneeringukohase sihtots-
tarbe määramine ning korraldada 
ümber ringrada teenindav parkimi-
ne. Planeeritavad hooned on äri-
hooned tootmise kõrvalfunktsioo-
niga ning ringraja majandamisega 
seotud hooned ja rajatised. Detail-
planeeringu koostamise ülesan-
deks muuhulgas on kavandada 
meetmed, mis ringraja tegevusest 
tulenevalt mürahäiringuid maksi-
maalselt ära hoiaks. Detailplanee-
ring koostatakse Audru valla üld-
planeeringu kohasena.

ATKO Grupp pakub tööd bussiju-
hile. Töö toimub Pärnu linna- ja lä-
hiliinidel, töötasu kokkuleppel. Li-
sainfo tel 442 4096.

O t s i n  s u g u v õ s a u u r i j a t , 
urmas5930@gmail.com.

Otsitakse CE-kat autojuhti puisteai-
nete veoks. CV saata e-aadressil 
transkea@gmail.com.

Pakun tööd Valmet 901.3 harveste-
ri juhile. Kadarbiku Metsad, 
5373 7294.

SOODUSHIND: kuivad kase-, lepa- 
ja haavaklotsid puistena ja võrgus; 
liiv ja killustik. VEDU tasuta. 
5349 2771.

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

Puitbrikett, kuivad ahju- ja katla-
puud, kaminapuud ja klotsid võr-
gus. 512 0411.

Kuivad klotsid ja kaminapuud (40 l 
võrk), puitbrikett, vedu. 5662 5110.

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

Müüa kuiva sanglepa jämedat küt-
tepinda, 30 cm (38 €/m³) ja 50 cm 
(35 €/m³). Vedu hinnas alates 4 m³! 
Tel 5346 1200.

Paksud kasepinnud, kuivad ka-
se-klotsid (30 cm). 5392 8834.

Killustik, liiv, muld veoga. 
5349 6339.

Kotipuude müük kojutoomisega. 
Miinimumkogus 10 tk. Tel 
5699 3638.

KUIV KASK, 40 L 3/3,5 €. 
5391 9219.

KÜTTEPUUD (3 m) ja halud (30–60 
cm) võrgus, katlasse saar, al 21 €/
rm. Järelmaks. 5620 8210.

Küttepuud 30–60 cm, 3 m. 
529 2284.

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

Küttepuud (ka kuivad). 5595 9144.

TURBA- ja PUITBRIKETT ning PEL-
LET koos veoga, 507 8754, www.
briketivedu.ee.

Küttepuud, halumasinateenus.
5620 8231.

Kartul, nisu. 557 9218.

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

Muld, liiv, kruus, killustik.
5826 4046.

MUST LEPP (kuiv) veoga. 517 5783.

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

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

MÜÜB
• Lahtist sorteeritud
  KIVISÜTT 175 € 
• KIVISÜTT 25kg kottides  
• PUIDUBRIKETTI 
• PUIDUGRAANULEID
  6 ja 8 mm (15 kg)

Tel 442 2085 • 5336 5520
Transporditeenus

YTIC OÜ Savi 30
Pärnu

Saematerjal, höövelpuit, immutatud 
puit. www.dorioone.ee, 514 8160, 
518 6129.

Voodrilaud.ee, parim hind. 
513 2021.

Jämedad kasepinnud (3 m) ja kui-
vad klotsid, 525 0453.

Kuivad klotsid võrkkotis 2 €, 30 cm 
2,5 €. 502 8836.

Kuivad küttepuud, kask, must 
lepp, saar 50 cm katlale ja ahjule, 
30 cm kask võrkkotis, transport. 
512 9977, 504 4036.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

Kuiv lepp võrgus. 511 1177.

Kuivad küttepuud 4 rm kaupa ja 
lepa-kaseklotsid võrgus. Tel 
514 4359, Lillemets.

L Õ H U T U D  K Ü T T E P U U D . 
5374 7043.

Müüa 30 cm kuiva leppa 2,50 €, 
kaske 3 € 40 l võrgus. Sangla tur-
babriketti 84 tk alusel 900 kg ja 
puitbriketti 96 tk alusel; 50–100 
mm kivisütt 25 kg kotis 1 t; 8 mm 
pelletit, hele premium 975 kg alu-
sel alates 205 €. Tel 5373 3626.

Müüa puitbriketti soodushinnaga. 
Tel 5618 4138.

Müüa ehituslikku saematerjali, 
voodri-, põranda-, terrassilaudu ja 
servamata laudu. Pikkused 3–6 m. 
Laudade värvimine. Vedu üle Eesti 
tasuta. Tel 528 2268.

Müüa kandilist puitbriketti alustel, 
kaal 960 kg, hind 150 €, kohalevedu 
linna piires tasuta. Tel 5662 6567.

Müüa kuivi küttepuid (saar). 
5858 1738.

Müüa toored halupuud. 5349 5658.

Otse tootjalt puitbrikett al 145 €, 
turbabrikett al 130 €, pre-
mium-klassi pelletid al 190 €, paki-
tud kivisüsi al 235 €, kütteklotsid
al 1,50 €, kaminapuud al 2,50 €. 
Alates 3 alusest vedu tasuta, küt-
teladu24.ee, tel 506 8501.

KOERTEKOOL Pärnus ja Võistes. 
www.treenikoera.ee, 5194 9085.

• eesti keel A1, A2
• inglise keel A1, A2
• soome keel A1 
• vene keel A1

Tasemed A1, A2, B1:
inglise, hispaania, itaalia, prantsuse,
rootsi, soome ja vene keel. 

info@janatrinkerakool.ee
tel 443 1006, 5626 4884

www.janatrinkerakool.ee

Uued kursused:

Ostan ajaloolise püügiõiguse Liivi 
lahel. Tel 5830 8222.

Ostan ATV 4x4. 5382 3030.

Ostan vanu raamatuid, postkaar-
te, fotosid, maale, graafikat, mün-
te, paberraha, mööblit, nõusid, sa-
movare, merevaigust ehteid, sõlgi, 
märke jmt. Tel 5829 9810.

Müü oma kinnistu 
Tartumetsale

5557 7007
www.tartumets.ee

Müü oma kinnistu 

PARIMAD 
HINNAD 
EESTIS!

NAINE MEEST 

65/164/63 sümpaatne majan-
duslikult heal järjel naine soovib 
tutvuda autoga samaealise hea 
tervisega härrasmehega, kelle-
ga koos elus edasi minna. Elan 
Pärnumaal. 77531 

66 a Järvamaal elav positiivse 
ellusuhtumisega lesknaine soo-
vib tutvuda pikemat kasvu vaba 
heatahtliku tegusa autoga 64–
70 a härrasmehega. 77549

Soovin tutvuda vaba üksildust 
tundva 75–85 a mehega, kelle-
ga koos tõestada, et ainuüksi 
mõistva ja muheda suhtluspart-
neri olemasolu aitab leevenda-
da vastastikku elumuresid. 
77536 

Tegus eluraskusi trotsiv Tallin-
na naine 160/60 soovib tutvuda 
ilukirjanduslike huvidega mõ-
nuainetest vaba 75+ mehega. 
Naljasoon ja optimism ooda-
tud. 77538 

Tallinna naine soovib leida te-
gusat pikka kasvu 68–75 a 
meest, kellega koos edasi min-
na. 77542 

67 a Ida-Virumaa materiaalselt 
kindlustatud naine soovib vaba 
meest kaaslaseks. 77530 

Soovin leida kaaslase 75+ a 
Tallinna härrade seast. 77526 

Heal järjel tallinlanna soovib pü-
sisuhet heal järjel oleva pikemat 
kasvu kuni 73 a mehega. 77521 

71 a naine soovib tutvuda kuni 
78 a mehega soovitavalt Tallin-
nast. 77512 

Sportlik vaba Tallinna naine 
soovib tutvuda kuni 75 a mehe-
ga Tallinnast või lähiümbrusest. 
77508 

80 a üksik lesknaine Kesk-Ees-
tist tutvub 73–82 a üksiku vaba 
mehega, kellel on soov maale 
elama tulla. 77504 

Sümpaatne empaatiline, näi-
dud normis, kõrgharidusega 
vaba naine tutvub karismaatili-
se vaba kuni 75 a härraga Tal-
linnast või lähiümbrusest. 
77501 

63 a Harjumaa naine soovib lei-
da sõpra. 77499 

Loodan leida 60–70 a härrat, et 
luua esialgu sõprussuhe. Olen 
keskmist kasvu tallinlanna. Koh-
tumiseni! 77498 

67 a meeldiv sale naine otsib 
oma ellu sõbralikku tõsise el-
lusuhtumisega kuni 68 a kaas-
last Pärnu kandist. Hea, kui sul 
on oma auto. 77491 

71 a Tallinna naine soovib leida 
oma ellu heatahtlikku kaaslast, 
kellega jagada kodusoojust ja 
vahel ka väljas käia. 77468 

Tavaline naine soovib tutvuda 
75+ a Tallinna härraga, et koos 
meeldivalt aega veeta. 77486 

66 a Lõuna-Eesti leskproua tut-
vub endast ja teistest hooliva 
härrasmehega. 77482 

Rõõmsameelne tasakaalukas 
veidi tüse lesknaine Lõuna-Ees-
tist tutvub lühemat kasvu ausa 
ja vaba 73 a härraga. Oman au-
tot ja sõidan. 77476 

58 a Lõuna-Eesti naine soovib 
tutvuda vaba 62 a mehega. 
77466 

Positiivse ellusuhtumisega ma-
janduslikult heal järjel sale noo-
ruslik lesknaine Pärnust ootab 
oma ellu heatahtlikku ja tegusat 
pikemakasvulist autoga 64–70 a 
härrat. 77458 

MEES NAIST 

43 a vaba korralik mees otsib 
veidi nooremat naist kooseluks. 
Ise ei suitseta ega joo, oman 
korterit ja töökohta. Väga kõhn 
naine ei sobi. 77545 

Mees Tallinnast, vanus 72 a, 
soovib tutvuda sobivas vanu-
ses naisega Tallinnast või lähi-
ümbrusest. Väike puue ei ole 
takistuseks. Võid olla suhtes. 
77524 

70 a vanamees soovib kohtuda 
kooseluks naisega, kes on val-
mis alustama nullist. 77540 

49 a vaimsete huvidega kõrg-
haridusega tagasihoidlik tartla-
ne, Kaalud, tutvub sobivas va-
nuses südamliku naisega. 
77546 

63 a nooruslik mees soovib tut-
vuda meeldiva vabameelse nai-
sega Tallinnast. 77544 

53 a mees tutvub meeldiva nai-
sega püsisuhte eesmärgil. 
77529 

62/182 rõõmsameelne noorus-
lik mees otsib nii sõbraks kui ar-
mukeseks naist Tallinnast. 
77523 

Otsin elukaaslaseks positiivse 
ellusuhtumisega 62–68 a naist. 
77520 

65+ leskmees Raplamaal soo-
vib tutvuda 58+ saledama nai-
sega. 77510 

Leskmees otsib naist, kes elab 
maal, kus saab mesilasi pidada. 
Korter, auto ja mesilased ole-
mas. 77509 

Otsin 70+ prouat. Olen lesk, 
mul on autot. 77500 

Töötav, oma maamajaga um-
bes 173 cm pikk viiekümnenda-
te lõpus mees soovib leida 
naist, kellele meeldiks ka maal. 
77535 

Olen elul jalus üksik õrn karuke-
ne. Otsin oma ellu väikest rikast 
hella 65–70+ naist. 77494 

Soliidne hea välimusega här-
rasmees ootab kõnet sümpaat-
selt 50+ daamilt Tallinnast, et 
luua sõbrasuhe ja aeg-ajalt koh-
tuda. 77475 

35 a noormees soovib tutvuda 
18–35 a neiuga kirjasõpruse 
eesmärgil. 77473 

64/182/77 korralik pahedevaba 
härrasmees otsib suhet naisega 
Tallinnas. 77470 

Kodu mere ääres ootab pere-
naist. Olen kuuekümnendates 
mees. 77467 

Otsin kuni 70 a lastetut prouat 
kaaslaseks. 77460

Loodan leida oma tuhkatriinut, 
lühemat kasvu, sportlik, kultuu-
rilembene noor pensionär Tar-
tumaalt. Oma vara kannan alati 
kaasas, ei kummarda raha, ei 
suitsule, ei alkole, ei vägivallale, 
ei kärgperele. 77496

€
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Piirumi küla, Häädemeeste vald, 
86507 Pärnumaa

tel 445 6219, 516 1302
lovatalu@gmail.com, www.lovatalu.ee

Anda üürile 2toal möbl ahik krt.
5617 8170.

Härra soovib üürida pinda omani-
kult. 5816 3706.

Jäädavalt Eesti rahva ühisel kapitalil 
töötav ja rahvatulu teeniv Eesti Ühis-
tumets ostab püsivalt kokku metsa-
kinnistuid. Kontakt tel 5332 4176, 
e-post: info@yhistumets.ee.

Müüa garaaž Mais. 18 m². Tel 
5308 8787.

Ostan talumaja koos metsamaaga. 
Tel 5919 7348, talumaakinnisvara@
gmail.com.

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

Üürile anda 3toal ahik ja 1toal krt 
naisele. 5463 3037.

Ostan 4toal korteri Pärnus, hind 
kuni 80 000 €. Tel 5358 3997, karl@
estkv.ee.

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

BOILERITE puhastamine, vaheta-
mine, torutööd. 5554 3185.

Ehitus, viimistlus, plaatimine. 
5551 6519.

EHITAME ja REMONDIME. Kõik 
tööd! 5632 7292.

Ennustame tulevikku! Tel 900 2020, 
900 2200.

ENNUSTUSLIIN 900 3014 95 s/m.

Ohtlike puude langetamine. Tel 
5347 4029.

Mälestame rõõmsameelset 
vilistlaskogu liiget

Valli RÕÕMUSSAART

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Vändra gümnaasiumi 
vilistlaskogu

Aeg andis teist mul tagasi - 
ei emasüdant iialgi.

Linda TRINK

Sügavas leinas langetame pea 
tema mälestuseks. Tunneme 
südamest kaasa ja seisame 
teie kõrval, Dag ja Andres ning 
teie pered. 

Rosalia, Anneli, 
Viktor ja Elmar peredega

Mis tulema peab, see tuleb. 
Kellel otsa saab aeg, see läheb. 
Minnes võtab ta kambrist tule 

ja süütab taevasse tähe.

Teatame sügava kurbusega, 
et lahkus meile kallis abikaasa, 

isa ja vanaisa

Kaljo LAASMA
6. IV 1942 – 5. II 2020

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 15. II kl 11 kodust 
Varbla kalmistule.

Avaldame kaastunnet Alinale, 
Aijarile ja Margusele

Aigar KUKE

kaotuse puhul. 

Markus ja Mattias

Avaldame sügavat kaastunnet 
Dagile ema

Linda TRINGI

kaotuse puhul.

Dakt OÜ

Mälestame endist töötajat

Ants VARIKUT

ja avaldame kaastunnet 
omastele.

Häädemeeste Keskkooli pere

Avaldame kaastunnet 
perekond Saarele

Elga RABI

surma puhul. 

Perekond Parts

Avaldame kaastunnet Dagile 
ema ja tema perele 

Linda TRINGI

surma puhul. 

Perekond Tammsalu

Südamlik kaastunne Vaikele

Märdi VÄLJAMÄE

kaotuse puhul.

Häädemeeste Keskkooli pere

Südamlik kaastunne 

Linda TRINGI 

lähedastele nende leinas.

AS Sanatoorium Tervis

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa. 
Avaldame südamlikku 
kaastunnet Ulvile kalli isa

Kaljo LAASMA
kaotuse puhul.

Varbla koolipere

Avaldame siirast kaastunnet 
Reedale ja Sulevile lähedastega

Elga RABI

surma puhul. 

Margus, Tõnu ja Jüri peredega

Mälestame kallist täditütart

Asta JÜRNAT
Avaldame südamlikku 
kaastunnet Mallele perega 
suure kaotuse puhul. 

Loreida, Aita ja Enda

Mälestame toredat naabrimeest

Kaljo LAASMAT
Avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele. 

Laine, Lylia ja Vilve peredega 
Raja talust

Lahkunud on meie armas 
vennanaine, ema ja vanaema

LindaTRINK
Sügav kaastunne, pojakesed 
Dag ja Andres peredega. 

Anette ja Klaara

Kallis Valentina,
meie südamlik kaastunne Sulle 
Sinu leinas.

Tervise Paradiis OÜ

Mälestame kursusekaaslast 

Märdi VÄLJAMÄED

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Pärnu turbatehnikumi 8. lend

Südamlik kaastunne Tiiule ja 
Anna-Mariale abikaasa ja 
vanaisa 

Karl TALTSI
kaotuse puhul.

Juta ja Jaak perega

Südamlik kaastunne Elvele ja 
lastele peredega

Kaljo LAASMA

kaotuse puhul. 

Eevi, Janek, Maie

Avaldame kaastunnet 
Gert Oleskile kalli isa

Rünno OLESKI

kaotuse puhul. 

Pärnu JK Vaprus

Avaldame sügavat kaastunnet 
omastele 

Märdi VÄLJAMÄE

kaotuse puhul.

Tiiu koos laste peredega

Mälestama kallist onupoega 

Märdi VÄLJAMÄED

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Dora, Taivo ja Tarvi peredega

Kuldne päike loojus,
öö pimedus jäi.

Unehõlma emasüda vajus,
mälestused helged jäid.

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis ema,
ämm, vanaema ja vanavanaema 

Salme-Helene KIRKMANN
19. IX 1933 – 9. II 2020

Leinavad omaksed.

Hüvastijätt 13. II kl 11 Pärnu krematooriumis. 
Põrm tuhastatakse.

Meil siin on talv, veel lumi katmas Sinu aeda,
tuul jäätunud pisaraid seal helistamas käib.

Kuid Sina juba pärinud taeva
ja seal Su aed on tähelilli täis.

Armast ema 

Asta JÜRNAT
17. X 1926 – 5. II 2020

mälestab tütar perega.

Ärasaatmine 13. II kl 14 
Pärnu matusemajas Paide mnt 2a.
Muldasängitamine Sindi kalmistul.

Su kodu on nüüd seal, kus Linnutee,
see helendav rada, see tähine tee ...

Teatame kurbusega, et on lahkunud meie kallis 

Aigar KUKK
11. VII 1992 – 7. II 2020

Leinavad lähedased.

Ärasaatmine 15. II kl 16 
Pärnu krematooriumis Paide mnt 2a.

Põrm tuhastatakse.

Me ootame Sind, kuigi Sa ei tule,
meil hinges salakamber on Su jaoks.
Kõik mälestused Sinust sinna jäänud 

ja sealt nad iialgi ei kao.

Teatame kurbusega, et on lahkunud meie kallis õde, 
tädi, vanatädi ja vanavanatädi

Heidi MÄNNI (Kallam)
23. I 1932 – 9. II 2020

Taimi, Kaja ja Kaido peredega

Hüvastijätmine 15. II kl 12 
Viimse Tee kabeli saalis Sillutise 4.

Põrm tuhastatakse.

Jäi tühjaks koduõu ja kodumaja, 
veel kaua heliseb seal mälestuste kaja ...

Teatame sügava kurbusega, et 
igavesele unele on suikunud 

meie kallis ema

Ingrid MAIDRE
28. IV 1928 – 26. I 2020

Leinavad tütred 
Nele ja Ines peredega.

Teatame kurbusega, 
et lahkus

Rein ESSI
3. XII 1940 – 8. II 2020

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine 15. II kl 11 Pärnu 
matusemajas Paide mnt 2a.

Põrm tuhastatakse.

Meie südameis Sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele.

Teatame kurbusega, et 
lahkus meie kallis

Karl TALTS
12. II 1950 – 4. II 2020

Leinavad omaksed.

Urnimatus 15. II kl 12 
Sindi uuel kalmistul.

Lammutustööd + äravedu. Tel 
5687 6992.

Fassaadi- ja katusekattetööd.
5307 2076.

HALUMASINATEENUS. 5374 7043.

KAARDID ENNUSTAVAD 24/7. Tel 
900 1727.

Avataastustööd. Tel 5344 3602.

Kolimine ja transport. 5883 6702.

KOPPLAADUR-KALLUR. 5826 4046.

Küte, vesi, kanalisatsioon, keevi-
tus-, santööd. 5340 5373.

Laadurekskavaatori teenus, veo-
teenus, kaeve- ja planeerimistööd.
5593 2204, www.vitaehitus.ee

MAALRITÖÖD, TAPEETIMINE.
5456 3180.

Majade ehitus, korterite remont ja 
pööningute väljaehitamine.
5307 2076, info@viimistlusehitus.
ee.

Prahikonteinerite rent. 5671 7771.

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

Prügi äravedu. 5883 6702.

Puit- ja parkettpõrandate lihvimine, 
viimistlus, taastamine. Tel 515 4056.

Töö saemehelt + vanade hoonete 
lammutamine. 5192 1752.

Puksiiriteenus (5 t). Tel 5595 9144.

Septikute, biopuhastite, kaevu-
pumpade, vee- ja kanalisatsiooni-
torustike müük ja paigaldus. Tel 
5306 5322, info@reovesi.ee.

ÕHKSOOJUS-
PUMPADE

müük, kontroll, 
hooldus ja

keemiline pesu

Hind 
alates 55 €

Tel 5627 2272
www.kliimaabi.eu

Puur- ja küttekaevude puurimine; 
pumpade, rauaeraldusfiltrite ja sep-
tikute paigaldus; vee-, kaevu-, kana-
lisatsioonitööd. www.baltipuurkaev.
ee, tel 521 7415.

Vannitubade ehitus. 5569 7588.

VEOD, porte 6 m + kraana. 
507 3151.

Võlgade sissenõudmine. Tel 
520 4306.

Väikeehitus-, koristus-, lammu-
tus- ja kolimistööd. 5595 9144.

Õhksoojuspumpade pesu. Tel 
5366 9898.

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

EHITUS- JA REMONDITÖÖD.
5822 2182.

TORU- ja ELEKTRITÖÖD. 
524 4939.

MAALRITÖÖD, pahteldusest ta-
peedini. 5832 7543.

Ohtlike ja suurte puude langetami-
ne. 517 5783.

Soodne ehitus ja remont. 
5333 8996.

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

Eesti ettevõte aastast 1996

Pärnu, Papiniidu 5, Sillakeskus
tel 447 7900, 528 5263
info@metsagrupp.ee

SOOJUSPUMBAD

www.kliimacentrum.ee

Info ja tellimine Pae 1-2, Pärnu
Tel 442 2221 või 5566 9430  

KLIIMACENTRUM.EE

• Kiire paigaldus kogenud meistritelt
• Objekti ülevaatus TASUTA

Kiire paigaldus kogenud meistritelt -30 °C
SOODSAIMAD HINNAD JA SUURIM VALIK

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!
160 000 eurot

OSTJA OLEMAS!
remontivajavat

Pärnu linnas

Otsin kliendile 

elamut või

MINUL ON KINDEL
 OSTUHUVILINE!

hinnaga kuni

väiksemat või

3-5 toalist

ridaelamut

Kuulutusi ja leinateateid
saab tellida

internetis
parnu.postimees.ee

24h


