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Soodushind – klotsid 0,25 40 l; ka-
se-, lepa- ja haavaklotsid 0,25, 0,3, 
0,5, 40 l võrgus ja puistena, 3 m ka-
sepinnud. Liiv, graniit- ja paekillus-
tik, muld, multš. Vedu. 5349 2771.

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

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

MULD, LIIV, MULTŠ, KILD, FREES-
ASFALT Tel 516 7789.

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

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

Kvaliteetne halupuu, kaminapuud 
ja kaseklotsid võrgus. 564 4507.

30 cm kuiv lepp 2,50 €; kask 3 € 40 
l võrgus; kasepuidubrikett 96 tk 
alusel 960 kg, 8 mm pellet (hele, 
premium) 975 kg, 200 €. Vedu ta-
suta. Tasumine: ülek, kaardiga, su-
las. Tel 5373 3626.

Killustiku, mulla, liiva, maakivide, 
kruusa müük ja vedu. Teede, plat-
side, tänavate ehitus. Ekskavaato-
ritööd. 5854 4417.

Halupuud (lepp, kask, saar), 30–50 
cm, poolkuiv, märg. Hind alates 
42 €/rm. 505 5171.

Kaseklotsid 30 cm, 28 €/rm. 
525 0453.

Kuivad küttepuud katlale ja ahjule, 
transport. 512 9977, 504 4036.

Kuiv lepp võrgus. 511 1177.

50 cm kuiv lepp. 520 2859.

Ahjud, pliidid, kaminad kuni 
-50%. Kodukolle Riia mnt 58, 
Pärnu. 442 6226; 511 3022. 

www.omakamin.com

Kvaliteetne halupuu, märg, pool-
kuiv, kuiv. 507 9940.

Kütteklotsid ja ehituslik saemater-
jal. 5694 1117.

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

Küttepuud veoga. 5342 4988.

Liiv, kild, muld, kuni 5 t, lõhutud 
küttepuud. 5374 7043.

Liiv, kild, muld, kruus, freesasfalt
veoga. 517 5783.

Muld, liiv, kruus, killustik.
5826 4046.

Saematerjal, höövelpuit, immuta-
tud puit. 514 8160, 518 6129, 
www.dorioone.ee.

Toored halupuud (lepp, must lepp, 
saar) ja kuiv hall lepp veoga. 
517 5783.

Müüa lambaliha 6 € kg, talleliha
8 € kg. 5390 6525.

Kandiline puitbrikett alustel, 960 
kg, 120 €. Kohalevedu linnas tasu-
ta. 5662 6567.

Müüa puitbriketti. Tel 5618 4138.

Müüa pisikese toakoera kutsikad. 
5379 5346.

Müüa toored halupuud. 5349 5658.

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

OST

Ostame põllumaad
Võimalus müüa maa
tagasiostuõigusega

Tel 5340 4975
polluvara@vestman.ee

www.vestman.ee

NAINE MEEST 
Nooruslik vaba ja elurõõmus 
naine Pärnumaalt tutvub kuni 
70 a härraga. Võiksid olla pike-
mat kasvu ja huumorimeelega 
ning omada autot. 77815 

56 a naine ootab oma ellu arm-
sat ja abivalmis pikemat kasvu 
härrat vanuses kuni 70 a, kes 
tahaks oma ellu volüümikamat 
sõbrannat. 77813 

Nooruslik endaga toime tulev 
60 a Viljandi naine tutvub ausa 
ja tegusa, alkoholiga mitte liial-
dava mehega. 77811 

172 cm igati positiivne vanem 
naine Tallinnast soovib tutvuda 
mehega 75 a ringis, kes on 
hooliv ja aus ning ei ole sõltla-
ne. 77806 

Lesknaine tutvub 70+ a mehe-
ga, kellel on soov tulla maale 
elama. 77805 

Peale 30 a kooselu maha jäe-
tud naine otsib tuge ja mõist-
mist. Olen 60+ a sõbralik Tal-
linna naine. 77803 

Viljandimaal maakodu omav 
66 a väikest kasvu naine soovib 
tutvuda vaba karske mehega. 
77801 

Olen keskmist kasvu kuueküm-
nendates tallinlanna ja mul on 
õnnest puudu veel üks samm. 
Ma loodan, et leidub härra, kes 
astub selle sammu. 77794 

Meeldiv tegus naine tutvub va-
ba üksiku, pikemat kasvu auto-
ga mehega vanuses 66–70 a 
Pärnumaalt. 77782 

67 a rõõmsameelne sale naine 
suvepealinnast tutvub omaeali-
se autoga härraga, et koos su-
vele vastu minna. 77742 

Tere, kuuekümnendates-seits-
mekümnendates härra Tallin-
nast! Kui tunned, et oled üksi, 
helista kuuekümnendates kesk-
mist kasvu naisele. 77779 

Siiras soov on leida usaldus- ja 
armastusväärne oma inimene 
aastates 77+. Ühishuvi võiks 
pakkuda iluaiandus, mesindus, 
reisimine, kõik kunstiliigid, 
metsa- ja seenesõber. Üksik 
naine, vaba otsustes, hakkama-
saaja, tegus, sõnakas, roolisõ-
ber. 77775 

Nooruslik, kena kodu omav 
naine soovib leida enda kõrva-
le üht sõbralikku, tõsise ellu-
suhtumisega pikemat kasvu 
65+ a lahedat kaaslast, sobivu-
sel elukaaslast. Võiksid omada 
autot. Elan Pärnumaal. 77769 

Sõbralik, endaga toime tulev 
sale naine tutvub vaba pikemat 
kasvu aruka ja ausa, kooselu 
hindava 65–69 a mehega Pär-
nu kandist. Võiksid omada au-
tot, et saaksime koos reisida. 
77752 

Tore vaba naine tutvub vaba 
toreda Harjumaa mehega va-
nuses kuni 75 a. 77745 

Naine soovib tutvuda intelli-
gentse vaba mehega aastates 
58–68. Ootan kohtumist. 77739 

Positiivse ellusuhtumisega te-
gus Pärnumaa naine soovib 
tutvuda 69+ a vaba mehega. 
77738 

MEES NAIST 
62 a keskmist kasvu Pärnumaa 
leskmees soovib tutvuda püsi-
suhte eesmärgil elurõõmsa 50–
60 a daamiga. 77785 

Tutvun kuni 65 a saleda Tallinna 
või Harjumaa naisega. 77814 

Soovin tutvuda vabameelse 
60+ a daamiga, kes soovib lei-
da endale väärt sõpra. Elan Tal-
linnas. 77808 

Kas leidub Eestimaal naist, kes 
tuleks 78 a vanameest lohuta-
ma. Elan väikeses majas Rapla-
maal. 77796 

70 a tasakaalukas iseseisev 
mees tutvub üksiku naisega, 
kes vajab hellust. Sobivusel 
püsisuhe. 77780 

Üksi jäänud 67 a Viljandimaa 
mees otsib kodukanakest. 
77776 

Kas leidub Eestimaal naist, kes 
tuleks 78 a vanameest lohuta-
ma. Elan väikeses majakeses 
Raplamaal. 77767 

70+ a vaba meesterahvas tut-
vub vaba naisterahvaga suhtlu-
se eesmärgil. 77766 

60 a majanduslikult kindlusta-
tud Lõuna-Eesti mees tutvub 
naiseliku naisega. Seiklejatel 
mitte tülitada! 77764 

70+ a vaba mees tutvub vaba 
naisega suhtluse eesmärgil. 
77763 

50+ a Pärnu mees soovib leida 
enda kõrvale omaealist kaas-
last, kellega koos elu jagada. 
77762 

68/171/73 vaba intelligentne 
Tallinna mees soovib sõbrata-
riks kena seltskondlikku daami. 
77760 

Tere, kena vaba sale daam 
seitsmekümnendates, sind oo-
tab oma ellu 72/176/78 kõrgha-
ridusega vaba ja karske kind-
lustatud mees pealinna lähe-
dalt. Ei seikle. 77758 

Üksik vana öökull otsib pääsu-
kest oma kaissu. Hea, kui oled 
50–70 a vahel, hella südamega, 
üksik. 77753 

63/185/83 vaba karske viisaka 
välimusega vaene pensionär 
tutvub kooseluks maakoduga 
naisega. 77751 

Diskreetne 52 a mees soovib 
tutvuda üksiku vaese naisega, 
ka püsisuhteks. 77748 

75 a leskmees Raplamaal soo-
vib tutvuda 70 a vaba naisega, 
kellega koos elus edasi minna. 
77744 

66/179/70 tutvub armusuhteks 
vabameelse Tallinna naisega, 
sobivusel võimalik kooselu. 
77743

€

Muudad elukohta?
Kolid suvekoju?

Ära peata lehetellimust,
vaid suuna see ümber!

Selleks helista 666 2525 või kirjuta levi@postimees.ee
ning vormista tellimus ümber lisakuludeta.
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Elu on laul, habras ta viis, 
heliseb hetke ja katkeb ta siis ...

Meie siiras kaastunne Milanale 
perega kalli isa ja abikaasa 

Maidu LAANELA

lahkumise puhul. 

Sõbrad Liblika lasteaia 
Pääsusaba rühmast

Emakene hea,
sa kallis seda tea, 
sind igavesti meeles pean ...

Sügav kaastunne Jürile kalli 
ema, Sirjele, Priidule ja 
lähedastele 

Helju-Laine MARTINSONI

surma puhul.

Leinab Galy Kõdar perega 
Sauelt.

Üks eluraamat on sulgunud.

Sügav kaastunne Silvile kalli 
ema 

Saima TEASTE

lahkumise puhul.

Kaia, Maia, Hiie, Margely

Tean, midagi maailmas pole kaduv, 
kõik naaseb kaudu kummalisi radu, 
surm ainult olemisest teise retk. 
                                        A. Alliksaar

Mälestame 

Helju-Laine MARTINSONI

Südamlik kaastunne omastele.

Anne ja Kalle, Maie ja Tarmo

Kaugsõidu laevakapten

Aleksander MERILAINET
31. VII 1885 – 26. III 1964

mälestavad 
135. sünniaastapäeval 

tütar Anni ja 
poeg Heino peredega.

Su kalmul 
mälestuste küünal

põleb vaikse leegiga,
mälestuste 
päiksekullas 

jääd sa ikka meiega ...

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

jäi kaduvkauge koduhõng
ja ajahabras elulõng.

                              O. Saar

Teatame kurbusega, et on lahkunud 

Viktor GILDERMAN
9. II 1966 – 29. VII 2020

Leinavad lähedased.

Hüvastijätmine 2. VIII kl 13 Viimse Tee kabelis Sillutise 4.
Põrm tuhastatakse.

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

Lilli PÄRNOJA
23. IV 1929 – 30. VII 2020

Leinavad lähedased. 

Ärasaatmine 2. VIII kl 17 
Pärnu matusemajas. 
Põrm tuhastatakse.

Päike paitagu su kalmu, 
kuu ja tähed valvaku.

Teatame kurbusega

Saima TEASTE
10. IV 1926 – 29. VII 2020

surmast.

Leinavad lapsed, lapselapsed 
ja lapselapselapsed. 

Matusetalitus toimub 3. VIII kl 14 
Pärnu krematooriumis.

Avaldame kaastunnet 
Heino Afanasjevile tema leinas.

Keskkonnainspektsioon

Südamlik kaastunne Rene, 
Roeli ja Carmeni peredele 
armsa ema ja vanaema

Maie RAUDSEPA
kaotuse puhul. 

Sõbrad Markko, Monika, 
Vanessa ja Ralf-Henry

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Kaiele

Helju-Laine MARTINSONI

kaotuse puhul. 

Aime, Malle, Juta ja Margarita

Südamlik kaastunne Ivole 
perega kalli 

Esta TARDI

kaotuse puhul.

Arvo ja Evald Jaagupist

Mälestame head naabrit

Arne JÕESAART

Avaldame kaastunnet Maiele ja 
poegadele peredega. 

Lepalinnu 4 majarahvas

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud.
Sügav kaastunne Mairele ja 
Joosep Martinile perega

Viktor SÄDE
kaotuse puhul. 

Reet, Marju ja Heino

Mälestame kunagist sõbralikku 
ja head klassivenda

Johannes METSA
Siiras kaastunne omastele. 

Endised klassikaaslased 
Sindi keskkoolist

Esta TART

Südamlik kaastunne Ivole ja 
tema perele kalli abikaasa ning 
ema kaotuse puhul.

Rein ja Vello peredega

Kallis Enno ja sinu pere, 
südamlik kaastunne teile 
armsa ema, ämma, vanaema ja 
vanavanaema

Kadi AASMA
kaotuse puhul. 

Kalle perega

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Aleksandrile vend 

Viktor SÄDE

kaotuse puhul. 

Harri, Monika ja Anne

Langetame leinas pea, 
mälestame armast klassiõde 
Helju-Laine MARTINSONI

(sünd Hansalu)
Meie südamlik kaastunne 
lastele peredega.

Koidula kooli 1955. a 11.b

Avaldame kaastunnet Ivole 
lastega abikaasa ja ema 

Esta TARDI

kaotuse puhul. 

Kalle, Arvo, Urmas, Allan, Allar

Südamlik kaastunne omastele

Maidu LAANELA

kaotuse puhul. 

Keskkoolikaaslased 
Pärnu II keskkoolist

Südamlik kaastunne Veikole 
kalli ema

Esta TARDI

kaotuse puhul.

Töökaaslased Timberston OÜst

Mälestame 2013. aasta Sindi 
linna aasta inimest 

Johannes METSA
Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Tori vallavolikogu
Tori vallavalitsus

Mälestame 

Esta TARTI
Tunneme kaasa Ivole, Veikole 
ja Erkile abikaasa ja ema 
kaotuse puhul.

KÜ Laeva elanikud

Avaldame kaastunnet Astale 
kalli ema

Vaike TEPLENKOVI

kaotuse puhul. 

Ly tütar Reet ja Anne

Eesti ettevõte aastast 1996

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

• Töö sisuks on õppetöö, õpiväljundite ning 
   õppekavade arendustegevuse tulemuslik juhtimine. 

• Sobival kandidaadil on muusikaalane kõrgharidus
   ja vähemalt 5-aastane erialase töö  kogemus.

• Sobivalt kandidaadilt  ootame positiivset 
   ellusuhtumist, pingetaluvust, head suhtlemisoskust
   ja valmisolekut väljakutseteks.

• Omalt poolt pakume huvitavat tööd nüüdisaegses
   keskkonnas.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid
(avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust

tõendavate dokumentide koopiad) esitada 
hiljemalt 10. augustil meiliaadressile

info@muusikakool.ee või saata
aadressil Aida 4, 80010 Pärnu.

Täpsem informatsioon www.muusikakool.ee
ja telefonil 5885 7970.

Pärnu muusikakool pakub
alates 1.09.2020 tööd täistööajaga

ÕPPEALAJUHATAJALE

Otsime puhastusteenindajat puh-
kuse asendajaks alates 1.08 Va-
na-Pärnu Maksimarketisse. Tööta-
su 5,50 € tund. Vahetustega töö. 
Info 524 7849.

Vanamemm Audrust vajab päe-
vast abilist. 5342 4303.

Üürile maja paarile. 503 5750.

Ostan 1toalise keskkütega korteri
Pärnus. Tel 523 7257.

Ostan garaaži Tootsis. 5690 7890, 
Ülo.

Üürile anda möbl 2toal krt. 
5630 6162.

Ehitusprahi vastuvõtt Niidu 13, 
äravedu tel 520 0865.

Ehitus, viimistlus, plaatimine.
5551 6519.

Elektritööd. 5307 6322.

Emailin vanne. Tel 552 2879.

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. 
24/7.

Kaeveteenused. Pärnu, 5190 6504.

Kaevetööd miniekskavaatoriga. Tel 
5620 0850.

KOPPLAADUR-KALLUR. Tel 
5826 4046.

Korteriremont. 5569 7588.

Laadurekskavaatori teenus, kae-
ve- ja planeerimistööd. 5593 2204, 
www.vitaehitus.ee.

Maalritööd ja tapeetimine. 
5674 7968.

MAALRITÖÖD, TAPEETIMINE.
5456 3180.

Murutraktori, -niiduki remont, 
hooldus. Teen ka keevitustöid. 

5676 9201.

Plaatimine, vannitubade remont. 
5674 7968.

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

Prahikonteiner i  te l l imine
5671 7771.

Puhastame kraavid ja kinnistud 
võsast tasuta! 5880 4028.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.

Soojustame ja krohvime majade 
fassaade. Tel 5348 7655.

Tänavakivide paigaldus. 
5551 9150.

Veod porte+kraana. 507 3151.

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

BOILERITE PUHASTAMINE, vahe-
tus, santehn tööd. 5554 3185.

EHITAME ja REMONDIME. Kõik 
tööd! 5632 7292.

Ohtlike ja suurte puude langetami-
ne. 517 5783.

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

Teen kõiksugu väiksemaid töid. 
Küsi julgelt! 5375 2992.

Kuiv 50 cm segalehtpuu, kuivanud 
kaks talve. 45 €/m³. Tel 5690 6432.

Autode kokkuost. 553 3060.

Bayliner Capri 2.4 Volvo Penta. 
Heas korras! Kaasa treiler + kai 
koht kuni hooaja lõpuni. 5999 €. 
5648 0403.

1.08 kell 19 Tori rahvamajas “Meile 
on palju antud”, kontsert Olav Eha-
la loomingust. Esinevad Kädy 
Plaas, Mati Turi ja Hain Hõlpus. Pi-
letid 12/8 € saadaval Piletilevis.

Seoses plaaniliste töödega vee-
torustikel toimub veekatkestus 7. 
augustil kl 10–13 Lepa tänaval Ilve-
se ja Oja tänava vahelisel lõigul; 
Oja 17, 21, 23; Ilvese 28. Vabanda-
ge ajutiste ebamugavuste pärast. 
Info 4455 660.

Lääneranna vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehetute ehitistena 
arvele kaks lauta ehitisregistri koodidega 103025844 ja 103025845. 
Laudad asuvad Lääneranna vallas Kulli külas katastriüksusel Palatu laut, 
katastritunnus 43001:001:0696.
Ehitisregistri andmetel oli mõlema ehitise viimane omanik äriregistrist
21.05.2015 kustutatud aktsiaselts AM Puit, ettevõtteregistri reg nr 56032006, 
äriregistri nr 10314389.
Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende kohaliku omavalitsuse poolt 
hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest 
Lääneranna vallavalitsusele aadressil Jaama 1, Lihula linn, 90302 
Pärnu maakond, e-post: vallavalitsus@laaneranna.ee, tel 472 4630.

 


