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Sügispäev viis isa hea, 
nüüd mälestusi hoidma peab ...

Avaldame kaastunnet Marje 
Lepale perega kalli isa, 
vanaisa, vanavanaisa ja äia 

Mati ANDRESSONI

kaotuse puhul. 

Metsapoole põhikooli pere

Avaldame südamlikku 
kaastunnet perele ja 
lähedastele

Anna MAYSTRISHINA 

lahkumise puhul. 

Pärnu Tammsaare põhikooli 
2013. aasta lõpetajad ja 

lapsevanemad

Kui kandlekeeled katkevad, 
siis lõpeb lauluviis. 
Üks valuhüüd, üks värin veel 
ja kõik on lõppend siis.

Südamlik kaastunne Avele kalli 
elukaaslase

Aivar TUVIKESE

kaotuse puhul. 

Erika perega

Me südameis sa ikka elad, 
jääd mõttes meie keskele …

On lahkunud meile kallis

Maimu KÖSTER

Meie kaastunne omastele. 

Marje, Urve ning perekonnad 
Hahiljev, Holm ja Post

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestustemaa ...

Südamlik kaastunne Ivile ja 
lastele kalli

Oskar TEORI

kaotuse puhul.

Sõbrad Helju, Marina, 
Malle M Kõimast

Mälestust sa hella pälvid,
pälvid austust, sõnu häid.
Mälestuste kauneid jälgi
meile hinge sinust jäi.

Kallis Mäetoa talu pere.
Südamlik kaastunne isa, abikaasa ja peremehe 

Oskar TEORI

lahkumise puhul.

Kaeramaa, Kipita, Polli, Nisu, 
Nurga ja Neeva talude pered Tuule teelt

Sügis, lehed langemas puul. 
Lehtedes keerlemas valss. 

Sinus muusika heliseb sees, 
lähed kaugele kullatud teel.

Linnuteele ...

Meie siiras kaastunne perele

Liisa KOPPELI

kaotuse puhul. 

Sügavas leinas rahvatantsuansambli Kajakas tantsijad ja õpetajad.

Elu on laul, on habras ta viis, 
heliseb hetk ... ja katkeb siis.

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

Rein KIINVALD
8. V 1952 – 1. X 2021

Leinavad lapsed ja 
lapselapsed peredega. 

Ärasaatmine 9. X kell 12.30 Pärnu matusemajas Paide mnt 2a. 
Põrm tuhastatakse.

Soe sügistuul võttis sul käest, 
viis sinna, kust tagasi ei tulda.

Meie siiras kaastunne 
Karmen Koppelile tema leinas.

Aia 9 KÜ elanikud

Avaldame sügavat kaastunnet 
Joosep Sedmanile tema leinas.

Töökaaslased Oshinost

Avaldame kaastunnet Killele 
isa

Rein KIINVALDI

lahkumise puhul. 

KÜ Nooruse 6

Kesk sügislehtede kulda 
sa läksid teele ...
Kallis Koidu, südamlik 
kaastunne kalli tütre

Silva TALU
kaotuse puhul. 

Hilja, Laine, Vilve, 
Aino, Liilia ja Helgi

Mati ANDRESSON

Avaldame kaastunnet tädi 
Elvele perega ja kõigile 
omastele nende leinas.

Janek perega

Mälestame

Maimu KÖSTRIT

ja avaldame kaastunnet tütrele. 

Naabrid Ringi teelt

Armas Maire Gailon, 
meie südamlik kaastunne sulle 
sinu leinas.

Sirje, Leida, Eha, Lii, 
Leili, Evi, Laine

Kuskil peab alguskokkukõla olema, 
kuskil suures looduses, varjul ...
                                                J. Liiv
Mälestame endist õpilast

Liisa KOPPELIT
Südamlik kaastunne kogu perele. 

Pärnu muusikakool

Südamlik kaastunne Ivile, 
lastele ja lastelastele abikaasa, 
isa ja vanaisa 

Oskar TEORI
kaotuse puhul.

Mari, Jaan, Margit ja Margus

Südamlik kaastunne sulle, 
Marely, isa

Mati ANDRESSONI

kaotuse puhul. 

Töökaaslased Jõulumäelt

Sügav kaastunne Koidule 
perega kalli abikaasa, isa ja 
vanaisa

Ain REINUPI
kaotuse puhul. 

Mare tütardega

Kuldsel sügispäeval jäi kurvaks
koduõu ja tühjaks tuba ...

Mälestame endist klassiõde

Helma URBI
Pärnu 4. KK 1962. a 
lõpetanud klassiõed

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud meie kallis 
abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa 

Ain SIMMO
5. VIII 1946 – 2. X 2021

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine 10. X kl 12.30 Pärnu matusemajas Paide mnt 2a.
Põrm tuhastatakse.

Tahaks kallistada sind 
ja soovida sulle head teed. 

Sa oled oma puhkuse 
kuldmedaliga ära teeninud, 

kuid südamehaava on raske täita ...

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis abikaasa, 
isa, vanaisa, vend, väimees ja äi

Oskar TEOR
20. VIII 1949 – 2. X 2021

Mälestavad omaksed. 

Ärasaatmine toimub laupäeval, 9. X kell 14 
Pärnu Metsakalmistu matusemajas. 
Palume pärgi ja kimpe mitte tuua.

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

On lahkunud meie kallis ema, vanaema ja vanavanaema 

Leonida JÜRISOO
9. X 1921 – 3. X 2021

Leinavad omaksed.

Teatame sügava kurbusega, 
et lahkus meie kallis abikaasa, 

isa ja vanaisa

Ivo TIIK
10. XI 1947 – 3. X 2021

Leinavad lesk, 
lapsed ja lapselapsed.

Ärasaatmine 9. X kl 12 
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Lehe kohvik pakub tööd nõudepe-
sijale. Võimalik osaline tööaeg. In-
fo: kohvik@lehe.ee või 442 5788.

OÜ Nord Homes: puitelementmaja 
tehas pakub tööd elementide 
komplekteerijale ja ehituspuu-
sepp/paigaldajale. Saada oma CV 
aadressil info@nordhomes.com 
või tel 5623 2900.

Müüa põllurullid, kartulipanija. Tel 
516 3405.

Turbaga hobusesõnnik 30 l / 2 €. 
5665 6834.

Faberlic avatud Pärnus Lai tn 10/1 
E–R kl 11–17.30, L kl 10–15. Tel 
5565 5939.

Tori vallavalitsus korraldab 07.10–
20.10.2021 projekteerimistingi-
muste eelnõu avaliku väljapaneku
Rütavere külas Vanamõisa kinnis-
tule (73001:007:0158) päikesepar-
gi rajamiseks. Kinnistu suurus on 
51,59 ha, sihtotstarve 100% maa-
tulundusmaa. Päikeseparki kavan-
datakse 1,8 ha suurusele alale. Pro-
jekteerimistingimuste eelnõuga 
saab tutvuda eelnevalt kokku leppi-
des Sauga teenusekeskuses Selja 
tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla 
veebilehel www.torivald.ee. Arva-
mused, ettepanekud ja vastuväited 
palume esitada kirja või e-kirja teel 
tori@torivald.ee. Täpsem info tel 
5198 4663, piret.kallas@torivald.ee.

Boilerite puhastamine, vahetus, 
santehn tööd. 5554 3185.

Ehitus, viimistlus, plaatimine. 
5551 6519.

EKRE linnapeakandidaat Alar La-
neman ja tema meeskond Pärnust 
ja Vändrast tutvustavad program-
mi “Meie armastame Pärnumaad“
reedel, 8.10 kl 17 Pärnu raamatu-
kogus ja laupäeval, 9.10 kl 11
Vändra turuplatsil ja kohvilauas 
POP Kaubad II korruse saalis.

Häädemeeste vallavalitsus algatas 
Tahkuranna küla Oskari kinnistu
detailplaneeringu oma 21.09.2021 
korraldusega nr 513. Detailplanee-
ringu eesmärk on jagada kinnistu 
üksikelamukruntideks. Detailplanee-
ring on kooskõlas alal kehtiva Tah-
kuranna valla üldplaneeringuga. Pla-
neeringuala suurus on 1,8 ha. Täp-
sem info tel 444 8894 ja vallavalitsu-
se veebilehelt haademeestevald.
kovtp.ee.

22 m korvtõstuk. Ohtlike ja suurte 
puude langetamine, rennide pu-
hastamine. 517 5783.

Kaardid ennustavad 24/7. Tel 
900 1727.

Korstnapühkija Venno. Töö hea ja 
korralik. Litsents. 5553 8682.

Tänavakivi puhastus / sambla 
eemaldus mehaaniliselt, 

tel 504 5610.

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

Maaküttetorustiku aukude puuri-
mine kitsastes tingimustes. Projekt
ja konsultatsioon hinna sees. Puur-
kaevude ja veevarustuse rajamine. 
Baltipuurkaev.ee, tel 521 7415, 
504 2999.

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

Maalr i tööd.  Tapeet imine. 
5832 7543.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.

Vannitoa ehitus. 631 3330.

Väikeekskavaatori (2,7 t) ja treileri 
rent juhiga/juhita. 5662 6352, 
524 4342.

TÖÖ SAEMEHELT. 5192 1752.

Pudi-padi äravedu tasuta. 510 0859.

Kuivad kase-, haava- ja musta lepa 
pinnud, klotsid 0,25, 0,3, 0,5 m ala-
tes 25 €/m³ ja 5 võrgust; killustik, 
liiv, must muld, multš, turvas. Ve-
du. Pärnuveod.ee, tel 5349 2771.

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

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

Kvaliteetne halupuu (must lepp), 
vedu. 564 4507.

30 cm ja 40 l: kuiv lepp 2,65 €, kuiv 
kask 3,10 €. Alusel: puitbrikett 960 
kg, turbabrikett. Hele pellet 975 
kg. Vedu tasuta. 5373 3626.

30–50 cm kuiv hall lepp ja toores 
must lepp veoga. 517 5783.

Killustik, liiv, muld veoga. 
5349 6339.

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

Talleliha 6 €/kg. Tel 5390 6525.

Küttepuu veoga (ka kuivad), al 36 €. 
5800 1397.

Puitbrikett, 3 sorti; kuivad ahju-
puud. Kaminapuud võrgus. 
512 0411.

Kuiv 30 cm küttepuu 40 l võrgus, 
lepp 2,70 €, kask 3,10 €. 527 0884.

Kuivad kütteklotsid võrkkotis. Ve-
du tasuta. 502 8836.

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.

Autode kokkuost, 553 3060.

Autode ost, tel 5693 2565.

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

Ostan lauanõusid, keraamilisi 
kujusid, samovari, raamatuid jm. 
552 1786.

Aitan määrata hinna.
Leian parima pakkuja.

Notaris näeme.
KIIRELT LAHENDUSTENI!

Tori vald müüb elektroonilisel enampakkumisel Sindi linnas
Pikk tn 21 asuva hoonestatud kinnistu pindalaga 1025 ruutmeetrit.
Kinnistul asub elamu (suletud netopind 104,4 ruutmeetrit),
kuur-saun-pesuköök ja külgnevad kaks kuuri. Kinnistu registriosa number 
552706, katastritunnus 74101:003:0114, sihtotstarve 100% elamumaa. 

Alghind on 61 000  eurot. Pakkumised esitada veebikeskkonnas osta.ee. 

Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 14.10.2021 kell 9.07.

Avaliku enampakkumise tingimused on kättesaadavad Tori valla veebilehel 
www.torivald.ee.
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