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Mis tulema peab – see tuleb. 
Kellel saab otsa aeg – see läheb. 
Minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevasse tähe.

Riho ORAS

Armas Mari pere, oleme 
teiega teie leinas.

Mälestavad Maie ja Elmar, 
Eveli ja Karin peredega.

Kas kuuled, kuis nutab su kodu, 
su puudust leinates sääl. 
Talle kaaslaseks vihmade sadu, 
kus piiskadel pisara hääl.

Mälestame

Riho PAISU

Südamlik kaastunne 
lähedastele. 

Tädi Leili, Tiina, 
Tiiu ja Ülle peredega

Tõeline armastus seisneb 
eelkõige ligimese aitamises.

Mälestame suure südamega 
head kolleegi ja juhti

Ilme SEEPERET

MTÜ Pärnu Horisont kollektiiv

Südamlik kaastunne Maretale, 
Karinile ja Karelile kalli

Riho PAISU

kaotuse puhul. 

Mälestab Soja lastega.

Armas Tea Raap, südamlik 
kaastunne sulle sinu leinas.

Häädemeeste eakate kodu

Südamlik kaastunne Randarile 
perega

Arno RAABI

kaotuse puhul. 

Perekond Nõmm

Mälestame toredat naabrit

Herta SEPPA

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Naabrid Mäe 22st, 24st ja 26st

Avaldame siirast kaastunnet 
Marguse, Elvi ja Aivari 
peredele

Arnold NAUDI
kaotuse puhul. 

Maret, Ülo, Ülle ja Eve

Mälestame 

Ilme SEEPERET

Avaldame kaastunnet Mariole. 

Mihkli 2a elanikud

Avaldame kaastunnet Epule 
abikaasa ja tema perele kalli 

Väino KONDI
lahkumise puhul. 

Kolleegid Põhja-Pärnumaa 
raamatukogust

Mälestame pikaaegset 
Kaitseliidu liiget ja avaldame 
kaastunnet Brunole isa

Arvo RAABI
surma puhul. 

Kaitseliit, Pärnumaa malev, 
Kikepera malevkond

Südamlik kaastunne Epule isa

Peeter TEEARU

kaotuse puhul. 

Kabli lasteaia noorem rühm

Südamlik kaastunne Maretale 
ja tema lähedastele

Riho PAISU

kaotuse puhul. 

Tiiu, Hille, Ehte, Merle

Mälestame

Ilme SEEPERET
ja avaldame kaastunnet 
lähedastele. 

Isamaa erakonna 
Pärnumaa piirkond

Südamlik kaastunne Avole 
ema ja tema perele kalli 

Helga-Marie VILSAARE

kaotuse puhul. 

Lille ja Uno

Aastaid olid tuulevarjuks,
tormis käisid meie eest.
Kuidas ilma ära harjuks,
igatsus ei kao me seest.

Teatame, et lahkus kallis isa, vanaisa ja vanavanaisa

Arnold-Leonhard NAUDI
13. VI 1933 – 24. X 2021

Leinavad pojad Aivar, Margus ja tütar Elvi. 

Ärasaatmine 30. X kell 12.30 
Pärnu krematooriumi tseremooniasaalis. 

Põrm tuhastatakse, pärgi mitte tuua.

Teatame kurbusega, et 
lahkunud on meie armas õde, 

tädi, vanatädi

Elle PERK
9. XII 1950 – 20. X 2021

Leinavad vend ja 
vennalapsed peredega. 

Ärasaatmine urnimatusega 
17. XI kell 13 

Pärnu-Jaagupi kirikust.

Kolisin Pärnu ja otsin E–R põhiko-
haga tööd. B-, C-, D-, T-kat juhilu-
ba. 5599 2877.

Maaparandusega tegelev firma pa-
kub tööd töödejuhatajale. Tel 
502 8579.

Otsin krohvijat/maalrit (maht 2000 
m²). Helista 5811 1581.

Autode kokkuost, 553 3060.

Autode ost, tel 5693 2565.

Ostan sõiduautosid ja kaubikuid. 
Tel 5309 2650.

Ostan sõiduauto või kaubiku, 
512 3930.

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

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

Boilerite puhastamine, vahetami-
ne, santehn tööd. 5554 3185.

Ehitus- ja lammutustööd.
5822 2182.

Ehitus, viimistlus, plaatimine. 
5551 6519.

Elektritööd, käidukorraldus. 
5863 9383.

Kaardid ennustavad tel 900 1727.

Kivipurustamine. 5886 4471.

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

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.

Õhksoojuspumpade süvapesu ja 
desinfitseerimine. Tel 5366 9898.

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.

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

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.

Kuivad kase-, kuuse-, haava- ja 
musta lepa pinnud, klotsid 0,25, 
0,3, 0,5 m alates 25 €/m³ ja 5 
võrgust; killustik, liiv. Vedu. 
Pärnuveod.ee, tel 5349 2771.

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

Killustik, liiv, muld veoga. 
5349 6339.

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

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

Liiv, muld, kruus, killustik, tel 
5826 4046. OÜ Kaevehunt.

Puitbrikett. Kuivad ahjupuud. Ka-
minapuud võrgus. 512 0411.

Kuiv 30 cm küttepuu (lepp, kask), 
40 l võrk. 5841 0397.

Müüa toored halupuud. 5349 5658.

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.

Müüa laste võrevoodi sahtli ja 
madratsiga, 20 €; diivan + 2 tugi-
tooli (antiik) 100 €. Tel 5683 4030.

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

Polsterdame uksi. Tel 550 7679.

Vannitoa ehitus. 631 3330.

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

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

Pärnu linnavolikogu 14.10.2021 otsusega nr 38 algatati
Tõstamaa alevikus Kalli mnt 2c kinnistu (82601:001:0421,
pindala 4708 m²) detailplaneeringu koostamine. Huvitatud
isik soovib lõpetada olemasoleva tankla tegevus Tõstamaa
alevikus Pärnu mnt 21 kinnistul ja rajada alevikus Kalli maantee
äärde u 400 m² ehitisealuse pinnaga teeninduskompleks (kauplus, 
toitlustus, mootorikütuste müük), kus vajatakse u 15 parkimiskohta. 
Detailplaneeringu koostamisega tehakse ettepanek muuta Tõstamaa 
valla üldplaneeringus reserveeritud elamumaa põhisihtotstarve 100% 
ärimaaks. 

LEMMA OÜ poolt koostatud KSH eelhinnangus kokkuvõttes sedastatakse 
järgmist: 

Planeeringuga ei kavandata tegevusi, mis kuuluksid keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud 
olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. 

Kavandatava tegevusega kaasnevana ei ole oodata mõju looduskaitselise 
väärtusega aladele ega Natura 2000 võrgustiku aladele. 

Detailplaneeringu realiseerimisega ei saa hetkel teadaoleva info põhjal 
eeldada tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustumist, 
näiteks negatiivset mõju põhjaveele, piirkonna hüdrogeoloogilistele 
tingimustele ja veerežiimile. 

Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja 
maakasutusest, ei ole detailplaneeringu realiseerimisel esialgselt teada olevas 
mahus antud asukohas ette näha muud olulist negatiivset keskkonnamõju. 

Eelhinnangu koostamise ajal ei ole kõik detailplaneeringu tegevuse 
aspektid teada ning seega lahendatakse need teemad detailplaneeringu 
koostamise käigus, nt elamualadest vajaliku ohutu kauguse määramine 
kütuse ladustamiseks.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled: koostamise 
algataja ja kehtestaja on Pärnu linnavolikogu; koostamise korraldaja on 
Pärnu linnavalitsus. 

Koostaja ei ole algatamise hetkel teada. 

Otsusega on võimalik tutvuda Pärnu linna veebilehel ja Audru osavalla-
keskuses, kus kohapealne tutvumine on eelregistreerimisega tel 444 8171.

Peamised tööülesanded:
• ettevõtte raamatupidamistoimingute 
   korraldamine, sh ostuarvete ja 
   finantskannete haldamine
• majandusaasta- ja muude finants-
   aruannete koostamine
• statistika- ja maksuaruannete 
   koostamine
• rahavoogude jälgimine
• töötajate palgaarvestus (u 20 töötajat)
• juhtkonna toetamine ja nõustamine

Ootused kandidaadile:
• erialane haridus
• erialane töökogemus
• head teadmised maksuseadusandlusest
• hea suhtlemisoskus ja kohanemis-
   võime
• võime tulla toime pingelistes 
   olukordades

Kandideerimiseks palume saata 
oma CV ja kaaskiri e-aadressile 
raamatupidaja.rmt.2021@gmail.com

PAKUME TÖÖD
TÄISKOHAGA

RAAMATUPIDAJALE


