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Südamlik kaastunne 
Signele ja Epule armsa isa, 
vanaisa ja vanavanaisa

Eduard ALLIKSOO

kaotuse puhul.
Oleme leinas teiega.

Luule ja Aino

Me südameis sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele ...

Kallid Melle ja Sille peredega, 
jagame teie leina, kui jätate 
hüvasti oma armsa 

Valle ARUMÄEGA

Vilve perega

Kesk sügist ja lehtede kulda
viis sind tee, kust tagasi ei tulda ...

Leinan kallist vennatütart 

Külli BRÄUTIGAMI 
(sünd Sillaots)

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Tädi Viive perega

Saab igaüks meist kingituseks aja, 
ta kestust keegi meist ei tea.

Siiras kaastunne Edgarile kalli 
elukaaslase 

Külli BRÄUTIGAMI

kaotuse puhul.

Maire ja Märt

Jäi tühjaks koduõu ja lahti õuevärav, 
ei tatsu sinu jalg ka enam tubades ...

Kallis Kersti, 
oleme mõttes sinuga, 
kui jätad hüvasti oma kalli 

Arvi JÜRIMAGA

Sinu sõbrad Marvi, 
Sveta, Hilja, Signe, Elin, 

Ave, Arne, Ago ja Liia

Mõni hetk on elus 
valusam kui teine ...

Siiras kaastunne Edgarile 
lähedastega kalli

Külli BRÄUTIGAMI

lahkumise puhul. 

Töökaaslased Pärnu Taksost

Südamlik kaastunne 
lähedastele 

Enn MALMI

kaotuse puhul. 

Mälestavad purjejahi Georg 
meeskonnaliikmed.

Kurb saatus sind kui lindu lennult tabas, 
su elurada lühikeseks jäi …

Lahkus taevastele radadele kallis

Marko PARTS
5. I 1982 – 8. XI 2021

Leinavad Anželika, Reeno elukaaslasega, 
ema ja viis venda peredega. 

Urnimatus 14. XI kell 13 Pärnu Metsakalmistul.

Kallis Ülli Kont.
Meie südamlik kaastunne sulle 
kalli ema

Maire HUNDI
kaotuse puhul.

Kolleegid Pärnu muuseumist

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

Külli BRÄUTIGAMI
lahkumise puhul.

Justiitsministeeriumi 
kohtute talitus

Avaldame kaastunnet 
Kertti-Ethel Maaroosile ja 
tema perele

Arne LILLESTE
kaotuse puhul. 

Kulno pere

Südamlik kaastunne Piretile isa 

Ants JÄRVE

kaotuse puhul.

Mälestavad vennad 
Rein ja Ülar peredega.

Meie sügav kaastunne Jürile 
kalli õe 

Külli BRÄUTIGAMI

kaotuse puhul.

Toomas ja Reelika

Südamlik kaastunne 
lähedastele

Noomi LUIGE

lahkumise puhul. 

Mälestavad Anna ja Erika.

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

Klaudia ULAN
17. XI 1925 – 5. XI 2021 

Leinavad lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed.

Ärasaatmine 11. XI kl 13 Pärnu Aia tn 5 kirikus.
Muldasängitamine Sindi vanal kalmistul.

Kustub elu, vaikib valu, 
mälestus ei iial kao.

Teatame kurbusega, et lahkus 
meie kallis isa ja vanaisa

Ants JÄRVE
7. VIII 1953 – 8. XI 2021

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine toimub 
lähedaste ja pereringis.

Vaikib rõõm ja mure,
kõigest järele jääb miski,

mis ei sure.

Teatame kurbusega, et 
lahkus meie kallis vanaema, 

vanavanaema

Elviine LAEV
7. IV 1932 – 7. XI 2021

Leinab Merike perega.

Ärasaatmine pereringis.

Mis tulema peab – see tuleb. 
Kellel saab otsa aeg – see läheb. 

Minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevasse tähe.

Teatame kurbusega, et lahkus 
kallis ema

Maie TAMM
28. XI 1942 – 23. X 2021

Leinavad lähedased. 

Ärasaatmine toimus pereringis.

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea ...

Anname sügava kurbusega 
teada, et lahkus meie kallis 

taadu

Arvi JÜRIMA
21. IX 1935 – 7. XI 2021

Leinavad lähedased. 

Jätame taaduga hüvasti 
12. XI kell 14 Metsakalmistu 

matusemajas. Põrm tuhastatakse.

Valud kaovad, 
kuid mälestus jääb meie südamesse.

Teatame kurbusega, et 
lahkus meie kallis

Elvi TOODO
26. IV 1939 – 5. XI 2021

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine toimub 
14. XI kell 11 Pärnu 

krematooriumis Paide mnt 2a. 
Põrm tuhastatakse.

Palume pärgi mitte tuua. 

Pärnu linnas Õuna tn 11 kinnistu 
detailplaneeringu kehtestamine.
Pärnu linnavalitsuse 25.10.2021 
korraldusega nr 708 on kehtesta-
tud Pärnu linnas Õuna tn 11 kinnis-
tu detailplaneering. Planeeritav kin-
nistu asub Pärnu linnas Rääma lin-
naosas Oja, Õuna, Mäe ja Lina tä-
nava vahelises kvartalis. Õuna tn 
11 kinnistu katastriüksuse sihtots-
tarve on elamumaa 100%. Pärnu 
linna üldplaneeringu kohane 
maakasutuse juhtotstarve alal on 
väikeelamumaa (Ev). Kinnistu on 
hoonestatud. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on kinnistu jagamine 
kaheks üksikelamumaa (EP) siht-
otstarbega krundiks ja üheks trans-
pordimaa (L) sihtotstarbega krun-
diks. Juurde tekkivale elamumaa 
krundile kavandatakse uue elamu 
rajamist. Detailplaneering on koos-
tatud üldplaneeringu kohasena. 
Kehtestatud detailplaneeringuga 
saab tutvuda Pärnu linna veebile-
hel www.parnu.ee. 

Pärnu linnas Rehepapi tn 3 kinnis-
tu ja lähiala detailplaneeringu 
kehtestamine. Pärnu linnavalitsuse 
13.09.2021 korraldusega nr 576 on 
kehtestatud Pärnu linnas Rehepapi 
tn 3 kinnistu ja lähiala detailplanee-
ring. Planeeringuala asub Pärnu 
linnas Ülejõe linnaosas ning piir-
neb Tallinna maantee, Pärlimõisa 
tee ning Rehepapi ja Härma täna-
vaga. Pärnu linna üldplaneeringu 
kohaselt asub planeeringuala äri ja 
teeninduse maa-alal (Ä), puhke- ja 

Pikemaajalisele üürile anda kolme-
toaline ahiküttega korter kesklin-
nas. Tel 5662 6308.

Soovime osta koduks maja või 
maad maal looduskaunis kohas. 
520 3233.

Vajame ehitus- ja abitöölisi. 
5663 1109.

Müüa heina 10 € rull. 514 4171.

Autode ost. Tel 5693 2565.

Sõidukite ost üle Eesti. 5662 7500.

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

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

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

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

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

Kuivatikuiv lepp 40 l võrkkotis, 3.60 
tk. 508 3462.

30–50 cm toored halupuud (must 
lepp) veoga. 517 5783.

30 cm ja 40 l: kuiv lepp 2,80 €, kuiv
kask 3,20 €. Alusel: puitbrikett 960 
kg, turbabrikett. Hele pellet 205 € / 
990 kg. Vedu tasuta. 5373 3626.

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

Kuiv küttepuu 30 cm, 40 l võrkkott, 
5841 0397.

Toores lepp. Haab. Saar.
5301 8317.

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

Killustik, liiv, muld veoga. 
5349 6339.

Kuivad kütteklotsid võrkkotis. 
Vedu tasuta. 502 8836.

Lõhutud küttepuud, 5374 7043.

Müüa kütteks 30 cm ja 50 cm kui-
vad haavalauad. Tel 516 0565.

Müüa toored halupuud. 5349 5658.

Müün kartulit “Laura“, 25 kg kott 
20 eurot. 5809 6190.

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.

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

Boilerite puhastamine, remont, 
vahetus, santehn tööd. 5554 3185.

Ehitus- ja lammutustööd.
5822 2182.

Kaardid ennustavad tel 900 1727.

Ehitus, remont, maalritööd, ka 
väiksemad tööd. 5375 2992.

Ehitus, viimistlus, plaatimine.
5551 6519.

Teeme majade fassaadi 
soojustus- ja krohvimistöid. 

5348 7655.

Kolimisteenus, kauba- ja prügive-
du. Mendorik OÜ, 5883 6702.

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

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.

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

Mureliin – ükski mure ei ole 
meie jaoks liiga suur. 

Helista 12400.

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

Prahikonteinerite rent (5–30 m³). 
5671 7771, www.prahiveod.ee.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. 5840 0240.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.

Terituskeskus Port Artur 1, II kor-
rus.

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

Kutseline kalur Pärnumaalt soovib 
rentida 2022. a püügihooajaks kuni 
3 m ääremõrra ja avaveemõrra 
load kalapüügiks Kihnu saarel. 
Kontakt 505 4316.

nr 577 on kehtestatud Pärnu linnas 
Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kin-
nistute detailplaneering. Planeeri-
tav ala paikneb Pärnu linnas Niidu 
tööstuspiirkonnas. Detailplaneerin-
gu koostamise ülesandeks on Va-
na-Savi tn 5 kinnistu maakasutuse 
juhtotstarbe muutmine ärimaaks ja 
Liblika tn 20 kinnistu jagamine ka-
heks, u pindvõrdseks osaks, millest 
Vana-Savi tänavaga külgneva osa 
maakasutuse juhtotstarbeks kavan-
datakse ärimaa ja Liblika tänavaga 
külgneval krundiosal säilib elamu-
maa juhtotstarve; selgitada välja 
kruntidele sobivaim hoonestusala 
ja ehitusõigus, määrata arhitek-
tuursed ja linnaehituslikud tingimu-
sed ning haljastus-, parkimislahen-
dus. Niidu ettevõtluspiirkonnas pe-
reelamumaa juhtotstarbe asenda-
mine tootmismaa juhtotstarbega 
loetakse üldplaneeringu kohaseks 
(üldplaneeringu seletuskirja punkt 
4.3.1.1 „Pereelamute maa-ala (Ep)“), 
detailplaneering on koostatud üld-
planeeringu kohasena. Kehtesta-
tud detailplaneeringuga saab tut-
vuda Pärnu linna veebilehel www.
parnu.ee.

Häädemeeste vallavalitsus 
korraldab avaliku enampakkumise 

Häädemeeste valla omandis 
oleva Jaagupi sadama kinnisasja
(kinnistu nimi: Jaagupi sadam; 
kinnistusregistriosa number: 

4235706; asukoht Pärnu 
maakond, Häädemeeste vald, 

Penu küla; katastritunnus 
21303:001:0209) tähtajalise ja 
tasulise hoonestusõigusega 

koormamiseks. 
Enampakkumisele esitatavad 
hoonestusõiguse seadmise 

taotlused ning vajalikud 
dokumendid tuleb esitada 

Häädemeeste vallavalitsuse 
kantseleisse paberil 

hiljemalt 10.12.2021 kell 14 või 
hiljemalt 10.12.2021 kell 23.59 

e-posti teel digitaalselt 
allkirjastatuna aadressile 

haademeeste@haademeeste.ee. 
Kuulutuse terviktekstiga on 

võimalik tutvuda valla veebilehel 
haademeestevald.kovtp.ee.

haljasala maa-alal (P), üldkasutata-
vate ehitiste maa-alal (Ü) ning liiklu-
se maa-alal (L). Detailplaneeringu 
koostamise vajadus tuleneb soo-
vist luua piirkonda uusi võimalusi 
aktiivse vaba aja ja spordielu eden-
damiseks, mida ühtlasi toetab Pär-
nu linna arengukava. Planeeringu-
alale kavandatakse pere- ja va-
baajakeskuse ning jalgpalliväljaku-
te ala (1 sisehall, 2 välisväljakut) ra-
jamist. Vajadusel nähakse ette äri-
maa ja transpordimaa sihtotstarbe 
osakaalu suurendamine. Detailpla-
neering on koostatud Pärnu linna 
üldplaneeringu kohasena. Detail-
planeeringu koostamise ülesan-
deks on piirkonnale tervikliku pla-
neeringulahenduse koostamine, sh 
krundistruktuuri, hoonestusprintsii-
pide, ehitusõiguse ja maakasutuse 
põhimõtete määramine, arhitek-
tuursete ja linnaehituslike tingi-
muste, haljastus-, liiklus- ja parki-
mislahenduse väljatöötamine, 
kommunikatsioonide kavandamine 
(osaline maaparandussüsteemi 
eelvoolu toruga asendamine). Läh-
tuvalt planeeringu koostamise ees-
märgist ja ülesannetest võib pla-
neeringuala tsoneerida üksteisest 
eristatavateks piirkondadeks vasta-
valt kavandatavatele tegevustele. 
Planeeringulahendusega nähakse 
vajadusel ette sujuv üleminek ak-
tiivselt kasutatavalt alalt loodus-
keskkonnale, olemasolevat loodus-
likku kooslust võimalusel säilitades 
ja eksponeerides. Kehtestatud de-
tailplaneeringuga saab tutvuda 
Pärnu linna veebilehel www.parnu.
ee.

Pärnu linnas Vana-Savi tn 5 ja Lib-
lika tn 20 kinnistute detailplanee-
ringu kehtestamine. Pärnu linna-
valitsuse 13.09.2021 korraldusega 

Hüvasti, armas vend.
Olgu hingerahu sinuga, 

kui üle mägede ja merede lähed,
lehvita meile sealt vahel ...

Karl TALU
1934–2021

Südamlik kaastunne kogu perele.

Õed Meida, Vaike, Marika, 
Marvi ja vend August


