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Ehituse abitööd, lammutus. 
5551 9150.

Ehitus, remont, viimistlus. Teen ka 
väiksemaid töid. 5375 2992.

Kaardid ennustavad 24/7 tel 
900 1727.

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.

Ehitus- ja kõik remonditööd. 
5803 3307.

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestustemaa ...

Südamlik kaastunne Maimule 
perega abikaasa, isa, vanaisa ja 
vanavanaisa 

Endel KODASMA

kaotuse puhul. 

Vend Mihkel, Vahur, 
Valdur ja Astra peredega

Vaikusse kustus üks hääl ...

Mälestame head sõpra 

Vello LAANEMÄED

Südamlik kaastunne Sirjele 
abikaasa ning Heidile ja Tõnule 
peredega isa ja vanaisa 
kaotuse puhul.

Kaie, Ene, Harri, Elga, Enn, 
Katrin, Arvo, Anne, Mati

Mälestus püha 
sinust hinge jääb helge ja hea.
Meie mõtetes püsid sa üha, 
elad edasi meie seas ...

Sügav kaastunne lesele, 
lastele, lastelastele ja vennale 
kalli

Vello LAANEMÄE

kaotuse puhul. 

Janar ja Erko peredega, 
Nora ja Kristjan

Peale rasket haigust lahkus 
meie hulgast

Ando SAKS
5. IX 1937 – 21. XII 2021
Leinavad lesk, tütar ja poeg 

peredega. 
Ärasaatmine pereringis.

Meie südamlik kaastunne 
Veronika Leppikule ja 
Raimond Meltsale nende 
leinas.

Koidu, Mai, Ilmar, Sass

Sügav kaastunne Kajale 
abikaasa 

Mehis KUBJA
lahkumise puhul. 

Armsat vanaisa mälestavad 
Kai ja Tiina peredega.

Südamlik kaastunne 
lähedastele 

Ats TALTSI

kaotuse puhul.

Pärnu mnt 77 majaelanikud

Jääme mälestama toredat 
naabrinaist 

Linda JALAKAT
Südamlik kaastunne 
lähedastele. 

Naabrid Tiit, Janne, 
Ella, Sirje ja Hille

Mälestame 

Paul LEETSARIT

Südamlik kaastunne 
lähedastele.

Perekond Raid

Meie südamlik kaastunne 
Raimond Meltsale tema leinas. 

OÜ Savi

Südamlik kaastunne Ingele ja 
lastele peredega kalli 

Paul LEETSARI

kaotuse puhul.

Veera, Merike perega

Avaldame siirast kaastunnet 
kolleeg Mare Vlassovile ning 
tema perele kalli isa ja vanaisa 

Rein LOOGI
kaotuse puhul.

Pärnu Raeküla kooli pere

Kallis Anne, 
meie siiras kaastunne sulle 
armsa õe

Helgi RASIMUSE
kaotuse puhul. 

Rahvatantsurühm Küljeluu

Valus on mõelda, et sind enam pole
ja iial sa meie juurde ei tule ... 

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis abikaasa, isa, vanaisa 

Paul LEETSAR
3. XI 1947 – 19. XII 2021

Leinavad lesk, lapsed, lapselapsed.

Ärasaatmine 27. XII kl 14 Pärnu krematooriumis Paide mnt 2a.
Põrm tuhastatakse.

Kes teab, kui sügav on meri, 
kui pime on tormine öö, 

kui valus on nutetud pisar, 
kui lahku viib meid tee …

Teatame sügava kurbusega, et lahkus

Harald VIRAK
13. VII 1942 – 15. XII 2021

Leinavad lesk Ülle ja lähedased. 

Ärasaatmine 28. XII kl 12.30 
Pärnu krematooriumis Paide mnt 2a. 

Põrm tuhastatakse.

Kes usub, see elab.

Teatame kurbusega, et lahkus 
kallis ema ja vanaema

Astrid PAIKLA
5. II 1955 – 19. XII 2021

Leinab poeg perega. 

Ärasaatmine 23. XII kl 11 
Pärnu Saalemi palvelas 

Suur-Posti 18a.

Teatame kurbusega, et 
lahkus kallis 

Agu PEDASON
16. X 1949 – 13. XII 2021

Omaksed

Ärasaatmine 28. XII kl 15.30 
Pärnu matusemajas Paide mnt 2a. 

Põrm tuhastatakse. 
Urnimatus toimub suvel.

Maailma lõpus on kohvik, 
kus kunagi kohtume kõik.

Teatame, et lahkus meie kallis 
isa ja vanaisa

Arvi RAJA
10. VIII 1955 – 18. XII 2021

Leinavad pojad peredega. 

Ärasaatmine 27. XII kl 12.30 
Pärnu matusemajas Paide mnt 2a. 

Pärgasid ja kimpe palume 
mitte tuua.

Üürida ahiküttega 2toaline korter 
Ülejõe linnaosas pikaks ajaks. Li-
sainfo tel 5309 5551.

Terituskeskus Port Artur 1, II korrus.

22 m korvtõstuk. Ohtlike ja suurte 
puude langetamine. 517 5783.

Boileri hooldus, remont, vahetus, 
torutööd. 5554 3185.

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.

Santehnilised tööd nii korterites 
kui ka majades. Torustike vahetus 
ja ummistuste likvideerimine. 
5841 4449.

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

LUMEKORISTUS, KOPPLAADUR, 
18 t EKSKAVAATOR, KALLUR. OÜ 
Kaevehunt, tel 5826 4046.

Teeme lammutus- ja koristustöid
korterites (elamud, garaažid, keld-
rid); utiliseerime. 5304 7450.

Autode ost. 5803 3307.

Autode ost. Tel 5693 2565.

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

Vajatakse koristajat
majutusasutusse. 

Töö iga päev kella 12–15. 
5682 4369.

OÜ Freshrex Group pakub tööd 
tootmistöölistele. Töö kirjeldus: fi-
leede rulli keeramine, fileede ladu-
mine purkidesse, kala sorteerimi-
ne. Info tel 447 3620 või tulla E–R 
9.30–15.30 Nurmeotsa tee 3, Papp-
saare küla, Pärnu, e-post frehrex@
freshrex.ee.

Müüa heina, 10 € rull. 514 4171.

Ostan Vene ja lääne ratastraktori. 
5787 6262.

Pärnu linnavalitsuse 13.12.2021 
korraldusega nr 888 on algatatud 
Pärnu linnas Mere pst 18 ja Suvitu-
se tn 8 kinnistute detailplaneeringu 
koostamine. Planeeritavad kinnis-
tud Mere pst 18 (katastriüksuse 
tunnus 62510:012:2300, sihtotstar-
ve elamumaa 100%, pindala 1558 
m²) ja Suvituse tn 8 (katastriüksuse 
tunnus 62510:012:3260, sihtotstar-
ve transpordimaa 100%, pindala 
815 m²) asuvad Pärnu vanalinna ja 

kuurordi muinsuskaitsealas (mäles-
tise reg nr 27007), Mere puiestee, 
Suvituse ja Eha tänavate vahelises 
kvartalis, ühtlasi Rannapargi alal. 
Huvitatud isiku sooviks on Mere pst 
18 kinnistule teise samas mahus 
korterelamu rajamine, kui on ehita-
tav korterelamu. Lisaks nähakse et-
te liiklus-, parkimis- ja haljastusla-
henduse põhimõtete määramine 
ning katastriüksuse sihtotstarbe 
määramine 50% äri- ja 50% elamu-
maaks. Kinnistu piire ei muudeta. 
Planeeritavale alale on tagatud 
juurdepääs Mere puiesteelt. Suvitu-
se tänavalt läbi Suvituse tn 8 kinnis-
tu kavandatakse ühist parkimisala 
naaberkinnistutega. Detailplanee-
ringu koostamise ülesandeks on 
kinnistutele sobivaima ehitusõigu-
se välja selgitamine, arhitektuurse-
te ja linnaehituslike tingimuste ning 
haljastus-, liiklus- ja parkimislahen-
duse määramine, kommunikatsioo-
nide ja vajadusel servituudialade 
kavandamine. Planeeritavate kin-
nistute piire ei muudeta. Detailpla-
neering koostatakse Pärnu linna 
üldplaneeringu kohasena, kinnistu 
kasutamise sihtotstarbed ja osakaa-
lud selgitatakse välja detailplanee-
ringu koostamise käigus. Planeeri-
tava ala üldplaneeringukohane 
maakasutuse juhtotstarve on puh-
keteeninduse maa-ala (K).

Pärnu linnavalitsuse 06.12.2021 
korraldusega nr 864 on algatatud 
Pärnu linnas Mai tn 73 kinnistu 
detailplaneeringu koostamine. Kin-
nistu katastriüksuse tunnus on 
62513:178:0022, sihtotstarve ela-
mumaa 100%, pindala 1661 m². 
Planeeritav kinnistu paikneb Pärnu 
linnas Mai elamurajooni vahetus 
läheduses. Tegemist on hoonesta-
mata ja aktiivse kasutuseta loodus-
liku rohu- ning metsamaaga, mille-
le annab lisaväärtuse mere lähe-
dus. Planeeringualale juurdepääs 
on võimalik Mai tänav T1 kinnistult. 
Pärnu linna asustusüksuse üldpla-
neering 2025+ kohaselt asub pla-
neeritav kinnistu korruselamute 
maa-alal (Ek). Huvitatud isiku ees-
märgiks on Mai tn 73 kinnistule 
3-korruselise korterelamu ehitami-
ne, krundile täiendava ehitusõigu-
se ja arhitektuursete tingimuste 
määramine ning haljastus-, liiklus-, 
parkimislahenduse, vajadusel 
kommunikatsioonide kavandami-
ne. Kinnistu piire ei muudeta. Krun-
di kasutamise sihtotstarbeks ka-
vandatakse korterelamumaa (EK).

DOONORID
23.12 oleme avatud kl 8–10, 24.12 
suletud. Häid pühi! SA Pärnu Haig-
la Verekeskus.

Kuivad kase-, haava- ja musta lepa 
pinnud, klotsid 0,25, 0,3, 0,5 m ala-
tes 25 €/m³ ja 5 võrgust. Vedu. Tel 
5349 2771, Pärnuveod.ee.

LIIV, KRUUS, KILD. 516 7789.

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

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.

Jõuluhaned. 5668 3852.

Jõulukuused, -nulud Härma kau-
bahoovis 03.–24.12 kella 8–22. Tel 
5649 0954.

Jõulukuused Lõuna-Eestist.
Kaunimad istanduse kuused 

Pärnus. Müük Espaki ja 
Kaubamajaka vahelisel alal 

10.–23. detsembrini kella 9–19.

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

Müüa kartuleid. 557 9218.

Müüa heas korras 10 m kalapaat
puit-plastik, mast poom, hüdraulika 
pardarull, navituled, navigatsiooni-
seade Raymarin. Treiler kauba pea-
le. Tel 513 6946.

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.

2020. a Eesti
edukaim

puidutööstus-
ettevõte

kuulutab välja konkursi,

et leida üles Pärnumaa parimad

STAAR

LUKKSEPAD-MEHAANIKUD

Auhinnafond on

12 000 €,
mis jaguneb nii:

I koht 5000 €
II koht 4000 €
III koht 3000 €

Kandideerimise tähtaeg 31.12.2021
Võitjatega võetakse ühendust!

Kandideeri,
kui oled oma oskustes ja 
teadmistes masinate 
hingeelust kindel, 
või anna üles sõber, 
kelle salarelvaks on 
tehnilised teadmised ja 
osavad käed, kuid kes on 
ise liiga tagasihoidlik.

Saada edulugu aadressile aire.ojala@ecobirch.eu

STAAR

LUKKSEPAD-MEHAANIKUD

23.12–26.12 on
klienditeenindus SULETUD.

Kuulutusi saab tellida
kuulutus.ajaleht.ee


