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Kõike võib tahta, karta ja loota, 
seda, mis tuleb, mitte keegi ei oota.

Avaldame kaastunnet Meelile 
kalli isa 

Raimond SALU

kaotuse puhul. 

OÜ Surju PM

Nüüd tühi koduõu ja tuba, 
lein raske järele vaid jäi ... 

Südamlik kaastunne Kalevile, 
Silverile ja Kalverile peredega 
kalli abikaasa, ema ja vanaema

Silvi TAMMIKU

kaotuse puhul. 

Kallipi pere

Sügava kurbusega teatame, 
et lahkus meie kallis abikaasa, 

isa ja vanaisa

Elmar PÄRNSALU
22. XII 1944 – 6. XII 2021

Omaksed

Teatame kurbusega, et lahkus 
meie kallis ema ja vanaema

Linda MÄGIS
22. X 1940 – 5. XII 2021

Leinavad omaksed. 
Ärasaatmine 9. XII kell 12.30 

Pärnu krematooriumis.

Laev vaikselt merel triivib, 
tasa sõidab ta seal, 

kuni päikeseloojangusse kaob.

Teatame sügava kurbusega, et 
lahkus meie kallis isa, vanaisa

Rein URAJÕE
14. X 1946 – 4. XII 2021

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine 12. XII kl 14 Pärnu krematooriumis Paide mnt 2a. 
Põrm tuhastatakse.

Mälestame endist kolleegi

Ella KÄGU

ja avaldame kaastunnet 
Moonika Kägule tema leinas.  

Õendus-hoolduskeskus

Avaldame kaastunnet 
Malle Otsale tema leinas.

Töökaaslased Fennobed OÜ-st

Andrus KUKK

Kallid Astrid, Angela, 
Annika ja Aile, minu südamlik 
kaastunne teile teie leinas. 

Anu

Siiras ja südamlik kaastunne 
Leilile kalli ema

Ella KÄGU

lahkumise puhul. 

KÜ Jaama 3 elanikud

Päikene tõuseb ja vaob,
inimene elab ja kaob ... 

Avaldame kaastunnet 
Eve Kamarikule tema leinas.

Töökaaslased 
Laurette ilusalongist

Siiras ja südamlik kaastunne 
Sindile ja Enelile kalli

Agu ORASE

kaotuse puhul. 

Triin, Terje ja Tõnu perega

Armas Karin, avaldame sulle 
sügavat kaastunnet ja oleme 
mõtetes sinuga, kui jätad 
hüvasti oma kalli isa

Arvo KALMETIGA

Kersti ja Lennart

Kallis Meeli. 
Südamlik kaastunne sulle kalli 
isa

Raimond SALU
surma puhul. 

Töökaaslased farmist

Südamlik kaastunne Karinile, 
Toomasele, õdedele peredega

Arvo KALMETI

kaotuse puhul. 

Leonora lastega

Siiras kaastunne sulle, Linda, 
kalli poja

Agu ORASE

kaotuse puhul. 

Mälestab Evi perega.

Südamlik kaastunne Leilile 
perega kalli ema ja vanaema

Ella KÄGU

lahkumise puhul. 

Juta, Ain, Aime, Jüri, Õie, Vello

Südamlik kaastunne 
Edgar Urajõele kalli isa

Rein URAJÕE
surma puhul.

Töökaaslased 
Henkel Balti Operations OÜ-st

Kõikjal jälgi su headusest ja tegudest,
mida loonud sa aastate reas.

Elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas ...

Lahkus meie hulgast abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa

Heino ANISTE
9. XI 1935 – 7. XII 2021

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine 10. XII kl 15.30 Pärnu matusemajas Paide mnt 2a.
Põrm tuhastatakse.

Maga vaikselt, puhka rahus – 
südamed on sinuga ... 

Mälestuste päiksekullas 
jääd sa ikka meiega.

Lahkus meie kallis isa, vanaisa

Jaan KARTAU
26. IX 1953 – 4. XII 2021

Jäävad igatsema tütar ja poeg peredega.

Need armsad, kellest äkki jäime ilma, 
on tegelikult alles – meie sees: 
nad on nii ligi, et ei torka silma
nii nagu valgus tolmukübemes. 

                                          L. Tungal

Lahkus meie kallis abikaasa, 
ema ja vanaema

Silvi TAMMIK
5. XI 1957 – 3. XII 2021

Omaksed

Ärasaatmine 12. XII kell 11 
Pärnu krematooriumis.

Teatame kurbusega, et lahkus 
meie kallis isa ja vanaisa

Arvo KALMET
29. VII 1941 – 5. XII 2021

Leinavad tütar ja 
poeg peredega.

Ärasaatmine 12. XII kl 12.30 
Pärnu krematooriumis 

Paide mnt 2a. Põrm tuhastatakse.

Valentina PUKK
8. XII 1921 – 23. X 2015

Mälestame kallist ema 
100. sünniaastapäeval. 

Tütred peredega 

Otsin autoremondiks sobivaid ruu-
me Sauga alevikus. 5191 4099.

Plaanid

VÄLJA KOLIDA?

Foral kinnisvara 
tunneb kinnisvara-
turgu ja ajab korda 

          paberid.

tonis@foral.ee
+372 504 0454

www.foralkv.ee

HELISTA!

          paberid.

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

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.

Killustik, liiv, muld veoga. 
5349 6339.

Müüme erinevaid puitbrikette,
hind alates 210 € / 960 kg; 8 mm 
premium-pellet 210 € / 975 kg. Ko-
halevedu linnas tasuta. 5662 6567.

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

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

Müüa kartuleid. 557 9218.

Müüa toored halupuud. 5349 5658.

Jõulukuused Lõuna-Eestist.
Kaunimad istanduse kuused 

Pärnus. Müük Espaki ja 
Kaubamajaka vahelisel alal 

10.–23. detsembrini kella 9–19.

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

Kuiv lepp, kask (30 cm) ja kase-
klots 40 l võrgus. 5841 0397.

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.

JÕULUKUUSED 15 €, Tare 9 (Rae-
külas). Tel 5567 6144.

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

Ehituse abitööd, lammutus. 
5551 9150.

Ehitus, viimistlus, plaatimine. 
5551 6519.

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.

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.

Terituskeskus Port Artur 1, II kor-
rus.

Teeme majade fassaadi soojustus- 
ja krohvimistöid. 5348 7655.

Torutöö, elektritöö, 5858 3401.

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

Laverna Puhastustööde OÜ pakub 
tööd õueala hooldajale. Info 
505 4563.

TDR Estonia OÜ pakub tööd töös-
tuselektroonika remontijale. Kan-
didaat peab oskama kasutada 
mõõteseadmeid (multimeeter, ost-
silloskoop), lugeda tehnilist doku-
mentatsiooni (el-skeem). Küsi lisa 
5647 4800, estonia@tdr.fi.

Autode ost. Tel 5693 2565.

Ostan kõiki Toyota-marki sõidu-
keid. Tel 5309 2650.

Lepa turul müügil kardinad.

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

Maalritööd, tapeetimine. 5456 3180.

ootab kandideerima vabanevale

ÕPETAJA
ametikohale 

vene õppekeelega tasandusrühma

CV ja kvali�katsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada 17.12.2021 
aadressil info@mai.parnu.ee. Info telefonil 442 7685

NAINE MEEST 

Ootan oma ellu heasüdamlik-
ku haritud pikka härrasmeest 
vanuses 70–75 a. 78389 

Sümpaatne lesknaine tutvub 
vaba 66–70 a pikemat kasvu 
heatahtliku ja tegusa härraga 
Pärnumaalt. Võiks olla auto. 
78390 

Nooruslik töötav Pärnu naine 
tutvub ausa ja hooliva koos-
elu hindava vaba mehega va-
nuses 67–71 a. Tore, kui on 
auto, et saaksime koos reisi-
da. 78410 

Majanduslikult kindlustatud 
nooruslik lesknaine soovib 
leida oma ellu vaba ja usal-
dusväärset pikemat kasvu 
kuuekümnendate aastate lõ-
pus olevat härrat Pärnu kan-
dist. Soovitavalt autoga. 
78385 

Endaga toime tulev Jõgeva-
maa naine soovib tutvuda 
vallalise 65–86 a mehega. 
78404 

Pärnus elav 60+ a naine soo-
vib tutvuda Pärnus elava va-
ba härrasmehega. 78376 

Majanduslikult kindlustatud 
Tallinna naine kohtuks sama-
väärse pika mehega vanuses 
70–75 a. 78400 

Ootan oma ellu lühemat 50–
55 a härrat Tartumaalt. 78396 

Üksik naine ootab kohtumist 
Tallinnas sümpaatse härras-
mehega, kel vanust 80 ringis. 
78399 

60 a sümpaatne keskmist 
kasvu naine tutvub korraliku 
vaba mehega, kes tunneb 
end üksikuna, oleks heaks 
sõbraks ja kaaslaseks. Seiklu-
si ei otsi. 78409 

65 a Harjumaa naine soovib 
leida kaaslast, kellega koos 
elus edasi minna. Seiklejatel 
mitte tülitada! 78382 

59 a meeldiv naine soovib 
tutvuda korraliku vaba mehe-
ga, kes otsib perenaist. Me-
hel võiks olla auto. 78392 

Üksik naine ootab kohtumist 
positiivse ja tegusa Tallinna 
härraga, kellel vanust 80 a 
ringis. 78383 

MEES NAIST 

Noormees soovib tutvuda 
30–40 a neiuga Kagu-Eestist, 
kellega koos elus edasi min-
na. Tore, kui neiu omaks au-
tot. 78384 

68/171/89 vaba ja korralik 
mees Pärnust soovib leida 
vaba kuni 67 a naist püsisuh-
teks. Tore, kui oled haritud ja 
elad Pärnus või Viljandis. 
78402 

70 a kauni kodu ja hea välja-
nägemisega korralik leskpe-
remees tutvuks lühemakas-
vulise (160 cm) naisega. Elan 
Harjumaa läänepoolses osas. 
78388 

Vanem mees tutvuks 60–75 a 
naisega, suhte seis ei oma 
tähtsust. 78403 

Olen maalt ja nüüdki veel va-
hel maal ja looduses toime-
tav keskea lõpus olev mees. 
Tutvuks ning harrastaks selt-
sielu ja ka muud koos sobi-
vas vanuses naisega Lõu-
na-Eestist. Meeldib tantsida. 
78401 

60+ a abielumees soovib tut-
vuda salasuhteks Lääne- või 
Harjumaa naisega. 78394 

€


