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Vajatakse koristajat
majutusasutusse. 

Töö iga päev kella 12–15. 
5682 4369.

OÜ Skamet otsib metalli kooste-
lukkseppa. Info Regina, 5622 2951.

Jänesselja lasteaed pakub 
ajutiselt tööd õpetaja abile. 
Avaldus koos CVga palume 
saata 5. jaanuariks e-posti 

aadressile info@janesselja.ee.

Majanduslikult kindlustatud 70+ a 
naine Pärnust tutvub mehega püsi-
suhte eesmärgil. Tel 5622 6746.

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322.

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põl-
lumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

Soovin osta maja Pärnus hinnaga 
kuni 130 000. Võib vajada remonti. 
Tel 5675 5185.

Ostan garaaži. 5563 7184.

Üürile möbl ahik 1- ja 2toal krt. 
5388 4631.

Plaanite
KOKKU KOLIDA?

Foral kinnisvara 
tunneb kinnisvara-
turgu ja ajab korda 

          paberid.

tonis@foral.ee
+372 504 0454

www.foralkv.ee

HELISTA!

          paberid.

Ostan Vene ja lääne ratastraktori. 
5787 6262.

Lepa turul müügil kardinad.

Pärnu linnavalitsuse planeerimis-
osakond teatab, et 29. detsembrist 
2021 – 12. jaanuarini 2022 toimub 
projekteerimistingimuste eelnõu 
avalik väljapanek Pärnu linna Väi-
ke-Jõe tn 20 ja Väike-Jõe tn 22 
kinnistutele ja kinnistutega külg-
nevale Vasakkalda kallasrada L3 
kinnistu osale spordi- ja puhkeraja-
tiste (virgestusala) rajamiseks ning
Väike-Jõe tänav T2 kinnistul täna-
va osaliseks ümber ehitamiseks. 
Väike-Jõe tn 20 kinnistul kasutu-
sest väljas olevad amortiseerunud 
reoveepuhastusseadmed likvidee-
ritakse, hoonestusest vabale maa-
alale ja kergliiklusteeäärsele haljas-
alale kavandatakse spordi- ja puh-
kerajatiste, statsionaarse joogivee-
võtukoha, jalgratta hooldusjaama 
ning puhkekoha rajamist. Väike-
Jõe tn 22 kinnistul paiknev alajaam 
ja kergliiklustee säilitatakse. Selge 
ja turvalise liikluskorralduse taga-
miseks kavandatakse osaliselt üm-
ber ehitada Väike-Jõe tänav. Pro-
jekteerimistingimuste eelnõu avalik 
väljapanek toimub Pärnu linnavalit-
suses (Suur-Sepa 16) tööpäeviti 
kella 8–16 ja Pärnu linna veebilehel 
www.parnu.ee. Selle aja jooksul 
võib esitada kirjalikke ettepane-
kuid ja vastuväiteid projekteerimis-
tingimuste kohta kohapeal, posti 
teel või saata e-posti aadressile 
linnavalitsus@parnu.ee.

Tori vallavalitsus teatab 16. det-
sembri 2021 korraldusega nr 941 
kehtestatud detailplaneeringust
Rütavere külas Kingutamme kin-
nistul. Planeeringuala suurusega 
19 750 m² asub Tori-Rütavere tee 
ja Pärnu jõe vahelisel alal. Maa 
sihtotstarve on maatulundusmaa 
100%. Kinnistu on hoonestamata. 
Kingutamme kinnistu külgneb Kin-
gukuuse ja Kingu kinnistutega. De-

tailplaneeringuga on määratud 
krundi hoonestusala, mille piires 
võib rajada ehitusõigusega määra-
tud hooneid. Lubatud maksimaal-
seks ehitise kõrguseks põhihoonel 
on 9 m, abihoonel 7 m maapinnast 
ning ehitada võib elamuhoone 
koos kuni 5 abihoonega. Põhi- ja 
kõrvalhoonete paiknemine väljas-
pool hoonestusala ei ole lubatud. 
Rajatiste ja alla 20 m² ehitisealuse 
pinnaga hoonete paiknemine väl-
jaspool hoonestusala on lubatud. 
Suurim lubatud ehitistealune pind 
on 700 m². Hoonetel kasutada viil-
katust, mille katusekalle on 300–
500. Katusekattematerjalideks või-
vad olla kivi, plekk, rullmaterjalid. 
Uute hoonete ehitamisel tuleb jär-
gida piirkonnale omast arhitektuu-
rilist üldpilti: ehitusmahtusid, katu-
sekaldeid ja -tüüpe, korruselisust, 
ehitusmaterjale jne. Kasutada tohib 
puitu, viimistletud betooni, krohvi, 
kivi, tellist või nende kombinatsioo-
ni (üldplaneeringu kohaselt peaks 
peamiselt kasutama puitu). Hoo-
ned peavad olema esteetilised ka 
jõe poolt vaadatuna. Kivist või pui-
dust läbipaistmatud piirdeaiad ei 
tohi olla kõrgemad kui 1,6 m ja 
võrkaiad või osaliselt läbipaistvad 
puitaiad kõrgemad kui 2 m. Kuna 
kinnistu asub rohelise võrgustiku 
alal, siis tuleb silmas pidada, et loo-
made liikumise takistamise vältimi-
seks peab vähemalt 70% kinnistust 
jääma piiretest vabaks. Piirdeaeda-
de rajamine on lubatud ainult va-
hetult ümber õueala, see tähen-
dab, et ümber detailplaneeringuga 
määratud hoonestusala (näidatud 
põhijoonisel). Aiaga ei pea piirama 
tervet hoonestusala, kuid arvesta-
da, et piirded peavad igal juhul jää-
ma hoonestusala sisse. Antud la-
henduse puhul pole piirdeaedu lu-
batud rajada Pärnu jõe veepiirist lä-
hemale kui 50 m, pärandkoosluse 
säilimiseks on aga lubatud karjata-
mine ja loomade piirde rajamine. 
Detailplaneeringuga ei muudeta 
Sauga valla kehtivat üldplaneerin-
gut.

Autode ost. Tel 5693 2565.

Müüa Ford C-MAX (bensiin). 
5595 4764.

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

Ostan vanavara, maale, klaas-, 
portselan- ja hõbeesemeid, mün-
te, ordeneid, märke, postkaarte, fo-
tosid, raamatuid, vaase jne. Raha 
kohe kätte. Tel 5353 8982.

OSTAME
virnastatud võsa ja raidmeid,

kasvavat võsa,
leht- ja okaspuu küttepuid

hakkimiseks
(hakime langil, pikkusel piire pole).

tiit@lumbar.ee
tel 5624 1997

info@starforest.ee
www.starforest.ee

OSTAME, RAIUME JA
HOOLDAME

METSAKINNISTUID

Tel 504 9803, 503 2632

Tel 502 0471, 447 3672
info@vesmel.ee
www.vesmel.ee

Ostame üle Eesti
• metsakinnistuid
• kasvava metsa 
   raieõigust

Tootsi Turvas 
ostab:

kasvavat
ja tee äärde 
virnastatud 

võsa

Tel 526 9639
kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

Jaak Raid 
tel 5362 8043

 jaak.raid@timberston.ee

ost-müük,
tootmine

Igale meist on antud aeg – 
aeg tulla, olla ja minna ...

Südamlik kaastunne Liiviale 
kalli 

Kaarel LAIDLA

surma puhul.

Endised töökaaslased 
Tori ambulatooriumist

Üks inglikene lendu tõusis, 
helisev muusika tiibades. 

Hing nii õrn ja õhuline 
nüüd taevas rahu leiab hea … 
                                Lilia Järv

Avaldame kaastunnet Siljele perega kalli tütre ja õe

Elery AASA

surma puhul. 

Klassikaaslased Koeru keskkoolist

Elu – see on korraks vaid ...

Teatame kurbusega, et on lahkunud 
kallis vanaonu

Juhan SAARTS
14. XI 1927 – 25. XII 2021

Leinavad omaksed.

Hüvastijätmine 30. XII kl 11 Vana-Pärnu kabelis.
Muldasängitamine Vana-Pärnu kalmistul.

Ei enam kõndimas sind teel,
su hääl me kõrvus püsib veel.

Ei enam naeratust su suul,
nüüd tasa leinas nutab tuul.

Lahkus meile kallis 

Artur MÄEVÄLJA
19. IV 1985 – 19. XII 2021

Leinab elukaaslane lastega.

Ärasaatmine 29. XII kl 14 Pärnu krematooriumis Paide mnt 2a.

Maga vaikselt, puhka rahus – 
südamed on sinuga. 

Mälestuste päikseküllas 
jääd sa ikka meiega.

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

Aino LEEMET
24. V 1945 – 24. XII 2021

Leinavad lapsed peredega. 

Põrm tuhastatakse.

Mis tulema peab, see tuleb.
Kellel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes võtab ta kambrist tule 

ja süütab taevasse tähe ...

Teatame kurbusega, et lahkus kallis isa ja vanaisa

Vahur MÄNNI
11. IX 1957 – 25. XII 2021

Leinab poeg perega.

Hüvastijätmine 30. XII kl 15 Viimse Tee kabeli saalis Sillutise 4.
Põrm tuhastatakse.

Maga vaikselt, puhka rahus, 
südamed on sinuga.

Mälestuste päiksekullas 
jääd sa ikka meiega ...

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

Endel PULK
20. XI 1928 – 24. XII 2021

Leinavad tütred ja poeg peredega.

Ärasaatmine 31. XII kl 12.30 
Pärnu krematooriumis Paide mnt 2a.

Põrm tuhastatakse.

See meie saatus ilmas nii,
on tee, mis tagasi ei vii. 

                            E. Enno

Lahkus kallis

Harri KRUSEMANN
27. II 1933 – 24. XII 2021

Leinavad lapsed ja lapselapsed peredega.

Ärasaatmine 30. XII kell 12 kodus. 
Muldasängitamine Pärnu-Jaagupi kalmistule.

Maga vaikselt, puhka rahus,
südames jääd meiega.

Lahkus kallis

Elje KALAM 
(neiuna Volgerad)

19. VI 1957 – 24. XII 2021
Leinavad poeg, pojalapsed, lesk, 
õde perega ja vendade lapsed. 

Ärasaatmine 30. XII kell 14 
Hingemaa leinasaalis 

Haapsalu mnt 48. 
Muldasängitamine 

Tõstamaa kalmistul.

Teatame kurbusega, et meie 
hulgast on lahkunud 

Elmo LÕHMUS
1. X 1935 – 22. XII 2021

Leinavad lähedased.

Ärasaatmine 29. XII kl 15.30 
Pärnu krematooriumis 

Paide mnt 2a. Põrm tuhastatakse.

Sinust mälestus me hinges elab. 
Sinu hääl veel kõrvus kõlab. 

Teatame kurbusega, et lahkus 
meie armas

Esta PÄRNPUU
28. XII 1930 – 24. XII 2021

Leinavad lähedased. 

Põrm tuhastatakse. 
Urnimatusest teatame 

täiendavalt.

Mälestame toredat naabrimeest

Kaarel LAIDLAT

Südamlik kaastunne Liivile ja 
Kädile perega. 

Olga, Kaja, Heli ja Hillar perega

Mälestame head koolikaaslast

Kaarel LAIDLAT

Siiras kaastunne lähedastele. 

Klassiõed Tori Virula kooli 
päevilt Siina ja Imbi

Meie siiras kaastunne sulle, 
Anu, kalli isa

Harald VIRAKU

kaotuse puhul. 

Lasteaia Mai pere

Mälestame head sõpra 

Kaarel LAIDLAT

ja avaldame sügavat 
kaastunnet lähedastele. 

Viivi ning Valve ja Jüri perega

Südamlik kaastunne Liivile ja 
Kädi perele abikaasa, isa ja 
vanaisa

Kaarel LAIDLA
kaotuse puhul. 

Talvi, Jaan, Tatjana, 
Viktor laste ja lastelastega

Mälestame head sõpra ja 
brigaadikaaslast

Harald VIRAKUT

Tarmo, Roland ja 
Waala sadama kalurid

Igaveseks kuigi lähed, 
mälestus on jääv.
Muld ei seda matta suuda,
meelde meile jääd ...

Mälestame pikaaegset 
sõbrannat ning avaldame 
kaastunnet Heinole abikaasa ja 
kõigile lähedastele

Helje KALAMI

kaotuse puhul.

Malle ja Arni

Mind pole seal, ma vaikselt ei maga.
Ma lendan koos tuultega taeva all, 
ma olen talvehommiku hall, 
viljapõllul paistan päiksena suvel, 
sügisel su juurde vihmana tulen.

Mälestame kallist 

Siiri AKELIT

ja avaldame siirast kaastunnet 
omastele. 

Perekond Remmelgas
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Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud ...

Harri KRUSEMANN

Mälestame naabripapit Vainult. 
Kaastunne lähedastele.

Kivinuki ja Sepa pered

Aeg ühiseid rõõme ja muresid 
ei mata, 
aeg kaunimad hetked 
meelde jätab ...

Südamlik kaastunne Merikese 
ja Marguse peredele isa, 
vanaisa ja vanavanaisa

Harri KRUSEMANNI

lahkumise puhul. 

Tõia pere vanad ja noored

Üks pisar veereb vaikselt 
ja tähed säravad, 
üks ohe kustub tasa 
ja tähed langevad. 

Armas Merike, 
oleme leinas sinuga, kui jätad 
hüvasti kalli isa 

Harri KRUSEMANNIGA

Töökaaslased

Riina TORI

Mälestame ja avaldame siirast 
kaastunnet lähedastele. 

KÜ Sõmera tn 1

Südamlik kaastunne 
lähedastele 

Paul LEETSARI

kaotuse puhul. 

Perekond Saks

Siiras kaastunne sulle, Salme, 
ja sinu lastele 

Elmo LÕHMUSE

kaotuse puhul.

Walek ja Ingrid

Kallis Raivo, meie siiras 
kaastunne sulle isa

Paul LEETSARI

kaotuse puhul. 

Galvester OÜ

Mälestame alati abivalmis ja 
töökat kolleegi

Helga PIIRMETSA
Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Õendus-hoolduskeskus

Kallis Merily koos perega, meie 
siiras kaastunne teile armsa 

Elery AASA
kaotuse puhul. 

Audru kooli 5.a klassipere 
koos õpetajaga

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

Elery AAS
Avaldame kaastunnet omastele.

Perekond Monak, Nurm, Kütt

Meenutame kurbusega head ja 
alati rõõmsameelset juhatuse 
liiget

Elmo LÕHMUST
Sügav kaastunne lähedastele. 

Mai 35 elanikud

Meie südamlik kaastunne 
Argo Aasale tütar

Elery AASA

kaotuse puhul. 

Töökaaslased Pärnu Bauhofist

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

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

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

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.

3 m küte, 30–60 cm halupuud, võr-
gud, katlasse saar, hind al 18 €/rm. 
5620 8210.

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

Kuiv küttepuu: 30, 40, 50 cm võrk-
kotis. Kviitung. Tel 523 8852, Tam-
maru farm.

Kvaliteetne küttepuu, hind al 38 €/
rm. 5363 9579.

Küttepuud, halumasinateenus. 
5620 8231.

Saematerjal, immutatud saemater-
jal, höövelmaterjal, terrassilaud. 
514 8160, dorioone.ee.

PVC-aknad, klaaspaketid. OÜ Mar-
gus Aknad, Turba 2, tel 443 4214, 
5663 3327.

MÜÜA
KUIV LEPP

30 cm võrgus 40 l / 3 €

PUITBRIKETT 
960 kg algusel / 225 €

Premium-PELLET 
8/6mm 975 kg / 210 €
TURBABRIKETT 
850 kg alusel / 165 €

VEDU TASUTA

5373 3626
OÜ Ramsikas

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

Sauna- ja suitsuahjud, pottsepa-
tööd. 505 4355.

Voodrilaud.ee, parim hind. Tel 
513 2021.

Kuivad küttepuud, 2-3 rm kaupa. 
5380 5533.

Kuivad küttepuud 4 rm kaupa. Tel 
514 4359, Lillemets.

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

Kuiv 30 cm lepp, kask, 40 l võrk; 
kaseklots 40 l. 5562 9285.

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

Müüa rebasenahkne poolkasukas
nr 52-54 ja kasukas nr 46-48. Tel 
5349 6542.

Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldame. Info tel 5196 2628, 
5354 3002.

Müüa kasevihad, 2,50 €. Tel 
5343 4192.

Otse tootjalt 6 ja 8 mm pre-
mium-pelletid, pakitud kandiline
kasebrikett, pakitud kandiline tur-
babrikett, pakitud kivisüsi, kuivad 
kütteklotsid. Vedu. Tel 506 8501.

Soovime südamest tänada Pärnu 
haigla õendus- ja hoolduskeskuse 
juhtkonda ja A3 osakonna tööta-
jaid, kes hoidsid ja abistasid meie 
kallist memme Linda Jalakat nagu 
oma isiklikku vanaema. Eriline tänu 
pr Margit Seppikule – sul on suur 
süda ja headus, mida jagad, tuleb 
sinuni tagasi. Jõudu teile headuse 
jagamiseks! Tänulik lapselaps Jana 
lähedastega

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.

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

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

Ehitus, remont, maalritööd. Va-
na-aasta hinnaga! Tel 5375 2992.

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.

Pottsepatööd, kaminate paigaldus. 
Tel 5595 7096.

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

Terituskeskus Port Artur 1, II korrus.

Veod porte + kraana, 507 3151.

PRILLIDE REMONT E–R kl 10–13 
Tallinna mnt 15, 5818 2822.

Ehitus- ja kõik remonditööd. 
5803 3307.

VEOD, KOLIMINE, TÖÖMEHED. 
Tel 5622 6895. ENNU POISID.

Lumekoristus. 56 600 400.

Piirumi küla, Häädemeeste vald, 
86507 Pärnumaa

tel 445 6219, 516 1302
lovatalu@gmail.com, www.lovatalu.ee

Kallid Jelena Kalinina ja 
Jana Schönberg, meie 
südamlik kaastunne teile 
teie leinas.

AS Sanatoorium Tervis

Avaldame sügavat kaastunnet 
Irina Jansonile tema leinas.

Erakorralise meditsiiniabi 
teenistus

Kallis Jaana Palomino, 
südamlik kaastunne sulle 
sinu leinas.

Sinu Mai Selveri pere

Avaldame siirast kaastunnet 
Virve Pedaksoole ja 
lähedastele nende leinas.

Havi 2b elanikud

Avaldame kaastunnet 
Madis Pulgale tema leinas.

Inspecta Estonia OÜ pere

Mälestame endist sõudjat

Arvi RAJA

Meie siiras kaastunne Allarile ja 
Aigarile isa kaotuse puhul. 

Pärnu sõudekeskus Kalev

Avaldame kaastunnet Kevinile 
ja Kenile isa 

Artur MÄEVÄLJA
kaotuse puhul.

Pärnu Raeküla kooli 4.a ja 5.c 
klassi õpilased ning 

klassijuhatajad

Südamlik kaastunne Ruthile 
perega kalli abikaasa, isa ja 
vanaisa 

Ando SAKSA
lahkumise puhul.

Leeni ja Riido

Sügav kaastunne täditütar 
Sirjele ja lastele abikaasa ja isa

Vello LAANEMÄE

kaotuse puhul. 

Martin-Adolf perega

Südamlik kaastunne Enele 
perega kalli

Eino PÄRNA

surma puhul.

Tõstamaa koolipere

Mälestan kallist vennapoega ja 
onupoega

Vahur MÄNNIT
Meie siiras kaastunne 
lähedastele.

Tädi Anne-Mari laste peredega

Mälestame endist 
sõjaväekaaslast ja sõpra

Ats TALTSI
ja avaldame kaastunnet 
omastele. 

Ants, Kalju, Olev, Riho ja Tiit

Mälestame head klassijuhatajat 
ja emakeeleõpetajat

Evi-Mirjam JAGORIT

1989. aastal Rääma kooli 
lõpetanud õpilased

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud ...
Südamlik kaastunne 
lähedastele

Harry KRUSEMANNI
surma puhul. 

Meeli

Mälestame klassiõde
Elje KALAMIT 

(neiuna Volgerad)
Avaldame kaastunnet 
lähedastele. 

Klassikaaslased Tõstamaa 
kooli 1973. a lennust

Kallis Elin, avaldame sulle 
kaastunnet isa

Heino JÕEKALDA

lahkumise puhul. 

Helle ja Ott

Südamlik kaastunne 
lähedastele

Liivi KÕIVA
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Kilingi-Nõmme 
Majandusühistust

Avaldame kaastunnet Millale 
perega kalli 

Endel KODASMA
lahkumise puhul. 

Kolleegid Põhja-Pärnumaa 
raamatukogust

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine on kurb ... 

Südamlik kaastunne Maiele, 
Villule ja Kallele

Jakob SITSI

lahkumise puhul. 

Valve ja Anneli

Tuul puude ladvus kiigub, 
me vaikselt langetame pea ...

Meie siiras kaastunne perekond 
Aasale kalli tütre ja õe

Elery AASA

kaotuse puhul. 

KÜ Papsaare 3 elanikud

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

Südamlik kaastunne 
perekonnale ja lähedastele

Elery AASA

kaotuse puhul. 

Pärnu ühisgümnaasiumi 
koolipere

Mõni hetk on elus 
valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe 
väga-väga valus.

Sügav kaastunne perele tütre 
ja õe 

Elery AASA

kaotuse puhul. 

Tõnu ja Alo peredega

Kuulutusi ja leinateateid
saab tellida

internetis
parnu.postimees.ee

24h

KÕIKKÕIKPärnu Postimehe
   kuulutused loetavad ka digilehes 

parnu.postimees.ee
   kuulutused loetavad ka digilehes 

Igal ajal igas kohas ...


