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

Südamlik kaastunne Kallele 
ema ja tema perele kalli 

Maria SONGI

lahkumise puhul. 

Vaike ja Raimond, 
Rainer perega

Mälestame kunstnikku ja Pärnu 
linna kultuuripreemia laureaati 

Andrus JOONAST

ning avaldame sügavat 
kaastunnet tema lähedastele. 

Pärnu linnavalitsus

Avaldame kaastunnet 
Tarmo Rahulale ema ja tema 
perele kalli 

Monika RAHULA

lahkumise puhul.

Eesti Killustik

Hea on uskuda seda, 
et kusagil kohtume jälle ...
Seniks helgeid ja toredaid
mälestuskilde sinust hoiame alles.

Südamlik kaastunne Marele ja 
lähedastele 

Katrin UUSOJA

kaotuse puhul.

Noora, Sarmite ja 
Arija peredega

Mälestame kallist 

Andrus JOONAST

Tema panus Eesti kunstilukku 
elab meist kõigist kauem. 
Südamlik kaastunne 
lähedastele. 

Pärnu Uue Kunsti Muuseum

Süütame küünla hea vanaema 

Elvi RAJASTE

mälestuseks. 

Pille ja Indrek

Kuni veel mäletame, oled meiega ...

Südamlik kaastunne Marele 
kalli tütre

Katrin UUSOJA

lahkumise puhul.

Mälestab Trimtex Baltic OÜ.

Ain, avaldame kaastunnet vend 

Jaan LIIMANDI

kaotuse puhul. 

Jaan, Imre, Malle

Kallis Silvi.

Tunneme kaasa poeg 

Jaan LIIMANDI 

lahkumise puhul.

Ruth ja Aare

Muld ei suuda matta mälestust sust 
head.

Maria SONG
Meie südamlik kaastunne 
lähedastele. 

Mälestavad 
sõbrad-diabeetikud.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Pillele isa 

Toomas VOLMERSONI

surma puhul.

Lääne-Eesti pommigrupp

Kallis Elin Martinson, 
sügav kaastunne sulle 
sinu leinas.

Sõbrad peredega

Mälestame head sõpra

Aivar PAHKI

Aimar ja Tiina

Südamlik kaastunne 
Rein Laasile

Thomas LAASI

surma puhul. 

Rahnoja jahiselts

Mälestan head naabrit

Endel SEPPA

Südamlik kaastunne 
perekonnale.

Erbert

Südamlik kaastunne Otile 
armsa õe

Reet SOOLA

kaotuse puhul. 

Rein ja Sirje

Südamlik kaastunne Roomet 
Heinmetsale perega kalli ema, 
vanaema

Eve HEINMETSA
lahkumise puhul. 

Regina, Kaja ja Urmas perega

Mälestame 

Ilme RÄLIT
ja avaldame kaastunnet 
omastele.

Kursusekaaslased 
Turbatehnikumist

Avaldame kaastunnet 
headele naabritele Mare ja 
Alo Liidemaale tütar 

Liis LEISMANNI
surma puhul.

Naabrid Raimo, 
Tiina, Leena, Tanja

Südamlik kaastunne Urvele 
ema 

Maria SONGI
kaotuse puhul.

Klassikaaslased Kilingi-Nõmme 
keskkooli 33. lennust

Südamlik kaastunne Otile õe ja 
tema perele 

Reet SOOLA

kaotuse puhul.

Sontaki pere

Olgu koit sul küünlatuleks, 
õhtulambiks ehajoon ... 

Teatame kurbusega, et on lahkunud poeg, vend, onu ja isa 

Olari PÕLDSEPP
16. X 1960 – 31. XII 2021

Leinavad ema ja õde perega.

Hüvastijätt toimub 6. I pereringis, 
urnimatusest teatame täiendavalt.

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

Aivar PAHK
10. XI 1964 – 30. XII 2021

Omaksed

Ärasaatmistseremoonia toimub 
8. I kell 13 Pärnu matusemajas, 

muldasängitamine 
Treimani kalmistul.

Autode kokkuost. 553 3060.

Ostame autosid, maastureid ja 
kaubikuid. Tel 5693 2565.

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

Seismajäänud sõiduki ost. 
5679 3622.

DOONORID

Doonoripäev 6. jaanuaril Audru 
osavallakeskuses kell 9–11. NB! 
Kaasa isikut tõendav dokument. 
SA Pärnu Haigla Verekeskus.

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

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

Ehitus, viimistlus, plaatimine.
5551 6519.

Kaardid ennustavad 24/7 tel 
900 1727.

Lubjakrohvimis- ja plaatimistööd.
5567 2368.

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.

Prahikonteinerite rent (5–45 m³). 
5671 7771.

Pudi-padi äravedu tasuta. 
510 0859.

Terituskeskus, Port Artur 1, II kor-
rus.

Ehitus- ja kõik remonditööd. 
5803 3307.

Hoonete osaline ja täielik lammu-
tus. 509 0377.

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

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

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. Heledad pelletid 
975 kg. Vedu tasuta. Tel 5373 3626.

Kuivad kütteklotsid võrkkotis. 
502 8836.

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.

Toores must lepp veoga. 
517 5783.

Vanaraua ost. 5679 3622.

Võtmekimp. Palume ausal leidjal 
tuua Maxima infoletti.

KT Maja OÜ meeskonda on ooda-
tud tööle täiskohaga maaler. 
Lisainfo tel 5814 9038 või kirjuta 
kaimar.tsobin@gmail.com.

Müüa heina, 10 € rull. 514 4171.

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus
kuulutab välja avaliku konkursi
JURISTI ametikoha täitmiseks.

Juristi põhiülesanneteks on vallasekretäri abistamine kõigi õigusküsi-
muste lahendamisel ning valla ametiasutuse osakondade nõustamine 
eelkõige sotsiaalvaldkonna, keskkonnaküsimuste ja planeeringuala 
temaatika osas, valla hallatavate asutuste konsulteerimine.

Juristi ülesandeks on ka valla esindamine kõikides kohtuastmetes, 
kohtudokumentide koostamine, õigusloomes osalemine, õiguslike 
pöördumiste lahendamine, lepingute koostamine, haldusaktide koosta-
misele kaasaaitamine.

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus õigusteaduse erialal (magister või sellele vastav)
• laialdased õigusalased teadmised ja vähemalt kaheaastane
   töökogemus juristina
• kohtukogemus
• kõrgtasemel eesti keele oskus kõnes ja kirjas koos ametialase
   sõnavara valdamisega
• analüüsivõime
• suur potentsiaal meeskonnatööks ja tahe aruteludeks
• laitmatu suhtlemisoskus, enesevalitsemine, selge
   eneseväljendusoskus, kohusetunne ja pingetaluvus
• soovitavalt inglise ja vene keele oskus vähemalt algtasemel
• arvutioskus
• kasuks tuleb dokumendihaldusprogrammi tundmine
• autojuhiluba
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
• ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid,
   mis välistaks ametisse võtmise (§ 15)

Omalt poolt pakume:
• mitmekesist ja vastutusrikast tööd avalikus teenistuses
• erialast täienduskoolitust
• puhkust 35 kalendripäeva

Kandidaatidel palume esitada:
• elulookirjeldus (CV)
• haridust tõendavate dokumentide koopiad
• motivatsioonikiri

Konkursikomisjonil on õigus esitada vestlusvooru kutsutud
kandidaatidele lahendamiseks kaasusi.

Töötasu suurus: 1600 eurot
Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimisdokumendid palume esitada digiallkirjastatult
21. jaanuariks 2022. a e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee
märgusõnaga „Juristi konkurss".

Lisateave: Piret Müür, piret.myyr@pparnumaa.ee, tel 529 2045.

Kuulutusi
ja leinateateid 

saab tellida

24h
internetis

parnu.postimees.ee


