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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.

LIIV, KRUUS, KILD. 516 7789.

Kuivad kaminapuud võrgus.  
564 4507.

30 cm ja 40 l: kuiv lepp 3 €, kuiv 
kask 3,50 €. Alusel: puitbrikett 960 
kg, turbabrikett. Heledad pelletid 
975 kg. Vedu tasuta. Tel 5373 3626.

Kartul mahetalust, erinevad kolla-
sed sordid. Tel 515 5962.

Kuivad küttepuud 3 rm kaupa. 
5366 8739.

Kuivad küttepuud. 5696 2913.

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

Puitbrikett, kuivad ahjupuud, ka-
minapuud võrgus. 512 0411.

Otse tootjalt 6 ja 8 mm premium- 
pelletid, pakitud kandiline kasebri-
kett, pakitud kandiline turbabri-
kett, pakitud kivisüsi, kuivad kütte-
klotsid. Vedu. Tel 506 8501.

Kuivad kütteklotsid võrkkotis.  
502 8836.

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

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

Kuiv küttepuu 40 l võrgus, 30 cm 
lepp, kask, kaseklots. 5841 0397.

Müüa toored halupuud. 5349 5658.

Müüa kuivatatud kase kütteklotsid 
20 €/rm. 509 9151.

Müüa kütteks kuivad 30 cm ja 50 
cm haavalauad. Tel 516 0565.

Toores must lepp veoga.  
517 5783.

Pärnu linnavalitsuse 03.01.2022 
korraldusega nr 2 on algatatud Pär-
nu linnas Papsaare külas Koti, Kä-
reda ja Käredapõllu kinnistute de-
tailplaneeringu koostamine ja jäe-
tud algatamata detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegiline hin-
damine. Planeeringuala hõlmab 
Koti (15904:003:0533, 124 606 m²), 
Käreda (62401:001:1889, 9739 m²) 
ja Käredapõllu (62401:001:1890, 
5,10 ha) kinnistuid. Ala külgneb 
osaliselt Audru jõega, juurdepääs 
kinnistutele on võimalik Põllu teelt. 
Audru valla üldplaneeringuga on 
planeeringuala juhtfunktsiooniks 
määratud reserveeritud elamumaa 
(EV). Detailplaneeringu eesmärgiks 
on alale pereelamupiirkonna ka-
vandamine (u 65 üksikelamukrun-
ti). Lisaks kavandatakse alale 4 ri-
daelamukrunti ja üks suurem krunt 
lasteaiale või ärihoonele, kui esi-
mene ei realiseeru. Alale on kavas 
planeerida 3 tiiki, mis täidavad nii 
tulevase elukeskkonna mitmeke-
sistamise ülesannet, kuid võimal-
davad saada ka täitepinnast maa-
pinna tõstmiseks. Samuti nähakse 
ette olemasoleva Põllu tänavalt 
Audru jõeni kulgeva kraavi osaliselt 

ümbertõstmine teise asukohta. 
Planeeritava ala vee- ja kanalisat-
sioonilahendus antakse detailpla-
neeringuga, mille alusel koostatak-
se projektid. Vee- ja kanalisatsioo-
nitorustik on kavas ühendada linna 
võrguga. Kavandatavad krundi ka-
sutamise otstarbed on pereelamu-
maa (EP), ridaelamumaa (ER), hari-
dus- ja lasteasutuse maa (ÜL), äri-
maa (ÄK – kaubandus-, toitlustus- 
ja teenindushoone maa, ÄV – väi-
keettevõtluse hoone ja tootmise 
hoone maa), haljasala maa (HP), te-
hisveekogu (VT), tee ja tänava maa 
(LT). Detailplaneering koostatakse 
Audru valla üldplaneeringu koha-
sena, ala juhtfunktsiooniks on mää-
ratud reserveeritud elamumaa 
(EV). KSH eelhinnangu kohaselt 
detailplaneeringuga kavandatav te-
gevus ei oma keskkonnamõju hin-
damise ja keskkonnajuhtimissüs-
teemi seaduse mõistes olulist kesk-
konnamõju.

Vanaraua ost. 5679 3622.

Tootsi Turvas 
ostab:

kasvavat
ja tee äärde 
virnastatud 

võsa

Tel 526 9639
kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

Lugupeetud Liivi Lahe Kalanduskogu piirkonna rannakalurid,
kalandusettevõtjad ja kõik huvilised!

Kalanduskogul on plaanis koostada programmperioodi
2021–2027 arengustrateegia.

Eelmiste strateegiate koostamisest on möödas hea hulk aega ning nii mõnigi probleemkoht on leidnud 
lahenduse. Paljud mõtted on tänases valguses muutunud või leidnud uue vormi. Soovime kuulda uusi ideid ja 
saada ülevaade teie ootustest piirkonna arendamisel. 

Koosolekutel koostame piirkonna SWOT-analüüsi, selgitame välja piirkonna vajadused, püüame määratleda ja 
püstitada uued eesmärgid, paneme kirja piirkonna ning kalurite jaoks vajalikud tegevused. 

Liivi Lahe Kalanduskogu planeerib kohtuda piirkonnas tegutsevate rannakalurite, kalandusettevõtjate, kohalike 
omavalitsuste esindajate, MTÜ-de eestvedajate ja kõikide huvilistega, kellele on südamelähedane Pärnumaa 
rannaelu arendamine ja rannakalanduse jätkusuutlikkus, et selgitada välja piirkonna arenguvajadused.
Pärast arutelusid hakkab tööle strateegia koostamise töögrupp. 

Liivi Lahe Kalanduskogu strateegia arutelu ja ettepanekute koosolekud piirkondades: 

18. jaanuaril kell 17 Häädemeeste vallas Tahkuranna külas Tahku tares 
19. jaanuaril kell 17 Pärnu linnas hotelli Strand Pirita saalis (Tammsaare tee 35)
27. jaanuaril kell 17 Kihnu vallas Kihnu rahvamajas
3. veebruaril kell 17 Tõstamaa osavallas rahvamaja saalis (Varbla mnt 3)
8. veebruaril kell 17 Audru osavallakeskuse saalis (Pärna allee 7)

Ootame aktiivset osavõttu, et meie strateegia saaks hea.
MEIE ISE KUJUNDAME OMA PIIRKONNA NÄO!

NB! Tõbisena jääge koju! Strateegiakoosolekul osalemiseks tuleb vastavalt Vabariigi Valitsuse
kehtivale korraldusele esitada enda nakkusohutuse tõendamiseks COVID-19-tõend
(vaktsineeritus, läbipõdemine).
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Ka lühikeses elus peitub 
pika ehtsus. 
Ta suurus pole aastates, 
vaid tehtus … 
                      R. Rimmel

Armsad Marju, Kaia ja Marek, 
oleme leinas teiega, kui jätate 
hüvasti kalli poja, tütrepoja ja 
õepoja

Armin HINRIKSONIGA

Viiu, Aire ja Aivar

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud. 

Meie südamlik kaastunne 
Tiiule ja Toomasele ema ja 
nende peredele kalli 

Lya KASE

kaotuse puhul. 

Svetlana, Oskar, Juuli, Liia, 
Leili, Alida ja Laili peredega

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Katrin Banyaszile ja 
lähedastele nende leinas

Aino KARDMA

kaotuse puhul. 

Heino, Tiiu, Ülle, Lia, Kertu

Ükski hea inimene ei kao jäädavalt. 
Ta tuleb meie juurde taas esimese 
päikesekiire vöi leebe tuulena ...

Mälestame kauaaegset sõpra 
ja kaasteelist 

Elli TALTSI

Tunneme kaasa lähedastele.

Mari ja teised endised kaaslased 
klubist „Lugemine lubatud“

Mälestame kallist sugulast ning 
avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele

Leida EINLA
kaotuse puhul. 

Jane, Juta, Jans perega

Avaldame kaastunnet 
Sirje Suureväljale tema leinas.

Reformierakonna 
Pärnumaa juhatus

Imelist klassijuhatajat õpetaja

Laine PULKA

jääb mäletama tema 
Pärnu Vanalinna põhikooli 

1999.–2003. a klass.

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Ilmele armsa ema

Maimu MIILIMAA

kaotuse puhul. 

Pärnu saksa keele õpetajad

Avaldame südamlikku 
kaastunnet omastele

Tea-Mai JAANSALU

kaotuse puhul. 

Mihkel ja Aino

Sügav kaastunne 
Mart Sisaskile ema

Linda SISASKI
kaotuse puhul.

Kolleegid RMK 
metsakorraldusosakonnast

Üks eluraamat on sulgunud ... 

Südamlik kaastunne 
Merikesele ema

Silvia MÄEMETSA
kaotuse puhul. 

Klassikaaslased Koongast

Südamlik kaastunne 
lähedastele

Mihkel SUUREVÄLJA

lahkumise puhul.

Audru osavallakeskus

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

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

Nikolai ŠMATOK
16. I 1938 – 12. I 2022

Leinavad omaksed.

Hüvastijätt 17. I kl 13 Pärnu matusemajas Paide mnt 2a.
Muldasängitamine Uulu kalmistul.

Jõudsid elus palju anda, 
jõudsid muret, rõõmu kanda, 

kuni lõppes elutee.

Lahkus meie kallis ema, vanaema, vanavanaema

Silvi ADAMSOO
27. IV 1940 – 12. I 2022

Leinavad tütar Astrid ja poeg Peeter peredega. 

Ärasaatmine pereringis.

Väsisid töömehe käed ...

Teatame sügava kurbusega, et meie hulgast on lahkunud 

Mihkel SUUREVÄLJA
24. III 1928 – 12. I 2022

Leinates kolm järeltulevat põlve.

Ärasaatmine 18. I kl 12 Pärnu Aia tn kirikus.
Muldasängitamine Seliste kalmistul.

Igavikuteele on lahkunud 
armastav ja hoolitsev 

abikaasa, ema, vanaema, 
vanavanaema ja kauaaegne 

kooliõpetaja

Ellen TAMM
23. V 1931 – 12. I 2022

Omaksed

Matusetalitus laupäval, 
22. I kl 12 Türi 

kultuurikeskuses (Hariduse 1). 
Muldasängitamine kl 14 

Vändra vanale kalmistule.

Ükski hea inimene ei kao jäädavalt. 
Ta tuleb meie juurde taas esimese 

päikesekiire või leebe tuulena.

Lahkus kallis 

Tea-Mari JAANSALU
1. IX 1942 – 7. I 2022

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 16. I kl 11 kodus. 
Muldasängitamine 
Kalli kalmistule.

Jääb helisema mälestuste kaunis kaja ...

Teatame sügava kurbusega, 
et lahkunud on meie kallis 
vanaema ja vanavanaema

Karin LAVI
29. IX 1930 – 13. I 2021

Mälestavad Jaanus, Tambet, 
Vahur, Sebastian, Annabella.

Puuhooldustööd ja ohtlike puude 
raie. Viljapuude lõikus ning raie-
jäätmete koristus. OÜ Puuruut, 
+372 5302 2636.

Rentida Volvo miniekskavaator
(2,7 t) koos järelhaagisega. 100 €
pluss km ööpäev. 5340 0855.

Boilerite puhastamine, vahetami-
ne, remont; santehn tööd. 
5554 3185.

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

Lammutustööd + äravedu. Tel 
5687 6992.

Ohtlike puude langetamine. Tel 
5347 4029.

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.

Maalr i tööd,  tapeet imine . 
5456 3180.

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

Lammutus-, üldehitus-, 
siseviimistlustööd, 554 8699.

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

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.

Santehnilised, toru- ja keevitus-
tööd. 5340 5373.

OODATUD ON LAPSED
ALATES 6. ELUAASTAST

RÜHMATÖÖ
TOIMUB APRILLINI

ÕPPETÖÖ KÄIGUS
TUTVUTAKSE
ERI PILLIDEGA

www.muusikakool.ee
Tel 525 2542 

pärnu muusikakool
ootab uusi lapsi
ettevalmistusklassi

Otsime oma toimekasse 
Pärnu jaotuskeskuse meeskonda 
nii täis- kui ka osakoormusega 

POSTIKULLERIT,
kelle peamine tööülesanne 

on postisaadetiste sorteerimine ja 
kliendile kätte toimetamine. 

Töövahendiks on ettevõtte auto. 
Töö on graafiku alusel 

E–L algusega kell 6.00. 
Tööpäev algab ning lõpeb aadressil 

Suur-Jõe 77, Pärnu. 

Oled sobiv kandidaat, kui sul on: 
• B-kategooria juhtimisõigus 

• vähemalt põhiharidus
• eesti keele oskus suhtlustasandil 

Kandideerimiseks saada CV 
aadressil cv@omniva.ee või võta 
ühendust telefonil 5326 8155.

www.ecopur.ee
+372 5333 2765

info@ecopur.ee

Süstime PUR-vahuga
põrandad ja seinad soojapidavaks

Põrandate, seinte süstimine ja
soojustamine PUR-vahuga

Terituskeskus, Port Artur 1, II kor-
rus.

Hoonete osaline ja täielik lammu-
tus. 509 0377.

Pehme mööbli keemiline pesu, 
5590 2508.

Õhksoojuspumpade puhastus. 
5666 9898.

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

Teen väiksemaid töid. Helista ja 
küsi julgelt. 5375 2992.

Autode kokkuost. 553 3060.

Ostame autosid, maastureid ja 
kaubikuid. Tel 5693 2565.

Ostan kõiki Toyota marki sõidu-
keid. Tel 5896 1576.

Ostan sapika kapoti ja uksepolst-
rid. Tel 518 9455.

Seismajäänud sõiduki ost. 
5679 3622.

VANALINNA KOOLITUSKESKUS. 
Inglise keel B1.2 – väikerühm 
(40 ak tundi) 25.01–3.05. Hind 
alates 180 €. Eelkool – õpime 
tähti, lugemist, matemaatikat. 

E ja K kl 10–11.30 või 
E kl 10–11.30 (hind al 42 € kuu). 
Tel 565 3927, www.vlkoolitus.ee.

Müüa maja Paikusel. 5665 4690.

Otsime abikäsi moodulmajade 
tootmises. 5626 5315.

Otsime kogemustega puhastus-
teenindajat Tammiste Coopi, osali-
ne tööaeg. Tel 520 1750.

Mul aeg on minna, sa ära nuta. 
Ma lähen sinna, kus aeg ei rutta.

Seal hingehaavad paranevad, 
valud-vaevad ununevad.

Kuigi aeg siit viib mu näo, 
me vahel niit, mis eal ei kao.

Teatame oma armsa ema, vanaema, 
vanavanaema
Elli TALTSI

14. XI 1930 – 12. I 2022
lahkumisest.

Omaksed

Ärasaatmine 15. I kl 15.30 Pärnu matusemajas Paide mnt 2a.
Põrm tuhastatakse.

Jääb helisema mälestuste 
kaunis viis...

Lahkunud on
Carmen Rita OJABERG 

(Rita Pukk)
29. V 1966 – 3. I 2022

Mälestavad sõbrad.

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

Mälestame 
Lya KASKE

Meie kaastunne omastele.

Laine, Valter ja 
Veronika peredega


