
Need lähedased, kellest jääme ilma,
on tegelikult alles meie sees.
Nad on ligi, ei torka silma,
nii nagu valgus päiksekiire sees.

Meie siiras kaastunne                        
Viivi Uibole perega ema

Salme VENTSLI

kaotuse puhul.

Eha, Volgina, Viivi, 
Malle, Ants, Anu ja Karl

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee ...

Kallis isa, vanaisa ja                        
vanavanaisa.

Oleme Sinuga sel raskel hetkel, 
kui jätad hüvasti kalli abikaasa 

KERSTIGA

Tütar Devy perega

Südamlik kaastunne Kadile ja 
Gretele kalli 

Marje VAHTERI

kaotuse puhul.

Töökaaslased 
Eagle Visioni prillipoest

Mälestame varalahkunud    
sõpra, ametivenda,                        
klassivenda 

Mati KÕIVU

Südamlik kaastunne lesk          
Raissale, õde Mairele perega ja 
tütar Marikale lastega.

Erich perega

Aeg antud naerda, aeg antud nutta,
aeg antud pisaraid pühkida.
Aeg antud elada, aeg antud surra,
aeg musta mulla sees magada. 
                                              G. Suits

Südamlik kaastunne kallile  
sõbrannale armsa isa

Arvi REIMANNI

kaotuse puhul.

Angela, Eleri, Gerlika, 
Jaanika, Kristiin

Lahkunud on

Meinhard HAAS
28. VI 1958 – 8. VIII 2017

Leinavad omaksed. 

Urni muldasängitamine 
6. IX kl 12 Alevi 2 kalmistul.

Maga vaikselt, puhka rahus.

Mälestame kauaaegset 
kaubandustöötajat

Martin KIRIKALI
9. VIII 1924 – 29. VIII 2017

Südamlik kaastunne                     
pojale perekonnaga.

Kaubanduspensionärid

Ärasaatmine 2. IX kl 14              
Viimse Tee kabeli suures saalis 
Sillutise 4. Põrm tuhastatakse.

Lahkunud on meie kallis                    
isa, vanaisa ja äi

Martin KIRIKAL
9. VIII 1924 – 29. VIII 2017

Omaksed
Leinatalitus 2. IX kl 14 

Viimse tee kabelis Sillutise 4.

Südamlik kaastunne Moonikale 
vanaema

Milda KURMI

kaotuse puhul.

Töökaaslased

Üks pikk elutee on lõpuni käidud. 
Alles on jäänud mälestused. 

Mälestame head ja tegusat 
naabrit ning maja korrashoidjat

Fedossia BABINAT

Õli 19 juhatus ja elanikud
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Sa elad edasi meis kõigis nagu lauluviis –
hea, soe ja kurb ja kaugusesse lendav.

Sa liigud edasi meis nagu verepiisk,
me viime kaasa Sind nüüd kõikjal iseendas.

Milda KURM
11. I 1930 – 30. VIII 2017

Leinab Moonika perega.

Ärasaatmine 3. IX kl 11 
Saarde kalmistu kabelis.

Kompost – soodushind. Multš, 
muld, liiv, graniit- ja paekillustik. 
Kuivad küttepuud ja klotsid võr-
gus ja puistena. VEOGA.                  
5349 2771.

Korralikud kasepinnud, halupuud. 
Vedu. 5667 0705.

Kuivad küttepuud: 50 cm katlasse 
ja ahju, 30 cm kask võrkkotis. Ve-
du. 504 4036, 512 9977.

Kuivad küttepuud. 529 2284.

Kuivad puud. Tel 508 8297.

KÕDUSÕNNIK, 30 kg. Kuivad 
HALUPUUD, 30, 40, 50 cm. Tamm-
aru Farm, 523 8852.

Küttepuud 4 rm kaupa, kuivad ka-
seklotsid võrgus. Tel 514 4359, Lil-
lemets.

Küttepuud koos veoga. 5800 1397.

LIIV, KILD, MULD, KRUUS, 
FREESASFALT veoga. 517 5783.

Grundar Puit OÜ müüb               
30–50 cm halupuid ja                  

3 m küttepuid kohaletoomisega. 
Tel 515 6884.

Kuivad halupuu-kütteklotsid ja 
poolkuivad halupuud. Hind al 35 €. 
507 9940.

Kuivad kütteklotsid võrkkotis. 
5815 2410.

Kuivad, märjad küttepuud. Tel 
5349 0394.

Müüa puitbriketti. Tel 5618 4138.

Müüa tooreid halupuid. 5349 5658.

Pakume sõelutud kompostmulda, 
liiva, killustikku, täidet. Transport. 
Tel 512 9977.

TOORED 30–60 cm HALUPUUD 
(lepp, must lepp, kask, saar) ja kuiv 
hall lepp veoga. 517 5783.

BEEBIKOOL ootab toredaid 7 k – 3 
a põnne laulma, tantsima ja maali-
ma E ja K 9.30, 10.30, 11.30. Alates 
30 € kuu. www.vlkoolitus.ee. Tel 
565 3927.

Veokijuhi ameti- ja ADR-kursused. 
Järelkoolitus. www.sõiduõppe.ee, 
507 8230.

Audru Vallavalitsuse 17.03.2017 
korraldusega nr 61 algatati Audru 
aleviku Raksipõllu detailplanee-
ring ja jäeti algatamata keskkonna-
mõju strateegiline hindamine. De-
tailplaneeringu eesmärk on Audru 
alevikus Põllu tänavaga külgnevad 
u 22,79 ha suurused hoonestamata 
maatulundusmaa kinnistud (Raksi-
põllu, Raksivahe, Raksiserva ja osa-
liselt Raksijõe kinnistu, katastriük-
suse tunnus 15904:003:2119, 
15904:003:2120, 15904:003:2121, 
15904:003:1806) jagada kruntideks 
ja anda ehitusõigus üksikelamutele 
ning arendada välja ühisveevärk ja 
kanalisatsioon. Planeeringu ees-
märk on kooskõlas Audru valla üld-
planeeringuga – maa-ala on reser-
veeritud elamumaaks. Koostatud 
on keskkonnamõju strateegilise 
hindamise eelhinnang, mille alusel 
planeeringuala ja selle lähiümbru-
se keskkonnatingimustest, tegevu-
se iseloomust ja sellega kaasneva-
test tagajärgedest lähtudes ei pee-
ta kavandatava tegevusega kaas-
nevat keskkonnamõju oluliseks. 
Detailplaneeringu algatamise ajal 
ei ole ette näha võimalike uuringu-
te vajadust. Raksipõllu detailpla-
neeringu algataja ja kehtestaja on 
Audru Vallavalitsus (Pärna allee 7, 
Audru alevik, 88301 Pärnu maa-
kond), detailplaneeringu koostami-
se korraldaja on Audru Vallavalit-
sus (Pärna allee 7, Audru alevik, 
88301 Pärnu maakond). Otsusega 
on võimalik tutvuda Audru Vallava-
litsuse kantseleis tööaegadel ja 
Audru valla dokumendiregistris. 
Detailplaneeringu materjalidele on 
avalik juurdepääs Audru valla vee-
bilehel www.audru.ee. Info e-postil 
info@audru.ee.

Sauga Vallavalitsus teatab, et Sau-
ga Vallavolikogu 17.08.2017 otsu-
sega nr 38 lõpetati Eametsa küla 
Vilja kinnistu detailplaneeringu 
koostamine, kuna menetlemise 
käigus ilmnesid asjaolud, mis välis-
tavad tulevikus planeeringu elluvii-
mise. Info e-postil piret@sauga.ee 
või tel 442 0330.

Nõustaja-tervendaja Rein võtab 
vastu Pärnus 02.09 ja 03.09. Reg tel 
505 7111. Lahendame sinu tervise-
mured, leia oma sisemine rahu!

Pärnus Metsa 10 jätkab septemb-
rist tööd Albert Andersoni tervise-
stuudio. Õpime Hiina traditsioonili-
se meditsiini (HTM) saladusi. 1. 
grupp (avatud ka uutele 30–60 a 
huvilistele) E ja K: oma organismi 
ja tervise käsitlemise juhised. 2. 
grupp T ja N: Qi Gong kui lihtne ja 
efektiivne tervise edendamise 
meetod. Tundide algus 18.30. Info 
tel 5645 8732.

Taliküüslauk 6 €/kg. 5345 4073.

Müüa söödavilja Pärnu veoga. 
5380 5533.

Ostan vanu raamatuid, postkaar-
te, fotosid, merevaigust ehteid, 
mööblit, märke, samovare, meda-
leid, münte, paberraha, maale, 
graafikat. Tel 5829 9810.

Ostan kasutatud raamatuid. Ka 
nõukogude ajast. Tel 734 1901.

Anda üürile 1toal korter.                 
5812 6167.

Lavassaares müüa 2toal krt,           
48 m², I k,  aiamaa, garaaž, vajab 
remonti. 5345 7471, 5853 5117.

Üürile anda 2toal krt Mai rajoonis. 
511 4116.

Tallinnas Mustamäel üürile anda 
2toaline mugavustega korter, hind 
kokkuleppel. Kontakt tel 5563 2939, 
Tõnu.

Otsin kliendile Pärnus 1toalist 
keskküttega I–II korruse korterit, 
kuni 35 000 €. KIIRE! Riina, telefon 
5343 1039, Tõnisson KV.

Tootsi alevikus üürile anda või 
soodsalt müüa 2toal krt.                    
5692 6781.

Üürile anda suurem ahik möbl krt. 
5365 9783.

22 m korvtõstuk. Fassaadide ja ka-
tuste pesu ning rennide puhasta-
mine. 517 5783.

3,2 t ekskavaatori rent, 100 € päev. 
5349 7770.

Väikekalluriga, kaubikuga .               
5565 4917.

ELEKTRITÖÖD. 5307 6322.

ELEKTRITÖÖD. 5853 3905, Reemo.

ENNUSTUSLIIN. 900 3014, 95 s/
min.

KAARDID ENNUSTAVAD. Tel              
900 1727, 24 h.

KIVIKORSTNATE ehitus, parandus, 
PLEKITÖÖD. 554 8699.

KOPPLAADURI teenus. 564 1501.

Kraana, kallur, Bobcat. 503 1445.

Plaatimistööd. 5663 4376.

PLASTAKENDE REMONT, akende 
avatavaks muutmine. Margus Ak-
nad OÜ. 5663 3850.

Soodsaima hinnaga kopatööd. 
5553 8484.

POTTSEPATÖÖD. 5689 8029.

POTTSEPATÖÖD.  L i tsents.                
5669 8931.

Raamatupidamine. 5645 3604.

Tooge õunad meile, saate mahla 
vastu: üle 100 l 0,4 €/l, kuni 100 l 
0,45 €/l, kuumutamine-villimine li-
sahinnaga. Cider Mill OÜ, Lao 8, 
Pärnu. Tel 5351 6054, info@                    
cidermill.eu.

Rakkekaevude puhastamine ja re-
mont. 557 4792.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.

Septikute paigaldus ja müük, sü-
vaveepumpade paigaldus, vee- ja 
kanalisatsioonitorustike ning 
maakütte paigaldus. Tel 521 7415, 
info@veegrupp.ee.

Vee ja kanalisatsiooni, põranda-
kütte, septikute ja maakütte pai-
galdus. Tel 529 0445.

TÄNAVAKIVIDE  paigaldus.               
5551 9150.

VILJAPUUDE lõikus. 502 9840.

Väikeveod. Tel 5618 4138.

Kõik isolatsiooni- ja transport-
tööd. 5456 9434.

KÕIK VEOD, kj 2 t, porte. 553 7389.

Ohtlike ja suurte puude langetami-
ne. 517 5783.

Soodsalt värvimis-, ehitus- ja vii-
mistlustööd. 5551 6519.

Müüa sõiduauto VW Passat uni-
versaal. 600 €, tingimise võimalus. 
Tel 5190 0171.

Ostan sõidukorras auto, kuni 1000 
€. 5819 0200.

Kesklinna ilusalong Elia otsib oma 
kollektiivi küünespetsialisti, info 
5646 1178.

Külmikvedude ettevõte otsib koge-
mustega kaugsõiduautojuhti ja 
mahalaadimiseks autojuhti, kellel 
on läbitud täienduskoolitus. Info te-
lefonil 5345 9995.

Otsime turule müüjat, tööaeg kl 
10–14. Info 5885 5667.

Mööblikauplus pakub tööd. 
Kontakt aili@maxmin.ee.

Pakume Mai rajoonis tööd puhas-
tusteenindajale. Tel 443 3280 ja 
5662 0598, e-post info@koristaja.
ee.

Otsin abitöölisi torutöödele, välja-
õpe kohapeal. 5805 5666.

Otsitakse CE-kat autojuhti toidu-
kaupade veole Pärnu-Tallinna-Pär-
nu suunal. Tel 552 2490.

Saeveskisse võetakse tööle 
saematerjali ladujaid-                    

sorteerijaid. Füüsiline töö 
meestele. Tel 506 4574.

Pakume tööd klienditeenindajale 
Ülejõel asuvas toidukaupade kaup-
luses. Võimalik töötada ka osalise 
ajaga. Info 5811 0604.

In memoriam

ELMAR ROOSNA

Lõikuskuu viimasel nädalal asus igavikuteele kauaaegne koolimees, 
eluaegne pärnakas Elmar Roosna. Sulgus mahukas eluraamat, milles-
se on talletunud 20. sajandi teise poole haridustegevus Pärnu ühes va-
nemas õppeasutuses, endise nimega Pärnu 1. keskkoolis, praeguses 
Pärnu ühisgümnaasiumis.

 Sinu tööaeg langes kokku keerulise ajajärguga, mil elu tuli korralda-
da oskusega lugeda ridade vahelt. Ent olgu ajajärk milline tahes – kooli 
ülesandeks on ikka anda haridust ja kasvatada eluga toime tulevaid ini-
mesi. 

Sinu kaasteelistena neil aastail hindasime Su tasakaalukust, läbi-
mõtlemisvõimet, vastutustundlikkust, uuendusmeelsust ja oskust tule-
vikku vaadata. Sa kujundasid tõdemuse, et kooli põhiülesandeks ei saa 
olla faktide tuupimine, vaid pigem elunähtuste lahtiseletamine ja teadmi-
se kasvatamine, et ainult tõsise tööga saab eesmärgini jõuda. 

Pedagoogika põhitõde – kõige paremini saab kasvatada eeskujuga 
– oli Sinu elustiili sisu. Sa olid koolmeister selle sõna kõige paremas 
tähenduses – alati korrektne, selge sõnaga ja täpsust nõudev ning sa-
mas mõistev ja toetav. Küllap on sellest johtunud ka tõsiasi, et nii palju 
meie õpilasi tuli oma kooli praktikale ja hiljem tööle. 

Usaldusväärsus ja suurepärane suhtlemisoskus kujundasid Sinust 
õpilaste ja nende vanemate hulgas lugupeetava ja hinnatud õpetaja. Ei 
Su õpilased ega endised kolleegid saa unustada seda Sulle nii loomu- 
omast soliidsust ja väärikust, mis kujundas paljuski kooli maine. Justni-
melt väärika õppeasutusena Roosna-kooli tuntigi nii kodulinnas kui kau-
gemalgi. Sinu elutööst on nüüdseks saanud minevik, kuid me jääme 
seda tänutundega mäletama. 

Sammud, mis käidud, ajamõõtele jätnud on näidud ...

Sind meenutavad austuse ja lugupidamisega kolleegid
Pärnu ühisgümnaasiumist.



Mälestame head skaudisõpra 
Felix LEETI 

Avaldame kaastunnet                       
lähedastele.

Ralf Rumen ja Õie Brackmann 
peredega

Sügav kaastunne                            
Ingrid Jasminile tema leinas. 

RTA Kajakas

Südamlik kaastunne Enele 
armsa ema 

Meida KALLAMI
kaotuse puhul.

Töökaaslased Pärnu haigla 
kvaliteediteenistusest

Avaldame südamlikku              
kaastunnet Marko Sassjanile 
tema leinas. 

RTA Kajakas

Su mälestuseks süütame küünlad  
ja lilled saadame pilvelaevaga ...

Mälestame head sõpra 
Elmar ROOSNAT

Südamlik kaastunne omastele.
Perekond Kuuskmann

Mälestuste kauneid hetki                           
Sinust meile hinge jäi ...
Mälestame kallist 

Tatjana INNOT
Avaldame kaastunnet                            
lähedastele.

Pärnu naisliidu naised

Avaldame kaastunnet                     
Urmas Reinfeldtile isa

Albert REINFELDTI
surma puhul.

Varbla vallavalitsus 
Varbla vallavolikogu

Kallis Eda.

Oleme koos Sinu leinas.

Sinu Eston Ehitus

Südamlik kaastunne omastele

Tatjana INNO

kaotuse puhul. 

Maria, Ülle, Raja, Ursula

Avaldame sügavat kaastunnet 
Ene Nairisele ema

Meida KALLAMI

kaotuse puhul.

SA Pärnu Haigla

Mälestame endist pikaajalist 
koolijuhti

Elmar ROOSNAT
Südamlik kaastunne                              
lähedastele.

Pärnu linna 
koolijuhtide ühendus

Mälestame oma liiget

Felix LEETI

Avaldame kaastunnet                
omastele.

Pärnu pimedate ühingu pere


