
külgnevate Oja tee ja Maasika 
tänava maa-ala. Detailplanee-
ringu avalik väljapanek on 
25.07.2019–08.08.2019 Viljan-
di linnavalituses Johan Laido-
neri plats 5 teise korruse teade-
te tahvlil, Viljandi linnaraama-
tukogus Tallinna tänav 11/1 pe-
rioodika lugemissaalis ja Viljan-
di linna veebilehel. Kirjalikud 
arvamused detailplaneeringu 
kohta esitada avaliku väljapa-
neku jooksul Viljandi linnava-
litsusele aadressil Johan Laido-
neri plats 5, 71020 Viljandi või 
viljandi@viljandi.ee.

Viljandi linnavalitsuse 
01.07.2019. a korraldusega nr 311 
võeti vastu ja tunnistati avali-
kustamiseks sobivaks kinnistu-
te Raudtee t 2 ja Raudtee t 4 de-
tailplaneering. Detailplanee-
ringu koostamise eesmärk on 
jagada krundid Raudtee t 2 ja 
Raudtee t 4 kaheks, määrata 
moodustatavatele kruntidele 
ehitusõigus ning lahendada 
muud planeerimisseaduse §126 
toodud ülesanded. Vastu võe-
tud ja avalikul väljapanekul ole-
vas detailplaneeringus on kin-
nistu Raudtee t 2 jagatud ka-
heks krundiks, mille kasutami-
se sihtostarveteks on planeeri-
tud üksikelamu maa ja hooajali-
se kasutusega elamu maa. Ju-
hul, kui on tegu väikese külasta-
jate arvuga asutusega, siis on lu-
batud ka kaubandus-, toitlustus- 
ja teenindushoone maa, büroo-
hoone maa ja majutushoone 
maa sihtotstarbed. Kinnistu 
Raudtee t 4 on samuti jagatud 
kaheks krundiks, mille kasuta-
mise sihtostarveteks on planee-
ritud üksikelamu maa ja hoo-
ajalise kasutusega elamu maa. 
Määratud on ehitusõigused 
ning planeeringulised ja arhi-
tektuursed nõuded uushoonete 
püstitamiseks, olemasolevate 
hoonete ümberehitamiseks ja/
või laiendamiseks. Kruntidele 
sissesõidud on planeeritud 
Raudtee tänavalt ning parkimi-
ne on lahendatud kruntidel. 
Planeeringuala suurusega u 
5500 m² hõlmab kinnistuid 
Raudtee t 2 ja Raudtee t 4 ning 
nendega külgneva Raudtee tä-
nava maa-ala. Detailplaneerin-
gu avalik väljapanek on 
25.07.2019‑08.08.2019 Viljandi 
linnavalitsuses Johan Laidone-
ri plats 5 teise korruse teadete 
tahvlil, Viljandi linnaraamatu-
kogus Tallinna tänav 11/1 pe-
rioodika lugemissaalis ja Viljan-
di linna veebilehel. Kirjalikud 
arvamused detailplaneeringu 
kohta esitada avaliku väljapa-
neku jooksul Viljandi linnava-
litsusele aadressil Johan Laido-
neri plats 5, 71020 Viljandi või 
viljandi@viljandi.ee.
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KI NNISVARA

Müüa Türi kesklinnas 2-toaline 
mugavustega korter (4. korru-
sel, hea transpordiühendus õp-
pimiseks/töötamiseks Tallin-
nas). Tel 5900 7290.

Soovin üürida 2–3-toalise kor-
teri Karksi-Nuias, Karksis või 
Pollis. Tel 5813 2847.

Soovin üürida Olustveres 
1–2-toal korteri. Tel 5364 3496.

TE E NUSE D

Kliima täitmine, autode ost, re-
gistrist kustutamine. 
Tel 502 5985, Melmar Autolam-
mutus, www.melmar.ee.

Korstnapühkimine ja pottse-
patööd. Tel 515 0511.

Korstnate ehitus, plekitööd. Lit-
sents. Tel 5694 4443.

Korstnate ehitus. Tel 5858 1159.

Lammutustööd. Tel 5637 4830.

Maaküttetorustiku puurimine 
kitsastes tingimustes. Projekt ja 
konsultatsioon hinna sees. 
Puurkaevude ja veevarustuse 
rajamine. Baltipuurkaev.ee, 
tel 521 7415, 504 2999.

Rakkekaevude puhastamine. 
Tel 5634 4807.

Restaureerin mööblit, uksi, ak-
naid. Tel 5801 6515.

Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine. Tel 5679 3951.

Septikute, biopuhastite paigal-
dus ja müük. Tel 5757 0202.

Torutööd. Tel 5344 4694.

Vanade asjade vedu teie ma-
jast, korterist, keldrist. 
Tel 5555 8120.

Ennustusliin. Tel 900 3014, 
95 s/min.

Katuste ja fassaadide pesemine 
ja värvimine. Tel 501 0834.

Laon korstnaotsi, teen krohvi-
tööd. Tel 5867 0577.

Teeme eramute ja kortermajade 
katuse-, puitfassaadi-, sokli- ja 
üldehitustöid. Tel 5381 9121.

TÖÖ
Katusefirma vajab abitöölist 
Eestis ning krohvijat ja venti-
latsioonitöölist Soomes. 
Tel 5360 9062.

Töö võsalõikajale, võimalik 
väljaõpe kohapeal. 
Tel 5392 9651.

Viljandi turuhoonesse vajatak-
se müüjat. Info tel 5354 3002.

Väiketapamaja otsib lihunikku. 
Tel 513 3787.

SÕI DUKI D
Autode kokkuost. Tel 553 3060.

Ostame 1990.–2011. a autosid. 
Tel 5555 8120.

MUUD
60+ naine, kes käib tööl, üürib 
2-toalise korteri pikemaks 
ajaks. Pakkumised kella 19–21 
(helistan tagasi) tel 5375 6265.

Ostan kokku igas seisus auto-
sid. Romud/avariilised kiir-
müügihinnaga. Arvelt kustuta-
mine minu poolt. Tel 5366 8668.

PÕLLUNDUS
Müüa puhastamata söödavilja 
odavalt. Pärnus vedu. 
Tel 5380 5533.

OST
Ostan vanu raamatuid, vi-
nüülplaate, helikassette jm. 
Tel 5804 6910.

OK Mets ostab parima hinnaga 
lehtpuuraiet. Info tel 503 3379 
või kristo@okmets.ee.

Ostan raamatuid ja vanavara! 
Tel 5629 8981.

MÜÜK

Kütteklotsid. Tel 5820 1891.

Kuivad ja märjad küttepuud. 
Tel 502 9596.

Kuivad ja toored küttepuud, 
kuivad lepaklotsid võrgus. 
Tel 5828 9919, 5391 4443.

Kuivad pakitud pliidipuud ja 
kütteklotsid. Vedu. 
Tel 5564 2110.

Kuiv lepp, kask võrgus. 
Tel 503 6941.

Lõhutud küttepuud. 
Tel 527 0884.

Müüa 40 l võrkkottides ka-
minapuid (kask 3,30 €, lepp 
3 €), kütteklotse (2 €) ja ka-
minapuude jääke (2,80 €), 
alustel puidubriketti (960 
kg, 175 €) ja pelleteid (975 kg, 
195 €). Vedu. Tel 523 8503, 
433 3130.

Otse tootjalt pakitud kandiline 
kasepuidubrikett al 170 €, pa-
kitud turbabrikett al 135 €, 6 ja 
8 mm pellet al 195 €, kivisüsi 25 
kg kotis, 235 €/t, klotsid võrgus 
2,5 €. Vedu. Tel 506 8501.

Küttepuud. Tel 5646 1725.

Söödanisu 9 t. Tel 5668 3852.

Toores lepp 35 €, kask, saar. 
Tel 5301 8317.

Toores lepp, 50 cm, 35 €/rm. 
Tel 5379 7101.

TUTVUS
38-aastane mees otsib 
35–38-aastast naist, kes hoolib 
kodust ja perest, et veeta koos 
ilus elu. Tel 5884 6746, kristjan.
hyps@hotmail.com.

TEADE
Viljandi Vallavalitsus teatab 
Valma külas Lorupi ja Seiklus-
pargi detailplaneeringu vastu-
võtmisest vallavalitsuse 2019. 
aasta 26. juuni korralduse nr 
189 alusel ja planeeringu avali-
kust väljapanekust 24. juulist 
kuni 23. augustini. Detailpla-
neeringu avaliku väljapaneku 
tulemuste avalik arutelu on 12. 
septembril kell 17 Valma info-
punktis. Detailplaneering muu-
dab üldplaneeringut. Sellega 
nähakse ette Seikluspargi ka-
tastriüksuse osas Võrtsjärve 
ehituskeeluvööndi vähendami-
ne 100 meetrini tavalisest vee-
piirist. Detailplaneering ei näe 
ette olulise keskkonnamõju te-
ket. Detailplaneeringuga saab 
tutvuda valla veebilehel ja pa-
berkandjal vallavalitsuses.

Viljandi linnavalitsuse 
01.07.2019. a korraldusega nr 
310 võeti vastu ja tunnistati ava-
likustamiseks sobivaks kinnis-
tu Oja tee 3a detailplaneering. 
Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on jagada kinnistu Oja 
tee 3a kruntideks ja moodusta-
tavatele väikeelamumaa krun-
tidele määrata ehitusõigus, pla-
neeringulised ja arhitektuurili-
sed nõuded pereelamute püsti-
tamiseks Viljandi linnavolikogu 
25.10.2018. a otsuse nr 76 punkti 
3.3 «Lähteseisukohad detailpla-
neeringu koostamiseks» koha-
selt. Vastu võetud ja avalikul 
väljapanekul olevas detailpla-
neeringus on kinnistu Oja tee 
3a jaotatud kolmeks krundiks, 
millest kahel krundil on kasuta-
mise sihtotstarbeks planeeritud 
ühepereelamu maa ning ühel 
krundil on kasutamise sihtots-
tarveteks planeeritud parkmet-
sa maa ja looduslik haljasmaa. 
Pereelamu kruntidele on mää-
ratud ehitusõigused ning pla-
neeringulised ja arhitektuursed 
nõuded uushoonete püstitami-
seks. Pereelamu kruntide sisse-
sõidud on planeeritud Oja teelt 
ning parkimine on lahendatud 
kruntidel. Planeeringuala suu-
rusega u 10 000 m² hõlmab kin-
nistut Oja tee 3a ning sellega 

Ei sügisene vihmapisar,
ei üksik kuldne päiksekiir
või meile asendada sind ...

Kallist venda, onu ja vanaonu

ANTS ALLIKUT

mälestab Agu perega.

Avaldame kaastunnet Ester 
Mällile ema

LEHTI TIKO

kaotuse puhul.

AS Toom Tekstiil

Avaldame kaastunnet 
abikaasale ja poegadele 
peredega kalli

MARI LILIENTHALI

kaotuse puhul. 

Perekond Jürmann 

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

ANTS ALLIKU

kaotuse puhul.

Tiina ja Tiit peredega ning Hiie

Südamlik kaastunne omastele

ANTS ALLIKU

kaotuse puhul. 

Toomas Perve

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

Mälestame kallist vanaonu

KALJU MUGU

Sügav kaastunne Helele ja 
Silverile venna ja onu kaotuse 
puhul. 

Eleri, Elina ja Elita peredega

Aivar!
Meie südamlik kaastunne 

sulle isa
JAAN TEPPERI

kaotuse puhul.
Suure-Jaani keskkooli 40. lennu 

klassikaaslased ja klassijuhataja

Mälestame head sõpra

ANTS ALLIKUT

Avaldame siirast kaastunnet 
lahkunu lähedastele. 

Ove ja Mart

Siiras kaastunne Leilile, 
Daisyle, Katrele, Gretele ja Liisile 
peredega kalli abikaasa, isa, 
vanaisa ja äia

KALJU MUGU
kaotuse puhul.

Eleri, Elina ja Elita peredega

Iga kaotus on valus,
iga teelesaatmine kurb.

Mälestame kallist venda ja 
onu

KALJU MUGU
Sügav kaastunne lähedastele. 

Hele ja Silver peredega

Armas Kristiina perega! Meie 
siiras kaastunne isa

ANTS ALLIKU

kaotuse puhul. 

OÜ Print Best kollektiiv

Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid.

Kallist onupoega 

ANTS ALLIKUT

mälestab Aino.

Kustus elu, vaikis valu ...

Südamlik kaastunne lastele 
ema

LEHTI TIKO

kaotuse puhul. 

Eevi ja Jaan

Südamlik kaastunne Estrile 
ema 

LEHTI TIKO

kaotuse puhul. 

Töökaaslased

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

Südamlik kaastunne 
lähedastele

KALJU MUGU

kaotuse puhul.

Perekond Maal, Liidi, Viive ja 
Rein, Liivi ja Heino

Elus palju Sa suutsid anda,
suutsid valu, muret kanda.
Kuni viimaks rahuranda
lõppes Sinu rännutee.

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis 
isa, vanaisa, vend, onu, vanaonu ja elukaaslane

ANTS ALLIK

4. III 1954 – 6. VII 2019

Leinavad elukaaslane ja lapsed peredega.

Ärasaatmine reedel, 12. juulil kell 15 Tarvastu kabelist samale 
kalmistule.

Mälestame

LEHTI TIKOT

Südamlik kaastunne 
lähedastele. 

Ester ja Leida




