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

Südamlik kaastunne teile, 
Reti, Timo ja Triin perega, kalli 
abikaasa, isa, vanaisa ja äia

Aivar TÕNISMÄE

kaotuse puhul.

Elli, Pille, Mari-Liis ja Lauri

Teatame kurbusega, et on lahkunud meie kallis 

Ene VEEREMAA
10. VIII 1943 – 22. IX 2021

Leinavad lesk ja lapsed peredega.

Ärasaatmine 26. IX kl 10.30 
Pärnu krematooriumis Paide mnt 2a. 
Muldasängitamine Metsakalmistul.

Avaldame kaastunnet 
Anneli Varikule tema leinas. 

Kolleegid 
aktsiaseltsist Metaprint

Sergei GROM

Südamlik kaastunne omastele.

Töökaaslased 
õhtusest vahetusest

Avaldame sügavat kaastunnet 
Ernst Teinole ja tema perele 
nende leinas.

Perekonnad Gold ja Schär

Mälestame naabrimeest

Vello MÄGIT

ja avaldame kaastunnet 
omastele.

Naabrid

Mälestame endist jahikaaslast

Arvo PINKI

Avaldame kaastunnet Aivole.

Halinga jahimehed

Kännu kohvikusse vajatakse 
klienditeenindajat. 

5566 7689.

Vajame pulbervärvijat ja laotöölist 
Ahaste tootmisesse. Helistada töö-
päevadel kella 9–16 või kirjutada 
metalboss@metalboss.eu. Info tel 
5664 7334.

Ostan garaaži. 5563 7184.

Üürimajake Sindis, 503 5750.

MÜÜA ETTEVÕTLUSEKS JA 
ELAMISEKS SOBIV 

MAJA 360 M² PÄRNUS. 
INFO TEL 564 4633.

Ostan vana talu või talukoha. Võib 
olla koos metsa- või põllumaaga. 
Sobivusel kiire tehing ja raha kohe 
kätte. Tel 509 3026.

Üürile anda 1toal möbl krt. 
5609 8380.

Üürile anda 2toal ahik möbl krt. 
5388 4631.

www.kinnisvaraekspert.ee

OTSIN
KLIENTIDELE

 

•

• 2-TOALIST KORTERIT 

 SUVILAT 
I korrusel, keskküttega 

kuni 20 km Pärnust 

529 3739

ARNE PENT
maakler

  

Kohanimede määramise eelteade. 
Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõi-
kele 8 ja Pärnu linnavolikogu 
29.03.2018 määrusele nr 13 „Koha-
nimede määramise kord“ avalikus-
tab Pärnu linnavalitsus kohanimede 
määramise otsuste eelnõud, millega 
muudetakse Pärnu linnas asuva 
Pärnu Sadama väikesadama nimeks 
Pärnu Jahtklubi jahisadam ning 
määratakse Pärnu linnas Raeküla 
linnaosas asuva liikluspinna nimeks 
Sõnajala tänav. Eelnõud on kätte-
saadavad Pärnu linna kodulehel 
www.parnu.ee. Eelnõude kohta on 
võimalik teha põhjendatud ettepa-
nekuid kuni 8. oktoobrini 2021 
(kaasa arvatud). Ettepanekud esita-
da kirjalikult Pärnu linnavalitsuse pla-
neerimisosakonnale (planeerimine@
parnu.ee, Suur-Sepa 16, 80098 Pär-
nu).

Autode kokkuost. 553 3060.

Ostan sõiduautosid ja maastureid. 
Tel 5896 1576.

Vanalinna koolituskeskus: inglise 
k – A1 alustab 27.09, E kl 17.30, 
hind 3 x 90 €; inglise k – B 1.2, 
vestluskursus T kl 18 vene keel. 
Tel 565 3927, www.vlkoolitus.ee.

PÄRNU MUUSIKAKOOL

KUTSUB
ETTEVALMISTUS-

KLASSIGA

LIITUMA UUSI ÕPILASI

Info www.muusikakool.ee,
kantselei@muusikakool.ee
ja tel 445 5830, 525 2542

TUNNID TOIMUVAD
OKTOOBRIST APRILLINI

Raamatuost.ee, hinnad alates 
2 eurost.

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

Boilerite puhastamine, vahetus, 
santehn tööd. 5554 3185.

Duširuumide ehitus, plaatimine, 
santehnilised tööd. 5674 7968.

Ehitus, viimistlus, plaatimine. 
5551 6519.

Ehitus ja kõik remonditööd, 
5803 3307.

Ehitus ja lammutustööd, 5822 2182.

Elektritööd. 5307 6322.

Hauaplatside hooldus. 
5648 9884.

Kaardid ennustavad 24/7. Tel 
900 1727.

Kaevetööd, kopplaadur, 18 t eks-
kavaator, 15 t ja 30 t kallur. Parkla-
te, platside ja teede ehitus. OÜ 
Kaevehunt. 5826 4046.

Tapeetimine, maalritööd. 5674 7968.

Teen väiksemaid remondi- ja 
maalritöid. 5375 2992.

Kalmistute hooldus, 5886 4471.

Katuse- ja fassaaditööd, 5890 0626.

Kivikorstnate ehitus, parandus, 
plekitöö, 5458 3401.

Korstnapühkija Venno. Töö hea ja 
korralik. Litsents. 5553 8682.

Maalr i tööd,  tapeet imine.
5456 3180.

Massaaž. 5391 1565.

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.

Pakume raamatupidamisteenust. 
Info aromerarved@gmail.com.

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

Prahikonteinerite rent (5–45 m³). 
5671 7771, www.prahiveod.ee.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.• Maakütte paigaldus

Terituskeskus Port Artur 1, II korrus.

Veod porte + kraana, 507 3151.

TÖÖ SAEMEHELT. 5192 1752.

Korstnapühkimistööd. 56 600 400.

Soodsaima hinnaga kopatööd, 
509 3400.

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

Kuivad kase-, haava- ja musta lepa
pinnud, klotsid 0,25, 0,3, 0,5 m ala-
tes 25 € m³ ja 5 võrgust; killustik, 
liiv, must muld, multš, turvas. Ve-
du. Pärnuveod.ee, tel 5349 2771.

Küttepuud veoga. 5342 4988.

Müüa küttepuud, ka võrkkotis, ta-
suta transport. Tel 505 9868.

MULD, LIIV, KRUUS, KILD, FREES-
ASFALT. Tel 516 7789.

LIIV, KRUUS, KILLUSTIK, MULD, 
FREESASFALT, vedu. Tel 5639 1234.

Kvaliteetne halupuu (must lepp), 
vedu. 564 4507.

30–50 cm poolkuiv hall lepp ja 
toored (lepp, must lepp) veoga. 
517 5783.

30 cm ja 40 l: kuiv lepp 2,50 €, kuiv
kask 3 €. Alusel: puitbrikett 190 € / 
960 kg, turbabrikett 150 €. Hele 
pellet 200 € / 975 kg. Vedu tasuta. 
5373 3626.

Kartul, vedu. 557 9218.

Killustik, liiv, muld veoga. 
5349 6339.

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

Kuiv küttepuu. 5696 2913.

Küttepuu veoga (ka kuivad), al 36 
€. 5800 1397.

Küttepuud 4 rm kaupa ja lepa-
kaseklotsid võrgus. Tel 514 4359, 
Lillemets.

Puitbrikett, 3 sorti; kuivad ahju-
puud. Kaminapuud võrgus 2,50 €. 
512 0411.

Toores halupuu hea hinnaga. Tel 
5363 9579.

Kvaliteetsed halupuud. Tel 
507 0727.

Müüme elupuude „Smaragd“ ja 
„Brabant“ potitaimi. Tel 5194 3567.

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.

ENSV kunsti (maal, graafika), 
keraamikat (vaasid, kujud jm), 
lauahõbedat, ehteid, märke jm, tel 
5564 3635.

Ostan remonti vajava talu, 
503 0339.

Tootsi Turvas 
ostab:

kasvavat
ja tee äärde 
virnastatud 

võsa

Tel 526 9639
kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja mõjude 
hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avalike arutelude teade
Rahandusministeerium teatab Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi 
eriplaneeringu ning mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise 
kavatsuse eelnõu avaliku väljapaneku järgsete avalike arutelude toimumisest.

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohad ja selle elluviimisega kaasnevate mõjude 
hindamise väljatöötamise kavatsus on esimene etapp Vabariigi Valitsuse 18.06.2020 korraldusega nr 
213 algatatud Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu 
koostamisel ning selle mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel.

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu ja selle mõjude hindamise eesmärgiks on piirkondade 
konkurentsivõime suurendamine ning ääremaastumise vähendamine läbi püsiühenduse kavandamise 
üle Suure väina mandrilt Muhu saarele. Kavandatav püsiühendus peab tagama usaldusväärse ja tõhusa 
ühenduse, et saavutada piirkondade majanduslik ja demograafiline tasakaal, kuid samas säilitama ja 
tugevdama piirkonna unikaalsust ning   looduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist eripära. Planeeringu 
koostamisel selgitatakse välja püsiühenduse tagamiseks sobivaim alternatiiv – sild või tunnel –, 
tuginedes valdkonnauuringute tulemustele, nüüdisaja insenertehnilistele teadmistele ning vajadusele 
tagada tasakaalustatud lähenemine valdkondlikele huvidele. 

Riigi eriplaneeringu koostamise ja selle mõjude hindamise läbiviimise käigus selgitatakse välja, kas 
püsiühenduse rajamine silla või tunneli näol on kirjeldatud eesmärke silmas pidades võimalik või on 
otstarbekam parvlaevaühenduse jätkamine. Silla või tunneli alternatiivi eelistuse selgumisel koostatakse 
mereala ja maismaad hõlmav terviklik ruumilahendus püsiühenduse ja sellega funktsionaalselt koos 
toimivate ehitiste tarbeks.

Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning mõjude hindamise, 
sh keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avaliku väljapaneku järgsed 
avalikud arutelud, kus tutvustatakse ja arutatakse väljapaneku käigus laekunud ettepanekuid ja küsimusi, 
toimuvad:
• 19.10 kell 14.00–16.00 Rahandusministeeriumis, hübriidarutelu, MS Teams´is ja Rahandusministeeriumis 
   (Suur-Ameerika 1, Tallinn, saal Kask/Kõiv). Hübriidaruteluga liitumise link: https://tinyurl.com/SPYRM 
• 20.10 kell 16.00–19.00 Kuressaare Raekoja saalis (Tallinna tn 2, Kuressaare linn)
• 21.10 kell 13.00–15.00 Lihula Kultuurimaja peegelsaalis (Tallinna mnt 1a, Lihula linn)
• 21.10 kell 16.00–19.00 Virtsu Kooli saalis (Pargi 4, Virtsu alevik)
• 25.10 kell 16.00–19.00 Muhu Põhikooli saalis (Liiva küla)

Avalikel aruteludel osalemiseks alates 18. eluaastast esitada COVIDi tõend ja ID-kaart nakkusohutuse 
tõendamiseks.

Kui inimesel ei ole COVIDi tõendit ja soovib üritusel osaleda, tuleb esitada tõend tervishoiuteenuse 
osutaja juures kuni 48 tundi enne avalikku arutelu tehtud antigeen-RTD koroonaviiruse testi kohta, mille 
tulemus on negatiivne. 

Lisainfo: Siim Orav, riigi eriplaneeringute koostamise nõunik, tel 611 3233, e-post: siim.orav@fin.ee


