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Clougrupp OÜ on loodud 2008. a. Ettevõtte põhitegevusalaks on väliselektri-
tööd ja projekteerimine, kuid tegeleme veel lisaks sisepaigaldiste ehitamise, 
hoolduse ja käidukorraldusega.

OÜ Clougrupp võtab tööle 

ELEKTRIKU
Tööülesanded: 
Tööd väliselektripaigaldistes, õhuliinid ja alajaamad.

Nõuded kandidaadile:
• Haridustase: üldkeskharidus
• Keeleoskus: eesti keel
• Juhtimisõigus: B1-, B-kategooria
• Arvutioskus: kesktase, e-posti ja interneti kasutamine, kontoritarkvara
• Muud nõuded: lukksepa, montööri elementaarsed oskused

Omalt poolt pakume:
nüüdisaegset töökeskkonda, töövahendeid, koolitusi ja head töötasu, 
võimalust läbida välielektrikute kutsekoolitused, välitööde elektrik IV ja V 
ning saada tõsiseltvõetavaks ja hästi tasustatud professionaaliks.

Töökoha andmed:
• Töökoha asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn
• Tööaeg: täistööaeg
• Töösuhte kestus: tähtajatu
• Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Kandideerimise info:
• Vajadusel väljaõpe kohapeal.
• Kandideerimise tähtaeg: 15.10.2021
• Vajalikud dokumendid: CV
• Kontakt: Indrek Soon, elektritööde osakonna juht, e-post: clou@clou.ee

www.clou.ee
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Lastega pere väikese koeraga soo-
vib üürida maja Pärnus, pikaks 
ajaks, otse omanikult. 5375 2992.

Üürile anda omaette äripind (18,9 
m²) Rüütli tn I korrusel. Üür 250 € 
kuus, lisanduvad kommunaalku-
lud. Info tel 517 8929.

www.kinnisvaraekspert.ee

OTSIN
KLIENTIDELE

 
•  UUEMAT MAJA 

ranna rajooni

505 8832

JANNO PETERSON
kutseline maakler

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

Aedade, terrasside ja puitkonst-
ruktsioonide ehitus. 5663 6946.

Boilerite puhastamine, vahetus, 
santehn tööd. 5554 3185.

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

Duširuumide ehitus, plaatimine, 
santehnilised tööd. 5674 7968.

Ehitus, viimistlus, plaatimine.  
5551 6519.

Ehitus ja kõik remonditööd.  
5803 3307.

TÖÖ SAEMEHELT. 5192 1752.

Kaardid ennustavad 24/7. Tel  
900 1727.

Tooge õunad meile, saate mahla 
vastu: kuni 100 l 0,45 €/l; üle 100 l 
0,40 €/l; kuumutatud 1 €/l, jäätmete 
utiliseerimine 0,20 €/l. Õunte min 
kogus 50 kg. OÜ Cider Mill, Lao 
8/26, Pärnu. Tel 5351 6054, www.
cidermill.eu.

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

Katusetööd, parandus, hooldus. 
5375 2992.

Kivikorstnate ehitus, parandus, 
plekitöö, 5458 3401.

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

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.

Maalritööd. 5662 5230.

Muruniitmine ja trimmerdamine. 
Tel 5913 7025.

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

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.

Tapeet imine ,  maal r i tööd.  
5674 7968.

Teen väiksemaid remondi- ja 
maalritöid. 5375 2992.

Terituskeskus Port Artur 1, II korrus.

Väikeekskavaatori (2,7 t) ja treileri 
rent juhiga/juhita. 5662 6352,  
524 4342.

Maaküttetorustiku aukude puurimi-
ne kitsastes tingimustes. Projekt ja 
konsultatsioon hinna sees. Puur-
kaevude ja veevarustuse rajamine. 
Baltipuurkaev.ee, tel 521 7415,  
504 2999.

Osutame teenust minilaaduriga 
AVANT640. Võimalik vedada laiali 
mulda, liiva, killustikku. Pinnase 
puurimine ja kändude freesimine. 
Tel 507 4747.

Osutame raamatupidamisteenust. 
Info aromerarved@gmail.com.

Korstnapühkimistööd. 56 600 400.

Soodsaima hinnaga kopatööd,  
509 3400.

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

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

Ostan ekskavaatori, võib pakkuda 
ka JUMZi ekskavaatorit. Tel  
5884 1935.

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.

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.

Killustik, liiv, muld veoga.  
5349 6339.

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

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

Küttepuud veoga. 5342 4988.

Kuivad kütteklotsid võrkkotis. Ve-
du tasuta. 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.

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

Eesti Keskerakonna Pärnu linna 
kandidaadid kutsuvad kohtumisele 
reedel, 1. oktoobril Pärnu keskraa-
matukogu 2. korruse rippsaali, al-
gus kell 17.30. Ootame teid!

Pärnu linnavalitsus avaldab teada-
ande planeerimisseaduse § 128 lõi-
ke 7 alusel. Pärnu linnavalitsuse 
20.09.2021 korraldusega nr 599 on 
algatatud Pärnu linnas Raba tn 18, 
Lille tn 35 ja 46 ning Hariduse tn 8 
kinnistute ja lähiala detailplanee-
ringu koostamine. Planeeringuala 
asub Pärnu linnas Raba, Hariduse 
ja Lille tänavate vahelises kvartalis. 
Juurdepääs kruntidele on võimalik 
Lille, Hariduse ja Raba tänavalt. Hu-
vitatud isikute sooviks on planee-
ringualale ärihoonestuse kavanda-
mine, sh transpordi kasutust tee-
nindava hoone (tankla) ja infra- 
struktuuri rajamine koos ligipääsu-
teede, liikluskorralduse, haljastuse 
ja tehnovõrkude lahendustega, va-
jadusel nähakse ette krundistruk-
tuuri muutmine. Raba ja Lille täna-
va nurgale soovitakse kavandada 
kuni 8-korruseline hoone, mis üht-
lasi oleks piirkonna arhitektuurne 
dominant. Alale parema juurde-
pääsetavuse tagamiseks ja liiklus-
koormuse hajutamiseks Raba täna-
va ja Ehitajate tee ristmikul nähak-
se võimalusel ette alale juurdepääs 
Ehitajate teelt. Lisaks võidakse pla-
neeringu koostamise käigus muuta 
tänavastruktuuri planeeringuala 
sees. Detailplaneeringu koostami-
se ülesandeks on kruntidele sobi-
vaima ehitusõiguse väljaselgitami-
ne, arhitektuursete ja linnaehitusli-
ke tingimuste ning haljastuse, liik-
luse ja parkimise lahenduse määra-
mine, kommunikatsioonide ning 
vajadusel servituudialade kavanda-
mine. Alale kavandatakse kauban-
dus-, teenindus-, toitlustus-, mee-
lelahutus-, büroo- vm äriotstarbe-
liste hoonete rajamist, kruntide ka-
sutamise sihtotstarvete vastavad 
osakaalud lahendatakse detailpla-
neeringu koostamise käigus. Vaja-
dusel nähakse ette krundistruktuuri 
muutmine. Detailplaneering koos-
tatakse Pärnu linna üldplaneeringu 
kohasena, planeeringuala asub se-
gahoonestuse maa-alal (S).

Pärnu linnavalitsus avaldab teada-
ande planeerimisseaduse § 137 lg 
2 alusel. Karusselli tn 20 kinnistu 
detailplaneeringu avalik väljapanek 
toimus 12.07–26.07.2021, mille käi-
gus esitati täiendavaid arvamusi ja 
vastuväiteid. Detailplaneeringu 
avalik arutelu toimus 18.08.2021. 
Arutelu käigus anti ülevaade avali-
ku väljapaneku kestel esitatud kirja-
likest arvamustest ja tutvustati lin-
navalitsuse seisukohti nende koh-
ta. Peamised teemad, mis avaliku 
väljapaneku käigus tõstatati, olid 
järgmised: kaasamiskohustust on 
rikutud; lahendamata on parkimine 
ja halveneb liiklusolukord Karussel-
li tänaval; kavandatavad hooned ei 
sobitu keskkonda, miljöösse; ar-
vestatud ei ole Leele Välja ekspert- 
arvamusega; detailplaneeringuga 
kavandatav on vastuolus ka uue  
üldplaneeringuga. Planeeringu 
koostaja ja huvitatud isik tutvusta-
sid lühidalt planeeringulahendust 
ja tehtud muudatusi, põhjendasid 
detailplaneeringu koostamisel vali-
tud lahendusi ning vastasid muu-
dele detailplaneeringut käsitlevate-
le küsimustele. Avaliku arutelu tu-
lemusel osapooled oma arvamus-
test ei taganenud ja jäid seni esita-
tud vastuväidete juurde. Detailpla-
neering esitatakse järelevalve tege-
miseks ja heakskiitmiseks rahan-
dusministeeriumile.

Tori vallavalitsus korraldab Eamet-
sa külas asuva Helle kinnistu de-
tailplaneeringu avaliku väljapaneku 
13.10–26.10.2021. Planeeringuga 
moodustatakse 35 elamumaa, kaks 
transpordimaa ja kaks üldmaa siht-
otstarbega krunti. Määratakse ehi-
tusõigus elamute ja abihoonete 
ehitamiseks ning lahendatakse va-
jalik taristu. Krundile saab ehitada 
ühe elamu ja kuni kolm (3) abihoo-
net. Elamu suurim lubatud kõrgus 
ümbritsevast maapinnast on 9 m, 
abihoonel 5 m, lubatud katusekalle 
on 0°–50°. Detailplaneeringuga 
määratav maksimaalne krundi 
täisehitus on 20%. Kruntide hoo-
nestuse lubatud ehitisealune pind 
jääb vahemikku 240–259 m². Hoo-
nestusalast väljapoole, kuid mitte 
üle ehitusjoone, võib kõiki ehitus-
likke kujanõudeid arvestades kok-
kuleppel naabriga paigutada kuni 
20 m² ehitisealuse pinnaga väike-
hooneid ja hoone osi, mida ei ar-
vestata hoonete ehitisealuse pinna 
arvutamisel (nt pinnasele rajatud 
terrassi, sissekäigu kohale paiguta-
tava varikatuse ja katuseräästad 
laiusega kuni 1 m, välistrepi või 
panduse) ja ilma suletud ruumita 
varjualuse ehitisealuse pinnaga ku-
ni 60 m². Krundi hoonestuse ehiti-
sealuse pinna hulka arvestatakse 
kõik kinnistule ehitatavad hooned, 
v.a kuni 20 m² väikehooned. Pla-
neeringuala suurus on 55 172 m² 
(maatulundusmaa). Planeeringuala 
asub Eametsa külas, külgnedes 
lõunast elamuarendusega, lääne 
suunas asub endine suvilate piir-
kond, põhja ja ida pool maatulun-
dusmaa sihtotstarbega Mellu-
ka-Anni (73001:001:0812) ja Mägra 
tee 4 (73001:001:1392) ning Suvi-
late tee 25 (73001:001:0799) kin-
nistud. Juurdepääs planeeringu-
alale lahendatakse Mägra tee ja Su-
vilate tee kaudu. Detailplaneering 
on üldplaneeringu kohane. Planee-
ringu lahendusega saab tutvuda 
eelneval kokkuleppel Sauga teenu-
sekeskuses Selja tee 1a, Sauga ale-
vik ja veebilehel www.torivald.ee. 
Täpsem info tel 5198 4663, piret.
kallas@torivald.ee

Raamatuost.ee, hinnad alates  
2 eurost.

Kõik Vene ja lääne ratastraktorid. 
5787 6262.

Autode kokkuost. 553 3060.

Autode ost, tel 5693 2565.

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

Vaata lähemalt Postimees Grupi kodulehelt
www.postimeesgrupp.ee/tule-toole.

Kandideerimise tähtaeg 30.09.2021.

Meie telemarketingi- ja 
klienditeenindusosakonda on oodatud

TELEMARKETINGI KONSULTANT
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Soe sügistuul võttis sul käest, 
viis sinna, kust tagasi ei tulda.

Meie südamlik kaastunne 
Maiele, Luulele ja Evele kalli 
isa, vanaisa ja äia

Theodor AAVA

kaotuse puhul. 

Silla ja Suurekivi pered

Puud langetavad lehti, 
sügislillede silmad täis pisaraid.

Meie südamlik kaastunne 
Kristale ja Kalevile peredega

Leida KIVITARI 
(sünd Tominga)

kaotuse puhul. 

Erika perega

Nii palju jutte jäi rääkimata, 
nii palju nalju naermata, 
nii palju koolitempe meenutamata. 
Küllap kohtume teisel pool 
vikerkaart ...

Alver PAUGUS

Mälestame kallist klassivenda 
ja avaldame südamlikku 
kaastunnet lähedastele.

Vändra keskkooli 1980. a 
lõpetanud ja klassijuhatajad

Südamlik kaastunne Andresele 
kalli poja 

Antti ILDI

kaotuse puhul.

Endla teatri pere

Maga vaikselt, puhka rahus – 
südamed on sinuga … 
Mälestuste päiksekullas 
jääd sa ikka meiega.

Alver PAUGUS

Sügav kaastunne lähedastele.

Gunnar perega

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

Mälestame head kolleegi ja 
sõpra

Alver PAUGUST

Avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele. 

Vändra bussijuhid

Kõike võib tahta, karta ja loota. 
Seda, mis tuleb, mitte keegi ei oota. 
                                        Betti Alver

Elle TIGASSON

Leinas mälestame armast inimest ja 
avaldame kaastunnet kõigile, kes Ellet kalliks pidasid. 

Kai ja Jüri perega

Igas hetkes peitub head ja halba.
Seal, kus lõpeb, seal ka algab tee.
Meri kustutab kord jäljed kaldalt,

aga hinges püsivad need ...

Teatame kurbusega, et lahkus meie 
kallis ema, vanaema ja vanavanaema 

Virve KARU
9. VII 1937 – 28. IX 2021

Leinavad tütred peredega.

Ärasaatmine 2. X kl 10 Pärnu matusemajas Paide mnt 2a.
Muldasängitamine Metsakalmistul.

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud, 

üks eluraamat on sulgunud ...

Teatame kurbusega, et lahkus meie 
kallis abikaasa, ema, vanaema ja 

vanavanaema

Mary ROOS
17. VIII 1927 – 24. IX 2021

Leinavad lesk, 
lapselapsed peredega. 

Ärasaatmine 2. X kell 12.30 Pärnu Eliisabeti kirikus. 
Muldasängitamine Alevi kalmistule.

Avaldame kaastunnet 
Merle Reinarule tema leinas.

Sauga koolipere

Südamlik kaastunne 
lähedastele

Theodor AAVA
kaotuse puhul.

Kihnu Kielekoda ja 
Kihnu Kultuuri Instituut

Avaldame kaastunnet 
Ainar Tammelile tema leinas.

AS Matek

Siiras kaastunne Tiiule kalli õe 

Elle TIGASSONI
kaotuse puhul.

Töökaaslased 
järelevalve osakonnast ja 

Eesti Haigekassast

Siiras kaastunne Vahur Härmile 
tema leinas. 

Kolleegid 
Pärnu sotsiaalkeskusest

Iga lahkumine on valus ...
Südamlik kaastunne Marikale 
perega kalli

Toivo KAUERI
lahkumise puhul. 

Juta, Kalle, Leili, Jüri, 
Tiina, Kalle, Leida, Aivo

Pere mälestuskangas 
on katkenud lõim ...
Kallis Luule. 
Südamlik kaastunne kalli isa

Theodor AAVA
kaotuse puhul. 

Mere pere

Siiras kaastunne, Elve, kalli

Alver PAUGUSE

kaotuse puhul. 

Ülle, Elis ja Tõnu

Kallis Ingrid Lilles.

Meie südamlik kaastunne sulle 
sinu leinas.

Paikuse kooli pere

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu … 

Ivari NIINEMÄE
Siiras kaastunne Gretele 
perega.

Mälestavad naabrid Sandra, 
Villi, Merle, Marnek.

Mis tulema peab, see tuleb, 
kel otsa saab aeg, see läheb ... 
Kallis Luule, sügav kaastunne 
sulle ja su perele

Theodor AAVA
lahkumise puhul. 
Kolleegid Kihnu kiirabibrigaadist

Kesk sügist ja päikesekulda 
viis sind tee, kust tagasi ei tulda ... 
Maga vaikselt, puhka rahus, kallis.

Ariadna RAADIK

Mälestab ristitütar Aira perega.

On tundeid, mis ei sure,
on mälestusi, mida aeg ei muuda ...
Südamlik kaastunne Helile, 
Helenile, Herkole ja Heljule kalli 

Arvi TILGA
kaotuse puhul.

Saima

Avaldame sügavat kaastunnet 
Peeter Männikule tema leinas.

Majanaabrid Kooli tn 7

Kallis Kairi.
Meie südamlik kaastunne 
armsa ema 

Elda LUSIKU
kaotuse puhul.

Kaastöötajad 
Spaa Hotell Viikingist

Avaldame kaastunnet Evele, 
Luulele, Maiele peredega kalli 
isa ja vanaisa 

Theodor AAVA
surma puhul. 

Rando, Ly, Reene ja 
Külli peredega

Südamlik kaastunne 
Gerli Petersonile ema 

Marta PETERSONI

kaotuse puhul.

Scanfil OÜ

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

Theodor AAV
Südamlik kaastunne Noodi 
perele sellel raskel eluhetkel.

Meelis, Meeli ja Tiina

Avaldame südamlikku 
kaastunnet kõigile lähedastele 
kalli 

Alver PAUGUSE
surma puhul. 

Mälestab Ebely perega.

Armas Luule. 

Oleme mõtetes sinuga, kui 
jätad hüvasti oma isa

Theodor AAVAGA
Kolleegid 

kardioloogiaosakonnast

Südamlik kaastunne perele 
armsa ja hea

Elle TIGASSONI

surma puhul. 

Lea ja Enn

Feliks VAINO

Avaldame kaastunnet Helile 
perega ja kõigile omastele 
nende leinas.

Tiina, Anu, Sveta, Ehtel

Kesk sügislehtede kulda 
sa lähed teele, kust tagasi ei tulda.

Teatame sügava kurbusega, et lahkunud on meie kallis 

Toivo KAUER
31. XII 1948 – 26. IX 2021

Leinavad elukaaslane, tütar perega ja kõik lähedased. 

Ärasaatmine pereringis 4. X kell 11 Tartu krematooriumis. 
Pärgi mitte tuua.

Maga vaikselt, puhka rahus, 
südamed on sinuga.

Mälestuste päiksekullas 
jääd sa ikka meiega ...

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis abikaasa, ema, 
vanaema, õde ja tädi

Elle TIGASSON
9. II 1953 – 27. IX 2021 

Leinavad omaksed.

Hüvastijätmine 2. X kl 13.30 Pärnu matusemajas Paide mnt 2a.
Palume pärgi mitte tuua.

Vaikselt lahkusid, emake hea,
muredest, valudest enam ei tea.

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis ema, vanaema ja ämm

Elda LUSIK
27. IX 1936 – 28. IX 2021

Leinavad tütred peredega.

Ärasaatmine ja urnimatus 2. X kl 15 
Pärnu matusemajas Paide mnt 2a.

Kuldne päike loojus,
öö pimedus jäi.

Unehõlma emasüda vajus,
mälestused helged jäid ...

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis ema, 
vanaema, vanavanaema 

Ellik VISTER
23. X 1935 – 27. IX 2021

Leinavad tütar ja tütretütar perega.

Hüvastijätmine toimub pereringis.
Põrm tuhastatakse.

Kesk sügist ja päikesekulda 
viis sind tee, kust tagasi ei tulda ... 

Jumala ja pühade inglite abiga 
jõua sa puhkama oma igavesse koju, rahu ja armastusse. 

Teatame kurbusega, et lahkunud on meie kallis 

Alver PAUGUS
14. IV 1962 – 26. IX 2021

Leinavad ema, elukaaslane, lapsed, lapselapsed. 

Ärasaatmine toimub 2. X kell 11 Vändra kirikus.

Kesk sügist ja päikesekulda 
läks sinna metsa, kust tagasi ei tulda ...

Lahkus meie kallis isa, vanaisa, vend ja kaaslane eluteel

Jaak VESKIMÄGI
11. V 1947 – 25. IX 2021

Lapsed, lapselapsed, elukaaslane, õde, vend

Ärasaatmine 1. X kell 11 Haapsalus Pihlaka 13, 
muldasängitamine kell 15.30 Toris Tori kalmistul.

Issand on mu karjane, 
mul pole millestki puudust. 

Haljale aasale paneb ta mind lebama, 
hingamisveele saadab ta mind.

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis ema ja vanaema

Hilda-Johanna LAANEÄÄR (Kakko)
21. I 1927 – 25. IX 2021

Leinavad lapsed ja lapselapsed perekondadega. 

Ärasaatmine 2. X kell 12 Suigu palvemajast Tori kalmistule.

Üks paigake siin ilmas on, 
kus varjul truu’us, arm ja õnn; 

kõik, mis nii harv siin ilma peal, 
on peljupaika leidnud seal.

Teatame kurbusega, et lahkus 
kallis ema

Leida KIVITAR 
(Tominga)

10. IV 1933 – 26. IX 2021

Lapsed

Ärasaatmine reedel, 1. X kell 12 
Tartu krematooriumis.

Teatame kurbusega, et 
lahkus meie kallis ema, 

vanaema ja vanavanaema

Leili ÕIS
7. III 1934 – 26. IX 2021

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine 1. X kl 12.30 
Pärnu matusemajas. 
Põrm tuhastatakse.


