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Matek Modul AB pakub tööd

EHITUSPUUSEPALE
Tööülesanded: tehases toodetud moodulmajade 
püstitamine Rootsis, moodulite sise- ja välistööd

Ootame sind oma meeskonda, kui sul on
• ehitusalane töökogemus
• tööjooniste lugemise oskus
• tõsine suhtumine töösse

Kasuks tuleb 
• erialane kutseharidus
• töökogemus Skandinaavias
• inglise keele oskus
• juhiluba

Pakume sulle
• sõbralikku meeskonda ja head töökeskkonda
• tasuta majutust ja transporti
• töötasu 14–20 €/tunnis bruto
• töölepingut otse Rootsi firmaga

Kandideeri läbi CV Keskus.ee või saada CV 
Reelika.Elleste@matek.ee, tel 447 7894

LÄÄNERANNA VALLAVALITSUS TEATAB:

Planeerimisseaduse § 137 kohaselt teavitame kehtivat üldplanee-
ringut muutva Lääneranna vallas Hõbesalu külas Sadamakalda, 
Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest.

Lääneranna vallavalitsus teatab, et Lääneranna vallavolikogu 
10.06.2021 otsusega nr 272 võeti vastu ja suunati avalikule 
väljapanekule  Hõbesalu külas Sadamakalda, Sadamasalu, 
Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneering.

Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute 
detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 14.07.–18.08.2021.

Avalikustamise käigus laekus neljalt inimeselt kiri ettepanekute ja 
vastuväidetega, mis sisaldasid küsimusi ja vastuväiteid põhiliselt 
juurdepääsutee asukoha, hoonestuseõiguse ulatuse ning ehitus-
keeluvööndi vähendamise kohta.

Vallavalitsus saatis  nendele 19.08.2021 vastused põhjenduste ja 
selgitustega. 

Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute 
detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 
toimus 30.09.2021 kell 16 Lihula kultuurimaja saalis, kus käsitleti 
eelkõige planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud ja arvesta-
mata jäänud ettepanekuid. 

Arutelu käigus osapooled kokkulepet ei
saavutanud, kuid põhimõtteliselt pakuti
detailplaneeringule vastuväiteid esitanud
inimeste poolt lahendused, millega
arvestamisel oleks võimalik saavutada
detailplaneeringu kompromisslahendus.  

Eesti Kalapüügiühistu
otsib oma tootmisüksusesse

KALATÖÖTLEJAID.

Töö toimub vahetustes.

Lisainformatsioon: fred@estofish.ee ning tel 5561 5563. 

Töökoha asukoht: Lagre tee 3, Lemmetsa küla, Pärnu, 
88311 Pärnu maakond.

KONTAKT
vandra.ty@vandra.coop.ee

tel 512 0217

Sindi KONSUM
vajab

· TEENINDAJAID
· MÜÜJA-KASSAPIDAJAT

· KAUBA VÄLJAPANIJAT SAALI

Vändra
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OST

Ostan maale, akvarelle (R. Sag-
rits, E. Kits, R. Uutmaa, E. Haamer 
jne). 1500 €. Tel 5677 0569.

Ostan vene kellasid (ei pea olema 
töökorras) ja muud vanavara: 
raamatuid, mööblit, heliplaate, 
lauanõusid, rinnamärke, fototeh-
nikat ja palju muud. Kõik vana hu-
vitab! Tel 5872 5458.

Ostan NSVL aegseid lauanõusid 
ja portselankujusid. 5661 1286.

Ostan nostalgilisi nõusid-serviise
(ka üksikuid), naiste ehteid (sõled, 
mansetid jne) ja merevaiku. Huvi-
tavad ka karpides lusikad, vaasid 
jne. Tel 5356 0761, Liina.

MÜÜK

Müüa 2 ja 3 hõlmaga täisvintader, 
kultivaator, vaheltharija, kartuli-
panija, kühvel, pealsepurustaja, 
põllurullid, treilerhaagis kv 3500 
kg, T-25. Tel 516 3405.

Müüa külmkapp ja pesumasin, 
vajadusel transport. 5565 6289.

Müüa rauatreipink, tel 5593 9801.

 
Sauna- ja suitsuahjud, pottsepa-
tööd. 505 4355.

Kuivad pakitud kütteklotsid, pelle-
tid, puidubrikett. Vedu tasuta. Tel 
5383 9215.

Kvaliteetne halupuu: peaaegu kuiv 
ja toores. Hea hinnaga. 5363 9579.

Lepa turul müügil kardinad.

Müüa bensiinimootoriga frees. Info 
518 9455.

Müüa lehise terrassilaudu, põran-
da-, voodri- ja ehituslaudu. Mitme-
sugused laiused. Vedu tasuta. Tel 
506 4651.

Müüa väärtuslikke vanu raamatuid
ja kaks antiikset puhvetkappi (kir-
sipuust, vajavad restaureerimist). 
Hind kokkuleppel. Tel 5682 5402.

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.

Paksud kuivad musta lepa pinnud
(3 m), kuivad kaseklotsid (30 cm). 
5392 8834.

KÕDUSÕNNIK 30 kg kott. KUIV 
KÜTTEPUU: 30, 40, 50 cm võrkko-
tis. Tel 523 8852, Tammaru farm.

Anda üürile 1toal möbl krt. 
5630 6162.

Ostan garaaži. 5563 7184.

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322.

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põl-
lumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

Üürile 2toal ahik möbl suurem krt. 
5379 9263.

www.kinnisvaraekspert.ee

OTSIN
KLIENDILE

 • VÄIKSEMAT MAJA  
remonti vajav, 

hinnaga kuni 70 000 € 
Ülejõel või Raekülas 

524 2674

PIRET REINSALU
maakler

Korteriühistu vajab välikoristajat. 
Info 5648 7539.

Mees otsib tööd, tel 5626 8824.

Otsin krohvijat/maalrit (maht 2000 
m²). Helista 5811 1581.

Pakun tööd pensionärile lillemüü-
jana. 5850 7446.

Põrsakese lihapood 
Pärnu turul otsib töömahu 

suurenemise tõttu

MÜÜJAT
Info tel 5682 8183

Autode kokkuost, 553 3060.

Autode ost, tel 5693 2565.

Autoromude tasuta äravedu ja re-
gistrist kustutamine. Tel 5370 2052.

Sõidukite ost igas hinnas, 
5662 7500.

Ostan sõiduautosid ja kaubikuid. 
Tel 5309 2650.

Ostan sõiduauto või kaubiku, 
512 3930.

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

Seismajäänud sõiduki ost. 
5679 3622.

DOONORID

Doonoripäev 26. oktoobril Tõsta-
maa rahvamajas kella 9–11. NB! 
Kaasa isikut tõendav dokument. 
SA Pärnu Haigla verekeskus.

Linnu talu Tagulas Valgamaal 
müüb 10 kuud munenud valgeid 
Nick Chicki ja pruune Brown Nicki 
munakanu 2 €/tk E–L kl 8–13. Tel 
503 1485, 501 7500, 767 9426.

Kuivad kase-, kuuse-, haava- ja 
musta lepa pinnud, klotsid 0,25, 
0,3, 0,5 m alates 25 €/m³ ja 5 võr-
gust; killustik, liiv. Vedu. Pärnu-
veod.ee, tel 5349 2771.

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

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

Kuivad 30, 50 cm halupuud. 
525 0453.

Müüa toored halupuud. 5349 5658.

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

Küte 3 m, halupuud 30–60 cm, 
võrgud, katlasse saar, hind al 18 €/
rm. 5620 8210.

30–50 cm kuiv hall lepp ja toores 
must lepp veoga. 517 5783.

30 cm ja 40 l: kuiv lepp 2,65 €, kuiv 
kask 3,10 €. Alusel: puitbrikett 960 
kg, turbabrikett. Hele pellet 975 
kg. Vedu tasuta. 5373 3626.

Halupuud (30–60 cm) ja küttepuud 
(3 m). 5669 0234.

Jämedad kasepinnud (3 m), 25 €
rm. 525 0453.

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

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

TASUTA transport Pärnust kuni 30 km,
kaugemale hind kokkuleppel.

Info ja tellimine: 5348 2098
www.kuttekeskus.ee

 okaspuu, kask ja tume

 6 mm ja 8 mm 

PAKUME
 PUITBRIKETTI

KÜTTEGRAANULEID

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

Küttepuud, halumasinateenus. 
5620 8231.

Puitbrikett. Kuivad ahjupuud. Ka-
minapuud võrgus. 512 0411.

Kuiv 30 cm küttepuu (lepp, kask), 
40 l võrk. 5841 0397.

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

Liiv, muld, kruus, killustik, tel 
5826 4046. OÜ Kaevehunt.
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Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

Kalju RAHULA

kaotuse puhul.

AS Pärnu Sadam

Teatame kurbusega, et lahkus 
meie kallis isa

Kalju RAHULA
6. X 1942 – 20. X 2021

Leinavad tütar ja pojad peredega.

Südamlik kaastunne Illele

Rein REA

kaotuse puhul.

Maie, Siiri, Pille, Ülle ja Rein

Kallis Mare Säkk, 
meie südamlik kaastunne 
sulle sinu leinas.

AS Sanatoorium Tervis

Mälestame

Aime MÄGIT

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Töökaaslased Viisnurga päevilt

Südamlik kaastunne 
Jaanus Rahulale kalli isa

Kalju RAHULA

kaotuse puhul.

Valimisliit Inimeste Eest

Sügav kaastunne Tõnule 
perega kalli

Valentina LIPPMAA

kaotuse puhul.

OÜ Stalandia

Avaldame sügavat kaastunnet 
Merjele perega kalli isa ja 
vanaisa

Vello OADI
kaotuse puhul.

Lihula Südamekodu töötajad

Mälestame toredat 
naabrimeest

Heino TEDERIT
Sügav kaastunne Lehtele, 
Reggiele ja Terjele.

Naabrid Püssi 13-st ja Koidu

Sügava kurbusega mälestame
Laine BORNI

Avaldame kaastunnet Brunole, 
Marele ja lastele ema ja 
vanaema surma puhul.

Peeter, Inge, Kristlin, 
Ahti ja Margo perega

Mälestame kauaaegset 
sõbrannat

Aime MÄGIT
Avaldame kaastunnet 
omastele.

Endised töökaaslased Elja, 
Silja, Vaike Mööblivabrikust

Südamlik kaastunne 
Margarita Simsonile abikaasa 

Tarmo SIMSONI

kaotuse puhul.

SA Pärnu Haigla

Kaua naabruses elatud, rõõme, 
muresid jagatud.

Aime MÄGI
Mälestame head naabrit ja 
avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Kitse 26 majaelanikud

Südamlik kaastunne Piretile isa

Mart PARVISTE

surma puhul.

Tantsurühm Haniale

Armas Epp Antson.
Meie südamlik kaastunne sulle 
kalli isa

Peeter TEEARU
kaotuse puhul.

Kabli lasteaia pere

Südamlik kaastunne

Asta VAHE

lähedastele.

Pärnu Kooli 6a naabrid

Teatame sügava kurbusega 
meie armsa vanaema ja 

vanavanaema

Naima HEINLA
26. V 1928 – 21. X 2021

lahkumisest.

Lapselapsed ja 
lapselapselapsed

Pärnu linnavalitsus avaldab teate 
planeerimisseaduse (PlanS) § 129 
lg 2 kohaselt. Linnavalitsuse 
18.10.2021 korraldusega nr 690 
on lõpetatud Pärnu linnas Mai tn 3 
kinnistu, Karja tänava pikenduse, 
kergliiklustee ja Mai elamupiir-
konna vahelise ala detailplanee-
ringu koostamine. SA Pärnumaa 
Jalgpallikeskus esitas 14.04.2014 
taotluse Pärnus ühisgümnaasiumi 
kunstmuruväljaku ja mere vaheli-
sele maa-alale detailplaneeringu 
algatamiseks. Eesmärk oli luua tin-
gimused jalgpalli mängimiseks ja 
spordiga tegelemiseks ka talvisel 
ajal. Sooviti rajada sisehall ning 
muruväljak ja selle teenindami-
seks olmehoone ning vajalik parki-
misala, mis looks tingimused tree-
ningute, laagrite, turniiride, võist-
luste ja muude ürituste korralda-
miseks. Nüüdseks on Pärnu linna-
valitsus 13.09.2021 kehtestanud 
detailplaneeringu nr 576 „Rehepa-
pi tn 3 kinnistu ja lähiala detailpla-
neeringu kehtestamine“. Koos-
töös Eesti Jalgpalli Liidu ja jalgpal-
liklubiga Pärnu Vaprus on alale et-
te nähtud analoogse keskuse raja-
mine Rehepapi tn 3 kinnistu piir-
konda. Krundile POS 1 kavanda-
takse üldmaa funktsiooni toetava 
spordikompleksi rajamine koos 
kahe välis- ja ühe sisejalgpalliväl-
jakuga. Väljaku juurde nähakse et-
te administratsiooni ja majutusega 
hoone rajamine treeninglaagrites 
ja võistlustel osalejate jaoks. PlanS 
§ 129 lg 1 p 1 ja 3 kohaselt võib 
detailplaneeringu koostamise lõ-
petada, kui detailplaneeringu 
koostamise käigus ilmnevad asja-
olud, mis välistavad planeeringu 
elluviimise tulevikus ja planeerin-
gu koostamise eesmärk muutub 
oluliselt koostamise käigus. Ees-
pool öeldut arvestades on linnava-
litsus seisukohal, et varasema pla-
neeringuga võetud eesmärgid on 
saavutatud Rehepapi tn 3 kinnistu 
ja lähiala detailplaneeringu kehtes-
tamisega ning Mai tn 3 kinnistu, 
Karja tänava pikenduse, kergliik-
lustee ja Mai elamupiirkonna va-
helise ala detailplaneeringu elluvii-
mine on tulevikus vähetõenäoline. 
Planeeringu edasine menetlemine 
on seetõttu lõpetatud.

-Katusekattematerjalid
-Vihmaveesüsteemid
-Katuse ohutustooted

Müük ja paigaldus

Tel: 5665 3010
jaanus@weckman.ee

22 m korvtõstuk. Ohtlike ja suurte 
puude langetamine, rennide pu-
hastamine. 517 5783.

Ehitus- ja remonttööd, katuse-
tööd (ka lamekatused), vihmavee-
rennide paigaldus ja hooldus. 
Korstnapitside parandus ja ladumi-
ne, plekitööd. Tel 5199 8917.

Litsentsiga korstnapühkija telefon 
Pärnumaal on 552 2759.

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

Vannitoa ehitus. 631 3330.

AKNAPLEKID
KATUSEPLEKID

KORSTNAMÜTSID
VIHMAVEESÜSTEEMID

VENTILATSIOONI-
DETAILID

ET Plekitööd OÜ
Tel 5662 1017, 5684 2818
Reldori tööstusküla boks 9

Maalr i tööd,  tapeet imine . 
5456 3180.

Rakkekaevude kaevamine, puhas-
tamine ja remont. Tel 5638 1774.

Rakke- ja salvkaevude kaevamine, 
puhastamine, remont ja rõngaste 
vahetamine. 5840 0240.

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.

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Tel 5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Küsi pakkumist!

Hoonete renoveerimine, 
juurdeehitused.

Pööningu-, katuse-, fassaadi-, 
vundamendi soojustamine

ja renoveerimine.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.

Teemantpuurimine. Tel 5668 9845, 
www.teemantpuur.eu.

KENT Kodumasinad. Tel 565 3681.

Ostan vanaaegse purjeka roolirat-
ta. 5669 3422.

Tel 502 0471, 447 3672
info@vesmel.ee
www.vesmel.ee

Ostame üle Eesti
• metsakinnistuid
• kasvava metsa 
   raieõigust

info@starforest.ee
www.starforest.ee

OSTAME, RAIUME JA
HOOLDAME

METSAKINNISTUID

Tel 504 9803, 503 2632

Tootsi Turvas 
ostab:

kasvavat
ja tee äärde 
virnastatud 

võsa

Tel 526 9639
kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

Jaak Raid 
tel 5362 8043

 jaak.raid@timberston.ee

ost-müük,
tootmine

Puhtust hoidvad 4kuused kassipo-
jad. 5611 1361.

Tori vallavalitsus teatab Tori valla-
valitsuse 6. oktoobri 2021 korraldu-
sega nr 721 algatatud detailplanee-
ringust Sindi linnas Linnu tee 8
kinnistul (74101:006:0083). Planee-
ringuala suurusega 5754 m² asub 
Sindi linnas Linnu tee, Kure ja Lui-
ge tänavate vahelisel alal. Maa siht-
otstarve on elamumaa 100%. Kin-
nistu on hoonestamata. Detailpla-
neeringu koostamise algatamise 
eesmärk on Linnu tee 8 kinnistu ja-
gada elamumaa kruntideks, määra-
ta kruntidele ehitusõigus ja hoo-
nestusala elamu ja abihoonete ehi-
tamiseks ning lahendada vajalik ta-
ristu. Sindi linna üldplaneeringus 
on see piirkond tähistatud elamu-
maana E1, kus minimaalne krundi 
suurus, millele antakse ehitusõi-
gus, on 1000 m². Detailplaneering 
on üldplaneeringu kohane. 

Tori vallavalitsus teatab Tori valla-
valitsuse 6. oktoobri 2021 korraldu-
sega nr 722 algatatud detailplanee-
ringust Taali külas Väike-Vahtra-
mäe kinnistul (80901:001:0870). 
Planeeringuala suurusega 7546 m² 
asub Taali külas Pärnu-Tori tee 
ääres. Kinnistu piirneb Vahtramäe 
teega ning Vahtramäe ja Linnu kin-
nistutega. Maa sihtotstarve on 
maatulundusmaa 100%. Kinnistu 
on hoonestamata. Detailplaneerin-
gu koostamise algatamise eesmärk 
on Väike-Vahtramäe kinnistule 
määrata ehitusõigus ja hoonestus-
ala elamu ja abihoonete ehitami-
seks ning lahendada vajalik taristu. 
Juurdepääs kinnistule on Vahtra-
mäe tee kaudu. Tori valla üldpla-
neeringu järgi asub kinnistu miljöö-
väärtuslikul hoonestusalal, mis 
seab kohustuse detailplaneeringu 
koostamiseks. Planeeringuala va-
hetus läheduses asub Taali mõisa-
kompleks ja mõisapark. Detailpla-
neering on üldplaneeringu kohane.

Seoses plaaniliste töödega vee-
torustikel on veekatkestus 2. no-
vembril 9–17 Rohu 7a; Roheline 
18, 20, 22. Palume vabandust aju-
tiste ebamugavuste pärast. Info 
445 5660.

Ehitus ja kõik remonditööd. 
5803 3307.

Kaardid ennustavad tel 900 1727.

Elektritööd. OÜ Elvotek Elekter, tel 
553 7776.

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

Tori vallavalitsus korraldab Tam-
miste külas asuva Maasika tn 4
kinnistu detailplaneeringu avaliku 
väljapaneku 08.11.–07.12.2021. De-
tailplaneeringu eesmärk on hoone-
te ehitusaluse kogupinna suuren-
damine 400 m²-ni ehk 20%-le kin-
nistu kogupinnast. Detailplaneerin-
guga määratakse hoonestusala ja 
ehitusõigus Maasika tn 4 kinnistule 
abihoone ehitamiseks. Abihoone 
on lubatud ehitada ühekorruselise-
na, katuseharja kõrgus kuni 5 m 
ümbritsevast maapinnast, katuse-
kalle 30°, katusekatte soovitavateks 
materjalideks on kivi või plekk, vä-
lisviimistluses on soovitav kasuta-
da selliseid materjale nagu puit, ki-
vi, krohv. Kuna abihoone on pla-
neeritud krundi piirist 2 m kauguse-
le, siis peab Maasika tn 4 krundi 
omanik tagama tule leviku takista-
mise ehituslike vahenditega. Pla-
neeringuala suurus on u 2004 m², 
maa sihtotstarve on elamumaa. 
Kinnistu asub Tammiste külas ja 
külgneb Maasika tn 2 
(73001:008:1542), Maasika tn 6 
(73001:008:1544), Jõhvika tn 7 
(73001:008:1516), Jõhvika tn 5 
(73001:008:1515) ja Jõhvika tn 3 
(73001:008:1514) kinnistutega. 
Juurdepääs planeeringualale on 
Maasika tänavalt. Kehtiva Sauga 
valla üldplaneeringuga on määra-
tud alale väikeelamumaa juhtots-
tarve, mille kohaselt on alal lubatud 
kuni 2korruselised elamud, krundi 
minimaalne suurus 1200 m², suu-
rim lubatud täisehitusprotsent 
10%–20% krundi pinnast ning suu-
rim lubatud hoonete arv krundil 4 
(elamu ja kuni 3 abihoonet). Tihe-
asustusaladele on määratud täien-
davad ehitustingimused, kus muu 
hulgas on määratud suurim luba-
tud krundi täisehitusprotsent: 
1200–3000 m², täisehitus kuni 15% 
(lubatud on ehitada elamu ja kuni 
kaks abihoonet). Detailplaneering 
on PlanS § 142 tähenduses kehti-
vat üldplaneeringut muutev 
täisehitusprotsendi osas. Võttes ar-
vesse piirkonna üldist ehitustege-
vust ja planeeritava krundi suurust, 
ei muuda täisehituse protsendi 
suurendamine piirkonna üldist 
hoonestustihedust. Planeeringula-
hendusega saab tutvuda eelneval 
kokkuleppel Sauga teenuskesku-
ses Selja tee 1a, Sauga alevik ja 
veebilehel www.torivald.ee. Täp-
sem info tel 5198 4663, piret.
kallas@torivald.ee.
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