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Ott Kosk +372 5552 4002
Juhataja / Maakler ott@koskkinnisvara.ee

MEIE KLIENTIDE OSTUSOOVID PÄRNUS, 
SOBIVUSEL KIIRE TEHING!

• 1toal keskküttega korter, kuni 40 000 € 
• 2toal rõduga korter, kuni 56 000 € 
• Elamukrunt Pärnu ümbruses, kuni 25 000 €Teade OÜ Halinga keskkonnakompleksloa 

muutmise taotluse menetlusse võtmisest

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadus-
tiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ 
Halinga, registrikood 10021090 (aadress Tehnokeskuse, 
Loomse küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond) 
Langerma veisefarmi keskkonnakompleksloa nr 
KKL/317423 muutmise taotluse. 

Kompleksloa muutmine on tingitud vajadusest kasutada 
ka käitise juurde kuuluvat Piimajõe laudahoonet kuni 300 
kinnislooma pidamiseks. Samuti on käitajal kohustus 
täita keskkonnaministri 27.03.2015 käskkirjaga nr 319 
„Veiste intensiivkasvatuse Eesti parima võimaliku tehnika 
juhendi põhjal koostatud PVT järeldused” kehtestatud 
parima võimaliku tehnika nõudeid, millega võrdlus on 
esitatud kompleksloa muutmise taotluses.

Kompleksloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate 
dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Vajadusel 
saab taotlusega tutvuda Keskkonnaameti kontorites. 
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste 
infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/permits/-
public_document_view?document_id=57051). Ettepanekuid 
ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonna-
ametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes 
Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 662 5999 või 
e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. 

Avalikkust teavitatakse maakonnalehes, ametlikus 
väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Järva vallavalitsuse 
veebilehel. Taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest 
ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone 
ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.

Osaühingu Weiss Vahtra veisefarmi keskkonna-
kompleksloa andmise otsuse ning muudetud 
loa eelnõude valmimisest teavitamine

Keskkonnaamet avaldab teate keskkonnaseadustiku 
üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühingu Weiss (registri-
kood: 10052736, aadress: Soometsa tee 11, Uulu 
küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond) Vahtra 
veisefarmile (tegevuskoha aadress: Viisireiu küla, 
Saarde vald, Pärnu maakond) on valminud keskkonna-
kompleksloa andmise otsus ning loa eelnõud. 

Osaühing Weiss taotleb kompleksluba Vahtra 
veisefarmile, kus on kohti 1677 piimalehmale, 70 
mullikale ja 306 vasikale. Lisaks on rajatud uued 
laudad. 

Keskkonnakompleksloa taotlusega, loa andmise korral-
duse eelnõu ja kompleksloa eelnõuga ning muude 
asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda 
lähimas Keskkonnaameti kontoris, e-posti aadressil 
info@keskkonnaamet.ee või telefonil 680 7438.

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti 
dokumendiregistris aadressil https://kotkas.en-
vir.ee/application_registry (dokumendi number 
DM-109120-6).

Ettepanekuid ja vastuväiteid keskkonnakompleksloa 
taotlusele ja eelnõudele saab esitada Keskkonnaame-
tile suuliselt või kirjalikult info@keskkonnaamet.ee 
kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest 
keeldumise otsuse tegemiseni, kuid vähemalt kahe 
nädala jooksul teate ilmumisest alates.

50 a mees ootab tööpakkumisi, 
olemas tõstukijuhi luba, 5830 3916.

Lehe kohvik pakub tööd nõudepe-
sijale. Võimalik osaline tööaeg. In-
fo: kohvik@lehe.ee või 5656 9168.

OÜ Nord Homes: puitelementmaja 
tehas pakub tööd elementide 
komplekteerijale ja ehituspuu- 
sepale/paigaldajale. Saada oma 
CV aadressil info@nordhomes.
com või tel 5623 2900.

Töö koristajale (vajalik isiklik auto). 
Argo, 5553 0650.

Müüa kartul. Vedu. 557 9218.

Ostan MTZ-80-1025,4, Vene ja lää-
ne ratastraktori, DT-74,75, T-150, 
TDT-55, Jossi, Kirovetsi, Vene kom-
baini, lääne ja Vene veoautosid ja 
busse, haakeriistu. 5199 6548.

Turbaga hobusesõnnik 30 l / 2 €. 
5665 6834.

Anda üürile tuba, vaja rookida lund 
ja tuua puid. Tel 513 3191.

Ostan garaaži Pärnus. 5815 0148.

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322.

Ostetakse maja Raekülas, 524 2277.

Ostan lauanõusid, keraamilisi ku-
jusid, samovari, raamatuid jm.  
552 1786.

Ostan vanu raamatuid, maale, 
graafikat, münte, postkaarte, pa-
berraha, mööblit, nõusid, märke 
jne. Tel 5829 9810.

Tootsi Turvas 
ostab:

kasvavat
ja tee äärde 
virnastatud 

võsa

Tel 526 9639
kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee
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Kuidas küll süttivad, kustuvad tähed 
õhus ja nimedes,
otsekui ohe sa lendu lähed 
liuglevas pimedas …

Südamlik kaastunne 
Karmen Koppelile perega 
nende leinas.

SA Pärnu Haigla AIO teenistus

Sinust mälestus me hinges elab.
Sinu hääl veel kõrvus kajab ...

Mälestame armsat 

Liisa KOPPELIT

Avaldame südamlikku 
kaastunnet kogu perele nende 
leinas.

Pärnu Vanalinna kooli 
koolipere

Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestust keegi meist ei tea.

Südamlik kaastunne perele ja 
lähedastele 

Maie KALDMETSA 
(sünd Kuningas)

kaotuse puhul.

Eeri, Magda, Vaike, Leida

Maimu KÖSTER

Mälestame kunagist toredat 
kaastöötajat ja avaldame 
kaastunnet omastele.

Endised kolleegid Viisnurga 
tehnilisest teenistusest

Su tugev elutahe väsis, 
haigus murdis sinu elupuu.

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Ivile perega 
abikaasa, isa ja vanaisa

Oskar TEORI

kaotuse puhul. 

Mälestavad 
õde ja õelapsed peredega.

Ei unune meil iial ajad, 
mis veedetud koos sinuga.

Jää hüvasti, kallis 

Maimu KÖSTER

Siiras kaastunne tütrele 
perega.

Igavesti jäävad mälestama 
Aime ja Rita peredega.

Mälestame tädipoega

Erik KANTERIT

ja avaldame kaastunnet 
lahkunu emale, õele, vennale 
ja omastele.

Jüri Raidla perega

Ilmas pole rohkem armu, 
kui on ema armastus. 
Mõistad siis, kui tema juures 
kummardad kord leinates. 

Avaldame siirast kaastunnet 
Ivi perele kalli ema, vanaema ja 
ämma

Hilda PAULBERGI

kaotuse puhul.

Onu lapsed peredega ja Sirje

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

Kallis Ave. 
Meie siiras kaastunne sulle 
elukaaslase

Aivar TUVIKESE 

lahkumise puhul.

Muti küla rahvas

Vaikus on sinuga, mälestused meiega.

Mälestame 
100. sünniaastapäeval 

kallist

Leonhard KANGURIT
8. X 1921 – 23. XII 1968

Lesk laste, lastelaste ja 
nende peredega

Tihane lendas me aknale –
kurgu alt valge, kõht kollane.
Pööras pead, vaatas targasti 

ja lendas ära siis.
Memmekese hinge kaasa siit viis ...

On lahkunud

Asta AKKERMANN
5. VI 1929 – 6. X 2021

Lohutamatus leinas 
kolm nooremat põlvkonda

Hüvastijätmine 9. X kl 9.30 
Metsakalmistu matusemajas Paide mnt 2a.

Põrm tuhastatakse.

Vaikus ja rahu olgu sinuga,
hea mälestus jääb meiega ...

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

Mai KALDMETS (sünd Kuningas)
18. VII 1936 – 6. X 2021

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine 9. X kl 17 Pärnu matusemajas Paide mnt 2a.
Põrm tuhastatakse.

Kõik on seni on lapsed, kui elavad emad, 
ja saatuse poolest rikkad on nemad.

Kõik seni on lapsed ...

Lahkus meie kallis ema, vanaema ja vanavanaema

Maimu KÖSTER
4. X 1939 – 4. X 2021

Leinab tütar perega.

Ärasaatmine 8. X kell 12.30 Pärnu krematooriumis.

Vaid unenäos me kohtume 
ja mälestustes elame.

Lahkus kallis ema, vanaema ja 
vanavanaema

Laine PUUSILD
19. VIII 1941 – 6. X 2021

Leinavad tütar ja 
poeg peredega.

Matusetalitus 12. X kell 11 
Viimse Tee kabelist Sillutise 4 

Mihkli kalmistule.

Teatame kurbusega, et 
lahkus meie kallis ema, 

vanaema ja vanavanaema

Virve-Elga KIRIMÄGI
5. XII 1941 – 4. X 2021

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine 10. X kell 17 
Pärnu matusemajas Paide mnt 2a. 

Põrm tuhastatakse.

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestustemaa ...

Südamlik kaastunne Ruubenile 
perega nende leinas.

Vanalinna kooli 3.a klass 
vanematega ja õp Anne

Su elutee liig lühikeseks jäi ...

Liisa KOPPEL
Avaldame siirast kaastunnet 
lähedastele.

Lepatriinud lasteaiaajast 
koos vanematega

Mälestame kauaaegset 
majanaabrit

Ain SIMMOT
Sügav kaastunne lesele ja 
lastele perekondadega.

Vana-Sauga 25 elanikud

Südamlik kaastunne 
Asta Kanterile perega kalli

Erik KANTERI
kaotuse puhul.

Endised kaastöötajad 
Sirje, Anne ja Marje

Südamlik kaastunne Karmenile 
perega kalli 

Liisa KOPPELI

kaotuse puhul.

Pärnu Kahe Silla Klubi

Südamlik kaastunne Ingale 
perega ja kõigile lähedastele 
kalli

Oskar TEORI
kaotuse puhul. 
Oleme mõtetes teiega.

Andra ja Kristi peredega

Südamlik kaastunne Elvele 
perega ja kõigile omastele

Mati ANDRESSONI

kaotuse puhul.

Arvo, Terje ja Mall Jaagupist

Südamlik kaastunne

Liisa KOPPELI

perele nende leinas.

Pärnu Kesklinna lasteaed

Siiras ja südamlik kaastunne 
perekond Teorile

Oskar TEORI

kaotuse puhul.

Perekond Tali

Päev õhtule laskus ...
Mälestame toredat töökaaslast

Virve KIRIMÄGI
ja avaldame kaastunnet 
tütardele peredega.

Töökaaslased endisest 
P-Jaagupi sööklast

Meie südamlik kaastunne Ivile, 
Alarile ja Andrusele perega 
kalli ema, ämma ja vanaema

Hilda PAULBERGI
kaotuse puhul.

Jäävad leinama õde ja 
õelapsed peredega.

Mälestame head sõpra

Aivar TUVIKEST

Avaldame sügavat kaastunnet 
omastele.

Rünno ja Annike

Südamlik kaastunne perele

Oskar TEORI

kaotuse puhul. 

Angelika perega

Südamlik kaastunne perekond 
Talile ema ja vanaema

Asta AKKERMANNI

kaotuse puhul.

Helen lastega, Krista ja Hillar

Ja toonelinnud läksid üle taeva ...

Oskar TEOR
Mälestame armast onupoega 
ja tunneme siiralt kaasa Ivile ja 
kõigile lähedastele.

Evi perega

Südamlik kaastunne 
Eego Kiinvaldile isa

Rein KIINVALDI
lahkumisel igavikuteele.

Sõbrad ja töökaaslased 
OÜ-st Liu Paat

Mälestame klassivend

Oskar TEORI
Südamlik kaastunne 
lähedastele.

Klassiõed ja klassijuhataja 
Kosksilla kooli päevilt

Linnuteel kord armsad hinged 
kokku saavad veel ...
Armas Kaie, südamlik 
kaastunne sulle kalli ema

Leonida JÜRISOO
lahkumisel igavikku.

Sinu laulukaaslased Sindist

Siiras kaastunne 
Raido Koppelile armsa tütre 

Liisa KOPPELI
kaotuse puhul.

Kolleegid 
Pärnu Ülejõe põhikoolist

Südamlik kaastunne Ivile 
lastega kalli

Oskar TEORI

lahkumise puhul.

Milla perega

Üks inglikene lendu tõusis, 
helisev muusika tiibades.
Hing nii õrn ja õhuline 
nüüd taevas rahu leiab hea.

Liisa KOPPEL
Kaastunne lähedastele.

MTÜ Pärnumaa Lasterikkad

Mälestame kauaaegset liiget ja 
avaldame kaastunnet

Hilda PAULBERGI

lähedastele.

Pärnu Pimedate Ühingu pere

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud.
Armas Relia, 
südamlik kaastunne sulle ema

Vaike VEISNERI
kaotuse puhul. 
Töökaaslased Protex Balti AS-i 

Pärnu õmblusest

Helid alati on elus lohutamas 
loojanguid ...
Südamlik kaastunne kallile Avele 
ja kõigile lähedastele kalli 

Aivar TUVIKESE
kaotuse puhul.

Ermo ja Evelin

Pärnu linnavalitsuse planeerimis-
osakond teatab, et 8. oktoobrist 17. 
oktoobrini 2021 on Lemmetsa külas 
Veikko-Tooma tee 2 kinnistule 
koostatud projekteerimistingimuste 
eelnõu avalik väljapanek. Projektee-
rimistingimuste alusel soovitakse 
täpsustada detailplaneeringuga 
määratud hoonestusala, mida suu-
rendada kuni 10% elamu laienda-
miseks ja abihoone ehitamiseks. 
Projekteerimistingimuste eelnõu 
avalik väljapanek toimub Pärnu lin-
na veebilehel www.parnu.ee ja 
Audru osavallakeskuses tööpäeviti 
kella 8–16. Avaliku väljapaneku 
jooksul võib esitada kirjalikke ette-
panekuid ja vastuväiteid projekteeri-
mistingimuste kohta posti teel Aud-
ru osavallakeskusele Audru alevik, 
Pärna allee 7 või saata e-posti aad-
ressile linnavalitsus@parnu.ee.

Seoses plaaniliste töödega vee-
torustikel on veekatkestus 14. ok-
toobril kl 9–15 Metsa 19; Mai 24, 
28, 34, 38, 105; Papiniidu 50, 52, 
58, 62, 64, 66, 74; Raja 7. Palume 
vabandust ajutiste ebamugavuste 
pärast. Info 445 5660.

EKRE linnapeakandidaat Alar La-
neman ja tema meeskond Pärnust 
ja Vändrast tutvustavad program-
mi „Meie armastame Pärnumaad“
reedel, 8.10 kl 17 Pärnu raamatu-
kogus ja laupäeval, 9.10 kl 11
Vändra turuplatsil ja kohvilauas 
POP Kaubad II korruse saalis.

Faberlic avatud Pärnus Lai tn 10/1 
E–R kl 11–17.30, L kl 10–15. Tel 
5565 5939.

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

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

Ehitus, viimistlus, plaatimine. 
5551 6519.

Ehitus ja lammutustööd, 5822 2182.

Ehitus ja remonditööd. Tel 
503 6916.

• Maakütte paigaldus

Kaardid ennustavad 24/7. Tel 
900 1727.

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

Tänavakivi puhastus / sambla 
eemaldus mehaaniliselt, 

tel 504 5610.

TÖÖ SAEMEHELT. 5192 1752.

Kõik ehitustööd: karbi-, müüri-
tööd, vundamendid, katused, välis-
vooder, siseviimistlustööd jpt teeb 
sinu soovidest lähtuvalt KT Maja. 
Täpsem info tel 5814 9038, www.
ktmaja.com.

Maalr i tööd,  tapeet imine . 
5456 3180.

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

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.

Tekstiilipesuri rent 19,99 € ööpäev, 
5323 1400.

Terituskeskus: köök, aed, ilusalong. 
Port Artur 1, II korrus E–L kl 11–18.

Vannitoa ehitus. 631 3330.

Pudi-padi äravedu tasuta. 510 0859.

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.

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

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

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.

Killustik, liiv, muld veoga. 
5349 6339.

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

Talleliha 6 €/kg. Tel 5390 6525.

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.

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

Kuiv küttepuu. 5696 2913.

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

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

Kuiv 30 cm küttepuu 40 l võrgus, 
lepp 2,70 €, kask 3,10 €. 527 0884.

Kvaliteetsed halupuud. Tel 
507 0727.

Müüa Pärnus mulda täitematerja-
liks, miinimumkogus 25 000 kg. 
5556 3755.

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.

Autode kokkuost, 553 3060.

Autode ost, tel 5693 2565.

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


