
19. NOVEMBER 2021 Pärnu Postimees | KUULUTUSED

Las küünlavalgus 
mälestusi paitab
ja kaotusvalu
leevendada aitab.

Avaldame kaastunnet 
Romasele kalli ema

Aime MARJAPUU

kaotuse puhul.

Quant Estonia OÜ kollektiiv

Tuul puude ladvus tasa kiigub, 
me vaikses leinas langetame pea ...

Südamlik kaastunne Merlele, 
Signele ja Arnele kalli ema ja 
ämma

Ellen STERNI

kaotuse puhul.

Perekond Sõmmer

Mälestame tegusat ja alati 
rõõmsameelset

Ants MARJAKUT
Avaldame sügavat kaastunnet 
omastele.

Töökaaslased Marmorestist

Avaldame kaastunnet 
Uno Kiigajaanile tema leinas.

AS Connecto Eesti

Mälestan head sõpra

Helmi KRUUSET

Südamlik kaastunne 
lähedastele.

Edgar Lind

Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli

Rein TIMMERI

kaotuse puhul.

Kristiina ja Urmo

Avaldame kaastunnet 
dr Reet Kahale kalli abikaasa 

Peeter KAHA
kaotuse puhul.

Sünnitusosakonna 
ämmaemandad

Langetame pea

Rein TIMMERI

mälestuseks. Sügav kaastunne 
õdedele peredega.

Helgi ja Aimar

Mälestame abivalmis 
naabrimeest

Rein TIMMERIT

Sügav kaastunne omastele.

Mulgi ja Riisika talupered

Pärnu linnavalitsuse 15.11.2021 
korraldusega nr 775 on algatatud 
Pärnu linnas Aia tn 28 kinnistu de-
tailplaneeringu koostamine. Pla-
neeritava kinnistu Aia tn 28 kinnistu 
pindala on 1186 m², katastriüksuse 
sihtotstarve riigikaitsemaa 100%. 
Aia tn 28 kinnistu on võõrandatud 
eraomandisse ja riik on loobunud 
hoone edasisest kasutusest riigi-
kaitselistel eesmärkidel. Kinnistu 
on hoonestatud (ehitistealune maa 
moodustab 496 m², täisehitatus 
42%) ning asub Pärnu vanalinna ja 
kuurordi muinsuskaitsealas (mä-
lestise reg nr 27007). Juurdepääs 
kinnistule on võimalik Aia tänavalt. 
Pärnu linna asustusüksuse üldpla-
neering 2025+ kohaselt asub pla-
neeritav kinnistu väikeelamute 
maa-alal (Ev), kus on lubatav ük-
sik-, kaksik- ja ridaelamute ning väi-
keste korterelamute kavandamine. 
Detailplaneeringu koostamise üles-
anne on krundile sobivaima ehitus-
õiguse välja selgitamine, arhitek-
tuursete ja linnaehituslike tingi-
muste ning haljastus-, liiklus- ja 
parkimislahenduse määramine, 
kommunikatsioonide ning vajadu-
sel servituudialade kavandamine. 
Detailplaneering koostatakse Pär-
nu linna üldplaneeringu kohasena, 
planeeringuala paikneb väikeela-
mute maa-alal (Ev).

Tori vallavalitsus teatab Tori vallava-
litsuse 3. novembri 2021 korralduse-
ga nr 812 algatatud detailplaneerin-
gust Eametsa külas asuval Niidu-

kalda kinnistul (73001:001:0575). 
Planeeringuala suurus on 20 798 
m², sihtotstarbega maatulundus-
maa. Planeeringuala asub Eametsa 
külas Sauga jõe ja Niida tee vaheli-
sel alal. Lääne suunas asuvad Kel-
lukse tee ja Kellukese põik elamu-
maa sihtotstarbega kinnistud, idas 
Võilille tee elamumaa kinnistud. 
Juurdepääs planeeringualale lahen-
datakse Võilille tee ja Niida tee kau-
du. Detailplaneeringu koostamise 
algatamise eesmärk on Niidukalda 
kinnistu jagada elamumaa sihtots-
tarbega kruntideks, määrata hoo-
nestusalad ja ehitusõigus elamute 
ning abihoonete ehitamiseks, samu-
ti ehitiste ehituslike ja arhitektuurilis-
te ning kujunduslike tingimuste ning 
tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha 
määramine. Kehtiva Sauga valla 
üldplaneeringuga on määratud alale 
väikeelamumaa juhtotstarve, mille 
kohaselt on alal lubatud kuni 2korru-
selised elamud, krundi minimaalne 
suurus 1200 m², suurim lubatud 
täisehitusprotsent kuni 20% krundi 
pinnast ning suurim lubatud hoone-
te arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abi-
hoonet). Uute elamute kavandami-
sel tuleb arvestada nende sobivust 
ümbruskonda ja harmoneerumist 
olemasoleva asustusega. Detailpla-
neering on üldplaneeringu kohane.

Boilerite puhastamine, remont, 
vahetus, santehn tööd. 5554 3185.

Ehitus ja kõik remonditööd, 
5803 3307.

Ehitus- ja remonditööd. 503 6916.

Kaardid ennustavad 24/7, tel 
900 1727.

Teeme majade fassaadi 
soojustus- ja krohvimistöid. 

5348 7655.

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

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.• Maakütte paigaldus

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

Prahikonteinerite rent (5–30 m³). 
5671 7771, www.prahiveod.ee.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.

Möbl 1toal krt üürile naisele, sood-
salt. 5609 8380.

Müüa 3toal krt ranna raj, V k. 
5817 0934.

Ostan 2toalise renoveerimist vaja-
va keskküttega korteri kuni 3. kor-
rusel Pärnu linnas. Tel 5656 9446.

Otsin kliendile elamukrunti Tam-
mistes. Sobivusel kiire tehing! He-
lista! Krista, tel 551 0002, Tõnisson 
KV.

Soovime üürida korteri-maja, vä-
hemalt 50 ruutmeetrit. 5854 9197.

Üürile möbl ahik 2toal krt. 
5379 9263.

Müüa kartul. Vedu. 557 9218.

Autode kokkuost, 5674 7464.

Autode ost. Tel 5693 2565.

Ostan Toyota marki sõidukeid. Tel 
5309 2650.

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

Terituskeskus Port Artur 1, II kor-
rus.

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. Vedu. Tel 
5349 2771, Pärnuveod.ee.

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.

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

30–50 cm toored halupuud (must 
lepp) veoga. 517 5783.

30 cm ja 40 l: kuiv lepp 2,80 €, kuiv
kask 3,20 €. Alusel: puitbrikett 960 
kg, turbabrikett. Hele pellet 205 € / 
990 kg. Vedu tasuta. 5373 3626.

Killustik, liiv, muld veoga. 
5349 6339.

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

Kvaliteetne küttepuu, hind al 38 €/
rm, 5363 9579.

Liiv, muld, kild kuni 5 t. 5374 7043.

Liiv, muld, kruus, killustik, tel 
5826 4046. OÜ Kaevehunt.

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

Kuivad küttepuud 4 rm kaupa. Tel 
514 4359, Lillemets.

Kuiv küttepuu. 5696 2913.

Kvaliteetsed halupuud. Tel 
507 0727.

Lõhutud küttepuud. 5374 7043.

Müüa toored halupuud. 5349 5658.

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.

Ostan vanavara, maale, klaas-, 
portselan- ja hõbeesemeid, münte, 
ordeneid, märke, postkaarte, foto-
sid, raamatuid, vaase jne. Raha ko-
he kätte. Tel 5353 8982.

Tootsi Turvas 
ostab:

kasvavat
ja tee äärde 
virnastatud 

võsa

Tel 526 9639
kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

Kent Kirikal +372 524 4013
Kinnisvaramaakler  kent@koskkinnisvara.ee

Parim aeg kinnisvara müügiks!
Kui soovid müüa kiirelt ja parima hinnaga, 

siis helista minule või astu meie kontorist läbi – 
Rüütli 47, Pärnu.

Automaatkäigukastide remont ja varuosad 
Turbiinide taastamine 
Hüdraulikaplokkide taastamine 
Rasketehnika automaatkäigukastide remont 

Kaisma, Pärnu maakond 
Mob +372 5198 7553 

mt.autokoda@hotmail.com 
www.mtautokoda.ee 

NOVEMBRIKUUS ON KONTOR AVATUD 
ka LAUPÄEVITI kl 10–12

Sinul on küsimused, meil on vastused

TASUTA KINNISVARAALANE NÕUSTAMINE
Rüütli 40a, Pärnu, tel 557 6175

www.estkv.ee

Näiteks:
• Kas ja millal tuleb tulumaksu tasuda kodu müügil?

• Kui palju maksab minu kinnisvara?

KÕIKKÕIKPärnu Postimehe
   kuulutused loetavad ka digilehes 

parnu.postimees.ee
   kuulutused loetavad ka digilehes 

Igal ajal igas kohas ...


