
4. NOVEMBER 2021 Pärnu Postimees | Kuulutused | 94. NOVEMBER 2021 Pärnu Postimees | Kuulutused | 9

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb … 

Armas Ülle, oleme mõtetes 
sinuga ja langetame pea 
sulle armsa 

Arvo MÄE

kaotuse puhul. 

Sinu Kirmas

Mälestan kallist sõbrannat

Õie OLEVIT

Sügav kaastunne Reedale, 
Kirsikale perega ja Mikule. 

Hilja perega

Mälestame head kolleegi, 
väsimatut põllumeest ja 
pika staažiga majandijuhti

Ülo SIMSONIT
8. IV 1929 – 29. X 2021

Avaldame sügavat kaastunnet 
lahkunu lähedastele. 

Pärnumaa endised 
majandijuhid

Koos käidud teed ei rohtu, 
koos oldud aeg ei unune.

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis 

Jaan AKERMANN
16. IX 1937 – 3. XI 2021

Leinab perekond.

Hüvastijätmine 7. XI kl 13 Eliisabeti kirikus. 
Põrm tuhastatakse.

Me südames sa ikka elad, 
jääd mõttes meie keskele ...

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis isa, 
vanaisa ja vanavanaisa

Johannes PÕNTSON
10. XII 1934 – 1. XI 2021

Leinavad lapsed peredega.

Ärasaatmine 6. XI pereringis. 
Urnimatus kevadel.

Teatame sügava kurbusega,
et lahkus meie kallis

Aime-Alma PAJU 
(sünd Kuldsaar)

21. XI 1940 – 3. XI 2021

Leinavad lähedased ja 
omaksed.

Põrm tuhastatakse.
Ärasaatmine toimub hiljem 

pereringis.

Armas Ülle Jaeger. 

Tunneme sulle südamest 
kaasa sinu leinas. 

Pärnu Kesklinna Lasteaia pere

Avaldame kaastunnet

Õie OLEVI

lähedastele. 

Mai tn 5 korteriomanikud

Kallid Janne ja Maarja Elisee. 
Südamlik kaastunne kalli 
vanaisa ja vanavanaisa 

Kalev SARVE
kaotuse puhul. 

Kati

Siiras kaastunne Angelale ja 
tema perele kalli poja 

Joonas MÄNNIKU

kaotuse puhul. 

Mälestavad Katrin ja Marge.

Mälestame sõbranna

Õie OLEVIT

Valli ja Meeri

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine on kurb.

Mälestame

Jüri TRUUSI 
Kaastunnet avaldavad 
Hõbeda küla elanikud.

Tori vallavalitsus teatab Tori valla-
volikogu 14. oktoobri 2021 otsuse-
ga nr 391 algatatud detailplaneerin-
gust ja keskkonnamõjude stratee-
gilise hindamise mittealgatamisest 
Tori vallas Sindi linnas Supluse tn 
6 kinnistul. Supluse tn 6 kinnistu 
(21 724 m², 74101:001:0007) asub 
Sindi linnas Supluse tänava ääres. 
Olemasolev juurdepääs kinnistute-
le on Supluse tänavalt. Piirkonna 
lähedusse jääb Supluse, Kääru ja 
Ranna tänava äärne elamupiir-
kond, mis on planeeritud, aga veel 
hoonestamata. Planeeritavast alast 
ca 60 m kaugusele jääb Pärnu 
maantee. Detailplaneeringu peami-
seks eesmärgiks on kinnistule la-
dude ja tootmis- ning teenin-
dusfunktsiooni (autoremont, pesu-
la vms) kavandamine, määrata ehi-
tusõigus hoonete ehitamiseks ja la-
hendada vajalik taristu. Kinnistu 
planeeritakse jagada viieks (5) toot-
mismaa, laohoone maa, väikeette-
võtluse hoone ja -tootmise maa-ala 
sihtotstarbega krundiks ning üheks 
transpordimaa krundiks. Kehtiva 
Sindi linna üldplaneeringu kohaselt 
on ala juhtfunktsiooniks määratud 
üldkasutatav ala (A3), mis on mõel-
dud kultuuri-, puhke- ning spor-
diehitiste ja mänguväljakute alune 
ja seda teenindava ala tarbeks. De-
tailplaneeringuga tehakse ettepa-
nek Sindi linna üldplaneeringu 
muutmiseks. Planeeritava maa-ala 
kohta on koostatud keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise (KSH) 
eelhinnang, kus on analüüsitud 
järgmisi võimalikke planeeringu-
alaga seotud keskkonnamõjusid: 
pinnas, maa- ja loodusvarade ka-
sutamine, jäätmeteke, põhja- ja 
pinnavesi, õhk, valgus, müra ja vib-
ratsioon, soojus, kiirgus, lõhn. Eel-
hindamise alusel ei kaasne kavan-
datava tegevusega olulisi keskkon-
namõjusid.

Tori vallavalitsus teatab Tori valla-
volikogu 14. oktoobri 2021 otsuse-
ga nr 388 kehtetuks tunnistatud 
Nurme külas Kukerpuu tee 1 ja Ku-
kerpuu tee 2 kinnistute detailpla-
neeringust Kukerpuu tee 2 kinnistu 
osas. Detailplaneering kehtestati 
Tori vallavalitsuse 24. juuli 2019 
korraldusega nr 552. Detailplanee-
ringuga moodustati 4 väikeelamu-
maa sihtotstarbega krunti ja mää-
rati ehitusõigus elamu ja abihoone-
te ehitamiseks, lahendati juurde-
pääsud kruntidele ja vajalik taristu. 
Enne Kukerpuu tee 1 ja Kukerpuu 
tee 2 kinnistute detailplaneeringu 
kehtestamist kehtis alal Kooli I kin-
nistu DP. Nii Kooli I kinnistu kui Ku-
kerpuu tee 1 ja Kukerpuu tee 2 kin-
nistu detailplaneeringu alusel on 
piirkonna (6 üksikelamut) veeva-
rustus lahendatud Mihkelsi kinnis-
tul paikneva puukaevu baasil. On 
selgunud, et torustikku toitva puur-
kaevu võimsus ja seadmed ei kata 

vajalikku veevarustust ning kvali-
teeti ning planeeringualadele jääva 
6 kinnistu omanikud soovivad oma 
kinnistute teenindamiseks rajada 
Kukerpuu tee 2 kinnistule oma kin-
nistuid teenindava puurkaevu, 
ühendades selle varem rajatud tä-
navatorustikuga, mis omakorda 
ühendatakse peale puurkaevu val-
mimist lahti Mihkelsi kinnistul paik-
nevast puurkaevust lähtuvast 
torustikust. Teistel kinnistutel jääb 
kehtima olemasoleva detailplanee-
ringu lahendus, mis näeb ette vee-
varustuse Kukerpuu teel paikne-
vast veetorustikust.

Info ja reg 5563 3169, jalgjatald@gmail.com

Jalg ja Tald OÜ vastuvõtt 
Pärnu Sotsiaalkeskuses

11. novembril  Riia mnt 70

PROTEESIDE 
ja TALLATUGEDE 
VALMISTAMINE

Proteeside tellimiseks võimalik 
ka KODUVISIIT

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

Pere koera ja lastega soovib üürida
maja või suurema korteri Pärnus, 
omanikult pikemaks ajaks. 
5375 2992.

Konservikarbid, kaaned, kaaneta-
jad, roostevabad autoklaavid. Tel 
506 8501.

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

Kuiv lepp, kask 30 cm 40 l võrgus. 
5562 9285.

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

Kõdusõnnik 30 kg kott. Kuiv kütte-
puu: 30, 40, 50 cm võrkkotis. Kvii-
tung. Tel 523 8852, Tammaru farm.

Küttepuud, halumasinateenus. 
5620 8231.

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

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

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

PVC-aknad, klaaspaketid. OÜ Mar-
gus Aknad, Turba 2, tel 443 4214, 
5663 3327.

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

Voodrilaud.ee, parim hind. Tel 
513 2021.

Kuivad kütteklotsid 40 l võrkkotis. 
Transport tasuta. 502 8836.

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

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

Müüa toored halupuud. 5349 5658.

Lõhutud küttepuud, 5374 7043.

Müüa ehituslikku saematerjali, 
voodri-, põranda-, terrassilaudu ja 
servamata laudu. Laudade värvi-
mine. Vedu üle Eesti tasuta. Tel 
528 2268, www.mppuit.ee.

Anda üürile 2toal ahik möbl krt.
5379 9263.

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322.

Üürile 1toal ahik möbl krt. 
5630 6162.

KROHVIJAD/MAALRID! 
Tööd ca 2000 m². 5811 1581.

OÜ Freshrex Group pakub tööd ka-
latöötlejale, tõstukijuhile. Info tel 
447 3620 või tulla E–R 9.30–15.30 
Nurmeotsa tee 3, Papsaare küla, 
Pärnu. E-post frehrex@freshrex.ee.

Ostan sõiduauto või kaubiku, 
512 3930.

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

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

Kaardid ennustavad tel 900 1727.

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.

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

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

Puur- ja küttekaevude puurimine; 
pumpade, rauaeraldusfiltrite ja sep-
tikute paigaldus; vee-, kaevu-, kana-
lisatsioonitööd, www.baltipuurkaev.
ee, tel 521 7415.

Terituskeskus! Port Artur 1, II korrus.

Vannide emailimine, 557 0877.

Veod porte + kraana, 507 3151.

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

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.

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 2,65 €, kuiv 
kask 3,10 €. Alusel: puitbrikett 960 
kg, turbabrikett. Hele pellet 975 
kg. Vedu tasuta. 5373 3626.

Erinevad puitbriketid, hind alates 
200 € / 960 kg, premium-pellet 8 
mm, 200 € / 975 kg. Kohalevedu 
linnas tasuta. Tel 5662 6567.

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 metsa ja põllumaad. Eraisik. 
Tel 5807 8644.

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

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

Ostame üle Eesti
• metsakinnistuid
• kasvava metsa 
   raieõigust

OSTAME
virnastatud võsa ja raidmeid,

kasvavat võsa,
leht- ja okaspuu küttepuid

hakkimiseks
(hakime langil, pikkusel piire pole).

tiit@lumbar.ee
tel 5624 1997

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub
10. novembril 2021. a kell 13 hotelli Strand Pirita saalis (Tammsaare pst 35, Pärnu)
Päevakorras:
1. Eesti Mereinstituudi teadlaste ettekanded
    • ettepanekud ahvena püügiregulatsioonide muutmiseks
    • püüniste piirarvud ja ülemäärane püügivõimsus
    • ülevaade meritindi ja räime olukorrast
    • kormoranide kisklus Pärnu jõel
2. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2020+ muudatuste vastuvõtmine ja kinnitamine
3. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia elluviimise rakenduskava 2022 muudatuste
     tutvustamine ja kinnitamine
4. Programmperioodi 2021–2027 ettevalmistamine
5. Muud küsimused

Lisainfo Esta Tamm, tel 514 9259, info@kalanduskogu.ee 


