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Saarde vallavalitsus teavitab ko-
haliku omavalitsuse eriplaneerin-
gu asukoha eelvaliku lähteseisu-
kohtade ning keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise väljatöötami-
se kavatsuse avaliku väljapaneku 
ja avalike arutelude tulemustest. 
Avalik väljapanek toimus 
06.07.2021–06.09.2021. Väljapane-
ku kestel saabusid kirjalikud arva-
mused, küsimused ja ettepanekud 
kokku 13 isikult ja asutuselt: Pääste-
ametilt, Rahandusministeeriumilt, 
Elektrilevi OÜ-lt, Kaitseministeeriu-
milt, Maa-ametilt, Keskkonnaminis-
teeriumilt, Elering AS-ilt, Riigimetsa 
Majandamise Keskuselt, Keskkon-
naametilt, Transpordiametilt, Muin-
suskaitseametilt ning kahelt eraisi-
kutest koosnevast huvigrupilt. Aru-
teludel ning avalikul väljapanekul 
esitatud arvestatud arvamuste tule-
musel täiendati eriplaneeringu asu-
koha eelvaliku lähteseisukohti ja 
KSH väljatöötamise kavatsuse sele-
tuskirja täiendavate tingimustega 
detailse planeeringulahenduse 
koostamisel tuulikute positsioonide 
määramiseks ja kooskõlastamiseks 
ning edasiseks ehitustegevuseks. 
Lisaks täpsustati tuulepargi aren-
dusala asukoha valiku kriteeriu-
meid ning linnustikule avalduvate 
mõjude hindamise metoodikat. 
Kõige põhjalikuma pöördumise esi-
tas Keskkonnaamet, kes pööras tä-
helepanu soovituslikule uuenenud 
lähenemisele looduskaitseliste pii-
rangute määramiseks, täpsustas 
kaitsealuste liikide koosseisu pla-
neeringualas ning palus täpsustusi 
planeeringu raames kavandatavate 
linnustiku-uuringute läbiviimise 

kohta ja rõhutas mõjuhindamise 
koostamiseks liigiekspertide kaasa-
mise tungivat vajadust. Lisaks palu-
ti dokumentides väiksemaid täien-
dusi ja selgitusi, millega valdavalt 
ka arvestati. Arvamuste osas, mis 
ei puuduta planeeringulahendust ja 
KSH aruande eelnõud, on arvamu-
sed teadmiseks võetud ja arvesta-
takse edasise tegevuse kavandami-
sel ja elluviimisel. Arvestamata jäeti 
ettepanekuga, mis sisaldas tuulee-
nergia arendusala kauguskriteeriu-
mi – s.o 1 km elamutest/elamuala-
dest muutmiseks vähemalt 2 km-ni, 
kuna edasise planeerimise käigus 
on kavas võimalikke kauguskritee-
riume jooksvalt täpsustada vasta-
valt mürahäiringu ulatuse ja suuru-
se tulemustele ning looduskaitselis-
tele tingimustele. Sellist lähenemist 
kasutatakse ka teistes analoogsetes 
planeeringutes ning vastava me-
toodika muutmine ei ole planeeri-
mise vaatest põhjendatud. Avali-
kud arutelud toimusid 06.10.2021 
Surju Rahvamajas ning Kilingi-
Nõmme klubis. Tutvustati lähtesei-
sukohti ja keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise kavatsust, kokku-
võtet esitatud küsimustest, arva-
mustest ja ettepanekutest ning vas-
tustest, samuti vastati kohapeal esi-
tatud küsimustele. Täiendatud do-
kumentide ja vastustega on võima-
lik tutvuda Siiraku tuulepargi kodu-
lehel: https://siirakutuulepark.ee/.

Seoses plaaniliste töödega veeto-
rustikel toimub veekatkestus 9. 
novembril 10–12 Uku pst-l Meelise 
ja Merimetsa tn vahelisel lõigul; 
Merimetsa 58; Lennuki 16, 18. 9. 
novembril 9.30–13 Kanali 2, 2b, 2c, 
2d. Palume vabandust ajutiste eba-
mugavuste pärast. Info 445 5660.

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

Sinu kinnisvarapartner Pärnu linnas, Pärnumaal! 
3D virtuaaltuurid – Kinnisvaravideod – 2D/3D plaanid

Suur kliendibaas ostjatest. 
Helista, kui soovid müüa kvaliteetselt!

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?

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 

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

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

Kalmistute hooldus, 5886 4471.• Maakütte paigaldus

Ehitus- ja lammutustööd.  
5822 2182.

Ehitus, viimistlus, plaatimine. 
5551 6519.

Kaardid ennustavad tel 900 1727.

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

Terituskeskus! Port Artur 1, II kor-
rus.

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.

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

Üldehitus, katusetööd, sisetööd, 
aiad, varikatused. 5811 9669.

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

Anda üürile 2toal ahik möbl krt. 
5379 9263.

Üürile 1toal ahik möbl krt.  
5630 6162.

KROHVIJAD/MAALRID!  
Tööd ca 2000 m².  

5811 1581.

Müüa kartul. Vedu. 557 9218.

Kuulutuste
tellimine

Rüütli 14, Pärnu (II korrus)

E–R kl 9–17 (lõuna kl 13–13.30)

telefonil 447 7090
www.kuulutus.ajaleht.ee
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Maga vaikselt, puhka rahus – 
südamed on sinuga … 
Mälestuste päiksekullas 
jääd sa ikka meiega.

Südamlik kaastunne Jelenale, 
Nataljale ja Sergeile peredega 
kalli abikaasa, isa ja vanaisa

Sergei KARELINI

kaotuse puhul. 

Sirje ja Mihkel

Elus palju suutsid anda, 
suutsid valu, muret kanda, 
kuni viimaks rahuranda 
lõppes sinu rännutee.

Südamlik kaastunne Annele 
kalli venna

Jaan AKERMANNI

kaotuse puhul. 

Võiste külaselts ja 
Tegusad Vanaemad

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud ...

Avaldame kaastunnet 
Valli Metsaorule

Marvi KUNINGA

surma puhul. 

Võiste külaselts ja 
Tegusad Vanaemad

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

Jää hüvasti, kallis vend ...

Arvi TAMM

Leinab õde Aino.

Helged mälestused jäävad meiega, 
vaikus ja rahu sinuga.

Südamlik kaastunne Riikale ja 
Rolanile peredega ning teistele 
lähedastele

Marvi KUNINGA

kaotuse puhul. 

Tiina ja Kaie peredega

Südamlik kaastunne Riikale 
perega armsa ema, vanaema ja 
ämma

Marvi KUNINGA

kaotuse puhul. 

Saima poegadega

Mälestame unustamatut 
naabrimeest

Jüri TRUUSI

ja avaldame siirast kaastunnet 
lahkunu lesele, lastele ja 
teistele lähedastele. 

Jüri Raidla perega

Kesk sügist ja lehtede kulda 
viis sind tee, 

kust tagasi ei tulda.

Marvi KUNINGAS

Mälestame kallist õde, tädi, vanatädi ja 
avaldame südamlikku kaastunnet Riikale perega. 

Valli, Teevi perega

Igor RUDNEV
29. VIII 1947 – 29. X 2021

Mälestab Marion perega.

Avaldame kaastunnet Aivole ja 
lähedastele kalli 

Aare KASE

kaotuse puhul.

Perekond Timpson

Johannes PÕNTSON

Kaastunne Ilve ja Kalle perele. 

Naabrid Liia ja Valve peredega

Südamlik kaastune lähedastele 
kalli

Jaan AKERMANNI

kaotuse puhul.

Jaan ja Maie

Mälestame head sõpra ja 
avaldame sügavat kaastunnet 
Jelenale perega kalli abikaasa, 
isa ja vanaisa 

Sergei KARELINI
kaotuse puhul. 

Aleksei, Andra ja Natalja

Mälestame oma kauaaegset 
juhendajat

Krista JALANGOT

Siiras kaastunne lähedastele.

Mõnusa Muusika Ansambel

Südamlik kaastunne 
Angela Taggole kalli poja 

Joonas MÄNNIKU

kaotuse puhul.

Pärnu linna õppejuhid

Avaldame kaastunnet Enele 
ema 

Nelli TAMME
lahkumise puhul. 

Kaastöötajad 
Männipargi lasteaiast

Sügav kaastunne Helvile 
abikaasa ning poegadele 
Alarile ja Janekile isa

Jaan AKERMANNI
lahkumise puhul. 

Mälestab Maidu perega. 

Mõni hetk on valusam kui teine, 
mõni hetk on väga, väga valus. 
Südamlik kaastunne Madisele 
ja Taavetile perekondadega

Elle KIINI
surma puhul. 

Võiste jahtkonna jahimehed

Südamlik kaastunne Viktorile ja 
Matile armsa ema

Tamara JANSONI

kaotuse puhul. 

Malle ja Urmas perega

Mälestame kauaaegset ühistu 
liiget

Viive OJA

ja avaldame kaastunnet tütrele. 

KÜ Karja 6 liikmed ja juhatus

Kallis Arvet, 
südamlik kaastunne sulle ema 
ja su perele armsa 

Salme VAHTRA
lahkumise puhul. 

Ilmi, Helje, Ulvi ja Roger

Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.

Lahkus meie kallis ema ja vanaema 

Marvi KUNINGAS
15. III 1948 – 3. XI 2021

Leinavad lapsed peredega.

Ärasaatmine 11. XI kl 12.30 
Pärnu krematooriumis Paide mnt 2a.

Põrm tuhastatakse.

Otsime sind tähtede hulgast Linnuteel – 
sära, vilgu, anna märku veel ...

Vaikselt lahkus hea ema, vanaema, vanavanaema

Lea VAAKMANN
23. V 1933 – 3. XI 2021

Leinavad lähedased.

Sa andsid, mis sul oli anda, 
tööd tehes kulus eluniit. 

Sa kandsid, mida suutsid kanda 
ja läksid ära siit.

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

Oskar TUISK
30. VI 1930 – 3. XI 2021

Leinavad omaksed.

Hüvastijätmine 6. XI kl 13.30 Viimse Tee kabeli saalis Sillutise 4. 
Põrm tuhastatakse.

Maga vaikselt, puhka rahus,
südamed on sinuga.

Mälestuste päiksekullas 
jääd sa ikka meiega.

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

Nelli TAMM
5. I 1930 – 3. XI 2021

Leinavad tütred ja poeg peredega.

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.

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

Kuiv küttepuu 30 cm, 40 l võrkkott, 
5841 0397.

Kuiv küttepuu. 5696 2913.

Rehvid kõikidele masinatele (au-
tod, traktorid, laadurid, haagised 
jm). Nt MTZ-82-le ette/taha 
(150/330 €/tk), T-40 AM-le (130/270 
€/tk), T-25 ja RS-09-le (75/230 €/tk) 
jne. Küsida võib kõiki rehve. Asu-
me Tartus, transport üle Eesti. OÜ 
Redsom, tel 503 9766, Rain, rain@
redsom.ee.

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.

Toidukartul kojutoomisega. 
5565 4917.

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

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

Kuivatikuiv lepp, võrkkotis 40 l 
3.60 tk. 508 3462.

Kvaliteetsed halupuud. Tel 
507 0727.

Lõhutud küttepuud, 5374 7043.

Müüa kamina südamik Philippe Pri-
mo, 300 €, 12 kW, esiosa 55x70 cm, 
heas korras, garantii 1 a, 511 3022.

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 metsa ja põllumaad. Eraisik. 
Tel 5807 8644.

Tootsi Turvas 
ostab:

kasvavat
ja tee äärde 
virnastatud 

võsa

Tel 526 9639
kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee

Ostan sõiduauto või kaubiku, 
512 3930.

Ostan Toyota marki sõidukeid. Tel 
5309 2650.

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.

In memoriam

KRISTA JALANGO 
14. VIII 1945 – 28. X 2021

Lahkunud on meile kõigile armas ja 
alati heatujuline muusik Krista Jalango.

Pärnu muusikakooli vilistlasena 
täitus tal kodukoolis klaverisaatjana 45 
tööaastat.

Krista Jalango muusikaline tegevus sai alguse Pärnu linna 1. 
lasteaias, kus ta töötas muusikalise kasvatajana. Muusikakoolis 
töötamise kõrvalt omandas ta muusikalise kõrghariduse Tallinna 
pedagoogilises instituudis.

Tihti jääb klaverisaatja suurema tähelepanuta, kuid tema 
panusest võib sõltuda lavaline õnnestumine. Krista Jalango on läbi 
aastate aidanud särada väga paljudel praegustel tippudel. Oma 
kogemustepagasiga suutis ta juhendada nii keel- kui ka puhkpilli 
erialatunde. 

Pikaajalise klaverisaatja töö kõrvalt tegeles Krista Jalango kogu 
elu erinevate kollektiividega. Ta juhendas naisansamblit Kadri, 
segaansamblit Maarjahein ja Väärikate lauluklubi. Pianistina osales 
ta Pärnu KEK-i kammerorkestris, instrumentaalkollektiivis Mõnusa 
Muusika Ansambel ja eri ansamblites. Aastatepikkune koostöö oli 
tal paljude Pärnu laulusolistidega.

2020. aastal tunnustas Eesti Muusikakoolide Liit Krista Jalangot 
õpetaja tänupreemiaga järjepideva ja pühendumisega tehtud töö 
eest muusikahariduses.

Jääme igatsema sinu soojust ja helisevat naeru, armas Krista!

Pärnu Muusikakool
Pärnu Pensionäride Liit

Pärnu Sotsiaalkeskus
Pärnu Väärikate Ülikool

Kuulutusi
ja leinateateid 

saab tellida

24h
internetis

parnu.postimees.ee


