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Mälestame Tõstamaa 
vapimärgi kavaleri ja kohaliku 
ajaloo jäädvustajat

Vaike HANGU

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Tõstamaa osavallakogu
Tõstamaa osavallakeskus

Mõni hetk on elus 
valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe 
väga-väga valus …
                   J. Tätte

Mälestame endist kolleegi ja 
head koostööpartnerit

Priit OHIT

Sügav kaastunne perele. 

Pärnu kontserdimaja pere

Mälestame kallist ema, 
vanaema, vanavanaema

Joaniita-Eveliine JANSONIT
23. VI 1931 – 20. XI 2021
Ärasaatmine pühapäeval, 

28. XI kell 9.30 Pärnu 
matusemajast Paide mnt 2a.

Avaldame südamlikku 
kaastunnet lähedastele

Jaan KALBUSE

lahkumise puhul.

Kardo, Hinno, Sirle

Kallis Leia Laas.

Meie südamlik kaastunne sulle 
sinu leinas.

Pärnu sotsiaalkeskus

Avaldame kaastunnet Uunole 
venna

Heino KOIKSARI

kaotuse puhul.

Reet, Taimi, Peeter, Eva, Ada

Sinu mälestus me hinges elab. 
Sinu hääl veelgi kõrvus kõlab ...

Vaike HANG
Kaastunne Tiidule perega. 

Silvi, Elve, Birgit, Helle, Eda, 
Helve, Iva, Esta, Anne, Ilme

Kallis Siivi Veldemann 
lähedastega. Oleme mõtetes 
sinuga, kui jätad hüvasti oma 
kalli õe

Viivi LEHISTEGA

Maire, Marianne

Mälestame endist jahikaaslast

Harri ENNOT

Tunneme kaasa lähedastele.

Halinga jahimeeste selts

Südamlik kaastunne 
lähedastele 

Reet KUMMI

kaotuse puhul. 

Milla ja Olga peredega

Avaldame kaastunnet Malle ja 
Arne peredele armsa

Mare KALDA

kaotuse puhul.

Aru pere

Mälestame head kolleegi 

Ellen STERNI

Kaastunne lähedastele.

Endised Uulu kooli õpetajad

Sinu päike loojus, eluraamat sulgus – 
algas mälestuste maa ...

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

Ella TOMSON
6. VII 1928 – 22. XI 2021

Leinavad lapsed peredega.

Ärasaatmine 26. XI kell 12 Vändra vanal kalmistul.

Maga vaikselt, puhka rahus – 
südamed on sinuga ...

Teatame sügava kurbusega, 
et lahkus meie kallis

Jaak SAKS
7. VI 1958 – 23. XI 2021

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine 27. XI kell 16.30 
Pärnu krematooriumist. 

Palume pärgi ja lilli mitte tuua.

Seismajäänud sõiduki ost. 
5679 3622.

Põhja-Pärnumaa valla üldplaneerin-
gu ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise eelnõu avalik väljapa-
nek. Teavitame teid vastavalt pla-
neerimisseaduse §-le 82 Põhja-Pär-
numaa valla üldplaneeringu ja üld-
planeeringu keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise (KSH) aruande 
avalikust väljapanekust, mis toimub 
09.12.2021–17.01.2022. Üldplanee-
ringu ja KSH materjalidega on või-
malik avaliku väljapaneku ajal tutvu-
da: 1. Põhja-Pärnumaa valla kodu-
lehel https://www.pparnumaa.ee/
ehitus-japlaneerimine/uldplanee-
ring. 2. Paberil dokumendid on väl-
ja pandud Vändra vallamajas Pär-
nu-Paide mnt 2, Vändra alev, Pär-
nu-Jaagupi halduskeskuses Kooli 
tn 2, Pärnu-Jaagupi alevis ja Tootsi 
halduskeskuses Tuleviku tn 1, Toot-
si alevis. Valla üldplaneeringu ja 
KSH aruande kohta saab avaliku 
väljapaneku jooksul esitada kirjali-
kult ettepanekuid, vastuväiteid ja 
küsimusi vallavalitsuse e-posti aad-
ressil vald@pparnumaa.ee. Põh-
ja-Pärnumaa valla üldplaneeringu 
koostamine ja KSH algatati Põh-
ja-Pärnumaa vallavolikogu 24. ok-
toobri otsusega nr 53. Põhja-Pärnu-
maa valla üldplaneeringu üldine 
eesmärk on valla territooriumi ruu-
milise arengu põhimõtete ja suun-
dumuste määratlemine ning 
maa-aladele kõige otstarbekama ja 
jätkusuutlikuma kasutusviisi leidmi-
ne, võttes aluseks olemasolevate ja 
perspektiivsete ressursside parima 
kasutusviisi. Üldplaneeringu koos-
tamise täpsemad ülesanded on 
määratud lähteseisukohtades ja 
KSH väljatöötamise kavatsuses 
ning planeerimisseaduses §75. 
KSH tõstab esile planeeringu ellu-
viimisega kaasnevaid võimalikke 
strateegilisi mõjusid ning esitab et-
tepanekud planeeringu edaspidi-
seks rakendamiseks. Avaliku välja-
paneku järgsete avalike arutelude 
toimumise ajad ja kohad annab val-
lavalitsus täiendavalt teada peale 
avaliku väljapaneku lõppemist.

Saarde valla üldplaneeringu ja 
keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise (KSH) aruande eelnõude ava-
lik väljapanek ja avaliku väljapane-
ku tulemuste avalikud arutelud. 
Saarde vallavalitsus korraldab üld-
planeeringu ja KSH eelnõude ava-
liku väljapaneku 13. detsembrist 
2021 kuni 14. jaanuarini 2022. Ava-
liku väljapaneku jooksul on igal isi-
kul õigus avaldada üldplaneeringu 
kohta arvamust. Arvamused palu-
me saata Saarde vallavalitsusele 
elektrooniliselt aadressile info@
saarde.ee või postiga aadressile 
Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, 86304 
Pärnu maakond. Avaliku väljapane-
ku jooksul on planeeringu materja-
lid elektrooniliselt kättesaadavad 
Saarde valla veebilehel https://
saarde.kovtp.ee/. Paberil on kõik 
materjalid (planeeringu seletuskiri, 
kõik joonised, KSH aruanne) kätte-
saadavad vallamajas. Kilingi-Nõm-
me, Tihemetsa, Surju ja Tali raa-
matukogus on väljatrükid piirkonna 
joonisest ja planeeringu seletuskir-
jast ning KSH aruandest. Nimeta-
tud raamatukogudes on võimalik 
kasutada ka avaliku interneti punkti 
arvuteid materjalidega tutvumi-
seks. Vallamajas ja raamatukogu-
des saab materjalidega tutvuda 
asutuste lahtiolekuaegadel.
Saarde vallavalitsus korraldab 
PlanS § 83 lõike 1 kohaselt üldpla-
neeringu eelnõu avaliku väljapane-
ku tulemuste avalikud arutelud 22. 
veebruaril 2022. Arutelud toimu-
vad Surju teeninduskeskuses (Sur-
ju küla) algusega kell 15.00 ja Kilin-
gi-Nõmme klubis (Pärnu tn 73) al-
gusega kell 17.30. Avalikul arutelul 
tutvustab Saarde vallavalitsus ava-
liku väljapaneku kestel esitatud kir-
jalikke arvamusi ja oma seisukohti 
nende kohta, põhjendab üldpla-
neeringu koostamisel valitud la-
hendusi ning vastab muudele üld-
planeeringut käsitlevatele küsimus-
tele. Seoses COVID-19 jätkuva levi-
kuga on avalikul arutelul osalemi-
seks vajalik eelregistreerimine. See 
aitab tagada ruumide nõueteko-
hast ettevalmistamist ja võimaldab 
distantsilt osalemist. Arutelule 
saab registreeruda e-kirjaga info@
saarde.ee ja telefoni teel 449 0135. 
Registreerudes palume märkida 
või öelda oma nimi ning koosole-
kul osalemise viis (kohapeal või 
distantsilt), e-posti aadress distant-
silt osalemisel. Distantsilt osalejate-
le edastatakse enne avalikku arute-
lu veebilink, mille kaudu on võima-
lik koosolekuga liituda. Võimaluse 
korral andke osalemisest teada hil-
jemalt 8. veebruari tööpäeva lõ-
puks.
Saarde valla üldplaneering hõlmab 
kogu valla territooriumi (pindala 
1065 km²). Planeeringuala piir on 
nähtav maakasutusplaanil (joonis 
1). Üldplaneeringuga lahendatakse 
valla ruumilistest vajadustest lähtu-
des PlanS §-s 75 toodud ülesan-
ded. Saarde valla ruumilisteks vaja-
dusteks on tugevdada Kilingi-Nõm-
me toimimist piirkondliku keskuse-
na, säilitada ja jätkusuutlikult edasi 
arendada väljakujunenud asustus-
struktuuri, kujundada kvaliteetne ja 
elu- ning ettevõtluskeskkond ning 
anda suunised taastuvenergia 
arendamiseks. Juba väljakujune-
nud asustusstruktuuris olulisi muu-
datusi ei kavandata. Kahaneva ja 
vananeva rahvastiku tingimustes 
on uusi elamu- ja ettevõtlusalasid 
planeeritud eelkõige Kilingi-Nõm-
me linna, et tugevdada selle toimi-

mist keskusena ja rikastada elamu-
turgu. Väiksemates keskustes (Sur-
ju, Tali) ulatuslike uusi arendusala-
sid ei planeerita. Kilingi-Nõmmes ja 
Tihemetsas on planeeritud ka se-
gafunktsiooniga maa-alasid, et olla 
tuleviku arendussoovide ja -vaja-
duste osas paindlik ja/või soodus-
tada kasutusest väljas alade taas-
kasutusele võtmist.
Valdav osa valla territooriumist 
jääb hajaasustusega alaks, kus või-
maldatakse eluasemekoha rajamist 
ja/või piirkonda sobituva ettevõtlu-
se arendamist. Planeeringuga an-
takse suunised taastuvenergia 
arendamiseks ja nähakse ette põhi-
mõtteliselt sobivad alad tuuleener-
gia arendamiseks. Tuuleenergia 
arendamiseks sobivad alad selgu-
vad üldplaneeringu põhilahenduse 
staadiumis, peale siinse eelnõu 
avalikustamist ja laekunud arva-
muste kaalumist ning KSH täienda-
mist (eeldatavalt 2022. a kevadsu-
vel). Võrreldes varasema olukorra-
ga on üle vaadatud ja sõnastatud 
Saarde valla kui terviku ruumilise 
arengu põhimõtted, suundumused 
ja vajadused ning ühtlustatud pla-
neeringuala kasutus- ja ehitustingi-
musi valla üleselt (praegu kehtib 
valla territooriumil 2 üldplaneerin-
gut). Kehtivate üldplaneeringutega 
võrreldes on uusi arendusalasid 
määratud vähem, kuid samas või-
maldatakse paindlikumat maakasu-
tust. Antud on suunised taastuv- 
energia, sh tuuleenergia arendami-
seks. Üldplaneeringu koostamise-
ga paralleelselt korraldati KSH. 
KSH ülesanne on selgitada, kirjel-
dada ja hinnata üldplaneeringu el-
luviimisega kaasnevat olulist kesk-
konnamõju ja määrata vajadusel 
leevendusmeetmed. KSH tulemu-
sed kajastuvad üldplaneeringu la-
henduses maakasutus- ja ehitustin-
gimuste kaudu. KSH tulemusel sel-
gus, et Saarde valla üldplaneeringu 
elluviimisega ei kaasne olulist ne-
gatiivset keskkonnamõju. Piiriülest 
mõju Saarde valla üldplaneeringu 
elluviimisel ei kaasne.

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

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

Ehitus ja kõik remonditööd, 
5803 3307.

Elektri- ja automaatikatööd, käi-
dukorraldus. 5863 9383.

Kaardid ennustavad 24/7, tel 
900 1727.

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.

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

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine. Tel 5679 3951.

Salvkaevude puhastamine ja re-
mont. 5840 0240.

Otsime abikäsi moodulmajade ehi-
tamisel. 5626 5315.

Elektri- ja nõrkvoolutööd. 
Päikesepaneelid. 

OÜ E-Systems. 5911 3366.

Pärnu bussijaama R-kiosk ootab 
enda meeskonda täiskohaga klien-
diteenindajat. 5669 6848.

8.12 algab Pärnus kursus tõstuki-
juhtidele (aku, auto, teleskoop, hüd-
ro, frontaal). 523 1884, 444 5866, 
kit.cut.oy@gmail.com.

Anda üürile ahik möbl 1toal krt. 
5630 6162.

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322.

Soovin osta 3toalise korteri Pär-
nus. Tel 5637 1890.

Üürile anda garaaž Mai tn. Tel 
5839 7864.

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.

Autode ost. Tel 5693 2565.

Ostan ZAZ-968 tagumised amorti-
saatorid. Tel 518 9455.

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

REHVI-
VAHETUS

al 25 €

Härma 11, boks A3
tel 5597 0100

info@karavanitarvikud.com

Maalritööd. 5569 7588.

Maalritööd, tapeetimine. 5456 3180.

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

Terituskeskus Port Artur 1, II kor-
rus.

Torutöö, elektritöö, 5858 3401.

Veod porte + kraana, 507 3151.

PRILLIDE REMONT E–R kl 10–13 
Tallinna mnt 15, 5818 2822.

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

Teen väiksemaid ehitus-, remon-
di-, ja maalritöid. 5375 2992.

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.

Kaseklotsid 30 cm, 28 €/rm. 
525 0453.

Killustik, liiv, muld veoga. 
5349 6339.

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

Lõhutud küttepuud. 5374 7043.

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

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

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, 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.

Ehituslik saematerjal ja kütteklot-
sid. 565 2856.

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

Kuivad halupuud, 30, 50 cm, 
525 0453.

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

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

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

Müüa kütteks kuivad 30 cm ja 
50 cm haavalauad. Tel 516 0565.

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.

Paksud, kuivad lepa-, haava-, 
okaspuupinnud, kaseklotsid (30 
cm). 5392 8834.

Vanaraua ost. 5679 3622.

Vanaraua ost. 5679 3622.

OSTAME
virnastatud võsa ja raidmeid,

kasvavat võsa,
leht- ja okaspuu küttepuid

hakkimiseks
(hakime langil, pikkusel piire pole).

tiit@lumbar.ee
tel 5624 1997

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

Ostame üle Eesti
• metsakinnistuid
• kasvava metsa 
   raieõigust

Tel 5694 4440
E-post mets@huntfish.ee

www.huntfish.ee

METSAKINNISTUTE JA
METSAMATERJALI OST
METSAKINNISTUTE JA


