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Muudatus liinil nr 54-2
Alates 3. augustist toimub sõidu-
plaani muudatus liinil nr 54-2, 
Lavassaare – Pärnu. Liin nr 54 
– 2 väljub Lavassaarest senise 
16:05 väljumise asemel 15 mi-
nutit hiljem, ehk 16:20. Selleks, 

et buss jõuaks Pärnusse ennem 
kella 17:00, on liin tehtud ka kii-
remaks, ehk buss on Sanga tee 
peatuses senisest ajast 14 minutit 
hiljem, mitte 15 minutit. (KH)

Info bussikaartide kohta
Kõik Pärnu linna ja maakonna 
elanikud saavad juba juulikuu 
algusest saadik sõita ühe ja sama 
bussikaardiga nii linna- kui maa-
liinidel, kõige odavam on osta 
kümne eurone kuukaart.

Pärnu linnaliinidel saavad 
soodushinnaga sõita kõik Pärnu 
maakonna (Pärnu linna, Põhja-
Pärnumaa, Tori, Saarde, Hää-
demeeste, Kihnu ja Lääneran-
na valla) elanikud ning osadele 
elanikkonna gruppidele on sõit 
tasuta. Maanteeameti käskkirja 
kohaselt peavad 1. juulist maa-
konna bussiliinidel pileti ostma 
sõitjad vanuses 20-62 aastat 
ning noorematel ja vanematel 
on sõit prii. Tasuta sõit maakon-
naliinidel kehtestati sõltumata 

elukohast, seda ka välisriigi 
kodanikele. 

Pärnu linna ja maakonna 
elanikel, kel tasuta sõidu õigust 
pole, on kõige kasulikum osta 
kümme eurot maksev kuukaart. 
Sellega võib 30 päeva jooksul 
sõita piiramatult nii maakonna 
kui linnaliinidel. 

Sooduspiletite (ka linna ja 
maakonna elaniku pileti) ostmi-
seks või tasuta sõitmiseks tuleb 
bussikaart kindlasti isikustada. 
Kõik piletid peale bussijuhilt os-
tetavate paberpiletite kehtivad 
nii linna- kui maakonnaliini-
del, erinevaid kuukaarte linnas 
ja maakonnas sõitmiseks ostma 
ei pea. (KH)

Eterniidijäätmete kogumisring 
on 22. septembril

Ohtlike jäätmete ja elektroonika 
kogumisring on 25. augustil

Kas remondi käigus jäid ripakile 
mõned värvipurgid, mida enam 
ei kasuta? Või kogub kuuris tol-
mu vana tulekustuti? Tule anna 
ära oma kodule lähimas kogu-
mispunktis kodumajapidami-
ses tekkinud ohtlikud jäätmed 
ja võta kaasa ka naabrimemme 
nukralt seisma jäänud televiisor, 

külmkapp või tolmuimeja, sest 
meie viime need tasuta ära jäät-
mekäitlejale. 

Just nimelt, 25. augustil toi-
mub Audru osavallas ohtlike 
jäätmete ja elektroonika kogu-
misring, mis läbib 22 erinevat 
kogumispunkti üle osavalla.

Ohtlike jäätmete ja elektroonika kogumis-
punktid

Peatumise 
aeg

1. Meremetsa bussipeatus 09.00-09.15
2. Lõvi elamurajoon (Lõvisaba tee ring) 09.25-09.40
3. Rebasefarm (Oja tn 1 kortermaja ees) 09.50-10.05
4. Põldeotsa bussipeatus 10.15-10.30
5. Lindi Rannapood 10.45-11.00
6. Kirsimäe bussipeatus 11.10-11.25
7. Liu (Rüssa tee 1) 11.35-11.50
8. Lindi kauplus (Tõstamaa maanteel) 12.00-12.15
9. Kõima keskus (endise kaupluse juures) 12.25-12.40
10. Kihlepa bussipeatus 12.50-13.05
11. Eassalu bussipeatus 13.15-13.30
12. Soomra (Vene talu sissesõidutee juures) 13.40-13.55
13. Kärbu (Lihula mnt ja Kärbu-Kihlepa teeristis) 14.15-14.30
14. Põhara (Lihula mnt ja Põhara raba teeristis) 14.40-14.55
15. Ahaste keskus (ridaelamu juures) 15.05-15.20
16. Soeva (Tänava ja Lihula teeristis) 15.30-15.45
17. Tiigi tn 44 (endise Tiigi kaupluse juures) 16.05-16.20
18. Jõõpre hooldekodu parkla 16.35-16.50
19. Ridalepa bussipeatus 17.00-17.15
20. Sangamäe bussipeatus 17.25-17.40
21. Neeva aiandi parkla 17.55-18.10
22. Papsaare lasteaia parkla 18.20-18.35

Jäätmete üleandjal ei ole 
vaja muud teha, kui valida en-
dale sobiv kogumispunkt, kus 
kogumisauto peatub, ning tulla 
õigeaegselt kogumispunkti ja 
seal oma jäätmed üle anda. Vastu 
võetakse elektroonika jäätmeid 
(näiteks televiisor, arvuti, raadio, 
patareidega mänguasjad, pesu-
masin, boiler, telefon jms) ja ühe 
isiku kohta max 50 kg ohtlikke 
jäätmeid (näiteks lahustid, hap-
ped, värvid, liimid, õlijäätmed, 
ravimid, päevavalgustuslambid, 

pestitsiidid, patareid, akud, õli-
sed kaltsud, elavhõbedat sisal-
davad jäätmed jms). Ohtlike 
jäätmete kogumsiringi kohta 
lisainformatsiooni saab telefo-
nilt 5450 2523 või kirjutades e-
postile piret.maestu@parnu.ee.

NB! Eterniiti vastu ei võeta!

Piret Mäestu
keskkonna- ja heakor-

raspetsialist
piret.maestu@parnu.ee

5450 2523

22. septembril saab Aud-
ru osavalla territooriumi 
erinevais paigus ära anda 
eterniidijäätmeid. Eterniiti 
võetakse vastu ainult era-
isikutelt. Eterniidijäätmete 
ära andmiseks on vajalik 
eelregistreerimine, mille 
lõpptähtaeg on 28. august.

Eterniidi üleandmine on 
tasuta kõigile osavalla ela-
nikele. Kuna vastuvõetav 
eterniidijäätmete kogus on 
limiteeritud, siis ühe majapi-
damise kohta võetakse vastu 
maksimum 2000 kg eterniiti. 
Eterniidi üleandmiseks tuleb 

eelnevalt registreeruda tel 
54502523 või e-kirjaga piret.
maestu@parnu.ee. Regist-
reerudes tuleb kirja panna 
oma nimi, kontaktandmed, 
eterniidijäätmete kogus ja 
kogumispunkt, kus jäätmed 
üle antakse. Koguse arvutami-
sel arvestada, et 1 m2 eterniiti 
kaalub ca 16 kg.

Soovitame registreeri-
misega kiirustada, sest re-
gistreerumisel kehtib reegel 
– kes ees, see mees!

Kogumisauto peatub järg-
nevates kogumispunktides: 

Eterniidijäätmete kogumispunktid

1.
Audru spordihoone (pakendijäätmete konteinerite 
juures)

2. Rebasefarm (Oja tn 1 kortermaja ees)
3. Tiigi tn 44 (endise kaupluse juures)
4. Lindi lasteaia parkla
5. Liu (Rüssa tee 1)
6. Kõima keskus (endise kaupluse juures)
7. Kihlepa bussipeatus
8. Ahaste keskus (vana lasteaia parkla)
9. Jõõpre hooldekodu parkla
10. Lavasaare (lasteaia taga, Vee tn ja Rahu tn teeristis)
11. Sangamäe (Seltsimaja juures)
12. Papsaare lasteaia parkla

Kogumisring toimub lau-
päeval 22. september, kuid 
täpsem informatsioon kogu-
misringi ajagraafiku kohta 
ilmub septembrikuu osaval-
lalehes Kodused Hääled ning 

osavalla veebilehel ja faceboo-
ki lehel.

Piret Mäestu
keskkonna- ja 

heakorraspetsialist
piret.maestu@parnu.ee

Pärnu linn avaldab kuld- ja 
briljantpulmapaaridele austust

Oktoobris austab Pärnu linna-
valitsus taas kuld- ja briljant-
pulmapaare. Pidulikule vastu-
võtule on oodatud paarid, kellel 
on tänavu täitunud või täitumas 
50 või 60 abieluaastat (abielu on 
registreeritud 1968. või 1958. 
aastal) ning kelle praegune re-
gistreeritud elukoht on Pärnu 
linnas, Tõstamaa, Paikuse või 
Audru osavallas.

Vastuvõtule kutse saamiseks 
peab hiljemalt 10. septembriks 
esitama kirjaliku avalduse. Seda 
saab teha Pärnu linnavalitsuse 
infolauas (Suur-Sepa 16) või 
osavallakeskustes: Audru osa-
vallakeskuses (Pärna allee 7, 
telefon 444 8171), Paikuse osa-
vallakeskuses (Pärnade pst 11, 

telefon 444 8151), Tõstamaa 
osavallakeskuses (Sadama tee 2, 
telefon 444 8161). Linnavalitsus 
ja osavallakeskused on avatud 
esmaspäevast reedeni kell 8.00-
17.00 ja reedeti kell 8.00-16.00.

Avaldusele on vaja märkida 
abiellunute ees- ja perekonnani-
mi, abielu registreerimise kuu-
päev, kodune aadress, telefon ja 
mõlema abikaasa allkirjad.

Kutse sündmusele saadetakse 
koju.

Lisainformatsioon:
Jane Avamere

avalike suhete teenistuse 
spetsialist

Pärnu Linnavalitsus
444 8227

jane.avamere@parnu.ee

Pärnu huvitegevuste mess 
HUVIKAS 2018

9. septembril toimub Pärnu 
Kaubamajakas noorte huvite-
gevuse mess HUVIKAS 2018. 
Õige huvitegevuse leidmine 
mõjutab lapse arengut ja tu-
levikku. Pärnu huvitegevuste 
mess HUVIKAS aitab Pärnu-
maa noortel ja lastel üles leida 
just neile sobivad ägedad, ka-
sulikud ja huvitavad vabaaja-
tegevused. Laps näeb oma 
silmaga, millega on võimalik 
Pärnumaal tegeleda ning saab 
omal nahal järgi proovida, 
mis meeldib, sobib ja kaasa 
haarab. Kõik huvitegevuste 
pakkujad koonduvad üheks 

päevaks Pärnu käidavamas-
se paika – Kaubamajakasse, 
et anda ülevaade kõikidest 
tegevusvõimalustest Pärnus. 
Messi sihtgrupiks on noored 
ja lapsed ning nende vanemad.

Messil saab ülevaate Pär-
numaa huvikoolidest-ringi-
dest, sportimisvõimalustest, 
käsitöö- muusika-, kunsti-, 
loodushariduse, tehnika- ja 
kõikvõimalikest muudest 
ringidest, töötubadest ning 
põnevatest vabaajategevustest. 
Kohal on ka noorteorganisat-
sioonid. (KH)

Kohalikud võivad Pärnus 
soodsamalt parkida 

Esimesest juunist hakkasid 
Pärnu linna avalikul tasulise 
parkimise alal kehtima uued ta-
sulise parkimise hinnad, Pärnu 
ja osavaldade elanikele muutus 
perioodikaartide soetamine va-
rasemast soodsamaks.

Varem võisid 32 eurot maks-
vaid kolme kuu parkimiskaarte 
osta ainult Pärnu linna sisse 
kirjutatud füüsilistest isikutest 
B-kategooria sõiduki omanikud 
või kasutajad. Nüüd laienes sa-
masugune soodustus ka Paiku-
se, Audru ja Tõstamaa osavalla 
elanikele. Parkimiskaardiga võib 

muretult parkida nii kesklinna 
kui ranna rajooni avaliku ta-
sulise parkimisala piirkonnas, 
eraparklates see ei kehti.

Pärnu ja osavaldade elanikel 
on kasulik endale soetada ka 1. 
septembrist 31. maini kehtiv 
talveperioodi parkimisluba, mis 
maksab 70 eurot. Tähele tuleks 
panna, et ükskõik mis ajal os-
tes kehtib see ikkagi ainult sep-
tembri algusest mai lõpuni ning 
alates novembrist-detsembrist 
on mõttekam juba 32 euroseid 
kvartalikaarte kasutada. (KH)

PUHKUSED
Perearst Ülle Runnel puhkab 
06.08-19.08, asendab dr Liili Napp 
oma vastuvõtuaegadel.
Perearst Liili Napp puhkab 21.08-
03.09, asendab dr Ülle Runnel 
oma vastuvõtuaegadel.
Audru osavallakeskuse puhkused 
augustis:
Osavallakeskuse juhataja 
Priit Annus 20.08-01.09
Järelevalveinsener-menetleja 
Mairi Õismets 06.08-17.08
Planeeringute spetsialist 
Merle Mõttus 06.08-14.08
Lastekaitsespetsialist 
Sirje Järvet 23.07-16.08
Planeeringute ja maa spetsialist 
Rain Pulk 09.08-17.08

5450 2523
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Ajaratta lood

Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 
istungitest

2. juuli 2018 
•	 Otsustati anda Pärnu Lin-

navalitsuse linnavara- ja 
heakorrateenistuse val-
dusesse endise Audru, 
Paikuse ja Tõstamaa Val-
lavalitsuste valduses olnud 
põhivarad tagasiulatuvalt 
01.01.2018.

•	 Otsustati välja anda ehi-
tusluba Pärnu linnas Pap-
saare külas, Välja tee 11 
kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise 
teenindamiseks vajaliku 
veetorustiku, reoveekana-
lisatsiooni ning elektriva-
rustuse rajamisega.

•	 Otsustati määrata Pärnu 
linnas Tuuraste külas asu-
va Latika maatükk I katast-
riüksuse jagamisel uutele 
moodustatavatele katastri-
üksustele, koha-aadressid 
ning sihtotstarbed järgmi-
selt: - Latika, elamumaa 
– 100%; - Latikametsa, 
maatulundusmaa – 100%.

•	 Otsustati nõustuda Pärnu 
linnas Papsaare külas asu-
vate Pilliroo tee 13 ja Pil-
liroo tee 13a piiride muut-
misega vastavalt taotlusele 
lisatud katastriüksuste va-
helise piirimuudatuse asen-
diplaanile. 

•	 Otsustati määrata Pärnu 
linnas Jõõpre külas asuva 
Alttoa katastriüksuse ja-
gamisel uutele moodusta-
tavatele katastriüksustele 
kohaaadressid ning siht-
otstarbed. 

•	 Otsustati muuta katastriük-
suse koha-aadress järgmi-
selt: senine koha-aadress 
SAARTSI, uus koha-aad-
ress SARDSE. 

•	 Kooskõlastati vee-ettevõt-
ja Osaühing Lavassaare 
Kommunaal teenindus-
piirakonnas veeteenuse 
hinnad ilma käibemaksuta 
alljärgnevalt: tasu võetud 
vee eest 0,875 eurot/m³; 
tasu reovee ärajuhtimise 
ja puhastamise eest 1,375 
eurot/m3. 

•	 Korterelamute hoovide 

korrastamiseks eralda-
ti toetust järgnevalt: KÜ 
Lavassaare Pärna 12;  
KÜ Ahaste tee 5 ja Ahaste 
tee 7. 

23. juuli 2018
•	 Ehitusloa väljastamine 

Audru osavallas, Papsaa-
re külas, Lõvisüda tee 21 
üksikelamu püstitamiseks. 
koos ehitise teenindami-
seks vajaliku veevarustu-
se, reoveekanalisatsiooni, 
elektrivarustuse ja sideva-
rustuse rajamisega.

•	 Ehitusloa väljastamine 
Audru osavallas, Papsaa-
re külas, Lõvisüda tee 12 
üksikelamu püstitamiseks 
koos ehitise teenindami-
seks vajaliku veevarustu-
se, reoveekanalisatsiooni 
ja elektrivarustuse raja-
misega. 

•	 Ehitusloa väljastamine 
Audru osavallas, Papsaa-
re külas, Lõvisüda tee 16 
üksikelamu püstitamiseks 
koos ehitise teenindami-
seks vajaliku veevarustu-
se, reoveekanalisatsiooni 
ja elektrivarustuse raja-
misega.

•	 Ehitusloa väljastamine 
Audru osavallas, Papsaare 
külas, Lõvi tee 28 üksike-
lamu püstitamiseks koos 
ehitise teenindamiseks 
vajaliku veevarustuse, reo-
veekanalisatsiooni ja elekt-
rivarustuse rajamisega.

•	 Papsaare külas Põllu tn 11 
ja 13 kinnistute detailpla-
neeringu koostamise alga-
tamine ja detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegi-
lise hindamise algatamata 
jätmine.

30. juuli 2018
•	 Ehitusloa väljastamine 

Audru osavallas, Papsaa-
re Pilve tee 11 üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise 
teenindamiseks vajaliku 
veevarustuse, reoveeka-
nalisatsiooni ja elektriva-
rustuse rajamisega.

Poisil läheb hästi
Eelmisel aastal Audru valla 
ajalugu raamatusse kirjuta-
des ei jätnud me sealt välja ka 
Audru Karusloomakasvandu-
se hülgeid, kes ju omamoodi 
Audru maskottideks või lausa 
sümboliteks olid. Käidi neid uu-
distamas lähedalt ja kaugemalt. 
Omamoodi kummastav, aga tä-
helepanuväärne on seegi tõik, 
et on ette tulnud juhuseid, kui 
inimesed, kes ammu Audrust 

kaugemale kolinud, on tänaselgi 
päeval küsinud, et kas hüljes ka 
veel teil seal alles on või mis 
temast saanud on? 

Mul on tõsiselt hea meel, et 
näppu sattus selle suve 23. juu-
li Õhtuleht ja silm registreeris 
seal ka täitsa juhuslikult artikli, 
kust sai lugeda, et hüljes Poiss 
on elus ja tegus. Piltki temast 
kenasti artikli juures olemas.

Katkend Erko Olumetsa ar-

tiklist „Väikseimas loomaaias 
elab vaid hüljes“: Poiss siirdus 
Audru karusloomakasvandusest 
Äntusse, kui karusloomafarm 
oli sunnitud 2008 uksed sul-
gema. Äntu kalakasvandusel 
tuli hülge pidamiseks luba 
saada, sest loom on kaitse all. 
Nii võeti vastu otsus väljastada 
Äntu kalakasvandusele looma-
aia tegevusluba, et looma oleks 
võimalik seaduslikult pidada. 

Nüüdseks on hüljes saanud 
üheks põhjuseks, miks Äntut 
külastatakse. Tal on privaatne 
80meetrine tiik, kus ta saab uju-
da ja trikitada. Hüljest toidetak-
se forelliga, mida ta meelsasti 
õhust hüppega napsab.

Seega võime rõõmsasti tõde-
da, et meie endine sümbolloom 
on täie tervise juures ja äkki oo-
tab ta meid küllagi?

Sirje Suurevälja

Elektrilevi alustas üle-eestilise 
kiire interneti võrgu vajaduste 

kaardistamist
Eesti suurim võrguettevõte 
Elektrilevi alustas sel näda-
lal kiire interneti võrgu soo-
viavalduste kogumist. 

Sooviavaldusi kiire in-
terneti võrguga liitumiseks 
saavad esitada kõik inime-
sed üle Eesti ning selleks ei 
pea olema Elektrilevi klient. 
Avaldusi kogutakse veebilehe 
teel. „Tahame järgmisel aastal 
alustada avatud kiire interne-
ti võrgu rajamist ja selleks on 
meil vaja eelnevalt võimali-
kult täpset infot, millistes koh-
tades Eestis on kiire interneti 
vajadus,“ ütles Elektrilevi ju-
hatuse liige Taavo Randna. 

Sooviavaldusi kogutakse 
2018. aasta augusti lõpuni. 
Alates sügisest hakatak-
se välja töötama täpsemat 
üle-eestilist investeeringute 
ajaplaani. Võrgu välja ehita-

mine plaanitakse 5-aastasele 
perioodile. Elektrilevi poolt 
rajatav kiire interneti võrk on 
avatud kõigile sideteenuste 
pakkujatele. See tähendab, et 
internetiteenust saavad võrgu 
kaudu pakkuda kõik operaa-
torid. Elektrilevi ise interne-
titeenuseid müüma ei hakka.

Üle-eestilise võrgu ehita-
misega loodetakse algust teha 
juba 2019. aastal. „Rajame 
kiire interneti võrgu elektri-
liinidele. Tänu kahe taristu 
ühistöödele säästame raha ja 
suudame kiire interneti võr-
gu valmis ehitada võimalikult 
kiiresti,“ lisas Randna. Val-
guskaablil põhinev püsiühen-
dus on kvaliteetne ja vähem 
sõltuv ilmast ning võimaldab 
kasutada internetikiiruseid 
kuni 1 Gbit/s. (KH)

Kiire interneti sooviavalduste 
esitamise võimalused

Sooviavaldusi kiire interneti 
võrguga liitumiseks saavad 
esitada kõik inimesed üle 
Eesti ning selleks ei pea olema 
Elektrilevi klient. 

Avaldusi kogutakse:
- veebilehe teel, sooviaval-

duse esitamine asub lingil 
https://www.elektrilevi.ee/
kiireinternet 

- kirjalikult osavallakesku-

se sekretäri juures
Sooviavaldusi kogutakse 

2018. aasta augusti lõpuni. 
Elektrilevi poolt rajatav kiire 
interneti võrk on avatud kõi-
gile sideteenuste pakkujatele. 
See tähendab, et interneti-
teenust saavad võrgu kaudu 
pakkuda kõik operaatorid. 
Elektrilevi ise internetitee-
nuseid müüma ei hakka.

Lavassaare sügislaat
Saame kokku, head kauplejad 
ja ostjad 23.09.2018 Lavassaare 
staadionil 9.00-16.00. Kauplema 
oodatakse kõige hea ja parema-
ga – vanavara, käsitöö, toidu-
kaup, aiasaadused, hoidised, 
taaskasutuse kaubad, riidekaup, 
jalanõud jne. 

Laada meeleolu loovad Or-
vapoisid, kes mängivad 12.00-
14.00. Samuti on sel päeval 
avatud Teise Ringi Riiete Kau-
bamaja 11.00-15.00 ja saab osta 
Lavassaare Külaseltsi suveniir-
toodet Turba paid ning juterii-
dest Audru seelikutriibuga kan-
dekotti. Külaselts võtab enda 
kanda osaliselt toitlustamise, 
külalistele pakutakse head ja 
paremat omavalmistatut. Kü-
laseltsi telgis ootavad soojad 
pirukad ja kohv juba kell ka-
heksa hommikul! Kaasatud on 
erinevad toitlustusettevõtted, 
kõht ei jää tühjaks kellelgi. 
Müüakse OÜ Biolan Baltic 

tooteid. Lastele meisterdamise 
töötuba. 

Maanteeamet tuleb laadale 
Pöörleva auto ja stendidega. 
Katseautoks on esiistmete ja 
tavalise sisustusega sõiduauto, 
mis on kinnitatud spetsiaalsele 
alusele, kus seda saab pöörlema 
panna ümber oma telje. Katse 
eesmärk on anda autos istuja-
tele võimalus tunnetada turva-
vöö toimet, kui auto pöördub 
täistiiru.

Stendid- turvavööstend laseb 
inimestel tunnetada turvavöö 
vajalikkust juba väga väikesel 
kiirusel, peatoestend näitab 
õiget vajalikku peatoe kõrgust 
lülisamba vigastuste ennetami-
seks ning kaalustend annab füü-
sika alast aimdust palju kaalume 
kokkupõrke kiirusel.

Hobusõitu teevad Kärbi talu 
hobused. Kindlasti on laada 
loterii Lavassaare muuseum-
külamaja rekonstrueerimise 

toetuseks! 
Saab külastada Lavassaare 

Raudteemuuseumi - tutvuda pü-
siekspositsiooniga ning nautida 
rongisõitu. Muuseum on avatud 
ja ootab külastajaid terve päeva 
9.00 - 17.00.

Suurürituse toetajad on: 
Pärnu Linnavalitsus, Audru 
osavald, MTÜ Eesti Muuseum-
raudtee Lavassaare Raudtee-
muuseum, AS Tootsi Turvas, 
OÜ Ogel, OÜ Biolan Baltic, 

OÜ Massiner, OÜ Hüppa - Liik-
luslinnak ja Laserpark, Tamme 
Talu.

Tule ja naudi koos perega 
kaunist sügispäeva Lavassaares!

Müüjate registreerimine 
on alanud http://vanavaralaat.
blogspot.com/p/registeerumi-
ne.html, e-post: laatvanavara@
gmail.com, tel 5343 2464

Lavassaare Külaselts

Lavassaares muutuvad veehinnad
Lavassaares olid siiani vee-
hinnad kõige madalamad ning 
alates 27.08. 2018 ühtlustatakse 
kõikide piirkondade veehinnad. 
Audru Vallavolikogu 07.04.2016 
määruse nr 11 “Audru ühisvee-
värgi ja -kanalisatsiooni kasuta-
mise eeskiri” § 5 lõigete 1 ja 2 
ning “Ühisveevärgi ja -kanali-

satsiooni seaduse” § 14 lõike 2 
ja § 142 lõike 2 alusel teatab OÜ 
Lavassaare Kommunaal, et ala-
tes 27.08.2018.a. kehtivad OÜ 
Lavassaare Kommunaal tee-
ninduspiirkonnas järgmised 
veeteenuse hinnad.

•	 tasu võetud vee eest 0,875 
eurot/m3

•	 tasu reovee ärajuhtimise 
ja puhastamise eest 1,375 
eurot 7 m3.

Hinnale lisandub käibemaks 
20%.

Hinnad on kooskõlastatud 
Pärnu Linnavalitsuse 02.07.2018 
korraldusega nr 618. Hinna 
korrigeerimise põhjuseks on 

asjaolu, et veehind ei kata ära 
taristu ülalpidamiskulutusi. 
Veel käesoleva aasta lõpus on 
kavas Lavassaare ühisveevärgi 
opereerimine anda AS-le Pärnu 
Vesi. (KH)

Lavassaare muuseum-külamaja sauna avamine
Raba ja raudtee ääres on maja,
mida me teisega segi ei aja.
Siin on meil mõnus ja hubaselt õdus.
Avame ukse – oleme nagu kodus.

Aega on läinud, aga asja on saa-
nud. Nimelt oleme lõpetanud 
Raba tn 3, Lavassaares asuva 
muuseum-külamaja saunapool-
se tiiva rekonstrueerimise ja ka-
tuse paigalduse tööd. Mõlemad 
eelpoolnimetatud tööd viidi ellu 
PRIA toetuste, omaosaluse ja 
heade annetajate ning külaseltsi 
liikmete vabatahtliku töö abil.

Projektitoetuste abil on muu-
seum-külamajal eemaldatud 
vana eterniitkatus ja paigalda-
tud uus katuseplekk Klassik 
(valtsitud tsinkplekk) koos vih-
maveesüsteemidega ning valmis 
on ehitatud hoone läänepoolses 
tiivas leili-, pesemis-, riietus-, 
puhke- ja abiruum ning kaks 
WC-d nii, et saab osutada sau-
nateenust. Samuti on valminud 

söögiruum koos köögiga. Eel-
poolnimetatu on uus kogukonda 
elavdav kogukonnateenus ja on 
suunatud avalikkusele. 

Suur, suur töö ja ilus 
tulemus, meie oleme väga 
õnnelikud! 13.07.2018 toimus 
meie külamaja rekonstrueeritud 
saunapoolse osa avamispidu. 
Meie tänusõnad – projekteerijad 
Aldo Anso ja Henri Projekt OÜ, 
omanikujärelevalve Jaan Moik, 
ehitaja LVeix Ehitus OÜ, katu-
setööd Katuseabi OÜ, elektri-
tööd Brentel OÜ, torutööd Se-
rinus OÜ, annetajad Raimond ja 
Roland Pärn ning Ülle Runnel, 
Pärnu Lahe Partnerluskogu ja 
Audru osavallakeskus. Suured 
tänusõnad kohalikele ettevõtja-
tele – Tõnu Sepik, OÜ Massiner 

ning Valeri Vesselov, AS Tootsi 
Turvas. 

Suured tänud ka kõigile kü-
laseltsi liikmetele, kes on oma 
aega vabatahtliku tööna panus-
tanud ja uskunud selle maja re-
konstrueerimise imedesse ning 
õnnestumisse. 

Imelised uste ja WC-de sildid 
maalis Helje Vaas. Aitäh!

Sauna plaanime avada 
kohalikele alevi elanikele ja 
teistele huvilistele kasutami-
seks reedel 24.08.2018. Saun 
hakkabki olema avatud reede-
ti kell 16.00-19.00 meestele ja 
kell 19.00-21.00 naistele. Sau-
napilet maksab täiskasvanule 5 
eurot ja lastele kuni kuus aastat 
(kaasa arvatud) 3 eurot ning La-
vassaare Külaseltsi liikmetele 3 
eurot. Samuti on võimalus väik-

semateks üritusteks ruume ren-
tida. Ruumide rentimise kohta 
info saamiseks palume pöördu-
da: e-post: merle.lillak@gmail.
com, tel 5343 2464. Septemb-
ris loodame paika saada köö-
gikapid. Projekti „Lavassaare 
muuseum-külamaja kogukonna 
köögi sisustus” rahastatakse ko-
haliku omaalgatuse programmi 
vahenditest summas 2000 eu-
rot ja külaseltsi omaosalus on 
678 eurot. Selle rahaga saame 
külamaja köögi kolme seina 
köögikapid ja eelpoolnimetatud 
projekt ei hõlma köögitehnika 
ostmist.

Hüva leili saunalistele ja tul-
ge meile Lavassaarde uut sauna 
uudistama!

Lavassaare Külaselts

Lavassaare Külaselts tänab ilusate uute viitade eest 
Jõõpre Kooli tüdrukuid, direktor Mati Sutti ja õpilas
malevlasi. Aitäh!
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Audru Lasteaed

Koolide ja lasteaedade lõpetajad 2018

Audru Vikerkaare lasteaia Sinisest rühmast asusid kooliteele: Agor Teearu, Jesper Sepa, 
Marta Maria Morrisson, Arianna Vaet, Mariel Sõber, Mirtel Mihkelstein, Mattias Savi, Hen
ri Kaljula, Armin Kaunissaar, Konstantin Klink, Taaniel Leemets, Remo Pikkur, Kaspar 
Sepa, Pärt Leiner. Rühma õpetajad: Kati Aasmaa, wMaria Jääger, Ülle Vaino

Audru Männituka lasteaia Sajajalgse rühmast asusid kooliteele: Anneteli Jõns, Loora 
Kurkul, Andra Palu, Kerli Künnapas, Mari Ann Sutt, Sandra Luik, Laura Lensment, Ca
sandra Vaher, Rasmus Raudkivi, Gregor Järvekülg, Brandon Leinasaar, Kenneth Järve
külg, Kaspar Reepalu, Hans Marten Hansen, Ranol Jäärats, Marten Karotamm, Robert 
Pink, Kenert Kaljura. Rühma õpetajateks olid: Aive Sallo, Tea Pelovas, Sirje Eensalu

Klassis oli meid 12 – 8 poissi ja 
4 tüdrukut.

Üheksa aasta jooksul oli 
palju huvitavaid ettevõtmisi – 
sportimist, võite vabariiklikel 
ja maakondlikel võistlustel, 
tublisid õppijaid, olümpiaadidel 
edukat osalemist, palju ilusaid 
töid joonistamises, käsitöös ja 
tehnoloogiaõpetuses. Sõitsime 
kardiga, matkasime, reisisime – 
Soome, Rootsi, Lätti, Leetu ja 

muidugi kodumaa huvitavates 
paikades. Ja palju muid toredaid 
tegemisi. Õpilased ise arvasid, 
et koolis sai palju nalja ja õpe-
tajad väga ei seganud! Rõõmus 
meel ja positiivne eluhoiak ongi 
elus väga tähtsad.

Meelde jäävad: naerusuine 
ja super joonistaja Marleen, 
tubli õppija Marili, sõnakas 
Marii-Rous, sportlik ja tubli 
Liina, tagasihoidlikud viisa-

kad ajaloohuvilised Kardo ja 
Markus, krutskeid täis töökas 
Leo, rõõmsameelne naljamees 
Jan Markkus, tugev ja sportlik 
Clyde, tagasihoidlik Valdur, 
muhe jutumees Grant, alati nae-
rusuine humoorikas Ako-Robi.

Hüvasti Jõõpre Kool, ees 
ootavad uued teed! Mingu teil 
hästi!

Klassijuhataja 
Marika Vahter

Jõõpre Kooli 9. klass

Lavassaare Lasteaia lõpetasid 
ja alustavad sügisel kooliteed 
Jõõpre Koolis (vasakult):

Kauri Kurberg – oled uu-
dishimulik ja hästi iseseisev 
noormees;

Roger Hiiemäe – oled loov 
ja rikka fantaasiaga noormees, 
sinu lemmikmänguks oli „ko-

dumäng”. Sa ütlesid, et Sinust 
saab tulevikus hea issi;

Roland-Sander Ploom – 
oled sõbralik ja hästi seltsiv 
noormees, sinu energiat jätkub 
kõikjale;

Damian Saarman – oled 
alati energiast pakatav rõõmu-
rull. Armastad palju kallistada.

Poistega tegelesid läbi aas-
tate õpetajad Monika Voolaid, 
Liina Matthiesen, Eneken Vald-
maa ja Sirje Ojala.

Ilusat kooliteed!

Maie Kalbus
Jõõpre Kooli Lavassaare 

Lasteaia õppejuht

Lavassaare Lasteaed

Lindi Kool

Nii ulmeline, kui see ei tundu, 
armas klass, aga meie koosole-
mise aeg Lindi koolis on läbi. 

Millistena te mulle klassi-
juhatajana olete meelde jää-
nud: fantastilised organisaa-
torid, tublid lauljad, näitlejad 
ja sportlased. Teie seltskond 
oli ütlemata aktiivne ja tegus, 
kus vaheldusid suured teod ja 
tegematajätmised, rõõmud ja 
pahandused, võidud ja kaotu-
sed. Kõike, mida ühes tegusas 
klassis olla saab.

Carmen. Meie klassi tarkpea. 
Teeb kõike hästi, mida ta teeb 
ning alati teab, mida räägib. 
Oma suurepärase huumori-
meele ja sõnaosavusega tekitab 
lausa kadedust.

Anžeelika.	Kui	leiab	midagi	
põnevat või huvitavat, lähevad 
tema silmad kiirelt särama. Teeb 
seda, mida ise tahab, õpetusest 
suurt ei pea. On abivalmis ja 
sõbralik. 

Sirelin. Nagu välk ja päike. 
Äkiline, tujukas, võimas, kuid 
samas särab kui päike, on tubli 
ja armas. Seisab alati enda eest. 
Tihti läheb appi ka abivajajale 
ning toetab endast nõrgemat. 
Tormiline ja tegus kui meri.

Kaari. Väga aktiivne spor-
ditüdruk. Ei ole spordiala, mis 
teda ei innustaks. Kergejõustik, 
võimlemine, tants, jalgpall. Ja 

suur armastus hobuste ja ratsa-
spordi vastu. Koolis jääb silma 
ilusa lauluhääle ja väga hea näit-
lemisoskusega.

Liisbet. Südamik ja armas 
klassiõde. Ta on eeskujulik 
õppimises ja käitumises. Tema 
suur armastus on hobused ja 
ratsasport. Sassi tall on tema 
teine kodu. 

Mariliis. Mariliis laulab hästi 
ja on aktiivne näiteringi liige. 
Oma püüdlikuse ja korralikku-
sega on ta teistele klassikaaslas-
tele eeskujuks. 

Eliise. Naerusilmne ja kel-
mikas tüdruk, kes hoolib oma 
klassikaaslastest. Alati rõõmsa-
meelne. Tagasihoidlikum, kuid 
see-eest suure südamega.

Anastassia. Särtsakas ja ak-
tiivne, kes ei jää teistele alla ei 
koolipingis ega staadionil. Tal 
on oma sõbrad ja oma arvamus. 

Jörgen. Poiss, kes viitsib 
õppida. Tema peale võib kin-
del olla. On kohusetundlik ja 
muhe sõber. Teeb absoluutselt 
kõike hästi. On järjekindel ja 
sammub sihikindlalt oma ees-
märgi poole.

Danil. Naljamees. Teeb spor-
ti ja ajab oma rida. Kui on mõni 
üritus, siis on ta kohal. Vähe-
malt võitleb selle eest. Saab läbi 
just nendega, kellega parajasti 
läbi saada on vaja. 

Rainis. Siiras ja armas. Meie 
klassi nr 1 jalkamees. Tubli 
õppetöös ja hea kaaslane sõp-
radele.

Steven. Noormees, kellel 
on olemas oma arvamus ja sei-
sukoht. Oma tegemistes väga 
kohusetundlik. Meisterlik näi-
teringi näitleja. Aus ja õiglane, 
kes ei jäta sõpra hätta. Ei ole 
poiss, kes istuks kaua laua taga. 
Ta tahab joosta, hullata – tunda 
põnevust igas päevas.

Andero. Kunagi ei tea, kui-
das ta võib reageerida, kuid 
kindlasti väljendab oma tundeid 
häälekat ja elava miimikaga. 
Jalkaplatsil on kõva tegija. Alles 
otsib oma kohta siin elus.

Ühise perena koosoldud 
aastad Lindi koolis on lõppenud. 
Nüüd tuleb leida järgmine uks, 
seda paotada ja avastada kõike, 
mida elu pakub.

Soovin, et te saaksite võima-
likult kiiresti ja valutult nendega 
kohaneda. 

… ja kuigi te lapsed tuhinas 
suures

põnevust otsima lähete uues,
kaasas teil olgu minekurajal
meie poolt antud tarkusekaja.
Meeldivat sooja suve ja edu-

kat uut algust uues koolis!

Õnn kaasa!
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Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 5621 1253. Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil ajaleht@audru.ee. 
Artikli sisu õigsuse eest vastutab artikli autor. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Toimetus: Maris Moorits, 
Sirje Suurevälja, Peep Tarre. Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint

Tel. 505 9868

Õnnitleme 
vastsündinuid!
NORA-SOFIA TARRE 11.06.2018
KRISTELLE KUNTO 22.06.2018
ARTON NIKLUS 11.07.2018
MONA RÄTSEP 10.07.2018
KRIS ORAV 15.07.2018
BEN BRENEK PETROV 23.07.2018
KRISTELLA TÜRKSON 27.07.2018
RANEL IRMANN   30.07.2018

 1. rida (vasakult): Madlike Eljand, Liisa Usta, Mairin Toodo, Eliise Ristimets, Lisette 
Välja, JetteKristhin Kurg, Lisette Kaelep, Merje Nõumees, Hanna Marit Korn, õpetaja 
Pille Raudla
2. rida: Henri Saunanen, MarkRoland Taggo, Morgan Remy Sqanto Leies, Sander 
Šapkin, Aaron Aasa, Gemo Tasane, Aleks Laagus, Margus Põldvee, õpetaja Evi Kla
mas, õpetaja Jarmo Tael
3. rida: Ülari Viljak, Vladimir Danelyuk, Ats Põldmaa, Marko Nurk, Kenter Leas, Egert
Ervin Messek, Jakob Jääger, Hans Robin Pelisaar, Aron Teearu

15. juunil lõpetas Audru Kooli 
26 õpilast, kes on nii mõneski 
mõttes erilised oma erisugus-
te iseloomude ja oskustega. 
Nende seas on edukaid olüm-
piaadidel osalejaid, andekaid 
kunstnikke, tublisid sportlasi, 
julgeid esinejaid. On ka neid, 
kes oma naljadega hoidsid nii 
kaasõpilastel kui õpetajatel 
meeleolu rõõmsa.

Märkimisväärne on ka see, 
et mõlemale klassijuhatajale 
(Pille Raudlale ja Jarmo Tae-
lale) olid nad esimesed. Kum-

malgi polnud varem päris oma 
klassi olnud. 

Õpilased ütlesid oma lõ-
pukõnes, et nendega on olnud 
raske: õpetajad on pidanud 
kannatama nende tujude ja 
pahanduste pärast, kuid siiski 
said nad põhihariduse oman-
damisega hakkama. Kolm 
nendest olid eriti tublid ja 
lõpetasid kooli kiituskirjaga: 
Eliise Ristimets, Lisette Välja 
ja Margus Põldvee. 

Seda lendu iseloomustab 
veel ka see, et kõigil on sel-

ge siht silme ees, mida peale 
Audru Kooli lõpetamist edasi 
teha. Mõned jätkavad güm-
naasiumis, teised kutsekoolis. 
Klassijuhatajatele teeb erilist 
rõõmu see, et suurem osa õpi-
lastest jätkab õpinguid seal, 
kuhu nad esimese valikuna 
soovisid minna.

Soovime neile edu ja seda, 
et nende unistused täituksid! 

Pille Raudla
Audru Kool

Audru kool

Lindi Lasteaed

Ühel kenal kevadpäeval 
kasvasid Sa suureks, lasteaed 
jäi väikseks Sulle ning lahkud 
tema juurest... (Maris Umboja)

ORM – tasakaalukas ning 
edasipüüdlik poiss. Sõbralik 
ning alati rõõmsameelne.

EMMALIISA – aktiivne ja 
alati sõbralik tüdruk. Meeldib 
väga sporti teha. 

MARIE – naerusuine ja 
asjalik tüdruk, kellele meel-
dib väga meisterdada ning 
joonistada. 

LIISBET – sõbralik ja 
rõõmsameelne tüdruk. Tähele-

panelik ning teistele eeskujuks. 
PAULINE KRISTINE 

– sõbralik ja tasakaalukas 
t üd r u k ,  ke s  a r m a s t ab 
joonistada ning meisterdada.

ROBERTO – sõbralik ning 
nutikas poiss, kes armastab le-
gosid ning dinosauruseid.

MEERI HELMI – armas 
ja naerusuine tüdruk, kes on 
kõigi sõber. Meeldib mängida 
legodega ning joonistada ja 
meisterdada.

RAGNAR – vaikne ja tasa-
kaalukas poiss. Sõbralik ning 
armastab uurida raamatuid. 

JANELLE – vaikne ja tai-
bukas tüdruk, kes uurib huviga 
raamatuid ning on hea mäluga. 

ANNIKA – abivalmis ja 
sõbralik tüdruk, kes armas-
tab joonistada ja lauamänge 
mängida.

SANDRA – väga aktiivne, 
sportlik ja sõbralik tüdruk. 
Särasilmne tulesäde.

Soovime Teile mõnusat 
kooliteed ja ikka pärituult 
purjedesse...

Õpetajad 
Anu, Kärt, Elerin

Teab numbreid, tähti Calvin-
Andreas nüüd uhkelt loeb.
Spordib judotrennis Calvin-
Andreas on talle toeks.
Kiirelt jookseb võidu Calvin-
Andreas ei maha jää.
Koos nad teevad ratast, palli
mängides nii möödub päev.

Luuletusi oskab Calvin -
Andreas hästi viisi teab.
Esineda julgeb Calvin-
Andreas sõnu meeles peab.
Väga ootab kooli Calvin-
Andreas taas end kampa seab.
Kõike koos on teha sünnis –
On TUBLI POISS, kes nime 
seob.

Kallis CALVIN-ANDREAS, 
soovime sulle toredat kooliteed.
 

Aruvälja Lasteaed

Siis, kui oled nõnda suur, et kooligi 
võid mina! 
On Sul kahtlemata õigus kohe sinna 
minna!

Head kooliteed armsad LISETTE LASN, 
SANDRA REINHOLD, BRENNET 
AVAMERE JA KARL ARTUR ILJIN!

 

Jõõpre Lasteaed

 Jõõpre Kooli põhikooli 
ÕPPEAASTA AVAAKTUS 

LAUPÄEVAL, 1. septembril 
algusega kell 9.30.

2+2
12-3

3
9

7
32 2

Järgneb klassijuhataja 
tund.
Toitlustamine 
algab 3. septembril 
(hommikupuder, 
lõunasöök ja 
pikapäevatoit)
 




