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Lavassaare postkontor puhkab 
septembri lõpuni

Perioodil 17.09-28.09.2018 on 
Lavassaare postkontor ajutiselt 
suletud. Eesti Post tagab siiski 
postiteenuse kättesaadavuse 
klientidele ka postiasutuse aju-
tise sulgemise ajal. Kliendid 
saavad kasutada kõiki posti-
teenuseid asenduspostiasutuses 
Audru postkontoris või tellida 

kirjakandja koju/tööle. Lavas-
saare postkontorit asendab ja 
väljastab saadetisi Audru post-
kontor, asukohaga Pärna allee 7.

Audru postkontori lahtiole-
kuajad:

E,T 9:00-18:00
K-R 9:00-16:00
L,P suletud

Erateede omanikud saavad taas 
kruusa taotlemiseks avaldusi 

esitada
Enne Audru, Paikuse ja Tõsta-
maa valdade ühinemist Pärnu 
linnaga jagati erateeomanike-
le tasuta kruusa üksnes Aud-
ru vallas, nüüd otsustas Pärnu 
linnavolikogu seda teha kõigis 
ühinenud omavalitsuse haja-
asustusega piirkondades.

„Üks ühinemise eesmär-
kidest oli parimate praktikate 
juurutamine. Audrus on era-
teedele kruusatoetust eralda-
tud juba üle kümne aasta,“ 
rääkis Pärnu abilinnapea, en-
dine Audru vallavanem Siim 
Suursild.

Volikogu määruse koha-
selt saab kruusa eraldamist 
taotleda üks kord kolme aasta 
jooksul rahvastikuregistri jär-
gi Pärnu linna hajaasustusega 
piirkonnas elav eratee omanik. 
Enne taotluse esitamist peab 

ta tee äärest eemaldama liik-
lemist ja kruusa laotamist ta-
kistava võsa ja muu taimestiku. 
Kruusatoetuse taotlemiseks 
tuleb täita Pärnu linna veebi-
lehel avaldatud taotlus ja saata 
see hiljemalt 3. oktoobriks e-
posti aadressil linnavalitsus@
parnu.ee. Kes eelistab taotlust 
ise kohale tuua, võib selle viia 
osavallavalitsusse (Audru, Pär-
na allee 7).

Taotlusi rahuldatakse pin-
gerea alusel eelarveliste vahen-
dite piires. Kruusa eraldatakse 
20 tonni sajameetrise eratee 
lõigu kohta, kuid mitte rohkem 
kui sada tonni ühe taotleja ja 
eratee kohta. Kruusa veo ja tee-
le laotamise korraldab taotle-
ja, kattes kõik töödega seotud 
kulud. (KH)

Pärnu linna ettevõtlustoetuse  
III taotlusvoor on avatud

Pärnus tegutsevad ettevõtted 
saavad esitada Pärnu Linnava-
litsusele taotlusi toetuse saami-
seks. Taotluse esitamise tähtaeg 
on 30. september.

Ettevõtlustoetust saab ka-
sutada eksperdi kaasamiseks 
toote- ja teenusearenduse ning 
tehnoloogiaalasel nõustamisel, 
toote- ja teenusearendusprojek-
tide koostamiseks, ekspordi-
plaanide koostamiseks, turu- ja 
tasuvusuuringute läbiviimiseks, 
tööalasteks täiendkoolitusteks, 
koolitusvisiitideks, välis- ja 
sisemesside külastamiseks ja 
nendel osalemiseks ning eks-

portturgudele suunatud turun-
dustegevusteks.

Toetussumma alammäär on 
1000 eurot ja ülemmäär 5000 
eurot taotleja kohta ning taot-
luse eelarves peab olema näi-
datud omafinantseering, mis 
moodustab vähemalt 30% pro-
jekti kogumahust. Projekt tuleb 
ellu viia 12 kuu jooksul alates 
toetuse eraldamise otsusest. 
Toetuste eraldamise otsustab 
ekspertkomisjoni ettepanekul 
linnavalitsus hiljemalt 22. ok-
toobriks. Lisainfot on võimalik 
leida Pärnu linna kodulehelt 
www.parnu.ee. (KH)

Volikogu kehtestas laienenud 
Pärnus ühtse reklaamimaksu

Pärnu linnavolikogu kehtestas 
laienenud Pärnu territooriumil 
ühtsed reklaamimaksu määrad, 
mis jõustuvad 1. Oktoobrist 
2018.

Reklaamimaksu suuruseks 
on Audru alevikus ning Pär-
nu-Lihula maanteest 20 meetri 
ulatuses 40 eurosenti päevas. 
Mujal osavalla territooriumil 
tuleb tasuda poole vähem ehk 
20 eurosenti päevas. Seni oli 
reklaamimaks Pärnu linnas 0,38 
senti päevas, Audru osavallas 
reklaamimaksu ei kehtestatud.

Maksumäär ühistranspordi-
vahendil eksponeeritud reklaa-
mi eest on kolm eurot kogu ühis-
transpordivahendi kohta päevas 
või 1,5 eurot ühe reklaamikülje 
kohta päevas. Haagistele paigal-
datud ja enne reklaamiloa väl-

jastamist eksponeeritud reklaam 
maksustatakse kolmekordselt.

Maksust on vabastatud 
kuulutused, mis paigaldatakse 
osavallakeskuste poolt selleks 
ette nähtud kohta ja millega ei 
edastata kommertsiaalset teavet. 
Samuti ei maksustata mittetu-
lundusühingute, teatrite, kinode, 
muuseumide, näituste, kultuuri-, 
spordi-, heategevuslike ja ühis-
kondlike ürituste reklaame. Tasu 
ei tule maksta kinnisel territoo-
riumil toimuva avaliku ürituse 
või ühistranspordivahendi sees 
eksponeeritava reklaami eest 
tingimusel, et reklaam pole suu-
natud avalikkusele väljaspool 
kinnist territooriumi ega ühis-
transpordivahendit. Bussioote-
kodade reklaami kohta on lin-
navalitsusel eraldi leping. (KH)

Volikogu ühtlustas laienenud 
Pärnus sotsiaaltoetused

Alates 1. jaanuarist 2019. a. 
on ühinenud Pärnus sotsiaal-
toetused ühtsel tasemel. Pärnu 
linnavolikogu kehtestas toetu-
sed, mis jagunevad universaal-
toetusteks, mida makstakse 
kõigile omavalitsuse elani-
kele seoses konkreetse kulu 
või sündmusega ja leibkonna 
sissetulekutest sõltuvateks 
toetusteks. 

Sissetulekust sõltumatuid 
toetusi on 12: sünnitoetus (500 
eurot lapse kohta), esimesse 
klassi mineva lapse toetus (100 
eurot lapse kohta), puudega 
lapse hooldaja toetus, täisea-
lise puudega isiku hooldaja 
toetus, hoolduspere toetus, 
asendushooldusel viibiva lapse 
toetus, järelhooldusel viibiva 
isiku toetus, lasteaia sõidutoe-
tus, matusetoetus (250 eurot), 
juhtkoera ülalpidamise toetus, 
leinatoetuslaagris osalemise 
toetus ja Tšernobõli aatomi-

elektrijaama likvideerimisel 
osalenud isikute toetus.

Leibkonna sissetulekust 
sõltuvad koolieelse lasteasu-
tuse ja koolitoidu eest tasumise 
toetus, hooldustoetus, huviha-
riduse ja huvitegevuse toetus, 
eluruumi kohandamise toetus 
ja lisatoetus.

„Sotsiaaltoetuste korrad 
olid endistes omavalitsustes 
küllaltki erinevad ja volikogu 
arutas uut korda väga põhjali-
kult kahel lugemisel. Tegemist 
on väga nüansirikka valdkon-
naga, seetõttu tuli aruteludes 
kohati ette ka mittemõistmist. 
Kahe lugemise vahel täienes 
kord osavalla töötajatele suure-
ma kaalutlusõiguse andmisega. 
Ühtsete aluste kehtestamine oli 
vajalik, sellega tagatakse sot-
siaalvaldkonna läbipaistvus ja 
võrdsed võimalused kõigile,“ 
kõneles abilinnapea Marko 
Šorin. (KH)

Õpilaste tasuta sõit liinibussides 
kodu ja kooli vahel 

Kuigi ühtne piletisüsteem Pär-
numaal on kestnud juba alates 
1. juulist, tekitab see kodudes 
endiselt küsimusi, millele vas-
tuseid alati pole.

Ühtse piletisüsteemiga on 
antud tasuta sõiduõigus maa-
konna bussiliinidel kõigile alla 
20-aastastele isikutele, sõltuma-
ta nende elukohast ning Pärnu 
linnaliinidel kõigile Pärnumaal 
rahvastikuregistrijärgset elukoh-
ta omavatele õpilastele.

Tasuta sõiduõigus saadakse 
isikustatud bussikaardi validee-
rimisega bussis. Uusi kaarte vaja 
ei ole, sobivad kõik seni kasutu-
sel olnud isikustatud bussikaar-
did, sh e-õpilaspiletid.

Kui bussikaarti juhuslikult 
kaasas pole, tuleb maaliinide 
bussides tõendada bussijuhile 
oma vanust ja isikut muul moel 
ning bussijuht väljastab paber-

kandjal 0-pileti. Vanust ei pea 
tõendama silmnähtavalt alla 
14-aastased lapsed. Bussikaardi 
või soodustatud isiku staatuse 
puudumisel tuleb linnaliini-
bussides osta pilet. Isikustatud 
bussikaardiga saab ümber istu-
da maaliinidelt linnaliinidele 
ja vastupidi. Iga kord, kui bussi 
vahetatakse, tuleb bussikaart si-
senemisel uuesti valideerida. Pa-
berkandjal piletiga ei saa ümber 
istuda maaliinidelt linnaliinidele 
ja vastupidi

Kui õpilane kasutab sõitu-
deks ainult Pärnumaa avalikke 
bussiliine, ei ole reeglina vajalik

õpilastele kodu ja kooli vahe-
listeks sõitudeks sõidukordade 
taotlemine.

Bussikaarti saab isikustada 
piletimüügikohtades või inter-
netis: https://parnu.pilet.ee (KH)

Elukohaandmeid muutmata 
jättes kaotate soodustused 

Uuest aastast kustutatakse rah-
vastikuregistrist nende pärna-
kate aadressid, kes pole pärast 
kolimist enda uuest elukohast 
teada andnud ja kelle aadress on 
registrisse kantud omavalitsuse 
täpsusega. Nii registreeriti ini-
mese aadress siis, kui varasema 
eluruumi omanik soovis üürni-
ku välja kirjutada, kuid regist-
rile polnud teatatud isiku uuest 
elukohast (Pärnus 830 inimest). 
Sellised inimesed säilitasid elu-
kohast sõltuvad soodustused, 
kuigi tegelikult võis nende uus 
elukoht olla väljaspool Pärnut. 
Näiteks on rahvastikuregistri 
järgi Pärnus registreeritud ini-

mestel võimalik odavamalt par-
kida ja bussipileteid osta, saada 
sünni- ja muid toetusi. Last ei 
pruugita kooli või lasteaeda 
võtta, kui tema elukohaandmed 
puuduvad. Sissekirjutuseta ini-
mesed ei saa valida ega näiteks 
juhiluba pikendada. Enda rah-
vastikuregistrijärgset elukohta 
on võimalik vaadata, sisenedes 
ID-kaardi, mobiili ID või mõne 
panga kaudu riigiportaali eesti. 
ee. Kui selgub, et teil on sisse-
kirjutus uuendamata, võib seda 
teha riigiportaalis eesti.ee või 
omavalitsusse kohale minnes. 
(KH)

Pärnu linna aasta noor õpetaja 
on Sten Sang

Pärnu linnavalitsus määras aas-
ta haridustöötajate preemiaid 
ning aasta noore õpetaja nime-
tus omistati Jõõpre ja Audru 

koolide õpetajale Sten Sangale. 
Preemia  antakse üle õpetajate 
päeval, 5. oktoobril Pärnu kont-
serdimajas. (KH)

Perioodikaardiga saab 
soodsamalt parkida

Laienenud Pärnu elanikud saa-
vad osta 70 € maksvaid üheksa 
kuu parkimiskaarte, millega 
võib 1. septembrist 31. maini 
parkida Pärnu linnale kuuluvatel 
avalikel parkimisaladel 26 sendi 
eest päevas. „Kuna üheksa kuu 
parkimiskaart kehtib ükskõik 
mis ajal ostes septembri algusest 
mai lõpuni, tasub see muretseda 
enne septembri algust. Alates 
novembrist või detsembrist on 
mõttekam juba 32 euroseid ko-
halike elanike kvartalikaarte 
osta,“ ütles abilinnapea Siim 
Suursild. 32 ja 70 eurot maks-
vaid parkimiskaarte saavad osta 
B-kategooria sõiduki omanikud, 
kes on liiklusregistrisse kantud 
sõiduki omanikuna, vastutava 
kasutajana või kasutajana ja 
kelle rahvastikuregistrijärgne 
elukoht on Pärnu linn (koos 
osavaldadega). 32 eurost kolme 
kuu kaarti on mugav kasutada 

näiteks suvel ranna rajoonis 
ja kesklinnas parkimiseks. 
Pärnakatel, kes soovivad aas-
ta läbi muretult parkida, on 
veelgi kasulikum osta lisaks 
suvel kasutatavale kvartali-
kaardile talveperioodi üheksa 
kuu kaart. Mõlemaga parkides 
maksab aasta aega parkimist 
102 eurot ehk suvel 35 ja talvel 
26 senti päevas. Eraparklates 
Pärnu linna perioodikaardid 
ja üksikpiletid ei kehti. Linna 
tasulistel parkimisaladel on 
parkimine tasuline kesklinnas 
aasta läbi tööpäeviti kell 8-18 
(parkimiskellaga esimene tund 
tasuta). Sooduskaarte müüb Pär-
nu Haldusteenused. Ostusoovi 
võib saata veebiaadressil https://
haldusteenused.ee/parkimisloa-
ostutaotlus-2/. 

Teet Roosaar 
Pärnu linnavalitsuse 

meedianõunik 

Tasuta sõitjate ring laienes 
Pärnu linnavolikogu otsustas, 
et Pärnu linna bussiliinidel 
võivad tasuta sõita ka Pärnu-
maa omavalitsustesse sisse 
kirjutatud represseeritud ning 
keskmise ja raske puudega 
pärnumaalased. Seni võisid 
Pärnu linnabussides tasuta 
sõita eelkooliealised lapsed, 
kaitseväe ajateenijad, puude-
ga kuni 18-aastased isikud ja 
nende saatjad, sügava puudega 
isikud, raske nägemispuudega 
isikud ning sügava puudega või 

raske nägemispuudega isiku 
saatjad. Neile lisandusid Pär-
numaa omavalitsustesse sisse 
kirjutatud 65-aastased ja va-
nemad isikud, pensionärid ja 
töövõimetuspensionärid, õpi-
lased ja üliõpilased, eestkoste 
all olevad isikud ning nelja- ja 
enamalapselise pere liikmed. 
Maakonnaliinidel kehtivad 
maanteeameti soodustused 
ning seal represseeritud ning 
keskmise ja raske puudega isi-
kud tasuta sõita ei saa. (KH)

Audru segakoor ootab oma 
ridadesse uusi lauljaid

Juba 16. hooaega alustav Audru 
segakoor alustab taas hooaega. 
Kuna tulemas on uhke juubeli-
laulupidu, oodatakse uusi laul-
jaid igasse häälerühma. Eriliselt 
on oodatud meeshääled ning 
lisaks tunneb koor puudust ka 

säravatest sopranitest. Koori 
juhendavad ja dirigeerivad 
Tiia Tamm ja Annely Kunin-
gas. Kooriproovid toimuvad 
esmaspäeviti kell 18.00 Audru 
Koolis. (KH)
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Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 
istungitest

6. august
•	 Väljastati ehitusluba Pap-

saare küla, Kullimänniku 
tee 38 üksikelamu püstita-
miseks.

•	 Väljastati ehitusluba Pap-
saare küla, Palmimetsa 
tee 6 üksikelamu püstita-
miseks.

•	 Väljastati ehitusluba Pap-
saare küla, Lõvisüda tee 14 
üksikelamu püstitamiseks.

13. august
•	 Linnavalitsuse reservfon-

dist eraldati: 1000 eurot 
MTÜ-le Rahvatantsuselts 
Pastlapaar 13.10.2018 Pai-
kuse osavallas toimuva 
rahvusliku peo korralda-
miseks; 2000 eurot Pärnus 
31.08.2018 toimuva Koo-
lirahu ürituse korralda-
miseks.

•	 Aktsiaselts Pärnu Vesi akt-
siakapitali suurendamine. 
Otsustati suurendada AS 
Pärnu Vesi aktsiakapitali 
549 996,80 võrra 85 937 
nimelise aktsia nimiväär-
tusega 6,40 eurot väljalask-
mise teel.

•	 Otsustati taotleda Pärnu 
linna kasuks isikliku kasu-
tusõiguse seadmist Pärnu 
maakonnas Pärnu linnas 
Audru alevikus asuvatele 
järgmistele kinnistutele: 
Pihlaka tn 12 kinnistule – 
kinnistusregistriosa num-
ber 804706, pindala 1321 
m², isikliku kasutusõigus-
ala suurus 166 m²; 
Tiigi tn 11 kinnistule – kin-
nistusregistriosa number 
882906, pindala 1384 m², 
isikliku kasutusõigusala 
suurus 205 m².

•	 Otsustati taotleda Pärnu 
linna kasuks isikliku kasu-
tusõiguse seadmist Pärnu 
maakonnas Pärnu linnas 
Audru alevikus asuvatele 
järgmistele kinnistutele: 
Pihlaka tn 38 kinnistu-
le – kinnistusregistriosa 
number 2380106, katast-
ritunnus 15903:004:0098, 
sihtotstarve elamumaa, 
pindala 1255 m², isikliku 
kasutusõigusala suurus 
174 m²; 
Pihlaka tn 40 kinnistule – 
kinnistusregistriosa num-
ber 978006, katastritunnus 
15903:004:0072, sihtotstar-
ve elamumaa, pindala 1200 
m², isikliku kasutusõigus-
ala suurus 130 m²;
Tiigi tn 37 kinnistule –kin-
nistusregistriosa number 
978806, katastritunnus 
15903:004:0075, sihtotstar-
ve elamumaa, pindala 1182 
m², isikliku kasutusõigus-
ala suurus 129 m²;
Tiigi tn 35 kinnistule – kin-
nistusregistriosa number 
959006, katastritunnus 
15903:004:0078, sihtots-
tarve elamumaa, pindala 
1276 m², isikliku kasutus-
õigusala suurus 192 m².

•	 Otsustati määrata Pärnu 
linnas Lemmetsa külas 
asuva liikluspinna nimeks 
Tiidu tee.

•	 Otsustati määrata Pärnu 
linnas Lavassaare alevis 
asuva ühissõidukipeatuse 
nimeks Raudteemuuseum.

•	 Linnavolikogu istungile 
suunati eelnõu tunnista-
da Audru Vallavolikogu 
07.04.2005 otsusega nr 
311 kehtestatud Aabrami-
Enno-Metsa ja Metsanurga 
kinnistu detailplaneering 
osaliselt kehtetuks Pap-
saare külas Lõvisüda tee 
23 kinnistu osas.

•	 Loa andmine projektis 
osalemiseks ja varaliste ko-
hustuste võtmiseks seoses 
projektiga „Tänavavalgus-

tuse taristu renoveerimi-
ne Pärnu linnas II etapp”. 
Linnavolikogu istungile 
suunati eelnõu lubada 
Pärnu Linnavalitsusel võtta 
varalisi kohustusi „Täna-
vavalgustuse taristu reno-
veerimine Pärnu linnas II 
etapp“ projekti omafinant-
seeringuga kuni 2 000 000 
eurot Pärnu linnaeelarvest 
aastatel 2019 kuni 2023.

17. august
•	 Linnavolikogu istungile 

suunati eelnõu kehtestada 
haridus-, noorsoo-, kul-
tuuri- ja spordiprojektide 
toetuse andmise kord.

•	 Linnavolikogu istungile 
suunati eelnõu tunnistada 
kehtetuks Audru Vallavo-
likogu 09.04.2015 määruse 
nr 8 „Audru valla „Aasta 
õpetaja“ statuut“.

21. august
•	 Otsustati kehtestada Pärnu 

linna haridus- ja noorsoo-
preemia määramise kord.

•	 Otsustati kinnitada Aud-
ru Kultuuri- ja Spordikes-
kuse töötajate koosseis 
alates 1. septembrist 2018 
järgmiselt: ametikoht/ame-
tikohtade arv: Direktor 1, 
Muuseumi varahoidja 1 
,Administraator 3, Koris-
taja 1, KOKKU: 6.

•	 Otsustati välja anda ehitus-
luba Pärnu linn, Papsaare 
küla, Lõvi tee 19 kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks 
koos ehitise teenindami-
seks vajaliku veevarustu-
se, reoveekanalisatsiooni 
ja elektrivarustuse raja-
misega.

•	 Otsustati anda nõusolek 
Elektrilevi OÜ-le tehno-
rajatise ehitamiseks ja 
tähtajatu isikliku kasutus-
õiguse seadmiseks Pärnu 
linna kinnisasjale Pärnu 
maakond, Pärnu linn, 
Audru alevik, Lihula mnt 
10//12 (kinnistusregistriosa 
number 200850, katastri-
tunnus 16001:001:0039, 
sihtotstarve ühiskondlike 
ehitiste maa/elamumaa, 
pindala 51955 ruutmeetrit). 
Isikliku kasutusõigusala 
suurus on 297 ruutmeetrit.

•	 Otsustati taotleda Pär-
nu linna kasuks isikliku 
kasutusõiguse seadmist 
Pärnu maakonnas Pärnu 
linnas Papsaare külas asu-
vale Pääsu tee 14 kinnis-
tule – kinnistusregistriosa 
number 3132706, katast-
ritunnus 15904:003:1308, 
sihtotstarve elamumaa, 
pindala 1510 m², isikliku 
kasutusõigusala suurus 
80 m².

•	 Audru alevikus ratsaspor-
di- ja puhkeala osalise 
detailplaneeringu vastu-
võtmine. Linnavolikogu 
istungile suunati eelnõu 
võtta vastu Audru alevikus 
ratsaspordi- ja puhkeala 
osaline detailplaneering.

27. august
•	 Otsustati välja anda ehitus-

luba Pärnu linn, Lindi küla, 
Tamme kinnistule (katast-
ritunnus 15905:004:0298) 
külmhoone püstitamiseks 
koos ehitise teenindami-
seks vajaliku veevarustu-
se, reoveekanalisatsiooni 
ja elektrivarustuse raja-
misega.

•	 Audru Kultuuri- ja Spordi-
keskuse direktori ametisse 
kinnitamine. Otsustati kin-
nitada alates 1. septembrist 
2018 Audru Kultuuri- ja 
Spordikeskuse direktoriks 
Jekaterina Põldots.

Audru suvilaalad saavad 
tsentraalse joogivee

Pärnu linnavalitsus suurendab 
AS Pärnu Vesi aktsiakapitali 
549 997 euro võrra, et alustada 
Audru osavalla Muti ja Tiigi 
suvilaalade ühisveevärgiga 
ühendamist.

Abilinnapea Siim Suur-
silla sõnul on suvilaalade 
ühisveevärgi ja -kanalisat-
siooniga ühendamiseks kavas 
kulutada kaks miljonit eurot. 
„See on alles esimene etapp, 
nelja aasta jooksul investeeri-

takse kaks miljonit. Selle aasta 
raha eest jõuab teha kaks-kolm 
tänavat,“ selgitas Suursild.

Ehituseks kuluva ligi poole 
miljoni euro arvelt suurendab 
Pärnu linn AS Pärnu Vesi akt-
siakapitali 85 937 aktsia võrra. 
Pärast aktsiakapitali suurenda-
mist on ettevõtte uueks aktsia-
kapitaliks 16 235 582,04 eurot, 
ühe aktsia nimiväärtuseks on 
6,40 eurot. (KH)

Audru osavallas hakatakse 
tänavavalgustust uuendama

Keskkonnainvesteeringute 
Keskus (KIK) on avanud tä-
navavalgustuse renoveerimise 
teise taotlusvooru, kuhu Audru 
osavalla tänavavalgustuse re-
noveerimise projekt teistkord-
selt esitatakse. Audru osavallas 
esitatakse taotlus Lavassaare 
alevi, Papsaare küla Pärnuga 
külgneva osa ja osaliselt Audru 
aleviku tänavavalgustuse re-
konstrueerimiseks.

Seniste valgustite asen-

damine kaasaegse LED-val-
gustustehnoloogiaga annab 
elektritarbimises kordades 
energiasäästu. Kaovad later-
napostide vahel looklevad 
juhtmed, õhuliinid asendatakse 
maakaabliga. Renoveerimis-
töid tehakse Euroopa Liidu 
ühtekuuluvusfondi toel. Toe-
tuse maksimaalne osakaal on 
80%, minimaalne 35%. Taot-
luste esitamise tähtaeg on 28. 
september. (KH)

Tuleohutuse põhitõdede tundmine aitab lastel  
ohutult kodus aega veeta

Kooliealised lapsed veedavad 
kodus iseseisvalt palju aega 
ning seetõttu on oluline neile 
meelde tuletada mõned ette-
vaatusabinõud, mis koduseid 
tuleõnnetusi aitaksid vältida. 
Juba lasteaias on läbitud 
tuleohutusalased koolitused 
ning lastel on olemas põhi-
tõed, mida tohib ja mida ei 
tohi teha, kuid ülekordami-
ne ei ole laste puhul kunagi 
liigne.

Toitu ei tohi jätta pliidile jä-
relevalveta

Päästeamet saab väga palju 
väljakutseid eluhoone tulekah-
judele, mis hiljem osutuvad 
toidukõrbemiseks. Lapsed, 
kes kasutavad iseseisvalt toidu 
valmistamiseks pliiti, peavad 
jälgima, et nad toitu tulisele 
pliidile ei unustaks ning pärast 
kasutamist pliidi kindlasti välja 
lülitaksid. Seega meenutagem 
lastele, et söögi tegemise ajaks 
ei ole mõistlik jääda multifilme 
vaatama või sõbraga telefonis 
suhtlema.

Tikud ja tulemasinad pole 
mänguasjad

Algklasside lapsed tohiksid 
lahtist tuld (küünal, gaasipliit, 
küttekolded jms) kasutada ai-
nult täiskasvanu juuresolekul, 
sest punase kuke külaskäi-
guks pole palju vaja. Piisab 
vaid vähesest hooletusest või 
hajameelsusest. Lapsed on tor-
makad ning põlev küünal võib 
ümber kukkuda ja teha väga 
palju halba. Seetõttu on hea, kui 
lapsevanem näitab eeskuju ning 
räägib, kuidas ohutult käituda. 
See, et tikud ja tulemasinad ei 
ole mängimiseks, on hea ala-
ti üle korrata ning võimalusel 
tuletegemise vahendid üldse 
turvalisse paika peitu panna. 

Suitsuandurit ei tohi karta
Kui peres on olemas suit-

suandur, on vaja lastele kind-
lasti ka selle toimimist selgi-
tada. Lapsed võivad valju heli 
peale ehmuda ja hoopiski peitu 
pugeda. Siinjuures ongi oluline 
rääkida lapsega sellest, milleks 
suitsuandur hea on ning kui-

das käituda siis, kui see tööle 
peaks rakenduma. Kui laps 
kuuleb suitsuanduri signaali 
ja avastab, et tuleõnnetus on 
alguse saanud, siis tuleks tal 
sellest esimesel võimalusel 
teavitada teisi lähedal asuvaid 
inimesi ning liikuda kiiresti 
toast välja. Esimesel võimalusel 
helistada 112 ning kui on või-
malik, siis aidata ka koduloo-
mi. Kui laps helistab 112, siis 
peaks ta kindlasti teadma oma 
aadressi, oskama teed juhata-
da, oskama öelda, mis juhtus, 
kus juhtus ja vastama kõigile 
päästekorraldaja küsimustele. 
Vaadake koos lapsega kodus üle 
kõik väljapääsud ning veendu-
ge, et need oleksid lapsele ka 
hõlpsalt avatavad.

Telefonidega peab hoolsalt 
käituma

Päästjad hoiatavad, et tele-
fon ei olegi päris ohutu ese ning 
tuletavad meelde, et telefoni ei 
tasu voodisse kaasa võtta. Am-
mugi ei tohiks laadivat telefo-
ni näiteks padja alla pista, sest 

telefon võib üle kuumeneda ja 
põlema süttida. Telefon vajab 
sellist paika, kus õhk ringleb 
ning eelistatult võiks see asuda 
kõval pinnal. Samamoodi võiks 
lastele ka meelde tuletada seda, 
et pistikupesas hoitaks mini-
maalselt asju korraga, vastasel 
juhul kuumeneb see üle ning 
õnnetus ongi kohal.

Kas Sinu või Su lähedaste 
kodud on tuleohutud? Telli 
endale või oma lähedastele ta-
suta kodunõustamine, et koos 
spetsialistiga olukord üle vaa-
data ja vajadusel muudatusi 
teha. Selleks tuleb helistada 
pääste infotelefonile 1524 ja 
broneerida endale sobiv aeg. 
Kodunõustamine on tasuta. 
Pensionäridele ja vähekind-
lustatud peredele paigalda-
takse nõustamise käigus va-
jadusel ka suitsuandur. 

Maris Moorits
Lääne päästekeskus

kommunikatsioonijuht

Tavapoes ei kehti 14-päevane taganemisõigus
Tarbijakaitseamet tuletab koo-
lialguse ostusaginas tarbijaile 
meelde, et enne tehingu tege-
mist tasub võtta aega veen-
dumaks asja sobivuses, sest 
tavakauplusest ostes ei kehti 
14-päevane taganemisõigus, 
mida tihti ekslikult arvatakse 
olevat. Mainitud taganemisõi-
gus kehtib ainult sidevahendi 
teel tellitud kauba puhul, näi-
teks e-poest ostes. 

Kuivõrd seadus ei kohusta 
tavakauplusi võimaldama de-
fektita toodete tagastamist või 
ümbervahetamist, ei ole tarbijal 

õigus seda kaupluselt ka nõuda. 
Küll aga võivad kauplused seda 
võimaldada vabatahtlikult hea 
tavana, mis on sageli levinud 
suuremates rahvusvahelistes 
kettides. Sellise võimaluse ka-
sutamise kohta tasub tarbijatel 
küsida enne ostuotsuse tege-
mist, et mitte hiljem pettuda. 
Kui aga seda ei võimaldata, 
tuleb sellega leppida. Seega ta-
sub meelde jätta, et 14-päevane 
taganemisõigus kehtib vaid sel-
listele toodetele, mis on ostetud 
e-poest, tellitud kataloogist või 
ostetud müügiesitluse käigus 

väljaspool äriruume.
Tähelepanu tuleks pöörata 

ka toodete õigele kasutamise-
le, sest tarbija väärkasutusest 
tekkinud viga ei ole tootmis-
defekt ning pretensiooni selle 
osas esitada ei saa. Kaupleja 
peab tehniliselt keerukale too-
tele kaasa andma eestikeelse 
kasutusjuhendi. Selle võib ta 
saata ka tarbijaga kokkuleppel 
näiteks e-postiga. Juhised on 
olulised ka rõivaste ja jalatsite 
puhul, mille küljes olev märgis-
tus peab andma juhiseid toote 
õigeks hooldamiseks. 

Sageli müüakse tooteid ka 
sotsiaalmeedias, mille puhul 
tuleb teada, et kui tegemist on 
eraisikute vahelise kauplemi-
sega ja tegu pole ühe osapoole 
kutsetegevusega, siis ei laiene 
tarbijat kaitsvad regulatsioonid, 
näiteks 2-aastane pretensiooni 
esitamise või 14-päevane taga-
nemisõigus ning sellisel juhul 
saad  vaidluse korral pöörduda 
üksnes kohtusse. Kes on müüja 
ja millised õigused kehtivad, ta-
sub välja selgitada enne tehingu 
sõlmimist. 

Tarbijakaitseamet

Kampaania „Värvid linna!“ hakkab 
lõpusirgele jõudma

Kuni 1. oktoobrini võivad kõik Pärnu 
linnas ja osavaldades ehitisi omavad 
füüsilised ja juriidilised isikud osale-
da kampaanias „Värvid linna!“, kus linn 
osa värviostuga seotud kuludest kinni 
maksab.

Kampaania eesmärgiks on Pärnu 
välisilme parandamine, puit- ja kiviar-
hitektuuri säilitamine ja ehitiste välis-
fassaadide korrastamine. Korteriühistud 
ja majaomanikud, kes värvimistöö ette 
võtta kavatsevad, peaksid hankima linna 
veebilehelt www.parnu.ee või linnavalit-
suse infolauast (Suur-sepa 16) avalduse 
vormi, kirja panema värvikogused, lisa-
ma avaldusele foto värvitavast ehitisest 
ning saatma täidetud avalduse ja foto 
hiljemalt 1. oktoobriks e-posti aadressil 
linnavalitsus[at]parnu.ee või need ise ko-
hale tooma.

Kampaania tingimused ei piira osale-
ja eelistusi värvitootjate ja edasimüüjate 
valikul. Ostes rakenduvad tavapärased, 
kaupluste või edasimüüjate poolt korralda-
tavad allahindlused, kliendikaardi soodus-

tused jne. Osta võib kasvõi Lätist, peaasi, 
et oleks kuludokument ette näidata.

Linnavalitsus hüvitab kampaanias osa-
lenud ja tähtajaks värvimistööd lõpetanud 
isikule osa värviostuga seotud kuludest. 
Hüvitamise otsus ja selle suurus sõltuvad 
ehitise renoveerimise kvaliteedist, tervik-
likkusest ja kuludokumentidel põhineva 
värvikoguse hulgast.

Eraisikutele ja korteriühistutele hüvi-
tatakse 10-100 liitrise värvikoguse puhul 
pool värvi maksumusest ja suurema värvi-
koguse korral 40 protsenti, kuid mitte üle 
2000 euro värvi hinnast. Teistele juriidili-
sele isikule makstakse kinni 10-100 liitrise 
värvikoguse puhul 40 protsenti ja suurema 
värvikoguse puhul 30 protsenti, kuid mitte 
üle 2000 euro värvi maksumusest.

Kampaanias osalevate ehitiste vär-
vimistööd peavad olema lõpetatud selle 
aasta 15. oktoobriks. Linnavalitsus hin-
dab tehtut 16.-19. oktoobrini. Pärast seda 
kontrollitakse kuludokumentide õigsust ja 
makstakse välja hüvitised. (KH)

Pärnu linnavalitsus 
lubas jahimeestel 
ulukeid küttida

Pärnu linnavalitsus lubas mittetulundus-
ühingul Pärnumaa Jahimeeste Liit Ha-
apsalu maantee, Nurme-Pappsaare tee ja 
Sauga jõe vahelisel alal jahiulukeid küttida.

Ulukite küttimine on vajalik metskitse-
de ja põtrade kõrge arvukuse tõttu selles 
piirkonnas ning metsloomadega seotud 
liiklusõnnetuste vähendamiseks ja enne-
tamiseks Haapsalu maanteel ja Papsaare-
Nurme teel.

„Eelmisel aastal elasid kaks põtra rin-
graja lähedal ja Lihula maantee rohealal,“ 
tõi linnavara- ja heakorrateenistuse juhata-
ja Karmo Näkk näite loomade ohtlikkusest 
autojuhtidele.

Linnapea Romek Kosenkranius tõdes, 
et tegu on ajaloolise otsusega. Varem 
pole Audru, Tõstamaa ja Paikuse vallaga 
liitunud Pärnu linn jahiulukite küttimisega 
tegelenud.

Nõusolek jahipidamiseks anti selle jahi-
aasta lõpuni. Jahiaasta lõpeb 28. veebruaril 
2019. (KH)
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Uus õppeaasta koolides on teguderohke
Audu osavallas alustati kooliaastat 
kolmes koolis – Audru ja Jõõpre 
põhikoolides ning ainsas Pärnu 
linna algkoolis, Lindil.

Audru kool panustab digivõima-
luste arendamisele

Osavalla suurimas koolis Audrus 
õpib käesoleval õppeaastal koguni 
287 last. Kooli direktor Peep Een-
raidi sõnutsi on õpilaste arv pidevalt 
kasvanud ning ta usub, et kool on 
suutnud oma lastevanemate hulgas 
usalduse võita. Lisaks on paranenud 
ka õpikeskkond, mis õppimisvõima-
lusi oluliselt parandanud on.

Sel aastal alustas Audru Koolis 
30 esimese klassi õpilast kahe pa-
ralleelina. 1.a klassis, mida juhendab 
õpetaja Sirje Mölder, on õpilasi 14 ja 
1.b klassi juhatajaks on noor kolleeg 
Liisa Vunk, kelle koolitee algas koos 
oma 16 õpilasega.

Peep Eenraid sõnab, et Audru 
kool on jõudsalt panustanud digivõi-
maluste arengusse ja uude tehnoloo-
giasse, mis arendaks loovust ja ana-
lüüsivõimet. “Siiski on tehnoloogia 
vaid tööriist, mida õpetajad saavad 
kasutada tundide mitmekesisemaks 
muutmiseks ja sellega paremate tu-
lemuste saavutamiseks,“ sõnab ta.

Direktori sõnutsi on kool viima-
sel aastal lisaks põhikooli arengule 
pööranud suuremat tähelepanu ka 
huvikooli võimaluste arendamisele.

Tänasel päeval on võimalik valida 
muusika- ja kunstiosakonna õppe-
kava vahel. Lisandunud on mitmeid 
õpilasi ning juurde tulnud ka uusi 
õpetajaid.

Uute huviringidena lisandusid 
kokandus ja fotograafia. „Paigal-
dame välijõusaali, rajame lühikese 
discgolfiraja ning lauatennise laua 
– tegutsemisvõimalusi lisandub pea 
iga päev,“ räägib direktor.

Just huvikool on ka see, mille 
ruumid vajavad veel parandamist. 
Üheks eesmärgiks on kool seadnud 

vana, 1939. aastal valminud majaosa 
renoveerimise, et õpilased saaksid 
seda kasutada muusika- ja kunsti-
osakonna tundides. 

Jõõpre kooli valvab suur öökull
Osavalla teises põhikoolis, Jõõp-

res, õpib sellel aastal 107 õpilast ehk 
kahe õpilase jagu rohkem kui eel-
misel aastal. Esimesse klassi astus 
tarkust taga nõudma kuraditosin ehk 
13 kooliuusikut, neist viis tüdrukut 
ja kaheksa poissi.

Direktor Mati Suti sõnutsi on 
alanud õppeaasta Jõõpre koolipere-
le uudne mitut pidi – pedagooge on 
koolis 14, neist 5 meesõpetajat. „Nii 
palju meesterahvaid ei ole Jõõpre 
koolis varem ühel ja samal ajal ku-
nagi töötanud. Matemaatikaõpetaja 
Urmas Palmaru, informaatikaõpetaja 
Sten Sang, tehnoloogiaõpetaja Tõnis 
Türk, majandusalajuhataja Rait Pruul 
ja direktor Mati Sutt,“ loetleb Sutt.

Lisaks meesõpetajate arvu kas-
vamisele on uudne ka öökull ning 
purjekas, mis alates sellest sügisest 
kooli ja lasteaia hoovides lastele 
silmarõõmu pakkumas on. Suur ja 
uhke puust öökull on uus lisandus 
Jõõpre kooli 200-pealises öökulli-
de kollektsioonis. „Skulptuuri val-
mimisele aitas kaasa skulptor Rait 
Pärg,“ tutvustab Mati Sutt. Jõõpre 
kooli lasteaia hoovi paigutatud uhke 
purjeka meister on oma kooli lapse-
vanem Ervin Tomson.

Lisaks igal aastal vanemate klas-
side poiste abiga ehitatud liikumis- 
ja jõuatraktsioonidele, lisandub ka 
Jõõpresse uus mitmekohaline pro-
jektitoetusega soetatud välijõusaal. 

Koolipingis istumisele vaheldu-
seks ootab jõõprekaid ees õpilasva-
hetus – 5. klassi kümme poissi ja 
tüdrukut õpivad terve nädala Soo-
mes Kriivari koolis. „Meie õpilased 
tutvuvad seal Soome koolisüsteemi, 
kultuuri, looduse ja ka peredega, sest 
meie õpilasi majutavad Soome õpi-

laste pered. Kevadel ootame Soome 
koolilapsi vastuvisiidile oma pere-
desse,“ räägib koolidirektor õpilasi 
ees ootavast õpilasvahetusest.

Lindi koolis õpib rekordarv lapsi
Pärnu ainus algkool on näidanud 

igal aastal aina suurenemise märke 
– sellel aastal asus Lindile õppima 
rekordiline arv lapsi – lausa 46. Lindi 
lasteaed-algkooli direktriss Ulla Or-
gusaare sõnutsi pole uues koolimajas 
kunagi nii palju õpilasi olnud. „2007. 
aastal, kui maja avati, oli õpilasi 18. 
Sellest ajast saati on Lindi koolis õpi-
laste arv püsivalt tõusulainel olnud,“ 
sõnab Orgusaar.

Esimesse klassi läks sel aastal 13 
last. „Selle numbri teeb põnevaks as-
jaolu, et eelmise õppeaasta algul oli 
meie lasteaiast minemas 5 last, kuid 
aasta jooksul tuli juurde veel 8 last ja 
nüüd on meil sama suur klass kui oli 
lõpetajaid,“ räägib direktriss.

„Meie kollektiiv on päris mitu 
aastat püsiv olnud. Jätkame samas 
koosseisus, millega eelmise õppe-
aasta lõpetasime. Hetkel on küll kaks 
lasteaiaõpetajat lapsehoolduspuhku-

sel, kuid neid asendavad sama tublid 
töötajad,“ avaldab Ulla Orgusaar.

Lindi algkool osaleb juba kolman-
dat aastat Erasmus+, milles Lisaks 
Lindi koolile osalevad veel Holland, 
Hispaania, Iirimaa, Malta, Kreeka ja 
Türgi. Tänu sellele, on Lindi koolil 
vaja vastu võtta projekti delegatsioon 
juba oktoobri alguses. Projekt on 
suunatud õpilaste iseseisva tööos-
kuse arendamiseks tehnoloogiliste 
kastide abil. Lisaks rahvusvahelisele 
projektile koolitab kool oma tööt-
jaid ka teiseski projektis. „Käimas 
on projekt “Liider minus eneses”, 
mille raames toimuvate koolituste 
käigus omandavad haridustöötajad 
teadmised ja valmisolekud nimetatud 
programmi rakendamiseks koolis ja 
lasteaias, kaasates peresid,“ tutvus-
tab Orgusaar. „Meile on olulised 
selle projekti põhimõtted, mis on 
tegelikkuses väga lihtsad ning ühti-
vad kõik uueneva õpikäsituse idees-
tikuga: elus oluliste põhiväärtuste 
arendamine, vastutuse võtmine ja 
kandmine. Liidriks olemist me tava-
liselt lastega ju ei seosta, kuid selline 
programm aitab lapsel ükskõik, mis 
elualal hästi hakkama saada,“ annab 
Orgusaar ülevaate toimuva projekti 
sisust.

Väga suure unistuse täitumise-
na õnnestus koolil saada võimlasse 
flygrossing	trenažööride	komplekt.	
„Juba 7 aastat tagasi toimunud pre-
sentatsiooni tulemusena otsustati, et 
grossing süsteem peab meile saama 
ja peale pikki protsesse see meil lõ-
puks saada õnnestuski,“ rõõmustab 
direktriss. Lisaks grossingule on 

koolis alati olnud väga palju ja mit-
mekülgseid huviringe. „Meie koolis 
on huviringides osalemise protsent 
100%,“ naljatleb direktriss, see tä-
hendab, et sajaprotsendiliselt kõik 
lapsed on endale vähemalt ühe hu-
viringi leidnud. Kindlasti jätkatakse 
koolis traditsioonilist savitööd ning 
tehakse mitmeid toredaid väljasõite 
ja kutsutakse majja huvitavaid kü-
lalisõpetajaid.

Maris Moorits

Muuseumi imeline augustikuu
Tõepoolest – kui möödunud au-
gustikuul tähistati kõikjal väärikalt 
ja emotsionaalselt Eesti Vabarii-
gi sajandat sünnipäeva, siis nii ka 
Audru osavallas. Nimetagem siin 
vaid mõned Audru vallale olulised 
sündmused.

Pärnu Vallikääru aasal toimus 
vabaõhulavastus „Saja-aastane öö“. 
Lavastus oli tõesti nauditav, seda 
enam, et selles etendasid tähtsat osa 
meie osavalla inimesed – Helle Kirsi 
kui stsenaariumi autor, Jekaterina 
Põldots kui projektijuht ja Audru 

rahvatantsijad. Aardekirstus leidus 
esemeid ka Audru muuseumist. 

19. augustil toimus üleilmne ühes-
laulmine, millest ei jäänud kõrvale 
ka Audru inimesed. Muuseumi Lau-
luklubi kogunes Dora „roosiaeda“, 
et olla üks osake 53 tuhandest ühes-

lauljast. Oli selles kooslaulmises nii 
äratundmisrõõmu kui pisaraidki.

Külastati Muhumaad ja Saare-
maad, millest avaldame mõned fotod.

Fotod: Reino Teemägi
Tekst: Helgi Roots

Kuressaare Kuursaal

Tihuse hobuturismi talu

Mäletame ja 
mälestame

Eesti on armas väike riik ja kui siin mingi uus 
objekt avatakse, siis oleme ikka varmad kohe 
kohale sõitma, et oma silmaga asi üle kaeda. Nii 
oli näiteks ERM-i avamisega Tartus. Sõitsime 
ja sõidame sinna pereti ja töökollektiividega. 
Nüüd avati Tallinnas Eesti Kommunismiohvrite 
Memoriaal. Avamispäeval oli kohal ka Audru 
Püha Risti koguduse õpetaja Tiina Janno.

Kas avatud memoriaal on objekt, mida 
sinu arvates peaks ka iga eestlane külastama?

Tiina Janno: Kommunismiohvrite memo-
riaal ja ohvitseride mälestusmärk on rajatud 
kõikidele ohvritele, kes kannatasid kommunis-
mikuritegude tõttu. Nad väärivad mäletamist ja 
mälestamist, minevikku mäletamata ei saa me 
astuda vastu tulevikule. Memoriaali seintele on 
kantud üle 22000 nime, andmete täpsustamist 
ootab veel umbes 5000 nime. Mälestuskorido-
ris kõndides ja tahvlitelt nimesid lugedes jõuab 
kohale, et need traagilised sündmused on tõde, 
see kõik juhtus päriselt, et olid tõesti tuhanded 
läbilõigatud inimelud ja -saatused. Seda koge-
must ei suuda asendada ükski õpikulehekülg 
või ajalookäsitlus, sellepärast soovitan kindlasti 
memoriaali külastada. 

Millised tunded sind kohapeal valdasid ja 
kuidas memoriaal mõjus?

TJ: Memoriaal on visuaalselt väga mõjuv, see 
on jaotatud kahte ossa: „Teekond“ ja „Koduaed“. 
Kõigepealt saab siseneda mälestuskoridori, mille 
seintel on hukkunute nimed, seal on võimalik 
asetada ka küünlaid ja lilli. Teekond koridoris 
kulgeb rahulikult ülesmäkke, saateks vaikne 
muusika, Arvo Pärdi „Peegel peeglis“. Kori-
dorist väljudes algab õunaaed, mis on rajatud 
loodusliku oru nõlvadele. Sealt avaneb ka vaade 
memoriaali välisküljele, kus Juhan Liivi luule-
sõnad „Ja langevad teele tuhanded – neist koju 
jõuavad tuhanded“ on leidnud kauni visuaalse 
lahenduse. 

Vaadates muldvanu inimesi, kes olid kogu-
nenud memoriaali avamisele, tuli südamesse 
kurbus, sest paljud represseeritud ei jõudnudki 
seda sündmust ära oodata. Stalinismiohvrite 
memoriaali rajamise idee käis 1987. aastal välja 
Lagle Parek ja siis julges seda toetada vaid veidi 
üle kümne inimese. Iseseisvas Eesti Vabariigis 
on aastakümneid vaieldud, kas üldse, kuhu ja 
millisel kujul seda memoriaali rajada ning kust 
leida selleks vahendeid. Vahepeal kandsid ini-
mesed ise omal vabal tahtel Pilistverre kokku 
kivikangru, mälestusmärgi, mis ei läinud mi-
dagi maksma. Sellele vaatamata on heameel, 
et memoriaal siiski lõpuks valmis sai, tänuvõ-
lana neile kümnetele tuhandetele, kelle hauad 
on teadmata.

Internetis aadressil https://www.memo-
riaal.ee/ on võimalik otsingusse sisestada oma 
perekonnanimi ja uurida, kas memoriaali 
seintel mälestatakse ka lähedasi, suguvõsa 
liikmeid. Mina leidsin kolm nime. Kas leidsid 
memoriaalis ka oma suguvõsa nimesid?

TJ: Olin memoriaali avamisel saatjaks oma 
83-aastasele isale, kes küüditati 1941. aastal Si-
berisse ühes oma perega. Tema kirikuõpetajast 
isa hukati Kirovi vangilaagris ja Siberi mulda 
jäid ka vend ja õde. Nende nimed leidsime me-
moriaali seinatahvlilt. Memoriaali külastajal 
on ehk hea teada, et kuigi nimed on paigutatud 
tähestikulises järjekorras, on neid siiski raske 
leida, kuna nimesid on lihtsalt nii palju. Sellepä-
rast on hea eelnevalt memoriaali andmepangas 
pisut eeltööd teha ja tahvli number kindlaks teha, 
see hõlbustab ülesleidmist. 

Sisestasin otsingusse nime asemel ka Aud-
ru ja sain vastuseks vägagi paljude inimeste 
nimed, kelle elukoht oli Audru. See tegi nii 
kurvaks. Kas memoriaalis neid tuhandeid 
nimesid nähes tuli peale ka ängistus?

TJ: Küüditamised ja vangistamised kujutasid 
endast kogu meie rahva vastu suunatud totaalset 
genotsiidi, mida viidi läbi süsteemselt ja sellest 
ei jäänud ükski Eestimaa osa puutumata. Ühe 
rahva hävitamiseks on kõige kindlam viis maha 
raiuda juhtide pead ja viia pagendusse vähegi 
algatusvõimeline osa elanikest, seda taktikat 
on kasutanud kõik impeeriumid läbi aegade. 
Tänu Jumalale, me oleme rahvana kestma 
jäänud, aga II Maailmasõja ja kommunistli-
ku	režiimi	aastatest	jäänud	haavad	ei	ole	veel	
täielikult paranenud. Ka Audru ajalugu ning 
paljude perede juured said läbi lõigatud, inime-
sed ei saanud Siberist naastes tulla tagasi oma 
kodukohta, ei olnud alles lähedasi ega kodutalu, 
läände põgenenutel ei olnud samuti tagasiteed. 
Nende siin kunagi elanud traagilise saatusega 
inimeste nimede ja lugude jäädvustamise eest 
peame olema tänulikud Memento Ühingu en-
tusiastidele ja koduloolastele, sest memoriaali 
andmebaas on sündinud just nende pikaajalise 
vabatahtliku tööna. Meil on olnud need inime-
sed, kes on seda teinud õigel ajal, praegu oleks 
juba hilja alustada…

Sirje Suurevälja

Lindi kooli esimene klass

Öökull Jõõpre põhikooli ees Mati Suti ja Rait Pärgiga

1. septembri koolikell Audrus. 
Foto: Danel Rinaldo
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JJ-Street ootab noori tasuta tantsutrenni
Audru Kultuurikeskuses alustab 
taas uut hooaega JJ-Street tant-
sukool. Eelmistel aastatel väga 
populaarseks osutunud tantsu-
trennid jätkuvad selgi sügisel. 
Tantsima oodatakse kõiki ning 
trennid toimuvad tantsuhuvilis-
tele tasuta.

JJ-Street tantsukool on Eesti 
esimene tänavatantsukool aas-
tast 2003 ning on esinenud pea 
kõikidel suurematel lavadel üle 
kogu Eesti. Tublimad õpilased 
astuvad üles Baltikumi suurimal 
tänavatantsulavastusel Street-
show ning samuti osaletakse 

mitmetes teleproduktsioonides.
JJ-Street tantsukooli trennid 

toimuvad Audru Kultuurikesku-
ses esmaspäeviti ja kolmapäevi-
ti. Hip-Hopi trenn kell16:15 ning 
Vogue kell 17:15. Kogu info JJ-
Streeti kohta on leitav aadressil 
www.jjstreet.ee. (KH)

Korstnad puhtaks ja aktile õige aadress 
Kätte on jõudmas sügis ja tark 
koduomanik hakkab uueks 
kütteperioodiks valmistuma. 
Selleks tuleb hoone küttesüs-
teem sisepindadele kogunenud 
tahmast puhastada. Väljast-
ki tuleb kütteseade kriitilise 
pilguga üle vaadata, kas see 
on terve või vajab pottsepa 
parandustöid. Päästeamet 
koduohutuse eestseisjana soo-
vitab kütteseadmete hoolda-
mine alati usaldada kutselisele 
korstnapühkijale või pottsepa-
le. Kui saate temalt tehtud töid 
tõendava akti, kontrollige, et 
ehitise aadress oleks õige.

Tuleohutuse seaduse järgi 
peab kutseline korstnapühkija 
kütteseadmeid hooldama vähe-
malt üks kord aastas. Erandiks 
on üksikelamud, kus korstna-
pühkija peab seadmeid puhas-
tama üks kord viie aasta jooksul. 
Sel juhul tuleb vahepealsel ajal 
hooldustööd ise ära teha. Puhas-
tamise üle arvestuse pidamine 
on küttesüsteemi valdaja ko-
hustus. Korstnapühkija annab 
tehtud tööde tõestuseks teile 
akti, mida tuleb kuni järgmise 
korrani, mil uus akt antakse, 
säilitada. Kui puhastate üksike-
lamu kütteseadet vahepealsed 
neli aastat ise, siis on kasulik 
akti tagaküljele üles märkida 
enda tehtud puhastustööde aeg 
ja ulatus. 

Seoses haldusreformiga on 
muutunud paljude koduomanike 
ehitiste aadressid. Juba on juhtu-

nud, et korstnapühkija tõendile 
märgitakse vale aadress. On vii-
mane aeg endale elukoha õige 
aadress selgeks teha. Öelge see 
alati korstnapühkijale edasi. Kui 
saate ametimehelt akti, siis vaa-
dake omakorda kindlasti üle, et 
teie aadress oleks õigesti mär-
gitud. 

Usaldusväärsete korstnapüh-
kijate kontakte küsige päästeala 
infotelefonilt 1524. Sealt soovi-
tatakse Teile ainult kutse oman-
danud korstnapühkijaid. Kui 
saate korstnapühkija kontaktid 
mõnest muust allikast, siis saate 
tema kutsetunnistuse olemas-
olu kontrollida kutseregistrist  
https://www.kutsekoda.ee/et/
kutseregister/kutseotsing.

Nõuanded ohutuks kütte-
perioodiks:
•	 Külmade ilmade korral väl-

tige üle kütmist. Kui ühest 
ahjutäiest ei piisa, ärge kohe-
selt uut ahjutäit puid koldesse 
pange, vaid kütke ahju kaks 
korda – üks kord hommikul 
ja teine kord õhtul;

•	 Mida kuivemaid puid küt-
miseks kasutate, seda vähem 
tekib tahma; 

•	 Kui tõmme läheb halvaks ja 
ahi hakkab suitsu sisse aja-
ma, on see märk sellest, et 
küttesüsteem vajab uuesti 
puhastamist;

•	 Enne siibri kinni panemist 
segage põlemisjäägid korra-
likult läbi ja sulgege siiber 
alles siis, kui söed on kus-
tunud.

Jaak Jaanso
Lääne päästekeskus

Ohutusjärelevalve büroo 
nõunik

Teisipäev 17.00-19.00
UUs!

Kunstiring lastele, noortele, 
täiskasvanutele

Kunstnik 
Irina Teesalu

Alates 02.10.2018
Esimesel kokkusaamisel kaasa 
võtta harilik pliiats ja paber

19.00-21.00 Naisrühm Lavassaare Kanarbik Anu Kurm

19.00-21.00 Piljard TASUTA

NeljApäev 16.30-18.00 Laste ja noorte tantsu- ja spordiring Annika Villem Alates 27.09.2018

18.30-20.30 Tennis täiskasvanutele Jaan Moorits Osavõtutasu 2 eurot

18.30-20.30 Piljard TASUTA

pühapäev 11.30-13.00 Tennis lastele (algajad) Jaan Moorits Osavõtutasu 1 euro

13.00-14.30 Tennis lastele (edasijõudnud) Jaan Moorits Osavõtutasu 1 euro

14.30-16.30 Tennis täiskasvanutele Jaan Moorits Osavõtutasu 2 eurot

16.30-18.00 Sulgpall Estelle Lillak Osavõtutasu lapsed 1 euro, 
täiskasvanud 2 eurot
Ringi ei toimu 30.09.2018

14.30-18.00 Piljard TASUTA

LAVASSAARE RAHVAMAJA RINGID 
2018/2019

Pärnumaa Arenduskeskus valis Pärnumaa 
Maitsete Toidu- ja joogimeene konkursi raames 

oma lemmikud
Pä r nu ma a toidu meene t e 
konkursi Arenduskeskuse 
poolne auhinnafond oli 3000 
eurot võidutööde ostmiseks ning 
turustamiseks Pärnu turismiinfo 
punktis.

Pärnumaa Arenduskesku-
se juhi Indrek Klaasseni sõnul 
oli Pärnumaa toidumeenete 
konkursi abil soov leida 
piirkonnale iseloomulikke 
tooteid, mida oleks külastajatel 
tore kingitusena kaasa osta. 
Samuti lisas ta, et toidumeened 
saavad pakendatud ühtsetesse 
kinkepakenditesse.

Audru osavallast osutusid 
Arenduskeskuse poolseteks toi-
dumeene pakkidesse minevateks 
toodeteks osutusid:

•	Kapteni	 talu	Suitsuvimma-
konserv

•	Kapteni	talu	Ahvenakrõpsud
•	Tiiu	Sommeri	Särtsu	kurk




