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Külapäev Jõõpres
Ilus päev sai teoks 22. mail –
Jõõpre esimene külapäev.
Külaseltsi esinaise Anu
Kurmi poolt väljakäidud
mõte sai seltsi liikmete poolt
aktiivselt toetatud ja uute
ideedega täiendatud. Ettevalmistuste käigus paigaldati
rahvamaja saali torud näituste
ülespanekuks. Aitäh Ain
Kurmile!
Kahe nädala jooksul oli
huvilistel võimalus vaadata
kunstnik Irina Teesalu kauneid maale, need seadis kohale autor koos Pille Ristimetsaga. Külapäeval täiendas
maalinäitust mitmekesine
käsitööde väljapanek, meistriteks Laine Kuus, Anna
Popp, Ellen Aas, Milvi Saal,
Helju Holm, Ella Tiido,
Maimu Jäärats, Säde Tohv,
Laine Jaaniste, Salme Enno,
Mare Põldsam, Heldi Ojandu, Mai Kalm, Marianne
Kuldmaa. Atraktiivne oli
Jõõpre jahiseltsi stend. Täname paigaldajaid Ranno
Rästast ja Lauri Sutti ning
teisi jahiseltsi liikmeid eksponaatide eest!
Rahvamaja saali mahtus
ka väike ajaloonurgake, mille
allakirjutanu seadis kokku
Audru muuseumis leidunud
eksponaatidest endise „Bolsheviku“ kolhoosi kohta. Helju
Holm pani kohale fotostendi
Jõõpre kiriku ajaloost. Näitusekülastajaid suunas giidina
Juhan Vaima, olles hea ajalootundjana õige mees möödunut meenutajate vestlusringis. Samas pakkusid Laine
Kuus ja Jüri Viilik omaküpsetatud kodusaia.

Külapäeva hommikul olid
esimesed askeldajad Ado ja
Otto-Georg Kirsi, kes sponsoreerisid helitehnika laenutusega ning kellele kuulub
meie tänu kogu päeva helindamise eest. Varakult oli kohal ka külaseltsi aktiiv, abiks
ka veel noormehed Enn ja
Eero Mitt ning Lauri Suits,
et koos paika panna lauadtoolid-pingid kontserdipublikule, välikohvikuks, töötubadeks ning hiljem tagasi
saali õhtuseks peoks.
Laadaplatsil seadsid end
sisse müüjad oma külast ja
kaugemaltki. Võis osta kala
Kunnarilt, kohupiima Annelt, sibulaid ja hapukurki
Elvilt, riideid Irmalt, kooke
tantsurühma „Vallatud“
näitsikutelt ja palju muud.
Külapäeva programm
algas Ülle Haavasaare poolt
organiseeritud töötute nõustamisega, millest huvitusid ka
tulevased tööotsijad – põhikooli lõpetajad. Keskpäeval
kutsusid pasunahelid rahva
õuele, kus toreda muusikaelamuse pakkusid PärnuJaagupi ja Audru puhkpilliorkestrid. Tore, et orkestrite
ühine kevadkontsert toimus
seekord Jõõpres. Kohalikku
taidluskava sisustasid Jõõpre
lasteaia laululapsed, kooli
mudilaskoor, tantsurühmad,
näitering ja ansambel „Jõepress“, rahvamaja „Laulumemmed“ ja tantsurühm
„Jõõpre vanaemad“. Aitäh
ringijuhid Grünet, Anu,
Helle, Signe!
Samaaegselt kontserdiga
tegutsesid töötoad, kus Ivi

Audru Vallavalitsus teatab:

Sutt õpetas valmistama ehteid
ja Irina Teesalu suunamisel
valmisid pajupillid. Tänu
mõlemale juhendajale, samuti
ka Kadi Maidole, kes kujundas külaraamatu tiitellehe
ja korraldas kasutatud riiete
tasuta jagamist. Õnneloosiks
annetasid külaelanikud hulgaliselt käsitöid ja muid
esemeid ning korraldaja Mall
Tarre võis nentida külastajate
suurt huvi. Lapsedki ei saanud igavust tunda, sest 16 m
pikkune ja 8 m kõrgune batuut
köitis huvi kogu päevaks.
Tänu Ülle Varikule õnnestus
see atraktsioon Suure-Jaanist
kohale meelitada. Tublid neiud Kadi Rästas ja Anett
Pransmann korraldasid lastele võistlusi ja suunasid
nende lõbutsemist batuudil.
Õhtusel peol rahvamaja
saalis esinesid rahvatantsijad Saaremaalt, kohalikud
„Vallatud“ ja „Jõõpre vanaemad“. Publiku tõid tantsupõrandale lustakad pillilood
Väägvere 6-liikmeliselt
kapellilt. Humoorika suupistete-oksjoni viis läbi Heiki
Kurgo, peapakkumise – suure
võileivatordi panid oma lauale Väägvere pillimehed.
Õnnestunud külapäeva järel
asus aktiiv planeerima uusi
üritusi.
Uute
kohtumisteni
Jõõpres!

Jõõpre Külaseltsi juhatuse
nimel kõiki kaasalööjaid
tänades Anneli Suits
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Jõõpre "Vallatud" külapäeval
22. mail toimus Jõõpres
külapäev, mis oli täiesti uus
traditsioon ja algatatud Jõõpre
Külaseltsi poolt.
Jõõpre "Vallatute" tantsijad Anu, Marika ja Merle
käisid vanadekodus, et soovida head esimest külapäeva
ja saabuvaid suviste pühasid
ning ühtlasi edastasid kutse
tulla õue, külapäeva üritusi
vaatama. Vanuritele viidi
tubadesse piibelehekimbud ja
pakuti viineripirukaid.

"Vallatud" osalesid ka
küpsetiste heategevuslikus
müügis. Rühma naised küpsetasid nii magusaid kui ka
soolaseid hõrgutisi. Müügis
olid kaerahelbeküpsised,
kuninga-, kohupiima-, shokolaadikoogid, kaneelirullid,
viineripirukad ja kringlid.
Müügist laekunud raha jääb
heategevusprojekti “Tantsuga
toome südamesooja” korraldamiseks.
Külapäevale saabusid

meie sõbrad Saaremaalt.
Tõmba-Jüri ja Vallatud
esinesid tantsudega.
Külapäeva lõpetas lustakas simman koos Väägvere
muusikutega.
Suur
tänu
kõigile
küpsetajatele ja eriline tänu
Anni Kurmile, kes oli meie
müüja neiu!

Merle Lillak

Interaktiivne tööalane nõustamiskeskkond www.tugi.ee ! Tugi töötule, tööotsijale, töötute
nõustajale ja tööandjale.
Lehekülje peamine eesmärk on nõustada interneti vahendusel töötuks jäänuid, kuid kasulikku
leiavad ka need, kes plaanivad töökohavahetust või on alles oma tööalase karjääri alguses.
Pakume nõustamist järgmistel teemadel: karjäär, tööle kandideerimine, psühholoogiline
toimetulek töötusega, tööturuteenused ja -toetused, tööseadusandlus, koolitus-võimalused,
võlanõustamine.
Nõu saamiseks tuleb sisestada oma küsimus vormi „Kirjuta meile“, mis asub veebi leheküljel
„Nõustamine“ , küsimusi saab saata ka meiliga, aadressile: tugi@tugi.ee. Portaali
www.tugi.ee nõustajad on praktikas kogenud ja annavad endast parima, et vastus jõuaks
küsijani 3 tööpäeva jooksul. Nõustamine on klientidele tasuta ning nende anonüümsus on
tagatud.

Audru Vallavalitsus teatab, et Lemmetsa külas Pärnpuu, Pärnõie, Atsi ja Noksi kinnistute
detailplaneeringute ideekavandi tutvustamine toimub Audru vallamajas Audru alevik
Pärna allee 7 tuba 11 17. augustil 2010 kell 14.
Planeeringute eesmärk on kinnistute kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine
ühepereelamutele. Detailplaneeringu eskiislahendustega on võimalik tutvuda Audru
vallamajas tuba 8 tööpäevadel kell 8-12 ja 13-17 ja Audru valla kodulehel www.audru.ee
alates 11. augustist 2010, küsimusi ja ettepanekuid on võimalus esitada info@audru.ee.

* Algatati Audru Vallavalitsuse 03.06.2010 korraldusega nr 186 Papsaare külas Saare kinnistul detailplaneering. Planeeritava maaala suurus on 2,07 ha, katastriüksuse tunnus on
15904:003:0227, asukoht Elu
tee ja Eliise tee ristmikult
linna suunas paremat kätt
teine krunt. Detailplaneeringu
eesmärk on kinnistu jagamine
kruntideks ja ehitusõiguse
määramine ühepereelamutele.
Detailplaneeringuga määratakse vajalike tehnovõrkudega
liitumine ja tehnilised lahendused, mis tagavad keskkonna
säilimise.
* Võeti vastu Audru Vallavolikogu 10.06.2010 otsusega
nr 60 Papsaare küla Siisikese
ja Kauri kinnistute detailplaneering. Planeeringuga on
kavandatud 2,95 ha suurusel
maa-alal moodustada 2 elamumaa ja 2 transpordimaa
krunti. Planeeringuga määratakse elamumaa kruntidele
ühepereelamute ja kõrvalhoonete ehitusõigused.
* Võeti vastu Audru Vallavolikogu 10.06.2010 otsusega
nr 59 Papsaare küla Põllumehe kinnistu detailplaneering. Planeeringuga on
kavandatud 1,98 ha suurusel
maa-alal moodustada 6
elamumaa ja 2 transpordimaa
krunti. Planeeringuga määratakse elamumaa kruntidele
ühepereelamute ja kõrvalhoonete ehitusõigused.
* Võeti vastu Audru Vallavolikogu 10.06.2010 otsusega
nr 58 Papsaare küla Viive
kinnistu detailplaneering.
Planeeringuga on kavandatud
2,38 ha suurusel maa-alal
moodustada 1 elamumaa, 3
ärimaa, 1 ühiskondlike ehitiste maa, 1 üldkasutatav maa ja
1 transpordimaa krunt. Planeeringuga määratakse kuni
9m kõrguste ja 2 korruse-liste
hoonete ehitusõigused. Ehitusõigused määratakse ühele

ühepereelamule, kahele majutushoonele, ühele kul-tuurija kogunemisasutusele, ühele
kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonele ning ühele
puhke- ja spordirajatisele.
Detailplaneeringuga tehakse
ettepanek Audru valla üldplaneeringu muutmiseks.
Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub alates 1.
juuli kuni 30. juuli 2010 Audru vallamajas Audru alevik
Pärna allee 7 tuba 11, avatud
kell 8-12 ja 13-17.
* Võeti vastu Audru Vallavolikogu 10.06.2010 otsusega
nr 57 Põldeotsa külas Kampli
kinnistu detailplaneering.
Planeeringuga kavandatakse
7,28 ha suurusel maa-alal
moodustada 5 elamumaa, 2
transpordimaa, 1 tootmismaa
ja 1 maatulundusmaa krunt.
Planeeringuga määratakse
elamumaa kruntidele ühepereelamute ja kõrvalhoonete
ehitusõigused. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek
Audru valla üldplaneeringu
muutmiseks.
Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub alates 1.
juuli kuni 30. juuli 2010 Audru vallamajas Audru alevik
Pärna allee 7 tuba 11, avatud
kell 8-12 ja 13-17 .
* Võeti vastu Audru Vallavolikogu 10.06.2010 otsusega
nr 56 Kabriste külas Põlde
kinnistu detailplaneering.
Planeeringuga on kavandatud
9,92 ha suurusel maa-alal
moodustada 8 elamumaa, 1
transpordimaa ja 1 kaitsealuse
maa krunt. Planeeringuga
määratakse elamumaale kuni
9m kõrgune ja 2 korruseline
ühepereelamu ja 1 kõrvalhoone ehitusõigused.
* Algatati Audru Vallavolikogu 10.06.2010 otsusega
nr 62 Papsaare külas Papsaare äriküla 12,8 ha suurusel maa-alal detailplaneering. Detailplaneeringu
eesmärk on maa-ala krun-

tideks jaotamine, elamu-maa
ja maatulundusmaa juhtotstarbe muutmine ärimaaks
ja ehitusõiguse määramine
äriküla hoonetele. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek
muuta 06.07.2006 Audru
Vallavolikogu poolt otsusega
nr 135 kehtestatud Audru
Ringraja ja Salme kinnistu detailplaneeringut ning Audru
valla üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas.
* Algatati Audru Vallavalitsuse 14. juuni 2010 korraldusega nr 203 Audru alevikus Kaera kinnistu osaline
detailplaneering.
Katastriüksuse tunnus on
15904:003:0160, asub Audru
alevikus Nooruse tee 8.
Detailplaneeringu eesmärk on
1,8 ha suurusel maa-alal
kinnistu jagamine osaliselt
kruntideks ja ehitusõiguse
määramine ühepereelamutele.
Detailplaneeringuga määratakse vajalike tehnovõrkudega
liitumine ja tehnilised lahendused, mis tagavad keskkonna
säilimise. Detailplaneeringu
ideekavandi tutvustamine
toimub 17. augustil 2010
Audru vallamajas Audru alevik Pärna allee 7 tuba 11 kell
10. Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik
tutvuda Audru vallamajas
tuba 8 tööpäevadel kell 8-12
ja 13-17 ja Audru valla
kodulehel www.audru.ee
alates 11. augustist 2010.
Planeeringu materjalidega on
võimalus tutvuda Audru valla
kodulehel www.audru.ee,
küsimusi ja ettepanekuid on
võimalus esitada
info@audru.ee.

Planeeringute materjalidega on võimalus tutvuda
www.audru.ee, küsimusi ja
ettepanekuid on võimalus
esitada info@audru.ee.

Lõpupeod Aruvälja
Lasteaed-Algkoolis
Lasteaiast asuvad kooliteele:
Carmen – heasüdamlik ja
rõõmsameelne väike tüdruk,
kes viimastel päevadel võttis
üle õpetaja ameti ja pani kõiki
pabereid jooneliseks ning
ruuduliseks joonima, et saaks
aga kooli mängida.
Agur – rõõmsameelne kamraad, tubli spordipoiss, kes
tegusid ei tee ainult sõnades,
vaid näitas ennast tublist
küljest ka rahvastepallivõistlusel.
Alar – nutikas, väga püüdlik
oma töödes. Jagab alati ära,
millal õpetaja räägib tõsiselt
või teeb nalja.
Aleksandr – tuli küll meie
rühma hiljem, kuid võeti siin
kenasti vastu. Õrna hingega
poiss, samas väga püüdlik.

Riivo – tubli arvutaja. Samuti
tubli spordipoiss ja hea sõber,
kes alati on valmis omi asju
jagama ilma, et ootaks
vastuteeneid.
Eugen – ta hoolib väga oma
perest ja noorematest lasteaiakaaslastest. Samuti tubli spordipoiss.
Käes on tore suvi. Olge tublid,
puhake palju ja tegelege teile
meeldivate asjadega ning
koguge jõudu, et sügisel juba
kooliteed alustada!
Eneli Ojaste
Õpetaja

Fotosid vaata lk 2

4. klassi lõpetasid:
Selle aasta neljanda klassi
lõpetajad olid õppimises väga
edukad ja tublid ning käitumiselt üksmeelselt sõbralikud
ja heasoovlikud:
Rait – rahulik ja väga hea
kaaslane. Spordis üks meie
kooli parimaid.
Marcus-Madis - energiline
ja sõbralik noormees.
Martin – hea huumorimeelega. Ta oskas ütelda õigeid asju õigel ajal, oli abivalmis ja hea sõber.
Andres – liitus meie kollektiiviga alles kolmandas
klassis, kuid sulandus kiiresti
seltskonda ja oli tore ja sõbralik kaaslane.
Aili Elend
Aruvälja Lasteaed-Algkooli
juhataja
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Õnnitleme
20.juuli -19. august
sünnipäevalapsi!
Elfriide-Alice Post Maimu Mustmets
Hellen Raku
Herbert-Voldemar Tampuu
Valentina Rebane Helga-Marie Vilsaar
Valli Jäärats
Vassili Shishkarjov
Benita Viilip
Arno Unt
Aino Kuusk
Salme Enno
Lembit Esna
Leili Raid
Erki Põldeots
Kalju Viherpuu
Salme Saar
Tamara Killing
Veera Madisson
Tarmo Põldeots
Ülo Naudi
Mati Keller
Ljudmila Kovrigina
Erich Eichen
Rein Reose
Säde Tohv
Jaan Tammik
Ülo Gustasson
Nadezda Mordasova
Aino Gill
Ivo Vaiksoo

Seitse poisikest
ja röövel
Elas kord perekond, kus oli seitse poissi. Kõik väga
marakratid. Ühel päeval ütles ema poistele: „Mina lähen poodi
ja teie jääte üksinda koju. Kui keegi tuleb, siis teda sisse ei
lase!“ Poisid lubasid ema sõna kuulata. Ema läks minema.
Kui ema läinud oli, mängisid poisid PSP-ga, arvutiga ja
PlayStationiga. Järsku helises uksekell.
„Kes seal on?“ küsisid poisid.
„Ma olen teie sõber, laske mind sisse!“ kostis ukse tagant hääl.
Poisid ei teinud ust lahti. Natuke aega hiljem oli taas uksekell.
Poisid uurisid kes seal on.
„Mina olen teie ema!“ ütles meeldiv naise hääl.
Poisid tegid ukse lahti, kuid seal polnud ema, vaid „kidnapper“
ehk inimeste röövija. Poisid proovisid end peita, kuid see ei
õnnestunud.
Kui ema koju jõudis, oli tuba tühi. Vaid kõige noorem poeg
oli peitnud end riidekappi. Siis helistas ema komissar Kelgule,
kes saatis välja uurijad Kõsta ja Posti.
Natuke aega uurimist ja poisid olidki leitud.
Inimröövija sai kakskümmend aastat vanglakaristust.
Kaileen Umal
II a klass, Audru Keskkool
Muinasjuttude kirjutamise ja esitamise konkursi "Muinaslood
ja loomisrõõm" II koht (I-III klass).

Õnnitleme
vastsündinuid
Kuldar Tiron
Casandra Vaher
Martin Kuuskmann

Kuidas ravimite eest
vähem maksta?
Õige vastus: küsides apteegis sama toimeainega ravimite
hulgast soodsaimat.
Ravimites on mitmeid aineid, aga ainult ühel neist (mõnikord
ka rohkematel) on raviv toime. Selliseid aineid nimetatakse
toimeaineteks. Teised ravimi koostisosad ehk abiained annavad
kas värvi, hoiavad ravimit koos vms. See kehtib nii käsimüügis
vabalt saada olevate kui ainult retsepti alusel müüdavate
ravimite kohta. Sama toimeainega ravimeid on sageli mitmeid,
kuid maksavad - erinevalt. Miks? Hind sõltub sageli sellest,
kas tegu on originaal- või geneerilise ravimiga.
Mis on originaalravim, mis on geneeriline ravim?
Ravimi teekond, alates selle loomisest kuni apteegiletile
jõudmiseni on kallis ning pikk protsess. Seepärast on ravimi
leiutanud ja turule toonud firmal õigus patendiajale ehk ravimi
ainumüügiõigusele (tavaliselt umbes 10 aastat), et saada oma
leiutatud nn originaalravimist kasu ning säilitada motivatsioon
ka edaspidi uute ravimite väljatöötamiseks. Peale patendiaja
lõppu võivad hakata ka teised firmad tootma ravimit, mis
sisaldab täpselt sama toimeainet kui originaalravim ning on
mõeldud täpselt samade haiguste raviks. Neid nimetatakse
geneerilisteks ravimiteks, vahel kasutatakse ka nimetust
koopiaravimid või geneerikud.
Geneeriline ravim on sama efektiivne, ohutu ja kvaliteetne
kui originaalravim, kuna sisaldab sama toimeainet samas
koguses kui originaalravim ja on kontrollitud Ravimiametis.
Miks on hind erinev?
Geneeriliste ravimite tootjad ei kanna kulutusi, mis on seotud
ravimi leiutamisega ja turule toomisega. Samuti ei pea
geneerilise ravimi tootja läbi viima kalleid kliinilisi uuringuid,
tõestamaks ravimi toimet konkreetse haiguse korral, nagu seda
teeb originaalravimi tootja. Seetõttu saab geneerilise ravimi
tootja müüa ravimit tunduvalt odavamalt kui originaalravimi
tootja. Tavaliselt on apteegis müügil erinevate ravimitootjate
poolt valmistatud sama toimeainega geneerilised ravimid, nende
hinnatase võib olla erinev, kuid nad on kõik sama toimega.
Geneerilised ravimid on reeglina odavamad kui originaalravimid, erinevatel geneerilistel ravimitel võib olla
erinev hind, kuid nad on kõik sama efektiivsed, kvaliteetsed
ja ohutud.
Osake ja julgege apteekrilt küsida odavaimat ravimit
Arstil on kohustus kirjutada ravimiretsept enamasti
toimeainepõhiselt ehk viisil, mis apteegis võimaldaks inimesel
valida talle sobivaima hinnaga ravimi. Samuti on apteekril
kohustus pakkuda inimesele kõige soodsamat sama toimega
ravimit, kuid osake ja julgege seda kindlasti ka ise küsida!
Kokkuhoid võib olla märkimisväärne
Võtame näiteks suhteliselt sageli (eriti vanemaealiste hulgas)
esineva kõrgvererõhktõve ja sellega tihti kaasuva kolesterooliprobleemi. Vererõhu ja kolesterooli ohjamiseks on harilikult
vaja enamat kui ühte ravimit. Haigekassa tehtud arvutused
näitavad, et kui inimene tarbib Eestis hetkel enimkasutatava
kaubamärgiga vastava toimeainega vererõhu ja kolesterooli
ravimeid, maksab ta kuus umbes 310 krooni. Kui ta kasutaks
aga soodsaimaid saadaolevaid sama toimeainega ravimeid,
maksaks ta kuus 85 krooni. Vahe ühe kuu kohta on 220 krooni,
aasta peale tuleks kokkuhoid aga juba ligi 3000 krooni.
Seega tasub apteegist soodsaimat sama toimeainega ravimit
alati küsida, rahaline kokkuhoid võib olla märkimisväärne!
Eesti Haigekassa

Laupäeval, 14. augustil kell 18
Audru Püha Risti kirikus
Kontsert ”Triller ja Linnulaul”
Ines Maidre - orel
Eugen Simson-Valtin viiul
Ingmar Simson-Valtin viiul
Kavas: G.Muffat, A.Vivaldi, G. F.Händel,
J.Pachelbel, J.K.Kerll, A.Corelli

POLITSEIINFO
Juunis pandi toime 45 väärteorikkumist: alkoholiseadus
4, karistusseadustik, kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
, liiklusseadus 38, teeseadus 1.
Kriminaalamenetlust alustati 1 korral-ajavahemikul 08.06 kell
21.30 kuni 09.06 kell 1100 varastati Papsaare külast avaldajale
kuuluv tumerohelist värvi murutraktor “John Deer”. Kahju on
avaldaja hinnangul 53 108 krooni.
Suvel vargad ei maga
Kuigi meie suvi on heitliku meelega ja ilm alati päikseline
ei pruugi olla, siis ei lase me end sellest heidutada. Ikka teeme
lahti autoakna või maja oma ja kahjuks nii ka unustame. Vähe
sellest – hooletuks muutume ka uste lukustamisel, olgu selleks
sõiduk, maja, korter, abihoone. Varastele teeme sellega oma
elu aga hoopiski lihtsaks, kes sellist võimalust ootavadki.
Politseile teatatakse suve-perioodil tihti, et esimestel korrustel
lahti unustatud rõduuks või aken on soovimatutele külalistele
sissepääsuks olnud. Seega soovitus on lihtne: ole oma vara
valvamisel hoolas. Lukust on abi ainult siis, kui me seda
kasutame. Ka korraks sõiduvahendit või elamuobjekti
järelevalveta jättes tehke see väike liigutus ja lukustage see.
See ei ole tüütu vaev, vaid kaitsev ja hoolikas harjumus.
Tulekul on ka mitmed suurüritused, kuhu politsei soovitab
väga hinnalisi asju kaasa mitte võtta. Ei peagi põhjuseks olema
alati vargus, vaid ka lihtne asjade kaotamise oht. Võtke kaasa
vaid hädavajalik ja jätke hinnalisem varandus koju, nende
samade kindlalt suletud uste ja akende taha.
Nautige saabuvat suve ja ärge muutuge hooletuks!
Harli Hansen
Audru konstaablijaoskonna piirkonna vanem

Millele tähelepanu pöörata sõiduki
parkimisel?
Suvisel ajal on Pärnus ja Pärnumaal palju inimesi, kes on tulnud
nautima suve, päikest ja merd, kuid kahjuks sõiduk, millega
püütakse oma lemmikrannale ligi pääseda, jäetakse maha
lohakalt või sootuks seadusevastaselt. Pargitakse suvaliselt,
mõtlemata oma sõiduki parkimisega tekkivaid tagajärgi,
milleks võib olla näiteks teise inimese auto kinni parkimine,
samuti bussipeatuses parkimine, mis takistab bussil ohutult
inimestel bussi siseneda ja sealt väljuda ning ka kõik haljasalad
ei ole parkimiseks mõeldud.
Liikluseeskiri räägib sellest, et asulateel tuleb sõiduk
parkida sõiduteel selle parempoolse ääre lähedal või
parempoolsel teepeenral nii, et jalakäijale jääks teepeenral
vabaks vähemalt 0,75 m laiune käiguriba. Sama korra kohaselt
tohib asulas sõidukit parkida ka tee vasakul poolel
ühesuunalisel teel ja sellisel kahesuunalisel teel, mille keskel
pole trammiteed ning kus mõlemas suunas on üks sõidurada,
mida teineteisest eraldab katkendjoon või mille puudumisel
sõidutee on alla 9 m lai, arvestamata sõiduteelaiendina ehitatud
parklat.
Asula sõiduteel tohib sõidukeid parkida ühes reas, haagiseta
kaherattalisi mootorrattaid, jalgrattaid ja mopeede kõrvuti
kahes reas, kusjuures sõiduki pikitelg peab olema rööpne
sõiduteeäärega ja takistuse puudumisel ei tohi sõiduk olla
kaugemal kui 0,2 m sõiduteeäärest.
Asulavälisel teel tuleb sõiduk parkida parempoolsel
teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita, peab sõiduk
asuma teel võimalikult paremal. Sõidukeid tohib peatada ja
parkida ainult ühes reas, sõiduki pikitelg peab olema rööpne
sõiduteeäärega. Kui parkimiskohad pole tähistatud, tuleb
sõiduk parkida nii, et põhjendamatult ei vähendataks
parkimiskohtade arvu.
Parkida ei tohi: kohas, kus liikluskorraldusvahend seda ei
luba, ega kohas, kus ei tohi peatuda; raudteeülesõidukohale
lähemal kui 50 m; teekattele märgitud parkimiskohtade kõrval;
väljaspool asulat eesõigusmärgiga «Peatee» tähistatud tee
sõiduteel; aeglustus- ja kiirendusrajal; kohas, kus takistatakse
teise sõiduki sõitmist parkimiskohale või väljasõitu sealt.
Liiklusseaduse kohaselt tuleb parkimine korraldada
selliselt, et see ei häiri ega ohusta liiklust ega põhjusta
elamupiirkonnas inimeste häirimist mootorsõidukite heitgaasi
ja müraga. Liiklust häirivalt või ohustavalt pargitud sõiduki
võib parkimist korraldav teeomanik või teehoiu eest vastutav
isik lasta ümber paigutada valvega hoiukohta seadusega
ettenähtud korras. Ümberpaigutamis- ja hoidmiskulud tasub
sõiduki kasutaja. Parkimist korraldab teeomanik või teehoiu
korraldamise eest vastutav isik liiklusmärkide, teemärgiste ning
muude liikluskorraldusvahendite abil. Teeomanik või teehoiu
korraldamise eest vastutav isik võib kehtestada tasulise
parkimise.
Head inimesed, olge tähelepanelikud parkimisel ning
järgige liikluskorraldusvahendeid, ja kui liikluskorralduse
vahendid puuduvad, siis järgige oma sõiduki parkimisel tervet
mõistust ja näidake üles austust kaasliiklejate vastu.
Mehis Mets
Pärnu politseijaoskonna juht

