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Aastalõpp tõi Pärnu linna 
haridusjuhid Audru osavalda 

12. detsembril kogunesid Pär-
nu linna koolide ja lasteaedade 
juhid traditsioonilisele jõu-
lulõunale. Seekord Lindi Las-
teaed-Algkooli, kus direktor 
Ulla Orgusaar tutvustas Lindil 
paiknevat multifunktsionaalset 
hoonet. Külalistele esinesid Lin-

di kooli mudilaskoor ja õpetajad 
imelise tantsunumbriga. Lavas-
saare Trio pakkus meeleolukat 
meelelahutust. Jõululõuna val-
mistas Bravo C atering. Jõuluva-
na Ado Kirsi tõi kõikidele juhti-
dele meelde muretu lapsepõlve 
ja soovis tarka juhtimist. (KH)

 Selgusid koolinoorte viktoriini 
„Meie Pärnu“ võitjad

22. novembril toimus Endla teat-
ri sammassaalis traditsioonili-
ne koolinoorte viktoriin „Meie 
Pärnu“. 

Viktoriinil osalesid Pärnu 
linna koolide 7.-9. klasside õpi-
lased. Igast koolist osales viie-
liikmeline võistkond. Sel aastal 
osalesid esimest korda ka osaval-
la koolide võistkonnad.

Viktoriini „Meie Pärnu“ 
2018. aasta võitaks kuuluta-
ti Kuninga Tänava Põhikooli 
võistkond. Teise koha saavutas 

Mai Kool ja kolmanda koha sai 
Audru Kooli võistkond.

Viktoriin on mõeldud kooli-
noorte teadmiste süvendamiseks 
kodulinna ajaloo, tänapäeva elu-
olu ja tegemiste ning linnajuh-
timise kohta. Traditsiooniks on 
saanud, et viktoriin toimub ko-
danikunädalal. Kuni 2017. aasta-
ni võisteldi kahes vanusegrupis, 
7.-9. klasside õpilased ja 10.-12. 
klasside õpilased. Alates 2018. 
aastast korraldatakse viktoriini 
7.-9. klasside õpilastele. (KH)

 Aasta kultuurikorraldaja 
preemia pälvis Audru 

Kultuurikeskuse direktor 
Jekaterina Põldots

Pärnu linna kultuuri 
aastapreemiat antakse 
välja alates 2014. aas-
tast. Kandidaate pree-
miate määramiseks 
võisid esitada kõik 
soovijad.

Sel aastal pälvis 
Kultuurikorraldaja aas-
tapreemia Audru Kul-
tuurikeskuse direktor 
Jekaterina Põldots. 20. 
augustil kulmineerus 
Pärnu Vallikääru aa-
sal suurejooneline va-
baõhulavastus „Saja-
aastane öö“, mille idee 
autoriks ja korraldajaks 
oli Jekaterina Põldots. 
Vabaõhulavastus oli pühendatud 
Eesti Vabariigi juubeliaastale 
ning põhieesmärgiks oli taas-
elustada Pärnumaa pärimus, 
muusika ja tantsud ning anda 
neile uus elu ja vorm. Eeltööd 
alustati juba 3 aastat varem.

Projekti elluviimiseks oli 
vaja kandvat ideed, seejärel häs-
ti toimivat kunstilist ja tehnilist 

meeskonda ning nende „ühis-
hingamist“. Kõik see sai teoks 
– heas loomingulises koostöös 
tehti Eesti Vabariigile südant-
soojendav kingitus. Peakorralda-
ja Jekaterina Põldotsa nooruslik 
energia, oskused ja heatahtlik 
suhtumine aitasid saavutada 
suurepärase tulemuse nii osa-
lejate kui osasaajate jaoks. (KH) 

 Head Pärnu elanikud!
Aasta algus muutis reaalsuseks 
haldusreformist tuleneva oma-
valitsuste ühinemise. Paikuse, 
Tõstamaa ja Audru vallast ning 
Pärnu linnast sai üks omavalit-
sus. Samasugused ühinemised 
toimusid Pärnumaal ja mujal 
Eestis. 

Esimene aasta on jäämas sel-
jataha. Õppisime koos elama ja 
saime targemaks, kuidas ühes-
koos asju ette võtta omavalitsuse 
tugevamaks kasvatamisel. Sü-
gisel sai kehtestatud uue ühine-
nud omavalitsuse arengukava 
ja maakonna arengukava kuni 
aastani 2035, järgmisel aastal 
tahame jõustada uue üldpla-
neeringu. 

Liigume järjekindlalt selle 
poole, et Pärnu oleks maakonna 
arengumootor ja regioonikeskus 
ning suudaks pakkuda konku-
rentsi Tallinnale ja Tartule. Et 
Eestimaa ei jookseks tühjaks, 
vaid kahte Eesti suuremasse 
keskusesse.

Meie usume, et üheskoos 
suudame muuta Pärnu tugevaks 
Lääne-Eesti keskuseks ja olla sa-
mas toeks inimestele, kes elavad 
nii Pärnu kesklinnas kui Pärnu 
omavalitsuse äärealadel. Ühine-
mise käigus jäid alles osavalla 
keskused, kus pakutakse tuge 
neile, kellel igapäevaselt kes-
kuslinna asja pole. Samas laie-
nevad järk-järgult soodustused 
ja hüved kogu uue omavalitsuse 
territooriumil elavate inimesteni 
ja kasvab investeerimisvõime-
kus, millest väike eraldiseisev 
omavalitsus võis vaid unistada. 

Teadmisest, et väiksema 
elanike arvuga piirkondade tu-
levik sõltub tugevast keskusest, 
lähtuvad ka meie põhjanaabrid. 
Nende kogemus näitab, et in-
vesteeringud kipuvad pigem 
tiheasustuspiirkondadest haja-
asustuspiirkondadesse liikuma 
kui vastupidi. Samas toetatakse 
Pärnus erinevate piirkondade 
omanäolisuse hoidmist ja ühtse 
omavalitsusena toimetamine ei 

tähenda kindlasti oma piirkonna 
identiteedi kadumist. 

Täna ei saa me väita, et kõik 
on nüüd tehtud ja kõik on hästi. 
Nii nagu ei saa kunagi valmis 
Tallinna linn, ei saa valmis Pär-
nu, mis nüüd ulatub Tõstamaast 
Põlendmaani. Meil on palju asju 
veel teha ja paremaks muuta, 
aga edu saavutame vaid koos 
toimetades. Aitäh kõigile neile, 
kes ühise omavalitsuse arengule 
on oma õla alla pannud ja kes 
seda plaanivad veel teha! Oma 
elukorraldust saame paremaks 
muuta vaid koos ühiselt tegut-
sedes, mitte omavahele piire 
tõmmates. 

Meie esiisad oskasid ükstei-
sele toetuda, märgata abivajajat 
ja tunda uhkust nende üle, kes 
milleski edu on saavutanud. Nii 
püüame teha meiegi. Lähtuda 
traditsioonidest ja võtta ümbrit-
sevast maailmast üle kõik, mis 
meid tugevaks teeb.

Loomulikult jääb linn linnaks 
ning küla külaks. Mõlemal on 
oma eelised, miks pered just 
sinna on otsustanud kodu ra-
jada. Ühiseks omavalitsuseks 
sulandumine ei tähenda seda, 
et maaline elukorraldus muu-
tub linnaliseks ja vastupidi. 
Aga üheskoos tegutsedes saab 
meist maakonna ja regiooni tu-
gevaim omavalitsus, mis suudab 
astuda kahe teise Eesti olulise 
keskusega ühte ritta. Ja seda tänu 
teile, Pärnu osavaldade ja linna 
elanikud!

Soovime kõigi elanike kodu-
desse rahu, kaunist jõuluaega ja 
edukat uut aastat! 

Andres Metsoja
volikogu esimees
Romek Kosenkranius
linnapea

Parimate soovidega 
Maris Moorits ja Sirje Suurevälja

Jõulutervitus

võlusõnad
kuidas saada 
luulelaev lendama
kõigepealt ütled
enter
aga kui
teist poolt ei tea
jääb laev
lihtsalt õhku 
rippuma
vungi saad sisse
kui ütled
send

Audru osavalla häälekandja „Kodused Hääled“ toimetus 
soovib teile kõigile rõõmsaid pühi ja õnnelikku uut aastat!

Meie ajaleht ilmub ka järgmisel aastal. Ja kuidas teisiti 
saakski. 

Oleme oma motoks võtnud, et edastame (erinevalt mit-
mestki teisest lehest) ainult häid uudiseid. On suurepärane, 
et neid jagub igasse meie lehte küllaga. 

Täname kõiki, kes meiega oma kogemusi ja rõõme jaga-
vad ning leiavad aega need ka ajalehele edastada. Jõudu tei-
le! Ehk nagu on kirja pannud suurepärane luuletaja Contra:

Jaanus Põldmaa
Audru osavallakogu 
esimees

Priit Annus 
Audru osavallakeskuse 
juhataja

Jõulud on aeg, kui saavad kokku eilsed tegemised ning tu-
levased ootused. 

Käes on aasta kõige pimedam periood, millele annab val-
gust tagasivaade möödunule ning rahulolu sellest, et Audru 
inimestel on olnud toimekas, kogukonda ühendav ja õnnes-
tunud aastaring. 

Audru osavalla elanikele on 2018. aasta olnud väga emot-
sionaalne ja muutuste rohke. Audru vallast on saanud ühine-
nud suure Pärnu linna tugev osavald, millel on oma kohalik 
identiteet ja nägu. Ühtpidi me oleme nüüd linnakodanikud aga 
see ei muuda meie olemust ja paikkonda, milles me elame. Me 
oleme ikka samad inimesed ning metsad, põllud ja meri, mille 
keskel me oleme harjunud elama on jätkuvalt need samad.

Headest ettevõtmistest, mis meie piirkonna rahva kokku 
toob ja meile rõõmu pakuvad – osavallapäevad, Võilillefes-
tival, Lavassaare vanavara laat ja pasunakooride ülevaatus, 
Kirsi talu õuekontserdid, Meie Küla Pidu, Audru sildade 
jooks, Audru jõululaat ja Bachi muusikalauda aastalõpukont-
sert, on vaid osa pikast sündmuste reast, mida korraldavad 
meie valla tublid inimesed. Kõik need tegemised ühendavad 
meid ja loovad ühtse kogukonnatunde ja toovad meile külalisi 
üle Eesti ja kaugemaltki. Oleme tänu sellistele ettevõtmistele 
parem ja avatum paik ning ka meie inimesed on rõõmsamad 
ja sallivamad. 

Audru osavallakogu ja Audru osavallakeskuse töötajad 
soovivad kõigile osavallaelanikele rahulike jõule, tujukül-
last aastavahetust ja ikka uusi ning julgeid pealehakkamisi 
2019. aastal!

 Hea lehelugeja!
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Planeeringuteade
Pärnu Linnavalitsuse planee-
rimisosakond teatab, et Pärnu 
Linnavolikogu 01.11.2018 ot-
susega nr 95 tunnistati keh-
tetuks Audru Vallavolikogu 
21.08.2003 otsusega nr 84 
kehtestatud Lemmetsa külas 
Aabrami-Enno-Põllu ja King-
pooli ning Papsaare külas Pil-
liroo kinnistu detailplaneering, 
millega oli kavandatud 49 ha 

suurusele maa-alale 12-rajaline 
golfiväljak.

Kingpooli ja Pilliroo kinnis-
tute omanikud ei soovi detail-
planeeringut ellu viia. Audru 
valla üldplaneeringu kohaselt 
on võimalik antud alal ühele 
maaüksusele määrata ehitusõi-
gus projekteerimistingimustega 
ühe ühepereelamu püstitami-
seks.

Linnavalitsus koondas osavaldade 
kodulehed ühte kohta

Laienenud Pärnu linn koondas 
kõikide omavalitsuste uudised 
ühte kohta aadressile www.
parnu.ee. Elanikel on võimalik 
nüüd kiiremini vajaliku infoni 
jõuda. Osavallalehed ilmuvad 
vaid kord kuus, kuid infot vaja-
vad inimesed tihedamini. Eral-
di mobiilirakendust Pärnu linna 
kodulehel pole, kuid kodulehe 

platvorm on telefonisõbralik. 
Arvutis uudisteni jõudmiseks 
tuleb Pärnu kodulehe päises 
avada uudiste ja teadete rubriik. 
Sama rubriik on vaja avada mo-
biiltelefoni kasutades. Lugejale 
avaneb kogu omavalitsuse ja ka 
iga osavalla aktuaalseim info. 
Rohkem infot saab alarubriike 
kasutades. (KH)

Otsides kaotatud paradiisi
Jõulupühad on ukse ees ja 
ootavad tuppa laskmist. Nagu 
igal aastal, on see tänavugi 
kiire ja toimetusterohke aeg. 
Vajalikud tööd ja tegemised 
väsitavad, aga on samas ka 
toredad, kui jõulutunne on 
südamesse jõudnud. Keset 
kaamoseväsimust vajame 
midagi, mis selle käivitaks, 
mis meid rõõmsaks, reipaks 
ja lootusrikkaks teeks.

Mina sain oma jõuluvita-
miini sel aastal kinosaalist 
kui käisin vaatamas filmi „Eia 
jõulud Tondikakul”. Selles oli 
kõik, mida ühelt jõulufilmilt 
tahta: kaunis kaameratöö, ilu-

sad lumised maastikud, suu-
repärased võtted loomadest 
ja lindudest, hästi jutustatud 
lugu ja sümpaatsed tegelased, 
leppimine ja rahu sõlmimine 
nii inimeste kui loodusega. 
Kokku moodustasid need 
ilusa tänapäevase jõulumui-
nasjutu, mis siiralt liigutas.

Jõuludesse on raske rahu-
liku ja ükskõikse südamega 
suhtuda. Võime teeselda, et 
see meile korda ei lähe, aga 
südames ootame ikka oma 
jõuluõnne. Küllap on sellel 
sügavad kultuurilised juu-
red, sest ütles ju vanarahvas, 
et jõuludeks tuleb kaotatud 

paradiis taas korraks maa 
peale. See kajastub ka vana-
des jõulukommetes: jõulurahu 
väljakuulutamises ja jõulupuu 
tuppa toomises. Jõulukuusk 
sümboliseerib elupuud keset 
paradiisiaeda, mille kaunis-
tuste hulgas on ka kireva 
sulestikuga linnud ja punase 
põsega õunad. 

Ka jõululapsel Jeesusel on 
otsene seos kaotatud paradiisi 
taastulekuga. Suur Jumal tu-
leb jõuludel vaikselt ja liht-
salt meie, inimeste sekka ja 
valgus võidab pimeduse. Ta 
ei raja teed inimeste juurde 
oma võimu näidates, ta ei oota 

meilt kartlikku alistumist vaid 
südame avamist. Ta rajab teed 
väikese lapsena, kes suudab 
meis äratada armastust ja poo-
lehoidu. Ta tahab olla meile 
kõrvalkõndijaks ja toeks hea 
ja kurja üle otsustamisel nagu 
esimestele inimestele paradii-
siaias. Jõulud viivad meid vai-
mus Jeesuslapse hälli juurde, 
aga ka inimkonna hälli juurde 
ja sellepärast on neis pühades 
palju lihtsat ja siirast rõõmu. 

Rahulikke jõulupühi ja õn-
nistatud lähenevat uut aastat!

Tiina Janno
Audru Püha Risti 
koguduse õpetaja

Tagasivaade 2018. aastale Audru osavallas
Esimene haldusreformijärgne 
aasta hakkab lõppema ja aeg 
on tagasi vaadata, kuidas ühi-
nemine on läinud ning mis on 
aasta jooksul ära tehtud. 

Aastat saab vaadata eraldi 
ametniku ja osavallaelaniku 
vaatenurgast. Ametnike vaa-
tenurgast vaadates oli aasta 
esimene pool segadust ja ka 
stressi põhjustav, sest eks iga 
muutusega kaasnevad pinged. 
Täna võib öelda, et kõik on 
„paika loksunud“ ja ühinenud 
omavalitsus töötab edukalt. 

Osavalla elanike vaate-
nurgast arvan, et midagi ei 
ole uues omavalitsuses peale 
ühinemist halvemaks läinud. 
Teed on hooldatud, tänava-
valgustus põleb, haljasalad 
ja kalmistud on hooldatud, 
koolid, lasteaiad, raamatuko-
gud, rahvamajad, spordisaa-
lid toimivad samamoodi nagu 
varem ja kõigi valdkondade 
küsimustega on jätkuvalt või-
malik pöörduda otse osavalla-
keskuses töötavate ametnike 
poole. Ainsa miinusena olen 
elanike tagasisidena kuulnud 
ehitusvaldkonda puudutavate 
otsustamiste pika ooteaja koh-
ta, kuid selle üks põhjuseid on,  
et me elame täna peaaegu sar-
nases ehitusbuumi olukorras, 
kui see oli 2000ndate keskel. 
Teisalt on see aga meile juur-
de toonud uusi elanikke ja seda 
just peamiselt Papsaare küla 

uusasumitesse.
Ühinemise plussi poolele on 

osavalla elanikud ise kõige roh-
kem nimetanud linnaliini bussi 
nr 25, mis teeb iga tunni aja ta-
gant ringi Audru kooli juurest 
läbi ja sõidab Pärnu haiglani. 
Suvel oli bussiga mugavalt või-
malik sõita ka Valgeranda päe-
vitama. Teise plussina, millega 
arvestasime juba enne ühine-
mist, toon välja uue omavalit-
suse finantsvõimekuse. Näitena 
ostsime Riigi Kinnisvara AS-
ilt miljoni euro eest välja Lindi 
lasteaed-algkooli hoone ilma, 
et linnal oleks tulnud selleks 
laenu võtta ja ostutehinguga 
säästsime ligemale 300 tuhat 
eurot. Omaette vallana oleks 
me pidanud selleks laenu võt-
ma. Positiivseks pooleks loen 
kindlasti meie osavallakogu 
ühtset ja kindlameelset tööd 
Audru elanike huvide eest 
seismisel. Pärnu Linnavalit-
sus on alati osavallakogu kõi-
kide ettepanekuid ja soovitusi 
arvesse võtnud. Osavallakogu 
on väga tugevalt seisnud ka 
meie kohaliku identiteedi säi-
limise eest, et jätkuvalt ilmuks 
meie osavallaleht ja toimuksid 
traditsioonilised kultuuri-, 
spordi- ja tunnustamisüritu-
sed. Nii traditsiooniliste kui 
ka uute ürituste toimumise ja 
proffessionaalse korraldamise 
osas saame väga kindlad olla, 
sest meie vastloodud Audru 

Kultuuri-ja Spordikeskuse 
direktor Jekaterina Põldots on 
just noppinud nii parima linna 
kultuurikorraldaja preemia kui 
ka saanud maakonna kõrgeima 
kultuurivaldkonna tunnustuse 
- Kultuuripärli. 

Mis siis sel aastal sai inves-
teeringute poolelt ära tehtud? 
Suurim investeering oli vee-ja 
kanalisatsiooni ehitustööd Tiigi 
elamupiirkonnas Sellele lisan-
dub veemajandusvaldkonnas 
veel sel aastal valmivad Jõõpre 
veetöötluse rekonstrueerimis-
tööd. Need võtsid linna raha-
kotist kokku 550 tuhat eurot. 
Teede ehituse poolelt sai uue 
mustkatte 17,5 kilomeetrit osa-
valla teid ja valmis Valgekodu 
ning Kurgometsa elamualasid 
Lihula maanteega ühendav 
kergliiklustee. Uue siseviimist-
luse sai Audru kultuurikeskus, 
kus hiljuti toimus lõõtsamän-
gija Juhan Uppin´i kontsert 
täismajale. Jõõpre koolis ja 
Lavassaare lasteaias tehti mit-
meid ehitus- ja renoveerimis-
töid. Uue värvi sai ka Audru 
spordihoone jõusaal  ja neil 
päevil valmib veel ka Kihlepa 
tuletõrjeveevõtukoht. Lisaks 
sai tehtud mitmeid järgmise 
aasta investeeringute etteval-
mistustöid, nagu Audru kooli 
siseruumide, Uruste-Põldeotsa 
kergliiklustee ja Audru kooli 
parkla ning uue bussiterminali 
ehitamiseks vajalikud projek-

teerimistööd. Oli veel palju 
väiksemaid investeeringuid, 
mis on meie osavalla rahvale 
kindlasti olulised ja teevad 
meie kõigi elu mugavamaks, 
olgu see siis näiteks sadevete 
drenaaži ehitamine Pääsu teel 
või bussipeatuste paigaldami-
ne Põllu teele, Rebasefarmi ja 
Lavassaarde. Ehk kokkuvõtvalt 
võib öelda, et 2018 aasta inves-
teeringute maht oli ligemale 
miljon eurot, millele lisandus 
veel teine miljon Lindi laste-
aed-algkooli väljaostmisele. 
Need summad on tunnistuseks 
sellele, et nagu ka siis, kui 2013 
aastal Audru vald liitus Lavas-
saare vallaga, ei vähenenud 
ühinemise järgselt väiksema 
omavalitsuse piirkonda tehta-
vate investeeringute maht, vaid 
tegelikkuses tehti ära rohkem, 
kui ühinemisläbirääkimistel oli 
kokku lepitud. Investeerimine 
Audrusse jätkub ka järgmisel 
aastal tõusvas joones ja eelar-
vekavandis on meie piirkonna 
arendamiseks ette nähtud 1,28 
miljonit eurot.

Lõpetuseks tahan öelda, et 
kuigi paljud osavalla elanikud 
kartsid, et ühinemisjärgselt lä-
heb elu Audrus kehvemaks, ei 
osutunud see tõeks. Audru are-
neb ning kasvab jõudsalt edasi!

Priit Annus
Audru osavallakeskuse 

juhataja

Osavallakeskuse lahtiolekuajad aasta lõpus

R  21. detsembril  8.00-12.00
E-K  24.–26. detsembril  SULETUD
N  27. detsembril  8.00-17.00
R  28. detsembril  8.00-16.00
E  31. detsembril  SULETUD
T  1. jaanuaril 2019  SULETUD

Tiigi piirkonnas saab liituda ühisveevärgiga
AS Pärnu Vesi on lõpetanud 
Audru osavallas Tiigi piirkon-
na ühisveevärgi ja -kanalisat-
siooni I etapi suuremahulised 
ehitustööd. Ehitustööde mak-
sumuseks kujunes 479 tuhat 
eurot. Ehituse rahastamine sai 
võimalikuks seoses Audru val-
la ühinemisega Pärnu linnaga. 
Kogu summa saadi ühinenud 
Pärnu linna eelarvest.

Mida peaks kinnistuomanik 
tegema, et tänavatorustikest 
vesi majja tuua ja reovesi ma-
jast tänavatorustikku suunata? 

Kui olete otsustanud alus-
tada kinnistusiseste torustike 
ehitusega, on eelnevalt vajalik 
korraldada kinnistu liitumine 
ühisveevärgi ja -kanalisat-
siooniga. Ootame kõiki kin-
nistuomanikke või volitatud 
esindajaid alustama liitumist 
piirkonna jaoks rajatud ühis-
veevärgi ja -kanalisatsiooniga. 
Kõikidele liitumisega seotud 
küsimustele saate vastused AS 
Pärnu Vesi klienditeeninduses.

Liitumise korraldamiseks 
on kaks võimalust:

1. Kinnistu omanik või 
tema volitatud esindaja kor-
raldab asjaajamise ise

2. AS Pärnu Vesi korraldab 
asjaajamise tema eest

Juhul kui klient otsustab ise 
asjaajamise kasuks:

• Kinnistu omanik või tema 
esindaja tellib AS-ist Pärnu 
Vesi tehnilised tingimused 
projekti koostamiseks. 

• Kinnistu omanik või tema 
esindaja tellib kinnistusiseste 
torustike projekteerimise pro-
jekteerimisfirmalt.

• Ehitusloa saamiseks tuleb 
esitada dokumendid ehitisre-
gistrisse. Projekt on soovita-
tav tellida koos ehitusloa või 
ehitusteatisega.

• Kinnistu omanik esitab 
AS-ile Pärnu Vesi liitumise 
taotluse koos ehitusprojektiga. 
AS Pärnu Vesi koostab liitu-
mislepingu ja väljastab selle 
allkirjastamiseks kliendile. 
Leping on võimalik allkirjas-
tada digitaalselt, paberkandjal 
või kontoris.

• Enne kinnistul ehitustöö-
dega alustamist taotleb kinnis-
tu omanik Pärnu linnavalitsuse 
taristu-ja ehitusteenistusest 
kaeveloa (Suur-Sepa 16, ka-
binet 227). Kaeveluba tuleb 
kooskõlastada eelnevalt AS-
iga Pärnu Vesi.

• Kinnistu omanik teostab 
kinnistul torustike ja veemõõ-
dusõlme ehituse, tellib teostus-
joonised majandustegevuse 
registreeringut omavast maa-
mõõdufirmast ja esitab need 
kohalikule omavalitsusele.

• Kinnistuomanik esitab 

avalduse teenuslepingu sõlmi-
miseks ja tellib klienditeenin-
dusest veearvesti paigalduse 
(veearvesti AS-i Pärnu Vesi 
poolt).

• AS Pärnu Vesi paigaldab 
ja plommib veearvesti ning 
avab kinnistu veeühenduse. 
Tarbimise algus (algnäit) fik-
seeritakse veearvesti paigalda-
mise aktil.

• Pärast veearvesti paigal-
damist valmistab AS Pärnu 
Vesi ette teenuse osutamise 
lepingu. Lepingut on võima-
lik allkirjastada digiallkirjaga, 
paberkandjal või kontoris.

AS Pärnu Vesi korraldab 
asjaajamise – mugavam 
võimalus

• Kinnistu omanik või tema 
esindaja esitab AS-ile Pärnu 
Vesi ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooniga iitumise taotluse.

• AS-i Pärnu Vesi tehnik 
kooskõlastab kinnistu omaniku 
või tema esindajaga kinnistu 
torustike asukohad, koostab 
tehnilised tingimused ja liht-
sustatud projekti (skeemi).

• AS Pärnu Vesi esitab ehi-
tisregistrisse teatise ehituse 
alustamiseks.

• AS Pärnu Vesi saadab 
l i itujale l i itumislepingu, 
kooskõlastatud skeemi ja teh-
nilised tingimused kliendile 

sobivaimal viisil – postiga, e-
kirjaga või saab dokumentidele 
kontorisse järgi tulla.

• Enne kinnistul ehitustöö-
dega alustamist taotleb kinnis-
tu omanik Pärnu linnavalitsuse 
taristu- ja ehitusteenistusest 
kaeveloa (Suur-tn 16, kabinet 
227). Kaeveluba tuleb kooskõ-
lastada eelnevalt AS-iga Pärnu 
Vesi.

• Kinnistu omanik teostab 
kinnistul torustike ja veemõõ-
dusõlme ehituse, tellib teostus-
joonised majandustegevuse 
registreeringut omavast maa-
mõõdufirmast ja esitab need 
kohalikule omavalitsusele.

• Kinnistuomanik esitab 
avalduse teenuslepingu sõlmi-
miseks ja tellib klienditeenin-
dusest veearvesti paigalduse 
(veearvesti AS-i Pärnu Vesi 
poolt).

• AS Pärnu Vesi paigaldab 
ja plommib veearvesti ning 
avab kinnistu veeühenduse. 
Tarbimise algus (algnäit) fik-
seeritakse veearvesti paigalda-
mise aktil.

• Pärast veearvesti paigalda-
mist valmistab AS Pärnu Vesi 
ette teenuse osutamise lepingu. 
Lepingut on võimalik allkirjas-
tada digitaalselt, paberkandjal 
või AS Pärnu Vesi kontoris.

AS Pärnu Vesi

Teede talvine hooldus Audru 
osavallas 2018–2022 aastal 

Käesoleval ja järgneval kolmel 
talvel teostavad lumetõrjet Aud-
ru osavalla teedel ja tänavatel 
Pärnu Linnavalitsuse korralda-
tud riigihanke võitnud järgmised 
ettevõtjad: 

I piirkond: Soeva, Ahaste, 
Aruvälja küla teed –Jaanus Oja, 
kontakt mob. 56270966 

II piirkond: Kärbu, Põhara, 
Liiva küla teed ja Audru kooli 
territoorium – Põhara Agro OÜ, 
kontakt Jaanus Põldmaa mob. 
5062246 

III piirkond: Tiigi, Muti, 
Rebase elamupiirkonna teed 
ja tänavad ning Põldeotsa küla 
teed – Manitec OÜ, kontakt Jaan 
Miidu mob. 53586570 

IV piirkond: Jõõpre teed, 
kõnnitee ja parklad, Oara ja 
Malda küla teed– OÜ Mütsi 
Talu, kontakt Märt Jäärats mob. 
56220917

V piirkond: Ridalepa ja 
Saari küla teed– Põldeotsa OÜ 
, kontakt Danel Toomast mob. 
5220315 

VI piirkond: Kõima, Kab-
riste, Saulepa, Lindi (kuni 
Aiandi teeni) ja Tuuraste küla 
teed – Sven Ende, kontakt mob. 
56683451

VII piirkond: Lindi küla teed 
(alates Aiandi teest Sarvi tee-
ni) – Manitec OÜ, kontakt Jaan 
Miidu mob. 53586570

VIII piirkond: Liu ja Marksa 
küla teed (kuni Sarvi teeni) – 
Manitec OÜ, kontakt Jaan Miidu 
mob. 53586570

IX piirkond: Eassalu, Soomra 
ja Kihlepa küla teed (kuni Tõs-
tamaa mnt.-ni) – Otsa-Marja 
OÜ, kontakt Valdi Killing mob. 
56507474 

X piirkond: Papsaare, Valge-
ranna ning osaliselt Lemmetsa 
küla teed ja tänavad – AS Whi-
te Beach Development, kontakt 
Vahur Tamm mob. 5036321 

XI piirkond: Audru alevi-

ku teed, tänavad ning osaliselt 
Lemmetsa küla teed – Põhara 
Agro OÜ, kontakt Jaanus Põld-
maa mob. 5062246

XII piirkond: Nurme, Til-
ga, Kiltre tee, Elutee, Põllu, 
Elise, Käreda, Kadaka, Tiido, 
Doberani tee ja Valgeranna al-
lee – Nurme Teedeehitus OÜ, 
kontakt Kristjan Kasemets mob. 
5029845

XIII piirkond: Papsaare 
küla, Audru aleviku kõnniteed 
ja parklad – Nurme Teedeehitus 
OÜ, kontakt Kristjan Kasemets 
mob. 5029845 

XIV piirkond: Lavassaare 
aleviku teed, tänavad, kõnniteed 
ja parklad – Lavassaare Kom-
munaal OÜ, kontakt Riina Padur 
mob. 5240857 

Lumetõrjet teostatakse ka 
erateedel, mis viivad Audru 
osavallas kasutusel oleva maja-
pidamise õueni (mitte hoovides). 

Erateedel lumetõrje teosta-
mise tingimused: 

1. eratee servades olevad 
ohud (truubiotsad, suured ki-
vid-takistused, ilupõõsad-isti-
kud jne), mis võiksid takistada 
tööd peavad olema tähistatud 
minimaalselt 1 m kõrguste ja 
soovitavalt helkurlindiga va-
rustatud tähistega. 

2. eratee kohalt peavad olema 
eemaldatud puude oksad mini-
maalselt 3,5 meetri kõrguselt ja 
3 meetri laiuselt. 

NB! Töövõtjal on lepinguli-
ne õigus loobuda eratee hool-
dusest kui eratee ei vasta eel-
pool nimetatud tingimustele. 

Juhul kui eratee omanik ei 
soovi või tahab täpsustada lu-
metõrje teostamist temale kuu-
luval teel, palume võtta ühen-
dust lumetõrje tööde tegijaga 
piirkonnas või Pärnu Haldus-
teenuste OÜ haldusjuhi Vahur 
Kobolt´iga mob. 5049564;  
e-mail vahur.k@audru.ee 
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Ajaratta lood

Kunstiringi toimetamised 
Lavassaares

Nõustumine juhendada Lavas-
saare kunstiringi tuli raskelt. 
Teadsin, mis sellega kaasneb... Et 
hakkan kaasa vedama kõrvitsaid, 
vaase, lilli, kummikuid ja isik-
likke väärt vahendeid, et näidata, 
millega kunstnikud töötavad ja 
kuidas neid asju kasutavad. Olin 
mõned aastad tagasi otsustanud 
tegeleda enese jaoks valitud kit-
samal suunal, milleks on klas-
sikaline realistlik joonistamine, 
maalimine. Jõudumööda kogu-
sin teadmisi ja oskusi A. Pukk´i 
kursustel ning mujal. Kunstiringi 
töös kasutangi nüüd neid ajaga 
omandatud metoodikaid ning 
natuurist joonistamise ja maali-
mise algteadmisi ja võtteid, mis 
ühtviisi sobivad nii lastele kui ka 
kunsti vastu huvi tundvatele täis-
kasvanutele enesetäiendamiseks. 
Siiani on osalejateks olnud kooli-
lapsed vanuses 7-13. Hoolimata 
pikkadest koolipäevadest on ko-
hal käivad õpilased väga usinad. 
Nad on tundlikus vanuses, kus 
avastataksegi oma päris huvid, 
anded, mida tuleks tähele panna 
ja edasi arendada. Meie kunsti-
ring algab teisipäeviti kell 17.00, 

kestab kaks tundi ja kahe tunni 
vahele jääb 10-minutiline paus. 

Kahjuks pole meiega liitunud 
teistest vanuserühmadest inime-
si, kelle näol lootsin noorematele 
pakkuda eeskujusid töövahendi-
te hoidmisel, hooldamisel ning 
üldse koolist erinevat, teistsugust 
õhkkonda, kus ometigi tehakse 
võrdväärset tööd sõltumata east. 
Algusnädalatel kimbutas meid 
vahendite puudus, mis on nüüd-
seks leevendust saanud tänu lah-
ketele abistajatele, kelleks kõige-
pealt Lavassaare Külaselts ise, 
Tiina Janno, Mati Sutt (ühe rin-
gis käiva vanaema palvel) ning 
avanes ka võimalus hädapäraste 
vajalike asjade ostmiseks.

Kui jätkusuutlik niisugune 
kunstiring Lavassaares olema 
saab, on raske ennustada. Siis-
ki arvan, et ainult joonistamise, 
maalimisega ning ainult laste-
ga (kellel ju ka koolis võimalik 
heade õpetajate käe all erinevate 
kunstiliikidega tegelda) seda pi-
kalt vedada mõttekas pole.

Ootame kunstiringiga ühine-
ma ka täiskasvanuid!

Irina Teesalu

Lindi matkaentusiast pääseb 
polaarmatkale

Maiu Lünekund on 30-aastane 
Pärnumaa naine ja matkaentu-
siast, kes püüdles tihedas vee-
bihääletuse konkurentsis polaar-
matkale Fjällräven Polar 2019. 
Tema suurimaks konkurendiks 
oli Rootsis elav Mongooliast 
pärit mees nimega Enkhsaruul 
Enkhsaikhan, kes kogus samuti 
palju hääli ning pakkus Maiule 
tugevat konkurentsi. Kuid tänu 
eestlaste kokkuhoidmisele sai 
Maiu võidu. Matk saab teoks 
tuleva aasta aprillikuus. Maiu 
läheb esindama põhja- ja ida-
piirkonda 300-kilomeetrisele 
Fjällräveni polaarmatkale.

Kogu Eesti rahvas aktivee-
rus veebihääletusel ning tänu 

kõikide ühtsele kokkuhoidmi-
sele selgus tihedas konkurentsis 
Maiu võit 34098 häälega, jättes 
mongoli selja taha 32865 hääle-
ga. (KH)

Sajanditagune seltsielu Audrus
Pärnumaalt. Audrust seltsielu.

Rõõmustavalt on Audru kars-
kusselts sest saadik kosumas, 
kui temale „kirjanduse osakond“ 
juurde asus. Seltsil on juba oma 
laulu-, näitemängu ja muusika- 
osakonnad. 18.skp. oli esimene 
kirjanduse õhtu kõnede ja ette-
lugemistega. Esimese kõne pidas 
kohalik kihelkonna kooliõpetaja 
hra H. Kotkas „Eesti rahvalaulu-
dest“. Kõne oli huvitav ja äratav. 
Teise kõne pidas kohalik õpetaja 
Oebius „Loodusest“. Kõneleja 
tegi selgeks, kuidas meie maa-
kera on tekkinud, kuidas mered 
ja mäed on saanud jne. Maakera 
liikumise ja elu tema pääl olla 
aga Jumal oma sõna „saagu“ läbi 
loonud. Et aga ennem loodustea-
dus meile teisi teesi näitab, siis ei 
jäänud paljud sellega veel rahule 
ja saab see teine kord, kui õpeta-
ja härra oma kõnet jatkab, läbi-
rääkimiste ajal, mis kõne lõpul 
järgnevad, veel kõne alla võetud. 
Kolmandama kõne ehk õigem 
ettelugemise pidas noor selts-
konna tegelane ja kooliõpetaja 
hra K. Viljak „taeva laotusest“, 
mida ta A. Bernsteini järele eesti 

keelde oli tõlkinud. Ettekanne 
oli ladus ja vaimustav. Neljan-
dama kõne pidas kooliõpetaja 
ja karskusseltsi esimees hra J. 
Pill „karskusest“. Lõpuks oli 
udupiltide näitamine ja seletus 
taeva kehadest. Pidust osavõt-
mine oli rohke ja soovida oleks, 
et see ikka nii jääks. Ka oleks 
parem, kui kirjanduse õhtuid 
mitte üksi karskuse seltsi ma-
jas ei peetaks, vaid ükskord siin, 
teinekord teisal. Siis oleks nad 
rahvale rohkem kätte saadavad. 

Meie Kodumaa (Viljandi; 
Pärnu: 1907-1914) 3. dets. 1907

Kordaläinud pidu Ridalepas
Ridalepa algkooli hoolekogu 

korraldas pühapäeval, 27.nov. 
s.a., kohaliku algkooli ruumes 
lastepidu, mis halva tee ja ilma 
tõttu siiski õige rahva osavõtu-
line oli ja ligi 6500 mk. puhast-
kasu jättis kooli raamatukogu 
täiendamiseks.

Pärnumaa Teataja (Pärnu 
1924-1940) 2. dets. 1927

Külvist oleneb lõikus
Audru Põllumeeste Selts 

hakkab põllumeestele vilja 
seemet muretsema.

Jõulu viimasel pühal kor-
raldas Audru põllumeeste selts 
Audru – Kivil ümbruskonna 
põllumeestele koosviibimise, 
et põllumehed saaks oma ühiste 
hädade ja ikalduse, loomade tal-
vise toitmise ja tuleva kevadise 
seemnevilja muretsemise asjus 
mõtteid vahetada. Asja selgita-
jana oli ka sellele koosolekule 
palutud jaoskonna agronom 
instruktor hra J. Laas.

Kuna halvade teede tõttu 
koosolejate pere küll väikse-
poolne oli, said koosolejad siiski 
nii mõndagi hädavajalist läbiaru-
tada, eeskätt tulevase seemne-
vilja muretsemise suhtes. Nagu 
põllumeeste poolt seemnevilja 
juures toimepandud idanemise 
protsendi kindlaksmääramise 
katsed tõendavad, sisaldab tä-
navune suvevili ainult 30 – 60% 
idanemise võimet. Et ka põllu-
meestel sarnastki seemet ei 
jatku, siis tehti seltsi juhatusele 
ülesandeks tegevuse piirkonda 
kuuluvate Audru, Võlla, Jõõpre 
ja Sauga vallavalitsuste kaudu 

põllumeestelt järelepärida kui 
palju neil tulevaks külviajaks 
viljaseemet tarvis peaks mine-
ma, et selts saaks siis seemne-
vilja muretsemise asjus sam-
musid astuda. Ühtlasi otsustati 
vastavale poolele märgukirjaga 
esineda, et seemnevilja muret-
semiseks ilma protsendita laenu 
antakse, vastasel korral ei jõua 
põllumehed omal jõul seemne-
vilja muretseda. Selle tulemus 
oleks muidugi võrratu paha, sest 
paljudel peaks põllud tahtmata 
sööti jääma.

Maa: Pärnu väljaanne (Pärnu: 
1928-1929) 3. jaan. 1929

Kaitseliidu jõulupuu Audrus
Audru naiskaitseliidu poolt 

korraldati möödunud laupäeva 
õhtul, Põhera majapidamise 
kooli ruumes, jõulupuu. Osavõtt 
jõulupuust oli elav.

Maa: Pärnu väljaanne (Pärnu: 
1928-1929) 18. dets. 1928

Sõnumite kirjaviis 
muutmata.

Vanu ajalehti luges 
Tiiu Jalakas

Jõulukuu on täies hoos
Paar päeva enne jõulukuud toi-
mus Audru Kultuurikeskuses 
Eesti Vabariigi pillimehe Juhan 
Uppini kontsert. Kultuurikeskus 
on saanud uuenduskuuri ja see 
oli üle pika aja esimene ava-
lik üritus renoveeritud saalis. 
See oli ehk ka üks põhjustest, 
miks saal oli puupüsti rahvast 
täis. Eks esineja oli vääriline ja 
kontserdi tagasiside ülim, kuid 
oli ka neid kes tulid uudistama 
uut saali ja ei pidanud milleski 
pettuma. Ei saa öelda, et saal on 
päris valmis. Veel on vaja uuen-
dada valgusparki ja lavaosa va-
jab akse ja stangesid, kuid juba 
on võimalik saali ka avalikeks 
üritusteks kasutada.

Üle mitme aasta toimus Üle-
maaline Jõuluvanade konverents 
Pärnumaal ja me oleme väga õn-
nelikud, et ka meie saime sellest 
vahvast ettevõtmisest osa. I ad-

vendil külastasid punakuued ka 
meie kandi lapsi nii Lindil kui 
Audrus. Lapsed said jõuluvana-
dele edastada oma jõulusoovid, 
näidati teineteisele õpitud oskusi 
ja lustiti koos. Jõuluvana Kusti 
jagas soovijatele ka advendituld. 

Detsembrikuu teisel nädala-
vahetusel toimus juba traditsioo-
niliseks kujunenud Audru jõu-
lulaat. Seekord jälle uues kohas 
– Audru Spordikeskuses. Ruumi 
jagus kõigile – nii kauplejatele, 
ostlejatele kui esinejatele. Kaup-
lejate ja külastajate tagasiside oli 
positiivne nii uue toimumisko-
ha kui kaubavaliku osas. Eriti 
meeldis kõigile, et laata ilmes-
tavad laste esinemised ja noorte 

korraldatud kohvikud. Selle eest 
tänu Lindi Kooli, Jõõpre Kooli 
ja lasteaia, Audru Huvikooli las-
tele ning Aruvälja Sõnnidele ja 
Jõõprekatele. Kiitust väärivad 

ka kõkidele nende toredate laste 
juhendajad. 

Detsembrikuu on aga alles 
poole peal. Eakate Jõulupidu 
Lindil külastab Reet Linna 
ja aastalõpu kontserdil Bachi 
Muusikalaudas esinevad tänavu 

Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld.
Loodetavasti tuleb ka uus 

aasta sündmuste- ja teguderoh-
ke!

Jekaterina Põldots
Audru Kultuuri- ja Spordi-

keskuse direktor

Juhan Uppini kontsert Audru Kultuurikeskuses

Audru jõululaat spordikeskuses

Ülemaaline Jõuluvanade konverentsi ajal külastasid jõu-
luvanad Lindi küla ja Audru alevikku Audru ettevõtlikud noored 

abistavad kodutuid loomi
29. detsembril külastavad Audru 
ettevõtlikud noored koos noor-
sootöötajatega Pärnu loomade 
varjupaika. Selleks külastuse 
eesmärgiks on tutvuda varju-
paiga igapäevaelu ja rõõmudega 
ning ka ise head teha. Noorte-
keskuse noored on valmistanud 
varjupaiga loomadele mänguasju 
ning valmimas on pehmed ase-
medki. Oma ettevõtmisega kut-
suvad Audru ettevõtlikud noored 
ka kõiki teisi inimesi varjupai-
gale vajalikke asju annetama ja 
asutust külastama. Kui keegi 
soovib noortega koos varjupaiga 
elanikele midagi vajalikku saata, 
siis võib neid tuua Sauna tänav 

1 asuvasse Audru noortekesku-
sesse. Tarvilike asjade nimekirja 
leiab siit varjupaiga veebilehelt  
https://www.varjupaik.ee/toeta/
mitterahaline-annetus. Tegevusi 
viiakse ellu Euroopa Liidu Sot-
siaalfondi ja riikliku struktuu-
ritoetuse vahenditest ning on 
vastavuses Haridus- ja Teadus-
ministri 29.06.2015. a. käskkirja 
nr 281 “Toetuse andmise tingi-
muste kehtestamine tegevuse 
“Tõrjutusriskis noorte kaasami-
ne ja noorte tööhõivevalmiduse 
parandamine” elluviimiseks.

Margit Vellend
Audru Noortekeskuse 

noorsootöötaja
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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!

BIRGIT SEPP  09.12.2018

HENRIKO LAADRE  20.11.2018

RIO LEPIK  17.11.2018 

TANNAR KURE  10.09.2018

(Lehetoimetus vabandab! Eelmisel kuul sattus lehte 
vale nimi) 

KIRIKUTEATED

Issanda ilmumise püha teenistused:
Uruste Issanda Taevaminemise kirik:
06.01.2019 kell 12.00 suur veepühitsus
Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirik:
06.01.2019 kell 14.00 suur veepühitsus
Info telefonidel: 5384 1350 – preester Agaton Paalberg
 5196 8992 – Helju Holm

Jõuluaeg 2018 Audru kirikus:
18.12 kell 18 Audru Kooli jõulukontsert
24.12 kell 18 Jõuluõhtu jumalateenistus, laulab Audru Segakoor, 
enne jumalateenistust puhkpillimuusika kirikutornis
25.12 kell 11 I Jõulupüha jumalateenistus armulauaga, laulab 
koguduse naisansambel 
25.12 kell 13 Jõulujumalateenistus Jõõpre Hooldekodus
31.12 kell 16 Vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga
31.12 kell 23.30 Aastavahetuse vigiilia küünlavalguse, sõna ja 
muusikaga

Represseeritud saavad 
taotleda maamaksuvabastust

Represseeritud, kes soovivad 
järgmisel aastal kasutada 
laienenud Pärnu linna terri-
tooriumil kehtivat täiendavat 
maamaksuvabastust, peavad 
hiljemalt 10. jaanuariks aval-
duse esitama.

Mais võttis Pärnu lin-
navolikogu vastu määruse, 
millega antakse täiendav 
maamaksuvabastus oku-
patsioonirežiimide poolt õi-
gusvastaselt represseeritud 
isikutele. Määrus korrastab 
ühinenud omavalitsuse terri-
tooriumil täiendava maamak-
suvabastuse andmise reeglid.

Enne Audru, Paikuse ja 
Tõstamaa valla ühinemist 
Pärnu linnaga oli repressee-
ritu maamaksusoodustust 
võimalik kasutada Audru ja 
Paikuse vallas. Pärnu linn 
lõpetas täiendava maksuva-
bastuse andmise 2013. aastal, 
mil kehtestati koduomaniku 
maamaksusoodustus. Tõsta-
maa vallas ei ole represseeri-
tu maamaksusoodustust seni 
rakendatud. Ka maksuvabas-
tuse tingimused ja ulatus olid 
igas omavalitsuses erinevad.

Uue määruse kohaselt an-
takse maamaksusoodustus 
õigusvastaselt represseeri-
tud isikule või represseeri-
tuga võrdsustatud isikule, 
kellel on Pärnu linna ter-
ritooriumil asuva maatüki 
osas maamaksu kohustus. 
Maamaksu tasuvad kinnis-
asja omanikud, hoonestajad 
või kasutusvaldajad, kellele 
kinnistusraamatu andmetel 
omand, hoonestusõigus või 
kasutusvaldus kuulub.

Maamaksuseadus lubab 
täiendavat maksuvabastust 
rakendada ainult elamumaa 
sihtotstarbega maatükkidele 

või maatulundusmaa sihtots-
tarbega maatükkide õuemaa 
kõlviku osas. Represseeritud 
vabastatakse maamaksust 
sõltumata nende elukohast.

Kui isikul on mitu nimeta-
tud sihtotstarbega maatükki 
ja tal on õigus ka koduomani-
ku maksusoodustusele, saab 
ta täiendavat maksuvabastust 
kasutada selle maatüki osas, 
millele koduomaniku soo-
dustus rakendub. Kui maa-
tüki elamumaa või õuemaa 
osa on juba täies ulatuses 
maamaksust vabastatud, ei 
saa represseeritu maksuva-
bastust kasutada teise maatü-
ki osas. Kui isikule ei raken-
du koduomaniku soodustus 
ja tal on Pärnu linnas mitu 
elamumaa või õuemaa kõlvi-
kuga maatükki, saab ta mak-
suvabastuse neist ühe osas.

Maksuvabastuse saami-
seks tuleb esitada kirjalik 
avaldus koos represseeritu 
tunnistuse koopiaga Pärnu 
linnavalitsusele aadressil 
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
linn, Pärnu linn või e-pos-
tile linnavalitsus@parnu.
ee. Taotluse võib tuua ka 
osavallakeskusesse või lin-
navalitsuse infolauda. Aval-
duse vorm on leitav Pärnu 
linna veebilehelt rubriigist 
keskkond ja majandus – maa-
maks.

Avaldus tuleb esitada 
hiljemalt maksustamisaasta 
10.jaanuariks. Hiljem esita-
tud avalduse alusel arvesta-
takse maksuvabastust alates 
järgnevast aastast. Avaldus 
on vaja esitada ühekordselt - 
kui maksuvabastus on juba 
määratud, ei pea igal aastal 
uut avaldust esitama.

Teet Roosaar 

Soovijatel on võimalik liituda 
veel kiire interneti võrguga

Elektrilevi plaanib 2019. aas-
tast hakata rajama üle Eesti 
kiire interneti võrku, et viia 
see järgmise viie aasta jook-
sul ligi 200 000 kodusse, 
kus täna kvaliteetne inter-
net puudub. Võrguga liituda 
soovijatelt kogutakse aval-
dusi peamiselt interneti teel 

https://www.elektrilevi.ee/
kiireinternet. Kellel puudub 
ligipääs internetile, saavad 
oma taotluse esitada pab er-
kandjal osavallakeskuses, 
kus on sellekohased vormid 
olemas. Sooviavaldusi saab 
esitada kuni 31. detsembrini. 
(KH)




