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Audru endise perearsti
dr Nappa patsienditele
osutab arstiabi dr Niisuke
Audru perearst dr. Napp jäi
pensionile. Alates 1. juulist 2019 osutab dr. Nappa
nimist u patsientidele
üldarstiabi perearst dr. Anu
Niisuke Jannseni tänava
perearstikeskuses. Kes aga
soovib täna valida endale uue
perearsti, saab esitada Pärnu
linna territooriumil valitud
perearstile allkirjastatud
avalduse. Avalduse vorm on
kättesaadav Terviseameti ja
Pärnu linna Audru osavalla
koduleheküljel ning vormi
saab küsida ka Audru osavallakeskusest.
Pe r e a r s t r e g i s t r e e rib avalduse alusel isiku
nimistusse kui avalduses
märgitud Eesti rahvastikuregistri elukoha aadress on
perearsti teeninduspiirkonnas või kui perekonnaliige
on registreeritud nimistusse.
Perearst võib keelduda isiku
registreerimisest nimistusse

kui avalduses märgitud Eesti
rahvastikuregistri elukoha
aadress ei ole perearsti teeninduspiirkonnas või kui
perearsti nimistu on ületanud
talle määratud piirsuuruse
(2000 isikut või 2400 isikut).
Iga pereliikme kohta tuleb
täita ja esitada eraldi avaldus
(lapse puhul lapsevanema või
eeskostja avalduse alusel).
Perearst teavitab avalduse
esitajat nimistusse registreerumisest või keeldumisest
kirjalikult seitsme tööpäeva
jooksul. Keeldumise korral
märgib perearst ära ka põhjuse.
Lisainfot selle saab Terviseameti koduleheküljelt
https://www.ter viseamet.
ee/et/tervishoid/inimesele/
perearsti-valimine-ja-vahetamine. Samuti saab teavet
perearsti vahetamisega seotud küsimustes Terviseameti
telefonilt: 6509 843.

Dr. Niisukese kontaktid ja vastuvõtuajad:

Fons Perearstid OÜ
J. V. Jannseni 5, Pärnu linn
443 8000
Vastuvõtt: E, K, R 12.00-16.00, T, N 14.00-18.00
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Sooduskaardiga maksab
parkimine 26 senti päevas
Laienenud Pärnu linn pakub
oma elanikele võimalust osta
70 eurot maksev üheksa kuu
parkimiskaart, millega võib 1.
septembrist 31. maini parkida
Pärnu kesklinnas 26 sendi eest
päevas.
„Pärnu ja tema osavaldade
elanikel on kaks parkimise
sooduskaarti. 32-eurost kohaliku elaniku kvartalikaarti on
mõttekas kasutada suvel või
siis, kui aasta läbi pole parkimiskaarti vaja. Neil, kes aasta läbi
kesklinnas pargivad, on kasulik
osta augusti lõpus üheksa kuu
parkimiskaart,“ selgitas abilinnapea Siim Suursild.
32 ja 70 eurot maksvaid 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).
Mõlemat sooduskaarti kasutades
maksab aasta aega parkimist 102
eurot ehk suvel 35 ja talvel 26
senti päevas.
Eraparklates Pärnu linna
avalike tasuliste parkimisalade
perioodikaardid ja üksikpiletid
ei kehti. Linna tasulistel parkimisaladel on parkimine tasuline
kesklinnas aasta läbi tööpäeviti
kell 8-18 (parkimiskellaga esimene tund tasuta) ja rannarajoonis 1. juunist 31. augustini iga
päev kell 10-18 (parkimiskellaga esimene pool tundi tasuta).
Eraparklate reeglid kehtestavad
nende omanikud ja seal võidakse
parkimise eest ka laupäeval ja
pühapäeval raha küsida.
Pärnu elanike sooduskaarte
müüb Pärnu Haldusteenused.
Ostusoovi võib saata veebiaadressil https://haldusteenused.ee/
parkimisloa-ostutaotlus-2/. (KH)

Tõstamaale ja Valgeranda
lisandub rattaparkimiskohti
Audru ja Tõstamaa osavaldadesse paigaldatakse järgmisel
aastal uued Romantilise Rannatee tunnussildid, mille juures on
ka jalgrattahoidik.
Audru osavallas tuleb LEDvalgustusega silt ühes üheksa
ratta hoiukohaga Valgeranna
puhkealale.
Tõstamaa osavallas paigaldatakse rattahoidikutega Romantilise Rannatee väravasildid
Pootsi ja Rammuka küladesse –
kumbki küla saab ühe sildi koos
kolmekohalise rattahoidikuga.
Romantilise Rannatee logoga

sildid, mille juures saab hoida nii
ratast kui ka ennast toetada ja
fotografeerida, on kavandanud
Tõstamaa disainer Kaili-Lotta
Juhkam.
Jalgrattahoidjaga siltide soetamine ning nende paigaldamine
läheb maksma 19 596 eurot.
PRIA toetab kohaturundusele
suunatud projekti läbi Leader
programmi 17 636, 40 euroga.
Esimesed rattahoidikuga
sildid paigaldati 2017. aastal
Saugasse, Tõstamaa alevikku
ja Audrusse. (KH)

Segakoor kutsub
Audru segakoor alustab 17. hooaega ja ootab oma ridadesse uusi
lauljaid!
Eriti oodatud on meeshääled
ja säravad sopranid. Kooriproovid toimuvad esmaspäeviti kell
18.00 Audru Koolis.

Meie dirigendid on Tiia
Tamm ja Annely Kuningas.
Saame kokku 30. septembril
Audru Koolis kell 18.30. Uusi
liitujaid ootame samas kohas
kell 18.00.
Audru segakoori pere

Hea võrkpallisõber!
Audru Kooli võimlas käib juba
pikki aastaid koos seltskond,
kes kord nädalas õhtuti võrkpalli mängib. Keegi meist pole
tipptasemel mängija, teeme seda
endi lõbuks ja aastaidki turjal
omajagu. Ise nimetame endid
pätsijateks.
Otsime oma ridadesse uusi
võrkpallisõpru, et koos sportli-

kult aega veeta.
Oot a me kõi k i huv il isi
3. oktoobril kell 20.30 Audru
Kooli spordihoones, et uut
hooaega koos uute kaaslastega
alustada.
Info: Alar Külm
tel 5344 8939
Pätsijad
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Audru Kool peab 80. juubelit
Alles oli aasta 2014, kui saime
kokku Audru Kooli 75. sünnipäeval. Sel aastal saame tähistada 80 aasta möödumist hetkest, kui õnnistati sisse praeguse
koolimaja esimene hoone. Pärast
seda on koolimaja laiendatud
ning renoveeritud.
Nüüd ootame endisi õpetajaid ja õpilasi laupäeval, 12.
oktoobril majaga tutvuma ja
meenutama seda, mis oli enne.
Päev algab võrkpalliplatsil.
Kõiki võistelda soovijaid oodatakse Audru Spordihoones kell
12.00. Osalemissoovist palume
teatada hiljemalt 10. oktoobriks
sirje.jaago@audru.edu.ee.
Koolimaja (Lihula mnt 10,
Audru, Pärnu linn) on avatud
alates 17.00. Avatud on klassiruumid ning neis on üles pandud
erinevaid näituseid, võimalik on
osaleda viktoriinil “Targem kui
5.b”, endiseid õpilasi ootavad
õpetajad. Kooli sööklas avatud
puhvet suupistete ja jookidega.
Soovijaid ootab fotoateljee
ning kogu üritus püütakse pildile.
Kell 18.00 ootame aulasse
direktori vastuvõtule kõiki
õpilasi ja õpetajaid, kes lõpetasid/õpetasid Audru koolis
aastani 1979. Kell 19.00 on

oodatud direktori vastuvõtule lõpetajad/õpetajad aastatel 1980-1994. Kell 20.00
direktori vastuvõtt neile, kes
lõpetasid või õpetasid Audru
koolis aastatel 1995-2019.
Algusega kell 20.45 saab
võimlas jalga keerutada ansambel Kardemoni saatel. Esitamisele tulevad aastakümnete
jooksul populaarseks saanud
muusikapalad. Vahepaladeks
üllatusesinejad ning kell 23.45
toimub oksjon. Toetust kogutakse kooli ees avatavate nimeliste pinkide paigaldamiseks.
Kell 22.00 sööme aulas ühiselt sünnipäevatorti.
Koolimaja sulgeb uksed
kell 01.00. Alates 13.oktoobrist
ootame teie tagasisidet toimunu
kohta.
Kokkutuleku osalustasu on
kuni 10. oktoobrini 15€, mille
palume üle kanda Haridusselts
Schola Audruensis a/a numbrile
EE642200221055573497, selgitusse kirjutada ees- ja perekonnanimi. Kohapeal saab osalemise eest tasuda 20€ sularahas.
Üle 75a õpilastele ja endistele
õpetajatele on üritusest osavõtt
tasuta.
Audru Kool

Laupäev, 12. oktoober 2019 kell 18.00 – 01.00

AUDRU KOOLI
KOKKUTULEK
12.00 – 14.00 vilistlaste võrkpalli mängud Audru
Spordihoones (Pärna allee 5c) eelregistreerimine
10. oktoobrini aadressil sirje.jaago@audru.edu.ee
(osaleda saab varem või ka kohapeal moodustatud
võistkonnaga)
17.00 registreerimise algus koolimajas
18.00 direktori vastuvõtt lõpetajatele
kuni aastani 1979 aulas
19.00 direktori vastuvõtt lõpetajatele
aastatel 1980-1994aulas
20.00 direktori vastuvõtt lõpetajatele
aastatel 1995-2019aulas
22.00 ühine tordisöömine
Tantsuks mängib ansambel Kardemon.
Võimalik tutvuda majaga, avatud kohvik,
toimub oksjon.
Hea vilistlane! Kui soovid esineda, siis anna sellest
teada aadressil sirje.jaago@audru.edu.ee.

REGISTREERIMINE KUNI 1. OKTOOBER telefonil 5804 0443
või e-postil kati.p@audru.ee

11. OKTOOBRIL KELL 9.00-17.00 AUDRU OSAVALLAKESKUSES
(vajalik ID-kaardi ka PIN-koodide olemasolu,
kõik muu koolituseks vajalik on kohapeal olemas)

Osalustasu eelregistreerimisel 15€ , kohapeal 20€
(üle 75a tasuta)
(hiljemalt 10. oktoobriks Haridusselts Schola Audruensis
a/a numbrile EE642200221055573497,
selgitusse ees- ja perekonnanimi)
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JÄÄTMETE
KOGUMISRINGID
ETERNIIDIJÄÄTMETE KOGUMISRING –
26. OKTOOBER
Meil on head uudised – eterniidiring tuleb sellel aastal ka
teist korda. Kellel jäid kevadel eterniidijäätmed andmata,
saab seda teha taas laupäeval
26. oktoobril. Eterniiti võetakse vastu ainult eraisikutelt.
Eterniidijäätmete äraandmiseks on vajalik eelregistreerimine. Registreerumine kestab
kuni 20. oktoobrini (k.a).
Eterniidi üleandmine on
tasuta kõigile Audru osavalla
elanikele. Ühe majapidamise

kohta võetakse vastu maksimum 2000 kg eterniiti. Eterniidi
üleandmiseks tuleb eelnevalt
registreeruda tel 444 8177 või
e-kirjaga elen.kuningas@parnu.
ee. Registreerudes tuleb kirja
panna oma nimi ja kontaktandmed, eterniidijäätmete kogus ja
üleandmise koht. Eterniidijäätmete koguse arvutamisel arvestada, et 1 m2 eterniiti kaalub ca
16 kg. Purustatud eterniiti vastu
ei võeta.

Potentsiaalsed kogumispunktid:
Eterniidi kogumisringi peatused
1. Papsaare lasteaia parkla
2. Audru alevik (spordihoone juures)
3. Rebasefarm (Oja tn 1 kortermaja ees)
4. Tiigi tn 44 (endine kauplus)
5. Jõõpre hooldekodu parklas
6. Lavassaare (lasteaia taga, Vee tn ja Rahu tn teeristis)
7. Sangamäe (Seltsimaja juures)
8. Ahaste keskus (vana lasteaia parklas)
9. Kihlepa bussipeatus
10. Liu (Rüssa tee 1)
11. Lindi (lasteaia parklas)
12. Kõima keskus (endise kaupluse juures)
Ajagraafiku selgumisel võtame jäätmete üleandjatega ise
ühendust.
Meelespea eterniidijäätmete • Purustatud eterniiti vastu ei
üleandjatele:
võeta.
• Ole kohal õigeaegselt.
• Kui selgub, et Sa ei saa siiski
• Eterniiti võetakse Sinult
sel kuupäeval ja selles peavastu täpselt sellises kogutuspaigas eterniiti üle anda,
ses, mille Sa registreerisid.
palun anna sellest teada tele• Eterniiti võetakse Sinult
fonil 444 8177 või kirjutades
vastu täpselt selles peatue-postile elen.kuningas@
ses, kuhu Sa ennast registparnu.ee.
reerisid.

OHTLIKE JÄÄTMETE JA ELEKTROONIKA
KOGUMISRING – 16. NOVEMBER
Kui Sul endiselt vedelevad
kodus remondist järele jäänud
värvipurgid, lakid jms ning
tulekustuti aeg on juba ammu
otsa saanud, siis lähiajal avaneb
võimalus need ja teised ohtlikud
jäätmed lähimas kogumispunktis tasuta ära anda. Kui märkad,
et ka naabrimemmel/taadil on
kodus seismas ja tolmu kogu-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

mas televiisor, külmkapp jms,
siis haara ka need kaasa ja anna
tasuta meile üle. Edasi lähevad
jäätmed jäätmekäitlejale.
16. novembril toimub
Audru osavallas ohtlike jäätmete ja elektroonika kogumisring, mis läbib 22 erinevat
kogumispunkti üle osavalla.

Ohtlike jäätmete ja elektroonika
kogumispunktid
Meremetsa bussipeatus
Lõvi elamurajoon (Lõvisaba tee ring)
Rebasefarm (Oja tn 1 kortermaja ees)
Põldeotsa bussipeatus
Lindi Rannapood
Kirsimäe bussipeatus
Liu (Rüssa tee 1)
Lindi kauplus (Tõstamaa maanteel)
Kõima keskus (endise kaupluse juures)
Kihlepa bussipeatus
Eassalu bussipeatus
Soomra (Vene talu sissesõidutee juures)
Kärbu (Lihula mnt ja Kärbu-Kihlepa teeristis)
Põhara (Lihula mnt ja Põhara raba teeristis)
Ahaste keskus (ridaelamu juures)
Soeva (Tänava ja Lihula teeristis)
Tiigi tn 44 (endise Tiigi kaupluse juures)
Jõõpre hooldekodu parkla
Ridalepa bussipeatus
Sangamäe bussipeatus
Neeva aiandi parkla
Papsaare lasteaia parkla

Jäätmete üleandjal ei ole vaja
muud teha, kui valida endale
sobiv kogumispunkt, kus kogumisauto peatub ning tulla õigeaegselt kogumispunkti ja seal
oma jäätmed üle anda.
Vastu võetakse: elektroonikajäätmed: televiisor, arvuti,
raadio, patareidega mänguasjad,
pesumasin, boiler, telefon jms;
ohtlikud jäätmed: lahustid,
happed, värvid, liimid, õlijäätmed, õlifiltrid, ravimid, päevavalgustuslambid, pestitsiidid,

Peatumise
aeg
09.00-09.15
09.25-09.40
09.50-10.05
10.15-10.30
10.45-11.00
11.10-11.25
11.35-11.50
12.00-12.15
12.25-12.40
12.50-13.05
13.15-13.30
13.40-13.55
14.15-14.30
14.40-14.55
15.05-15.20
15.30-15.45
16.05-16.20
16.35-16.50
17.00-17.15
17.25-17.40
17.55-18.10
18.20-18.35

patareid, akud, õlised kaltsud,
elavhõbedat sisaldavad jäätmed
jms.
Ohtlike jäätmete kogumisringi kohta lisainformatsiooni
saab telefonilt 444 8177 või
kirjutades e-postile elen.kuningas@parnu.ee.
Elen Kuningas
keskkonna- ja heakorra
spetsialist
444 l8177
elen.kuningas@parnu.ee

Hooletu tegutsemine elektriliinide lähistel võib eluohtlik olla
Hilissuvel ja sügise algul tekib
ühe rohkem olukordi, kus kõrged
põllutöömasinad sõidavad elektriliinidesse. Elektrilevi võrgus
on sel aastal olnud juba üle 200
juhtumi, kus kas põllutöömasinate hooletu tegevuse tõttu või
muude õnnetuste tagajärjel on
elektriliinid maha sõidetud.
„Võrgustandardiga on õhuliini minimaalseks kõrguseks
mitteliigeldaval alal neli meetrit, põllud ja heinamaad liigituvad selle alla. Kuid mingi osa
põllutöötehnikast, näiteks silovõi teraviljakombainid, võivad
olla neljast meetrist kõrgemad,“
selgitas probleemi tausta Elektrilevi võrguvarade üksuse juht
Taavi Janno.
Ta lisas, et liinide mahasõitmise peamiseks põhjuseks on
hooletus. „Üks asi on taolisest
hooletusest tekkivad elektrikatkestused, aga palju hullem on
see, et oma elu seatakse ohtu,“
ütles Janno ja lisas, et õnneks
pole vaatamata mitmetele liinide mahasõitmise juhtumitele
olnud viimastel aastatel Elektrilevi liinidega seoses juhtumeid,
kus kellegi eluküünal oleks kustunud.
„Kui mõni põllutöömasin või
ülestõstetud kastiga auto sõidab
liini, rakendub kaitse ja liin lülitub automaatselt välja. Tänu
sellele pääsevad inimesed taolistest olukordadest eluga,“ lisas
Janno. „Kuid alati säilib oht, et
kaitselülitus ei rakendu korrapäraselt ja liin jääb voolu alla.
Selline juhtum leidis aset mõni
nädal tagasi Jõgeval, kui veoauto
sõitis ülestõstetud kastiga liinidesse. Paanikas autojuht jättis
masina seisma, hüppas maha ja

Foto: Elektrilevi

sai sammupingest elektrilöögi.
Õnneks pääses autojuht kergemate vigastustega,“ tõi Taavi
Janno hoiatava näite.
Ta lisas, et autojuht tegi vea,
kui kinni pidas ja autost väljus.
„Kõige kindlam on sealt liinist
uuesti välja tagurdada. Isegi kui
paar masti katki läheb, siis inimese elu on tähtsam. Autos või
kombainis sees olles ei tohiks
inimene tegelikult viga saada,
sest sõiduki rehvid takistavad
pinge maandamist. Kui aga
autost väljuda, võib tekkida eluohtlik pinge sõiduki ja maapinna
vahel või sammupinge maapinnal, kuna ka maapind võib olla
laengu all,“ lisas Janno.

Elektrilevi palub kõigil, kes
elektriliinide lähistel töötavad,
olla ettevaatlik ja jälgida, et
nende kasutatav tehnika ei ületaks elektriliinide kaitsevööndis
lubatud kõrgusi.
Ehitusseadustiku kohaselt on
õhuliinide kaitsevööndis keelatud elektripaigaldise omaniku
loata langetada puid ja sõita
masinatega, mille üldkõrgus
maapinnast koos veosega või
ilma selleta on üle 4,5 meetri.
Kaitsevöönd on õhuliinide puhul
mõlemal pool liini teljest madalpinges 2 meetrit, 6-20 kV liinidel
10 meetrit ja 35-110 kV liinidel
25 meetrit ning maakaabelliini
korral liini äärmistest kaablitest

1 meeter. Maakaabelliinide kaitsevööndis on keelatud töötada
löökmehhanismidega, tasandada
pinnast ja teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit.
Elektrilevile kuuluva võrgu
kaitsevööndis töötamiseks vajaliku taotluse leiab Elektrilevi
veebilehelt. Kui liinilähedastel
töödel on tekkinud elektriohu
olukord, andke sellest teada
Elektrilevi rikketelefonil 1343.
Kui aga on juhtunud õnnetus
inimesega, tuleb kohe teavitada
häirekeskust numbril 112.
Peeter Liik

Kommunikatsioonijuht
Elektrilevi OÜ

Detailplaneeringud
Ihna kinnistu detailplaneeringu algatamine
Pärnu linnavalitsus teatab, et
on algatanud 17.06.2019 korraldusega nr 444 Pärnu linnas
Papsaare külas Ihna detailplaneeringu koostamise ja jätnud
algatamata sama otsusega kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse
määramine ca 40 üksikelamu
rajamiseks, maa-ala ümberkruntimine, kruntidele juurdepääsuteede ja kommunikatsioonidega
liitumiste lahendamine.

Planeeritav Ihna kinnistu
pindalaga 20,79 ha asub Papsaare külas (16001:001:0001)
ja piirneb Kaubasadama teega.
Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on maatulundusmaa 100%.
Audru valla üldplaneeringuga
on maa-ala reserveeritud elamumaaks.
Detailplaneeringuga ei tehta
ettepanekut Audru valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks.
Potsepa detailplaneeringu
algatamine
Pärnu Linnavalitsus teatab
Pärnu linnavolikogu 20.06.2019

otsusega nr 54, et algatati Pärnu
linnas Kõima külas Potsepa
detailplaneeringu koostamine
ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on 14,7 ha suurusele osale Potsepa liivamaardlast (k/ü nr 15905:001:0033,
sihtotstarve mäetööstusemaa
100%) ja 9,1 ha suurusele osale
RMK kasutuses olevast Audru
metskond 52 katastriüksusest
(k/ü nr 62401:001:0390, sihtotstarve maatulundusmaa 95%,
kaitsealune maa 5%) sõjalise
lõhkematerjali tehase rajamine.

Linn ootab ettevõtteid
toetust taotlema
Pärnu linnas tegutsevad ettevõtted
saavad esitada Pärnu linnavalitusele taotlusi ettevõtlustoetuse saamiseks. Toetuse eesmärk on tugevdada ettevõtete konkurentsivõimet
ja elavdada kohalikku ettevõtlust.
Ettevõtlustoetust saab kasutada
eksperdi kaasamiseks toote- ja
teenusearenduse ja/või tehnoloogiaalasel nõustamisel, toote- ja
teenusearendusprojektide ning ekspordiplaanide koostamiseks, turuja tasuvusuuringute läbiviimiseks,
tööalasteks täiendkoolitusteks,
koolitusvisiitideks, välismesside
külastamiseks ja neil osalemiseks
ning eksportturgudele suunatud
turundustegevusteks.
Pärnu linnavalitsuse ettevõtluse
arengu peaspetsialisti Aare Raevu
sõnul on ettevõtlustoetus olnud
väiksematele ettevõtetele suureks
abiks eksporditurgudele sisenemisel läbi messide ning abiks ka
tootearendustegevuses ja vajalike
sertifikaatide taotlemisel.
„Tavaliselt on kõik need toetatavad tegevused väikeettevõttele
päris suur investeering. Linna
antav toetus on väga oluline tugi,
sest see aitab ettevõtetel kiiremini

kasvada,“ ütleb Raev.
Ettevõtetele makstavate toetussummade alammäär on 1000 eurot
ja ülemmäär 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.
Taotluse eelarves peab olema
näidatud omafinantseering, mis
moodustab vähemalt 30 protsenti
projekti kogumahust. Näiteks,
minimaalse toetussumma (1000
eurot) puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt
1428,57 eurot ning maksimaalse
toetussumma (5000 eurot) puhul
peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 7142,86 eurot.
Projekt tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates toetuse eraldamise otsusest. Toetuste eraldamise otsustab
ekspertkomisjoni ettepanekul linnavalitsus hiljemalt 14. oktoobriks.
Toetus makstakse välja pärast projektitegevuste elluviimist.
Taotluse esitamise tähtaeg on
30. september 2019.
Infot selle kohta, millised ettevõtted kvalifitseeruvad toetuse
taotlejaks, leiab ettevõtlustoetuse
andmise korrast ning lisainformatsiooni ja taotluse vormi leiab Pärnu
linna veebilehelt. (KH)

Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Audru valla
üldplaneeringu põhilahenduses
olev metsa- või põllumajandusmaa (valge ala) juhtfunktsiooniga Potsepa liivamaardla kinnistu maakasutuse sihtotstarve
osaliselt tootmismaaks.
Planeeringute otsuse ja korraldusega on võimalik tutvuda
Pärnu linna veebilehel www.
parnu.ee ja Audru osavallakeskuses Pärna allee 7 Audru
alevik lahtiolekuaegadel E-N
8.00-17.00, R 8.00-16.00.
Merle Mõttus
planeeringute spetsialist
Pärnu Linnavalitsus

2019/2020 AUDRU KULTUURIKESKUSE
RINGID
PÄEV

TOIMUMISAEG RING

Esmaspäev 15.30-16.30

Teisipäev

HIP HOP
(uued tulijad)

Jessica Lainde

16.30-17.30

HIP HOP
(edasijõudnud)

Jessica Lainde

17.00-19.00

Rahvatantsurühm
AUDRU NAISED

Maie Kalbus

19.30-20.30

Aeroobika

Mari-Liis Rehe

14.00-15.30

Rahvatantsurühm
Evi Vaher
HOIUSPUU MEMMED

18.00-19.30

Tervisevõimlemine
(alustab 1.10.2019)

Kaire Nõmm

HIP HOP
(uued tulijad)

Jessica Lainde

16.30-17.30

HIP HOP
(edasijõudnud)

Jessica Lainde

19.30-20.30

Aeroobika

Mari-Liis Rehe

18.15-20.15

Rahvatantsurühm
HOIUSPUU

Kati Põldots

19.00-21.30

Mõisateater

Mart Tõnismäe

Kolmapäev 15.30-16.30

Neljapäev

JUHENDAJA
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Linnaasutuste töötajate palgajuhendid võivad muutuda
Pärnu linnavalitsus kiitis heaks
ja saatis volikogusse eelnõu, mis
muudab linnavalitsuse hallatavate haridus-, hoolekande-, kultuuri- ja spordiasutuste töötajate
palgajuhendeid.
Osade haridustöötajate palk
sõltub üldhariduskooli õpetaja
töötasu alammäärast, osade
töötasu pärnakate keskmisest
palgast. Õpetaja töötasu alammääraga on seotud näiteks lasteaiaõpetajate, huvikoolide õpetajate ja õppenõustamiskeskuse
tugispetsialistide palk, nende
töötasu arvestamise alused jäävad endiseks. Küll aga mõjutab
muudatus koolijuhte, õppe-,
kasvatus- või noorsootööga
seotud töötajaid, huviringide
juhte, pikapäevarühma töötajaid,
lasteaiaõpetajate abisid ja teisi,
kelle töötasu on seotud volikogu

kehtestatud baasmääraga.
Seni on baasmääraks võetud
Pärnu maksumaksjate keskmine
sissetulek tuludeklaratsioonide
alusel. Linnavalitsus tegi ettepaneku asendada see statistikaameti poolt arvestatava Pärnu
palgatöötaja kuu keskmise brutotuluga, mis oli 2018. aastal
1090 eurot.
Palgajuhendite järgi võetakse
haridustöötajate töötasu arvestamisel aluseks õppeaastale eelnenud kalendriaasta baasmäär
ning hoolekande-, kultuuri- ja
spordiasutuste töötajate töötasu arvestamisel üle-eelmise
kalendriaasta baasmäär. Mõlemate jaoks on oluline 2018. aasta
keskmine palk (1090), kuid haridustöötajate palk muutub iga
aasta 1. septembrist ja teistel 1.
jaanuarist.

Töötasu kergitavad nii keskmise palga tõus kui baasmäära
soodsamaks muutmine. Näiteks
noorsootöötajate palga alammääraks on praegu 816 eurot
kuus. Kui volikogu baasmäära
muutmisega nõustub, tõuseks
noorsootöötajate palga alammäär tagasiulatuvalt 1. septembrist 872 euroni. Lasteaiaõpetajate abide töötasu suuruseks on
vähemalt 637 eurot kuus, uus
alammäär oleks 681 eurot.
Hoolekande-, kultuuri- ja
spordiasutuste töötajate palgad tõusevad alates 1. jaanuarist, kuid tõus oleks baasmäära
muutmise tõttu suurem. Näiteks
hooldustöötajate alammäär tõuseks 663 eurolt 708 eurole, kutsetunnistusega hooldustöötajate
alammäär 714 eurolt 763 eurole
ja kõrgharidusega sotsiaaltööta-

Erahuvikoolide toetused
suurenesid
Uue õppeaasta algusest tõusid Pärnus erahuvikoolidele makstavad
toetused, senise 5,10-12,75 euro
asemel saavad erahuvikoolid nüüd
linna ühisest rahakotist 6,80-17,00
eurot lapse kohta kuus.
Toetuse suurus sõltub nädalas antavate õppetundide arvust.
Huvikool, mis annab üks kuni kolm
õppetundi nädalas, saab ühe õpilase eest linnalt 6,80 eurot kuus.
Kuni 1. septembrini oli see 5,10,
eelmisel aastal 3,92 eurot kuus.
Nädalas neli-viis õppetundi
andva huvikooli toetussumma on
10,2 eurot lapse kohta kuus. Seni
oli see 7,65, mullu 5,87 eurot kuus.
Nädalas kuus kuni üheksa õppetundi andva erakooli toetuseks on
13,6 eurot õpilase kohta. Kuni 1.
septembrini oli toetuseks 10,2,
eelmisel aastal 7,83 eurot.
Kõige enam makstakse toetust
erahuvikoolidele, kes annavad
kümme ja rohkem õppetundi nädalas. Nende toetussummaks on 17
eurot senise 12,75 ja mulluse 9,79
euro asemel.
Kuni selle aastani oli toetussumma arvestamise aluseks eelneva kalendriaasta töötasu alammäär, millest võeti sõltuvalt nädala
õppetundide arvust kindel protsent.
Aasta alguses asendas linnavalitsus
varasema baasmäära üle-eelmise

jate töötasu alammäär 816 eurolt
872 eurole.
Keskraamatukogu kõrgharidusega raamatukoguhoidjate
töötasu alammäär kerkiks 1000
eurolt 1068 eurole, kõrghariduseta raamatukoguhoidjate töötasu alammäär 850 eurolt 908
eurole. Linnaorkestri töötajate
palga alammäära tõusuks on
6,86 protsenti, näiteks orkestrantidel kerkib see 612 eurolt
654 eurole.
Volikogu hakkab baasmäära
muutmist arutama 26. septembril toimuval istungil. Palgajuhendites on kirjas töötasu alammäär,
inimeste tegelik palk võib sellest
suurema olla.
Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse
meedianõunik

Liiklemisest õuealateel

aasta Pärnu maksumaksjate keskmise sissetulekuga tuludeklaratsioonide alusel, mis 2017. aastal oli
1020 eurot kuus.
Praegu on volikogus arutlusel
linnaasutuste töötajate palgajuhendite baasmäära muutmine (keskmine sissetulek tuludeklaratsioonide alusel tahetakse asendada
statistikaameti poolt arvestatava
Pärnu palgatöötaja kuu keskmise
brutotuluga) ja tõenäoliselt võetakse senisest soodsam baasmäär
aluseks ka erahuvikoolide toetuste
arvestamisel. Seega võidakse järgmise aasta erahuvikoolide toetuste
arvestamisel aluseks võtta 1090
eurot, mis oli mullu Pärnu palgatöötaja kuu keskmine brutotulu,
kuid aasta lõpuni lähtutakse veel
2017. aasta 1020 eurost.
„Sel aastal tõusis erahuvikoolide toetus 1. jaanuarist ja 1. septembrist. Toetuse suuruse sidumine
sellega, kui hästi pärnakatel läheb,
on igati õiglane ja võimaldab erahuvikoolidel paremini toime tulla,“
ütles abilinnapea Marko Šorin.
Suurima toetussumma saab
linnalt Janne Ristimetsa Tantsustuudio. Järgnevad Laine Mägi
Tantsukool, Võimlemiskool Rüht,
Pärnu Loovuskeskus ja Black and
Brownie Erakool.

Paljud õuealateed on saanud
uue ja parema katte ning
sellest tulenevalt kasutavad
sõidukijuhid seal ka lubatust
suuremat sõidukiirust. Sile
asfaltkate meelitab aga ligi
ka ruladel, tõukeratastel ja
rulluiskudel liikuvaid lapsi.
Õuealal liigeldes tuleb meeles pidada, et teel viibiv laps
võib olla oma tegevusse niivõrd süvenenud, et ei kuule
ega näe lähenevat sõidukit.
Väiksem sõidukiirus vähendab aga raskete tagajärgedega õnnetuste riski.
Meeldetuletuseks:
• õuealal tohib jalakäija
liikuda ja laps mängida
kogu õueala ulatuses,
kuid ei tohi sõidukijuhti
põhjendamatult takistada;
• juht ei tohi jalakäijat
ohustada ega takistada,
vajaduse korral tuleb
sõiduk seisma jätta;
• suurim lubatud sõidukiirus õuealal on 20 kilomeetrit tunnis, jalakäija
vahetus läheduses tohib
sõiduk liikuda jalakäija
kiirusega;
• õuealal võib iseseisvalt

jalgrattaga sõita ka alla
10-aastane laps.
Mõned näited kiirusest:
Kui sõita 20 kilomeetrit
tunnis, siis sõiduki peatumisteekonnaks (reageerimis+ pidurdusteekond) kulub
9,5 meetrit, 40 kilomeetrise
tunnikiiruse puhul juba 23
meetrit.
Arvestama peab sellegagi, et sügis on kohe-kohe
käes. Hommikud ja õhtud
muutuvad pimedamaks ja
teed libedamaks.
Niisiis, liigeldes õuealal
säilitage üksteise suhtes
lugupidav käitumine. Jalakäijad peavad kasutama
helkurit ja jalgratastel peavad samuti olema vajalikud
helkurid ja tuled. Sõidukijuhid ei tohi unustada, et
suurimast lubatud kiirusest
meie teedel tuleb kinni
pidada.
Signe Laasi
piirkonnapolitseinik

Suvekool Audrus –
seekord Jõõpres
5.-9. augustil 2019. aastal toimus
juba traditsiooniks saav MTÜ
Haridusselts Schola Audruensis suvelaager lastele vanuses
7-19 aastat. Suvekool Audrus
toimus seekord Jõõpre Koolis.
Lapsi osales 93, seekord peaaegu igast Eestimaa nurgast.
Laager sai teoks paljude toredate
inimeste abiga. Suure tänu võlgneme Jõõpre Kooli direktorile
Mati Sutile, kes lubas kasutada
koolimaja ja selle ümbruses olevat õueala. Ta oli igati toeks ja
abiks, et lapsed end laagris hästi
tunneksid. Täname väga Jõõpre
Kooli kokatädisid, kes meid viis
päeva toitlustasid. Laagri lapsed ja personal jäid toiduga väga
rahule. Täname ka kooli toredat puhastusteenindajat, kelleta
oleksime prügiga hätta jäänud.
Laagris toimusid erinevad
tegevused erinevatel teemadel,
näiteks kunst ja disain, draama,
meedia, loovmõtlemine, sport,
läti keel, laulmine, tantsimine,
loodus, kokandus, ettevõtlus, suhtlemine. Laagrit võib
nimetada rahvusvaheliseks,
kuna selgi korral osalesid meil
laulu- ja tantsuõpetajad Läti
Vabariigist. Rihards Bērziņš ja
Dmitrijs Bažanovs võitsid viie
päevaga enamuse laagriliste
poolehoiu ning õppisid ja õpetasid rõõmuga laulma-tantsima.
Lastega käisid kohtumas ka Errit
Kuldkepp, Vene talu perenaine
Veronika Meibaum ning Tallinna Ülikooli riigiteaduste
tudeng Jass Juuremaa. Lastega
tegelesid näitleja Roland Laos
ning TV3 ajakirjanik MarieHelene Sarapuu. Suur tänu ka

meie kunstiõpetajatele Ivi Suttile
ning Jaunika Jartsevile! Laagri
lõpus toimunud näitus tõestas, et
kunstihuvi oli samuti väga suur.
Kogemuse laagris tegelemisel
said esmakordselt Robert Vaher
ning Joosep Spirka, ka infojuht
Aveli Kasela oli meie laagris
esimest korda. Draamaõpetaja
Elisa Johanna Lepiku ning
ettevõtlus- ja asendustegevuste
õpetaja Ivor Piir töötasid meiega
juba teist aastat. Kogu projekti
pani kokku ning koordineeris
Lauri Tolmats, kes õpetas lastele
läti keelt.
Suur tänu MTÜ Haridusselts
Schola Audruensis eestvedajale
Kersti Põllule, kes hoidis korras meie laagri arvepidamist.
Täname Pärnu Linnavalitsust,
kes samuti toetas meie suvist
ettevõtmist.
Audru Suvekooliga tegid
koostööd mitmed koolid: Jakob
Westholmi Gümnaasium, Peetri
Lasteaed-Põhikool, Abja Gümnaasium, Jõhvi Gümnaasium,
Paide Gümnaasium, Audru Kool
ja Jõõpre Kool. Tänu neile levis
info ja tulid laagrisse toredad
lapsed, kellega koos möödusid laagripäevad väga kiiresti.
Tore oli näha lastevanemaid
laagri lõpukontserdil Jõõpre
Kooli avaras võimlas. Kohale
tuldi päris kaugelt, et osa saada
kõigest sellest, millega lapsed
nädala jooksul tegelesid. Aitäh
kõigile!
Kohtumiseni järgmisel suvel!
Silvi Tolmats
Laagri projektijuht
Audru Kooli klassiõpetaja

Ajaratta lood

Kommunismiohvrite mälestusmärk Lavassaares
Kommunistide idee oli kurjuse
impeerium, mille eesmärgiks
oli hävitada inimese hing ja
mõistus. See süsteem tappis 20.
sajandil rohkem inimesi kui kõik
teised süsteemid kokku. Alates
1030. aastast on venelased tunginud Eesti aladele üle 30 korra.
Viimased sissetungid toimusid
1940. ja 1944. aastal.
Vene-Liivi sõja ajal (15581629) tungis see metsik ja barbaarne vägi Tartu piiskopkonda
kahe penikoorma laiusel rindel,
põletades kõik külad ja asulad.
Inimesed ja loomad lüüakse
mõõkadega maha, kägistatakse,
tapetakse, vägistatakse, kirjeldas Tartu vaimulik Tillmann
Bredenbach neid õudusi. Ka
1945. aastal vägistasid punaarmeelased ligi 2 miljonit Saksa
naist. Põhjasõja ajal, 1708. aastal,
küüditati kõik Tartu linna elanikud Venemaale, majad pandi
põlema, isegi paremad hauakivid viidi ära. 1703. aastal kiitles
Vene väejuht Peeter I ees: „Mu
isand, ei ole midagi hävitada,
kõik kohad on tühjad ja lagedaks
tehtud. Mehi, naisi ja lapsi on
võetud vangi tuhandete kaupa,
samuti hobuseid ja veiseid. Keda
kaasa ei saadud võtta, pisteti läbi
või raiuti tükkideks“.
Nii ka 9. juulil 1941. a pis-

teti läbi noore 19-aastase Lilli
Tilga rindkere Kubja talu lähedal Lavassaares. Jaan Pikklaan
jutustab: „ Olin 13-aastane,
vanemad jätsid meid ööseks
loomadega karjamaale. Umbes
kella 23-01 paiku ilmusid
meie juurde punamadrused,
10 kuni 15 meest. Küsiti meilt:
„Poruski mõistate?“ Muud ei
midagi. Veidi aja pärast torkas
üks täägiga läbi Lilli Tilga
rindkere. Kohe sain ka mina
esimese torke, kokku 9 torget
ja püssipäraga pähe. Kasuõde,
7-aastane Helmi Treimann
pääses, teda ei märgatud. Jäin
ellu, mind toimetati Pärnu
haiglasse. Üks aasta Nõukogude
võimu tähendasid Eesti rahvale
1940-41. aastatel 40 tuhandet
hukkunut või mõrvatut.
1944. aasta mobilisatsiooniga
Saksa sõjaväkke tuli kokku 40
tuhat meest. Selga anti Relva
SS munder. Mobilisatsioonist
kõrvalehoidjaid ähvardas mahalaskmine. Mindi Narva rindele
võitlema nn punase katku vastu.
Seitsme kuu jooksul venelased
siit edasi ei pääsenud. Koos
sakslastega hävitati 11 Nõukogude diviisi. Langes 2000
sakslast ja ligi 600 eestlast. Kes
jäid ellu ja jõudsid koju, olid
sundseisus, pidid hakkama end

varjama, sest karistus neile,
kes olid kandnud saksa vormi
oli 25+5 aastat Siberi surmalaagrit. Varjama hakkasid end ka
Lavassaare küla mehed. Ueda
talust Theodor Viilik, tema poeg
Endel Viilik ja Theodori õemees
Eduard Siitma varjasid end heinamaal, kohanimega Leppe all.
Punker oli ehitatud heinakuhja
sisse. Reetis kohalik kommunist.
Kuhi pandi põlema. Theodor ja
Eduard mõrvati kohapeal. Endel
pääses, tabati järgmisel, 1950.
aastal ja lasti maha.
Sauna talu peremees Tõnis
Mäelt, sündinud 1904. aastal, oli Saksa okupatsiooni
ajal Omakaitses. Varjas end
kodus. Käik läks sahvrist elamus oleva sauna põranda alla,
sealt lakka. Jutustab Mihkel
Toomiste: „1949. aasta augustis
mängisime Saunal kaarte. Kui
venelased sisenesid, kutsuti üks
mängijatest tuld näitama. Miks
just see mängija? Ega venelased
teadnud, kust käik algab. Automaadist tulistati käigu kohalt
põrandasse. Sõdurid läksid
lakka, oli kuulda tasast haledat
häälitsemist. Vist torkisid tääkidega heintesse. Jälle tulistati
automaadist – jäi vaikseks. Auto
sõitis laka luugi alla, mõrvatu
visati peale. Tõnise müts jäi

õue maha.“ Jutustab Jaan Toomiste, nüüd juba manalamees:
„Olime venna Mihkliga Peedul.
Oli aetud puskarit. Peedu poisid olid ühe pudeli pihta pannud. Panime pudelisse suhkrut
ja jõhvikaid. Trimpasime seda
õhtul. Jäime lakka magama.
Pauku ei kuulnud. Hommikul
lebas Mihkel Pikkor mäe ääre
peal pea allapoole. Mihkel
oli Saksa sõjaväe rindemees.
Töötas rabas turbamasina peal.
Oli videvik, vastu tulnud Vene
sõdur, hakanud tüli norima. Oli
teada, et Mihkel töölt koju tulles
tuleb läbi Lavassaare küla Peedult mööda. Sõdurid olid nimelt
kohale kutsutud.“
Aastatel 1944-1953 oli Eestis 14-15 tuhat metsavenda.
Metsavendi andsid välja kohalikest elanikest reeturid. Mõrvasid NKVD sõdurid, miilitsad,
parteilased ja kommunistlikud
noored, seda kohaliku aktiivi
otsesel kaasabil. See eestlaste
kallal toime pandud rahvusmõrv ei aegu ega tohi ununeda.
Et meie noored ja nende järeltulijad teaks neist Eesti rahva
kallal toime pandud tapatalgutest, võtsin oma südameasjaks
mälestuskivi paigaldamise. 22.
juunil 2019. aastal sai see teoks
– toimus pidulik avamine.

Tänusõnad: Pärnu LV, Audru
osavallakeskus, Egert Sarapuu
(kes lubas kivi oma maale
panna), Konstantin Lindt, Ülo
Kirt, Plokkturvas OÜ. Rahaliselt

toetasid Pärnu LV ja Lavassaare
Külaselts. Hingepalve luges
preester Agaton Paalberg.
Rein Aaspere
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10. Audru Sildade Jooks
3. november 2019, Audrus
Eelregistreerimine kuni 30.10 (k.a.)
tagab soodsama hinna ja
eelnevalt ettevalmistatud
stardimaterjalid!
Registreeri siin:
https://my2.raceresult.com/136200/
• 3 km jooks ja energiakõnd
• 9,8 km jooks ja energiakõnd

• lastejooks 400 m
• tillujooks 200 m

3 km ja 9,8 km jooks/energiakõnd
Start 13.00 Audru osavallakeskuse eest (Pärna allee 7).
Registreerimine ja numbrite
väljastamine kell 11.00-12.45
osavallakeskuses. Tule aegsasti kohale!
Osavõtutasu: jooks eelregistreerimisel 5€/samal päeval
10€, energiakõnd 3€/samal
päeval 10€.
Vanusegruppide arvestus
3 km ja 9,8 km distantsi
jooksudel:
A-2002-2005; C-2006-2009;
Naised 2001-1985; NVI-19841975; NVII-1974 ja varem
sündinud
Mehed 2001-1980; MVI-19791970; MVII-1969 ja varem
sündinud
Autasustamine:
3 km distantsi vanusegruppide 3 paremat autasustatakse
medaliga, jooksu üldarvestuses 3 esimest meest ja naist
autasustatakse karikaga.
9,8 km distantsi vanusegruppide 3 paremat autasustatakse
medaliga, jooksu üldarvestuses 3 esimest meest ja naist
autasustatakse karikaga.

Lastejooks 400 m
Start 12.15 Lillepoe eest
(Pärna allee 3a)
Registreerimine ja numbrite
väljastamine 11.00-12.00 osavallakeskuses.
Osavõtumaksuta.
Vanusegruppide arvestus:
5-6a tüdrukud; 7-9a tüdrukud
5-6a poisid; 7-9a poisid
Autasustamine:
Lastejooksu vanusegruppide 3
paremat autasustatakse medaliga, igale osavõtjale šokolaad.
Tillujooks 200 m
Start 12.00 AS Japsi eest
(Pärna allee 5).
Registreerimine ja numbrite
väljastamine 11.00-11.45 osavallakeskuses.
Osavõtumaksuta.
Vanusegrupi arvestus:
Kuni 4-aastased (k.a) poisid ja
tüdrukud
Autasustamine:
Tillujooksu 3 kiiremat autasustatakse medaliga, igale
osalejale šokolaad.

Lisainfo telefonil 5804 0443
3 km ja 9,8 km distantsi jooksjate ja energiakõndijate ajavõtt
toimub elektrooniliselt.
9,8 km distantsil joogipunkt asub Valgeranna Golfi ees.
Kõik osalejad saavad peale jooksu süüa suppi ja juua teed.
Auhindade loosirattas osalevad 3 km ja 9,8 km jooksjad ning
energiakõnnil osalejad.

Sanga seltsimaja
tegevused sügisest
Sanga seltsimaja on avatud alates
oktoobrikuust igal pühapäeval
kell 15.00-18.00.
* Noortel noortetoa kasutamise
võimalus: treeningutuba,
lauamängud. Tule ja mölla!
* Täiskasvanuid ootame käsitöötuppa (vajalik eelnev
registreerimine, et tegevusi
planeerida).
* Majas toimetab aktiivselt
saunaklubi „Sajaga lavale“,
kes ootab oma sekka uusi
liikmeid.
* Alates 6. oktoobrist igal
pühapäeval kell 16.00-18.00
alustab taas linetants. Ooda-

tud kõik! Vanus, sugu ega
eelnev oskus ei ole takistuseks.
Sanga seltsimaja saab välja rentida üritusteks: sünnipäevad,
koosolekud, koolitused jne.
Info https://www.facebook.com/
groups/261518020598064/ ning
tel 5177305 Reet Hollo.

Raamatututvustus
Kätlin Vainola sulest on ilmunud raamat „Lood julgetest
Eesti tüdrukutest“, mis sisaldab kolmkümmend lugu silmapaistvatest Eesti naistest. Valik
on huvitav ja ajaülene. Kõrvuti
Lydia Koidula, Miliza Korjuse
ja teiste kaugemast ajaloost
tuntud eestlannade lugudega
leiame raamatust pajatused
Kihnu Virvest, Ita Everist,
Carmen Kassist ja teistest. Ka
Kelly Sildaru on juba selles
nimistus ja ei puudu ka meie
presidendi Kersti Kaljulaidi
lugu.
Raamatu omapäraks võib
pidada tõika, et esmapilgul
lasteraamatuna näiv teos on
huvitav lugemine ka täiskasvanutele. Ning Gerda Märtensi
maalitud illustratsioonid on
lihtsalt suurepärased.
Kõik lood algavad lapsepõlvest ning lõpevad kirjeldusega
nende naiste panusest meie
riigi kultuuriellu. Lisaks julgusele sisendavad nende naiste
lood meis ka lootust ja pakuvad
teadmiseks huvitavaid fakte.
Kuna oleme oma lehes tutvustanud ikka raamatuid, mis
otsapidi ka Audruga seotud,
siis ka seda suudab see teos
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OLIVER LUUK
NOORA KRIKUHHIN
pakkuda. Kas teadsite näiteks,
kuidas on Anne Veski Audruga
seotud? Katkend raamatust:
Kui Anne oli 16-aastane, kutsus vend Mati tüdruku Rapla
ansamblisse Omega. Esimene
suurem esinemine toimus
Audru pargis ja Annele meeldis laval. Esialgu oli ta klahvpillide taga, sest oli lõpetanud
Rapla muusikakoolis klaveri
eriala. Mõne aja pärast hakkas
ta ansamblis juba ka laulma.
Raamat vahvatest Eesti
naistest koos imeliste portreemaalidega on iga kodu raamaturiiuli ehteks.
Sirje Suurevälja

MTÜ Inkotuba teavitab
MTÜ Inkotuba nõustab tasuta
uriinipidamatusega inimesi
(neid on meie hulgas iga kolmas), et parandada nende
elukvaliteeti. Ikka selleks, et
inimene ei jääks oma murega
üksi ja teaks, kust abi leida
ning teadmiseks, et selleks
pole kunagi hilja. Kahjuks
puudub enamusel inimestel
ka kõige esmasem teadmine
pidamatuse probleemist ja selle
lahendustest. Väga tavaline
on, et möödub aastaid enne,
kui inimene abini jõuab. See
omakorda viib elukvaliteedi
languseni, mis tihti lõppeb
seltskonnast eraldumise ja
meeleolu langusega. Üldjuhul
on see mure alati leevendatav
ja ravitav, kui pöörduda arsti
poole ning koheselt saab ka
abi. Selleks just spetsiaalsete
sidemete kasutamisega (mitte
tavaliste hügieenisidemete,
kuigi välimus sarnane). Need
jäävad märkamatuks, hoiavad
naha ja riided kuivana ning
väldivad ebameeldiva lõhna
levikut. Need tooted võimaldavad elada edasi täisväärtuslikku elu, tegeleda edasi
oma lemmikhobidega ja olla
sotsiaalne. Suurema ja tõsise
pidamatusega inimestel on

Õnnitleme
Tel. 505 9868
vastsündinuid!
26.07.2019
23.07.2019
06.08.2019
14.08.2019
23.08.2019
29.08.2019
07.09.2019

• TEADE •
MTÜ Nobedad Näpud alustab sügishooaega 3. oktoobril
kell 18.00 Eassalu küla Küti Uuetoa talu „Linnufarmi käsitöökeskuses”. Saame kokku ja arutame, mida põnevat me
sellel hooajal ette võtame, mida uut õpime. Uued tulijad väga
oodatud!

KRIIDIVÄRVIDEGA MÖÖBLI
UUENDAMISE TÖÖTUBA
ESMASPÄEVITI 17.30-20.30 35.MÖÖBLI RESTAUREERIMISE TÖÖTUBA
TEISIPÄEVITI 17.30-20.30
1 x 35.- 3 x 95.- 5 x 140.-

Lihula mnt 1d
Audru

Rohkem infot ja töötubadesse registreerimine:
Fb lehel EVENE Käsitööveski, tel. 5591 4122 – Eve
või e-kirjaga evene.kasitooveski@gmail.com

võimalus antud tooteid osta
riikliku toetusega – ka siin
anname nõu kellelt ja milliseid dokumente selleks vaja on.
Oleme tegelenud tasuta nõustamisega alates 2001. aastast ja
näeme selle vajadust kahjuks
aina kasvavat. Täna on MTÜ
Inkotuba nõustamiskabinetid
avatud kuues suuremas linnas
ning sealhulgas ka Pärnus.
Tasuta privaatseks nõustamiseks broneerida aeg ette telefoni teel. Sellest sügisest alustame igakuiste infotundidega.
Infotund pidamatusest

Paar ootamatut tilka pükstes
ei ole häbiasi, kuid see on
algus väga laialt levinud terviseprobleemile, millest avalikult ei räägita. Tule ja saa
teada lahendustest ning aita
ennast või oma lähedasi. Tutvustame ka pidamatustoodete
riiklikku kompensatsioonisüsteemi. Tasuta infotunnid
toimuvad 24.09, 29.10 ja 26.11
Pärnus, aadressil Rüütli 47, kell
17-18.00, etteregistreerimisega
tel. 4430 230 MTÜ Inkotuba,
www.kuivaks.ee.
Ingrid Talving
MTÜ Inkotuba

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

