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Bussiga raudteemuuseumisse
Alates 01.05.2019 lisanduvad 
Pärnu-Lavassaare bussiliini-
dele nr 54-1 ja 54-2 tellimis-
võimalustega sõidud vastloodud 
RAUDTEEMUUSEUMI pea-
tusesse. Nende plaanide alusel 
saab Pärnust muuseumi juurde 

kolmel korral: kell 10:30, 12:30 
ja 14:30; sealt tagasi 13:32, 
15:27 ja 17:27. Uue bussipeatuse 
lisandumisega tekib võimalus 
Raudteemuuseumi külastami-
seks kõigile huvilistele. (KH)

Audru Kooli juurde ehitatakse 
uus bussiootepaviljon

Audru Kooli juurde ehitatakse 
kaasaegne bussiootepaviljon, 
kus reisijad saaksid köetavas 
ruumis bussi oodata.

Pärnumaa Ühistranspor-
dikeskus ehitab uued mini-
bussijaamad lisaks Audrule 
ka Kilingi-Nõmme, Torisse, 
Tootsi, Koongasse, Lihulasse 
ja Aresse. Ettevõtmiseks on 
kokku planeeritud 592 000 
eurot, millest 503 200 annab 
riigi tugikeskus. Bussijaam 
planeeritakse valmis ehitada 
sel aastal. Audru minibussi-

jaam tehakse tüüpprojekti järgi, 
mis valmis arhitektuuribüroos 
Luhse & Tuhal.

Tüüpprojekti järgi on uutes 
ühekorruselistes minibussijaa-
mades 24,5 ruutmeetri suurune 
köetav ootesaal, millest ühel 
pool asub jalgrattahoid ja teisel 
pool katusealune pingiga oote-
ala. Bussiootepaviljoni korraga 
kasutavate inimeste arvuks on 
planeeritud kuni 20 reisijat, kor-
raga peatub paviljoni juures üks 
buss. (KH)

Kordame ohutusnõuded üle
Tule tegemine
Kevadistel koristustel tuleks 
lõket tehes järgida tuleohutus-
nõudeid ning visata pilk enne 
lõkke tegemist Audru valla 
jäätmehoolduseeskirjale, kus on 
kirjas järgnev: Jäätmete käitle-
mine, sh põletamine väljaspool 
selleks ettenähtud kohti on kee-
latud. Küttekolletes võib loata 
põletada ainult immutamata ja 
värvimata puitu ning kiletamata 
paberit või kartongi. Mis sisuli-
selt tähendab, et keskkonnaloata 
võib põletada ainult immutamata 
ja värvimata puitu ning kileta-
mata paberit või kartongi. Muid 
asju ei tohigi mitte kuskil põle-
tada, olenemata, kas tegemist on 
haja- või tiheasustusalaga.

Tuld tohib teha vaid vaikse 

tuulega ja tuleb tähelepanelikult 
jälgida, et sädemed ei lendaks 
materjalidele, mis võivad ker-
gesti süttida. Lõkkekoha valimi-
sel tuleb arvestada, et see jääks 
ohutusse kaugusesse hoonetest 
ja metsast. Lahtist tuld ei jäeta 
kunagi järelevalveta, sel lastakse 
lõpuni põleda, kustutatakse 
veega või summutatakse liivaga. 
Oluline on jälgida, et lõkkest ei 
saaks alguse kulupõleng.

Rohkem infomatsiooni ohu-
tult lõkke põletamisest on kät-
tesaadav Keskkonnaministee-
riumi koduleheküljelt aadressil: 
www.loke.ee

Valgerand
Tuletame loomasõpradele 
meelde, et 1. maist kuni 15. sep-

tembrini on Valgeranna suplus-
ala ainult inimeste päralt. Koeri 
saab jooksutada ja ujutada alates 
Poldri pumbamaja juurest lää-
nepoole ning Andropoffi villast 
edasi minnes ca poole kilomeetri 
pärast idapoole (kaardil roheli-
sega märgitud). Valgeranna 
puhkealal ehk metsaalal (kaardil 
sinisega märgitud) võib koertega 
jalutada igal aastaajal. 

Hobustega on keelatud vii-
bida Valgeranna suplusalal ja 
Valgeranna puhkealal aasta-
ringselt. Hobustega võib liikuda 
väljaspool Valgeranna puhkeala 
(kaardil sinisega märgitud) ning 
rannaalal, mis on kaardil märgi-
tud rohelisega.

Koerte rihma otsast vabasta-
mine ei ole lubatud Valgeranna 

puhkealal (vt kaardilt). Põh-
juseks on see, et Valgeranna 
tervise- ja disc-golfi rajad on 
väga populaarsed inimeste 
seas ning kui sellisel alal lasta 
koer rihma otsast lahti, võib see 
tekitada väga ebameeldivaid olu-
kordi. Koeri võib rihma otsast 
lahti päästa rannaalal, mis on 
kaardil märgitud rohelisega. 
Aga ka sellel alal peab olema 
koeraomanikel oma lemmiku 
üle pidev järelvalve ja vajaduse 
tekkimisel peaks koera koheselt 
jalutusrihma külge kinnitama. 

Elen Kuningas
Heakorra- ja keskkonna-

spetsialist

Linnavalitsus kutsub maju värvima
Pärnu linnavalitsus otsustas välja 
kuulutada kampaania „Värvid 
linna“, avaldusi ettevõtmises 
osalemiseks hakati vastu võtma 
8. aprillist.

Kampaaniast, kus linnavalit-
sus osa värviostuga seotud kulu-
dest kinni maksab, võivad osa 
võtta kõik laienenud Pärnu linnas 
(ka osavaldades) ehitisi omavad 
füüsilised ja juriidilised isikud. 
Toetuse saamiseks võib avaldusi 
esitada selle aasta 8. aprillist 15. 
oktoobrini. Toetuse vorm aval-
datakse linna kodulehel www.

parnu.ee, samuti saab avalduse 
blankette linnavalitsuse (Suur-
Sepa 16) infolauast ja osavalla-
keskustest.

Kampaania tingimused ei 
piira osaleja eelistusi värvitoot-
jate ja edasimüüjate valikul. 
Ostes rakenduvad tavapärased, 
kaupluste või edasimüüjate poolt 
korraldatavad allahindlused, 
kliendikaardi soodustused jne. 
Osta võib kasvõi Lätist, peaasi, et 
oleks kuludokument ette näidata.

Linnavalitsus hüvitab kam-
paanias osalenud ja 20. oktoob-

riks värvimistööd lõpetanud 
isikule osa värviostuga seotud 
kuludest. Hüvitamise otsus ja 
selle suurus sõltuvad ehitise 
renoveerimise kvaliteedist, 
terviklikkusest ja kuludoku-
mentidel põhineva värvikoguse 
hulgast.

Eraisikutele ja korteriühis-
tutele hüvitatakse 20-100 liit-
rise värvikoguse puhul pool 
värvi maksumusest ja suurema 
värvikoguse korral 40%, kuid 
mitte üle 2000 euro värvi hin-
nast. Teistele juriidilisele isikule 

makstakse kinni 20-100 liitrise 
värvikoguse puhul 40% ja suu-
rema värvikoguse puhul 30%, 
kuid mitte üle 2000 euro värvi 
maksumusest.

Linnavalitsus hindab tehtut 
23. oktoobrist 8. novembrini. 
Pärast seda kontrollitakse kulu-
dokumentide õigsust ja maks-
takse välja hüvitised.

Eelmisel aastal toetas linna-
valitsus majade värvimist 6000 
euro eest. Kampaaniat „Värvid 
linna“ on Pärnus korraldatud 
alates 2000. aastast. (KH)

Meeldetuletuseks lemmikloomapidajale
Ilusate ilmade saabudes muu-
tuvad aktiivseks lisaks ini-
mestele ka lemmikloomad, 
kes võib-olla soovivad ajutiselt 
maailma avastama minna ning 
võivad sellega tahtmatult kurja 
teha. Soovin meelde tuletada, et 
looma on lubatud pidada ehitises 
või piiratud territooriumil, kus 
on sobivad tingimused looma 
pidamiseks ja on välistatud 
looma omal tahtel välja pääse-
mine. See tähendab seda, et koer 
ei tohiks saada üksinda vabalt 
ringi joosta, kuna hulkuvad loo-
mad tuleb kinni püüda ja oma-
nikule tagastada või leida neile 
uus omanik. Kui hulkuva looma 
omanikku ei leita, siis viiakse 
loom Pärnu loomade varjupaika.

Valgerand
Tuletame loomasõpradele 
meelde, et 1. maist kuni 15. sep-
tembrini on Valgeranna suplus-
ala ainult inimeste päralt. Koeri 
saab jooksutada ja ujutada alates 
Poldri pumbamaja juurest lää-
nepoole ning Andropoffi villast 

edasi minnes ca poole kilomeetri 
pärast idapoole.

Hobustega on keelatud vii-
bida Valgeranna suplusalal ja 
Valgeranna puhkealal aasta-
ringselt.

Koera väljaheite korjamine
Audru osavallas on loomapida-
jal kohustus järgida sanitaar- ja 
hügieeninõudeid, sealhulgas 
koheselt koristada looma poolt 
tekitatud reostus avalikus kohas. 
Võib tunduda küll, et Audru osa-
vallas elab nii vähe inimesi, et 
nagu poleks mõtet koera järelt 
koristada. Kuid siiski on see 
kaaskodanike suhtes häiriv, kui 
kevadel lume alt hunnik koera 
väljaheiteid välja sulab.

Haukuv koer
Vahest pöördutakse ametnike 
poole siis, kui korteris on koer, 
kes pidevalt haugub. Tihtilugu 
isegi ei teata, kelle koer täpselt 
haugub või siis ei tea koera oma-
nik, et tema koer haugub. Sellis-
tel juhtudel oleks parem suhelda 

enne koera omanikuga, et leida 
probleemile lahendus. Suheldes 
koera omanikuga tuleks vältida 
süüdistusi, rääkida oma murest 
rahulikult. Kui koera omanik 
pole koostööaldis, alles siis tasub 
pöörduda ametnike poole. Kas-
side ja koerte pidamise eeskirja 
nõuete täitmise üle teostavad 
järelevalvet kohaliku omavalit-
suse ametnikud või politsei. 

Politsei poole pöördutakse 
tihti hulkuvate koerte pärast. 
Hulkuvaks loomaks loetakse 
loomapidaja juurest lahti pää-
senud looma, kes viibib looma 
omaniku või looma eest vastu-
tava isiku juuresolekuta väljas-
pool loomapidajale kuuluvat 
või tema kasutuses olevat terri-
tooriumi. Üldjuhul arvatakse, 
et koer ei lähe kodu piiridest 
kaugemale ja kui lähebki, siis 
koerad on ikka külades vabalt 
ringi jooksnud, midagi halba ju 
seepärast ei juhtu. Kuid ka sõb-
ralik koer võib teistele inimestele 
mõjuda häirivalt ja hirmutavalt. 

On teatatud olukordadest, kus 

hulkuv koer on rünnanud ini-
mesi ning murdnud koduloomi ja 
linde, ajanud teedel rattureid või 
lapsi taga, põhjustanud liiklus-
õnnetusi. Vabalt ringi jooksvatel 
koertel on oht jääda auto alla. 
Sellisel juhul tuleb omanikul 
hüvitada lisaks koera ravikulu-
dele ka koerale otsa sõitnud auto 
remondikulud. 

Omanik kannab täit vastu-
tust oma looma tegevuse eest. 
See tähendab, et koera tegevuse 
tõttu kannatada või kahju saa-
nud isikul on õigus tsiviilkohtu 
kaudu nõuda tekitatud kahju 
hüvitamist. 

Kui koer või kass on oma 
tegevusega põhjustanud vara-
lise kahju või tervisekahjustuse 
inimesele, karistatakse looma 
omanikku kuni 800-eurose 
rahatrahviga.

Elen Kuningas
Keskkonna- ja 

heakorraspetsialist

Signe Laasi
piirkonnapolitseinik

Audru Kooli juures 
alustatakse liiklusvõrgu 
ümberkorraldamisega

Suvisel koolivaheajal alusta-
takse Audru Kooli juures oleva 
parkla ning sellega ühendatud 
teedevõrgustiku rekonstruee-
rimist. Olemasolevat parklat 
suurendatakse ning sinna tule-
vad parkimiskohad 36 autole. 
Lisaks muutub ka liikluskorral-
dus seoses uue bussiterminali 
rajamisega. Maanteele rajatakse 
ohutussaared ja kergliiklus-
teega ülekäik Lihula maanteest.

Maanteeameti tellimusel 
valgustatakse nii Audru Kooli 
ristmik kui ka Tõstamaale 

suunduv ristmik. Vanad kerg-
liiklusteed nihkuvad uude asu-
kohta, lisaks ehitatakse kerg-
liiklusteid ning bussitaskud. 
Nii parkla kui kergliiklusteed 
saavad valgustatud.

Parkla ja teedevõrgustiku 
rekonstrueerimisega lahen-
datakse ära liiklusohtlikud 
olukorrad kooli saabumise 
kellaaegadel. Hanke tulemu-
sel on ehitajaks AS Tref Nord 
ja tööd saavad teostatud augusti 
lõpuks. (KH)
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Osavalla vapimärgi pälvis 
Audru perearst Liili Napp

Eesti Vabariigi 101. aastapäeval 
omistati Audru osavalla vapi-
märk Audru kauaaegsele pere-
arstile Liili Nappile. 

Liili Napp asus 1. augustil 
1980, pärast Tartu Ülikooli 
arstiteaduskonna lõpetamist, 
lastearstina tööle Audrus, Liiva 
jsk Haiglas. Pärast Liiva Haigla 
sulgemist jätkas Dr Napp tööd 
Audru ambulatooriumis. Ta kva-
lifitseerus perearstiks. 

Dr Liili Napp on väga pühen-
dunud arst, kes alati vastab abi-
vajajate telefonikõnedele ja seda 
olenemata kellaajast. Dr Liili 
Napp on väga empaatiline ja 
rahulik inimene. Ta oskab väga 
hästi patsiendi maha rahustada, 
annab alati lootust, mõistab ja 
leiab aega inimesi ära kuulata. 
Ta on väga tark, laia silmarin-
giga ja hooliv inimene. (KH)

Osaühing Nitrotol soovib rajada Audru valda 
Eesti esimest sõjalise lahingumoona tehast

Miks alles praegu ja mis on 
Nitrotol?
Eelmise aasta suvel jõustunud 
seadusemuudatuse kohaselt on 
tsiviilettevõtetel esmakordselt 
võimalus toota sõjarelvi ja lahin-
gumoona. Seadusemuudatuse 
tingis vajadus suurendada Eesti 
kaitsevõimet, tagada Kaitseväe 
ja Kaitseliidu varustuskindlus 
ning edendada ekspordipotent-
siaaliga ettevõtlust. Eesti kapi-
talil põhinev Nitrotol OÜ on 
esimene ja seni ainuke vastava 
litsentsi saanud ettevõte. Nitro-
tol OÜ omanikeks on Lääne-
Viru ettevõte Eesti Arsenal OÜ 
ja Pärnu ettevõte Tritum OÜ. 
Juhatuse liikmeteks on Jens 
Haug ja Kristo Kirs. 

Miks just Audru vald?
Tehase rajamiseks sobilike 
asukohtade seast osutus mitme 
parameetri järgi parimaks või-
maluseks Potsepa karjääri tüh-
jaks kaevatud loodenurk, mida 
praegu kasutatakse laskeharju-
tuste läbiviimiseks ja kus Pääs-
teamet hävitab sõdadest jäänud 
lõhkematerjali.

Lisaks sellele on Audrus sõb-
ralik ettevõtluskeskkond ning 

väheoluline ei ole ka elanike 
isamaalisus ja kaitsetahe. On 
piirkondi, kuhu me oma tehast 
planeerida ei soovi.

Mida plaanitakse tegema 
hakata?
Planeeritava tehase toodanguks 
on erinevad kaitselaengud ja 
külgmiinid, mida hakatakse 
koostama ning täitma lõhke-
ainega. Nitrotol OÜ ei hakka 
tegelema lõhkeaine tootmisega 
ega keemiatööstusega.

Mida selline tehas endast 
kujutab?
Esiteks on tegemist väga põhja-
likult kontrollitud ja detailselt 
reguleeritud tegevusega. Teiseks 
iseloomulikuks jooneks on sea-
dustest tulenevalt tehase väga 
kõrge turvalisuse ja ohutuse tase. 
See eeldab nii territooriumi pii-
ramist kui ka pidevat mehitatud 
valvet.

Kolmandaks iseloomulikuks 
jooneks on rahulik ja vaikne töö. 
Lõhkematerjalitehases peab 
tootmine olema täpne ja ette-
vaatlik, seejuures ei kasutata 
müra ja heitmeid tekitavaid 
seadmeid ega tehnoloogiaid. 

Tegemist on kõrge lisandväär-
tusega tootmisega ning trans-
porditavad mahud on väikesed 
– paar veokit kuus.

Neljandaks iseärasuseks on 
tootmise hajutatus liivavallidega 
eraldatud väikeste (ca 100 m²) 
ühekorruseliste tootmishoonete 
vahel. 

Mis on selle projekti plussid 
ja miinused valla elanikele?
Ettevõtlus ja töökohad on alati 
head. Esimeses etapis plaanime 
luua 10-15 uut töökohta, lisaks 
sellele loob töökohti ka tehase 
julgestus. Oluline on märkida, et 
eranditult kõik töötajad peavad 
olema kontrollitud taustaga ja 
saama põhjaliku väljaõppe.

Riigikaitse seisukohalt olu-
lise tehase paiknemine vallas 
loob kindlasti täiendavad eel-
dused tehnoloogiamahukate ja 
kõrge lisandväärtusega ettevõt-
luse, nagu elektroonika ja meh-
hatroonika, arenguks. 

Tehase tööga kaasnevad lõh-
kekehade katsetused spetsiaalsel 
liivavallidega eraldatud katse-
alal. Katsetuste sagedus on ca 
kord kuus, mille käigus lõha-
takse kuni kümme paarikilost 

laengut. Kõik tehase katsetused 
on planeeritud ja ettevõte teavi-
tab neist eelnevalt naabreid ning 
vajadusel saab katsetusi nihu-
tada mõne päeva võrra.

Kuidas saavad elanikud 
projekti kohta rohkem 
informatsiooni?
Senine Potsepa detailplanee-
ringu algatamise ettepaneku 
menetlemine on olnud avatud 
ja läbipaistev nii valla kui ka 
ettevõtja poolt ning me soovime 
sama joont jätkata. Seni oleme 
tutvustanud tegevusplaane ja 
eskiise vallamajas ning kohtu-
nud vahetute naabritega. Lisaks 
soovime veel kohtuda Audru 
osavallakeskuses, kus kõikidel 
on võimalus saada vastuseid pro-
jekti puudutavatele küsimustele. 

Kui kellelgi on kiiremaid 
küsimusi, siis saab alati kirju-
tada info@nitrotol.ee või helis-
tada 5035511.

Pärnu Linnavalitsuse Pla-
neerimisosakond kutsub Teid 
osalema Potsepa detailplanee-
ringu arutelul, mis toimub 
Audru osavallakeskuses 13. 
mail 2019 algusega kell 17.00.

Avaldage kodukoha kohta 
arvamust

Pärnu linnavalitsus palub elani-
kel täita linna kodulehel avalda-
tav küsimustik, et selle tulemus-
tega Pärnu linna ning Paikuse, 
Audru ja Tõstamaa osavalla 
elukeskkonna kavandamisel 
arvestada.

Pärnu linna kodulehel www.
parnu.ee on 29. aprillist 3. juu-
nini avaldatud küsimustik, mille 
abil uuritakse elanike rahulolu 
oma kodukohaga ja kogutakse 
ettepanekuid selle muutmiseks. 
Kutsume küsimustele vastama 
elanikke kõikidest linnajagu-
dest ja osavaldade erinevatest 
piirkondadest. Mõnes kohas 
laienenud Pärnu territooriumil 
võib olla piisavalt kergliiklusteid 

ja bussiliiklus hea, teises kohas 
aga jätab see soovida.

Küsitlusele vastates saate 
hinnata oma kodukoha kergliik-
lusteid, ühistransporti, liiklus-
korraldust, avalikku ruumi, loo-
duskeskkonda, puhkevõimalusi, 
avalikke teenuseid, töötamis- ja 
elamisvõimalusi, sotsiaalseid 
suhteid, turvalisust ja kaasa-
rääkimisvõimalusi ning nende 
kohta ettepanekuid teha.

Küsitlus on anonüümne ja 
vastamine vabatahtlik. Mida 
enam inimesi oma arvamust 
avaldab, seda rohkem on linna-
valitsusel infot elukeskkonna 
planeerimiseks.

Teet Roosaar

Linnavalitsuse 
sotsiaalosakonda hakkab 

juhtima Tõnu Poopuu
Pärnu linnavalitsuse sot-
siaalosakonna juhatajana asub 
2. maist tööle Eesti Lastekaitse 
Liidu juht Tõnu Poopuu, kes 
varem on töötanud sotsiaal-
ministeeriumis, Pärnu linna-
valitsuse sotsiaalosakonnas ja 
Pärnu Pereabikeskuses.

Sotsiaalosakonna juha-
tajaks kandideeris kuus ini-
mest. Poopuu eristus teistest 
oma teadmiste, oskuste ja 
kogemuste poolest, lisades 
neile visiooni, kuidas võiks 
sotsiaalosakonna teenuseid 
edasi arendada ja täiustada.

Poopuu on lõpetanud Tal-
linna Ülikooli sotsiaaltöö eri-

ala. Pärast ülikooli lõpetamist 
juhatas ta Pärnu Pereabikes-
kust ja töötas Pärnu linnava-
litsuse lastekaitse peaspetsia-
listina, asendades vahepeal 
sotsiaalosakonna juhatajat.

2010. aastal läks Poopuu 
sotsiaalministeer iumisse, 
kus tema tööks oli lastekait-
sepoliitika. Osaledes erine-
vate strateegiadokumentide ja 
õigusaktide ettevalmistamisel, 
sai temast valdkonna hinnatud 
ekspert. 2016. aasta novemb-
rist praeguseni on Poopuu 
juhtinud mittetulundusühingut 
Lastekaitse Liit. (KH)

Teeme Ära talgupäeval toetab 
Audru osavald talgulisi taas 

supiga 
4. mail aset leidval talgupäeval 
on Teeme Ära veebilehel regist-
reeritud talguid Audru osavallas 
juba kümmekond. Kirja on pan-
dud nii era- kui ühiskondlikke 
talguid. Igal aastal on osavald 
toetanud ühiskondlikke talguid 
supiga, mis talgulistele kohale 
toimetatakse. Tingimuseks on 
oma külaseltsi vms talgu regist-
reerimine Teeme Ära talgulehel. 
Kontakt osavallas on heakorra- 
ja keskkonnaspetsialist Elen 
Kuningas, telefon 444 8177, elen.
kuningas@parnu.ee.

Teeme Ära talgupäeva eest-
vedaja Tarmo Tüür ütles, et tal-
gupäeva partnerite ja vabataht-
like kaasabil kokku pandud ka 
stardipaketid, mis on sümboolne 
tänu ja tunnustus talgujuhtidele 
nende panuse eest üle-eestilise 
talgupäeva õnnestumisse. „Tal-
gujuhiks sobib igaüks, kellel on 
pealehakkamist ja siiras soov 
inimesi kaasa kutsudes midagi 

ühiselt kogukonna ja kodukandi 
heaks ära teha. Stardipakett, mis 
sisaldab praktilisi abivahendeid 
ja soovitusi talgute ettevalmista-
miseks, on ühtlasi väike motivat-
sioonipakett ja õhina tekitaja nii 
talgujuhile kui ka talgulistele,“ 
rääkis Tüür. Täpsema info, kui-
das talgujuhid oma stardipake-
tid Omniva pakiautomaatidest 
kätte saavad, leiab Teeme Ära 
kodulehelt http://teemeara.ee/tal-
gujuhile/talgujuhi-stardipakett.

Tänavune talgukevad kul-
mineerub maikuu esimesel 
laupäeval, 4. mail. Teeme Ära 
talgupäev on kümnete tuhan-
dete eestimaalaste igakevadine 
suursündmus, et tulla kokku ja 
teha üheskoos ära kodupaiga 
kõige vajalikumad tööd. 2018. 
aastal korraldati üle Eesti kokku 
2177 talgut, millest võttis osa 53 
128 inimest ehk 4% eestimaalas-
test. (KH)

Audru osaVallapäevade 2019 
EELINFO

Sel aastal toimuvad osavalla-
päevad augusti esimesel näda-
lalõpul, 1.-4. augustil.

Tulemas on taas palju erine-
vaid üritusi, nii uusi kui tradit-
sioonilisi: Kirsi talu kontsert, 
vanasõidukite näitus ja punn-
võrride võidusõit, mereäärsete 
(osa-)valdade Rannamängud, 

Mõisateatri etendus, Audru 
pargi kontsert ja tantsuõhtu, 
mälumäng, ekskursioon, juma-
lateenistus ja kontsert kirkus.

Broneerige oma kalendris 
kuupäevad juba varakult ette 
ära!

Täpsem info juunikuu 
lehes. (KH)

Hajaasustuse programmi 
taotlusvoor on avatud

Hajaasust use prog ram mi 
eesmärk on toetada koduma-
japidamiste veesüsteemide, 
kanalisatsioonisüsteemide ja 
juurdepääsuteedega seotud tege-
vusi. Juhul, kui majapidamine ei 
ole elektrivõrguga liitunud, toe-
tatakse ka autonoomsete elekt-
risüsteemidega seotud tegevusi. 
Projekti elluviimisega tuleb jõuda 
tervikliku lahenduseni, mis tagab 
joogivee kättesaadavuse, aasta-
ringselt läbitava juurdepääsutee, 
heitvee nõuetekohase kanalisee-
rimise või leibkonna vajadustele 
vastava elektrisüsteemi. Toetust 
saavad taotleda füüsilised isikud, 

kelle elukoht on rahvastikure-
gistri andmete kohaselt katke-
matult vähemalt alates 1.01.2019 
majapidamine, millele projektiga 
toetust taotletakse. Maksimaalne 
toetus programmist on 6500 eurot 
ühe majapidamise kohta. Prog-
rammdokumendis kehtestatud 
nõuetele vastavad taotlused koos 
lisadokumentidega tuleb esitada 
Audru vallavalitsusele hiljemalt 
13. maiks 2019. Audru osavallas 
annab projektitaotluste täitmiseks 
nõu Peeter Viik, tel: 5624 1259, 
peeter.v@audru.ee. Vastuvõtu-
ajad T 14.00-17.00 ; N 9.00-12.00 
(KH)

Audru osavalla laste 
lastekaitsepäev Kurgjal

1. juunil on lastekaitsepäev ja 
sel korral tähistame seda veidi 
teisiti.

Sõidame  kõi k  koos 
Kurgjale C. R. Jakobsoni 
Talumuuseumi perepäevale!

Kohapeal ekskursioon, kar-
jalapse mänguasjade valmis-
tamine, loomad ja ilus loodus.

Buss väljub laupäeval 1. 
juunil kell 11.00 Audru osa-
vallakeskuse eest ja orientee-
ruv tagasi saabumise aeg on 
kell 15.30.

Võib kaasa võtta oma pik-
nikukorvi, kohapeal avatud ka 
kohvik.

Audru osavalla elanikele on 
osavõtt tasuta.

Tulge kogu perega! 
Kui täiskasvanutel ei 

õnnestu argipäevatoimetustest 
end lahti rebida, siis on või-

malus lapsed saata koos meie 
toredate saatjatega – Audru 
Noortekeskuse noorsootöö-
taja Margit Vellend ja Kul-
tuurikeskuse administraator 
Marju Maiste. Seda, et teie 
laps tuleb üksi, saab Margiti 
või Marjuga kokku leppida 
registreerimisel.

NB! Üritus on mõeldud eel-
kõige lastele. Ainult täiskasva-
nuid, kes ei plaani lapsi kaasa 
võtta, üritusele ei registreerita.

Registreerimine pere-
päeva väljasõidule kuni  
20. mai. 

Marju Maiste tel: 533 8832 
või e-post: audrukultuurikes-
kus@gmail.com 

Margit Vellend tel: 5660 
5982 või e-post: margit@
vabaajakeskus.ee 
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Ajaratta lood

Minevikust tänapäeva
Silvia Paluoja avaldas Pärnu 
Postimehes 28.02.2019 artikli 
„Lavassaare rahva une röö-
vis kruusamaardla mõte“, kus 
antakse edasi Lavassaare ini-
meste vastuseis ja põhjendused 
nimetatud maardla käikuand-
mise vastu. Miks siis ollakse 
vastu? Ehk peitub siin üks põh-
jus paikkonna juurtes, mida 
tänapäeval kõikjal hoolsasti taga 
otsitakse, peitub ju nendes meie 
rahva aja- ja kultuurilugu, päri-
mused kaugest minevikust jne. 

1925. aastal on Audru kihel-
konnas üles kirjutatud rohkesti 
mälestusi, muistendeid, legende. 
Kaarel Nõumees Lavassaare 
küla Raba talust on jutustanud, 
et vanal ajal olevat praegune 
Lavassaare mägi olnud kohaks, 
kuhu rahvas jooksnud peitu 
vaenuliste sõjavägede ja rööv-
lite eest. Neil kaugetel aegadel 
olnud mägi igalt poolt ümbritse-
tud soode ja suurte metsadega. 
Kaugelt vanem ja kindlam var-
jupaik asunud aga veel kaugemal 
rabas Lavassaare järve kaldal, 
kus asunud mingisugune linn 
või kindlus. Linna müürid ole-
vat alles veel praegugi, kuid nad 
olevat kaetud mulla ja samblaki-
higa. Ka ei saavat inimesed neid 
uurida, sest seal olevat nii palju 
rästikuid, et inimesed ei julge 
sinna minna. 

Jõõpre 6-klassilise algkooli 
juhataja Prikmann jutustas, et 
Lavassaare Hiiemägi olevat siia 
tulnud Eassalu külast. Vanasti 
olevat siin kasvanud põlised 

pärnad ja nende all asunud ka 
ohvrikivi. Kivi olnud päratu 
suur. Kui kohalikku kirikut 
ehitatud, siis lõhutud ta puruks 
ja valmistatud kiriku ning 
koolimaja trepid. Praegu annab 
veel suur auk tunnistust kivi 
määratu suuruse üle. Mäel kas-
vanud hiigelpärnad, mis selgesti 
merele näha olnud ja mida mere-
mehed tarvitanud meremärki-
dena. Selge ilmaga olnud näha 
Pärnu tornid ja Sindi vabriku 
korstnad. Veel hiljuti olnud 
üks pärn alles, mille suurusest 
andnud tunnistust asjaolu, et 6 
karjapoissi ta õõnsusesse vihma 
eest peitu mahtunud. Hiljem 
pannud keegi koeruse pärast 
vana hiiglase põlema. Nii hävi-
nenud viimane mäe ehe, kuna 
hiljem ka kivi purustati. Kivi 
sisse olnud raiutud taskusarnane 

avaus, kuhu andeid viidud. Veel 
nüüdki leiduvat kivi ümbruses 
vanu rahasid ja karjalapsed kraa-
pivat kivi äärest mulla seest sõr-
museid ja sõlgi.

Hiiemägi asunud Lavassaare 
mäe läänepoolsel osal, kuid asu-
kohale said saatuslikuks naised. 
Nimelt oli Hiiemäel ka allikas 
ja selle läheduses saun. Peale 
vihtlemist jooksnud alasti nai-
sed end allikale loputama. See 
asjaolu vihastanud Hiit, ta tõus-
nud lendu ja laskunud alla mäe 
vastasküljele. 

Rahvas on Hiiemäge suures 
aus pidanud, eriti suurt abi loo-
deti kivilt nahahaiguste vastu. 
Paisete puhul vajutati haiget 
kohta kivi vastu ja haigus kadu-
nud, muidugi pandud sarnastel 
kordadel kivi taskusse ka ande. 
Mäel kasvanud palju marju, 

ent austus mäe vastu olnud nii 
suur, et keegi ei julgenud neid 
seal süüa, sest kes neid söönud, 
see jäänud kärnatõppe.

Lavassaare küla põlvnenud 
kolme jooksiku talust. Jooksi-
kud olid inimesed, kes põgene-
sid suure katku ja sõja eest. Küla 
asunud saarel keset põhjatuid 
soid ja rabasid. Need kolm jook-
sikut kohustunud ehitama välja 
igaüks ise suunas tee. Tee ehita-
misele olla nad ka asunud, need 
ehitatud põlistest puutüvedest 
ja kaetud pealt liivaga. Kaks 
ehitajaist ehitanud oma teed ka 
tõepoolest välja lagedale, kuna 
kolmas surnud ennem ära ning 
tee jäänud pooleli, mis praegugi 
näha olevat. Majad olnud ehita-
tud hiiglajämedaist tahumata 
palkidest ning ilma akendeta, 
uks liikunud soone sees, seda 
tulnud ette lükata. Hiljem olnud 
külas vaid 9 talu.

Lõpetuseks loo alguses mai-
nitud artiklist:

Tänapäeval on Lavassaare 
olnud ligemale 70 aastat eri kae-
vanduste keskel ning selle juures 
ei saa jätta kõrvale pikaajalise 
kaevandamise sotsiaal-kultuuri-
list mõju ega inimestele loodud 
kitsendusi.

Väljavõtted T A Kirjandus-
muuseumi kogudest „Ajalooline 
traditsioon Audru kihelkonnast“

/Kogunud 1925. a suvel Evald 
Blumfeldt/

Helgi Roots

Jõõpre koolimaja

Audru Kooli õpilased leidsid 
omale sõbrad Soomest

8.-10. aprillil väisas Audru Kooli 
11-liikmeline külalisseltskond 
Paimiost Soome Vabariigist. 
Tegemist oli esimese kohtu-
misega uute sõpradega Vista 
koolist. 

Vista kool asub Paimio linnas 
Soome edelaosas. Oma sõprus-
suhete alguseks saame pidada 
just toimunud kohtumist, kus 
kolme päeva jooksul saadi 
lähedasteks. Audrus toimusid 
mitmed tegevused: robotite 
kokkupanemine, õpiti ühiselt 
inglise keelt, tutvuti ja tutvus-
tati oma riiki, linna ja kodu-
kohta, võisteldi matemaatikas 
ja teadmistes oma riigi kohta. 

Õpetasime oma külalistele meie 
rahvatantsu ja kokandusringis 
valmistati kooki. 

Audru koolis olid külaliste 
vastuvõtjateks peamiselt meie 
kooli kuuendikud. Suhtluskee-
leks kujunes inglise keel, mis 
oli väga heaks praktikaks seni 
õpitud keeleteadmistele.

Meie õpilaste tagasiside oli 
väga positiivne. Leiti omale 
uued sõbrad ning üllatuslikult 
tõstsid õpilased esile võimalust 
suhelda inglise keeles. Jääme 
ootama vastukülastust sügisel.

Peep Eenraid
Audru kooli direktor

Piimapaki elu pikendus
Lihavõttepühade eel kattusid 
Audru Muuseumi näitusesaali 
seinad hingestavate värvidega. 
Aga imetlemiseks ei ole välja 
pandud teps mitte värvitud 
mune ega kevadkomposit-
sioone. Kunstnik Erki Kase-
mets seadis hoopiski üles oma 
näituse ülemaalitud piimapak-
kidest. Härra Kasemetsa sõnul 
ongi piimapakid teda alati võlu-
nud oma täiusliku vormi, per-
fektsuse ja kompaktsusega. Nii 
nagu seda on ainulaadset vormi 
omav munagi.

Kuidas tekkis idee hakata 
piimapakkidele maalima?

Erki Kasemets: Piimapakk 
kui selline sai patendi 1915. aas-
tal. (Audru Muuseumis saab 
näitust külastades vaadata ka 
andekat multifilmi piimapaki 
arengust läbi aastakümnete). 
80-ndatel aastatel hakati ka 
Eestis lõpuks piimatooteid 
pakkides müüma. Mind pae-
lusid need ilusa selge vormiga 
sümmeetrilised pakendid, 
millel oli aga minu arvates nii 
põhjendamatult lühike eluiga. 
Kuidagi ei raatsinud neid kohe 
pärast tühjendamist prügi hulka 
arvata. Hakkasin neid hoopis 
üle värvima. Hiljem juba üle 
lakkima ja sinna peale maa-
lima. Sõnaga – leidsin neile 
lisaväärtuse ja see tegevus 
haaras mind jäägitult. 

Kas hakkasite siis rohkem 
piimatooteid tarbima, et oleks 
millele maalida?

EK: Ei, seda mitte, vägisi 
ei joonud. Tekkis võrgustik 
sõpradest, tuttavatest ja sugu-
lastest, kes mind taaraga varus-
tasid. Nende jaoks oli see ker-
genduseks, et said oma pakid 
kuhugi ära anda. Näiteks EKA 
(Eesti Kunstiakadeemia) söökla 
varustas mind heal meelel tüh-
jade keefiripakkidega, mida 
iga päev oleks muidu kümnete 
kaupa tulnud prügikasti top-
pida. Kõik enda omad hoidsin 

muidugi alles, aga käisin isegi 
piimakombinaatidest lisa küsi-
mas.

Kui palju siis neid maa-
litud piimapakke tänaseks 
kogunenud on?

EK: 8000-9000. Kümme 
aastat kogusin ja hoiustasin 
pööningul, nüüd presenteerin 
neid näitustel. Audrus on välja 
pandud ligi 300 pakki, aga 
tegelikult on neid jah ikka 30 
korda rohkem kui siia kaasa 
tõin. Alguses oligi eelkõige 
tegemist kogumisega. Kogu-
sin, et kokku panna kunstiks. 
Tegelikult on neil piimapakki-
del ka oma ajalooline väärtus. 
Nimelt varustasin iga piimapaki 
infoga – kirjutasin neile sisse, 
et millal maalisin, kus maa-
lisin, millist lakki kasutasin, 
kellelt sain, mis on maalingu 
pealkiri ja panin oma allkirja. 
Igale pakile kirjutasin sisse veel 
kümmekond suvalist numbrit. 
Nüüd on huvitav vaadata ja ana-
lüüsida, et kas kombinatsioonid 
korduvad ja millal ning miks 
milliseid numbreid kasutasin.

Kisub filosoofiliseks?

EK: Kui nii arvate. Vaadake 
– iga päev on üks konkreetne 
tervik ja üks pakk oli minu üks 
päev. Minu päev läks edasi ja 
tänu minule siis tema oma ka.

Kas tegemist on ainulaadse 
koguga?

EK: Näiteks soome õlle-
purkide kogujaid oli omal ajal 
palju, aga piimapakke tõesti 
ei tea, et keegi oleks ladusta-
nud. Ja ega see kerge olnudki 
– tohutu pesemine, et pakid 
haisema ei läheks. Tänasel päe-
val on aga taaskasutamine väga 
popp ja seda ka kunsti loomise 
eesmärkidel. 

Kuidas tekkis idee oma 
koguga Audru rahva ette 
tulla?

EK: Siia kutsus mind Audru 
Muuseumi perenaine Helgi 
Roots, kes on ühtlasi minu 
tädi. Minu juured on aga Soeva 
külas. Vahva, et juba tulid ka 
esimesed külastajad. Täna maa-
lisime piimapakke koos Audru 
Kooli kunstiosakonna õpilas-
tega ja tundus, et ka neile see 
tegevus meeldis.

Kus enne meie muuseumi 

teie loomingut nautida sai?
EK: Viimati oli näitus üles 

seatud Tallinnas, aga olen oma 
kunsti demonstreerinud ka näi-
teks Prantsusmaal. 

Minu jaoks on kunst eel-
kõige värvide ja toonide koos-
luse nautimine. Võin vahel 
pikalt lihtsalt oma kodus 
vannitoas seista ja seinu põr-
nitseda ning elamuse saada 
pelgalt sellest, et kõik minu 
ümber on lilla koos veidikese 
halliga. Mis on teie jaoks 
kunst?

EK: Minu jaoks on kunst 
eelkõige emotsioon, hetkeline 
kõrvalekalle argimõtetest.

Suur tänu intervjuu ja näi-
tuselt saadud eheda emotsiooni 
eest!

Näitus on Audru Muuseumis 
avatud mai lõpuni. Juba sise-
nedes ootab kõiki külastajaid 
ees üllatus, millest siinkohal 
pikemalt ei pajata. Nööbime-
hega peab igaüks ise kohtuma.

Sirje Suurevälja

7.-9. juuni  Palanga – Nida

28. juuni  Pärdi keskus, Kernu mõis, Mootorispordi 
muuseum

20. juuli  Lahemaa rahvuspark, Loksa majakivi, 
Ilumäe, Käsmu ja Roosisaar, Valgejõe 
muuseum ja kosk.

4. august  Osavallapäevade ekskursioon – kodulinn 
Pärnu

17.-18. august  Vormsi saar, Haapsalu

21. september  Paunvere laat ja Palamuse uuendatud 
muuseum

9. november  Mardilaat Tallinnas Saku Suurhallis, 
muuseume Tallinnas

Audru muuseumi suvereisid 2019

INFO: 555 99302 – Helgi Roots; 5665 5693 – Aivo

Audru muuseum: T, N 14.00-18.00, tel 5300 2172
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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!
MELISSA TEESALU 08.03.2019

MARILIIS MINSKI 02.03.2019

REMY MARTHIN MATIISEN 25.03.2019

KERTU-MAI KUKK 08.04.2019 

KIRIKUTEATED
Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirik
Pühapäeval 28.04.2019 kell 10.00 – Kristuse 
Ülestõusmise jumalik liturgia. Püha Paasa. Paasa-
toitude õnnistamine.
Laupäeval 17.05.2019 kell 10.00 – Jumalik 
liturgia. Peale liturgiat koguduse täiskogu.
Info telefonidel:
5384 1350 – preester Agaton Paalberg
5196 8992 – Helju Holm

Valgerannas algavad noorte 
golfitreeningud

Sel aastal alustatakse noorte 
golfitreeningutega Valgeranna 
golfiklubis 30. aprillil. Trennid 
toimuvad kevadel kaks korda 
nädalas ning ühe treeningu pik-
kuseks on 60 min kord. Treenin-
gud on teisipäeviti ja neljapäeviti 
peale kooli.

Kõik üle 10-aastased lapsed 
läbivad kümnetunnise algkur-
suse, mille lõpus on test. Testi 

tulemuste põhjal jagatakse lap-
sed rühmadesse. Huvilistel on 
võimalik lisainfot küsida tree-
ner Gert Velsbergilt telefonil 
508 4856. 

Trennidega saab liituda kogu 
suve jooksul. Kõigil, kes soovi-
vad trennidega hiljem kui april-
lis alustada, tuleks endast teada 
anda, et saaks suvetreeninguid 
planeerida. (KH)

Mis oleks, kui hakkaks 
vabatahtlikuks päästjaks?

Kolm aastat tagasi vajas vabataht-
likuks päästjaks olemine veel tut-
vustamist. Tänaseks on see vald-
kond laialdaselt kõlapinda saanud 
ning inimesed teavad juba, kes on 
vabatahtlik päästja ning millega 
ta tegeleb. Järjest enam näeb täna-
vapildis, sotsiaalmeedias, pääs-
tesündmustel ja ennetusüritus-
tel lisaks kutselistele päästjatele 
ka vabatahtlikke päästjaid ning 
nende tegemisi. Eestis on kokku 
ligikaudu 2000 vabatahtlikku 
päästjat, kelle abivalmidust, 
pühendumust ja hoolivust enam 
tutvustama ja kirjeldama ei pea. 
Mis oleks, kui tõstaks selle arvu 
kahekordseks, miks mitte kolme-
kordseks?

2018. aastal hukkus Eestis 
tulekahjude tagajärjel 50 inimest, 
mida on väikese Eesti jaoks liiga 
palju. Ka üks tulesurm on juba 
palju. Paraku oleme olukorras, 
kus nulli loota oleks liiga opti-
mistlik. Kuid vähendada saame 
tulesurmasid igaühe kaasabil 
kindlasti.

Täna hoolib ja teadvustab ena-
mik inimesi seda, et kodu peab 
olema turvaline paik – tagatud 
peaksid olema tule-, elektri-, vee- 
ja üldine koduohutus. Kõige olu-
lisemad päästjad kodus ongi ees-
kätt just inimesed ise, sest nemad 
saavad õnnetuste vältimiseks 
kõige rohkem ära teha. Kui meil 
oma kodus on kõik korras, siis on 
hea uurida ka üleaedse või naabri 
käest, et kas ka seal on koduohu-
tusele piisavalt mõeldud. Kõige 
parem on asjad koostöös korda 

teha ning ka korras hoida. 
Kui me kõik mõtleksime kogu-

konna tasemel, mitte ainult kodu 
tasemel, siis ongi juba pool teed 
käidud vabatahtlikuks päästjaks 
hakkamisel. Just vabatahtliku 
päästjana tegutsedes on võimalik 
väga palju kogukonna heaks ära 
teha ja see ei pea ilmtingimata 
olema tulekahju kustutamine. 
Vabatahtliku pääste tegevuste 
hulk on aastatega mitmekesis-
tunud, laienedes tuletõrjumisest 
tule- ja veeohutuse, elanikkon-
nakaitse, hädaolukorraks valmis-
oleku, tuletõrjespordi ja noorte-
ringide vedamiseni. Ka kutselise 
päästekomando töös on võimalik 
vabatahtliku päästjana osaleda.

Kui sa ei taha vabatahtliku 
päästjana panustada päästetöödel, 
panusta ennetusse. Kui ennetus 
ka väga ei istu, pole hullu, arenda 
tervist ja spordielu. Mõtle välja 
uusi IT-lahendusi turvalisuse 
tagamiseks või keeda kasvõi teis-
tele sooja suppi, aga tule vaata, 
mida see valdkond endast kuju-
tab. Osale vabatahtliku päästja 
koolitustel, esita dokumendid 
ning saadki olla üks osa ühest 
suurest päästeperest. Selles vald-
konnas ei kohta ainult oma kogu-
konna aktiivseid liikmeid, vaid 
toredaid inimesi üle kogu Eesti.

Lisainfo: https://www.rescue.
ee/et/vabatahtlikuks-paeaestjaks-
saamine. 

Lauri Lindoja
Lääne päästekeskus

Valmisoleku büroo 
peaspetsialist

omaalgatuslikult
heakorratööde teostamise eest

Lavassaares

TUHAT TÄNU

Maret   Kasemaale

Lavassaare üritused
Pühapäeval, 19. mail 2019 kell 
8.00-16.00 toimub Lavassaare 
staadionil VI Vanavara laat ja 
pasunakooride ülevaatus. 

Muusikamaitselist kevad-
päeva juhib härra Ado Kirsi. 
Pasunakoorid alustavad kell 
10.00 ja sel aastal osalevad: 
Pärnu-Jaagupi pasunakoor, 
pasunakoor Saunamees, Võru 
linna puhkpilliorkester Kungla 
ja pasunakoor Õnn Tuli Õuele. 
Pasunakoore hindab auväärt 
ų̈rii.

Lastealal alustab kell 11.00 
Pärnu Nukuteater etendusega 
Pärnad pühad hiielised ehk lugu 
sellest, miks puud pidid põge-
nema. Lugu on kokku kirjutatud 
mitmetest Pärnumaa folkloor-
setest juttudest. Peategelasteks 
on kolm hiiepärna: Mai, Kai ja 
Riinu.

Lugu on 40 min pikk ja vaa-
tama on oodatud kõik lapsed, 
lapsemeelsed ja folkloori aus-
tajad. Etenduse käigus saab nii 
tantsida, laulda kui ka osaleda. 
Peale etendust valmistatakse 
taaskasutusmaterjalist riidest 
nukke ja viiakse läbi erine-
vaid mänge ning see kõik on 
TASUTA.

Hobusõitu teevad Kärbi talu 
hobused. Toimub laadaloterii 
Lavassaare Külaseltsi muuseum-
külamaja rekonstrueerimise toe-
tuseks. Avatud on Teise Ringi 
Riiete Kaubamaja (kell 11.00-
15.00).

Lavassaare Raudteemuuseum 
on avatud 9.00-17.00. Saab teha 
rongisõitu ja tutvuda muuseumi 
eksponaatidega. Laadapäeval on 
käigus vana auruvedur.

Maamootorite ja vanatehnika 
väljanäitus jõuab Lavassaarde 
Raivo Hannuse ja Jüri Vaikjärve 
eestvedamisel.

Külaselts võtab osaliselt enda 
kanda toitlustamise, külalistele 
pakutakse head ja paremat oma-
valmistatut. Külaseltsi telgis 
ootavad soojad pirukad ja kohv 

juba kell 7 hommikul. Kaasatud 
on erinevad toitlustusettevõtted 
ja kõht ei jää tühjaks kellelgi. 

Müüjaid hakkame staadio-
nile paigutama varahommikul 
alates kell 6.00. Kauplejatele on 
müügikoht tasuline. Müügikoht 
koos transpordivahendiga 3x7 
m maksab 5 eurot. Müügikoht 
transpordivahendita 2x2 m 
maksab 2 eurot. Toitlustajad on 
olemas. Külastajatele laadale 
sissepääs tasuta, auto parkimine 
– 2 eurot. Vt ürituse kodulehte 
https://vanavaralaat.blogspot.
com.ee/

Laada ajal muutub ka liik-
luskorraldus. Liiklus on ümber 
suunatud Mäe tn kaudu ja par-
kimine on ette nähtud staadio-
nist 300 m kaugusel. Laada 
külastajate paremaks teeninda-
miseks lubatakse invaliididel 
parkida (invaliidsust tõendava 
dokumendi ettenäitamisel) oma 
sõiduk Lavassaarde sissesõidul 
staadioni lähedal ja mootorrat-
turitel Naanu mäepoolsel küljel. 
Ootame laada külastajatelt ja ka 
kohalikelt elanikelt liikluskorral-
duse ja parkimise nõuete järgi-
misel mõistvat suhtumist ning 
ikka rahulikku meelt. 

Käesoleval aastal on suu-
rürituse toetajad: Pärnu Lin-
navalitsus, Audru osavald, AS 
Tootsi Turvas, OÜ Biolan Bal-
tic, OÜ Massiner, MTÜ Eesti 
Muuseumraudtee Lavassaare 
Raudteemuuseum, OÜ Amsel 
Web Solutions, OÜ Hansaprint, 
Pärnumaa Vanatehnika Klubi, 
OÜ Hüppa – Liikluslinnak ning 
OÜ Seikluspark – Valgeranna 
Seikluspark.

Tule ja naudi koos perega 
muusikamaitselist, vaselõhnalist 
ja üllatusterohket kevadpäeva 
Lavassaares!

Eelinfo
22.06.2019 – Lavassaare esma-
mainimisest (Lawasser 1624) 
möödub 2019. aastal 395 aastat 

ja Lavassaarele alevi õiguste 
andmisest 70 aastat. Lavassaare 
on iga viie aasta järel tähistanud 
kohalikele olulisi juubeleid, nii 
soovime seda teha ka käesole-
val aastal. Otsustati kaks üri-
tust – juubelite tähistamine kui 
ka jaaniõhtu koos ära pidada. 
Lavassaare Külaselts renovee-
ris LEADER ja KOPi toetuste 
rahadega 2018. aastal külaselt-
sile kuuluva muuseum-külamaja 
saunapoolse osa ja avas sauna 
avalikuks kasutamiseks alevi 
rahvale 24.08.2018. Külamajal 
puudub maja küljes silt. Soovime 
selle avada pidulikult 22.06.2019 
ning kokkutulnutel on võima-
lik samas külamajaga tutvuda. 
Seejärel, kell 19.00, alustab küla-
maja juures Piip ja Tuut Teater, 
kes ilmestavad meie õhtut eten-
dusega Piip ja Tuut püstijala-
komöödias LOOMAD. Etendus 
kestab ca üks tund. Etendus on 
kõigile tasuta, Lavassaare Küla-
selts sai toetuse Rahvakultuuri 
Keskuselt summas 698 eurot 
ning panustab omaosalusena 
Piip ja Tuut Teater MTÜle 
makstava ülejäänud summa 
ehk 174 eurot. Seejärel liigutakse 
Lavassaare Rahvamaja õuealale, 
kus üritus edasi läheb. Töötab 

kohvik. Kõigepealt toimuvad 
jaaniõhtule kohaselt mängud ja 
jõukatsumised nii lastele kui ka 
täiskasvanutele. Head tuju õhtu 
jooksul hoiavad üleval lõõts-
amees Raul Roosiväli ja Kalle 
Vassila kandlel. Esineb kohalik 
naisrühm Lavassaare Kanarbik 
Anu Kurmi juhendamisel. Kella 
22 paiku süüdatakse jaanituli 
ning seejärel palub tantsule 
ansambel Kolm Soovi. 

Oluline on tähistada oma 
kodukoha juubeleid ja miks 
mitte teha seda suve kõige ilu-
samal ajal – jaaniõhtul. Ootame 
külla ka neid kunagisi Lavas-
saare elanikke, keda elutee on 
viinud meist kaugemale. Tere-
tulnud on kõik, kes soovivad 
veeta jaaniõhtut koos meiega. 
Üritusele sissepääs TASUTA.

22.09.2019 toimub Lavas-
saare staadionil III Sügislaat. 
Erinevalt vanavara laadast on 
sügislaadal võimalik müüa ja 
osta kõike (vanavara, käsitöö, 
aiasaadused, riided, toidukaup 
jne). 

Ootame taevataadilt ilusat 
ilma ja teid kõiki laadale!

Lavassaare Külaselts

KALATÖÖTLEJA
Nõudmised 
kandidaadile: 
positiivne, kiire ja 
sõbralik.

Kasuks tuleb 
varasem kala fi leerimise kogemus, töötamine 
kas kokana või koka-abilisena, kokkupuude 
toiduainetetööstusega.

Omalt poolt pakume toetavat tiimi, väljaõpet 
kohapeal, töötamist pereettevõttes, paindlikku 
töögraafi kut.

Tunnipalk 4,50 €. Tööle asumise aeg niipea kui 
võimalik. Tööle asumiseks vajalik tervisetõend.

Töökoht asub Kapteni talus, Lindi külas.

Lisainfo saamiseks võta ühendust 
Haidiga tel 513 4683, CV saada aadressil 
kapteni.talu@gmail.com

KAPTENI TALU VÕTAB TÖÖLE




