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Audru Kooli õpilane osales vabariiklikul 
õpilaste teadustööde konkursil

Audru Kooli õpilane Elery 
Aas sai uurimistööga “Eesti 
sisuloojate tsitaatsõnade kasu-
tus videoblogides” vabariik-
likul õpilaste teadustööde 
konkursil II vooru. Tööde 
kaitsmine toimus 1. aprillil 
2021 virtuaalselt otseülekan-
dena miks.ee veebilehel, kus 
huvilised said õpilaste esi-
nemisi vaadata. Tulemused 
selguvad mais-juunis. Teise 
vooru pääses 55 õpilast. 11 
tööd olid põhikooliõpilastelt.

Elery Aasa töö eesmärgiks 
oli uurida, kui palju kasuta-
vad sisuloojad ingliskeelseid 
tsitaatsõnu videoblogides. Sel-
leks kuulas-vaatas ta ühe kuu 
vältel viie sisulooja (Victoria 
Villig, Sidni Tomson, Maria 
Rannaväli, Deana Noop ja 
Liina Ariadne Pedanik) video-
postitusi ja kirjutas kõik esine-
nud tsitaatsõnad välja. Seejärel 
uuris ta sõnaraamatuid (eesti-
inglise, eesti keele ja sünonüü-
misõnaraamat), esitas sobivai-
mad eestikeelsed vasted ning 
andis hinnangu, kas tsitaatsõ-

nade kasutamine oli õigusta-
tud või mitte. Enamiku sõnade 
puhul polnud see otstarbekas, 
kuna täpsed eestikeelsed vas-
ted olid olemas. Selliste sõnade 
või sõnaühenditena esinesid 
sisuloojate sõnavaras näiteks 
research, next level, bag, 
dating life (uuring, kõrgem 
tase, kott, kohtinguelu –toim.). 
Aga näiteks sõnade subscribe 
ja follow (sisu tellima, jälgima 
– toim.) puhul tajutakse pigem, 

et nende eestikeelsed vasted ei 
kanna endas sama tähendust, 
mis ingliskeelne sõna.

Sidni Tomson, kelle keele-
kasutust uuriti ja kelle käest ka 
küsiti töö teemaga seonduvaid 
küsimusi, võttis mõni aeg peale 
töö valmimist Eleryga ühen-
dust ja tundis huvi, kuidas 
töö edeneb. Lisaks käis Sidni 
vaatamas Elery töö kaitsmist 
ning kiitis teda suurepärase 
esinemise eest. Elery jäi oma 
esitusega silma ka ühele Miina 
Härma Gümnaasiumi õpilasele, 
kes samuti tema esitust ja töö 
teemat kiitis. Tööd juhendas 
õp Pille Raudla-Loode, kelle 
sõnul sai Elery oma tööga suu-
repäraselt hakkama. Õpetaja 
sõnul on Elery kohusetundlik 
ja töökas õpilane, keda on hea 
juhendada. Lisaks sellele osales 
Elery ka sama tööga emakee-
leolümpiaadi eelvoorus, kus ta 
saavutas III koha. Pärnu linna 
teadustööde konkursil sai Elery 
hindeks A ja talle omistati 
Noore Teaduri märk.

Audru Kool

Hajaasustuse programmist taotleb toetust  
88 Pärnu osavaldade maamajapidamist

Pärnu linnavalitsusele laekus 
hajaasustuse programmi abil 
oma elutingimusi parandada 
soovivatelt peredelt pea sama 
palju avaldusi kui mullu. Kui 
2020. aastal esitasid osaval-
lad kokku 85 avaldust, siis 
tänavu kogunes taotlusi 88. 
Enim avaldusi tuli seegi kord 
Audru osavalla elanikelt – 
54. Tõstamaa osavallast lae-
kus 20 ja Paikuse osavallast 
14 avaldust.

Programmi abil saavad 
hajaasustusega piirkondade 
elanikud uuendada oma 
majapidamise joogiveeva-
rustust, paigaldada auto-
noomse elektrisüsteemi, 
rajada kanalisatsioonisüs-
teemi või aastaringselt ligi-
pääsetava juurdepääsutee.

Toetuse suuruseks ühe 
majapidamise kohta on kuni 
6500 eurot, millele lisandub 
vähemalt 33 protsendi suu-
rune oma- ja kaasfinantsee-
ring. Kui taotleja on aasta-
tel 2016-2020 hajaasustuse 
programmist juba toetust 
saanud, arvestatakse vara-

sem toetussumma toetuse 
piirmäära sisse.

Nii nagu läinud aastal, 
puudutavad ka tänavustest 
toetusetaotlusest enam kui 
pooled – 46, joogiveevarus-
tusega seotud töid. 37 aval-
dust laekus kanalisatsiooni-
süsteemi, neli toetussoovi 
juurdepääsutee ning üks 
taotlus autonoomse elekt-
risüsteemi rajamiseks. Ka 
möödunud aastal puudutas 
lõviosa toetuse soovidest just 
joogiveevarustusega paren-
damisega seotud töid.

Järgmiseks vaatavad 
osavaldade projektijuhid 
kõik tänavu esitatud taot-
lused läbi. Kui mõne aval-
duse puhul ilmneb puudusi, 
antakse taotlejale võimalus 
vajakajäämiste kõrvaldami-
seks. Seejärel läheb taotlus 
hindamisele.

Taotluse esitanutel tasub 
teada, et enne taotluste hin-
damist on hindamises osa-
levatel isikutel või kohaliku 
omavalitsuse esindajatel 
õigus tutvuda kohapeal taot-

leja ja kaastaotlejate maja-
pidamise olukorra ja nende 
kitsaskohtadega, mida soovi-
takse projektiga lahendada.

Paikvaatlus võib olla 
vajalik ka siis, kui on vaja 
kontrollida, kas toetust soo-
vitakse ikka püsielukohale, 
mitte näiteks suvekodule või 
suvilale.

Hiljemalt 14. maiks 
edastab Pärnu linnavalit-
sus rahandusministeeriu-
mile ja riigi tugiteenuste 
keskusele positiivse hinda-
mistulemusega taotluste 
koondsumma ja ühtlasi 
ka maksimaalse summa, 
millega omavalitsus on 
valmis 2021. aastal haja-
asustusega programmis 
osalema.

2020. aastal rahuldati Pär-
nus hajaasustuse programmi 
raames 51 taotlust. Riik toe-
tas mullu Pärnu osavaldades 
elavate maaperede elutingi-
muste parandamist 69 376 
euroga, millele linn lisas 
omalt poolt 83 693 eurot ja 
59 senti. (KH)

Suvekodu omanikel tuleb sõlmida 
jäätmeveoleping

Suvekuudel kolivad paljud 
püsielukohast pikemaks 
ajaks maakodusse või suvi-
lasse, aga suvekodus sageda-
mini käima hakatakse juba 
kevadel.

Kuna kevad ongi käes, 
tuletab Pärnu linnavalitsuse 
linnavara- ja heakorratee-
nistus meelde, et suvekodu 
kasutades tuleb selle aad-
ressile sõlmida ka jäätme-
veoleping, et kõik suvekodus 
tekkivad jäätmed jõuaksid 

käitlemiseks ettenähtud 
kohta.

Jäätmeveolepingu kohus-
tus kehtib ka siis, kui ini-
mene viibib maakodus või 
suvilas ajutiselt.

Jäätmeveolepinguid saab 
sõlmida veebis. Selleks tuleb 
minna jäätmevedaja aktsia-
selts Ragn-Sellsi veebilehele.

Küsimuste ja abi saami-
seks saab pöörduda Ragn-
Sellsi klienditoe poole tele-
fonil 60 60 439 või e-posti 

teel info@ragnsells.ee .
Neil suvekodude omani-

kel, kellele kohalik omavalit-
sus on andnud talvekuudeks 
korraldatud jäätmeveolepin-
gust vabastuse, taastuvad 
nii leping kui jäätmevedu 
automaatselt. Kui näiteks 
kinnistu omanikule on 
antud vabastus, mis kehtib 
1. novembrist kuni 30. april-
lini, siis alates 1. maist taas-
tub tema jäätmeveoleping 
automaatselt. (KH)

Tiheasustusalal haljastusjäätmeid põletada ei tohi
Pärnu linnavalitsus tuletab 
meelde, et Pärnu linna ja 
selle osavaldade tihedalt 
asustatud ja hoonestatud 
elamualadel on puuokste, 
-lehtede ja muude haljas-
tusjäätmete põletamine 
keelatud.

Taimset päritolu prügi 
lõkkes või tulekoldes hävi-
tamine saastab õhku ja 
õhusaaste kahjustab ter-
vist. Rääkimata sellest, et 
põlemisel tekkiv suits on 
lihtsalt ebameeldiv ja häi-
rib õuesolekut.

Viimastel päevadel on 
Pärnu linnavalitsuse kor-
rakaitseteenistusele tulnud 
mitmeid kaebusi, kus ini-
mesed on andnud teada, et 
keegi põletab eramaja hoo-

vis puuoksi ja -lehti.
Haljastusjäätmete põleta-

mist keelab ka jäätmehool-
duseeskiri.

Jäätmehoolduseeskirja 
nõuete rikkumise korral 
võib korrakaitseteenistus 
füüsilisele isikule määrata 
rahatrahvi kuni 800 eurot 
ja juriidilisele isikule kuni 
20 000 eurot. Siiani ei ole 
kedagi rahatrahviga karista-
tud ning ametnikud on piir-
dunud suuliste hoiatustega. 
Seda aga tingimusel, et hal-
jastusjäätmete põletamine 
lõpetatakse kohe.

Koduaiast kokku riisu-
tud okste, lehtede ja rohu 
käitlemiseks on mitmeid 
võimalusi.

Kõige loodussäästlikum 

moodus on oksad-lehed ise 
aias kohapeal ära kompos-
tida. Oksi võib ka purustada 
ja kasutada aias multši, 
täite- või kattematerjalina.

Pärnu keskuslinnas saab 
AS Ragn-Sellsilt tellida 
puuokste ja -lehtede tasuta 
äravedu. Tasuta veoks tuleb 
kokku riisutu pakendada 
biolagunevatesse kottidesse 
või konteinerisse, kus ongi 
vaid biolagunevad aiajäät-
med.

Kolmas võimalus on viia 
aiajäätmed ise OÜ Paikre 
prügila kompostimisplat-
sile. Puuoksi-kände ja muid 
haljastusjäätmeid võetakse 
kompostimisplatsil vastu 
aastaringselt. Tegemist on 
tasulise teenusega. (KH) 

Malevlased alustasid tööd
Aprillikuu jooksul on Jõõpre 
Kooli malevlased toimetanud 
Valgerannas, Lavassaares ja 
Jõõpres. Sellel aastal on eriolu-
korrast tulenevad piirangud, 
mis on mõjutanud ka malev-
laste tööde läbiviimist. Lapsed 
teostavad töid väikeste grup-
pidena ning järgitakse 2+2 või 
õed-vennad koos põhimõtet. 
Valgerannas koristasid lap-
sed ka rehve, rehvide koristus 
Valgerannas on igaaastane 
tegevus. Sel aastal ei olnud eri-
nevust leitud rehvide koguse 
osas, võrreldes varasemalt 
aastatega, kokku korjati  ja 
viidi ära 12 rehvi. Ühe tiiru 
tegid ka vennad Järveküljed, 
kes vabatahtlikena tegid pika 
tiiru Valgeranna terviserajal ja 
metsa all ning said mitu koti-
täit prügi, milleks oli valdavalt 
joogipudelid ja sööginõud. 

Jõõpre Kooli kaks last vär-
visid Lavassaare alevi keskuse 
pingid ära ning korrastasid 
mänguväljakut, kus kaevasid 
liiva läbi ja sõelusid liivast 
välja prahi. Jõõpre kalmistu 
kuur sai samuti värskenduse 
uue värvi näol. Jõõpre Kooli 
malevlased jätkavad erinevaid 
heakorratöid ka juunikuus.

Kahjuks on endiselt nii Val-
gerannas kui ka Audru poldri 
ümbruses prügi, mis ootab 

kor is t am is t . 
Mõned näited, 
mis malevlased 
on Valgeranna 
ja Audru poldri 
ü m b r u s e s t 
aprillis korista-
nud: kaks auto-
täit tee äärtesse 
visatud prahti, 
kotiga koos ära 
visatud vanu 
riideid, vanu 
k a l a v õ r k e , 
katkine kum-
mipaat, köögi-
seadmed, vanu 
värve. Veel on 
ära vedamata 
suur hulk elekt-
r i j u h t m e i d . 
Koristada on veel palju…

Siinkohal tahamegi ini-
mestele südamele panna, et 
jäätmete koht ei ole looduses! 
Kahjuks ei kao prügi loodu-
sest kuhugi, vaid jääb sinna 
aastakümneteks ja -sadadeks, 
ka meie lastele ja lastelastele 
vaatamiseks, kui nad metsa 
seenele või marjule lähevad. 
Lisaks sellele, et jäätmed 
looduses riivavad silma, on 
nad ka ohtlikud keskkonnale, 
metsaelustikule ja inimesele. 
Hoiame oma kodu ümbruse ja 
Valgeranna jäätmetest puhta! 

Kui tekib küsimusi, kuhu viia 
oma jäätmeid, aitab ka vee-
bileht kuhuviia.ee, kus saab 
otsingusse panna jäätme (näi-
teks röster), mida soovite ära 
anda ja siis kuvatakse kohad, 
kuhu saate jäätmed üle anda. 
Muidugi pöörduge ka kesk-
konnaspetsialisti poole, kes 
annab ka nõu jäätmete sortee-
rimise ning ära andmise osas.

Täname tublisid malev-
lasi ning paneme inimestele 
südamele, et prügi koht ei ole 
looduses!

Elen Kuningas 

Tublid abilised Valgerannas prügi 
korjamas
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Üldplaneeringu ideekorjele saabus 455 ideed
Pärnu linnavalitsus on asu-
nud koostama üldplaneerin-
gut, mis hõlmab tervet Pärnu 
linna ühes osavaldadega. 
Uue üldplaneeringu eesmärk 
on arendada Pärnu haldus-
territooriumi terviklikult, 
panna piirkondlikke erisusi 
ja vajadusi arvestades paika 
ruumilise arengu põhimõtted 
ning seada nende täideviimi-
seks vajalikud tingimused.

Et kaasata Pärnu keskus-
linna ja osavaldade elanikke 
üldplaneeringu koostamisse 
võimalikult varases etapis, 
korraldas linnavalitsus üld-
planeeringu lähteseisukohta-
dele avaliku ideekorje.

Ideede kogumine toimus 

18. jaanuarist 31. märtsini 
ning sel ajal oli kõigil võima-
lik kaardirakenduse kaudu 
koostatavasse üldplanee-
ringusse asukohaga seotud 
ettepanekuid teha. Pärnu 
linnavalitsus tänab kõiki, 
kes oma mõtted teele panid, 
kokku tuli neid 455.

Viimase kahe kuu jooksul 
külastati Pärnu linna veebi-
lehel ideekorjanduse lehte 
1590 korral ehk keskmiselt 
27 korda päevas.

Enim ettepanekuid – 137, 
laekus ühenduste ja juurde-
pääsude valdkonnas. 125 
ideed tuli parkide, rohealade 
ja kõigile kasutamiseks mõel-
dud väliruumi valdkonda, 

97 ettepanekut ehituse ja 
arendustegevuse ning 54 
ettepanekut üldkasutatavate 
teenuste valdkonda. 

Kümmekond ettepanekut 
tehti väärtuslike üksikobjek-
tide ja aladega seoses ning 
32 ettepaneku puhul puudus 
konkreetne teemavaldkond.

Ideekorjel vastanuist veidi 
enam kui pooled ehk 252 ini-
mest märkis oma asumipiir-
konnaks Pärnu keskuslinna.

Keskuslinna järel paistsid 
vastamisaktiivsusega silma 
osavallakeskused: Paikuse 
alev ning Audru ja Tõstamaa 
alevik.

Küladest olid ideekorjel 
rohkem kui ühe ettepane-

kuga esindatud Tammuru, 
Põldeotsa, Lindi, Papsaare, 
Lemmetsa, Seliste, Kihlepa, 
Liu, Päraküla, Pootsi, Valge-
ranna, Tuuraste ja Lao külad.

Järgmiseks vaatab linna-
valitsuse planeerimisosa-
kond kõik ideed läbi ning 
kujundab ettepanekute osas 
seisukoha. Vajadusel kaasa-
takse ka teisi linnavalitsuse 
osakondi ja teenistusi ning 
riigiameteid.

Esitatud ettepanekud on 
abiks üldplaneeringu lähte-
seisukohtade väljatöötami-
sel, mille alusel hakatakse 
koostama üldplaneeringu 
eskiislahendust. (KH)

Lõkkes võib põletada vaid puhast puitu
Prügi põletamine koduae-
dades on päevakajaline just 
kevadel, kui võetakse ette 
suurpuhastus kodus ja aias. 
Aiamaal peenraid korras-
tades või viljapuid lõigates 
tekib aiaprügi, mida soovi-
takse lõkkes põletada. 

Kuigi aiaprügist vaba-
nemisel tundub põletamine 
kõige lihtsam viis, on lõkke 
tegemine paljudes asulates 
keelatud. Enne aiajäätmete 
põletamist uuri, kas lõket 
üldse teha tohib. Täpsed 
tingimused saad teada oma 
valla- või linnavalitsusest, 
need on kirjas kas jäätme-
hooldus- või heakorraees-
kirjas. 

Kui lõkke tegemine 
on lubatud, ära lisa sinna 
olmejäätmeid, vaid põleta 
ainult kuivi oksi. Puulehed 
ja muud taimed sobivad pare-
mini kompostimiseks, mitte 
põletamiseks. 

Sageli näeme aga tossa-
mas lõkkeid, kuhu on pandud 
ka põletamiseks ebasobivaid 
asju. Äraviskamisele lähevad 
vanad mööbliesemed, riided, 
jalanõud, rehvid, ehitusjäät-
med ja muu kasutuks muu-
tunud kraam. Neid asju aga 
tulle panna kindlasti ei tohi. 

Pea meeles, et jäätmete 
põletamisel kahjustad enda 
ja naabrite tervist, seetõttu 
on see ka seadusega keela-
tud. Jäätmeid lõkkes põle-
tada ei tohi, sest põletami-
sel tekkinud toksilised ained 
ei saasta mitte ainult õhku, 
vaid ladestuvad maapinnale, 
kandudes sealt edasi põhja-
vette. Jäätmete põletamisel 
õhku paiskunud mürgiseid 
aineid hingame me ise sisse, 
samad ained langevad aias 
kasvavatele taimedele ning 
jõuavad meie kehasse aiasaa-
dustega, näiteks marjade või 
köögiviljadega. Seepärast ära 
pane kunagi lõkkesse midagi 
muud peale kuivade okste, 
immutamata puidu või kile-
tamata papi ja paberi.

P r üg i  põle t amisega 
kaasnevad müüdid on visad 
kaduma. Sageli arvatakse, 
et kui vanasti põletati prügi 
ahjus ja lõkkes, siis järelikult 
võib seda teha ka nüüd. Aas-
tate jooksul on jäätmed muu-
tunud – kui mõnikümmend 
aastat tagasi pakiti toiduai-
ned paberisse ja klaastaa-
rasse, siis praegu kasutatakse 
valdavalt plastpakendeid. 
Samuti on kasvanud jäätmete 
hulk, sest tarbimine on muu-

tunud ja suurenenud.
Kõige lihtsam viis jäät-

metest vabaneda, on need 
liigiti sortida: paberi- ja 
papijäätmed ning plastpa-
kendid saab viia avalikesse 
kogumiskonteineritesse, pan-
dimärgiga pudelid taaraauto-
maati. Vanad mööbliesemed, 
ehitus- ja lammutusjäätmed 
ning rehvid saab üle anda 
jäätmejaama. 

Reeglid näevad ette, et 
ka üksikud suvilad peavad 
liituma korraldatud jäätme-
veoga, mis tagab regulaarse 
segaolmejäätmete äraveo. 
Talveperioodiks, kui suve-

maja ei kasutata, on võima-
lik leping peatada. Uuri selle 
kohta kohalikust omavalit-
susest. 

Lähima jäätmejaama, ava-
liku pakendikonteineri või 
vastuse küsimusele, kuhu 
millised jäätmed viia, leiad 
lehelt kuhuviia.ee. Kohalike 
võimaluste kohta saab uurida 
ka omavalitsuse koostatud 
jäätmehoolduseeskirjast või 
valla kodulehelt.

Mari Kala
Keskkonnaameti 

keskkonnahariduse ja 
kommunikatsiooniosakond

Kas teadsid, et ...
jäätmete koostises on aineid, mis lõkkes põletades vaba-
nevad keskkonda ning võivad tuulega kanduda oma 
koduaiast kaugemalegi. Plastide mittetäielikul põlemisel 
paiskub õhku mürgikokteil, mis sisaldab muuhulgas vähki 
tekitavaid ühendeid. Näiteks tekivad nii dioksiinid, mis on 
üks mürgisemaid ühendeid, mida inimene on suuteline 
tekitama – ja seda just kodusel jäätmepõletusel. Dioksiinid 
on silmale nähtamatud ja nende mõju inimese tervisele 
ei avaldu kohe. Sageli võib minna aastaid, enne kui hai-
gusnähud ilmnevad. Mõnel juhul võivad mõjud avalduda 
alles järglastel. Kõige rohkem tekib dioksiini plastmassi, 
kilekottide, rehvide, töödeldud puidu ja paberi ning muu 
taolise põlemisel. Need on pika toimega mürkained, mis 
sadestuvad mullas ja seejärel köögiviljades, neid süües 
jõuavad mürgised ained meie organismi.

in memoriam

KULdaR sUits 
9. august 1941 – 2. aprill 2021

Kuldar Suits sündis 
Viljandimaal Vasara 
külas Ülejõe talus. 
Isa Jaani ja ema 
Salme 6-lapselises 
peres oli Kuldar 
viies laps ja ainuke 
poeg. Ta oli 3-aas-
tane, kui isa küüdi-
tati ja ema lastega 
üksi jäi. Isakujuks 
saie ma vend Hugo, 
kes aitas peret nii 
nõu k ui  jõuga. 
Musikaalses peres 
lauldi kooris, lastel 
lubati katsetada ja 
harjutada pillimängu. Kuldari haridustee algas Uusna 
koolis, siis tuli Holstre kool ja Viljandi poistegümnaa-
sium. Ta õppis väga hästi ja osales Viljandis ka poiste 
põrandaaluses organisatsioonis, kus saadi hakkama 
isegi Eesti lipu heiskamisega kirikutorni. Seetõttu pidi 
ta siirduma õe juurde maapakku Otepääle, kus haridustee 
jätkus Pühajärvel Sihva koolis ja Otepää Keskkoolis. Onu 
Hugo meisterdas Kuldarile lõõtsataolise pilli ja poiss 
sai sellega Sihva kooli nõutud pillimeheks. Koolitee tõi 
Kuldari Viljandi kanti tagasi. 1963. aastal lõpetas ta Vil-
jandi Kultuurhariduskooli puhkpilliorkestri dirigendina.

Multiinstrumentalist Kuldar on kirjutanud ise järg-
miselt: „Muusika tuli kodust. Minu vanemal õel oli 
absoluutne kuulmine, temaga võidu mängisime kõik. 4. 
klassis mängisin klaverit, 6. klassis akordionit, Pühajär-
vel kannelt ja teist tenorit. Otepää Keskkoolis anti viiul 
kätte. Kohe tulid ka trompet, kitarr, bass ja mandoola. 
Mängisin kitarri tantsuorkestris ChaCha. 1963.–1968. 
aastani töötasin Pärnu-Jaagupi Keskkoolis, kus tegin 
muusikaklassi. Minu teha olid poistekoor, akordionior-
kester ja ansamblid kultuurimajas. 1967. aastal lõpetasin 
G. Otsa muusikakooli trompeti erialal. Diplomikontserdil 
dirigeerisin Estonias Griegi ja Ellerit. 1968 alustasin 
tööd Audru a/ü klubis – olid vokaalansamblid, akor-
dioni- ja puhkpilliorkestrid, nais- ja meesansamblid 
Audruranna ja Jahta kolhoosides. 1974. aastal lõpetasin 
TpedI kaugõppes orkestridirigendina. 70.- 80. aastatel 
mängisin restoranides Võit ja Kuld Lõvi. Elu on läinud 
pilli mängides.”

1967. aastal peeti Audrus Anneli ja Kuldari pulmad. 
Perre sündisid lapsed: Ave, Kuldev, Maarja, Marili ja 
Lauri. Tänaseks on lisandunud ka järgmine põlvkond - 8 
lapselast. Kõigile jagus vanemate armastust. Kuldar oli 
tubli suusataja – osales mitmeid kordi Tartu maratonil. 
Spordisõbrana jälgis ta alati suurvõistluste ülekandeid, 
kogu perega vaadates toodi selleks puhuks tuppa Eesti 
lipp. Muusika tegemine oli peres tähtis, kuid sellest ei 
tehtud kohustust. 1986. aastal saavutas Suitsude perean-
sambel vabariiklikul ülevaatusel esikoha.

Kuldar oli kuldsete kätega suure töövõimega mees. 
Kui teadmistest puudu tuli, võttis ta raamatu kätte ja 
asus teemat uurima, olgu selleks siis mesindus, aian-
dus, ehitus või veinitegu. Kuldari suur kirg oli saunas 
käimine ja loodusravi nippide jagamine. Tal oli imeline 
nimedemälu – kõikjal Eestis leidis ta paljudega ühiseid 
tuttavaid.

1989. aastal nägi ilmavalgust Audru Jõelaevanduse 
Punt, kus kogenud pillimees Kuldar, alias Kapten, võt-
tis oma tiiva alla kolm noormeest ja oli inspireerivaks 
eeskujuks ja teejuhiks rännakul peoõhtutele pea igasse 
Eestimaa nurka. Hoolimata vanusevahest, oli Kuldaril 
imeline oskus seltskonda sulanduda ja tema värvikatest 
ütlustest võiks lausa raamatu välja anda. 

Kuldar oli 2005. aastal loodud pasunakoori Õnn Tuli 
Õuele asutajaliige ning mängis selles baritoni. Kõik, kes 
tundsid Kuldarit, on osa saanud tema olemusest, tema 
soojusest ja armastusest, saades seeläbi rikkamaks, ehk 
paremakski.

Jäägu meile Kuldarist meelde sädelev elurõõm ja opti-
mism ning uhkustunne, et meil on au ühel või teisel viisil 
olla seotud mehega, kellest sai legend juba tema eluajal.

Puhka rahus, Päikesepoiss ja Kapten Kuldar Suits!

Taotle erateele kruusatoetust!
Tuletame meelde, et alates 15. maist 
kuni 15. juunini 2021 ootame taot-
lusi erateedele kruusa saamiseks. 
Kruusa eraldamist saab taotleda üks 
kord kolme aasta jooksul taotlemise 
aasta 1. jaanuari seisuga rahvasti-
kuregistri järgi Pärnu linna haja-
asustusega piirkonnas elav eratee 
omanik ehk neil, kes on varasemalt 
toetust saanud, on võimalik taas uus 
taotlus esitada kolme aasta pärast. 
Taotluse esitamise eelselt peab era-
tee äärest olema eemaldatud võsa. 
Kruusa eraldatakse kuni 20 tonni 
100 meetri pikkuse eratee lõigu 
kohta, kuid mitte rohkem kui 100 
tonni ühe taotleja ja eratee kohta. 

Kruusa veo ja laotamise kulud 
on taotlejate endi katta ning vedu 
ja laotamine peab olema teostatud 
hiljemalt 40 päeva jooksul pärast 

kruusa eraldamise otsuse jõus-
tumist. Taotlusvorm ja lisainfo 
toetuse kohta on leitavad Pärnu 
linna kodulehel, taotlusvormi 
saab soovi korral paberil ka osa-
vallakeskusest ja ka juba täidetud 
paberil taotlusvorm on võimalik 
tuua osavallakeskuse ukse taga 
olevasse postkasti. Infot ja nõu 
taotlusvormi täitmisel annab Vahur 
Kobolt telefonil 5049564 või e-posti 
aadressil vahur.k@audru.ee. Sel 
aastal, nagu ka varasematel, on pla-
neeritud toetusteks jagada 15 000 
eurot ja kuna eelmistel aastatel ei 
ole kogu summat ära kasutatud, 
kutsume üles kõiki, kelle eratee 
vajaks parendamist, taotlema.

Priit Annus
Audru osavallakeskuse 

juhataja
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Lasteaiakoha ootel 
vanematel tuleks 

ARNO süsteemis oma 
kontaktandmed üle 

vaadata
Pärnu linna lasteaiad alus-
tavad 2021. aasta sügiseks 
rühmade komplekteeri-
mist. Sellega seoses palub 
Pärnu linnavalitsuse hari-
dusosakond kohataotluse 
esitanud lapsevanematel 
kontrollida haridusteenuste 
haldamissüsteemis ARNO 
üle oma kontaktandmed.

Kontaktandmete üle 
vaatamine on vajalik eel-
kõige seetõttu, et vaba 
lasteaiakoha pakkumine 
saadetakse ARNOst lap-
sevanemale e-posti teel. 
Pakutud koht tuleb kin-
nitada või sellest loobuda 
seitsme päeva jooksul – 
mõlemaid toiminguid teeb 
vanem ARNO keskkonnas. 
Kui vanem soovib senist 
lasteaiaeelistust või laste-
aeda tuleku aega muuta, 
siis ka neid toiminguid 
saab ta teha läbi ARNO 
süsteemi.

Kui vanem pole pakutud 
lasteaiakohta ARNO süs-
teemis pärast pakkumise 
saamist seitsme päeva 
jooksul kinnitanud, lükkub 
lapse lasteaeda vastuvõt-
mine edasi.

Erinevalt üldharidus-
koolidest ei toimu ARNO 

süsteemis lasteaiarühmade 
komplekteerimine täpselt 
ühel ajal - rühmade komp-
lekteerimine algab aprilli 
lõpus, kui lasteaiad hak-
kavad vanematele koha-
pakkumisi tegema ja see 
protsess jätkub veel suve-
kuudelgi. 

Rühmade komplektee-
rimisel peetakse Pärnus 
arvestust kohataotluse 
esitamise kuupäeva järgi.

Koha saamise tingimus 
on, et nii lapsel kui ka 
vähemalt ühel tema vane-
matest on rahvastikure-
gistrijärgne elukoht Pärnu 
linn. Kui ARNO süsteemis 
taotluse esitamise ajal ei 
ole lapse ja vähemalt ühe 
vanema rahvastikuregistri-
järgne elukoht Pärnu linn, 
siis arvestab ARNO koha-
taotluse esitamise ajaks 
lapse ja vanema Pärnu 
linna elanikuks registree-
rimise aja.

Lasteaedadega seotud 
küsimustele aitab vastuseid 
leida Pärnu linnavalitsuse 
alushariduse peaspetsialist 
Marga Napp, tema telefo-
ninumber on 444 8258 ja 
e-post marga.napp@parnu.
ee. (KH)

Meie hoolime oma 
kodukohast, hooli sina ka!

Meie oleme Männituka 
lasteaia 2-3-aastased Lepat-
riinu rühma lapsed. Sellel 
õppeaastal oleme reedeti 
käinud jalutamas. Jaluta-
mas käies märkame tee 
ääres palju prügi, no kuhu 
see kõlbab.

Otsustasime kogu rüh-
maga, et armastame puhast 
loodust. Iga kord jalutama 
minnes võtame kaasa kile-
koti ja korjame prügi maast 
üles. Üleskorjatud prügi 
viskame lasteaias suurde 
prügikasti. 

Lapsed oskavad ümb-
rust väga hästi märgata, 
k.a maha visatud prügi. 

Leiame, et lastele on väga 
oluline õpetada, kuhu prügi 
pannakse, samuti saame 
rääkida prügi sorteerimi-
sest ja mis kõige tähtsam 
– hoolime oma kodukohast 
ning hoiame seda puhtana. 
Me ei pea ootama iga- aas-
tasi „Teeme ära“ talguid, 
head saame teha iga päev, 
iga nädal, iga kuu oma 
ühiskonna ja kogukonna 
heaks. 

Täiskasvanuna märgake 
ja olge eeskujuks!

Lepatriinu rühma 
õpetajad 

Maia Penu ja 
Maria Jääger

Lepatriinu lapsed korjatud prügiga

Ettevõte: EDELSTEIN OÜ
Omanikud: Merle Laidro ja 
Margus Kivimäe
Töölisi: 7
Aadress: Siimu Suurtalu, 
Jõõpre, 88303
Koduleht: www.edelstein.ee

Tegevused, toodang: Edel-
steinis toodetakse erineva 
keerukusega kivist tasa-
pindu. Oleme töötanud välja 
unikaalsed kaares kivitasa-
pinnad, Edelsteini oma vala-
mulahendused ja ka näiteks 
kivist “merelained”. 
Edelstein on rajatud eesmär-
giga, et arhitektide lennukad 
unistused saaks vormitud 
kivisse. Meile meeldib kes-
kenduda detailidele. Materja-
lideks oleme valinud parimad 
võimalikud looduskividest, 
kvartsist, keraamikast ja 
terrazzost. Kõik tööstusli-
kult toodetud materjalid, 
mida kasutame, omavad 
Euroopas tunnustatud serti-
fikaate. Kõige uuem materjal, 
mida müüme, on 100% taas-
kasutatud ja omab ka LEED 
sertifikaati.
Ettevõtte toodang ekspordi-
takse enamasti Soome, kus 
meil on aktiivsed koostöö-
partnerid nii müüjate kui ka 
arhitektide ja mööblitööstuse 

omanike hulgas. 
Ettevõtte sünd: Edelstein OÜ 
on kivitööstus, mis on asuta-
tud aastal 2004.
Ettetulnud raskused: Ras-
kused, mis ettevõtte teele on 

sattunud, on samas ka olnud 
head õpetajad ja nendest välja 
tulemine on muutnud meid 
taas tugevamaks. Viimane 
ootamatu olukord, mis tabas 
ka kogu muud maailma, oli, 

kui laiutama hakkas esimene 
koroonalaine. Esimese kolme 
kuu jooksul olid kliendid 
päris hirmunud ja paljud pro-
jektid pandi ootele. Kui aga 
saadi aru, et maailma lõpp 
ei olnudki saabunud, taastus 
olukord ja töö muutus veelgi 
intensiivsemaks. Kuna ini-
mestel on nüüd palju aega 
olla kodus, siis on ka neil 
aega märgata detaile ja nen-
dele keskenduda. 
Edulugu: Edelstein on pere-
ettevõte ja seetõttu ei ole meil 
kunagi olnud eesmärgiks 
saada suureks kombinaa-
diks. Hindame oma ettevõttes 
kõrgelt tiimitööd ja inimeste 
panust tehtavasse töösse. 
Meie jaoks on iga klient VIP 
ja seetõttu on tema soovid ja 
unistused need, mida me ellu 
viime. 
Edelstein on toiminud 17 
aastat. Tänasel päeval on 
juba teine põlvkond seotud 
ettevõtte arenguga. 
Tulevikuplaanid: Plaanime 
ka tulevikus oma kliente 
sama hästi teenindada ja nen-
dega koos kasvada, sest elu-
kestev õpe on see, mis hoiab 
meele virgena ja aitab meid 
koos järgmisele tasandile.

Küsis Sirje Suurevälja,
vastas Merle Laidro

Tervitused Lindilt! 
Kuigi Lindi kooli õpilased on 
distantsõppel ja paljud laste-
aialapsed kodudes, sünnivad 
meie majas siiski imed. 

tibude koorumine
Kolme munaga inkubaatoris 
koorusid 23. märtsil kolm 
tibu. Koorumisprotsess oli 
jälgitav videosilla kaudu kõi-
kidele, kes vähegi soovisid. 
Õnneks on sellest olemas ka 
kiirendatud ja kokkuvõtlik 
video, mida nüüd kui õppe-
vahendit kasutada saab. 
Kui soovi on, siis on see 
vaadatav youtubis „Munast 
tibuni Lindi Lasteaed-Alg-
koolis märts 2021“. Tibud 
on nüüdseks ühekuused ja 
elavad kodus oma perenaise 
Emmaliisa Mäesaluga, kes 
aeg-ajalt meile nende kasva-
mist videote, fotode ja külas-
käikudega näitab.

Rangia cuneata 
Jüri Tenson tõi merebioloogia 
tunni raames kooli kaks teo-
karpi (Rangia cuneata), ühe 
mudamaimu ja kaks mere-
taime: sileda kardheina ja 
kanada vesikatku. Alustasime 
märtsi algusest ja jälgisime 
nende elu väikeses akvaariu-
mis 1,5 kuu jooksul. Selgus, 
et merekeskkonda imiteerides 
oli nende elu tubases akvaa-
riumis täiesti võimalik. Ran-
giatigude eluviis on äärmiselt 

põnev, kuid nende jälgimine 
jäi õpilastel pooleli. Õpetajad, 
kes koolis käisid, tegid seda 
huviga, filmisid ja pildistasid, 
et hiljem õpilastele teavet 
edasi anda. 

Rahvuslikud riided 
Lasteaiaõpetaja abi Kärt 
Jürgensi käe all valmisid 30 
pihikseelikut tüdrukutele 
ja 30 vesti poistele. Selline 
suurepärane idee ja initsia-
tiiv tuli õpetajalt endalt, kui 
Eesti Vabariigi sünnipäeval 
kogu maja lastele rahvarõivad 
ja rahvuslike motiividega rii-
ded selga panime. Meie kõige 
pisematele jäi neid vajaka. 
Nüüd on kaunid rahvuslikus 
stiilis rõivad olemas ja kui 
ükskord aeg lubab ja saame 
pidu pidada, võivad lapsed 
neid uhkusega kanda. 

anna reisib
Lindi kool osaleb ühes 

Erasmus+ projektis, kus kahe 
aasta jooksul käivad viies eri-
nevas riigis 2 õpetajat koos 
kahe õpilasega. Esimesel 
aastal seda tegimegi, kuid siis 
tulid piirangud ja projekt jäi 
ootele. Nüüd on leitud väga 
super lahendus: kõik part-
nerkoolid saatsid reisile oma 
maskotid. Kohale jõudes on 
maskot paar päeva ühes peres 
ja teeb kaasa kõik, mida üks 
tavaline pere igapäevaselt 

teeb. Külaskäigud doku-
menteeritakse õpilaste enda 
poolt ja saadetakse maskoti 
elukoha kooliõpilastele. Nii 
saavad teada Hollandi, Malta, 
Austria ja Hispaania lapsed ja 
pered, kuidas igapäevane elu 
Eesti lapsel ja perel on ja meie 
teiste riikide kohta sama. 
Hetkel on meil külas Austria 
hiireke Anton. Lindi koolist 
läks reisile aabitsanukk Anna. 
Ta on juba olnud Hispaanias 
ja nüüd jõudnud Hollandisse.

täna sööme KaLa
Märtsi lõpus nägi trükival-
gust Lindi laste kalaroogade 
retseptiraamat „Täna sööme 
kala“. Retseptiraamatu kir-
jutamise mõte tuli juba sügi-
sel, kui merebioloogia tunni 
raames käisime Merelaius 
kala õngitsemas. „Püüame 
kala, miks? Söögiks. Kas 
kala sööd? Milline kala sulle 
kõige enam maitseb?“ Ja kui 
olime jõudnud järeldusele, 
et lastel on palju, mida kaas-
lastele edasi anda, siis peab 
see ka kirja saama. Nüüd 
ongi raamatus ühtekokku 26 
1.-4. klassi õpilase ja 6 õpe-
taja lemmikretsepti kalast. 
Lisaks retseptidele lühike 
ülevaade Hiiu kalurite kala-
püügist Pärnu lahes. Oluline 
on see teema kasvõi ainuüksi 
sellepärast, et Lindil otse koo-
limaja ees mere ääres on üks 

säilinud hiidlaste rändpüügi-
maja. Raamatust leiab ka 19 
mängu, mis on seotud kalade, 
mere ja kalapüügiga. Raa-
matu suursponsor on härra 
Marek Kikkas. Suur tänu talle 
selle eest!  Kui kellelgi on 
soov meie raamat ka endale 
osta, siis leiate selle Lindi 
Vana Koolimaja Kohvikus 
või kirjutage ulla39@gmail.
com või helistage 53454588 ja 
me leiame lahenduse. Tehke 
endale juba täna üks mõnus 
kalaroog, sest kala on tervis-
lik ja maitsev!

Loodan, et kõik läheb hästi 
ja väljume koroona-aastast 
kui mitte võitjatena, siis kind-
lasti tugevamatena!

Ilusat kevadet ja rõõmsat 
meelt soovides

Lindi Lasteaed-Algkooli 
nimel

Ulla Orgusaar



Lk 4 Audru leht - Aprill 2021

Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 5303 2429. 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: Liis Künnapas, 
Sirje Suurevälja, Peep Tarre, Priit Annus. Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint

tel. 505 9868

Õnnitleme 
vastsündinuid!
REVON THOBIAS MATIISEN 17.03.2021
KERON KUTSAR  25.03.2021
LIZABEL KUKK  30.03.2021
SANDER KASK  14.04.2021
ELLI HANSON 30.03.2021

Jälgi meie lehte fb:lindi vana koolimaja, vana kooli kohvik. 
Lisainfo tel 5439 0621

VANA KOOLI KOHVIK 
OLEME AVATUD T-P 10.00-18.00 

LINDI VANAS KOOLIMAS

7. mai 18.00 
EMADEPÄEVA KONTSERT

Harmooniumtrio
Sopran Kädy Plaas

Pilet 10.- ,lapsed alates 16 a 5.-

29. mai 18.00 
SALONGIÕHTU

Marek Sadam ja Tõnu Laikre
Ilusa elu laulud 

Pilet 15.- , lapsed alates 16 a 8.-

Loodame optimistlikult, et kõik läheb kenasti ja kontserdid saavad 
toimuda. Piirangute jätkudes lükkuvad üritused edasi. 

Audru ohtlike jäätmete kogumispunktist
Audru ohtlike jäätmete kogumispunkt asub 
Audru spordihoone lähedal, aadressil Pärna 
allee 5b, Audru alevik, Pärnu linn. Audru 
osavalla elanikud saavad piiratud koguses 
Audru ohtlike jäätmete kogumispunktis 
TASUTA üle anda AINULT ohtlikke jäät-
meid ning elektri- ja elektroonikaseadmeid. 
Ettevõtetest pärinevaid jäätmeid kogumis-
punktis vastu ei võeta. 

Mis on ohtlikud jäätmed ja elektri- 
ja elektroonikaseadmed?
Ohtlikud jäätmed on toksilised või kesk-

konnaohtlikud ained ja materjalid, mis 
põhjustavad või võivad põhjustada ohtu 
nii inimesele kui keskkonnale. Märksõnad, 
mis nimetatud jäätmeliigiga seonduvad, 
on tuleohtlik, plahvatusohtlik, ärritav, 
mürgine.

Ohtlikud jäätmed on näiteks akud, 
patareid, aegunud ravimid, värvi-, liimi-, 
laki- ja lahustijäätmed, õlijäätmed ja õli-
filtrid, kemikaalid, taimekaitsevahendid, 
tulekustutid, elavhõbeda kraadiklaasid, 
pestitsiidid ja väetised, ohtlike ainetega 
saastunud pakendid, päevavalguslambid. 

Elektroonikajäätmed on näiteks 
külmkapid, televiisorid, elektripliidid, 
arvutid, printerid, telefonid, tolmuimejad, 
pesumasinad, föönid, rösterid, elektrooni-
lised mänguasjad, elektrilised tööriistad, 
boilerid, mikserid jms.

Ohtlike jäätmete kogumispunkt on 
avatud ainult K kell 15-18 ja L kell 10-13. 
Muudel aegadel jäätmeid üle anda ei saa. 
Kogumispunkti ümbrusesse on jäätmete 
mahapanek keelatud!

Elen Kuningas
Keskkonna- ja heakorraspetsialist

Pakendikonteineritest ning sorteerimisest
Miks ja kuidas sorteerida 
pakendeid?
Pakendikonteinerid ning 
vanapaberi konteinerid on 
avalikud. Kuid selleks, et üle 
täitunud konteinerid ei riivaks 
silma, tuleb meeles pidada, 
mida võib pakendikonteine-
ritesse panna ning ruumi aitab 
kokku hoida, kui pakendid 
enne konteinerisse panekut 
kokku pressida. 

Lisaks vähendab jäätmete 
liigiti sorteerimine kulusid 
Teie olmejäätmete veole, 
kuna näiteks ainult pakendeid 
eraldi sorteerides ja avalikesse 
pakendikonteineritesse viies, 
väheneb märgatavalt ka jäät-
mete kogus, mis toob kaasa 
selle, et saate soetada väik-
sema olmejäätmete kontei-
neri, mille tühjendamine on 
soodsam.

Milliseid jäätmeid tohib panna 
segapakendijäätmete (kollane) 
konteinerisse?
Konteinerisse võib panna: 
kõiki liiki pakendeid (pakend 
on mistahes materjalist val-
mistatud toode, mida kasu-
tatakse kauba hoidmiseks ja 
kaitsmiseks).

PLASTPAKENDID: plas-
tist joogipudelid ja kanistrid, 
jogurtitopsid ja võikarbid, 
puhtad õli-, ketšupi- ja majo-
neesipudelid, kosmeetika- ja 
hooldustoodete pakendid (nt 

šampoonipudelid), plastkar-
bid (nt salatikarbid), kilekotid 
ning muud plastkotid (nt suu-
red suhkrukotid).

KLAASPAKENDID: vär-
vitust ja värvilisest klaasist 
pudelid ja purgid (sh siirupi- ja 
õlipudelid) ning muud klaas-
pakendid. NB! Klaastaaralt 
tuleb eemaldada metallkorgid 
ja kraed. 

METALLPAKENDID: 
alumiiniumist ja muust 
metallist joogipurgid, toidu- 
ja joogipakendite metallkaa-
ned ning metallkorgid, puh-
tad konservikarbid ja muud 
metallpakendid.

JOOGIKARTONG: tüh-
jad ja puhtad tetrapakendid (nt 
piima-, jogurti- ja mahlapa-
kendid).

Millised jäätmeid tohib panna 
paber- ja kartongijäätmete 
konteinerisse?
Konteinerisse võib panna: 
ajalehed, ajakirjad, kataloogid 
ja reklaamid, ümbrikud, papp-
kastid ja -karbid, jõupaber ja 
paberkotid. Vanapaberi hulka 
sobivad veel ka puhtad paber-
pakendid – näiteks hambapas-
tatuubid, kosmeetikatooteid ja 
hommikuhelbeid jt ümbritse-
vad paberpakendid.

Konteinerisse ei või 
panna: märg ja määrdu-
nud paber ja papp, kiletatud 
ja vahatatud paber ja papp 

(nt kinkepaber), foolium- ja 
kopeerpaber, mähkmed ja 
hügieenisidemed, pabersalv-
rätikud ja pabertaskurätikud.

Millised jäätmed EI SOBI 
pakendikonteinerisse? (kuid 
mida on pakendikonteinerites 
kahjuks pea alati)
Ohtlikud jäätmed: ohtlikke 
jäätmeid aitab eristada paken-
dil olev oranž märk pealuu või 
leekidega. Ohtlikud jäätmed 
on veel akud, patareid, elav-
hõbedaga valmistatud tooted 
(näiteks säästulambid, kraa-
diklaasid), ravimid, süstlad, 
vanaõli, värvi-, laki-, liimi- ja 
lahustijäägid, rotimürk, biot-
siidid, väetised jms.

Elektroonikajäätmed: 
rösterid, keedukannud, tele-
kad, tolmuimejad jms elekt-
roonika.

Suurjäätmed: WC potid, 
kraanikausid, segistid, eri-
nevad plastikust ja metallist 
mahutid, tünnid ja konteine-
rid, mööbel. 

Segaolmejäätmed: määr-
dunud ja katkised (kordus-
kasutuseks kõlbmatud) rii-
ded, jalanõud, pehmed laste 
mänguasjad, toidujäätme-
tena tekkivad suured kon-
did, toidulisandid ja vitamii-
nid, kosmeetika, mähkmed, 
hügieenisidemed, kassiliiv, 
CD-plaadid, tühjad/katkised 
pastapliiatsid, kirjaklamb-
rid, hõõgniidiga lambipirnid, 
jahtunud tuhk, suitsukonid, 
kasutatud pabernõud, peegli- 
ja klaasikillud, katkised nõud 
(kastrulid, pannid, taldrikud 
jne), määrdunud pakendid ja 
paber.

Biolagunevad jäätmed: 
toidujäätmed, haljastusjäät-
med (muru, lehed). NB! Bio-
lagunevaid jäätmeid on või-
malik taaskasutada näiteks 
valmistades kompostmulda.

Ehitusjäätmed: tellised, 
betoon, krohv, klaasvill jms

NB! Palun tooge pakendijäätmed 
konteinerisse tühjalt, puhtalt 

(piisab loputamisest) ja 
kokkupressitult! 

Eraisikud saavad koduma-
japidamises tekkinud ohtlikest 
jäätmetest ja elektroonikast 
vabaneda TASUTA, viies 
need Audru ohtlike jäät-
mete kogumispunkti (vatud: 

K kell 15-18 ja L kell 10-13) 
ning Lavassaare jäätmejaama 
(Avatud: L kell 9-13)

Hoolime koos keskkonnast 
ning sorteerime prügi!

Elen Kuningas 
Keskkonna- ja 

heakorraspetsialist

Algab „Värvid linna!“ kampaania
Pärnu linnavalitsus otsustas 19. aprilli 
istungil kuulutada välja „Värvid linna!“ 
kampaania. Kampaaniaga toetab linn 
kinnisvaraomanikke ehitiste värvikuue 
värskendamisel, kompenseerides neile 
osaliselt hoonete või ka näiteks piirdeae-
dade värvimisega seotud kulud.

Kampaania laiem eesmärk on väär-
tustada elukeskkonda, parandada linna 
visuaalset ilmet ning säilitada ehitiste 
fassaadide korrastamisega puit- ja kiviar-
hitektuuri.

Värvikampaanias võivad osaleda kõik 
Pärnu linnas (sh ka osavaldades) ehitisi 
omavad füüsilised ja juriidilised isikud.

Osalemiseks peab ehitise omanik esi-
tama Pärnu linnavalitsusele kirjaliku aval-
duse. Avaldusele tuleb lisada seisukorra 
fikseerimiseks foto värvitavast ehitisest. 
Avaldusi ja lisadokumente saab esitada 
kuni käesoleva aasta 24. oktoobrini 
(kaasa arvatud). Avalduse blanketi ja 
veebivormi leiab parnu.ee lehelt. 

Pärast avalduse esitamist edastab lin-
navalitsuse planeerimisosakond isikule 
kirjaliku teate tema kampaanias osalemise 
kohta. 

Kampaania tingimustega ei piirata ega 
suunata osaleja eelistusi värvitootjate ega 
edasimüüjate valikul. Värviostul rakendu-
vad tavapärased, kaupluste ja edasimüüjate 
korraldatavad allahindlused, kliendikaardi 
soodustused jne.

Linnavalitsus hüvitab kampaaniast osa-
lenud ja tähtajaks värvimistööd lõpetanud 
isikule osa värviostuga seotud kuludest. 
Kulude hüvitamine ja hüvitamise suurus 
sõltuvad ehitise renoveerimise kvalitee-
dist, terviklikkusest ning ehitise omaniku 
omaosaluse (värvikoguse) suurusest.

Eraisikutele ja korteriühistutele hüvi-
tatakse 10-120 liitrise värvikoguse puhul 
50 protsenti värvi maksumusest, suurema 
värvikoguse puhul on hüvitatav summa 40 
protsenti värvi maksumusest, kuid mitte 
rohkem kui 2000 eurot. Teistele juriidi-

listele isikutele hüvitatakse 10-150 liitrise 
sama värvikoguse korral 40 protsenti, kuid 
mitte üle 2500 euro värvi hinnast. Suurema 
värvikoguse puhul hüvitab linn maksi-
maalselt 30 protsenti värvi maksumusest, 
kuid mitte rohkem kui 2500 eurot.

Kampaanias osalevate ehitiste värvi-
mistööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 
selle aasta 24. oktoobriks. Linnavalitsuse 
planeerimisosakond hindab kampaanias 
osalenud ehitisi ajavahemikul 8. november 
kuni 15. november.

Rahalised kuluhüvitised ja eripreemiad 
makstakse välja pärast kampaania lõppu. 
Vastava otsuse tegemiseks esitab ehitise 
omanik linnavalitsusele kampaaniaga seo-
tud värviostu kuludokumendid. Linnava-
litsus kontrollib kuludokumentide õigsust 
ja värvimise tulemust ning kinnitab kam-
paania tulemused.

Kampaaniat „Värvid linna“ on Pärnus 
korraldatud alates 2000. aastast. (KH) 

Audru OSAvAllA AvAlIkud PAkENdIPuNktId:
Asula Aadress

Audru alevik

Pärna allee 5b (spordihoone juures)
Tamme tn alguses (Lihula mnt)
Oja tn 2 (Rebase poe lähedal)
Tiigi tn alguses (Tiigi tn 1 juures)
Lihula mnt 10 (Audru kool)
Muti tee

Põldeotsa  küla Põldeotsa 5
Kihlepa küla Kihlepa rahvamaja
Kõima küla Keskuse tee (endise kaupluse juures)

Lindi küla
Rannapoe parkla 
Tõstamaa mnt ääres, kaupluse juures

Liu küla Liu endise kaupluse juures
Ahaste küla Ridaelamu juures
Jõõpre küla Jõõpre kooli juures

Jõõpre hooldekodu parkla

Lavassaare alev

Mäe tn 7 karjääri teeristis
Võidu tn 14 (GÜ Rehv juures)
Võidu n 12 (kaupluse juures)
Vee ja Rahu tänava ristis (lasteaed-algkooli taga)
Pärna tn 8 (kortermaja taga)
Pärna tn 10 (suure alajaama juures)
Pärna tn 12 taga (kortermajade taga)
Jäätmejaam (avatud L: 09:00-15.00)

Lemmetsa küla Sangamäe külastuskeskus

Papsaare küla

Meremetsa elamuala (meremetsa sissesõidul)
Neeva aiandi parkla
Lasteaia parkla (Kahva tee 2)
Haapsalu mnt 43 (Maksimarketi taarapunkti juures) klaaspakend
Eramajadel on õigus tellida lepingu alsusel pakendikoti teenus




