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Üleskutse suveks – teavita TTJA-d 
ohtlikust ehitisest

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järele-
valve Amet (TTJA) kutsub kogu 
algava suve jooksul üles märkama 
ja teavitama ohtlikest ehitistest, 
mis asuvad kas kodukohas või 
jäävad suvisel Eestimaal ringi 
liikudes silma.

TTJA peadi rek tor Kaur 
Kajak märkis, et ehitiste ohutuse 
tagamine vajab suuremat tähe-
lepanu, mistõttu on täna alanud 
ja kogu suvi kestev teavitus- ja 
märkamiskampaania väga oluline 
ettevõtmine. “Me kõik tahame end 
nii oma kodukohas kui Eestis ringi 
liikudes turvaliselt tunda. Ehitiste 
omanikukohustuste korrektne 
täitmine parandab kõigi inimeste 
elukvaliteeti ja hoiab ära eluohtli-
kud olukorrad ja rängad õnnetu-
sed. Paraku meil on Eestis suurel 
hulgal vanu halvas seisukorras 
ehitisi, mille korrashoiuga ei ole 
tegeletud, ning nende ohutust tuleb 
regulaarselt kontrollida. Kutsume 
kõiki üles märkama ja vajadusel 
teada andma ohtlikest hoonetest 
ja muudest rajatistest, nii enese 
ümber kui suvel ringi liikudes,” 
tõdes Kajak.

TTJA ehitus- ja raudteeosa-
konna juhataja Kati Tamtik 
sõnas, et ehitis on ohtlik, kui 
see võib põhjustada ohtu inimese 
elule või tervisele, varale või 
keskkonnale. „Hetkel ei oska hin-
nata, kui palju on Eestis ohtlikke 
ehitisi, seega on vastava numbri ja 
ulatuse väljaselgitamine üks TTJA 
tänavusuvise kaardistamise kam-
paania eesmärke.“

Ehitise ohutuse eest vastu-
tab seadusest tulenevalt selle 
omanik, mistõttu TTJA soovib 
kaardistada ohtlikud ehitised, 
tuvastada nende omanikud ning 
kohustada omanikke võtma 
kasutusele meetmed esmase ohu 
likvideerimiseks. Kui ehitis ei 
põhjusta otseselt ohtu, siis nende 
korrashoiu ja nõuetele vastavuse 
järelevalve kuulub kohalike oma-
valitsuste pädevusse. Teada ei pea 
andma endale kuuluvatest hoone-
test ning samuti, kui omanik on 
selge. Siis tuleb võimalikust ohust 
teavitada esmalt hoone omanikku.

Ehitised, mille kohta TTJA 
soovib teavitusi saada, on näi-

teks järgmised:
• varisemistunnustega hoo-

ned, müürid, tugiseinad ehk 
ehitised, mille puhul tekib 
kahtlus, et need hakkavad 
varisema, aga ka hooned, mis 
on juba osaliselt varisenud ja 
mille uksed-aknad on avatud 
ning ligipääs hoonesse ei ole 
takistatud;

• ohukahtlusega rõdupiirded 
või muud hoonete väljaula-
tuvad osad, mille puhul tun-
dub, et lähiajal võib toimuda 
varing;

• katmata kaevud ja muud 
sügavad augud, kuhu on oht 
sisse kukkuda;

• nõukogudeaegsed laste män-
guväljakud, mida ei ole kor-
rapäraselt hooldatud ning 
millel võivad olla liiga kitsad 
redelipulkade vahed või tera-
vad servad või mis on lihtsalt 
katki;

• muud ohtlikud ehitised, kuhu 
on kõrvalisel isikul lihtne sat-
tuda ja kus on vigastamise 
oht (näiteks teravad servad, 
sh lahtised plekid, katkised 
klaasid, kõrguses liikumine 
ilma piireteta, lahtised rede-
lid/trepid vms).

Tamtik lisas, et igal aastal 
saabub TTJA-le mitukümmend 
märgukirja lagunevate ehitiste 
kohta. „Kuna meil on palju nõu-
kogude perioodist jäänud hooneid, 
mis täna seisavad kasutuseta, siis 
nende seisukord tõenäoliselt ei 
lähe aastatega paremaks, vaid 
pigem ikka halvemaks. TTJA ees-
märk on tagada, et sellised ehitised 
ei muutuks inimestele ja ümbritse-
vale keskkonnale ohtlikuks.“

Palume kõigil, kes mä rkavad 
ohtlikku ehitist, teavitada TTJA-d 
sellest meiliaadressil ohtlikehitis@
ttja.ee või läbi TTJA kodulehe ttja.
ee/marka-ohtlikku-ehitist.

Aap Andreas Rebas
Kommunikatsiooni 

peaspetsialist
Tel 6672153 | 56457757

www.ttja.ee | Endla 10a, 
Tallinn 10122

Tarbijakaitse ja Tehnilise 
Järelevalve Amet

Pärnu arengukava ja 
eelarvestrateegiaga 
on võimalik tutvuda

Pärnu linnavalitsus kiitis heaks ja suunas 
avalikustamisele Pärnu linna arengu-
kava tegevuskava aastateks 2022–2026 
ning linna eelarvestrateegia aastateks 
2022–2026.

Mõlema dokumendi avalik väljapanek 
on kuni 30. juulini Pärnu linna veebile-
hel www.parnu.ee; Pärnu linnavalitsuses 
(Suur-Sepa 16 ruumis 103). Dokumen-
tidega saab tutvuda ka Audru osavalla-
keskuses (Pärna allee 7). 

Ettepanekuid saab avaliku väljapa-
neku kestel esitada kuni 30. juulini kell 
17.00 ja 5. augustil linnavalitsuses ja osa-
vallakeskustes kohapeal; saata e-posti 
aadressile linnavalitsus@parnu.ee või 
saata postiaadressil Suur-Sepa 16, 80098 
Pärnu linn, Pärnu linn. 

Avalik arutelu toimub 5. augustil 
ja see on jälgitav ka veebiülekandena. 
(KH)

Audru Kool jätkab pinkide avamisega

Tiia Tamm pidulikult avatud pingil 

Kasside kiibistamine kipub ununema
Juunist Pärnu linna haldusterritoo-
riumil kehtima hakanud koerte ja 
kasside pidamise eeskirja järgi pea-
vad nii keskuslinnas Pärnus kui ka 
osavaldades  peetavad kassid olema 
märgistatud mikrokiibiga, millel on 
unikaalne kood ja kaelarihmale 
kinnitatud märgistusega (omaniku 
telefoninumbriga).

Seniajani Pärnu linnas tervikuna 
kasside märgistamiskohustust ei 
olnud, kuna keskuslinnas ja osaval-
dades kehtisid erinevad õigusaktid.

Pärnu linnavalitsuse korrakait-
seteenistuse juhataja Reet Salmu 
sõnul pole paljud loomaomanikud 
kursis, et 1. juunist on jõustunud 
koerte ja kasside pidamise eeskirja 
säte, mis näeb ette ka miisude kii-
pimist.

„Koerte kiipimine on juba harju-
muspärane tegevus ega vaja enam 
selgitamist, aga kasside puhul see 
veel nii ei ole. Korrakaitseteenis-
tusele on tulnud viimastel näda-
latel kaebusi, et siin-seal hulgub 
kasse, kellel puudub kiip ja kelle 
omanikku pole võimalik tuvastada. 
Kuni selle aasta maikuu lõpuni 
võisidki kassid kiipimata olla, aga 
uue eeskirja järgi peavad alates 1. 
juunist kõik Pärnu linna haldus-

territooriumil elavad kassid olema 
nõuetekohaselt märgistatud,“ sel-
gitab Salmu.

Nõuded kasside ja koerte mär-
gistamisele on samad.

Loom tuleb märgistada mikro-
kiibiga ja registreerida kolme kuu 
jooksul looma sündimise päevast 
või ühe kuu jooksul vanema looma 
omandamise või valdusse saamise 
päevast, kui loomal ei ole juba mik-
rokiipi.

Looma peab lisama lemmikloo-
made registrisse www.llr.ee, kuhu 
kantakse omaniku nimi, elukoht, 
telefoninumber ja e-posti aadress; 
mikrokiibi kood, kui on, siis muud 
looma märgistamisel kasutatud 
tunnused (nt tätoveering); looma 
tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värv, 
eritunnused või välimuse kirjeldus.

„Lemmikloomade registrisse 
kannab looma veterinaararst pärast 
kiibistamist või siis teeb seda loo-
maomanik ise. Rõhutaksin siinjuu-
res, et ainult kiipimisest pole kasu, 
kuna mikrokiibi number ei anna 
infot loomaomaniku kohta. Infot 
omaniku kohta saabki registrist või 
kaelarihmalt,“ selgitab Salmu.

Kasse ja koeri saab kiibistada 
ka Pärnu loomade varjupaigas, 

selleks tuleb aeg eelnevalt kokku 
leppida. Kui keegi soovib omale 
varjupaigast piimavurru võtta, 
saab ta varjupaigast juba kiibitud, 
vaktsineeritud, parasiiditõrje läbi-
nud ja võimalusel steriliseeritud või 
kastreeritud kiisu.

Koerte ja kasside pidamise ees-
kirja nõuete rikkumisel on korra-
kaitseteenistusel õigus koostada 
loomaomanikule ettekirjutus või 
määrata rahatrahv (kuni 800 eurot).

„Tavaliselt piisab olukorra lahen-
damisel lihtsalt selgitamisest ja ini-
mesed mõistavad isegi, et lemmiku 
märgistamine on vajalik. Kiibista-
mine, kaelarihma märgistamine ja 
registreerimine aitavad kaduma 
läinud loomal kiiresti koju tagasi 
saada. Varjupaika sattumine teki-
tab loomale stressi ja kass võib ka 
varjupaika jõudmise asemel mõnes 
tihedama liiklusega kohas hukkuda. 
Sama võib juhtuda ka siis, kui hul-
kuv kass satub võõrasse hoovi, kus 
on suurem kuri koer,“ ütleb Salmu.

2020. aastal jõudis Pärnu loo-
made varjupaika 260 kassi. Oma-
nik suudeti tuvastada vaid 33 kiisul 
ehk varjupaigast sai tagasi oma koju 
vaid väike osa kassidest. (KH)

Perearst Ülle Runnel ja 
pereõde Estelle Kants 
puhkavad 
19.07.–30.07.2021
Vajadusel helistada Kesklinna 
perearstikeskuse (Suur-Sepa 14) 
telefonil 447 7912 või 446 4190

Viimasel koolipäeval, 11. 
juunil 2021, avasime koo-
limaja ees uue pingi. Ette-
panek pühendada pink Aili 
Tammele tuli vilistlastelt 
2019. aastal toimunud kok-
kutulekul. 

Aili Tamm töötas Audru 
Koolis õpetajana aastatel 
1962–1997. Tema suureks 
teeneks oli kooli laulupäe-
vade traditsiooni loomine. 
Aastast 1984 asus Audru 
Koolis tööle Aili tütar Tiia, 
kes on jätkanud laulupäe-
vade traditsiooni hoidmist. 

Avatud pink saigi pühen-
datud Aili Tammele kui 

kooli laulupäevade tra-
ditsiooni loojale ning Tiia 
Tammele kui laulupäevade 
traditsiooni hoidjale. Ava-
misel ütles direktor Peep 
Eenraid, et pink on pühen-
datud kõigile, kes on tege-
lenud laulupäevade eduka 
läbiviimisega.

Paari viimase aasta 
sündmused on lükanud 
edasi meie kooli 50. laulu-
päeva tähistamise, millega 
soovisime pingi avamist 
siduda. Ehk õnnestub meie 
kooli 50. laulupäeva tähis-
tada 13. mail 2022. a. 

Audru Kool
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Jõõpre Kooli peenrakastid 
Kevadel tekkis idee rajada koos 1.- 4. klasside ning 
lasteaia kahe rühmaga Tootsi peenrakatsid, kus kasva-
vad mõned lilled, porgandid, maitseroheline ja mõned 
peedid. Lapsed saavad ise külvata ning sügisel saaki 
korjata.  

Peenrakastid valmistas tehnoloogiaõpetaja Tõnis 
Türk koos õpilastega. Maikuu viimasel esmaspäe-
val kaevasid kolm 8. klassi poissi kehalise kasvatuse 
õpetaja Marika Vahteri juhendamisel peenrakastid las-
teaia aeda ning täitsid kastid mulla ja turba seguga, et 
umbrohi vohama ei hakkaks. Seejärel külvasid lapsed 
seemned mulda. Loodame, et ilm lubab parajalt vihma! 

Aitäh kõigile asjaosalistele! 
Jõõpre Kool

Raeküla lauluaias viisiratast 
veeretamas 

Igal aastal toimub Raeküla 
Vanakooli Keskuses Pärnu 
linna ja maakonna mudilaste 
laulukonkurss „Lauluaias”. 
Sellel aastal oli juba 14. kord. 

Audru Lasteaia mudila-
sed võtsid sellest osa juba 
teist korda. Esimene kord oli 
2019. aastal, kui ansambel 
„Rõõmsameelsed” Audru 
Vikerkaare majast võitis 
peaauhinna Grand Prix. Ka 
üksikesinejad said siis tun-
nustatud ja ära mainitud. 

Sellel aastal võtsid konkur-
sist osa ansambel „Mesilane”, 
üksikesinejana Helen Hänni 
ning duett Penelope Tasa ja 
Kristelle Tohv Audru Män-
nituka majast. Laste esinemi-
sed tuli saata videona žüriile 
hindamiseks ja nendest valiti 

siis välja igast vanusegrupist, 
duetist ja ansamblist ainult 3 
esinejat. Edasi pääses meie 
lastest ansambel „Mesi-
lane”. Ansamblis laulsid 
ja mängisid rütmipillidel 
Mesilinnu rühma lapsed ja 
sellest tulenes ka ansambli 
nimi – „Mesilane”. Ja taas 
tuli GRAND PRIX meile. 
Ansambli liikmeteks olid: 
Grete Intsar, Marleen Pink, 
Adeele Marleen Sooman, 
Marian Kalda, Karli Lep-
pik, Marvin Kalda, Albert 
Järvekülg, Karen Reepalu, 
Aile Paugus. Palju õnne tub-
lid laululapsed!

Evi Vaher
Audru Lasteaia 
muusikaõpetaja

Uudiseid Lavassaare Lasteaiast
Vaatamata vihmasele ilmale 
käisid meie vanemad lapsed 
27. mail Pernova Loodusmaja 
poolt  ja koostöös KIK-iga 
korraldatud Pernova õppe-
päeval Pärnu rannaluidetel. 
Lastele meeldis väga. Saadi 
palju uusi teadmisi ja elevust 
jätkus pikemaks ajaks.

Suur aitäh Jõõpre Kooli 

õpilastele, kes õpetaja Ivi 
Suti juhendamisel kaunistasid 
meie kuuri seina. Töö toimus 
loovtööde raames. Suur tänu! 
Vaata ja imetle!

Maie Kalbus
Jõõpre Kooli Lavassaare 

Lasteaed
õppejuht

Lindil on suurepärased lapsed
Lindi Lasteaed-Algkool tun-
nustas oma koolipere silma-
paistvamaid ja tegusamaid 
õpilasi. Kõik kolm õpilast 
esitati ka Pärnu linna õpi-
laspreemiatele, mille pidulik 
tänuüritus toimus 28. mail 
Ammende Villas.

Aasta õpilase tiitli sai 
Emmaliisa Mäesalu, kes 
on eeskujuliku käitumisega, 
laia silmaringiga ning töö-
kas, aktiivne, rõõmsameelne, 
teisi abistav ja terve maail-
mavaatega viieline õpilane. 
Lisaks on ta ettevõtlik tüd-
ruk – juba kolmandat aastat 
müüb ta oma kodu lähedal 
tee ääres ise pakitud ponis-
õnnikut, millest tegi loo ka 
Ringvaade.

Aasta edenejaks sai 
Keron Koplus, kes on 
vaikse loomuga, rõõmsa-
meelne ja sõbralik kaaslane. 
Ta on poiss, kes ei kurda ja 
ei vaidle õpetajatega, pusib 
alati visalt edasi ega viska 
pooleliolevat tööd käest. Sel 
õppeaastal on ta muutunud 
sihikindlamaks ja mõistab, 
milleks on vaja harjutada ja 
pingutada. 

Aasta huvitegevuse pari-
maks sai Georg Roose – ta 
on sõbralik, abivalmis ja 
rõõmsameelne kaaslane 
kõigile oma koolikaaslastele. 
Spordipisik on tal sees juba 
väikesest peale oma vanema 
venna ja vanemate eeskujul. 
Georg treenib hetkel Pärnu 
jalgrattaklubis. Lisaks rat-
tasõidule on Georg ka väga 
hea suusataja. Sel aastal 
läbis ta koos sõbraga Tartu 
poolmaratoni (31 km). Kooli 
poolt pakutavatest huvirin-
gidest osales Georg teist 
aastat jalgpallitreeningutes 
Tormi Raid´i käe all. Georg 

on avastanud endas ka näit-
lejapisiku. Eelmisel aastal 
astus ta peaosas üles klassiga 
lavastatud näidendis „Hiir, 
vähk ja sitikas“. Koolis toi-
muval lasteaedade ja 1.-6. 
klasside näidendite festiva-
lil „Väike Draamafestival“ 
saavutati peaauhind ja ka 
publiku lemmiku tiitel.

Kooli kontaktõppele 
saime taas alates 3. maist. 
Pooleteise kuu sisse, kuni 
kooli lõpetamiseni, mah-
tus palju põnevaid ja erilisi 
tegevusi lisaks tavapärasele 
õppetegevusele. Lapsed 
käisid merebioloogia tunni 

raames Audru poldril läbi 
binoklite jälgimas ning pil-
distamas rändlindude tege-
vusi.

Kuna piirangute tõttu ei 
olnud võimalik ka sellel aas-
tal korraldada kõikidele ema-
dele Emadepäeva kontserti, 
tervitasid lapsed emasid E. 
Männi jutustuse „Täpiline 
kleit“ ainetel valminud fil-
miga.

Ilmselt väga meeleolu-
kas ja kauaoodatud oli 
kogu kooli klassiõhtu, kui 
käidi tutvumas vana kooli-
majaga. Peale seda jalutati 
külla meile juba tuttavaks 

ja armsaks saanud kelgukoer 
Linkale ja tema perenaisele 
Maiule. Seekord pakkus 
Linka lastele palju rõõmu, 
vedades neid veidike maad 
rakendis ringi. Siis tuldi 
tagasi koolimajja, kus esi-
neti üksteisele selgeksõpitud 
etteastetega ning loomulikult 
toimus enne ööunne vajumist  
ka disko. 

Tavapäraselt algab ning 
lõpeb õppeaasta kogu kooli 
ja eelkooli õpilaste väljasõi-
duga. Seekordne lõpueks-
kursioon viis meid avas-
tusretkele Naissaarele, kus 
tutvustati ka miiniladusid.

Lastele meeldib väga ka 
iga-aastane lasteaialaste 
räimepäev. Siis käiakse 
hommikul sadamas kala-
meestelt räime toomas ning 
puhastatakse ja praetakse 
need ära. Kõige lemmikum 
on maikuus lastele Nõidade-
pidu, kus nii väikese kui ka 
suure rühma lastel on päev 
läbi põnevaid tegevusi koos 
ettevõtlike õpetajatega ning 
kõige põnevam on see, et 
suure rühma lastel on siis  
võimalik ööbida lasteaias.

Selleks õppeaastaks on 
nüüd kool läbi ning meie 
kooli 100. lend pidulikult 
saadetud vastu uutele väl-
jakutsetele ja võimalustele. 
Kuid enne uusi väljakutseid 
vajavad lapsed üht korra-
likku ja pikka puhkust. Rõõ-
muderohket suve ja kohtume 
uuesti sügisel! Vilistlased, 
ärge unustage meid, tulge 
ikka meile külla muljetama, 
kuidas on suures koolis.

Ulla Orgusaar
Lindi Lasteaed-Algkooli 

direktor 
Marika Linkrus

juhiabi

Pildil vasakult Georg Roose, Keron Koplus, Emmaliisa 
Mäesalu

Lasteaia lapsed seemneid külvamas

8. klassi poisid peenrakaste kaevamas

2. klassi õpilased seemneid külvamas
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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

Uruste Issanda Taevaminemise kirikus 
pühapäeval 18.07.2021 kell 10.00 liturgia. 
Kell 12.00 üldine hingepalve Uruste kalmistul.

Surnuaia püha Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirikus 
laupäeval 24.07.2021 kell 10.00, liturgia.
Info telefonidel:  Preester Agaton Paalberg 5384 1350
 Helju Holm 5196 8992

KIRIKUTEATED

Tamme aiandustalu 
ostab värskeid 
mets- ja aedvaarika-, maasika-, 
mustsõstra- ja mustikalehti. 
Kogustele alates viiest kilost 
tuleme ise järele. 
Lähem info tel 5625 3075.

Ettevõte: Bastet OÜ
Omanikud: Haidi ja 
Toomas Väljas
Töölisi: Töölisteks oleme 
ise ja suvekuudel palkame 
lisaks köögiabilise
Aadress: Kapteni talu, 
Lindi küla, Pärnumaa
Koduleht: www.kapteni.
eu ja FB: Kapteni talu

Tegevused, toodang: Aas-
taringseks läbivaks tegevu-
seks on kalapüük. Peremees 
on ise kalur ja kogu töödel-
dav materjal tuleb merelt 
tuua. Sinna kõrvale teeme 
talveperioodil kalatooteid 
- peamiselt kalakrõpsud: 
ahvenakrõps, kiisakrõps 
ja kohakrõps. Tänaseks on 
kalakrõpsud saadaval Tal-
linna, Tartu, Viljandi ja 
Pärnu Selverites, Tallinna 
ja Pärnu Rimide Talutoidab 
aladel, Kalaarsenali poes ja 
Taluturgudel. Samuti müüb 
meie krõpse Pärnamägede 
pood. Lisaks teeme ka suit-
suvimmakonservi ja suit-
suahvenakonservi, mis täna-
seks on väga populaarseteks 
saanud. Karbi peal on kirjas 
ka väike retseptike. Kon-
servi on väga hea kasutada 
suupistete tegemiseks ja ka 
võileivatort tuleb sellest ime-
maitsev. Konservi saab osta 
kohapealt ja meie e-poest. 
Hetkel küll on e-pood uuen-
damisel, kuid sealt leiab 
juhised, kuidas tellida saab. 
Jõudumööda oleme käi-
nud ka Pärnu OTT-is (Otse 
tootjalt tarbijale turul), kus 
oleme pakkunud suitsukala 
ja marinaadis kala ja äkilist 
ja fileed jne.
Suvisel perioodil, meie 
jaoks algab see periood 
siis sõltuvalt ilmadest või 
siis maikuust kuni augusti 
teise pooleni (sel aastal siis 
22. augustini), peame me 
väikest kodukohvikut oma 
koduhoovil. Pakume kala-
roogasid, mittekalaroogadest 
on meil menüüs ainult vii-
nerid friikartuliga ja koogid. 
Menüüst leiab kohapeal val-
mistatud kalašnitslid ja kala-
pulgad, alati on pakkumises 
ka värske kalafilee, kas siis 
ahven või koha. Ka kõik 
koogid tulevad oma köögist. 
Pakume rikkalikku suupis-
tete valikut. Meie üheks väi-
keseks eesmärgiks on läbi 
aegade olnud kasutada ära 
erinevad meie lahes leiduvad 
kalaliigid ja kõik kala juures 
söödav, seega leiab meie suu-

pistete hulgast näiteks ka kii-
samarjavahu. Kiisamarja just 
väga tihti toiduks ei kasutata. 
Mitte, et ta halvasti maitseks, 
vaid, et sellega pole harjutud. 
Menüüs on ka ahvenamarja-
võie, säina tartar jne. Meie 
menüü on pidevas muutu-
mises, vastavalt koka tujule 
ja saadaolevale toorainele. 
Oleme pakkunud ka mudi-
lasašlõkki ja teinud kalake-
babi.
Pakume ka ettetellimisel 
grupitoitlustust. Meie juu-
res saab pidada väiksemaid 
ja suuremaid pidusid, või-
mekust on meil toita kuni 
80 inimest.
Oleme saanud käe valgeks 
ka kontsertide ja etenduste 
korraldamisel. Sel aastal on 
plaanis veel 9. juulil Indrek 
Taalma püstijalakomöödia 
“Parimad ajad – parimad 
palad” ja augustikuus tuleb 
meile külla Sulbi küla tea-
ter oma uhiuue etendusega. 
Nemad käisid ka eelmisel 
suvel, oli väga tore ja nae-
rupakkuv etendus, tasub 
kindlasti vaatama tulla.
20. augustil on elektroonilise 
muusika üritus I AM LOVE, 
21. augustil Koit Toome 
akustiline kontsert.
Meil on vesiratta- ja paa-
dilaenutus. Ilusa ilmaga on 
imetore teha väike tiir merel 
ja proovida vaadata lähemalt 
luike või parti, mis tihtipeale 
küll ei õnnestu.
Ettevõtte sünd: Alustasime 
2014. aastal Pärnumaa OTTis 
käimist, seda võib lugema 
siis meie tegutsemise algu-
seks. Meie esimeseks too-
teks olid kalakrõpsud, mida 
olime siiani endale teinud. 
Olid müügile tulnud selli-
sed väikesed toidukuivatid, 
millega meie siis hakka-
sime katsetama kala kuiva-

tamist, eesmärgiga saadagi 
see krõpsuks ja teha ilma 
nahata nii, et kuivaks saaks 
ainult söödav osa. Saimegi 
sellise mõnusa krõpsuva 
kala, mida oli hea ise süüa 
ja mis ka lastele meeldis 
ja milles ei olnud nii palju 
soola kui klassikalises räästa 
all kuivatatud kalas. Seda 
me siis hakkasimegi OTTis 
pakkuma, aga ilmselgelt ühe 
tootega seal käia ei olnud 
mõtet. Kiiresti tulid kõrvale 
kalakotletitaigen ja šnitslid 
ja suitsukala ja marinaadid 
ja fileed.
Kohviku pidamisele andis 
tõuke esimene Meie küla 
pidu. Olime mõelnud, et 
võiks suveperioodil toitlus-
tamisega tegeleda ja kui siis 
tuli Meie küla pidu ja otsis 
just selliseid koduseid toi-
dupakkujaid, siis läksime 
proovima. Saime hakkama 
küll. Ja sealt edasi tulid juba 
järgmised üritused, kus käi-
sime toitlustamas. Aga kuna 
kodust välja toitu pakkumas 
käia on väga töömahukas, 
kui mitte öelda tüütu – paki 
kõik asjad kokku ja kaasa, 

kohapeal paki lahti, siis paki 
jälle kokku, kodus paki lahti 
ja pane oma kohale, siis tuli 
mõte proovida edasi kodu-
kohvikuga. Sel aastal läheb 
meil neljas suvi kodukohvi-
kuga. Üha rohkem avasta-
takse meid ja tullakse tagasi.
Ettetulnud raskused: Ras-
kusi tuleb ikka ette, meie 
jaoks on kõige keerulisem 
paberimajandus, aga kui 
sellest üle saab, siis on juba 
hästi. 
Edulugu: Oleme teinud oma 
asja nii nagu oskame. Kas 
me oleme lõpuks edukad? 
Alati võiks rohkem ja pare-
mini, aga me oleme tehtuga 
rahul ja tuleme toime.
Tulevikuplaanid: Tulevik 
on segane, hetkel maailm 
päris palju muutub, peab 
proovima kaasas käia. Mõte 
on laieneda ühes või teises 
suunas, aga kas jaksame, 
eks näis. Kindlasti tahame 
hakata ka majutust pak-
kuma, ehitada kämpingud.

Küsis Sirje Suurevälja, 
vastas Haidi Väljas

MEIE OSAVALLA ETTEVÕTETE EDULOOD

Fotod: Priit Grep

Tamme aiandustalu 
võtab suvehooajaks tööle 
AIANDUSHUVILISE INIMESE. 
Tööd saab teha osalise tööajaga ja on 
sobiv ka pensionärile. Töö tegemise koht 
on Tamme talu, Malda küla, Pärnu linn. 
Lähem info tel 5625 3075.




