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Kandidaatide esitamine  
Audru osavalla vapimärgile 

Audru osavalla vapimärk an-
takse isikule, kes oma tegevu-
sega on oluliselt kaasa aidanud 
osavalla arengule või elanike 
heaolule, saavutanud tähelepa-
nuväärseid tulemusi või üldise 
tunnustuse kultuuri, hariduse, 
majanduse, eestluse jmt eden-
damisel. Ettepanekuid vapi-
märgi omistamiseks oodatakse 
15. jaanuariks 2019 kirjalikult 
aadressile info@audru.ee või 
Pärna allee 7, Audru alevik, 
Pärnu linn (Audru osavalla-
keskus). Ettepanekus märkida: 

1) kandidaadi ees- ja pere-
konnanimi; 

2) põhjendus, mille eest 
tunnustust avaldatakse;

3) ettepaneku esitaja nimi, 
kontaktandmed, kuupäev ja 
allkiri. 

Osavalla vapimärk antak-
se isikule üks kord. Vapimärgi 
andmise otsustab osavallako-
gu. Vapimärk antakse üle Eesti 
Vabariigi aastapäeva tähista-
miseks korraldataval pidulikul 
aktusel.

Audru noortekeskus  
suundub teadustuurile

Audru noortekeskuse noorte 
ideel otsustati minna Tartusse 
Ahhaa Teaduskeskusesse tea-
dustuurile. Väljasõit on noorte 
jaoks tasuta. Igapäevaselt käib 
noortekeskuses 20–30 noort 
ning ka reisile läheb kaasa ca 
20 noort, lisaks juhendajad. 
Audru noortekeskuse noor-
sootöötaja Margit Vellendi 
sõnul on sellistes projektides 
osalemine väga oodatud. 
„Pigem peame mõnele noorele 
ära ütlema, kui et kohti üle 
jääks,“ sõnab Vellend. Noor-
tekeskuse projektid ja üritused 

korraldab tavaliselt noorsoo-
töötaja, kuid noorte huvisid 
arvesse võttes. „Plaanime sel-
liseid projekte veel läbi viia,“ 
on Vellend kindel.

Tegemist on väljasõiduga 
Tartu AHHAA Teaduskesku-
sesse, mis toimub 24. novemb-
ril ja selles osalevad Audru 
Noortekeskuse noored. Väl-
jasõidul on plaanis ka külasta-
da Tartu Anne Noortekeskust, 
et meie noored saaks tutvuda 
teiste noortega ja koos viiak-
se läbi meisterdamise töötuba. 
(KH)

Muuda end nähtavaks!
Kätte on jõudnud pime aeg ja sellega seoses 
tuletame meelde, et helkuri kandmine on ko-
hustuslik. Maanteeameti andmetel kasutab vaid 
2/3 liiklejatest helkurit. Helkuri puudumisel 
ja pimedas võib autojuht näha jalakäijat liiga 
hilja ning ohutu peatumine ei ole enam võimalik. 
Autojuht, ära ka sina helkurit unusta, sest mingil 
hetkel muutud ka sina jalakäijaks.

Tuletame kõigile meelde, et pimedal ajal tuleb 
kasutada sertifitseeritud helkurit, mis tuleb kin-
nitada sõiduteepoolsele küljele, auto tulede kõr-
gusele. Teel liikuge alati vasakul pool teeservas.

Ole nähtav ja kasuta pimedal ajal helkurit!
Raili Tomson

Audru politseijaoskond

Lavassaares sõidab jõulurong
Lavassaare raudteemuuseumis tähistatak-
se esimesel detsembril jõulukuu algust 
jõulurongi käimapanemisega. Rong sõidab 
päeva jooksul vaba graafiku alusel muu-
seumi ja Lavassaare vahel. Rongis sõidab 
kaasa jõulumoor, kes organiseerib lastele 
laulumänge ja laulab jõululaule, pakutakse 
ka maiustusi. Traditsiooniliselt on käigus 
lisaks jõulurongile ka jõuludresiin, millega 
saab sõita rabasse loodust nautima. Nii 
rongi kui dresiini pilet lastele on tasuta. 
Täiskasvanu rongipilet maksab 7 eurot 
ning dresiini pilet 5 eurot. Naanu mäe 
juures saavad lapsed ehtida jõulukuuske. 
Taaskasutus – kuuseehted on valmistanud 
Lavassaare Külaseltsi liikmed.

Raudteemuuseum on avatud kell 12:00-
17:00 ning sissepääs on kõikidele külalis-
tele prii. Muuseumiruumides on avatud 
kohvik, kus pakutakse igale külastajale 
tasuta tass kuuma glögi. Avatud on suve-
niiripood. Arveldada saab vaid sularahas 
või mobiiliülekandega.

Ilusat jõulukuu algust kõigile ja ootame 
Teid jõulurongile!               Mehis Helme

Papsaares on valmis 
saanud kergliiklustee

Papsaare külas sai oktoobris valmis kergliik-
lustee, mis ühendab Valgekodu ja Kurgometsa 
elamualasid Lihula maantee äärse kergliik-
lusteega. Ligi 600 meetri pikkuse valgustatud 
kergliiklustee ehitas Nurme Teedeehituse OÜ 
ja tee maksumus oli 92 000 eurot. Valminud 
kergliiklustee on Pärnu linna kergliiklusteede 
võrgustiku arendamise jätk ja võimaldab Kurgo-
metsa elamuala ning Valgekodu, kui ühe kõige 
kiiremini areneva elamuala elanikel, turvaliselt 
liikuda Pärnusse või Audru Kooli. (KH)

Osavalla tunnustustest
Novembrikuu osavallakogus 
oli arutusel, milliseid tunnus-
tusi osavallakogu edaspidi 
välja annab. Ühehäälselt ot-
sustati, et jätkatakse kõigi va-
rasemalt Audru vallavolikogu 
poolt välja antud tunnustuste 
väljaandmist ka tulevikus.

Välja antakse osavalla va-
pimärk, mis antakse üle 22. 
veebruaril toimuval Vabariigi 
aastapäeva pidulikul aktusel. 
Jätkatakse ka oma osaval-
la õpetajate tunnustamist ja 

valitakse Aasta õpetaja ning 
Aasta lasteaiaõpetaja. Aasta 
õpetaja preemiad antakse üle 
juunikuus, peale kooliaasta 
lõppu toimuval õpetajate tä-
nuüritusel.

Samuti valitakse, sarnaselt 
nagu varasematel aastatel, 
Audru Aasta kultuuritegija. 
Aasta kultuuritegija preemia 
antakse üle augustis toimuva-
tel Audru osavalla päevadel. 
(KH)

Stardib konkursi 
„Ettevõtlik pärnakas“ 

kaheksas hooaeg
Välja on kuulutatud konkurss „Ettevõt-
lik pärnakas 2018/2019,“ mille eesmärk on 
edendada ettevõtlikkust ning aidata kaasa 
uuenduslike ettevõtete loomisele Pärnumaal.

Konkursil osalejad võivad olla nii juriidilised 
kui füüsilised isikud, kes tegutsevad omava-
litsusüksuses Pärnu linn. Oodatud on potent-
siaalsed ja alustavad ettevõtjad, kelle ettevõtte 
asutamisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud. 
Konkursil osalemiseks peab toetuse taotleja esi-
tama äriidee hiljemalt 07.12.2018.

Auhinnafond sellel hooajal on 5000 eurot, mis 
jagatakse paremuselt esimese, teise ja kolmanda 
äriplaani vahel vastavalt komisjoni ettepaneku-
le. Komisjoni poolt kinnitatud parima äriplaani 
autor saab plaani reaalseks elluviimiseks toetuse 
summas vähemalt 3000 eurot. Auhind antakse 
parimate äriplaanide elluviijatele juhul, kui plaan 
realiseeritakse omavalitsusüksuses Pärnu linn 
ühe aasta jooksul peale konkursi lõppu.

Konkursitööd palume saata linnavalitsuse 
aadressil Suur-Sepa 16, Pärnu linn või e-posti 
teel aadressil: sten.suurmae@parnu.ee (KH)

 

Bussisõidu graafik teisipäeval,  
18. detsembril 2018 eakate jõulupeole 

Lindi Rahvamajas
I Papsaare (Kahva tee) – 
Audru – Lindi
11.00 Vikerkaare Lasteaia 
parkla (Kahva tee 2)
11.02 Ringraja (edaspidi 
bussipeatus)
11.04 Papsaare
11.06 Viadukti 
11.08 Audru (veski)
11.10 Audru kiriku parkla
11.14 Kaske
11.15 Rebasefarmi
11.17 Vigri
11.19 Karuslooma
11.20 Põldeotsa
11.22 Kihlepa tee
11.24 Kõima
11.26 Lindi (vana) koo-
limaja
11.27 Lindi

11.35 Saabumine Lindi 
Rahvamaja juurde

II Lavassaare – Jõõpre – 
Audru Kool – Uruste
11.00 Lavassaare (edaspi-
di bussipeatus)
11.03 Raudtee 
11.05 Kalmistu
11.10 Jõõpre
11.13 Oara
11.15 Malda
11.18 Audru Kooli parkla
11.20 Uruste
11.35 Saabumine Lindi 
Rahvamaja juurde

III Soeva – Ahaste – Liu 
11.00 Vanaõue
11.05 Kalevipoeg

11.08 Põhara
11.10 Kärbu
11.12 Liiva
11.20 Lindi Rahvamaja
11.30 Liu
11.32 Liu sadam
11.35 Ojako
11.37 Kotimäe
11.40 Kirsimäe
11.42 Pulliveski
11.45 Saabumine Lindi 
Rahvamaja juurde

Tagasisõit kõigil bussidel 
Lindi Rahvamaja juurest 
kell 15.00.

Info bussisõidu kohta 
Peep Tarre 5349 2280.

Jõulupidu 
lastele Audru 

Kultuurikeskuses
Linnavalitsus koos Audru Lastekaitse Ühinguga 
korraldavad laupäeval, 15. detsembril kell 11 
Audru Kultuurikeskuses jõulupeo lastele, kes 
ei käi Audru Männituka ja Vikerkaare lasteae-
dades. Oodatud on lapsed vanuses üks aasta ja 
kuus kuud kuni koolieani. 

Kavas jõuluetendus. Külla tuleb jõuluvana, 
kes mängib ja tantsib lastega. Jõuluvana jagab 
kommipakke. 

Lasteaedades mittekäivad lapsed vanuses 
üks aasta ja kuus kuud kuni koolieani Lindi 
piirkonna küladest saavad kommipakid kätte 
Lindi lasteaia jõulupeol. Aruvälja lasteaias mit-
tekäivad lapsed vanuses üks aasta ja kuus kuud 
kuni koolieani saavad kommipakid Aruvälja las-
teaia jõulupeol. Lavassaare lasteaias mittekäivad 
lapsed vanuses üks aasta ja kuud kuni koolieani 
saavad kommipakid Lavassaare lasteaia jõu-
lupeol. Jõõpre piirkonna lasteaias mittekäivad 
lapsed vanused üks aasta ja kuud kuni koolieani 
saavad kommipakid Jõõpre lasteaia jõulupeol. 
Täpsemat teavet saab telefonil 53492280 Peep 
Tarre või peep.t@audru.ee.

Audru osavalla jõulukonkurss 
„Jõuluvalgus 2018“

Kas olete märganud, kui palju ilusaid ja 
värvirohkeid kodusid on meie ümber sel 
imelisel jõuluajal? Just seetõttu kuuluta-
me taaskord välja jõuluteemalise konkursi 
„Jõuluvalgus 2018“, et tunnustada toredaid 
Audru osavalla kodanikke, kes näevad 
vaeva oma kodu ehtimisega jõuluajal, 
tuues nii jõulurõõmu mitte üksnes endale, 
vaid kogu osavalla rahvale. Jõulukonkurss 
toimub kahes kategoorias: individuaal- ja 
korterelamud. 

Konkursil osalemiseks saatke käesole-
val talvel tehtud foto enda koduaiast, mis 
on valgustatud jõulutuledega või muul 
moel kaunilt ehteis. Kandidaate konkur-
sile võib esitada igaüks, seega, kui teil jääb 

silma Audru osavalla peal mõni kaunilt 
ehitud koduaed või kortermaja, siis tehke 
sellest pilt ja saatke see meile koos aadres-
siga. Kandidaatide konkursile esitamise 
viimane tähtaeg on 28. detsember. Kon-
kursil osalemiseks saatke fotod, aadress 
ja kontaktandmed e-posti aadressile piret.
maestu@parnu.ee. 

Jõulukonkursi võitjatele on garanteeri-
tud 100-eurone kinkekaart uute jõulutu-
lede soetamiseks. Autasustamine toimub 
Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel Audru 
osavallakeskuse saalis.

Piret Mäestu
Keskkonna- ja heakorraspetsialist
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Alates jaanuarist 2019  
hakkab kehtima  

uus sotsiaaltoetuste kord
Haldusreformi järel kehtivad 
õigusaktid (korrad, eeskirjad 
jne) uute, ühtsete õigusaktide 
vastuvõtmiseni edasi sellel ter-
ritooriumil, kus nad olid enne 
ühinemist kehtestatud (nt Audru 
valla õigusaktid Audru osaval-
la territooriumil, Pärnu linna 
õigusaktid Pärnu territooriumil 
jne) ja nii olid ka sotsiaaltoetus-
te regulatsioonid keskuslinna ja 
osavaldade haldusterritooriumi-
del erinevad. Selleks, et tagada 
sotsiaalteenuste ja -toetuste saa-
jate võrdne kohtlemine, on väga 
oluline, et toetuse andmise regu-
latsioon ja toetusmäärad oleksid 
üle uue omavalitsusüksuse üht-
sed. Nii kinnitaski Pärnu Linna-
volikogu oma septembrikuu is-
tungil sotsiaaltoetuste korra, mis 
hakkab kehtima alates 01.01.2019 
kogu uue Pärnu omavalitsuse ter-
ritooriumil.

Üldised põhimõtted
Kohalikust eelarvest makstakse 
täiendavaid sotsiaaltoetusi eel-
kõige juhul, kui selgub, et riigi 
poolt tagatud toimetulekupiirina 
isikule või perele elamiseks jää-
vast summast ei piisa eluks hä-
davajalike kulutuste, nt ravimid, 
abivahendid, lasteaia osalustasu 
jms katmiseks (sissetulekust sõl-
tuvad sotsiaaltoetused). Samuti 
on omavalitsusel võimalus oma 
inimesi toetada konkreetse kulu 
või tegevuse kompenseerimisel, 
nt hooldajatoetus, või sündmuse-
ga seoses, nt sünnitoetus (nn uni-
versaaltoetused). Jaanuarist 2019 
kehtima hakkava sotsiaaltoetuste 
korra alusel kehtib Pärnus seit-
seteist erinevat sotsiaaltoetust, 
millest viis on sissetulekust sõl-
tuvad toetused ning kaksteist 
sissetulekust mittesõltuvad e 
universaaltoetused.

Võrreldes enne haldusrefor-
mi kehtinud toetuste kordadega 
lõpetatakse kahe keskuslinnas 
ja kolme osavaldades kehtinud 
toetuse: jõulupakk Paikusel ja 
Tõstamaal, tööturu koolituse 
toetus Paikusel ja taastusravi 
toetus Tõstamaal määramine ja 
maksmine, kuna konkreetne abi-
meede pole toimetuleku tagami-
seks eluks hädavajalik või kuna 
vastavat kulu finantseeritakse 
riiklikest vahenditest. Muude 
toetuste osas jäävad senised 
toetused kehtima. Lisaks laieneb 
osavaldade elanikele mitme seni 
vaid Pärnu linnas kehtinud toetu-
se saamise võimalus: huviharidu-
se- ja huvitegevuse toetus, füü-
silise puudega inimese eluruumi 
kohandamise toetus, hoolduspere 
toetus, asendushooldus-teenusel 
viibiva lapse toetus, nägemispuu-
dega inimese juhtkoera ülalpida-
mise toetus, leinatoetuslaagris 
osalemise toetus ja Tšernobõli 
AEJ likvideerimisel osalenud 
isikute toetus. Samuti laieneb 
kogu omavalitsuse abivajajatele 
seni vaid Audru vallas kehtinud 
lasteaia sõidutoetuse taotlemise 
võimalus, kui laps on lasteaia-
koha puudumise tõttu sunnitud 
käima lasteaias väljaspool ko-
dulähedast teeninduspiirkonda.

Kes saab abi küsida?
Selleks, et hädavajalik abi jõuaks 
eelkõige nende inimesteni, kes 
seda tõesti vajavad, kehtestab 
omavalitsus kriteeriumid, kel-
lele ja mille alusel toetust mää-
ratakse. Kui universaaltoetuse 
puhul on see seotud konkreet-
se olukorraga (nt peres kasvav 
puudega laps) või sündmusega 
(nt lapse minek esimesse klassi), 
siis sissetulekust sõltuva toetu-
se puhul on toetuse taotlemise 
kriteeriumid seotud abivajaja 
majandusliku toimetulekuga. 
Kuna just sissetulekuga seotud 
toetuste osas on varasemaga 
võrreldes kõige enam muutusi, 
siis kirjeldan nende määramisega 

seonduvat pisut põhjalikumalt.
01.01.2019 kehtima hakkav 

sotsiaaltoetuste kord määrab 
huvihariduse ja huvitegevuse 
toetuse ning eluruumi kohan-
damise toetuse taotlemisel ar-
vestuse aluseks netosissetuleku 
leibkonnaliikme kohta. Toetus 
määratakse juhul, kui netosisse-
tulek pereliikme kohta jääb alla 
töötasu alammäära, mis 2019. 
aastal on 540 eurot. Netosissetu-
leku leidmiseks summeeritakse 
kõikide pereliikmete sissetule-
kud ja lahutatakse saadud sum-
mast leibkonna jooksval kuul 
tasumisele kuuluvad eluaseme-
kulud, saadud tulemus jagatakse 
leibkonna liikmete arvuga.

Sissetulekust sõltuvat lisatoe-
tust, hooldustoetust ning kooli-
eelse lasteasutuse ja koolitoidu 
toetust on õigus saada kodani-
kul, kellel jääb oma sissetulekust 
peale eluruumi kulude ja muude 
hädavajalike väljaminekute kätte 
vähem kui riiklik elatusmiini-
mum ehk 140 eurot. Oluline on 
siinkohal aru saada, et see piir 
määrab inimese õiguse toetust 
saada, mitte määratava sotsiaal-
toetuse suuruse. Toetuse mää-
ramisel hindab sotsiaaltöötaja 
abivajaja sissetulekuid, kulutu-
si eluasemele (üür, halduskulud, 
elekter, vesi jm) ja tegelikke ku-
lutusi muudele eluks hädavajali-
kele väljaminekutele. 

Kui inimese majandusliku 
toimetuleku hindamisel jääb 
tema sissetulekute ja väljami-
nekute arvestus üle kehtiva 
toimetulekupiiri, aga toime-
tuleku säilitamiseks ja abituse 
süvenemise ära hoidmiseks on 
toetuse maksmine vajalik ja 
põhjendatud, siis on võimalik 
asjaolusid arvestades teha eran-
dotsus. Kui taotleja sissetulekud 
pärast eluasemekulude ja eluks 
hädavajalike kulutuste tasumist 
jäävad kuni kahekordse toime-
tulekupiirini (s.o 280 eurot), on 
kaalutlusotsuse tegemise õigus 
sotsiaaltöötajal ja kui üle ka-
hekordse toimetulekupiiri, siis 
linnavalitsuse hoolekandeko-
misjonil. Selline juhtumipõhine 
lähenemine annab toetuse mää-
ramisel võimaluse tugineda te-
gelikule hinnatud abivajadusele.

Iga konkreetse toetuste suu-
ruse ja toetuste arvestamisel 
arvesse võetavate eluks häda-
vajalike kulutuste piirmäärad 
kehtestab Pärnu Linnavalitsus. 
Vastav õigusakt on kavas ette 
valmistada ja linnavalitsusele 
otsuse tegemiseks esitada no-
vembrikuu jooksul, et ühtsed 
toetuste suurused hakkaksid 
kehtima samuti uue kalendri-
aasta algusega. Sünnitoetuse 
ja esimesse klassi mineva lapse 
toetuse suuruse määrab endiselt 
volikogu ja need võrreldes prae-
gusega ei muutu.

Kuna toetuste määramise ja 
arvestamisega on seotud päris 
palju erinevaid reegleid ja nüans-
se, siis täpsema info saamiseks 
ja selgituste küsimiseks on alati 
kõige õigem pöörduda oma osa-
valla sotsiaaltöötaja poole. Osa-
valdade sotsiaalkonsultandid 
võtavad vastu:

Audru osavallakeskuses sot-
siaalkonsultant Karene Lainela

Pärna allee 7, 88301 Audru 
alevik, Pärnu linn

Telefon 444 8176, e-post kare-
ne.lainela@parnu.ee

Sotsiaaltöötaja vastuvõtt toi-
mub esmaspäeval ja teisipäeval 
hommikupoolsel ajal 8.30-12.00 
ning neljapäeval nii enne- kui 
pealelõunal, 8.30-12.00 ja 
14.00-17.00. Vajadusel ja eelne-
va kokkuleppe korral saab sot-
siaaltöötaja jutule ka väljaspool 
vastuvõtuaega.

Aika Kaukver
Pärnu Linnavalitsuse sot-

siaalosakonna juhataja

Ohutus pürotehnika käsitlemisel aitab paremaid pühi pidada
Hiljuti toimus õnnetusjuh-
tum Põhja-Pärnumaal, kus 
laste käes plahvatanud ilutu-
lestiku raketi tõttu said kaks 
12-aastast poissi tõsiseid 
käe- ja näotraumasid. Kolmas 
seltskonnas olnud noormees 
pääses kergemate vigastus-
tega. Uurimise käigus on 
välja selgitatud, et lapse käes 
plahvatas aastaid tagasi poisi 
vanaisale kingitud ilutulesti-
ku rakett, mida noormehed 
üritasid põlema süüdata. 

Juhtunud sündmuse valgu-
ses ning mõeldes peagi saa-
buvatele jõuludele ja aastava-
hetusele, soovitab Päästeamet 
rääkida lastega ilutulestiku 
ohtlikkusest ning pürotehnika 
kasutamise ohtlikkusest ter-
vikuna. Sellised õnnetused 
on alati traagilised, kuid need 
kõik on ennetatavad.

Antud teemal rääkimine ja 
asjakohane teavitustöö aitab 
kaasa tõsise probleemi tead-
vustamisele. Me kõik peame 
endale aru andma, et selliseid 
sündmusi meie ümber juhtuda 
ei tohiks. Kõik lõhkekehad, 
kaasa arvatud ilutulestiku ra-
ketid, on ohtlikud ning igasu-
gust lõhkeainet peab käsitle-
ma ülima ettevaatlikkusega. 
Ilutulestikku kasutades tuleb 
järgida kõiki ohutusnõudeid, 
mis kasutusjuhendis välja on 
toodud. 

Oluline on selgitada lastele 
pürotehniliste toodetega seo-
tud ohtusid, vanusepiiranguid 
ning näidata eeskuju ilutu-
lestiku ohutul käsitlemisel. 
Lastele tuleb välistada püro-
tehnika kättesaadavus. Sea-
duslikest piirangutest enam 
aitab õnnetusjuhtumeid väl-
tida just lastevanemate kas-
vatustöö.

Meeles peab pidama, et 
pürotehnika väärkasutamine 
võib põhjustada tõsiste taga-
järgedega õnnetusi. 

Pürotehnilise toote ostmisel 
ja kasutamisel tuleb tähe-
lepanu pöörata järgnevale:

* Pürotehnilisi tooteid 
osta ainult selleks vastavat 
luba omavast müügikohast. 
Tooteid ei tohi osta turult või 
suvaliselt isikult tänaval. Pü-
rotehniline toode peab omama 
kasutusluba või CE-märgis-
tust. Lisaks peab olema too-
tele märgitud selle nimetus, 
tootja või importija nimi ja 
aadress, vanusepiirang kasu-
tamisel, ohtlikkuse kategoo-

ria, ohumaa, kasutusjuhend 
ja käitumisjuhend juhuks, 
kui toode pärast süütamist ei 
rakendunud.

* Kasuta toodet üksnes ka-
sutusjuhendis ettenähtud vii-
sil. Oluline on silmas pidada 
ohumaad, süütamise viisi ja 
mis kõige olulisem, vanuse-
piirangut. 

* Ilutulestikku hoia kuivas, 
ohutus ja lastele kättesaama-
tus kohas. 

* Enne toote kasutamist 
kontrolli, et sellel poleks me-
haanilisi vigastusi. Vigastatud 
toode tuleb tagastada koheselt 
müüjale. 

* Toote kasutamiseks tu-
leb valida õige aeg ja koht. 
Arvestada tuleb nii öörahu, 

ilmastikuolude kui toote 
ohutu kaugusega inimestest, 
hoonetest ja sõidukitest (vähe-
malt 30 m). Kõige suuremaks 
probleemiks on hooletult ka-
sutatud või korralikult toes-
tamata ilutulestikurakettidest 
süttinud rõdud.

* Inimeste ja loomade 
suunas pürotehnikat visata 
ei tohi, ka ei tohi visata neid 
lõkkesse, kaminasse ega teis-
tesse tulekolletesse. 

* Alkoholijoobes püroteh-
nilisi vahendeid kasutada ei 
tohi. Pürotehnika kasutaja 
peab olema kaine ning võtma 
sellega endale vastutuse.

* Ilutulestiku tegemisel ära 
hoia toodet käes ega kummar-
du selle kohale. Selliselt käi-

tudes võivad tagajärjed olla 
tõsised ning õnnetus lõppeda 
vigastustega.

* Kui toode ei rakendu, 
oota vähemalt 20 minutit enne 
selle üles korjamist. Ära jäta 
sellist toodet vedelema ega 
viska prügikasti, vaid tagas-
ta müüjale. Kahjutuks tege-
miseks sobib ka toote vette 
viskamine.

* Märka, kui lastele 
müüakse neile mitte eakoha-
seid või sobimatuid tooteid. 
Sekku, et võimalikke õnne-
tusi ära hoida.

Eva-Maria Rand 
Lääne päästekeskuse 

ennetusbüroo 
juhtivspetsialist

Uudiseid Viimsi kooliteatrite festivalilt
Audru osavalla noored näit-
lejad Lindi ning Audru koo-
lidest võtsid osa 2. novembril 
Viimsi Keskkoolis toimunud 
XI kooliteatrite festivalist 
„Väike Lava 2018“. Sellel 
aastal osales rekordiliselt 21 
näitetruppi 300 osalejaga üle 
Eesti. 

Lindi Lasteaed-Algkooli 
vilistlaste näitetrupp (5. klass) 
esitas A. Kivirähki näidendi 
„Hiired Pööningul“, millega 
saavutati peaauhind „Suure 
Vaal“. Valge hiire osatäitmi-
se eest sai näitlejapreemia 
Sirelin Jürgens. Musti hiiri 
mängisid Carmen Moorits ja 
Kaari Orgusaar, nahkhiire 
osatäitja oli Steven Närep, 
tõugu rollis Jörgen Kingo 
ning trupi pesamuna 3. klas-
si õpilane Jolanta Galenieks 
esitas liblika osa. Lavastaja 
ja juhendaja õpetaja Ene Säde. 

Preemia „Väike Vaal“ 

omistati Audru Kooli 6. klassi 
trupile. Lavale toodi grupitöö, 
A. Piirikivi „Viisk, põis ja õle-
kõrs“ ainetel „Uhti, uhti!“. 
Näitemängu esitasid Elisa-
beth Lindmaa, Emilia Hend-
rikson, Viola Hambidge, Se-
lina Lebin, Günther Andreas 
Vaaro, Meribel Merila, Elina 
Urb, Maria Rubin, Anne-Ly 
Pogosjan, Emily Visnapuu ja 
Kätlin Saarnak.

Audru Kooli 2. klassi näi-
tetrupp esitas A. Kivirähki 
ainetel Kaire Letsaare lavas-
tatud etenduse „Mereröövel 
lusikas“. Näitlejapreemiad 
said Otto Linke ja Kaspar 
Pentma. Osades mängisid 
Adeliina Svirbut, Madleen 
Rüütli, Leela Tasane, Kirke 
Eha, Elisabeth Mode, Rasmus 
Koppel, Karl Kregor Kivine, 
Kristjan Lepp ja Uku Kan-
delin, 4a klassist Eva Lepp ja 
Birgit Saarnak.

Lavastajapreemia pälvis 
Audru Kooli 2. ja 6. klassi 
näitetruppide juhendaja õp 
Kaire Leetsar. 

Žüriis olid raskeid valikuid 
tegemas Ivo Eensalu, Maret 
Oomer, Maiu Küngas ja Mar-
ten-Egert Vahtla.

Armsad näitlejad, teie 
arengut on olnud põnev jäl-
gida. Suur tänu ning jätkuvat 
mängulusti teile ning juhen-
dajatele. Jääme ootama uusi 
imesid lavalaudadel. 

Ulla Orgusaar
Lindi LAAK direktor
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Raamatututvustus

Ajaratta lood

PUUETEGA INIMESTE PÄEVA ÜRITUS 
toimub Pärnukontserdimajas 
2. detsembril algusega kell 14.00.

Hingedekuu mõtisklusi
Aastaaegade vaheldumine on 
mõjutanud ja kujundanud am-
mustest aegadest saati inimeste 
igapäevatoiminguid ja mõttelaa-
di – kui kevad on lisaks künni- ja 
külviajale ka taassünni, uue elu 
alguse võrdpildiks, siis pikka-
del pimedatel sügisõhtutel on 
aega mõelda elu ajalikkusele 
ja tuletada meelde meie hulgast 
lahkunud armsaid inimesi. Kui 
kirikutraditsioonis on hingede-
päev kinnistatud ühele kindlale 
kuupäevale, 2.novembrile, siis 
Eesti vanemas kombestikus, kus 
pöörati lahkunud esivanemate-
le tavalisest rohkem tähelepanu, 
saame rääkida hingedekuust, 
hingedeajast. 

Hingedepäeval olid kära-
rikkad tööd keelatud, näiteks 
puude lõhkumine, kanga kudu-
mine jne, samuti ei peetud heaks 
tooniks naljatamist, naermist ja 
kisamist. Sellel päeval valmistati 
paremaid toite, sest usuti, et hin-
ged külastavad omakseid, süü-
dati küünlaid, et hinged näeksid 
tulla. Sügisilmade järgi püüti ot-
sustada, kas esivanemate hinged 
on maapealsete eluolu ning te-
gemistega rahul. Kui hingedeaja 
ilmad olid soojad-sombused, 
õhtud udused, usuti olevat palju 
heatahtlikke hingi liikvel. Ra-
jused sügisilmad andsid märku 
aga sellest, et hinged on miskil 
põhjusel elavatega rahulolema-
tud või nende peale pahased. 

Hingedeajal peeti vajali-
kuks keskenduda igavikuliste-
le küsimustele ning omavahel 
vestelda, mitte täita kombeid 
möödaminnes ja argitoimetuste 
kõrvalt. Ehk just see ongi sõnum 
tänapäeva inimestele – võtta 
aega endale ja oma lähedastega 
koosolemisele. 

Alates 1990. aastast on hinge-
depäeva tähistamine 2. novemb-
ril kogunud üha enam populaar-
sust. Sellel päeval süüdatakse 
kodudes ja kui vähegi võimalik, 
siis ka lähedaste kalmudel küün-
lad, et meenutada lahkunuid ja 
olla mõttes nendega. Sel päeval 
pole kombeks korraldada kära-
rikkaid üritusi.

Elamine-suremine kuuluvad 
lahutamatult inimese eluringi 

Ilmselt seepärast on, erinevalt 
paljudest teistest kommetest, 
hingedeaja kombestik kandu-
nud tänapäeva. Pilistveres asub 
ainulaadne ausammas – KIVI-
KANGUR-MUREKANGUR 
– inimeste poolt toodud kivid 
mälestamaks kõrge risti all kõi-
ki vaenuohvreid, Eesti tütreid ja 
poegi, lõhutud perekondi ja XX 
sajandil asetleidnud hävitamist 
ja leina meie maal. Mälestus-
märk rajati Eesti Muinsuskait-
se Seltsi algatusel ja õnnistati 
hingedepäeval, 2. novembril 
1988. aastal. 12 meetri kõrgune 
metallrist tähistab sümboolset 
hauda kõigile, kellede hauako-
had on teadmata või hävitatud. 

Kui veel umbes inimpõlv 

tagasi elasid surnud edasi ela-
vate mälestustes ja lugudes, siis 
praegusel tehnikaajastul elavad 
nad koos elavatega edasi foto-
de, heli- ning videosalvestuste 
vahendusel. 

Mõnikümmend aastat tagasi 
jõudis ka Eestisse mujal Euroo-
pas ja Ameerikas hästi tuntud 
HALLOWEEN. See on väga 
vana Keldi rituaal, mida korral-
dati suve lõpus surnute jumala 
auks. Tänaseks on see muutunud 
peamiselt meelelahutuslikuks 
laste pühaks. Aeg on näidanud, 
et halloween pole Eestis suurt 
populaarsust kogunud.

Marju Kõivupuu raamatut 
„Eestlase eluring“ lehitses

Helgi Roots

Turaida ehk Toreida vaherahu 
oli Liivimaa ristisõja ajal, 1212. 
aasta alguses sõlmitud vaherahu 
ühelt poolt Riia piiskopi, Mõõga-
vendade ordu, liivlaste ja latgali-
te ning teiselt poolt muinaseest-
laste (sakalaste, soontaganalaste 
ja ugalaste) vahel.

Raivo Ruusi kaheosalises 
ajaloolises romaanis „Toraida 
rahu“ kirjeldataksegi vaherahule 
eelnenud ja järgnenud perioodi, 
elu-olu liivlaste ja nende naab-
rite juures. Süžeest ei puudu ka 
kosjaskäigud ja muud seiklused.

Meie, Audru kandi rahva 
jaoks muutub romaan eriti köit-
vaks II osa alguses, kui kange-
laste teekond Soontaganale viib 
läbi meie tänaste elupaikade. 
Alljärgnevalt katked raamatust 
(II osa, lk 3-4).

„Tahan teid juhatada selle 
kurjavõitu ja kiusliku Kihlepa 
Hiirso ja tema käsilaste taludest 
mööda. Pisukest teelooget pelga-
mata jõuame hõlbuga Soontaga-
nasse. Küll Soontagana Alemb 

Hiirsogi aru pidama kutsub. 
Kas ta vaid teie poolt pakutavat 
rahukava vaagimise vääriliseks 
peab?“ kahtles Tarbo.

Iget tundis Hiirsot ja tema 
riukaid, sest eks Hiirso käsul oli 
teda Legetore kodutalus tabatud 
ja seejärel tahetud teda Lääne-
maale orjusse viia. Ei soovinud 
Iget Hiirso ja tema salgaga koh-
tuda.

Tarbo väitis endiselt, et Kih-
lepa Hiirso raevuvat kuuldes 
Liivlaste saadikutest.

Peagi pöörduti Kihlepast päe-
vatõusu poolt mööduvalt kitsalt 
teelt laiemale, paljudest reejalas-
test sõtkutud maanteele ja rat-
sutati läbi mitmest külast. Iget 
küsis neist viimase nime ja sai 
Tarbolt teada, et seda Ahasteks 
nimetatavat. Suurte rabade va-
hel kulgev tee viivat päris lõpuks 
koguni Lihula linna. Pikalt pa-
jatas Tarbo maanteest pahemale 
jääva Neitsiraba laiusest ja põh-
jatusest. Vanadel aegadel toodud 
sellele rabale väga palju ohvreid, 

et see oma salakavalatesse lau-
gastesse inimesi ei meelitaks. 
Samuti loodavad ümbruskonna 
elanikud rabavaimudelt abi põua 
vastu ning ohverdavad rabale 
jätkuvalt. Hüvakätt jäävat aga 
Kare, Laismaa ja Kõima rabad. 

Head lugemist soovib
Sirje Suurevälja

Jõulutaatide rongkäik tuleb Lindile ja Audrusse 
Ilmad lähevad külmemaks ja 
lundki hakkab vist sadama? 
Aga üks on kindel – jõuluaeg ja 
jõuluvanad tulevad! Ja tulevad 
juba jõulukuu algul, sest Ees-
timaa Jõuluvanade Ühenduse 
Jõulutaadid, -memmed ja päka-
pikud otsustasid sel aastal pu-
nakuubede konverentsi pidada 
Suur-Pärnus. Tuleb kokku jõu-
lutaate Läänemaalt, Võrumaalt, 
Harjumaalt, Põlvamaalt, Ida- ja 
Lääne-Virumaalt, Saaremaalt ja 
Järvamaalt ning vast ka Root-
simaalt ja kes seda teab, kust 
maalt veel. Aga kindel, et nad 
tulevad rõõmsalt ning ootusäre-
vuses, et kohtuda Suur-Pärnu 
suurte ja väikestega. Eestimaa 
jõulutaadid kogunevad juba ka-
heksateistkümnendat korda, et 
pidada tähtsat konverentsi, et 
seada plaane ja arutada väga 
tähtsaid küsimusi teemal, kui-
das jõuda iga väikese ja suureni. 
Jõulutaadid liiguvad ringi oma 
neljarattalistel jõulusõidukitel 

ja kõige suurem neist on liikuv 
jõulutaadi postkontor. Post-
kontoris ootame teie kirju ja 
joonistusi, et teada saada, kuis 
on teil sel aastal läinud ning 
millised on teie unistused. Sel-
leks tehke oma kiri juba kodus 
valmis! Lindile jõuab jõulutaa-

tide paraadrongkäik pühapäe-
val 2. detsembril kell 12.30 ja 
Audrusse kell 14.00.Taadid on 
ootusärevuses, et juba kuulda 
teie vahvaid laule ja salme, näha 
teie toredaid tantse ja tegemi-
si! Natuke veel ja ongi jõuluaeg 
käes! OH, OH, OOOOO!

Pilistvere memoriaal. Foto: Piret Vainult

Info ja piletid on saadaval 
Audru osavallakeskuses, 
Karene Lainela. 
Piletite arv on piiratud.
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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!

TAUR KURE 10.09.2018
NIKLAUS SIKK 26.09.2018
MIA KALdMA 17.10.2018
SOfIA KALdMA 17.10.2018
JARMO ARUJõE 26.10.2018
ALEKSEI MALTSEV  18.10.2018
EgERT HANSEN 27.10.2018
KARL KAROTAMM 31.10.2018
SAARA TALISOO 25.10.2018
REIgO KASK 09.11.2018

KIRIKUTEATED

SPORT
Sangpommitõstjad ei väsi

10.-14. oktoobrini toimusid Lä-
tis Daugapilsis maailmameistri-
võistlused sangpommitõstmises, 
kus Eesti koondise au hoidsid 
taas kõrgel Audru vägilased. 
Naiste arvestuses krooniti Koi-
du Killing maailmameistriks! 
Väga tublid olid ka Aire Int-
saar, kes saavutas veteranide 
arvestuses kaks III kohta, Pille 
Kuusik (veteranide arvestuses 

III koht), Valdi Killing (vetera-
nide arvestuse II ja III koht) ja 
Olev Vendelin (4. koht). Seega 
Audrusse lausa 6 MM medalit! 
Pärnumaale  toodi 13 medalit, 
Eestisse tervikuna 19 medalit, 
milledest 3 täiskasvanute ar-
vestuses. 

Võistlustel osalesid sportla-
sed 30 riigist. Riikide arvestuses 
tulid Eesti veteranid II kohale. 

Võit läks Venemaale ja kolman-
dale kohale platseerus USA.

Aga ka meie noored on väga 
tublid. Suvel esindas Eestit noor-
te MM-l Laura Kallas, kes või-
tis kuldmedali pikas tõukamises 
ja hõbemedali rebimises.

Palju õnne meie sangaritele!
Sirje Suurevälja

Algasid Audru korvpalli karikavõistlused
Audru Kooli võimlas algasid 26. 
oktoobril taas iga-aastased Aud-
ru korvpalli karikavõistlused.

Audru karikavõistlused on 
olnud juba aastaid korvpalluri-
tele üheks suurimaks mõõduvõtu 

kohaks Pärnu maakonnas. Osa-
lejaid on sel aastal 9 võistkonda 
ja mängud kestavad kuni aprilli 
lõpuni. Mängud toimuvad ree-
deti ja täpsemat infot ajakava 
ning võistlevate meeskondade 

kohta leiab Audrukossu kodu-
lehelt http://audrukoss.audru.ee/. 
Kõik korvpallihuvilised on oo-
datud võistlusi vaatama ja kaasa 
elama (KH)

Audru Püha Risti kiriku jõulukuu teated
02.12 kell 11 I Advendi jumalateenistus armulauaga
09.12 kell 11 II Advendi jumalateenistus armulauaga
16.12 kell 11 III Advendi jumalateenistus armulauaga
18.12 kell 18 Audru Kooli jõulukontsert
24.12 kell 18 Jõuluõhtu jumalateenistus, laulab Audru Segakoor, kirikutornis 
pasunakoor „Õnn tuli õuele”
25.12 kell 11 I Jõulupüha jumalateenistus armulauaga, laulab naisansambel 
„Vahtraõied”
31.12 kell 16 Vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga
31.12 kell 23.30 Vana-aastaõhtu vigiilia küünlavalguse, sõna ja muusikaga

Kristuse Lihassesündimise püha teenistused
24.12.2018 kell 12.00 Uruste Issanda Taevaminemise kirik
24.12.2018 kell 14.00 Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirik
Info telefonidel: 5384 1350 – preester Agaton Paalberg
 5196 8992 – Helju Holm

Üheksa aastat on järjest on 
Audrus toimunud sildade 
jooks. Sel aastal tasus rõõ-
mustada mitmel põhjusel 
– ilmataat oli meile selleks 
päevaks kinkinud ilusa ja 
sooja sügisilma, mis oma-
korda meelitas Audrusse 
rekordarvu spordisõpru. 
Tillukesi, veidi suuremaid 
jooksjaid, 3 km ja 9,8 km 
jooksjaid ja tervisekõndi-
jaid oli ühtekokku 300. See 
number on üle kahe korra 
suurem, kui eelmisel aastal. 

Sellel aastal läbis 9,8 km 
ring Lõvi elamurajooni ning 
tekitas veidi elevust ja sa-
ginat sealsetel tänavatel. 
Oluline muudatus oli digi-
taalsele ajavõtule üleminek. 
Kõik jooksjad said regist-
reerimisel kiibi, mis andis 
võimaluse finišeerimisel 
aeg kohe fikseerida ja te-
kitada pingerida reaalajas 
arvutiekraanile. See tegi 
nii kohtunike töö oluliselt 
lihtsamaks. Eelmiste aas-
tate osalejate arvu põhjal 
prognoosides, ei olnud 
me selliseks rahvamassiks 
päris valmis, kuid kokku-
võttes läks kõik väga hästi. 
Õnneks kiipe oli varuga ja 
kõik said oma ajad ikkagi 
kirja. Järgmisel korral saab 
võistlust paremini planee-
rida eelregistreerimisega. 

Meeleolu hoidis üleval 
pasunakoor Õnn Tuli Õue-
le. Peale jooksu said kõik 
maitsta meie noorte kok-
kade valmistatud suppi. 
2017. aastast käivitati Aud-
rus, Tõstamaal, Koongas ja 
Varblas ESFi toel kokandus-
ringid, mis osutusid noor-
te seas väga populaarseks. 
Nende juhendaja Mareki 
eestvedamisel tegid nad 
kohviku välipraktikat. 

Tahan tänada kõiki, kes 

Tänavune Audru sildade jooks püstitas osalejate rekordi
panustasid oma jõudu ja 
aega 9. Audru sildade jook-
su korraldamisesse – Marju 
Maiste, Mati Puust, Priit 
Annus, Kaiu Kustasson, 
Marja-Liisa Kesküla, 
Mari-Liis Rehe, Maarja 
Tammai, Jaak Israel, Kai 
Oraste ja Audru Kooli 
noored, Kodutütred ja 
Noorkotkad. Eraldi tänu 
läheb Õie Killingule, kes on 
korraldanud kõik eelnevad 
Audru sildade jooksud, oli 
abis selgi korral ning pani 
oma sportliku pere poolt 
sellel aastal ühe väga vah-
va auhinna ka loosirattasse.

Auhindade loosimine 
ürituse lõpus on samuti juba 
pika traditsiooniga. Kõik, 
kes lõpuni vapralt vastu pi-
dasid, said osa loosimisest 
ja päris paljud läksid koju 
toredate auhindadega. Au-
hinnad olid välja pannud 
Audru Osavallakeskus, 
Audru Kultuuri- ja Spor-
dikeskus, Tamme Talu, 
Activespa Estonia, Lõosil-
ma Talu, Valgeranna golf 
ja Lõvi Catering. Tänud 
toetuse eest Pärnu Linna-
valitsusele ja Pärnumaa 
Spordiliidule. 10. Audru 
sildade jooks toimub 2019. 
aasta novembrikuu esimesel 
pühapäeval.

TULEMUSEd:
Tillujooksus oli 31 pisikest 
jooksjat ja kõik olid väga 
tublid!

400 m lastejooksu tüdruku-
te üldarvestus (20 osalejat)
I Lisandra Mäe 
II Maria Kaljur 
III Liis-Marie Kaljur

400m lastejooksu poiste 
üldarvestus (25 osalejat)
I Otto Linke 

II Enriko Kimber 
III Tristan Sõrmus

3 km naiste üldarvestus 
(46 osalejat)
I Irina Kirš 
II Triin Toode 
III Romi Israel

3 km meeste üldarvestus 
(72 osalejat)
I Martin Tarkpea 
II Tauno Danilov 
III Ravo Puusepp

3 km energiakõnni 
kiireim oli Piret Bart 
(14 osalejat)

9,8 naiste üldarvestus 
(27 oslejat)
I Anu Teppo
II Mirtti Verbitskas
III Klarika Kuusk

9,8 km meeste üldar-
vestus (49 osalejat)
I Marek Nõmm 

II Alari Lumberg 
III Mehis Mäe

9,8 km energiakõnni 
kiireim oli Merit Kaja 
(16 osalejat)

Kõik tulemused vanuse-
klasside kaupa on näh-
tavad internetiaadressil: 
min.ee/audrujooks

Foto: Jekaterina Põldots

Foto: Rein Holtmann Foto: Rein Holtmann




