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Põldeotsa ja Paisu 
kergliiklusteed hakkab 

ehitama OÜ Nurme 
Teedeehitus 

2019. aastal Audrus kavan-
datud kergliiklusteede ehi-
tustest on suurimad Tiigi 
elamuala Põldeotsa küla 
tiheasustusalaga ühendava 
kergliiklustee ehitamine ja 
Audru alevikus Audru bussi-
peatust Pärna alleeni kulgeva 
kergliiklustee rekonstrueeri-

mine. Läbiviidud riigihankel 
tegi kergliiklusteede ehitmi-
seks parima pakkumuse OÜ 
Nurme Teedeehitus. Kergliik-
lusteede ehituse kogumaksu-
mus on ligemale 300 tuhat eu-
rot ja teed valmivad selle aasta 
augusti lõpuks.(KH)

10. jaanuari linnavolikogu 
istungil kehtestati Pärnu 
linna tiheasustusaladel kas-
vavate üksikpuude raiumi-
seks loa taotlemise ning selle 
andmise tingimused ja kord.
Kehtestatud korraga ühtlus-
tatakse Pärnu Linnavolikogu 
ning Paikuse ja Audru Valla-
volikogude poolt kehtestatud 
korrad, mis reguleerivad puu-
de raiumist kogu omavalitsuse 
territooriumil. Antud kord ei 
reguleeri viljapuude raiumist.

Raieluba on vajalik alates 
10 cm rinnasdiameetriga puu 
raiumiseks. Luba annab ko-
danikule õiguse nii puu lan-
getamiseks kui ka hoolduslõi-
kuseks ning selles määratakse 
vajadusel kõrvaltingimused, 
milleks on näiteks puu asen-
dusistutuste korraldamine või 
raierahu perioodil raie keela-
mine.

Lisaks täpsustab uus kord 
hoolduslõikuse teostamise 
piirkonnad, kus luba on va-

jalik.
Raieluba ei ole vaja näiteks 

kuivanud ja murdunud okste 
ning vesivõsude kõrvaldami-
seks ning elupuude ja vormi-
puude hoolduslõikuseks, sa-
muti okste kärpimiseks juhul, 
kui oksad varjavad liikluskor-
raldusvahendit või takistavad 
jalakäijate ja sõidukite liiklust.

Tuuleheite ja tormimur-
dude ning avariiohtlike puu-
de korral tuleb linnavalitsust 
langetatavatest või mahakuk-
kunud puudest esimesel või-
malusel teavitada.

Puu raiumiseks annab loa 
ning määrab raietööde tingi-
mused Pärnu linnavalitsuse 
linnavara- ja heakorrateenis-
tus kuu aja jooksul esitatud 
taotluse alusel.

Raieluba puu langetami-
seks kehtib ühe aasta, välja 
arvatud juhul, mil raieluba on 
seotud ehitusloa või -teatise 
kehtivusega. (KH)

Huvihariduse toetust 
makstakse nüüd ka 

osavaldades
Pärnu omavalitsuse lastega 
pered, kelle netosissetulek pe-
reliikme kohta jääb pärast elu-
asemekulude mahaarvamist 
alla 540 euro kuus, võivad 
linnavalitsuselt küsida 7-19 
aastate noorte huvihariduse 
ja huvitegevuse toetust.

Samasugust toetust maksti 
juba eelmisel aastal, kuid üks-
nes peredele, kes elasid endise 
Pärnu linna haldusterritoo-
riumil. Osavaldade elanikele 
laienes huvihariduse ja huvi-
tegevuse toetus selle aasta 1. 
jaanuarist. Ühtlasi suurenes 
piirmäär, alates millest on 
võimalik toetust taotleda – 
mullu said seda teha pered, 
kelle sissetulek pereliikme 
kohta jäi alla 500, tänavu alla 
540 euro kuus.

Toetuse määramisel ar-
vestatakse huviringi või -te-
gevuse kulusid lapse kohta. 
Arvesse lähevad osavõtuta-
sud, kohalkäimiseks vajalik 
transpordikulu, isiklike va-
hendite soetamine, võistlus-
tel, konkurssidel ja laagrites 
osalemine. Mitme lapse puhul 
arvestatakse toetust iga lapse 
kohta eraldi.

Oluline on, et kulutuse te-
gemisest poleks taotluse esita-
mise ajal möödas rohkem kui 
31 päeva. „Kui ostate näiteks 
jalgpallisaapad, tuleb 31 päeva 
jooksul taotlus teha. Perioodi-
lise makse puhul tehakse kord 
poolaastas selgeks sissetulek 

ja toetuse võib poolaastaks 
korraga määrata. Arvestame 
õpingute poolaastat, näiteks 
novembris taotlust esitades 
tuleb jaanuaris uus taotlus 
teha,“ rääkis linnavalitsuse 
sotsiaalosakonna juhataja 
Aika Kaukver.

Hüvitada võidakse kõik 
huvihariduse või -tegevuse 
kulud, kuid mitte rohkem kui 
100 eurot lapse kohta. Sissetu-
leku piiriks on valitsuse keh-
testatud töötasu alammäär, 
mis on sel aastal 540 eurot 
kuus. Leibkonna ühe liikme 
netosissetuleku leidmiseks lii-
detakse kõigi leibkonna liik-
mete sissetulekud, lahutatakse 
jooksva kuu eluasemekulud ja 
jagatakse tulemus leibkonna 
liikmete arvuga.

Toetusetaotluse võib esi-
tada lapsevanem, perekonnas 
hooldaja, eestkostja või vaja-
dusel lapse huvides lastekait-
setöötaja. Taotluse vormi saab 
alla laadida Pärnu linnavalit-
suse kodulehelt, sellele on vaja 
lisada taotlust põhjendavad 
dokumendid ning tõendid 
leibkonna koosseisu ja sisse-
tulekute kohta.

Täidetud taotlus ja lisatud 
dokumendid on vaja saata 
e-posti aadressil linnavalit-
sus@parnu.ee või tuua taot-
lus Audru osavallakeskusesse. 
Lisainfot saab linnavalitsuse 
sotsiaalosakonnast telefonilt 
444 8120.

Audru osavalla jõulukonkursi 
„Jõuluvalgus 2018“ võtjad  

on selgunud
Mõnusad valged jõulupühad 
käisid sellel aastal käsikäes 
eriti rohke tuledesäraga. Tu-
lede mäng oli kirju ja kodude 
kaunistamisel polnud inimeste 
ideedel ega teostamistel piire. 
Nagu ka eelnevatel aastatel, oli 
ka sel aastal jõulukaunistus-
te stiile seinast seina. Järjest 
rohkem populariseerub la-
serprojektorite abil toodetud 
jõulusära, aga alla ei jää ka 
traditsioonilised, tagasihoidli-
kumad ning värvides läbimõel-
dud kaunistatud kodud. Oleme 
tänulikud kõigile, kes tõid oma 
kodu kaunistades jõulumeele-
olu ja silmailu kogu osavalla 
rahvale.

Kui varasematel aastatel 
on võitjatiitlid saanud pigem 
traditsiooniliselt kaunistatud 
kodud, siis selle aasta võitja-
tiitel kuulub individuaalela-
mu kategoorias kodule, mis 
on tehnikaajastu meistriteos. 
„Jõuluvalgus 2018“ võitja in-

dividuaalelamu kategoorias 
on Taavi Artla ja tema pere 
Papsaarest. Taavi ja tema 
pere kodu on kaunistatud 
iseehitatud ja programmeeri-
tud jõuluvalgustitega, mis on 
sünkroniseeritud erinevaid 
efekte tegema ja seda jõulu-
muusika saatel. Selleks lõi 
pereisa lausa oma raadioka-
nali, mille kaudu said valgus-
etendust jälgivad möödasõitjad 
kuulata ka taustamuusikat oma 
autoraadiost. 

„Jõuluvalgus 2018“ võit-
ja kortermaja kategoorias on 
Pargi tn 1 KÜ Audru alevikus. 
Pargi tn 1 kortermaja kaunis-
tused on tagasihoidlikumad, 
kuid värvides läbimõeldud. 
Kaunistatud on nii trepikoda-
de räästad kui ka õuealale jääv 
haljastus. 

Palju õnne võitjatele!
Piret Mäestu

Keskkonna- ja heakorra 
spetsialist

Bachi Muusikalaudas sai vana 
aasta lõpus nautida „Vaikust“

Juba traditsiooniliseks muutunud 
aastalõpu kontserdil Bachi Muusi-
kalaudas sai publik nautida Kalle 
Sepa ja Mikk Tammepõllu esituses 
kauneid ja südamlikke laule. Pub-
likut oli selgi korral päris palju ja 
kontserdilt lahkuti naeratus näol. 
Tundub, et laulude sõnumid puudu-

tasid hinge. Esinejad ei lahkunud 
lisaloota ja ühte laulu tuli publiku 
soovil ka korrata.

Täname Bachi Muusikalauda 
peremeest Jaan Bachi, kes lubab 
meil oma valdustes lahkesti toime-
tada ja kontserte korraldada. (KH)

TEADMISEKS  
VALIJATELE

Riigikogu valimised toimuvad 
03. märtsil 2019.

Pärnu linnas on moodus-
tatud kokku 17 valimisjaos-
konda. 

Endise Audru valla, tänase 
Audru osavalla territooriumil 
on 4 valimsjaoskonda:
•	 valimisjaoskond nr 13 – 

Pärnu Maksimarket, Haap-
salu mnt 43, Papsaare küla, 
Pärnu linn, Pärnu maakond

•	 valimisjaoskond nr 14 – 
esimesel ja teisel eelhääle-
tamise päeval (25. ja 26. 
veebruaril) ja valimispäeval 
Jõõpre rahvamaja, Aisa tee 
2, Jõõpre küla, Pärnu linn, 
Pärnu maakond;

•	 kolmandal eelhääletamise 
päeval (27. veebruaril) La-
vassaare lasteaed, Võidu tn 
1, Lavassaare alev, Pärnu 
linn, Pärnu maakond

•	 v a l i m i s j a o s -
kond nr 15 – Audru 
osavallakeskuses,Pärna 
allee 7, Audru alevik, Pärnu 
linn, Pärnu maakond

•	 valimisjaoskond nr 16 – 
Lindi rahvamaja, Lindi 
küla, Pärnu linn, Pärnu 
maakond
Valimiste korraldust puu-

dutava infoga saab täpsemalt 
tutvuda Pärnu Linnavalitsuse 
kodulehel www.parnu.ee /Rii-
gikogu valimised

Valijatel on võimalus oma 
kodanikukohust täita mitmel 
viisil:
•	 Valija saab alates 21. veeb-

ruari 2019 kella 9.00-st kuni 
27. veebruari kell 20.00-ni 
hääletada ööpäevaringselt 
elektrooniliselt Vabariigi 
Valimiskomisjoni veebile-
hel www.valimised.ee. 

•	 Valija saab 21. veebruarist 

kuni 24. veebruarini eel-
hääletada maakonnakes-
kustes riigi valimisteenis-
tuse määratud jaoskonnas. 
Pärnu maakonnas on selli-
seks valimisjaoskonnaks, 
Pärnu Kaubamajakas asuv 
valimisjaoskond nr 10.

•	 Valija saab eelhääletamise-
päevadel s.o 25. veebruarist 
kuni 27. veebruarini (k.a) 
hääletada ka väljaspool 
elukohajärgset valimis-
jaoskonda.

•	 Väljaspool elukohajärgset 
valimisjaoskonda hääletab 
valija siis, kui tal puudub 
valimiste päeval või eel-
hääletuse ajal võimalus 
hääletada elukohajärgses 
valimisjaoskonnas

•	 Audru osavallas on selliseks 
valimsijaoskonnaks Pärnu 
Maksimarketis asuv valim-
sijaoskond nr 13.

•	 Eelhääletamise päevadel on 
võimalik hääletada ka n.ö 
oma elukohajärgses vali-
misajoskonnas.

•	 Valimispäeval 03. märtsil 
on võimalik hääletada oma 
elukohajärgses valimisjaos-
konnas ning juhul kui valija 
tervisliku seisundi või mõne 
muu mõjuva põhjuse tõttu 
ei saa hääletada valimisja-
oskonnas ka kodus. Kodus 
hääletamiseks tuleb linnav-
alitsusele või elukohajärg-
sele jaoskonnakomisjonile 
esitada kirjalik taotlus 
hiljemalt 3. märtsil kl 14.00. 
Taotluse võib elukohajärg-
sele jaoskonnakomisjonile 
esitada valimispäeval 9.00-
14.00 ka telefoni teel.

Tiina Roht
Pärnu linna valimis-

komisjoni esimees

Audru Spordikeskuse jõusaal  
läbis uuenduskuuri

Oleme saanud väga head tagasisi-
det, et jõusaal on tänu uuendusk-
uurile muutunud kaasaegsemaks ja 
näiliselt ka avaramaks. Uued sead-
med on lisanud juurde treeningvõi-
malusi ja sobivad hästi kasutami-
seks nii naistele, kui meestele. 

Kes ei ole veel Audru Spordi-

keskuse jõusaali külastanud, siis 
tasub kindlasti tulla. Lisaks jõu-
saalile on Spordikeskuses võima-
lus mängida lauatennist, sulgpalli, 
squashi ning mõnuleda saunas.

Audru Spordikeskus avatud:
E-R 15.00-21.30
L 12.00-21.30
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Lastele ja eakatele muutus 
puude taotlemine mugavamaks

Sotsiaalkindlustusamet muu-
tis puude taotlemise eakatele 
ja lastele mugavamaks, võttes 
kasutusele uue taotlusvormi, mis 
võrreldes eelmisega on oluliselt 
lühem ning taotlejale lihtsam ja 
mugavam täita.

Sotsiaalkindlustusameti eks-
pertiisi ja sotsiaaltoetuste talitu-
se juht Ülle Leesmaa ütles, et 
need, kes kunagi on puuet taot-
lenud, teavad, kui pika ja põhja-
liku taotlusvormi pidid lapsed ja 
eakad täitma. „Taotlusvorm oli 
16 lehekülge ja seal oli selliseid 
küsimusi, mis ei ole täna enam 
olulised,“ lisas ta.

Uuest taotlusvormist on välja 
jäetud kõik sellised küsimused, 
millele leiab vastused erineva-
test andmebaasidest. „Korralda-
sime töö nii, et inimene ei pea 
korduvalt esitama kord juba 
riigile või kohalikule omavalit-
susele esitatud andmeid,“ rääkis 
Leesmaa ning lisas, et amet viis 
enne uue vormi kasutuselevõttu 
läbi ka testimised, kus osales üle 
250 inimese. 85 protsenti neist 
pooldas uut taotlusvormi.

Puude määramisel hinna-
takse inimese toimetulekut 

sotsiaalses keskkonnas. Uue-
nenud taotlusvormis peab taot-
leja põhjendama vaid oma puude 
taotlemise soovi ja kirjeldama 
peamisi piiranguid erineva-
tes tegevustes ning piirangute 
esinemise sagedust. Info koos 
taotleja isikuandmetega mahub 
nüüd kahele lehele. Uue taotlus-
vormi leiab ameti kodulehelt.

Lastel ja eakatel tuvastatak-
se puude raskusastet selle järgi, 
kui palju on tal vaja kõrvalabi, 
juhendamist ja järelevalvet. 
Mida suurem see on võrreldes 
eakaaslastega, seda raskem on 
puue. Tööealiste puude taotle-
mine käib teistel alustel. Neil 
hindab töövõimet töötukassa. 
Ku i inimene soovib samal ajal 
taotleda ka puude raskusastet, 
saab sedagi teha koos töövõime 
hindamisega töötukassas.

2018. aastal sai sotsiaalkind-
lustusamet ühes kuus keskmiselt 
533 laste puude taotlust ja 2268 
vanaduspensioniealiste puude 
taotlust. Tööealiste inimeste 
puude taotlusi oli kuus kesk-
miselt 2268.

Sotsiaalkindlustusamet

Näitusesaal avatud 
T ja N 14.00-18.00

Tulge vaatama!

Politsei määrab edaspidi 
kergemate rikkumiste eest 
fikseeritud mõjutustrahve

Sellest aastast jõustunud 
seadusmuudatused lubavad 
politseil paljude kergemate 
rikkumiste korral kasutada lü-
himenetlust, mis hoiab kokku 
politseinike aega ja vähendab 
ülekriminaliseeritust.

Lühimenetlust kasuta-
takse kahekümne kergema 
väärteo puhul, millest enamik 
on seotud liiklusega. Nende 
kahekümne rikkumise eest 
määratakse inimesele edaspidi 
mõjutustrahv, mille suurus on 
iga väärteo puhul konkreet-
selt määratud. Mõjutustrahvi 
suurus hakkab olema samas 
suurusjärgus senise keskmi-
se trahvimääraga konkreetse 
rikkumise eest.

Kui täna võtab keskmine 
väärteomenetlus aega ligi 
20 minutit, siis lühimenetlus 
vähendab seda pea viie mi-
nutini. „Hinnanguliselt saab 
mõjutustrahviga lahendada 
umbes kolmandiku kõikidest 
väärtegudest. Mitu korda 
kiirem menetlus tähendab, 
et vabaneva aja arvelt saavad 
politseinikud teha rohkem en-
netustööd,“ ütles Politsei- ja 
Piirivalveameti ennetuse- ja 
süüteomenetluse büroo juht 
Toomas Loho.

Erinevalt teistest väär-
teokaristustest ei järgne 
mõjutustrahvile kannet ka-

ristusregistrisse. „Täna on ka-
ristusregistris kanne umbes 20 
protsendil Eesti inimestest ja 
seda on ilmselgelt liiga palju. 
On ebamõistlik, et karistusre-
gistrisse jääb jälg ka väikestest 
rikkumistest nagu bussis pile-
tita sõit või katkine numbritu-
li. Tagajärg peab olema teoga 
proportsionaalne,“ sõnas Sise-
ministeeriumi korrakaitse- ja 
kriminaalpoliitika osakonna 
juhataja Veiko Kommusaar.

Selleks, et politsei saaks 
lühimenetlust kasutada, peab 
rikkuja olema nõus sellega, et 
ta pani väärteo toime. Lühi-
menetlust ei saa kasutada, kui 
politsei tuvastab korraga mitu 
rikkumist, näiteks tehnoüle-
vaatuse puudumise ja ohtliku 
möödasõidu. Sellistel puhku-
del järgneb menetlus samadel 
alustel, nagu varemgi. Lühi-
menetluse otsust on inimesel 
õigus vaidlustada 15 päeva 
jooksul ning siis jätkatakse 
juhtunu selgitamist üldme-
netluses.

Lühimenetluse puhul vor-
mistatakse üldjuhul vaid üks 
dokument – lühimenetluse ot-
sus  ning inimese nõusolekul 
edastatakse see talle elekt-
rooniliselt, kusjuures allkirja 
annab inimene sel juhul otse 
politseiautos olevale kuvarile. 
(KH)

Kui suudad teistele hea olla,
Siis tee sellest endale hobi!
Kui suudad tänulik olla,
Siis ära sunni ennast vaikima. 
  /Valmar Adams/

TÄNAME ARMSAID INIMESI, KES 
TOETASID PÜHADE AJAL LASTEGA 

PERESID!
Audru osavallakeskuse sotsiaaltöötajad

Audru Muuseumi kaminasaalis

Audru Kooli õpilastööde

Juhendajad:  Ivi Sutt
 Irina Teesalu
 Ülle Vares
 Merje Nikolajeva

Audru osavalla elanikele 
jagatakse libedusetõrjeks 

graniitkillustikku
Alates 25. jaanuarist jagatakse Audru osavalla kinnistuomanikele ja 
korteriühistutele libedusetõrjeks mõeldud tasuta graniitkillustikku.

Graniitkillustikku jagamiskohad:
Audru alevik Vana ambulatooriumi parkla
Jõõpre alevk Vanuritekodu parkla
Ahaste kõla Ahaste tee 3 parkla
Lindi küla Rannapoe parkla
Lavassaare alev Veetorni-lasteaia parkla
Audru alevik Rebasefarm JU metalli parkla
Juba mitmel aastal on Audru osavald kandnud hoolt, et inimestel 

oleks võimalik oma kinnistutel asuvaid teid pisut ohutumaks muuta. 
Seetõttu jagatakse killustikku tänavugi. Osavalla eesmärk on aidata 
kaasa ohutule liikumisele ning palub arvestada killustiku võtmisel 
ka teistega. Soovijatel tuleks kaasa võtta sobiva suurusega anum või 
kott ning labidas. Meie kõigi ohutu liikumise ja heaolu tarbeks on 
äärmiselt oluline, et graniitkillustikku jaguks võimalikult paljudele 
majapidamistele, mistõttu palume olla mõistvad ja sõbralikud.(KH)  

Head koostööpartnerid
Päästeamet sai valmis küttesüs-
teemide registri ehk Eesti küt-
tekollete digikaardi, kuhu kõik 
korstnapühkijate ja pottseppa-
de väljastatavad aktid edaspidi 
kokku koondatakse. Digiregistri 
eesmärk on vähendada küttekol-
letest alguse saanud tulekahjude 
ja neis hukkunud isikute arvu.

Menetluses oleva tuleohu-
tusseaduse muutmise seaduse 
eelnõu kohaselt tuleb alates 
aastast 2020 küttesüsteemidega 
seotud toimingud kanda kütte-
süsteemide registrisse. Sellest 
tulenevalt korraldab Päästeamet 
tasuta koolitused registri kasu-
tamiseks. 

Koolitused toimuvad:
•	 25.01 kell 10.00 ja kell 13.00 

– Erika 3, Tallinn (Põhja 
päästekeskuse ruumides)

•	 07.02 kell 10.00 – Fr. R. 
Kreutzwaldi 5A, Rakvere 
(Ida päästekeskuse Rakve-
re päästekomando ruumides)

•	 13.03 kell 10.00 – Pikk 20a, 
Pärnu (Lääne päästekeskuse 
ruumides)

•	 03.04 kell 10.00 ja kell 13.00 

– Jaama 207, Tartu (Lõuna 
päästekeskuse ruumides)

•	 09.05 kell 11.00 - Transvaali 
58, Kuressaare (Lääne pääs-
tekeskuse Kuressaare pääs-
tekomando ruumides)

•	 30.05 kell 10.00 ja kell 13.00 
– Erika 3, Tallinn (Põhja 
päästekeskuse ruumides)
Koolitusel osalemiseks tuleb 

eelnevalt registreerida. Regist-
reerimine lõppeb 48h enne koo-
lituse algust. Registreerumiseks 
saata e-kiri koos kontaktand-
metega e-posti aadressile ergo.
manninen@rescue.ee. 

Koolituse kohtade arv on 
piiratud. Juhul kui koolitusele 
registreerunute arv ületab ruu-
mide mahutavust, teavitatakse 
koolitusele registreerunut ning 
korraldatakse samas piirkonnas 
lisakoolitus.

Koolitusel osalemiseks on 
vaja kaasa võtta oma arvuti või 
tahvelarvuti. Kuna registrisse 
tuleb sisse logides isik elekt-
rooniliselt tuvastada, on oluline 
kaasa võtta ka töötav mobiil-ID 
või ID-kaart.

PÄÄSTEAMET
Estonian Rescue Board

Valima minemiseks peavad 
olema korras elukoha andmed 
Kas Sinul on täpsed andmed 
elukoha kohta rahvastikure-
gistris olemas? Tea, et valijale 
määratakse valimisjaoskond 
nende aadressiandmete alusel, 
mis on rahvastikuregistris 1. 
veebruari seisuga. Kehtivaid 
andmeid saad kontrollida ees-
ti.ee portaalis, seal samas saad 
esitada elukohateate oma uue 
aadressiga. Mõistagi võid uue 
aadressi esitada ka elukoha-
järgses valla- või linnavalit-
suses kohapeal.

Kui Sul üldse puuduvad 
elukoha andmed rahvastiku-
registris ja Sind ei ole sel põh-
jusel valijate nimekirjas, ei ole 

võimalik hääletusel osaleda. 
Et oma hääl siiski anda, tuleb 
oma elukoht registreerida. 
Eelhääletamise algusest (21. 
veebruar) kuni valimispäevani 
(3. märts) kannab omavalitsus 
elukoha andmed rahvastiku-
registrisse viivitamata. Ju-
hul, kui puudub korteri/maja 
omaniku nõusolek, kantakse 
andmed ajutiselt registrisse 
valla või linna (Tallinna linnas 
linnaosa) täpsusega. Pärast 
elukoha andmete kandmist 
rahvastikuregistrisse kantakse 
valija ka valijate nimekirja ja 
on võimalik hääletada. (KH)

Audru osavalla eakate pidu toimus 18. detsembril kell 12 Lindi koolisAudru osavalla eakate pidu toimus 18. detsembril kell 12 Lindi koolis

Esinesid Lindi kooli ja 
lasteaia lapsed ja õpetajad 
ning Reet Linna koos Are 
Jaamaga.
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Metsad ajavoolus
Jälgides meedias metsa ümber 
toimuvaid arutelusid, lugedes 
sagedasi kuulutusi soovist osta 
metsa, metsamaad, metsa raie-
õigust jne, olgu alljärgnevalt 
lugejale esitatud katkend C. R. 
Jakobsoni raamatust „Lugemis-
raamat loodusest“.

MEIE METSAD
Metsadel on väga suur tähtjus 
niihästi looduse majapidami-
ses kui ka inimeste tarvitus-
tes; tulebki osalt nendest, kas 
üks maakond elamise paigaks 
kõlbab ja vilja sigitav on ehk 
mitte. Nendel on suur voli ini-
meste talituste ja eluviiside üle 
ja neid tuleb ühe rahva üleüldi-
se vara suuremate täiendajate 
hulka arvata. Põlluharimisega 
käivad nad käsikäes ning tuhat-
kordsel kombel tarvitavad mets 
ja põlluharimine tõinetõist.

Ühe maa kliima käib suu-
remaks jaoks selle järele, kas 
metsi on ja kui kaugele nemad 
ennast laotavad. Metsad kaitse-
vad maakohta valjude ja kangete 
tuulte ja kuivatava päikese pala-
va eest. Nad hoiavad niiskuse 
maa sees alal, toidavad sel kom-
bel allikaid ja ojasid, annavad 
ümberkaudsetele maakohtadele 
rohkesti kosutavat kastet ning 
puhastavad ja jahutavad seega 
õhku, et söehapust hulgikaupa 
oma sisse üles võtavad ja tema 
hapnikku ehk eluõhku ja vee-
auru kasvatavad. 

Nagu soode kuivakstegemi-
ne ühe maa kliimat muudab, 
nõnda teeb teda ka metsade 
hukatav raiskamine halvemaks.

Meie ei või nüüd küll veel 
seeüle kaevata, et meie maal 
metsade poolest suurt puudust 
oleks.

Nad ei ole aga ammugi enam 
seda, mis nad vanasti olid, ja 
nendega ei käida ka sugugi 
nõnda ümber, nagu kohus näi-
taks. Korralikust metsa hari-
misest ja kasvatamisest on veel 
väga vähe meie maal leida, ja 
sest on siis ka tulnud, et mõnes 
maakonnas metsade poolest jo 
suur puudus kätte on jõudnud. 
Nagu me nägime, on aga kerge-
meelne metsade ärahävitamine 
ühtlasi ka terve maa viljahari-
mise ja karjakasvatamise nur-
jaajamine.

Näiteks Sitsiiliamaal on 
praegu veel üksainus mets; tema 
mägestikud on paljad ning tema 
vanasti rikaste viljapõldude peal 
kasvab nüüd õlipuude võsa ja 
vilja asemel üksi veel kanarbiku 
ja luuahagu.

Kui meie oma maad see-
suguse kurva loo eest tahame 
hoida, siis ei ole muud nõu, kui 
oma metsi hoiame ja neid mõis-
tusega edendame.

C. R. Jakobsoni lugemis-
raamatut lehitses 

Helgi Roots
Tolleaegne kirjaviis 

muutmata.

Aruvälja Külakeskuse rõõmsad päevad
Täitunud on juba pisut rohkem 
kui üks aastaring uues Aruvälja 
Külakeskuses. Oleme tänulikud 
ja rõõmsad meie uue ja ilusa 
maja eest ning tegutseme sõb-
ralikult koos kolme asutusega: 
Aruvälja lasteaed, Aruvälja raa-
matukogu ja Aruvälja rahvama-
ja, mida haldab MTÜ Aruvälja 
Suurküla Selts. 

Uut ja põnevat „triibumaja“ 
on uudistamas käinud palju to-
redaid külalisi nii Eestimaalt kui 
ka väljastpoolt riigipiiri.

Igal argipäeval käib majas 
vilgas tegevus lasteaiaruumi-
des ja meie toredal mängualal. 
Raamatukogu on populaarne nii 
suuremate kui ka väiksemate lu-
gejate seas. Kuid see pole veel 
kõik. Meie uks on lahti kõigile, 
kel tahtmist ja suur rõõm on 
tõdeda, et tee meieni on leitud.

Meie majas on peetud mit-
meid juubeleid ja sünnipäevi, 
toimunud on toredaid ühisüri-
tusi, millest suurimad on olnud 
Külakeskuse avamispidu, Eesti 
Vabariik 100 sünnipäevapidu ja 
Rahvamajade tuur üle Eesti. Kü-
lakeskuse saali on oma ürituste 
tarbeks rentinud ka erinevad 
asutused. 

Aruvälja Külakeskusel on 
tore näitusekoridor, kus on olnud 
üleval mitmed väljapanekud: 
Anu Põldsami fotonäitus „Loo-

duseimed“, Laie-Helje Liivi loo-
dusfotod, Aivar Põllumäe maa-
lid ja Dora Kesperi maalinäitus 
„Kõnelevad majad“. Täna leiab 
seintelt kohalike laste ja noorte 
töid „Kunst raamatukogus“ ja 
fotonäituse „Killud möödunud 
aastast Aruvälja Külakeskuses“.

Lisaks sellele on aktiivne rin-
gitegevus see, mis majja rahva 
kokku toob. Lastele ja noorte-
le pakuvad tegevust beebi- ja 
muusikaring, nukuteatriring, 
loovmängude tuba noortele, 
Hallide sõnnide rahvatantsu-
ring. Täiskasvanud on oodatud 
kord kuus toimuvatesse kokan-
dus- ja ajalooringi. Memmed 
saavad jalga keerutada Aruväl-
ja memmede rahvatantsuringis. 
Ajalooring kohtus Ain Krilloga, 
kes on raamatu „Eesti Vabaduse 
Risti kavalerid“ üks autoritest. 
Alaliselt on väljas näitus „Meie 
piirkonna ajalugu jääajast täna-
päevani“. 

Esmakordselt toimus 2018. 
aasta detsembris Aruvälja Kü-
lakeskuse väike jõululaat, kus 
müüsid oma kaupa ka kohalikud 
käsitöömeistrid. Kaunilt maa-
litud küünlad olid välja pan-
dud Kaie Tironi müügilaual. 
Maitsvaid küpsetisi kohvi 
kõrvale pakkus Pille Hansalu. 
Jõuluteemaliste käsitööpipar-
kookidega oli kauplema tul-

nud Merike Soovik. Mõnusad 
käsitöökommid olid ise meis-
terdanud Vanessa Tiron ja Jan-
ne-Liis Tamm. Kauplus Šalomi 
müügiletist oli võimalik leida 
huvitavaid jõuluteemalisi kingi-
tusi. Firma Kaare-Lelula pakkus 
häid ja kvaliteetseid mänguasju. 
Tartumaa perefirma täitis kogu 
ruumi maitsvate täissuitsuvors-
tide ja maasuitsulihatoodete 
lõhnaga. Müügil oli ka raamat 
„Jääajast siia ja edasi“, kus on 
peatükk „Ajalookilde Aruväl-
jalt“ ja „Aruvälja raamatukogu 
ajalugu“. Seda raamatut saab ka 
jätkuvalt raamatukogust osta. 

2018. aasta lõpetas MTÜ 
Aruvälja Suurküla Seltsi poolt 
korraldatud tore aastalõpupidu 
„Jõulupidu Aruvälja Külakesku-
ses“. Piduliste jaoks oli kaetud 
maitsvate hõrgutistega peolaud, 
kokteile pakkus restoran Lime 
Lounge ja tantsuks mängis an-
sambel MaMa. Imehead aasta-
päevatordid meisterdas Linda 
Kodar. Osaleja d jäid väga rahule 
ja kindlasti on ka uuel aastal to-
redaid kokkusaamisi ees.

Alanud on uus aasta. Soo-
vime kõikidele kaaslastele ja 
sõpradele, et see tuleks sama 
rõõmus ja soe, kui meie triibu-
karva maja. Rõõmsate kohtumis-
teni Aruväljal!

Aili Elend

Trendid, mida me kõik 2019. aastal järgima 
hakkame ehk Audru on moes

Uus aasta on saabunud ning sel-
lega koos on koha sisse võtnud 
uued moetrendid, lükates vanad 
mitte unustustepõlve, vaid oo-
tama oma järgmist korda, sest 
nagu me teame, on trendidel 
kombeks aastakümnete möö-
dudes oma koht tagasi võidelda. 
Sellel aastal on oma pesast välja 
pugenud üsna segane seltskond. 
Nii väidab noor trenditead-
lik moehuviline Johanna-Ly 
Männik ja esitamegi talle sel-
lel teemal mõned täiendavad 
küsimused.

Mis on alanud aasta märk-
sõnad moes? 

J-L. Männik: 2019. aasta 
kokkuvõtvaks sõnaks on kind-
lasti mugavus, mis toob endaga 
kaasa vihmamantlid, „rattapük-
sid’’ ja lohvakad pükskostüü-
mid/kleidid, lükates oma troo-
nilt kõrged sukksaapad, mida 
võis eelmisel aastal leida vaata-
mata ebamugavusele iga naise 
kingakollektsioonist. Lisaks on 
uuel aastal väga in kootud bikii-
nid ja pluusid/kampsunid, mis 
tähendab, et kõigil vanaemadel 
on nüüd lisaks talvistele kinda- 
ja sokikudumistele käed tööd 
täis ka ülejäänud aasta-aegadel. 

Sellel aastal võiks iga naise 
kapis koha leida ka „kontori-

muttide’’ pükskostüüm, mille 
kõrvale võiks valida ühe väike-
se armsa kotikese, olgu see siis 
leopardi-, sebra-, geomeetrilise 
mustriga või nahast. Jällegi pidi 
ju keegi oma koha loovutama 
ning selleks osutusid dressi-
komplektid, mis on lihtsalt oma 
aja ära elanud. Koos dressidega 
kaob moest ka trend kanda ter-
ves ulatuses ühe brändi rõivaid.

Millised on selle aasta moe-
värvid?

J-L. M: Värvidest tuleks 
sellel aastal eelistada neooni ja 
pastelseid toone, tumerohelist 
(Audru osavalla sümboolika 
tumeroheline on just see õige), 

alati julget ja naiselikku punast, 
beeži	ja	korallroosat.	Nagu	ka	
varasemalt sai mainitud, tu-
leks mustriteks inspiratsiooni 
võtta leopardidelt ja sebradelt, 
piiluda võiks ka matemaatika 
õpikutesse, ehk leiate lõpuks 
sealt midagi huvitavat. Samuti 
tuleb eelmisest aastast kaasa 
armastatud nahast riideid, eri-
ti seelikuid. Ja kui mõni meie 
Audru kollektiiv hakkab omale 
uusi esinemisriideid tellima, siis 
meie osavalla sümbolvärvidest 
võib vabalt lähtuda. 

Eestlased on minu meelest 
moe osas suhtelised konser-
vatiivsed. Kas on aga midagi 
sellist, mida siiski võiks sel 
aastal just vältida, et kindla 
peale välja minna?

J-L. M: Möödunud aastas-
se tuleks kindlasti jätta off the 
shoulder pluusid ja kleidid ning 
oversized jakid ja kampsunid. 
Samuti tuleks oma peast ja ka-
pist välja visata volangidega 
riided või siis need ribadeks 
lõigata. Nii saakski ühendada 
kaks trendi – narmad ja taas-
kasutus! 

Aitäh soovituste eest ning 
ilusat moodsat aastat meile 
kõigile!

Sirje Suurevälja

Johanna-Ly Männik

Metsloom teel
Metsatihedas ning tihtipeale 
hämara ilmaga Eestis pole eba-
tavaline, et mõni autojuht sõidab 
otsa metsloomale. Sellisel juhul 
peaks aga järgima kindlat tege-
vuskava.

Samm 1: jää seisma ja lülita 
sisse ohutuled

Kui õnnetus on toimunud 
ning sa pole viga saanud, siis 
esimene samm on jätta auto tur-
valiselt tee äärde ning lülitada 
sisse ohutuled, võimalusel panna 
välja ka ohukolmnurk. Uuri, mis 
täpselt toimus ning järgi edasisi 
juhiseid.

Samm 2: kutsu kiirabi
Kui õnnetuses on viga saa-

nud ka inimene, näiteks sina või 
su kaasreisija, siis tuleks pärast 
auto seisma jätmist ka koheselt 
häirekeskusesse helistada, et 
saada vajalikku abi. Kui vaja, 
alusta esmaabiga ise.

Samm 3: anna loomast tea-
da

Kui keegi reisijatest viga ei 
saanud, siis tuleks anda teada 
hukkunud või vigastatud loo-
mast. Selleks tasuks helista-
da keskkonnainspektsiooni 
numbril 1313. Kui viga sai aga 
väiksem loom, siis tuleks helis-
tada maanteeinfokeskusesse 
numbril 1510. Kui avarii juhtus 
aga linnas, mitte maanteel, siis 

tuleks ühendust võtta omavalit-
susega. Seda tuleks igal juhul 
teha ka siis, kui loom põgenes 
ja teda näha pole.Kui looma pole 
ise võimalik teelt eemaldada, 
püüa ohutult lähenevate autode 
tähelepanu saada, et nad hoo 
maha võtaksid. Kindlasti kanna 
helkurvesti!

Samm 4: tee fotosid
Tee õnnetuspaigast igaks ju-

huks fotosid, et pärast tõenda-
da, mis täpselt juhtus, kui seda 
peaks vaja minema.

Samm 5: uuri kindlustajalt, 
mida edasi teha

Nüüd tuleks koheselt kindlus-
tajaga ühendust võtta, et selgi-

tada välja, mida peaksid edasi 
tegema. On võimalik, et autoga 
enam liikuda ei saa, seega tuleb 
see pukseerida. Kui aga autoga 
saab liiklemist jätkata, siis uuri 
kindlustuselt, kas seda tohib teha 
või mõjutab see kuidagi hüvitist. 
Kohustuslik liikluskindlustus 
metslooma tekitatud kahjusid 
ei kata, küll aga kasko. Paljudel 
seltsidel puudub metsloomaga 
õnnetuse korral ka omavastutuse 
osa, seega väga oluline on fik-
seerida, et just selline õnnetus 
juhtus.  Täpsemad juhised saad 
oma kindlustusfirma käest, see-
ga tasub nendega tutvust teha.

Allikas: auto.geenius.ee

Fotod: Rein Holtsmann
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FILMIÕHTUD
Jaanuarikuus 2019 

10. jaanuar kell 16.00
24. jaanuar kell 16.00
31. jaanuar kell 16.00

Audru-teemalised filmid

Tulge vaatama!

Suusatame suusaradadel ja 
kõnnime kergliiklusteedel

Suusaradadel kõndimisest ole-
me ikka igal aastal korra oma 
leheveergudel juttu teinud. Para-
ku tuleb ikka veel meelde tuleta-
da seda, et igaks tegevuseks on 
oma aeg, koht ning ka moodus. 

Nii ongi, et kui on olemas 
jooksurada, siis ju tuleb sellel 
joosta ja mitte suusatada? Või 
vastupidi. Paraku on igal talvel, 
kui sisse on aetud värsked te-
ravad klassikarajad, meie seas 
inimesi, kes kõnnivad suusajäl-
jes. Ja kui ei astuta sinna ise, 
jalutavad sealt suuri käpajälgi 
jättes üle lahtiselt jalutatavad 
koerad. 

Kui meil on soodsalt lund 
ning suusarada, siis võiks nen-
del saada ka suusatada, eks? 
Kõigil muudel aegadel saab Val-
geranna radadel liigelda muud-
moodi – kõnnime, jookseme, 
sõidame rattaga, või veel üks 
võimalus – mängime disc-golfi. 
Lisaks suusaradade säilimisele 
on see ka ohutum – kui mäelt 
suusataja alla tuhiseb, siis pole 
tal sugugi aega tegeleda lahtiselt 
jooksva koera vältimisega või 
golfiketta eest põikamisega.

Omavalitsuse eestvedamisel 
igal aastal tehtav suusarada on 
teenus, mida tahaksid tarbida 
kõik, kes vähegi talispordist 
lugu peavad. Küll aga osutub 
see keeruliseks kui radade sis-
se suured jalajäljed vajutatak-
se. Kui raja loomise tehnikast 
rääkida, siis see ei ole nii lihtne 
tegevus nagu näiteks tee keet-
mine. Vastupidi, suusaradasid 
peab sisse sõitma kordi kolm 
ning neid peab laskma ka pisut 
settida enne kui need päriselt 
valmis on. Seetõttu rajataksegi 
neid reeglina öösiti. Kui juba 
ükskord on saavutatud ideaal-
sed lumeolud ja tugeva põhjaga 
klassikarada, siis oleks väga hea 
seda hoida. 

Tavaliselt on Eestis suusa-
hooaeg väga lühike. Enamikul 
juhtudel ainult paar nädalat ja 
vahel isegi lühemat perioodi. 
Seega pole ju väga hull, kui 
sellel ajal astute pisut oma 
trajektooris kõrvale ja jalutate 
koeraga mujal kui Valgeranna 
suusaradadel?

Maris Moorits
Vallalehe toimetaja

Valgeranna suusarajad ootavad 
sportima

Uue aasta algus on toonud ka 
meie laheäärsesse piirkonda 
talvisemad ilmad ning tervi-
sesportlased võivad jooksu-
tossud vahetada suusasaabaste 
ning suuskade vastu. Hiljutine 
lumesadu on võimaldanud ka 
Valgerannas rajatehnikaga 
peale minna ning terviserajad 
suusatamiseks sobivaks muuta.  
Pärnu abilinnapea Siim Suursild 
ütles, et Pärnu  linnavalitsus 
toetab terviseradadel suusata-
misvõimaluse pakkumist igal 
aastal ning ka käesolev aasta ei 
ole erand. „Kui ilmataat vähegi 
meiega koostööd teeb, siis on 
võimalus talverõõme nautida nii 
Valgerannas kui ka mujal“ ütles 
Suursild.  Kuigi Valgerannas on 
asukoha eripära tõttu harva ter-
ve raja ulatuses suusatamiseks 
head ja piisavalt paksu lumekihti 
võimalik saada, on just seesa-

ma asukoht ning rada ise oma 
metsaaluse ja lookleva iseloomu 
tõttu inimestele heaks vaheldu-
seks. Samuti on Valgeranna 
rada väljakutseks teiste Pärnu 
lähedal asuvate terviseradade 
kõrval. Valgeranna terviserajal 
on suusasõpradele mõeldes loo-
dud mitmekesise rajareljeefiga 
kolm ringi. Seikluspargi ja pro-
menaadi pool on 500 m ja 1 km 
valgustatud rajaosa, Villa And-
ropoffi poole ulatub aga raja 3 
km pikkune valgustamata osa. 
Lühemad rajad on jõukohased 
algajatele sportlastele ja lastele,  
pikemale rajale jääv tugev tõus 
Valgeranna luitele nõuab veidi 
rohkemat treenitust. Valgustatud 
rajaosal on hea sportida õhtuti 
peale tööpäeva lõppu, sest sõi-
ta saab päris hilja õhtuni välja. 
Tuled kustutatakse rajal iga päev  
alles 23.00. (KH)

Jõõpre kooli tegus poolaasta
Jõõpre koolis oli 2018. aasta sü-
gisest jõuludeni palju vahvaid te-
gemisi. Tublilt osalesid õpilased 
nii osavallas, Pärnu linnas kui 
vabariigis.

Pärnu linna ja maakonna 
koolidele korraldatud Gulliveri 
teatrimängus saavutasid I koha 
6. klassi õpilased Bia-Lotta 
Toomast, Marleen Kärner, 
Florence Loore Ritso, Andria 
Lubja, Eerika Sarapuu, Mia 
Mimi Mikko ja Angela Palu. 
Nemad võitsid peaauhinnaks 
teatrireisi Tallinnasse Nuku-
teatrisse ja Nukumuuseumi. II 

koha pälvisid 8. klassi õpila-
sed Hendrik Sepper, Karolin 
Mets, Pille-Riin Jaaniste, Mia 
Pransmann, Kaileen Kasemaa, 
Anne-Mai Mõttus, Meeri Mar-
lene Kivimäe. Võistkonnad said 
auhinnaks nii Endla teatri kui ka 
Rahva Raamatu kinkekaardid. 
Mõlemaid võistkondi juhendas 
õpetaja Helle Kirsi.

Võimlemisvõistlusel Pärnus 
võitsid I koha 4. klassi õpilane 
Karl Eerik Sarapuu ja 5. klas-
sist  Andrias Sepp. II koha või-
tis 3. klassist Kaspar Möldre ja 
5. klassist Randar Lepik. III 

koha võitis 5. klassi õpilane 
Matis Orav. Õpilasi juhendas 
õpetaja Marika Vahter.

Nii Pärnu piirkonnas kui 
vabariigis saavutas Dumle 
rahvastepalliturniiril I koha 
5. klassi võistkond koosseisus 
Remo Tomson, Marlon Lii-
varu, Randar Lepik, Marten 
Kärner, Marten Villem, Matis 
Orav, Andrias Sepp, Karl 
Eerik Karron. Õpilasi treenis 
õpetaja Marika Vahter.

I koha vabariiklikul aasta 
looma luulevõistlusel võitis 
Birgit Rehe õpetaja Gisela- 

Angela Aasa juhendamisel. 
Neile oli auhinnaks vahva loo-
dusmatk metsas koos Remo Sa-
visaarega.  Birgit osales edukalt 
ka 3. klasside “Nuputa” võist-
lusel, kus ta saavutas III koha, 
õpetajaks Gisela-Angela Aasa.

Pärnu linna Koidulauliku 
konkursil 5.–7. klassi arvestuses 
pälvis „Parima lugeja” aukirja  
Florence Loore Ritso, juhendas 
Helle Kirsi.

Uuel aastal jälle uue hooga 
edasi, et oleks „tibusid”, keda 
kevadel lugeda.

Ülle Vares

Gulliveri teatrimängu kaksikvõitjad: 6. klassi ja 8. klassi võistkonnad koos juhendaja 
H. Kirsi, mängujuht Jaak Kännu ja žüriiliikmete Ingomar Vihmari ja Anne-Ly Sovaga.

Birgit Rehe ilvese radadel, 
lugemas ette oma aasta 
looma võiduluuletust.

Linnavalitsus kingib Pärnu 
linna koolidele ja lasteaedadele 

õigekeelsussõnaraamatu
Haridus- ja Teadusministee-
rium kuulutas 2019. aasta 
eesti keele aastaks. Emakee-
leaastal kingib linnavalitsus 
kõikidele munitsipaalüldha-
riduskoolidele, huvikoolide-
le ja lasteaedadele uue „Eesti 
õigekeelsussõnaraamatu ÕS 
2018“.

Eesti keelest kui riigikeelest 
räägiti esimest korda 4. juunil 
1919. aastal vastuvõetud eel-
konstitutsioonilises aktis „Ees-
ti Vabariigi valitsemise ajutine 
kord“. Eesti keele ametlik rii-
gikeele staatus kinnitati 1920. 
aastal Eesti Vabariigi esimeses 
põhiseaduses.

„Pärnus tähistatakse ema-
keeleaastat erinevate sündmuste 
ja tegevustega, igas kuus on pla-
neeritud mõni konkurss, võist-
lus või olümpiaad, et tähtsustada 
ja väärtustada eesti keelt riigi-
keelena,“ rääkis linnavalitsuse 

üldhariduse peaspetsialist Virve 
Laube.

2019. aastal tähistatakse saja 
aasta möödumist ka esimese õi-
gekeelsussõnaraamatu „Eesti 
keele õigekirjutuse-sõnaraama-
tu“ ilmumisest. Saja aasta jook-
sul on Eestis välja antud kokku 
kaksteist õiguskeelsussõnaraa-
matut. Kolmeteistkümnendat 
numbrit kannab uus „Eesti õi-
gekeelsussõnaraamat ÕS 2018“, 
mis on kirjakeele normi aluseks 
alates 1. jaanuarist 2019.

„Õigekeelsussõnaraamatu 
100 aasta juubeli tähistamiseks 
kingib linn kõikidele munitsi-
paalüldhariduskoolidele, huvi-
koolidele ja lasteaedadele uue 
„Eesti õigekeelsussõnaraamatu 
ÕS 2018“, lisas Laube.

Pärnu linn soovib kõikidele 
pärnakatele head eesti keele 
aastat 2019! (KH)

aruvÄlja lasteaed 
ja lapsevanemad

tÄnavad mesinik

august rappi
magusa ja tervisliku
jÕulukingituse eestjÕulukingituse eest
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