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Audru Muuseum kutsub näitusele
Audru Muuseumil on suur rõõm 
teatada, et meie näitusesaalis saab 
näha kohaliku ema-poja duo joo-
nistuste näitust.

Jaunika ja Even on ema ja 
5-aastane poeg, kelle ühiseks suu-
reks hobiks on joonistamine. Ena-
masti kujutavad nad oma töödel 
loomi, kellel on märgata inimeste 
jooni. Lisaks ühendab neid range 
kokkulepe – ”Joonistame midagi, 
aga kunsti ei tee.”

Tegime kunstnikega ka väikese 
intervjuu.

Mis ajendas Teid kunstiga 
tegelema?

Even: Mulle meeldivad pliiatsid 
ja tahan kogu aeg proovida, kas ma 
oskan sama hästi joonistada nagu 
Youtubes näinud olen.

Jaunika: Minul on joonis-
tamine seotud heade emotsioo-
nidega. End rõõmsama tundes 
tekivad pildid ise silme ette ning 

püüan neid kuidagi paberile jääd-
vustada. Tindipliiatsiga mitu tundi 
mustrit ja detaile nokitseda on 
omamoodi teraapia.

Kas joonistamine on Teid ka 
rohkem ühendanud?

Jaunika: Jah, kindlasti. Vee-
dame koos palju aega ühise laua 
taga joonistades. Sellel ajal rää-
gime mitmetel teemadel, mis 
muidu argitoimetuste varju jääks. 

Mida soovitaksite neile, kes 
ei usu, et nad joonistada 
oskavad? 

Even: Natuke oskab igaüks 
joonistada. Lihtsalt mõnel läheb 
rohkem sassi kui teisel. Palju peab 
proovima lihtsalt.

Jaunika: Mina usun ka, et 
tegelikult oskab iga inimene joo-
nistada. Tuleb leida oma stiil, 
vabaneda hirmust ebaõnnestu-
mise ees. Kui on vahva idee, siis 

võib see vabalt olla edastatud väga 
naivistlikus stiilis. Unustades vor-
mid, varjud, anatoomia jne. Vaa-
tan pigem alati selliseid pilte, kui 
ideaalselt joonistatud lilli, mis ei 
jutusta mitte ühtegi lugu.

 
Miks peaks inimesed kindlasti 
Teie näitust vaatama tulema?

Even: Näitusel on lihtsalt nii 
ilusad pildid ja me ise oleme väga 
head kunstnikud.

Jaunika: Ehk inspireerib see 
teisigi. Ma ei pea ennast heaks joo-
nistajaks, aga pilte luues on alati 
nii hea tunne ja naeratus huulil. 
Usun, et külastajad saavad sellest 
osa.

Näitus jääb avatuks 15. juunini.
Näitusesaali on korraga lubatud 

kuni 3 külastajat ning maskikand-
mine on kohustuslik.

Raune Põllu 
Audru Muuseum

Uudiseid Aruväljalt 
Tervise Arengu Instituut on 
kuulutanud aprillikuu süda-
mekuuks ning sellest lähtu-
valt otsustasid MTÜ Aruvälja 
Suurküla Selts ja Aruvälja 
Noortetuba esitada esmakord-
selt kohalikule rahvale sam-
mude kogumise väljakutse. 
Väljakutse kestis terve april-
likuu ja selle aja jooksul oli 
vaja iga päev „Aruvälja liigub 
2021“ Facebooki gruppi pos-
titada vastava päeva alla pilt 
oma sammudest. Igal nädalal 
toimusid vahekokkuvõtted ja 
moodustati pingerida. Tore 
oli näha, kuidas sellisel viisil 
sammude postitamine tekitas 
lisaks sportlikule hasardile 
ka väikest konkurentsi ja iga 
nädal suutis nädala parima 
tiitli noppida erinev osaleja. 
Nädala parim sai auhinnaks 
Aili Elendi tikitud rätiku, 
millel oli ürituse tunnuslause 
„Liikumine on tervis“ ja 
võidunädalal astutud sammude 
summa.

Nädalate arvestuses tegi 
parima tulemuse Katrin 
Ojala, kes astus nädalaga 
252 373 sammu. Kuu parima 
tiitli sai endale Eneli Ojaste, 
kes võttis eeskujulikult osa 
kõigist kolmekümnest välja-
kutse päevast ja astus kokku 
739 870 sammu. 

Kõik osalejad olid väga 
tublid ja üheskoos sammuti 

kuu jooksul kokku 7 869 784 
sammu, mis teeb umbes 5509 
kilomeetrit.

Auhindadega toetasid veel 
Marital Ehitus OÜ, Hundisaun 
ja Valgeranna Seikluspark.

MTÜ Aruvälja Suurküla 
Seltsi poolt sai iga osaleja 
omale meeneks joogipudeli, 

mida on hea janu kustutami-
seks ka edaspidi jalutuskäiku-
dele kaasa võtta.

Suur tänu kõikidele osale-
jatele ja toetajatele!

Liikumine on tervis!
Uute väljakutseteni!

Helen Maripuu

Pildil vasakul peaauhinna võitja Eneli Ojaste ja paremal 
ürituse korraldaja Helen Maripuu
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Linn laseb uurida Pärnu randade merevett
Pärnu linnavalitsus tellis Pärnu 
linna randadele merevee tea-
dusuuringu.

Uuringus vaadeldakse 
Pärnu randades suvist madala 
rannikuvee seisundit ja tuvas-
tatakse võimalikud mikrobio-
loogilise reostuse allikad.

Linnavalitsus soovib uurin-
guga välja selgitada, mis põh-
justab merevees mikrobioloo-
giliste näitajate halvenemist 
ning uuring peaks andma 
vastuse, mida reostuse välti-
miseks ja vee kvaliteedi paran-

damiseks ette võtta.
Selleks jälgitakse merevee 

mikrobioloogilisi näitajaid 
(kolibakterid ja enterokokid), 
vee keemilisi parameetreid 
ning vee hapnikukontsentrat-
siooni, soolsust, pH taset ja 
temperatuuri.

Randades on uuringupe-
rioodil üleval kolm vaatlus-
punkti, mis paiknevad piki 
randu 500-800meetriste vahe-
dega.

Teadusuuringu viib läbi 
Tartu ülikooli Eesti mereins-

tituut mai keskpaigast kuni 
septembrikuu keskpaigani. 
Merevee proove võetakse sel 
perioodil analüüsimiseks 6-8 
korda. Võrdlusandmetena 
kasutab TÜ Eesti mereinsti-
tuut riikliku merekeskkonna 
sei rejaamadest kogutud 
seireandmeid.

Uuringu tulemused selgu-
vad novembri lõpuks.

Pärnu randade merevee 
uuring läheb maksma 29 190 
eurot. (KH)

Alates 2021. aasta 1. märtsist tuleb kõik 
küttesüsteemidega seotud toimingud kanda 

küttesüsteemide portaali
Tuleohutuse seaduse muuda-
tuse kohaselt peavad pottse-
pad ja korstnapühkijad alates 
2021. aasta 1. märtsist kõik 
küttesüsteemidega seotud 
toimingud kandma kütte-
süsteemide portaali. Enne 
1. märtsi tehtud tööde kohta 
antud pabertõendid kehtivad 
tähtajani ning neid portaali ei 
kanta. Küttesüsteemi omanik 
saab portaalist infot ainult 
enda küttesüsteemi hooldus- 
ja remonditööde kohta.

Päästeameti loodud kütte-
süsteemide portaal koondab 
edaspidi kõik pottseppade ja 
korstnapühkijate tehtud tööd. 
Küttesüsteemide portaali ees-
märk on omada ülevaadet 
Eestis kasutusel olevatest 
tahkeküttesüsteemidest ning 
nende ohutusest, vähendada 
küttekolletest alguse saanud 
tulekahjude ja neis hukkunute 
arvu.

„Kui seni on korstna-
pühkijad, pottsepad, klient 
ja Päästeamet omavahel 
suhelnud aktide, passide ja 
kirjavahetuse teel, siis tule-
ohutuse seaduse muudatuste 
jõustumisega muutub kütte-
süsteeme puudutav töökor-
raldus oluliselt kaasaegse-
maks,“ kiidab Päästeameti 
ohutusjärelevalve osakonna 
juhataja Tagne Tähe. „Kogu 
küttesüsteemide seisukorda 
puudutav teave kolib elekt-
roonilisse keskkonda – küt-
tesüsteemide portaali. See 
tähendab, et korstnapühkijad 
ja pottsepad hakkavad oma 

tehtud töödest, sealhulgas ka 
korras küttesüsteemidest, esi-
tama infot just portaali ning 
200 000 Eesti ahju, kaminat 
ja pliiti saab kaardistatud,“ 
selgitab Tähe.

Olgugi, et praegu edasta-
vad korstnapühkijad Pääste-
ametile infot ohtlike küttesüs-
teemide kohta ning pottsepad 
väljastavad küttesüsteemide 
passe, siis nii täpset ülevaadet 
ei ole Päästeamet küttesüstee-
mide seisukorra kohta varem 
omanud. Pottsepad ja korst-
napühkijad näevad portaalis 
ülevaadet tehtud töödest ning 
tegemata tööde intervallidest. 
Küttesüsteemi omanik saab 
samuti väga hea ülevaate enda 
küttesüsteemi korrasoleku ja 
puhastamise vajaduse kohta. 
Lisaks koondab portaal ka 
korstnapühkijate ja pottsep-
pade kontaktandmeid. Seega, 
kui on tarvis kutsuda korst-

napühkija, on võimalik õige 
inimene enda maakonnas 
kiiresti üles leida.

Küttesüsteemide portaali 
on võimalik kasutada veebib-
rauserites Google Chrome või 
Mozilla Firefox. Demo kesk-
kond on loodud õppe-eesmär-
gil ning seal sisestatud aktid 
ja ettepanekud ei kandu üle 
avalikuks kasutuseks mõel-
dud küttesüsteemide portaali.

1. märtsil 2021. a jõustub 
tuleohutuse seaduse muuda-
tus, mille eesmärk on suu-
rendada Eestis tuleohutute 
objektide hulka, teadvus-
tada inimestele nende endi 
vastutust tuleohutusnõuete 
täitmisel, vähendada tules 
hukkunute arvu ning luua 
senisest paindlikumad või-
malused avaliku ja erasektori 
koostööks.

Päästeamet

Konkurss Kaunis Kodu 2021
Audru osavald kuulutab 
välja juba traditsiooniks 
saanud heakorrakonkursi 
Kaunis Kodu. Kui teil on 
silma jäänud mõni kau-
nilt haljastatud kodu meie 
osavallas või soovite enda 
koduaia ise esitada konkur-
sile, siis andke sellest teada 
e-postiga priit.annus@
parnu.ee või helistage tele-
fonil 444 8170. Kandidaadi 
esitamisel palume kindlasti 
lisada esitatava kinnistu 

aadress, võimalusel ka mei-
liaadress ja telefoninumber. 
Kauni Kodu konkursi kan-
didaate saab esitada kuni 
28. juunini 2021.

Soovitame kandidaadi 
esitamisel anda sellest teada 
ka kauni koduaia omani-
kule. 

Ootame kandidaatide 
järgmistes kategooriates:

1. Eramu krundi suuru-
sega kuni 2000 m²;  

2. Eramu või talumajapi-

damine krundi suurusega 
üle 2000 m²; 

3. Korterelamud;
4. Sotsiaal-, äri- ja toot-

misettevõtted.
Konkursi komisjon 

külastab kõiki üles antud 
aedu ja preemiad parimatele 
antakse üle Audru osaval-
lapäevadel.

Priit Annus
Audru osavallakeskuse 

juhataja

Küttesüsteemide portaal – 
https://kuttesusteem.paasteamet.ee/login
Vaata täpsemat informatsiooni – 
https://www.rescue.ee/et/kuettesuesteemide-seadustamine 

Eestimaa Talupidajate Keskliit ootab esitama 
kandidaate Parima Talu konkursile

Pea kolmekümneaastase 
traditsiooniga Parima talu 
valimise konkurss toimub 
ka sel aastal. Talunikke 
oodatakse oma kandida-
tuuri üles seadma kuni 20. 
juunini. 

“Peretalud on Eesti põl-
lumajanduse selgrooks ning 
väga olulisel kohal kogu 
maaelu edendamisel,“ ütles 
Taluliidu tegevjuht Kerli 
Ats. „Parima talu konkurss 
on hea võimalus seda tead-
vustada ja hinnata,“ lisab 
Ats ning kutsub üles talu-

pidajaid oma kandidatuuri 
esitama. „Konkursile võib 
esitada ka oma naabri  või 
mõne muu talu, mis on 
avalduse täitjale silma paist-
nud,” täiendab ta. „Oluline 
on, et tublid talupidajad ei 
jääks märkamata.“ 

Nii nagu eelnevatelgi 
kordadel ,  oodatakse 
talusid kandideerima 
kolme kategooriasse: 
Parim tootmistalu, Parim 
alternatiivtalu ning Parim 
noortalunik. Kandideerida 
saab kuni 20. juunini ning 

kandideerimisavaldus on 
leitav www.taluliit.ee. 

Parimad talud kuulu-
tatakse välja sügisel ning 
neid valitakse tänavu juba 
28. korda. Parima talu kon-
kursi põhitoetajaks on Maa-
elu Edendamise Sihtasutus. 
Auhinnafondi panustavad 
Kalev Spa Hotell ja Vee-
keskus, Postimees Maa Elu, 
Maaleht ja Alexela.

Lisainfo:  
Kerli Ats

Tel: +372 5647 5660

Audru osavalla Aasta õpetaja 
Audru osavald ootab kan-
didaate osavalla Aasta 
õpetaja ja lasteaiaõpetaja 
valimiseks. 

Kandidaatide esitamise 
vormid ja lisainfo leiab 
Audru osavalla veebilehelt 
www.audru.ee.

Ettepanekuid Aasta 
õpetaja tiitli omistami-
seks ootame hiljemalt 10. 

juuniks e-posti aadressile 
linnavalitsus@parnu.ee 
või Pärna allee 7, 88301, 
Audru alevik, Pärnu linn.

Tunnustuse omistamise 
eesmärgiks on tähtsustada 
õpetaja rolli ning tunnus-
tada Audru osavalla koolide 
ja lasteaedade õpetajaid, 
kelle töö ja isiklik eeskuju 
on kaasa aidanud noorte 

kujunemisele mitmekülg-
selt arenenud isiksusteks 
ning kelle tegevus on posi-
tiivselt mõjutanud Audru 
osavalla arengut. Audru 
osavalla Aasta õpetaja tiit-
lite omistamise otsustab 
Audru osavallakogu. 

Priit Annus
Audru osavallakeskuse 

juhataja

Confido avab Pärnus uue koroonaviiruse 
antigeeni testimispunkti

12. mail avati uus antigeeni 
testimispunkt Pärnus Port 
Artur 1 keskuses. Anti-
geeni testid on mõeldud 
reisieelseks testimiseks, et 
välistada ägeda COVID-19 
viirusnakkuse edasikandu-
mist.

Pärnus Hommiku 2 aad-
ressil asuv testimispunkt 
on alates 12.05 avatud iga 
päev kell 10–18. Teenus on 
mõeldud reisimiseks riiki-
desse, mis aktsepteerivad 

sisenemisel antigeeniteste. 
Test koos tõendiga eelnevalt 
broneeringu teinud klienti-
dele maksab 49 € ning ilma 
broneeringuta klientidele 
65 €.

„Testi tegemiseks tuleks 
kindlasti aeg ette bronee-
rida, et vältida inimeste 
kogunemist  test imis-
punkti järjekordades. Et 
motiveerida inimesi testi 
aega ette broneerima ja 
tagada seeläbi turvaline 

testimiskogemus, oleme 
eelbroneeringuga klien-
tidele kehtestanud sood-
sama testi hinna. Testi aja 
ettebroneerimine muudab 
testimispunktis käimise 
kliendile ka ohutumaks ja 
mugavamaks,“ ütles Con-
fido testimispunktide koor-
dinaator Liis Ader. Testi 
aja saab broneerida https://
www.confido.ee/koroona-
viiruse-testimine. (KH) 



Lk 3Audru leht - Mai 2021

Jõõpre Kooli õpilaste kingitus 
Lavassaare lasteaiale

Igal aastal on Jõõpre Kooli 
õpilased teinud loovtööde 
raames omaloomingulisi 
kingitusi Jõõpre Koolile 
ja lasteaiale. Tänaseks on 
Jõõpre Kool aga laienenud 
Aruväljale ja Lavassaarde. 
Nii on meil plaanis ka oma 
kingitustega jõuda nende las-
teaedade lasteni. Sellel keva-

del valmibki Jõõpre Kooli 8. 
klassi nelja tubli ja andeka 
tüdruku loovtööna õpetaja 
Ivi Suti juhendamisel kahe-
kümne ruutmeetri suurune 
seinamaal kevadpeo kingi-
tusena Lavassaare lasteaiale.

Mati Sutt
Jõõpre Kooli direktor

Loovtöölised vasakult: Florence Loore Ritso, Mia-Lotta 
Toomast, Delia Saarman, Angela Palu

Audru Lasteaed tänab
27. aprilli päev algas Männi-
tuka lasteaias nagu tavaliselt, 
kuid ehmatus oli suur kui 
mõne tunni pärast tuli sok-
likorrusel vastu 10 cm jagu 
vett.

Appi, appi, kust alustada?
Esimene, kellelt alati abi 

küsime, on Peeter Viik. Nii ka 
seekord. Peeter selgitas välja, 
milles on asi ja organiseeris 
kohe ka meid aitama Puurkae-
vumeistrid OÜ. Täname neid, 
et nad korraldasid  oma töö 
ümber ja kiiresti meie juurde 
jõudsid. Eriline tänu kahele 
mehele – Tauri Intsarile ja 

Valjo Vahtramäele, kes Te 
kiiresti ja professionaalselt 
tegutsesite ja remondi järg-
selt väga korras õueala maha 
jätsite. Tänaseks on sellel lõi-
gul ka asfalt taastatud. Super!

Meid ajendas seda lugu 
kirjutama suur tänutunne kõi-
gile, kes meid aitasid ja olid 
valmis lohutuseks ka meie 
kätt hoidma. Ootaja aeg on 
ju pikk.

Jekaterina Kuru 
Audru Lasteaia direktor 

Aili Rehe 
Audru Lasteaia 

majandusjuhataja

Siberi neiu tuli Audru Noortekeskusesse vabatahtlikuks 
Minu nimi on Angelina, 
kuid mind kutsutakse roh-
kem Linaks. Olen sooja 
südamega Siberi neiu, kes 
tuli Euroopa Solidaarsus-
korpuse toel Eestisse, et olla 
11 kuud vabatahtlik Audru 
Noortekeskuses. Ta tegeleb 
igapäevaselt noortega ning 
viib läbi erinevaid mänge ja 
meisterdamistöötubasid.

Kui keegi paluks mind 
ennast kirjeldada ainult 
kolme sõnaga, siis oleksid 
need ilmselt multikultuurne 
rändaja, õpetaja ja algatus-
võimeline. Oma suurteks 
huvideks pean suhtlemist 
erinevates kultuuriruumi-
des, rahvusvahelisi projekte, 
noorte motiveerimist, hari-
dust ja kunstilisi tegevusi. 
Lisaks olen väga pühendu-
nud inglise ja vene keele 
õpetaja. Olen avatud kõigile 
uutele asjadele ning tunnen, 
et alati on elus kuhugi poole 

liikuda ja midagi, mida 
õppida.

Nagu eelnev tekst vihjab, 
siis olen kirglik reisija ja 
naudin seda, kui saan oma 
sihtkohtadega süvitsi tutvuda 
(kultuur, tavad, kunst, keel 
jne). Sellel põhjusel olengi 
võimalikult palju haaranud 
kinni erinevatest võimalus-
test elada, õppida, töötada 
ja olla vabatahtlik paljudes 
kohtades üle maailma. Minu 
elu ja projektid on selle aja 
jooksul viinud mind näiteks 

Hiinasse, USA-sse, Ing-
lismaale jne. Olen endale 
reisidel loonud ka väikese 
harjumuse või hobi. Nimelt 
püüan ma igast uuest kohast 
endaga kaasa võtta kas linna 
või mingit spetsiifilist kohta 
tutvustavaid voldikuid või 
postkaarte, meenutamaks 
reise ning neid hetki, mida 
sellel ajal kogesin. Enamasti 
saadan ma ka reisi ajal post-
kaarte oma sõpradele, et 
jagada oma emotsioone ka 
nendega. Antud hetkeks on 
mul tekkinud juba päris suur 
kollektsioon ja tänu võimalu-
sele tulla Eestisse, saan ma 
lisada oma kogusse midagi 
ka Eestist. 

Hobidest on mulle kõige 
südamelähedasem kõik, 
mis puudutab kunsti. Võik-
sin lõputult õppida, rääkida 
ja teha kõike loomingulist 
ja sellega seotut. Just kogu 
kunsti loomine ja selle õpeta-

misprotsess on mulle endale 
väga tähendusrikas. Tihti-
peale ongi kogu see prot-
sess ise kõige põnevam osa 
ja annab palju inspiratsiooni 
nii mulle kui inimestele minu 
ümber. Ühtlasi naudin ma 
tantsimist, loodust, pikki 
jalutuskäike, matkamist ja 
ujumist. 

Eestis vabatahtlikuks 
olemine annab mulle väga 
hea võimaluse saada osa 
rahvusvahelisest kogukon-
nast, kus noored jagavad 
samasuguseid väärtusi nagu 
mina. Soovingi endale esi-
tada väljakutseid ja õppida 
võimalikult palju uusi asju. 
Olla vabatahtlik rahvus-
vahelises programmis on 
küll väljakutseid täis, kuid 
annab imelise võimaluse, et 
ise kasvada ning läbi oma 
kogemuste aidata seda teha 
ka teistel. 

Angelina Skibinskaya

Hea raamatusõber!
Anname teada, et Audru, 
Lavassaare ja Jõõpre raama-
tukogust laenutatud raama-
tuid ja ajakirju on võimalik 
nüüdsest tagastada ka ajal, 
mil raamatukogu on suletud. 

Raamatud saab panna 
tagastuskastidesse, mis asu-
vad raamatukogude peaukse 
juures, Jõõpres sisehoovi pool 
asuva ukse juures.

Ootame teid ikka raamatu-
kogudesse, samas loodame, 
et tagastuskast teeb teavikute 
tagastamise lihtsamaks neile, 
kel muidu raamatukokku 
jõudmiseks aega napib.

Tagastuskasti tühjenda-

takse raamatukogu lahtiole-
kuaegadel. Teaviku laenutaja 
tuvastatakse teavikul asuva 
vöötkoodi abil. 

Jõõpre Raamatukogu

PÄEVAKAVA Kell 11.00 jalutuskäik koos perenaisega – „ Maitse- ja 
ravimtaimed aias ning aia taga“ – tasuta

 Kell 12.00 Maria Palusalu – Palusalu Aiad OÜ praktiline 
koolitus “Püsilillepeenra hooldus koos peenraserva rajamisega” 
– hind 15 eurot ja kestab kuni üks tund

 Kell 13.00 jalutuskäik koos perenaisega – „ Maitse- ja 
ravimtaimed aias ning aia taga“ – tasuta

Avatud on ürdiaia kohvik maitsvate suupistetega, talupood ja maitse-, lõhna- ja 
ravimtaimede müügiplats. Lisainfo tel 5625 3075 või www.tammetalu.eu

Tamme talu ürdiaia 
lahtiste uste päev 
12. juuni 2021
Külastusaeg 10.00 – 15.00

Kapteni Talu

Asukoht: Kapteni talu, Lindi küla, Pärnu, Pärnumaa.
Lisainfo: Haidi 513 4683 või vaata Facebookist Kapteni Talu

9. juuli kell 19.00 Indrek Taalmaa pü stijala-
komö ö dias “Parimad palad – parimad ajad”

20. august kell 18.00 I Am Love – elektroonilise muusika üritus

21. august kell 19.00 Koit Toome akustiline kontsert

Avatud Kapteni kalakohvik N-L 12-20 ja P 12-18. 
Lisaks on meil veel paadi ja vesiratta laenutus.
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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

Tel. 505 9868

Õnnitleme 
vastsündinuid!
SUSANNAH KRONBERGS  05.04.2021
ADRIANE KUUSEMETS  12.04.2021
KRITY BERGGRÜNFELDT  22.04.2021
GRIT TUUL  30.04.2012
CASPER MARTEN ANGER  30.04.2021
CHRISTOPHER MARTEN 
ANGER  30.04.2021
ISABELLA JUHANSON  30.04.2021
RAMON PALU  01.05.2021
MARKUS BIRK  03.05.2021
KAILEEN KILLING  11.05.2021

Uruste Issanda Taevaminemise kirikus 
13.06.2021 kell 10.00 liturgia.

Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirikus 
27.06.2021 kell 10.00 liturgia.
27.06.2021 kell 12.00 Jõõpre kalmistul üldine hingepalve, 
surnuaiapüha.

Info telefonidel:  Preester Agaton Paalberg 5384 1350, 
 Helju Holm 5196 8992

KIRIKUTEATED

AUDRU APTEEGI LAHTIOLEKUAJAD 
Alates 01.05.2021 on muutunud Audru apteegi 
(Pärna allee 7 Audrus) lahtiolekuajad:
Esmaspäeval  9.00-18.00
Teisipäeval  9.00-15.00
Kolmapäeval ja neljapäeval  SULETUD
Reedel  9.00-15.00

Kuidas alustada kompostimist
Kompostimine on suurepä-
rane võimalus anda uus elu 
köögis ja aias tekkivatele bio-
jäätmetele. Ent kui keeruline 
on kompostimine ja kuidas 
sellega alustada?
Kompostimine on lihtne, sel-
lega saab hakkama igaüks. 
Pisut hoolt ja tähelepanu ning 
tulemuseks on puhas ja toitai-
neterikas muld, mis sobib kasu-
tamiseks aiamaale, lillepeen-
rasse ja toalilledele. Seejuures 
ei ole vähem oluline, et sõltu-
valt leibkonna harjumustest 
võib kompostides vähendada 
enda tekitatavat prügi lausa 
poole võrra.

Kompostimise A ja O
Hea komposti tegemisel on olu-
line materjalide ehk toitainete 
õige tasakaal. Kõige parem 
kompostisegu on selline, mis 
koosneb enam-vähem pooleks 
lämmastikurikkast rohelisest 
lehematerjalist (värskelt nii-
detud muru ja toidujäätmed) 
ning süsinikurikkast kiulisest 
puitunud materjalist (kuivanud 

lehed, oksaraod, majapidamis-
paber). Hea oleks jälgida, et üks 
kompostimaterjal ei hakkaks 
domineerima. 

Elutegevuse toimimiseks 
kompostis on vaja õhku ja 
niiskust – liiga tihe ja märg 
kompost hakkab mädanema 
ning haisema. Õhulisust aita-
vad luua näiteks oksad, muld, 
turvas ja hein. Liigne kuivus ei 
lase kompostimisprotsessil käi-
vituda. Vähemalt korra aastas 
tasuks komposti õhutada ehk 
korralikult läbi segada. 

Õige koha leidmine
Kompostikasti asukohaks 
tuleks valida päikese- ja tuule-
varjulisem aianurk ning vältida 
madalamaid kohti, sest kom-
posti ei tohi valguda liigset vih-
mavett. Tuleb silmas pidada, 
et kompostikast oleks kergesti 
ligipääsetav aiakäruga ja selle 
juurde pääseks ka talvisel ajal. 

Erinevad abivahendid ja 
viisid kompostimiseks
Sõltuvalt sellest, kes elad linnas 

või maal, eramajas või korte-
relamus, omad suurt aeda või 
jagad aianurka naabritega, saad 
leida enda jaoks sobivaima 
kompostimise viisi.

* Kompostihunnik ehk -aun 
– ei ole tarvis kompostikasti 
ehitada ega soetada, küll aga 
tuleb arvestada, et komposti-
hunnik loomadele ja lindudele 
liialt ahvatlev ei oleks.

* Lahtine (või kaanega) 
kompostikast – võimalik ise 
ehitada ning olemasolevaid 
materjale taaskasutada. Talgu-
veebist leiad soovitusi, kuidas 
endale 2-kambriline kompos-
tikast ehitada.

* Kinnine komposter – alga-
jale kompostijale kõige kiirem 
ja lihtsam viis algust teha. 
Kompostreid on müügil eri-
nevas suuruses ja hinnaklassis.

* Kiirkomposter – saadaval 
kaubanduses ning valmistatud 
lisasoojustusega, et muld paari 
kuuga valmis saaks.

* Trummelkomposter – 
kompostris on trummel, mida 
saab pöörata ümber horison-

taal- või vertikaaltelje. Kom-
poster on küll kahjurite eest 
hästi kaitstud, aga orgaanilisi 
jäätmeid ei tohiks lisada pide-
valt, vaid neid tuleb koguda ja 
oodata, kuni esimene kogus 
on komposteerunud. Võrrel-
des kompostikastiga valmib 
kompost kiiremini.

* Vermikomposter – spet-
siaalsete kompostiussidega 
toimiv lahendus ja mõeldud 
ruumis kompostimiseks.

* Bokashi-süsteem – 
bokashi tähendab jaapani kee-
les orgaanilise aine fermentee-
rimist ehk hapendamist ning 
sobib hästi tubaseks kasuta-
miseks. Vaja läheb kaht (soo-
vituslikult kraaniga) bokashi 
ämbrit, labidakest jäätmete 
tihendamiseks, mõõdutopsi 
jäätmemassi annuste võtmiseks 
ja tassi vedeliku jaoks. 

Tähelepanu! Uuri kindlasti 
omavalitsuse jäätmehooldus-
eeskirja, enne kui valid sobiva 
kompostimise viisi.

Allikas: 
www.teemeara.ee

Mida peaks teadma Pärnu linna kalmistutel toimetamisest
Matuse korraldamine pole asi, 
millele peaksime igapäevaselt 
mõtlema. Kui see hetk on käes, 
aitavad leinajat ärasaatmise 
korraldamisega tavanditeenu-
seid pakkuvad ettevõtted.

Küll aga tasub meil kõigil 
teada seda, kuidas kalmistul 
toimetada, mida seal silmas 
pidada ja kuidas omandada 
hauaplats.

Pärnu linnavalitsuse lin-
navara- ja heakorrateenistuse 
heakorraspetsialist Piret Unn 
ütleb, et lähedase matmiseks 
tuleb omastel esimese asjana 
selgeks teha, kas perekonnal 
on mõnel Pärnu linna surnu-
aial hauaplats.

Linna territooriumil on 
ühtekokku 14 kalmistut, neist 
kolm asub Audru osavallas 
(Audru, Jõõpre ja Uruste sur-
nuaed), Tõstamaa osavallas 
on surnuaedu viis (Tõstamaa, 
Kastna, Seliste, Kõpu ja Tõhela 
kalmistu), Paikuse osavallas 
üks ning keskuslinn Pärnus 
viis surnuaeda (on Alevi, Vana-
Pärnu ja Metsakalmistu ning 
linna oma on ka Häädemeeste 
valda jääv Uulu surnuaed. Pär-
nus asub ka Vana kalmistu, ent 
sinna enam ei maeta).

 
Hauaplatsi 
kasutusleping
Kui hauaplats on olemas, 
saab selgitada, kes seda kasu-
tab ja kellel on õigus sinna 
matta. Hauaplatsi kasutajaks 
loetakse omakseid, kes on 
korraldanud esimese matuse, 
nende puudumisel aga isik, kes 
hauaplatsi reaalselt kasutab 
(mõeldud on siiski lähisugulast, 
mitte võõrast inimest).

Kindlaks tuleb teha seegi, 
kas kellelgi perest on olemas 

hauaplatsi kasutusleping.
Kõigi nende asjaolude väl-

jaselgitamiseks tuleb pöörduda 
kalmistuvahi poole. Kalmistu-
vahtide kontaktid leiab Pärnu 
linna kodulehelt. Hauaplatsi 
kasutajate andmeid saab kont-
rollida ka kalmistute veebire-
gistris kalmistud.ee.

„Siinkohal panekski ini-
mestele südamele, et kui nad 
teavad, et neil on mõnel Pärnu 
kalmistul hauaplats, peavad 
nad sõlmima hauaplatsi kasu-
tuslepingu. Jahmatus võib olla 
päris suur, kui matuseid kor-
raldades ilmneb, et hauaplats 
peaks vist ammusest ajast ole-
mas olema, aga keegi perest ei 
tea enam, et täpselt kus. Seda 
tuleb paraku ette, et kusa-
gil justkui oleks perekonnal 
hauaplats, ent tegelikkuses on 
kalmukoht olnud aastaid hool-
damata ning sel puudub kehtiv 
kasutusleping. Võib juhtuda ka 
nii, et perekond ei olegi enam 
selle hauaplatsi omanik ning 
pikalt hooldamata seisnud 
hauaplats on antud kellelegi 
teisele,“ tõdeb Unn. 

Hauaplatsi kasutuslepingu 
taotluse saab vormistada kal-
mistuvahi juures või siis täites 
taotluse kalmistute veebiregist-
ris kalmistud.ee, misjärel saa-
dab linnavara- ja heakorratee-
nistus taotluse esitajale lepingu 
allkirjastamiseks elektroonili-
selt e-posti.

Lepingu sõlmimine ja 
hauaplatsi kasutusse andmine 
on tasuta. Esimest korda sõl-
mitakse kasutusleping 15 aas-
taks, seejärel saab lepingut 
pikendada.

Lepingu sõlminud isik vas-
tutab hauaplatsi kasutamise ja 
korrastamise eest ning tal on 

õigus saada ise maetud sellele 
hauaplatsile.

 
Matus tuleb registreerida
Oluline on teada sedagi, et kal-
mistuvahi juurde pole põhjust 
pöörduda mitte ainult and-
mete kontrolliks või hauaplatsi 
lepingu sõlmimiseks, vaid ka 
matuste korraldamiseks.

Heakorraspetsialisti selgi-
tust mööda unustavad inimesed 
ära, et enne lähedase ärasaat-
mist tuleb matus registreerida. 
Registreerimata matus on eba-
seaduslik ja karistatav.

„Matus, ükskõik kas kirstu- 
või urnimatus, tuleb kalmistu-
vahi juures registreerida vähe-
malt kaks päeva enne matuse 
toimumist ja selleks peaks lah-
kunu lähedased ise surnuaiale 
kohale minema. Siis saab koos 
kalmistuvahiga hauaplatsi üle 
vaadata ja leppida kokku haua-
koha matusteks ette valmista-
mise,“ täpsustab Unn.

 
Kalmistu heakord
Üleüldse tuleb surnuaeda 
külastades ja seal toimetades 
pidada kinni kalmistu heakor-
rareeglitest.
Näiteks ei tohi kalmistule võtta 
kaasa koera.

„Koerad jooksevad üle 
hauaplatside, teevad sinna 
oma hädad, kraabivad ja 
püherdavad. Ei ole meeldiv 
tulla hauaplatsile, kui seal on 
koera väljaheited ja plats on 
segi kraabitud,“ ütleb Unn.

Autoga sõitmine on kalmis-
tutel keelatud. Loa siseneda 
autoga surnuaeda saavad üks-
nes suuremate heakorratöödega 
seotud masinad ning erivaja-
dustega ja liikumisraskustega 
inimesed.

Ühtegi hauaplatsile ette-
jäävat puud ei tohi maha võtta 
ilma kalmistuvahiga läbi rää-
kimata.

Oma lähedaste hauda koris-
tades peab ära riisuma ka haua-
platside vahekäigud ning viima 
surnuaial kokku kogutud riis-
med ja prügi selleks ettenähtud 
kohta. Küünlad, lillepotid jms 
tuleb panna haljastusjäätmetest 
eraldi selleks ettenähtud kon-
teinerisse.

Heakorraspetsialisti sõnutsi 
tunnevad paljud inimesed 
huvi vanade kasutusest väljas 
metallristide vastu ja soovivad 
neid ka oma hauale saada. Kes 
soovib oma lähedaste kalmule 
metallristi, võib seda küsida 
kalmistuvahi käest.

„Pärnu surnuaedades on 
palju peremehetuid metallriste, 
mis on inimeste teadmatusest 
hauaplatsilt minema visatud. 
Meil oleks väga hea meel, kui 
keegi soovib omanikuta risti 
oma platsil kasutada. Samuti on 
meil betoonposte, mida saaks 
kasutada kalmu piirdeposti-
dena, ja on ka postide vahele 
käivaid kette. Oluline on, et 
kogu selline väljaantav hauain-
ventar jääb samale kalmistule. 
Kuna enamus Pärnu linna kal-
mistuid on muinsuskaitse all, 
siis ise ühtegi risti, posti, ketti 
jm hauaplatsidelt eemaldada ei 
tohi,“ selgitab Unn.

Audru, Uruste ja Jõõpre 
kalmistuvaht on Liivia Äke,  
5302 7075, audrukalmistud@
haldusteenused.ee

 Lisainformatsioon:
Piret Unn

Pärnu linnavalitsuse 
heakorraspetsialist

444 8309, 574 50054
piret.unn@parnu.ee

VANA KOOLI KOHVIK 
OLEME AVATUD T-P

T-N 7.00-19.00
R-P 7.00-21.00

HOMMIKUSÖÖK 7.00-10.00

29. mai kell 17.00 Salongiõhtu
Marek Sadam ja Tõnu Laikre

Ilusa elu laulud
Pilet 15.-, lapsed alates 16 a 5.-

5. juuni nostalgiahullude kokkutulek 
kell 11.00-18.00

Meeleolu loovad Manijapoisid
Osta, müü, vaheta, oksjon

Kohamaks lauaga 10.-
Pilet 5.-

13. juuni kell 19.00 Salongiõhtu
Diana Klas ja Triin Lellep

Pilet 15.-, lapsed alates 16 a 5.-

19. juuni kell 18.00 Suvehaku aiapidu
Valvo Valgur ja Moosekandid 

 
4. juuli kell 19.00 Salongiõhtu

Siiri Sisask

17. juuli kell 11.00-17.00
Kohvikute külatee

Kabristes, tuule teel
Meeleolu loovad Valvo Valgur ja Moosekandid, 

Andri Lobjakas jt.




