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Naisettevõtja auhind tuli 
Audru osavalda

EVEA (Eesti Väi-
keste ja Keskmis-
te Ettevõtjate As-
sotsiatsioon) valis 
äsja Ettevõtluse 
juubelikonverent-
sil juba 15 aastat 
toimunud konkur-
si Ettevõtlik Vaim 
2018 võitjad, keda 
võib iseloomustada 
lisaks majandusli-
kule edukusele ka 
kui aktiivseid ja 
sotsiaalset vastu-
tust kandvateks 
ettevõtjateks. 

Konkursi parima 
naisettevõtja tiitli 
pälvis OÜ Edels-
tein Audru vallast, 
firma juhatuse esimees on 
Merle Laidro. Edelstein on 
kivitasapindu tootnud 2004. 
aastast. Need valmivad pea-
miselt graniidist, marmorist 
ja paekivist. Edelstein oli 
nominent aasta pereettevõtte 
kategooriaski.

“Meil oli väga raske teha 
valikuid, sest enamus kandi-
daate olid tugevad või väga 
tugevad ning esindasid väga 
erinevaid valdkondi – põllu-
majandusest muusikatööstu-
seni. Lisaks majanduslikele 
näitajatele hindasime ka ette-
võtjate ühiskondlikku aktiiv-
sust ja sotsiaalset vastutust. 
Tegelikult vääriksid need kõik 
auhinda ning soovin õnnitleda 
kõiki konkursil osalejaid nen-
de saavutuste puhul!” kom-
menteeris EVEA president 

Heiki Rits.
Üle 99 protsendi Eesti 

ettevõtetest kuulub kehtiva 
definitsiooni kohaselt väi-
keste ja keskmiste ettevõtete 
hulka. Seega sellest, kuidas 
läheb kõigil neil ettevõtetel, 
sõltub suures osas ka see, kui-
das läheb Eesti majandusel. 
EVEA nendib kahetsusega, 
et vaatamata sellisele olulise-
le kaalule Eesti majanduses 
on väikeettevõtete tunnus-
tamine eduka tegutsemise 
eest jäänud seni äärmiselt 
tagasihoidlikuks. EVEA on 
otsustanud selle ükskõiksu-
se murda ning kuulutab juba 
alates 2013. aastast iga aasta 
välja konkursi „Eesti Ette-
võtlik Vaim” leidmaks aasta 
edukaimad väikeettevõtted 
kuues kategoorias. (KH)

RIIGIKOGU VALIMISED
Riigikogu valimised toimuvad 03. märtsil 
2019.

Audru osavalla territooriumil on 4 
valimisjaoskonda:

•	 valimisjaoskond nr 13 – Pärnu 
Maksimarket, Haapsalu mnt 43, 
Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu 
maakond;

•	 valimisjaoskond nr 14 – esimesel ja 
teisel eelhääletamise päeval (25. ja 
26. veebruaril) ja valimispäeval 
Jõõpre rahvamaja, Aisa tee 2, 
Jõõpre küla, Pärnu linn, Pärnu 
maakond; kolmandal eelhääle-
tamise päeval (27. veebruaril) 
Lavassaare lasteaed, Võidu tn 1, 
Lavassaare alev, Pärnu linn, Pärnu 
maakond;

•	 valimisjaoskond nr 15 – Audru 
osavallakeskuses, Pärna allee 7, 
Audru alevik, Pärnu linn, Pärnu 
maakond;

•	 valimisjaoskond nr 16 – Lindi rah-
vamaja, Lindi küla, Pärnu linn, 
Pärnu maakond

Valimiste korraldust puudutava infoga 

saab täpsemalt tutvuda Pärnu Linnavalit-
suse kodulehel www.parnu.ee /Riigikogu 
valimised.

Valijatel on võimalus oma kodaniku-
kohust täita mitmel viisil:

•	 Valija saab alates 21. veebruari 2019 
kell 9.00-st kuni 27. veebruari kell 
20.00-ni hääletada ööpäevaringselt 
elektrooniliselt Vabariigi Valimisko-
misjoni veebilehel www.valimised.
ee. 

•	 Valija saab 21. veebruarist kuni 24. 
veebruarini eelhääletada maakon-
nakeskustes riigi valimisteenistuse 
määratud jaoskonnas. Pärnu maa-
konnas on selliseks valimisjaos-
konnaks Pärnu Kaubamajakas asuv 
valimisjaoskond nr 10.

•	 Valija saab eelhääletamisepäevadel 
s.o 25 veebruarist kuni 27. veebrua-
rini hääletada ka väljaspool eluko-
hajärgset valimisjaoskonda.

•	 Väljaspool elukohajärgset valimis-
jaoskonda hääletab valija siis, kui 
tal puudub valimiste päeval või eel-
hääletuse ajal võimalus hääletada 

elukohajärgses valimisjaoskonnas.
•	 Audru osavallas on selliseks valimis-

jaoskonnaks Pärnu Maksimarketis 
asuv valimisjaoskond nr 13.

•	 Eelhääletamise päevadel on võima-
lik hääletada ka n.ö oma elukoha-
järgses valimisajoskonnas.

•	 Valimispäeval, 03. märtsil, on või-
malik hääletada oma elukohajärgses 
valimisjaoskonnas ning juhul kui 
valija tervisliku seisundi või mõne 
muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa 
hääletada valimisjaoskonnas, ka 
kodus. Kodus hääletamiseks tuleb 
linnavalitsusele või elukohajärg-
sele jaoskonnakomisjonile esitada 
kirjalik taotlus hiljemalt 3. märt-
sil kl 14.00. Taotluse võib eluko-
hajärgsele jaoskonnakomisjonile 
esitada valimispäeval 9.00-14.00 
ka telefoni teel.

Tiina Roht
Pärnu linna valimiskomisjoni 

esimees

Tublid kultuuritegijad ja parimad sportlased said pärjatud
26. jaanuaril toimus Audru Spordikeskuses 
Audru osavalla kultuuri- ja sporditegijate 
tänuõhtu. Audru osavallakeskuse juhataja 
Priit Annus ja osavallakogu kutsusid tänu-
õhtule meie piirkonna kultuurielu rikasta-
jad ja säravad sporditegijad, kelle üle on 
meil kõigil põhjust uhkust tunda. 

Meie kultuuritegijad ja külaseltsid on 
korraldanud palju toredaid üritusi: Võilille-
festival, Meie Küla Pidu, Osavallapäevad, 
Lavassaare vanavaralaat ja pasunakooride 
ülevaatus, Kirsi talu õuekontserdid, jaa-

nipäevapeod külakeskustes, kontserdid 
kultuurikeskuses ja Bachi muusikalaudas. 
Üritusi on olnud veel hulganisti ja nad on 
pakkunud rõõmu nii oma piirkonna ela-
nikele kui ka kaugemalt tulijatele. Meie 
kollektiivid eesotsas nende juhendajatega 
on sisustanud väga paljusid üritusi ja hoid-
nud tugevalt meie identiteeti.

Meie sportlased on osalenud paljudel 
kodumaistel kui ka kaugemal toimunud 
võistlustel ja saavutanud väga häid tulemu-
si ning toonud kaasa ka hulgaliselt meda-

leid. Mitmed neist medalitest on olnud ka 
kuldselt helkivad ja nende kandjate seas on 
nii euroopa- kui maailmameistreid.

Priit Annus: „Ma saan ka täna kinnita-
da, et meie Audru identiteet on väga tuge-
valt kaitstud ja selle eest ma tahan tänada 
meie osavallakogu liikmeid, kes on oma 
Audru näo säilimise eest väga tugevalt 
seisnud“. 

Audru osavalla parimad sportlased 2018:
Parim noorsportlane (neiu) – Laura Kallas
Parim noorsportlane (noormees) – Richard 
Voogel
Parim naissportlane – Koidu Killing
Parim meessportlane – Andres Kalmer
Parim veteransportlane (naine) – Pille 
Kuusik
Parim veteransportlane (mees) – Valdi 
Killing
Parim treener – Kristjan Hendrikson
Aasta üllataja spordis – Andrias Sepp
Aasta võistkond – Audru Judoklubi Ai-
tado

Jekaterina Põldots
Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse 

direktor
Fotod: Venda Vinni

Kollektiivide juhid

Parimad sportlased

Priit Annus
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Kesklinna sild laiendatakse kolmerealiseks
Pärnu linnavalitsuses valmisid 
Kesklinna silla laiendamise ja 
rekonstrueerimise projekteeri-
mistingimused, mis näevad ette 
silla kolmerealiseks ehitamise 
ning jalgratta- ja jalakäijate tee 
eraldamise.

Abilinnapea Siim Suursilla 
sõnul lähtuti projekteerimistin-
gimuste koostamisel sellest, et 
uusi sillasambaid ei püstitata. 
„Neljarealine autotee koos 
tänapäevaste kergliiklustee-
dega eeldaks sillasammaste 
tugevdamist-laiendamist ehk 
tunduvalt kallimaid vesiehitus-
töid või kokkuhoidmist kerg-
liiklusteede arvelt. Arvestame 
sellega, et kesklinna piirile on 
kavas ehitada uus autosild ja 
Kesklinna silla laiendamine ei 
asenda uut autosilda,“ selgitas 
Suursild.

Praegu on Kesklinna silla 
liikluskoormus suur ja sild 
üsna kehvas seisukorras. Koos 
projekteerimisega läbi viidavad 
uuringud peavad selgitama, kas 
ja kuidas on vaja tugevdada se-
niseid sillasambaid. Sammas-

te vahele on kavas paigaldada 
uued sillatalad ja nende peale 
uus, varasemast viis meetrit 
laiem sillaplaat.

Plaadi peale mahub kolm 
3,25 meetri laiust sõidurada 
ja kergliiklusteed. Silla mere-
poolsele küljele on kavas ehi-
tada üksteisest eraldatud 2,5 
meetri laiune jalgratta- ja 1,5 
meetri laiune jalgtee, vastas-
külje jalakäijate tee laiuseks on 
planeeritud 2 meetrit.

Selleks, et kaitsta jalakäijaid 
ja jalgrattureid vihma ja tuule 
eest, on arutlusel olnud kerg-
liiklusteede katuse ja külgede 
katmine klaasfassaadiga. Silla 
arhitektuurse väljanägemise 
(ka näiteks vaatekohtade asu-
kohad ja dekoratiivvalgustuse) 
töötavad välja arhitektid.

Silla projekteerija tellib 
liikluse modelleerimise Jann-
seni ja Rääma tänava ristmi-
kust kuni teatrini, et hinnata 
detailplaneeringus kavanda-
tud kaherealise ringristmiku 
otstarbekust Kesklinna silla 
kesklinna poolses otsas. Koos 

tänavu laiendatava Jannseni 
ja Rääma tänava ristmikuga 
peaks silla ületamine muutu-
ma sujuvamaks.

Silla kolmas autorida on 
mõeldud muutuvreana, mida 
mööda hommikul kesklinna 
ja õhtul kesklinnast välja sõita 
saaks. „1998. aastal kavandati 
Kesklinna silda neljarealisena, 
aga siis olid kergliiklusteed 
teistsugused. Polnud Jaansoni 
rada ja jõeäärset promenaadi, 
mis silla all jätkub, liikumisi 
planeeriti autokesksetena. Si-
suliselt vahetame nüüd neljanda 
rea kergliiklusteede vastu ja ta-
hame Raba-Pargi autosilla abil 
autoliiklust kesklinnas vähen-
dada,“ rääkis Suursild.

Lisaks tavaliiklusele on kol-
mas sõidurida ülioluline ühis-
transpordi ja operatiivautode 
jaoks. Nappe liiklemisvõima-
lusi võib igaüks kogeda 2020. 
aasta suvest 2021. aasta suveni.

„Üks suvi tuleb silla re-
mondiks ohverdada, praegu 
loodame seda teha 2020. aasta 
juunist 2021. aasta juunini. Pla-

neeritud on, et korraga tehakse 
tööd poolel sillal ja teine pool 
jääb liikluseks avatuks, kuid 
kindlasti tuleb ette hetki, mil 
kogu sild on suletud, sest tala-
sid on vaja tõsta. Täpsemalt 
saab rääkida siis, kui projekt 
on valmis. Ideaalis valmib 
projekt koos silla uuringutega 
selle aasta jõuludeks,“ kõneles 
Suursild.

Kesklinna silla laiendamise 
ja rekonstrueerimise hinnaks 
on arvestatud neli-viis miljonit 
eurot. Ühtlasi teeb linnavalitsus 
ettevalmistusi uue autosilla ehi-
tamiseks Raba-Pargi tänavate 
joonele. Praegu koostatakse 
uue autosilla detailplaneeringut 
ja valmistatakse ette rahasta-
mismudelit, mille järgi tuleks 
üle poole silla ehitamiseks va-
jalikust 20-25 miljonist riigi 
toetusena ja/või Euroopa Liidu 
toetusfondide meetmetest ning 
ülejäänu jaoks võtab linn laenu 
või müüb vara.

Teet Roosa ar
Pärnu linnavalitsuse 

meedianõunik

Playback Show 2019
6.03.2019 toimub Audru noorte-
keskuses Playback Show.

Esinejate auhinnad on väl-
ja pannud Maarja Punupatsid, 
Premia, CCCR põgenemistoad, 
Lõosilma talu, Valgeranna seik-
luspark, Veski Mati, Pool 8, 

Kanpol, Lõvi catering ja Audru 
noortekeskus.

Ürituse toimumist rahasta-
takse Pärnu linna noorsoopro-
jekti kaudu. 

Audru noortekeskus 

Väikelapsed osavallakeskuses 
vastuvõtul

Laupäeval, 16. veebruaril oli 
osavallakeskuse majas pidulik 
vastuvõtt eelmise aasta oktoob-
rist selle aasta jaanuarini sün-
dinud lastele koos vanematega. 

Vastuvõtule oli kutsutud 
Maido Kaldma ning Keili 
Lutschan kaksikutest tütarde 
Mia ja Sofiaga; Jans Arujõe ja 
Carmen Silberk poeg Jarmo-
ga; Jana ja Tõnis Hansen poeg 
Egertiga; Triin Ingermaa ja 
Raigo Karotamm poeg Karli-
ga; Kadri Kollamaa ja Rauno 
Talisoo tütar Saaraga; Anneli 
Kask ja Andrus Aleksandrov 
poeg Reigoga; Mae Matteus-
Laadre ja Heigo Laadre poeg 
Henrikoga; Kerli ja Ivo Lebin 

poeg Levisega; Marianne ja 
Janer Sepp tütar Birgitiga; 
Reena Soosalu ja Jaanis Kut-
ser tütar Martaga.

Koosolijatele esinesid osaval-
lakogu esimees Jaanus Põld-
maa ja linnavalitsuse lastekait-
sespetsialist Sirje Järvet. 

Jaanus Põldmaa ja infospet-
sialist-registripidaja Maigi 
Reepalu andsid üle tähtpäeva 
tunnistuse, hõbelusika ja lilled.

Audru Kooli 3. klassi tü-
tarlapsed õpetaja Tiia Tamme 
juhendamisel esitasid kauneid 
laule.

Koosolijatele pakuti torti, 
puuvilju, kohvi ja teed.

Peep Tarre

Maido Kaldma ja Keili Lutschan kaksikutest tütarde Mia 
ja Sofiaga

Hetkeks tagasi lapsepõlve
Pärnu Muuseumis on vaadata 
omanäoline näitus „Tritsud, tu-
kikas ja Miki Hiir. Lapsepõlv 
Pärnus“, mis pühendub kodu-
linlastele, rääkides kolmanda 
korruse galeriis 29 pärnaka 
lapsepõlvelugu ning esitledes eri 
kümnendite mänguasju ja isik-
likke fotosid alustades 1890nda-
test ja lõpetades 1990ndate aas-
tatega. Lisaks väljapanekutega 
tutvumisele saab näitusel meelt 
lahutada „Musta Notsu” kaar-
dimängu, keksu ja testiga „Kas 

oled tõeline pärnakas?”, kus 
tuleb vastata erinevatele küsi-
mustele.

Ka Audru pole esindamata. 
Välja on pandud katkend (lap-
sepõlvemälestused) meie seast 
tänaseks lahkunud Liiva Haigla 
töötaja Maimu Suurevälja poolt 
omal ajal kirja pandud eluloost, 
tema lapsepõlvefoto ja päevik-
laulik. 

Näitus on nagu sõõm nostal-
giat igast vanusest külastajale ja 
avatud on see 24. märtsini. (KH)

Sirje Suurevälja näitusel oma ema Maimu Suurevälja 
lapsepõlvefoto kõrval 

31. jaanuaril sai Audru 
Noortekeskus 2-aastaseks. 
Sel puhul olid külla kutsu-
tud kõik Audru kultuurima-
ja töötajad, Pärnu Noorte 
Vabaajakeskuse töötajad, 
ametnikud Pärnu Linna-
valitsusest ja kõik teised 
isikud, kes on vähemal või 
suuremal määral kaasa aida-
nud Audru Noortekeskuse 
kujunemisele. Koos nende-
ga viisime läbi stressipalli-
de valmistamise töötoa ja 
tähistasime noortekeskuse 
sünnipäeva. Noortele oli 
korraldatud magus aarete-
jaht ja küpsisetordi meister-
damine. Silmapaistvamad 
noored said pärjatud ka 
diplomitega.

Margit Vellend 

Matusetoetust hakatakse maksma lahkunu elukoha järgi
Pärnu linnavolikogu muutis 
senist sotsiaaltoetuste korda 
ja otsustas, et matusetoetust 
hakatakse maksma lahkunu 
elukoha järgi.

Varem lähtuti Pärnus seisu-
kohast, et toetust vajab matu-
se korraldaja, mitte lahkunu. 
Kuna seadus võimaldas toetust 
maksta nii surnu kui matuse 
korraldaja elukoha põhjal, tek-

kis üle Eesti segadus, sest eri-
nevates omavalitsustes maksti 
toetust erinevate põhimõtete 
järgi.

Linnavalitsus leidis, et ehk-
ki toetuse maksmine matuse 
korraldaja elukohast lähtudes 
on loogiline ja seaduslik, pole 
mõistlik jätkata Pärnus teist-
moodi kui enamikes teistes 
Eesti omavalitsustes. Kolman-

dal päeval pärast vastuvõetud 
määruse Riigi Teatajas avalda-
mist hakati Pärnus matusetoe-
tust maksma lahkunu, mitte 
matuse korraldaja elukohta 
arvestades.

Matusetoetuse suuruseks 
on 250 eurot ja seda on või-
malik taotleda kuni kuue kuu 
jooksul pärast Pärnu linnas 
(sealhulgas osavaldades) 

elanud inimese surma. Toe-
tust makstakse tuhastamise 
ja/või matmise korraldajale, 
taotlus koos vajalike juhis-
tega on avaldatud Pärnu lin-
na koduleheküljel (https://
parnu.ee/index.php/linna-
kodanikule/sotsiaaltoeoe-
ja-tervishoid /sotsiaalabi /
tavanditeenused/474-matu-
setoetus). (KH) 

Audru Noortekeskuse sünnipäev
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Ajaratta lood

Üks päev Audru Koolis
Ühel toredal reedesel kooli-
päeval, 7. detsembril, oli meie 
kooli lastel võimalus tutvuda 
töömaailmaga projekti „Tööle 
kaasa!“ vahendusel.

Kokkuvõte sellest päevast 
saime teha 213 tagastatud töö-
lehe järgi. Õpilased tutvusid 
97 ema ja 83 isa töökohaga. 
Lisaks 6 vanaema, 4 vanaisa, 
4 sõbra ema, 2 sõbra isa, 2 
onu, 1 õe, 1 sõbra ja 2 arsti 
ametiga.

Kõik lapsed ja vanemad 
said kindlasti meeldejääva 
kogemuse.

Erinevas vanuses õpilased 
vastasid erinevatele küsimus-
tele. Siin mõned näited.

Küsimusele „Mida kar-
jääripäeval õppisin?“ vastati 
näiteks: „Kuidas käib töö ja 
kuidas teenida elatist“, „Õppi-
sin, et edukas firmas on tähtis 
koostöö“, „Õppisin inimestega 
rohkem sotsialiseeruma ning 
rahulikult suhtlema“, „Et töö 
saaks tehtud õigeks ajaks ja 
tööl ei oleks vigu“, „Töö, mida 
mu isa teeb, on palju raskem 
kui ma arvasin“, „Töötaja 
jaoks on peamine hoida vaim-
ne tervis kontrolli all ja olla 
sõbralik oma patsientidega“, 
„Ta töö nõuab palju rohkem 
koostööd teiste arstide ja haig-
latöötajatega kui ma eeldasin“, 
„Peab olema hoolitsetud väli-
mus. Rahulik ja viisakas“, „Isa 
töös on oluline täpsus, hool-
sus, loogika ja tehnilise töö 
oskus“, „Isa peab korralikult 
läbi mõtlema, mida ta teeb ja 
peab korralikult arvutama“, 
„Panin tähele, et seal on mitu 
tulekustutit ja palju suitsuan-
dureid“, „See töö on raskem 
kui ma arvasin, sest rahvast on 
palju ja kogu aeg on tal kiire“.

Mõtlemapanev oli üks 
algklassiõpilase vastus küsi-
musele, et milline on üks ta-
valine tööpäev: „Issil ei olegi 
korralikke tööpäevi ja tal on 

tavaline, et ta tuleb koju ja jäl-
le on keegi ta peale karjunud“.

Lapsevanemad vastasid 
küsimusele, et kui nad olek-
sid alles põhikooli õpilased, 
siis kas nad muudaksid midagi 
oma elus, kas valiksid mõne 
teise elukutse või tegevuse 
ning kui jah, siis millise ja 
miks: „Kui ma oleksin põhi-
kooli õpilane, siis ma paneksin 
rohkem rõhku matemaatika ja 
täppisteaduste õpingutele, siis 
oleks mul palju lihtsam leida 
lahendusi teatud tööülesan-
netes“, „Valiks meremehe-
ameti. Oleks võimalik näha 
rohkem maailma“, „Oleksin 
õpetaja. Mulle meeldib õpe-
tamine“, „Kui õpilane teab 
juba põhikoolis käies, millist 
elukutset ta tahab pidada, siis 
on võimalik vastavalt sellele 
rõhku panna vajaminevatele 
õppeainetele. Kui ei – on väga 
raske ette ennustada, millist 
õppeainet tulevikus kõige 
rohkem vaja läheb“.

Lisaks soovitavad lapse-
vanemad koolis enim õppida 
reaalaineid, võõrkeeli, eesti 
keelt, arvutit, suhtlemist, vii-
sakust, teistega arvestamist, 
sotsiaalseid oskusi, aja pla-
neerimist, lugeda palju, teha 
sporti, mängida pilli. Mitmeid 
kordi mainiti, et kõik ained on 
põhikooli osas tähtsad. 

Meie õpilased külastasid 
137 erinevat ettevõtet. Kõige 
suurem külastatavus oli Pärnu 
Haiglas, erinevaid lasteaedu 
külastas 15 õpilast, Politsei- 
ja Piirivalveametit 6 õpilast.

Kahjuks ei tule tagasisidest 
välja, kui palju õpilastest tege-
likult töökohal kohal käis ning 
palju täitis töölehe vanemaga 
vestluse põhjal.

Täname kõiki, kes selle 
päeva meie jaoks eriliseks 
tegid!

Audru Kool

Koolitused 2019. aasta sügisel  
1. klassi minevate laste 

vanematele
Pärnu linnas määratakse 
elukohajärgne kool lapsele 
rahvastikuregistri andmete 
alusel automaatselt program-
mis ARNO ning lapsevanem 
ei pea kooli registreerimiseks 
avaldust esitama. Aluseks 
võetakse lapse elukohaand-
med 10. märtsi seisuga ning 
kooli kaugus lapse elukohast.

Kooli määramisel lähtub 
programm ARNO koolitee 
pikkusest ja koolihoonete 
mahutavusest. ARNO läheneb 
asjale paindlikult ja paigutab 
kooli täpselt nii palju lapsi, 
kui on õppekohti ning mää-
rab lapsele elukohalähedase 
kooli. Kui kooli läheduses elab 
rohkem lapsi kui seal on õp-
pekohti, valib arvutisüsteem 
välja läheduselt järgmise koo-
li. Õpilaste rohkusel elukoha-
järgsesse kooli arvestatakse ka 
rahvastikuregistri sissekande 
aega.

Lapsele määratud elukoha-
järgne põhikool avaldatakse 
20. märtsil elektroonilise 
programmi ARNO kaudu. 
Kui määratud elukohajärgne 
kool on lapsele sobiv, siis teeb 
vanem ARNOs kooli vastu-
võtu taotluse. Pärast vanema 
poolt taotluse esitamist hak-
kavad koolid lapsi koolinime-
kirjadesse kinnitama. Juhul 
kui koolivalik ei ole vanemale 
sobiv, on võimalik teha kuni 

10. aprillini ARNOs taotlus 
kooli muutmiseks. Taotlused 
vaatab läbi linnavalitsuse ko-
misjon.

Kuidas siseneda ARNO 
süsteemi ja milliseid toimin-
guid süsteemis teha? Kuidas 
haridussüsteem ARNO lastele 
koolikohad määrab? Kuidas 
teha taotlus kooli vastuvõ-
tuks või koolikoha muutmi-
seks? Kuidas taotleda ARNOs 
koolimineva lapse toetust? 
Kuidas toimida siis kui laps 
läheb varem kooli? Millised 
on ARNO võimalused huvi-
koolidesse ja pikapäevarüh-
ma registreerimisel? Neile ja 
paljudele teistele küsimustele 
anname vastused koolitusel, 
kuhu ootame 1. klassi mine-
vate laste vanemaid.

Koolitused 2019. aasta sü-
gisel 1. klassi minevate laste 
vanematele:

» 28. veebruaril kell 17.30 
Pärnu linnavalitsuses (Suur-
Sepa 16, III korruse saalis nr 
346)

» 4. märtsil kell 17.30 
Paikuse Põhikoolis (Paide 
mnt 19)

» 5. märtsil kell 17.30 
Audru Koolis (Lihula mnt 10)

» 7. märtsil kell 17.00 
Tõstamaa Keskkoolis (Kalli 
mnt 13) 

(KH)

Kaks lahingut, mis mõjutasid Vabadussõja käiku
Aidu lahing 2.-4. jaanuar 1919
Vabadussõja üks murdeline la-
hing toimus Põltsamaa ja Jõgeva 
vahel Aidu külas, kus Vabariigi 
teine jalaväepolk peatas punaste 
edasitungi. Arvuliselt oli lahing 
äärmiselt ebavõrdne, Eesti 
poolel oli vaid 100 meest, 17 
kuulipildujat, punaste poolel 
aga 600-700 meest, 6 suurtükki 
ja 8 kuulipildujat. Eestlased 
kindlustasid end külas, ehitasid 
lumest kaevikuid ja korrastasid 
kiviaedu. 

2. jaanuaril alustasid puna-
sed pealetungi. Eestlased var-
jusid külasse, millele punased 
liginesid üle lageda välja. Nad 
lasti 400 meetri kaugusele ja 
sunniti kuulipildujatulega ta-
ganema. Kuigi vaenlasel oli 
kasutada 6 suurtükki, ei suut-
nud nende ebatäpne tuli eestlasi 
heidutada. 4. jaanuaril üritasid 
punased uut pealetungi, kuid 
vene sõdurid olid kurnavatest 
lahingutest väsinud, neil puu-
dus võitlusvaim ja nad tõmbusid 
ägeda kuulipildujatule all tagasi. 
Kuid neil ei lastud toibuda. Veel 
samal päeval mindi vasturünna-
kule, mis tabas päevasest rün-
nakust väsinud ja tüdinud mehi 
nagu välk selgest taevast. Suu-
res segaduses põgeneti ülepea-
kaela. Eesti poolel oli 1 langenu, 
punaste poolel aga 8 langenut. 

Selle väikese väeüksuse vap-
rus peataski venelaste pealetun-
gi. Lahingupaika, Jõgeva-Põlt-
samaa maantee äärde, istutati 
tammed ja püstitati ausammas 
– Ohvri Altar, mis avati 1929. 
aastal, õhiti 1940. aastal ja taas-
tati uuesti 1989. aastal. 

Paju lahing 30.-31. jaanuar 
1919
Olulise Valga raudteetranspor-
disõlme ja eestlaste pealetungi 
peatamiseks koondas Punaar-
mee kiiresti vägesid, mille hulka 
kuulusid ka läti punakütid, kelle 
võitlusvõime teistest Punaarmee 
üksustest oli märksa kõrgem. 
Eesti Partisanide pataljon Ju-
lius Kuperjanovi juhtimisel oli 

sunnitud Paju mõisast lahkuma, 
kuid 30. jaanuaril otsustati mõis 
tagasi võita. Vastased ei olnud 
võimekuselt võrdsed – eestlas-
tel oli 300 meest, kellega hil-
jem liitus Soome Põhja Poegade 
rügemendi 600 meest. Oli vaid 
3 suurtükki ja 5 kuulipildujat. 
Punastel oli umbes 800 meest, 
7 suurtükki, 1 soomusrong, 1 
soomusauto ja 12 kuulipildujat, 
neid kaitsesid ka Paju mõisa ki-

vihooned.
Lahing algas 30. jaanuari 

keskpäeval. Kohe lahingu al-
guses sai surmavalt haavata 
leitnant Kuperjanov, tol ajal 
vaid 25-aastane. Selles ohtlikus 
olukorras jõudsid kohale soom-
lased ja ägedas käsitsivõitluses 
vallutati Paju mõis tagasi. Lätla-
sed taganesid eriti kiiresti.

Paju lahing oli üks ohvrite-
rikkamaid lahinguid Vabadus-
sõja algperioodil. Eestlaste-
soomlaste poolel oli 48 langenut 
ja 92 haavatut, punaste poolel 
aga 28 surnut ja 23 haavatut. 
Suurte kaotuste põhjuseks 
oli pealetung päevavalges üle 
lageda välja mõisa müüride taha 
varjunud vaenlaste vastu. 

Paju lahingu tähtsus on 
eelkõige selles, et võit Val-
ga all tähendas sõjategevuse 
väljumist Eestimaa pinnalt ja 
punastele olulise Riia-Pihkva 
raudteelõigu kaotamist. Paju 
lahingu kangelaste mälestuseks 
valmistati 1994. aastal Valga 
lähedale kõrgendikule „Paju 
Vabadussõja lahingu mäles-
tusmärk“.

Materjale raamatust 
„101 EESTI LAHINGUT“ 

edastas 
Helgi Roots

Vabadussõja Paju lahingu koht

Aidu lahing

Käsitöönädal Jõõpre Koolis
Jõõpre Kooli külastas ehtne ša-
maan Põhja-Soomest Kurikka 
linnast. Eelnev koostöö Aud-
ru valla ja Jurva valla vahel on 
kestnud ligi 20 aastat. Koos on 
tehtud kunstialaseid kursusi, 
liivaskulptuure Pärnu rannas 

ja puulõike-hieraldika kursusi 
nii koolilastele kui täiskasva-
nutele. Peale haldusreformi 
nii Soomes kui Eestis on uu-
tes omavalitsustes – Kurikka 
linnas ja Pärnu linnas koostöö 
jätkumas. Möödunud nädalal 

valmisid Jõõpre Kooli töökojas 
ehtsad šamaanitrummid Juha 
Järvineni juhendamisel. Samal 
ajal said kooli poisid külastada 
erinevaid ettevõtteid Jõõpres 
ja Pärnus, käidi ekskursioonil 
Jõõpres, Pärnu Mööblivabrikus 

ja Gorleen Grupis, kus valmi-
vad erisugused kraanikausid 
kruiisilaevadele. Pärnus külas-
tati lastele mööblit valmistavat 
ettevõtet OÜ PW Products ning 
Põlendmaal käidi OÜ Paikre 
jäätmekäitluskeskuses.
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Noorte Tugila jätkab Pärnumaal noorte toetamist

MTÜ Pärnu Noorte 
Vabaajakeskus
Noorte väljak 2, 
Pärnu linn 80032
Tel. +372 5822 9202
Reg. 80281800

Pärnumaa Noorte Tugila
Pressiteade 01.02.2019

Pärnumaal edukalt tegutsenud 
noortele mõeldud tugiteenus 
Noorte Tugila jätkab oma tege-
vust ka aastatel 2019-2021.
Aastatel 2015-2018 edukalt toi-
minud NEET-noorte tugiteenus 
Noorte Tugila programm, mille 
eesmärk on toetada ja suuna-
ta tagasi aktiivsesse ellu 15-26 
aastaseid noori, kes ei õpi ega 
tööta, jätkub riigi toel üle Ees-
ti ka alanud aastal. Programmi 
kestab aastani 2021 ja selle pe-
rioodi jooksul loodetakse jõuda 
ligemale 6000 nooreni, kes va-
jaksid Noorte Tugila teenuseid. 
Pärnumaa Noorte Tugila val-
misolek on toetada sellest omalt 
poolt 960 noort. Lisaks rahastab 
riik läbi NEET-noorte tugiteenuse 
ka Tallinna piirkonda 3300 noore 
toetamiseks, mida koordineerib 
Tallinnas Spordi- ja Noorsoo-
amet.

Kui eelnevatel aastatel toime-
tasid Pärnumaa Noorte Tugilad 
kas oma piirkonna KOV-i all või 
avatud noortekeskuseid haldavate 
MTÜ-de all eraldi, siis alates 1. 
jaanuarist 2019 otsustasid Pär-
numaa Tugilad ühineda üheks 
tugevaks üksuseks ja nende tööd 
koordineerib MTÜ Pärnu Noorte 
Vabaajakeskus. Pärnumaa Noorte 
Tugila tööpiirkondadeks on täna 
Pärnu linn, Tori vald, Lääneran-
na vald ja Põhja-Pärnumaa. See 
aga ei tähenda, et noored, kes 
on mõnest teisest piirkonnast ja 
tuge vajaksid, toetamata jäävad. 
Pärnumaal töötab hetkel 5 Tugila 
noorsootöötajat, kes toimetavad 
nii Ares, Vändras, Audrus kui 
ka Pärnu linnas, kuid oma töös 
ollakse võimalikult mobiilsed, 
et noortele ei oleks oma asukoht 
toetatud saamisel takistuseks.

Pärnumaa Noorte Tugila 

koordinaatori Annely Reile sõ-
nul on Noorte Tugila üheks põ-
hieesmärgiks noorte toetamine 
noorest lähtudes ja eelkõige 
avatud noorsootöö põhimõtteid 
järgiv. „Iga juhtum on erinev ja 
ka nende keerukus on seni olnud 
seinast seina. Lihtsamatel puh-
kudel on noored pöördunud meie 
poole lihtsalt info saamiseks või 
selleks, et aitaksime neil fokusee-
rida nende eesmärke ja teha plaa-
ne lähitulevikuks, mis puudutab 
huvitegevuse valikut või edasi-
õppimise plaane ning koostada 
CV-d. Järjest rohkem jõuavad 
meieni noored, kes soovivad 
koole vahetada või ei tea, kuidas 
ametiasutustega asju ajada. On ka 
probleeme võlgadega ja ei teata, 
kust otsast seda pundart haruta-
da. Väga suur hulk noori vaevleb 
aga motivatsioonipuuduses, mis 
mõjutab otseselt nende õpinguid 
ja töö leidmist või töötuna arve-
le võtmist. On ka neid noori, kes 
jõuavad meieni sõltuvusprob-
leemidega. Sotsiaalsete oskuste 
puudumine on siiski üks läbiv tee-
ma. Need probleemid kõik on aga 
jäämäe pealmine osa ja seal all 
ongi need tegelikud probleemid, 
mille lahendamisest me peame 
alustama. Näiteks mõnele noorele 
ongi koolis keeruline positiivse-
tele tulemustele õppida, kohale 
ilmuda või üldse igapäevaste as-
jadega hakkama saada, kui kodus 
ei ole sobilikke elamistingimusi, 
kogetakse koolikiusamist, vaim-
set ja füüsilist vägivalda. Sama 

moodi võib põhjuseks olla see, et 
vanematel on madalad sotsiaal-
sed oskused, nad on oma tööga 
hõivatud, et ära elada või ei tule 
lihtsalt oma elugagi toime ja nii 
ei suudeta oma lastega hakkama 
saada või toetada neid vajalikul 
moel. 

Siin ongi noorel võimalus 
pöörduda meie Tugila noorsoo-
töötajate poole, kes teda siis jõu-
dumööda toetab ja jõustab ning 
vaatab koos noorega jäämäe alla 
ja katsub ükshaaval neid takistusi 
koos seljatada, jõudes nii püstita-
tud eesmärgini. Erandiks ei ole 
ka noore võrgustikku kaasamine, 
mis hea koostöö ja avatuse kor-
ral viib positiivse tulemuseni. 
On tulnud ette ka juhuseid, kus 
Tugila noorsootöötaja toetab li-
saks noorele ka tema peret, kuid 
sellisel puhul jääb noor ikkagi loo 
keskmesse.”

Pärnumaa Noorte Tugila kohta 
saab rohkem lugeda tugila.ee või 
vabaajakeskus.ee/tugila. Samuti 
vaata IG parnumaanoortetugila 
ja Fb Pärnumaa Noorte Tugilad.

Noorte Tugila üle-Eestilise 
programmi kohta leiab infot Eesti 
Avatud Noortekeskuste Ühenduse 
(Eesti ANK) kodulehelt https://
ank.ee/projektid/noorte-tugila/.

/NEET-noorte tugiteenuse el-
luviimist rahastatakse haridus- ja 
teadusministri kinnitatud ning 
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt 
elluviidava ESFi kaasrahasta-
tud programmis „Tõrjutusriskis 
noorte kaasamine ja noorte töö-

hõivevalmiduse parandamine“ 
kirjeldatud tegevuste raames./
Annely Reile
Pärnumaa Noorte Tugila koor-
dinaator
annely@vabaajakeskus.ee
5551 4080
Helena Randlaht
Pärnumaa Noorte Tugila 
Tugila noorsootöötaja
helena@vabaajakeskus.ee

Jõõpre koolis õpib 
jääpurjetamise 
maailmameister

Poolas Siemianowka järvel lõppenud jääpurjeta-
mise Ice Optimisti klassi MMil krooniti poiste 
maailmameistriks Pärnu jahtklubi treenerite kas-
vandik Andrias Sepp.

Teist hooaega kõval veel seilav Sepp alustas 
tiitlivõistlust õnnetult, kuna terava silmaga mõõtjad 
leidsid, et pärnaka rooliuisk ei vasta määrustele, 
ja tema esimese sõidu tulemus tühistati. Noor roo-
limees ei lasknud pead norgu, tema Ice Optimist 
varustati uue uisuga ning Sepp tuiskas kahes sõidus 
esimesena ja ühes kolmandana finišisse. Teisel 
võistluspäeval lisas ta oma kontole ühe viienda ja 
kaks kolmandat koha. Pärast halvima tulemuse 
mahaarvamist selgus, et 13aastane Andrias võitis 
esikoha 16 kohapunktiga.

In Memoriam

ENNO PETERSON
(14.07 1934 –22.01. 2019)

Meie seast lahkus väärikas, haridust ja haritust väärtustav, 
kaasinimesi motiveerida oskav, alati toetav ja kõigest ning kõi-
gist hooliv endine kolhoosi Kalevipoeg esimees Enno Peterson.

Enno Peterson sündis ja elas lapsepõlves Mulgimaal, töö-
meheaastad möödusid aga Audrus. Kõrghariduse omandas hr 
Peterson EPAs zootehniku erialal. 1962. aastal valiti ta rahva 
poolt kolhoosi Kalevipoeg juhatuse esimeheks.

1965. aastal taheti liita kolhoosid Võidulipp ja Kalevipoeg 
ning tuua väljastpoolt kolhoosile ka uus esimees. Rahvas oli 
liitumisega nõus ainult sel tingimusel, kui esimeheks saab 
Enno Peterson. Nii tehtigi. Ta juhtis kolhoos Kalevipoega 
43aastat, viies majandi heale järjele ja seda pidevalt arendades. 

Kolhoositööst vabadel hetkedel tegeles E. Peterson meelsasti 
mälumänguga. Selle eelduseks oli muidugi tema suur lugemus.

Kolhoosiperele organiseeriti Enno Petersoni eestvedamisel 
nii spordivõistlusi kui isetegevusõhtuid. Koos abikaasa Edaga 
osalesid nad alati ka ise kõikidel üritustel. Kolhoosnikud puh-
kasid sanatooriumis Tervis ning ette võeti pikki ja põnevaid 
reise erinevatesse NSVL kaunitesse ja huvitavatesse paika-
desse. Kolhoosis oli palju noori, kõigile jätkus tööd. Linna ei 
põgenetud, pigem vastupidi. Petersonide oma perre sündis 2 
last: Katriin ja Toomas, kellega jagati oma väärtushinnanguid 
ja keda kasvatati suures empaatiavaimus.

1990ndatel aastatel oli hr Petersonil väga valus vaadata, 
kuidas põllumajandusreformi tagajärjel osa tema tööst ja vae-
vast laiali kanti või lagunema jäeti. Aga ta ei raisanud aega 
kellegi süüdistamiseks ja leidis ka uues olukorras pidepunkte 
aktiivseks eluks. Elu viimased aastad möödusid Enno Peter-
sonil Tartus tütre juures, kust ta ikka siiajäänud sõpradele 
helistas ja alati kõige ja kõigi vastu huvi tundis, olgu see siis 
mõne inimese või hoone saatus. Viimaseks üllatuseks sai 
tema jaoks muidugi see, et endine kolhoos Kalevipoeg nüüd 
hoopiski Pärnu linn on.

Puhka rahus, lugupeetud Enno Peterson. Sa andsid nii 
palju… Mälestus sinust elab edasi sind mäletavate inimeste 
südameis, rajatud hoonetes, ülesharitud põldudel ja ülestä-
hendatud kirjaridades.




