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2019. aasta ettevõtlustoetuse esimene taotlusvoor on avatud

Hajaasustuse programm

Pärnu linnas tegutsevad ettevõtted
saavad esitada linnavalitusele taotlusi
toetuse saamiseks.
Ettevõtlustoetuse eesmärgiks on
Pärnu linna väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle
kaudu Pärnu linnas ettevõtluse arendamine. Taotluse esitamise tähtaeg
on 30. märts 2019.
Ettevõtlustoetust saab kasutada
eksperdi kaasamiseks toote- ja teenusearenduse ning tehnoloogiaalasel nõustamisel, toote- ja teenusearendusprojektide koostamiseks, ekspordiplaanide
koostamiseks, turu- ja tasuvusuuringute

läbiviimiseks, tööalasteks täiendkoolitusteks, koolitusvisiitideks, messide
külastamiseks ja nendel osalemiseks
ning eksportturgudele suunatud turundustegevusteks.
Toetussumma alammäär on 1000
eurot ja ülemmäär 5000 eurot taotleja
kohta kalendriaastas. Taotluse eelarves
peab olema näidatud omafinantseering,
mis moodustab vähemalt 30% projekti
kogumahust. Näiteks, minimaalse
toetussumma, 1000 euro puhul, peab
olema projekti kogumaksumus vähemalt 1428,57 eurot ning maksimaalse
toetussumma, 5000 euro puhul, peab

olema projekti kogumaksumus vähemalt 7142,86 eurot.
Projekt tuleb ellu viia 12 kuu jooksul
alates toetuse eraldamise otsusest. Toetuste eraldamise otsustab ekspertkomisjoni ettepanekul linnavalitsus hiljemalt
15. aprilliks. Toetus makstakse välja
pärast projektitegevuste elluviimist.
Pärnu Linnavalitsus on ettevõtlustoetust pakkunud alates 2012. aasta
sügisest.
Lisainformatsioon ning taotluse
vorm on kättesaadavad Pärnu linna
veebilehel: Pärnu linna ettevõtlustoetus (KH)

Liikumisharjumuste uuring
Head pärnumaalased, palume jagada
ja levitada infot Pärnumaa elanike
liikumisharjumuste uuringu kohta.
Käesoleva uuringu eesmärgiks on
kaardistada Pärnumaa elanikkonna
liikumisharjumused ning -hoiakud,
et tulemustele tuginedes saada sisendit maakonna arengu planeerimiseks.
Uuringut kasutatakse ka sisendina tervisespordiradade, kergliiklusteede ja
välijõusaalide kasutamise analüüsimiseks.

Regionaalne maakonnapõhine (sh
Pärnu linn) uuringuvajadus tuleneb
soovist võrrelda Eesti ja Pärnumaa
elanik konna liikumisharjumusi
ja seda, kas ja kuidas Pärnumaa
tihe- ja hajaasustuste elanike tulemused erinevad üksteisest ja Eestiga üldiselt. Uuringut saab täita
aadressil https://survey.ut.ee/index.
php/337667?newtest=Y&lang=et.
Küsitlus on mõeldud liikumisharrastusega mittetegelejatest kuni

tippsportlasteni välja. Seega on iga
Pärnumaa elanik oodatud küsitlusele
vastama ja küsitlust edasi jagama oma
sõprade ja tuttavate seas. Ootame igalt
vastajalt just tema kohta käivaid vastuseid, mis kajastavad liikumisharjumusi täpselt nii nagu need tegelikult
on.
Täname teid ette vastamise eest!
MTÜ Pärnumaa
Spordiliit

Taotlusvoor on avatud 11. märtsist kuni
13. maini 2019.
Hajaasustuse programmi eesmärk
on tagada hajaasustusega piirkondades
elavatele peredele head elutingimused
ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu
püsimisele neis piirkondades.
Toetatavad tegevused:
• majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine
• elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine
• aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
• leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine
(tingimusel, et majapidamine ei ole
liitunud elektrivõrguga)
Toetust saavad taotleda hajaasustuse
piirkonnas elavad füüsilised isikud,
kes vastavad järgmistele nõuetele:
• Taotleja alaline elukoht on taotluse
esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
• Taotleja elukoht on rahvastikuregistri

andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist
majapidamine, millele projektiga
toetust taotletakse.
• Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude
osas maksuvõlga, välja arvatud juhul,
kui see on ajatatud.
• Projektil võib olla ka kaastaotleja(id).
Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
• Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne
olema kohaliku omavalitsuse poolt
kinnitatud.
• Projekti ajalise kestuse arvestus algab
toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2020.
Projekti maksimaalne toetus programmist ühe majapidamise kohta on
6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 20142018 hajaasustuse programmist saadud
toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja
oma- ja kaasfinantseering peab kokku
moodustama vähemalt 33% projekti
abikõlblikest kuludest. (KH)
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Keskkonnauudised
Alates 18. veebruarist töötab Audru ja
Tõstamaa keskkonna- ja heakorraspetsialistina Eesti Maaülikooli Maastikukaitse ja -hoolduse eriala nii bakalaureuse kui ka magistrantuuri astmes
lõpetanud Elen Kuningas. Küsimuste
ja murede korral on uus spetsialist
kättesaadav järgnevatelt kontaktidelt:
444 8177, 5450 2523, elen.kuningas@
parnu.ee.
Keskkonna- ja heakorraspetsialisti
poole tasub pöörduda kui:
• soovite taotleda raieluba Audru
osavalla tiheasustusalal asuvale
üksikpuule;
• soovite esitada taotlust korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks;
• soovite esitada taotluse puurkaevu/
puuraugu asukoha kooskõlastuseks;
• märkate Audru osavallas heakorraga ning keskkonnaga seotud
muresid;
• märkate hooldamata krunti või
mahavisatud prügihunnikut jne.
Kevade tulekul on kindlasti rohkem
tahet ja energiat alustada aiatöödega.
Miks ka mitte alustada kompostimisega ja viia tekkinud biolagunevad

- Restaureerimistoetuse taotlus
- Restaureerimistoetuse kasutamise aruanne

Elen Kuningas

jäätmed (toidu- ja köögijäätmed)
võimalusel oma aeda, mis omakorda
vähendaks ka olmejäätmete hulka teie
prügikastis. See omakorda annab võimaluse soetada väiksem prügikast ja
nii on jäätmeveo kulud madalamad.
Võidate nii teie kui ka keskkond. (KH)

Linnavalitsus toetab ühistuid
Pärnu linnavalitsus on valmis kuni
40% ulatuses toetama korteri-, hoonevõi elamuühistuid, kes soovivad sel
aastal oma hoove korrastada. Taotlusi
selleks oodatakse kuni 15. maini.
Toetust võivad taotleda kõik Pärnu
linnas ja osavaldades tegutsevad ühistud. Linn toetab mängu- või spordiväljaku rajamist või parendamist; jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala
rajamist või parendamist; hooviinventari paigaldamist või korrastamist ning
rataste ja sõiduautode parkimiskohtade
rajamist või parendamist.
Toetust antakse taotlejale kuni
40% ulatuses töö kogumaksumusest,
kuid mitte rohkem kui 2000 eurot ühe
taotleja kohta või 4000 eurot ühe üle
50 korteriomandiga taotleja kohta või
4000 eurot ühistaotluse korral.
Taotluse ja kuluaruande vormi leiab
linnavalitsuse kodulehelt. Taotlusi saab
esitada kuni 15. maini, kuid arvestada
tuleks, et korteriomanike üldkoosoleku
kokkukutsumine ja kavandatava töö
eelarve koostamine võtab aega.

Taotlusele on vaja lisada korteriomanike üldkoosoleku või põhikirjast
tulenevate volituste alusel juhatuse
protokolli koopia, mis sisaldab otsust
hoovi heakorrastamiseks vajaliku töö
tegemise kohta; ühistaotluse esitamisel
kinnitus nõusoleku kohta ühistaotluse
esitamiseks; vajadusel taotleja valitseda oleva naaberkinnistu omaniku
nõusolek; kinnistu või kinnistute plaan
kavandatava töö asukohaskeemiga
ja kavandatava töö kirjeldus; fotod
kavandatava töö asukohast enne tööde
algust; kavandatava töö eelarve ning
vajaduse korral asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava
töö tegemiseks.
Toetuse andmise otsustab linnavalitsus. Toetuse saajaga sõlmitakse
toetuse sihipärase kasutamise leping.
Kavandatu tuleb ellu viia hiljemalt
selle aasta 1. detsembriks ja aruanne
esitada 3. detsembriks. Toetus makstakse välja hiljemalt ühe kuu jooksul
alates nõuetekohase aruande esitamisest. (KH)

Hooned tuleb kanda registrisse
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus näeb ette
ehitisregistri andmete korrastamise
1. jaanuariks 2020. Korrastamise käigus tuleb kanda Ehitisregistrisse seni
sinna kandmata hooned. Eelkõige on
oluline korrastada üle 20 ruutmeetri
ehitisealuse pinnaga kasutuses olevate elukondlike hoonete andmed.
Kui ehitis ei ole registris, ei tähenda
see alati seda, et tegemist on ebaseadusliku ehitisega. Eristada tuleb, kas
ehitiste ehitamiseks või kasutamiseks
on tegelikkuses olemas õiguslik alus,
kuid vastavate dokumentide olemasolu
kohta on jäetud registrikanne tegemata.
Enne 01.01.2003 ehitatud ehitise õiguslik alus on maakasutusõigus (nt maa
kasutada andmise otsus, maa looduses
eraldamise akt, krundi plaan, vms) ja
pärast 01.11.1991 antud ehitusluba või
enne 01.11.1991 välja antud tüüpprojekt
või ehitusprojekt, kui ehitusloa väljastamist ei ole võimalik tuvastada. Kui
ehitisregistrisse kandmata ehitisele on
antud planeerimis- ja ehitusseaduse või

Restaureerimistoetus

ehitusseaduse kohane õiguslik alus
selle ehitamiseks või kasutamiseks,
siis kantakse ehitis ehitisregistrisse
ehitisregistrile andmete esitamise
teatise alusel.
Ehitise omanik peab tagama ehitise
kasutamiseks vajalike lubade olemasolu ning nõutavate teavituste ja teadete
esitamise. Seoses eelnevaga palume
kõigil majaomanikel veelkord kontrollida oma hoonete olemasolu ehitisregistris www.ehr.ee. Kui hooned registris puuduvad, pöörduda täiendava info
saamiseks vastuvõtu aegadel Audru
osavallakeskusesse või e-posti teel
mairi.oismets@parnu.ee.
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond on alustanud märgukirjade
saatmist nendele kinnistuomanikele,
kus andmete kontrollimise käigus on
ilmnenud, et hoonete andmed puuduvad ehitisregistrist.

Toetusetaotlusi saab esitada 1. aprillini 2019.
Toetuse eesmärgiks on kaasa
aidata Pärnu linna arhitektuuripärandi, sh riikliku kaitse all oleva kinnismälestise, usundiloolise hoone,
linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt
väljakujunenud miljööpiirkondade
säilitamisele, kaitsmisele ja teadvustamisele.
» Toetatakse riigi kaitse all oleva
kinnismälestise ja Pärnu vanalinna
ja kuurordi muinsuskaitsealal, selle
kaitsevööndis või miljööväärtuslikul
alal asuva arhitektuuriväärtusliku
hoone, sh kirikuhoone, avariilise
olukorra likvideerimist (sh hoone
kandekonstruktsioonide vahetuse),
arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne), avatäidete

(uksed, aknad, luugid jne) restaureerimist ja/või rekonstrueerimist.
» Toetust ei anta hoone interjööridetailide restaureerimiseks ega
rekonstrueerimiseks.
» Toetust võivad taotleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kelle
omandis on riigi kaitse all olevad
kinnismälestised, muinsuskaitsealal
ning selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuvad hooned, sh
kirikuhooned.
» Pärnu linnaga liitunud Paikuse,
Audru ja Tõstamaa osavaldades ei
ole kehtivate üldplaneeringutega
määratud miljööväärtusega alasid,
toetust saavad taotleda osavaldades
asuvate kirikuhoonete ja riikliku
kaitse all olevate kinnismälestiste
omanikud.
» Toetuse saamiseks tuleb esitada
Pärnu linnavalitsusele vormikohane
taotlus.
Taotlusele tuleb juurde lisada:

1) muinsuskaitse eritingimused,
kui kavandatavad tööd eeldavad
nende olemasolu;
2) ehitusprojekt, kui kavandatavad tööd eeldavad selle olemasolu;
3) kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal asuvate ehitiste korral
Muinsuskaitseameti kooskõlastus;
4) vajadusel muu vajalik projektdokumentatsioon (inventariseerimisjoonised jmt);
5) arhitektuursete detailide ja
avatäidete restaureerimise puhul
ülesmõõtmisjoonis(ed);
6) tööde eelarve;
7) fotod hoonest ja restaureeritavatest detailidest enne tööde algust.
Täidetud ja (digi)allkirjastatud
taotlus saata Pärnu linnavalitsusele
aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn,
Pärnu linn või
- linnavalitsus@parnu.ee

Linnavalitsuse liikmed väisasid Soome sõprusomavalitsust
Pärnu linna delegatsioon külastas
Soomes asuvat sõprusomavalitsust
Paimio. Visiidi käigus kohtuti kolleegidega ning arutati omavalitsuste
koostööd.
Pärnu linnavolikogu esimees
Andres Metsoja, linnapea Romek
Kosenkranius ja abilinnapea Siim
Suursild kohtusid linnajuhtidega.
Pärnu linna delegatsiooni kuulusid
ka haridusosakonna juhataja Ene
Täht ning linnavolikogu nõunik

Eerik Reinhold. Paimios kohtuti
lisaks ka suuremate haridusasutuste
direktorite ja haridusvaldkonna juhatajaga.
„Arutame koostöövõimaluste üle
Jõõpre ja Paimio Kriivari kooli ning
Audru ja Paimio Vista koolide vahel.
Peamises fookuses on arendada õpilasvahetusprogrammi ning jagada
kogemusi personali valdkonnas,“
rääkis haridusosakonna juhataja
Ene Täht.

Sel korral võeti Paimiosse kaasa
ka fotograaf Rita Talisoo fotonäitus
Audru kihelkonna rahvarõivastest.
Paimio ja Audru osavalla sõprussuhted pärinevad 1992. aasta
sügisest. Sõprus- ja koostööleping
sõlmiti Paimioga 1993. aasta juunis. Aastate jooksul on toimunud
aktiivne noorsootöö- ja kultuurivahetus ning toimunud on ka omavalitsuste- ja koolidevahelisi külaskäike.
(KH)

Eesti Vabariigi 101. aastapäeva tähistamine Audru Koolis
ajaloonädalaga
18. veebruarist kuni 22. veebruarini
tähistasime Eesti Vabariigi aastapäevanädalat läbi ajaloonädala.
Igal päeval oli õpilastel võimalus
vastata ajalooteemalistele küsimustele. Viktoriini abil otsiti vastuseid
näiteks vanima teadaoleva kiviaegse
asulakoha kohta Eestis, millal võeti
kasutusele euro, milline oli Baltimaade lähiajaloo suurim protestiüritus, mitu isamaalist kõnet pidas
Carl Robert Jakobson, kus loeti 23.
veebruaril 1918 ette Eesti iseseisvusmanifest? Nädala lõpuks selgusid kooli parimad ajalootundjad, kes
olid iga päev saatnud oma vastused
nutiseadme abil. Võitjaks osutus
6. klassi võistkond. Väga aktiivselt
näitasid välja ka oma ajalooteadmisi

algklasside õpilased.
Kooliperele oli vaatamiseks üles
pandud kolm näitust: Riigiarhiivist
pärit näitus Pärisrahvast priirahvaks,
Eesti Vabariik ning Kohalikud rahvarõivad kohalike seljas. Ühel päeval
kandsime sini-must-valget riietust. 22.
veebruaril oli külas Pärnu Muuseumi
arheoloogiakoguhoidja Margo Samorokov. Loengu käigus tutvusime põhjalikult ärevate ja oluliste sündmustega
veebruaris 1918. 23.veebruaril osalesid
meie noorkotkad ja kodutütred ning
teised õpilased pidulikul jalutuskäigul Alevi kalmistust Iseseisvuse väljakuni.
Peep Eenraid
Audru Kooli direktor

Mairi Õismets
Järelevalveinsener-menetleja
(Audru ja Tõstamaa)

Maikuust alates saab taas taotleda erateede kruusatoetust
Alates 15.maist kuni 15. juunini on
võimalik esitada taotlusi erateede
kruusatoetuse taotlemiseks. Kruusa
eraldamist võib taotleda üks kord
kolme aasta jooksul. Selleks peab taotleja olema taotlemise aasta 1. jaanuari
seisuga rahvastikuregistri järgi Pärnu
linna hajaasustusega piirkonnas elav
eratee omanik. Neil eratee omanikel,
kes eelmise aasta lõpul toetuse said, on

võimalik taas uus taotlus esitada kolme
aasta pärast. Taotluse esitamise eelselt
peab eratee äärest olema eemaldatud
seal kasvav ja liiklemist ning eraldatud
kruusa laotamist takistav võsa või muu
taimestik. Kruusa eraldatakse 20
tonni 100 meetri eratee lõigu kohta,
kuid mitte rohkem kui 100 tonni ühe
taotleja ja eratee kohta. Esitatud taotlustest moodustatakse pingerida teed

kasutavate rahvastikuregistrisse kantud elanike arvu järgi. Taotlusi rahuldatakse pingerea alusel vastavalt eelarveliste vahendite olemasolule. Kruusa
veo ja laotamise kulud on taotlejate
endi katta. Kruusa vedu ja laotamine
peab olema teostanud hiljemalt 40
päeva jooksul pärast kruusa eraldamise otsuse jõustumist. (KH)
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Õpetaja, kes elab üle, läbi ja kaasa
Õnnelikud on inimesed, kes
saavad töötada erialal, mis on
ühtlasi ka nende meelistegevuseks või hobiks. Lapsi armastame me kõik, aga kui sinna liita
veel spordilembus, saame tehte
vastuseks kehalise kasvatuse
õpetaja. Just sellel erialal on
neil päevil oma juubelit tähistav
Jõõpre Kooli raudvara õpetaja
Marika Vahter 42 aastat töötanud.
Pole ime, et pedagoogid ei
vanane. Eriti kehalise kasvatuse õpetajad. Kogu aeg
ümbritsetud nooruslikust
energiast, lisaks veel pidev
liikumine valdavalt värskes
õhus. Mis sulle veel jõudu ja
töötahet annab?
Marika Vahter: Toredad
õpilased ja head kolleegid ning
kooli vilistlased, keda kohtan spordiradadel. Ja muidugi
alatine tahe midagi või kedagi
paremaks muuta. Tahaksin, et
õpilased saaksid koolist kaasa
teadmised ja eeskuju tervislikku elu elada ja tunda vajadust
ennast pidevalt arendada.
Mis on sinu lemmikspordiala? Millega oled tegelenud?
Millistel võistlustel meeldib
kaasa elamas käia?
MV: Lemmikspordiala –
praegu kindlasti kõndimine,
lihtsalt liikumine. Varem olen
mänginud korvpalli, võrkpalli,
ujunud, võimelnud. Mängisin

Pärnumaa õpetajate naiskonnas
üle 20 aasta korv- ja ka võrkpalli. Praegu käin koolispordivõistlustel, elan üle ja läbi
ja kaasa, neid tuleb õppeaasta
jooksul 12-16 võistlust.
Uus valitsus on moodustamisel. Millised oleksid sinu
soovitused uuele haridus- või
kultuuriministrile? Mida
muudaksid suhtumises kehalisse kasvatusse ja sporti?
MV: Ärme lõhume seda,
mis toimib hästi, alati ei ole
pidev uuendamine hea. Võiks
rohkem kuulata töötavaid õpetajaid, nemad näevad kõige
paremini, mis toimib. Õpetajat peaks rohkem usaldama ja
hoidma, me kõik püüame endast
parimat anda. Kas on näiteks
mõtet nimetada korvpall ümber
liikumiseks palliga? Võistlusmoment peaks ka ikka alles
jääma – lapsed tahavad tunda
eduelamust ja õppida kaotustest.
Pingutamist ei tohiks ära keelata ja koolispordil on inimese
kujunemises väga oluline koht.
Kehalise kasvatuse tunde peaks
olema kõigil klassidel vähemalt
3-4 tundi nädalas. Enamus lapsi
liiguvad iseseisvalt väga vähe.
Trennides ei hakka kunagi kõik
lapsed käima (spordikongressil
välja käidud fantaasia).
Kas tänapäeva õpilased
tunduvad kehaliselt laisemad
või nõrgemad võrreldes eel-

Lindi Lasteaed-Algkooli sõbrad
Aare ja Angela Jürgenson

• Nad on abivalmis ja toetavad partnerid Lindi kooli
lasteaialastele ja õpilastele.
• Nende tööilu on näha igal
aastal meie maja ees peenral.
• Renoveeritud ja kaasaegne
Lindi kalasadam on tänu
Aare ettevõtlik k usele
meelispaigaks meie lasteaialastele, õpilastele ja
õpetajatele.
• Tänu nende hoolivale suh-

miste aastakümnete noortega?
MV: Füüsiliselt on lapsed
kindlasti nõrgemaks jäänud.
Laps on enamasti kodu peegel.
Kodust saavad alguse käitumis-,
toitumis- ja liikumisharjumused. Peredest, kes on ise sportlikud või toetavad oma laste arengut, tulevad tublid sportlikud
lapsed. Nii on iga koolivälise
tegevusega, oluline on vanemate
eeskuju ja toetus.
Räägime ka päevakajalistel
teemadel. Dopinguskandaalil pole lõppu. Usud sa Eesti
sporditippude süütusesse?
Kas puhas sport on üldse
võimalik?
MV: Koolisport kindlastiJ.

tumisele on meil suurepärane uisuväljak. Eks ikka
selleks, et meie lapsed ja
perekonnad saaksid uisurõõme nautida kodu lähedal ja turvaliselt.
• Angela on Lindi kooli
vilistlane.
Me oleme õnnelikud, et just
teie olete meile maja sõbrad!
Tänutundega
Lindi Lasteaia-Algkooli
pere

Arvan, et pole mõtet sellist
nõiajahti korraldada. Tippspordis, eriti vastupidavusaladel ei
ole vist võimalik seapeki ja
kartuli abil taastuda ja nii suuri
koormusi taluda. Arstid ja keemikud töötavad igas riigis. Usk,
lootus, armastus – neisse peab
alati uskuma!
Millise kingituse plaanid
ise oma tähtsal sünnipäeval
endale teha?
MV: Säilitada rõõmus meel,
reisida ja jääda inimlikuks,
mõistlikuks õpetajaks.
Suur tänu intervjuu eest ja
palju õnne ning tervist!
Sirje Suurevälja

Koogimüügipäev „Sõbralt sõbrale“
Audru Lasteaias on välja kujunenud ja suurt populaarsust
kogunud traditsiooniline sõbrapäeva heategevuslik koogimüük. Sellel aastal toimus
üritus juba kaheksandat korda.
Traditsioon on tore ja osalus
suur. On lapsevanemaid ja lasteaia töötajaid, kes küpsetavad
kohviku tarvis kooke ja õhtul
on kohvik täis magusasõpru ja
lahkeid annetajaid.
Kui eelnevad seitse aastat
on meie annetus läinud Pärnu
Lasteküla „Lootuse“ rühma
puuetega laste huvitegevuse
toetuseks, siis sellel aastal
puudutas meid väga lähedalt ja
oli meie ühine otsus – aitame
vähihaigeid lapsi.
Saime teada, et on olemas
sellised toredad asjad nagu
vaprusehelmed. 15 aasta eest
Ameerikast levima hakanud
vapr usehelmed aitavad ka
Eestis ravil olevaid vähihaigeid
lapsi valulikke protseduure läbi
elada ja raske tõvega võidelda.
Iga protseduuri järel saab laps

ühe helme, et need keeks kokku
lükkida ja see aitab tal oma lugu
rääkida. Kee ühendab haiglas ka
eri rahvustest pärit lapsi. Nad
ei mõista üksteise keelt, kuid
üksteise vaprusekeede uurimiseks ja lugude mõistmiseks
ei ole tõlkimist vaja. Helmeste
keeks lükkimine aitab haigust

paremini mõtestada, oma lugu
sõnadeta kirja panna ja teiste
lastega oma kogemust võrrelda.
Mille eest vähihaiged lapsed
helmeid saavad?
Arstilkäik, lumbaal- ja luuüdipunktsioon, magnet- ja kompuuteruuring, ultraheli, röntgen,
vereproov, veenipunktsioon ja

pordi paigaldamine, tsentraalveenikateetri paigaldamine,
pordi loputamine, nõela vahetamine pordis, keemiaravi, suukaudne keemiaravi, kiiritusravi,
luuüdi siirdamine, narkoos, operatsioon, silmatilgad, suukreem,
inhalatsioon, kateetri paigaldamine, haiglaravi, punavere,
trombotsüütide ja vereplasma
ülekanded, intensiivravi, isolatsioon, juuste väljalangemine,
sünnipäev, super hea päev, kole
halb päev, füsioteraapia, psühholoogi külastamine, loovteraapia ja ravi lõpp.
Vaprusehelmed toovad vähihaigetele lastele rõõmu. Just
seepärast algatati MTÜ Vaprusehelmed, et Eesti haiglates
ravil olevate lasteni rõõmu viia.
Nüüd meisterdame meie
kogu lasteaia perega vaprusehelmeid ja saadame omapoolset rõõmu vähihaigetele lastele.
Olge vaprad, meie väiksed sõbrad!
Maryel Loorents

Audru Lasteaed

Ajaratta lood
Ülevaade

Jõõprest. Kevade tulekuga
ühinesivad siin üheküla noormehed, et ühisel jõul ja nõul
enestele õlut valmistada. Maarja
päeval oli esimene maitsmine
pillide helinal ja trummide põrinal. Selle ajast ja arust läinud
häbistava ühisuse osanikkudeks
olla neiudgi.
Oarast. Külamehed pidasivad oma küla vahese teeparanduse üle nõu. Palvekiri, peremeeste allkirjadega, saadeti
kohalisele kihelkonna konvendile. Paluti teed kihelkonna
kiriku teede hulka üles võtta.
Maldalt. Siin oli ühes pulmas koerakäpameeste ja pulmapoiste vahel verine kiskumine.
Tüli võidi ainult püssiga vahele
laskmise läbi lõpetada.
Põharast. Küla noore rahva
ettevõttel pandi siin varemalt
mõned pidud toime; saadud raha
eest osteti koolile harmoonium,

90 rubla. Mineval kevadel tehti
kooliaia asutamisega hakatust;
osteti ja istutati 9 noort õunapuud. Muidugi ei lõpeta noored
sellega veel oma tegevust, vaid
lasevad aeg ajalt kiiduväärilisi
ettevõtteid järgneda.
Lindilt. Põhjatu oli tee, mis
Audru Pootsi tee pealt Tänava
talu kohast alla mere randa
läheb. Kohalikud peremehed,
kes tee pärast palju kannatasivad, võtsivad läinud kevadel
teeparanduse tõsiselt käsile.
Neile abiks tulivad veel mitmed naabri külade mehed. Tee
tehti merekruusaga siledaks.
Et tee ka pärast korras oleks,
anti kohaliste läbikäijate peremeeste poolt palvekiri Audru
kihelkonna konvendile ja paluti
teed kihelkonna tehtavate teede
hulka üles võtta.
Audru ranna räime ja kalasaak rahuloldav – hinnad enamiste kindlad 30 – 35 kop. pang.

Viimasel ajal on harilikuks saanud, et räime kaup pea terveni
vahelt kauplejate käte läbi käib.
Selle all kannatavad müüjad,
kui ostjad.
Üks Sarvi peremees on Potsepa alt heinamaalt vask katla
leidnud.
Kabriste rannatee seisab lootuseta porine. Mehed arvavad;
„Kes nüüd teiste teed jõuab sillutada!“ Suuremad talud kiratsevad tööliste puudusel.
Hoidke kärbeste eest!

Kärbsed on hirmus hädaoht
inimese soole. Nad kannavad
külge hakkavaid haigusi: soojatõbe, kõhutõbe, kolerat, rõugeid
jne. laiali. Oma mustusega rikuvad nad meie eluruumid, kallale
tungimisega tülitavad inimesi
ja loomi.
Nende siginemise võim on
määratu suur; ühe kärbse järel
tulijaid loetakse sügisel miljo-

nitega. Kui palju kärbseid oleme
hävitanud, kui kevadel ühe
kärbse ära surmame. Kärbse
paberid, püügi klaasid, kihvtid
jne. kevadel aegsasti tarvitusele
võtta. Toidud peale söömist
laualt kohe ära koristada ja
laud hästi puhtaks teha. Toitusid mitte kuhugile lahtiselt jätta.
Loomade sõnnik, pühkmed ja
muu mustus elumajade juurest
ära kasida. Välja käigu kohtadesse lubja vett valada, need
on nende siginemise paigad.
Kärbsed teevad enam kahju,
kui kiskjad loomad ja kihvtised ussid. Kuulutage kärbestele sõda ja hävitage neid igal
juhtumisel.
„Kodused hääled“ nr 3
Audrus, juunikuul 1913
Sõnumite kirjaviis
muutmata.
Vana Audru ajalehte luges
Tiiu Jalakas

Lindi Lasteaed-Algkool TÄNAB
Audru osavalla koolibussijuhti
AIVO JUGALAT, kes juba 10
aastat on meie õpilasi turvaliselt
koju ja kooli sõidutanud. Aitäh,
Aivo ning soovime Sulle jätku-

vat rõõmsat meelt ja tugevat
tervist!
Tänulik Lindi
Lasteaia-Algkooli pere
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Playback Show 2019
6. märtsil toimus Audru Noortekeskuses kuuendat aastat järjest
Audru Playback Show. Üritusel
esinesid Audru, Jõõpre ja Lindi
noored. Üllatusesinejateks
olid Uulu Põhikooli noored ja
JJ-Street tantsutrupp. Lisaks
tegid vägeva esituse ka Audru
Kooli õpetajad. Kohapeal oli
võimalik osta belgia vahvleid,
käsitöökomme ja jääjooki, mida
müüsid Audru Kokandusringi
noored. Žürii moodustasid Kultuuriklubi Tempel juhataja Andres Tölp, nais-DJ Laura Toomast,
Saugas bändi tegev noor AnnaBell Kitšigin ning kunsti- ja

muusikahing Kalev Koidu. Väga
võidukaks osutusid Audru Kooli
2.b klassi õpilased, kes võitsid
1. ja 2. koha. Rahva lemmikuks
osutusid aga Audru Kooli 6.
klassi õpilased lauluga Buranovskiye Babushki – Party For
Everybody. Kohast olenemata
olid kõik esitused väga head ja
kõik osalejad said ka kingitused.
Üritust sponsoreerisid Audru
Noortekeskus, Pärnu Linnavalitsus, Lõvi Catering, Maarja
Punupatsid, Kanpol, Premia
jäätis, Pool Kaheksa, Veski Mati
ja CCCP Põgenemistoad. (KH)

Head talgujuhid Pärnumaal!
Teeme Ära talgukevad on käes
ning sai 13. märtsil sümboolse
avalöögi. Olete oodatud värsket
talguveebi uudistama ja oma talguid kirja panema.
Tänavu valmistume ühiselt
juubelilaulupeoks ning korrastame kultuuriväärtuslikke paiku
oma kodukandis. Nii neid, mis
jäävad tuleteekonnale, kui ka
teisi tähendusega paiku. Samuti
kutsume üles meisterdama õueraamatukogu, et jagada lugemisvara kogukonnas või külalistega.
Koostöös Tartu Ülikooliga
oleme aga võtnud plaani enneolematu kodanikuteaduse algatuse – Eesti otsib nurmenukke!
Kogu asjakohase info ja abimaterjalid leiad lehelt www.
teemeara.ee/talgujuhile.
Nagu juba tavaks, saab iga
inimene ja iga kogukond ise
otsustada, millised tööd ja tegemised 4. mai talgupäeval ühiselt

ette võetakse. Talguid kirja pannes saad valida oma stardipaketi
kättesaamiseks sobivaima pakiautomaadi. Stardipakettide laialivedu algab 4. aprillil.
Talguveebi talgute lisamine
pole muutunud, kehtib endine
kasutajanimi (e-posti aadress)
ja salasõna. Kui jääd hätta või
vajad nõu, siis aitame hea meelega. Küsi julgesti maakonna
koordinaatorilt!
Teeme ära!
Talgupäeva meeskonna
poolt rõõmsat ja tegusat talgukevadet soovides
Viiu Tamla
Teeme Ära Pärnumaa
koordinaator

Võilillefestival tuleb taas
Ootame vabatahtlikke valla- ja
külaelanikke Kihlepasse Võilillefestivalile 11.-12. mail istutatama omanimelisi puid ja
põõsaid, mille marjad, viljad
ja lehed on kasutatavad toiduvõi ürditee materjalidena meie
TARBETAIMEAEDA.
Eassalu-Neitsi Külaseltsi
EV 100 kingitus peitub projektis „Eassalu-Neitsi Külaseltsi
õuealal tarbetaimede õppeaia
rajamine.“ Projekti eesmärk on
kaasata arendaval viisil kogukonna noori ja kogukonnaliikmeid mõtestatud ühistegevustesse ja koos kokkamistesse.
Tegevused külamajas ja
õuealal on kogukonna liikmetele, eriti noortele, hea võimalus
oma ülevoolava ja loova energia
rakendamiseks.
Külaselts on korrastanud
Audru osavalla kaasabil juba
osaliselt Kihlepa külamaja
õueala ravimtaimede õppeaia
rajamiseks, paigaldatud on
tuletõrje veehoidla, LEADER
projektitoel maaküte külamajale. Oleme vanad haiged puud
õuealalt maha võtnud. Rajamisel on palkmaterjalist õppe-laua
juurde püsialus ja peenrad.
Võilillefestivali ajal rajame
üheskoos Lagle Suursilla juhendamisel permakultuuri peenra,
kuhu istutame tarbetaimi. „Minu
esimene peenar“ tegevusena
külvavad lapsed üheaastaseid
maitsetaimi komposti kõrgpeenrasse.
Õppe eesmärgil tähistatakse
taimed nimesiltidega, õueala
piirdehekki istutatakse erinevaid
tarbetaimi ja põõsaid, näiteks
ebaküdoonia, kuslapuu, viirpuu,
astelpaju, kultuurpihlakas, hiina
sidrunväändik jt taimi, mille ilu,
marju, õisi, lehti või vilju saab
kogukonnaköögis kasutada.
Taimepeenarde ja piirdeheki
kollektsioon täieneb ja uueneb
aastatega, andes uut avastamis-

rõõmu kogukonnaliikmetele ja
külastajatele, inspireerides inimesi kasutama toidus Eesti loodusele omaseid ja meie kliimas
kasvavaid tarbetaimi.
Eestis selgelt eraldatavad 4
aastaaega annavad taimelehtedele, -viljadele ja -õitele erilise
värvi- ja maitsenüansi. NätsiVõlla Sookaitseala Neitsiraba
äärsete külade tänaseni talletatud rahvatarkus pannakse
praktikasse külamaja kogukonnaköögis ürdiaia ja tarbeheki tooteid kasutades. Projekti
eestvedaja Mercedes Merimaa
on oma toidu- ja ravimtaimealastes raamatutes loonud eeldused
tarbetaimeõue algtarkuste kandmiseks põlvkonnalt põlvkonnale.
9. aastat maikuus toimuv Võilillefestival koondab looduslikust
eluviisist huvitatuid Pärnumaalt
ja kaugemaltki. Usume, et oskus
maitsetaimi kasutada eestimaalaste toidulaual rikastab ja toetab Eestimaa ja rahva püsimist
muutuvas ajas ning sügiseks
valmib väärikas kink Eestile
sajandaks sünnipäevaks kõigi
vabatahtlike ja külaelanike toel
Eassalu-Neitsi külaseltsi, MTÜ
Loomulikult ja Soome-Ugri Toidukultuuri Seltsi koostöös.
Ootame abikäsi 1. mail,
Eesti Maaturismi avatud uste
päevade ja 4. mail TEEME
ÄRA talgute raames külamaja ümbruse korrastamisele ja kaasnevale teemapäevale
„Nõges ja Kikkaputk“ Kristi
Lehtla ja Mercedes Merimaa
juhendamisel.
Hea kaasamõtleja-abikäsi,
oled oodatud 11. mail, Võilillfestivali aegu, istutama omanimelise annetatud puu või
põõsaistiku MEIE ÜHISESSE
TARBETAIMEAEDA. Palun
anna sellest soovist eelnevalt
teada projektijuhile, Mercedes
Merimaa tel 509 2261.
Mercedes Merimaa

Õnnitleme
Tel. 505 9868
vastsündinuid!
STENVER KRONBERGS 04.01.2019
DOMINIK MALINOVSKI 06.01.2019
IRIS UIBU

03.01.2019

AMI TSEPKIN

13.01.2019

MARTA KUTSER

24.01.2019

KANE KARPIN

06.02.2019

LISSANDRA KUTSAR

16.02.2019

KIRIKUTEATED
Alates Vaiksest Nädalast toimuvad jumalateenistused
taas kirikuhoones:
14.04. kl.11 Palmipuudepüha jumalateenistus armulauaga
19.04. kl.11 Suure Reede jumalateenistus
21.04. kl.11 Ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga
Olete oodatud!

REISIHUVILISTELE
Ekskursioon Palanga-Niida
7.-9. juuni 2019

Sünge Ristimägi, Palanga, Meremuuseum,
delfiinide ja merelõvide etendus,
Nõidademägi, Nida liivaluited.
Hotell 4* Palanga südalinnas.
INFO: 5665 5693 – Aivo; 5559 9302 – Helgi

mtÜ suurkÜla selts
tÄhistab
aruvÄlja kÜlakeskuses
15. sÜnnipÄeva
14. aprillil kell 17.00

toimub
Üldkoosolek:

•
•
•
•

2018. a tegevusaruanne
arengukava uuendamine
muudatused juhatuses
2019. a plaanid

oodatud on mtÜ liikmed ja kÕik, kes on huvitatud
meie kÜlaseltsi tegemistest.
kohvilauas arutame tehtut ja teeme uusi plaane.

Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 5621 1253. Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil ajaleht@audru.ee.
Artikli sisu õigsuse eest vastutab artikli autor. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Toimetus: Maris Moorits,
Sirje Suurevälja, Peep Tarre. Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint

