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Pärnu linnavolikogu kiitis 
heaks uue autosilla sillakoridori
Planeering näeb ette silla ning 
silla peale- ja mahasõitude 
lahendused linnale kuuluva-
tel transpordimaa kinnistutel. 
Sillakoridor saab alguse Raba 
tänava pikenduselt ning jõuab 
Decora kaupluse ja Pärnu Vee 
kontori vahelisele tühermaale, 
kuhu tuleksid mahasõidud Laiale 
tänavale ning tulevikus läbi prae-
guse politseimaja ja päästeameti 
vahelise hoovi Pikale tänavale.

Trassikoridori paika pane-
mine on vajalik silla ja sillaga 
seotud tänavate ja ristmike eda-
siseks planeerimiseks. Sillakori-
dori lahendus näeb tulevikus ette 
Rääma 23 hoone lammutamise. 
Sillakoridori kesklinna-poolses 
osas on vaja lammutada Lai 26 
ja selle abihoone. 

Lai 28 elumaja muinsus-

kaitseamet lammutada ei luba, 
samuti jääb endisesse asukohta 
AS Pärnu Vesi peahoone. Silla 
laius ja sillalt maha ja pealesõi-
tude liikluslahendus otsustatakse 
projekteerimisel. 

Planeeritavale sillale pää-
seb Rääma poolt Raba tänava 
või Rääma tänavale rajatava 
ringristmiku kaudu. Kesklinna 
poolt on võimalik sillale sõita 
Laia tänava kaudu Riia maan-
tee poolt või Laialt tänavalt 
Aia tänava pikenduselt. Sillalt 
mahasõit on võimalik vaid Lai 
tänavalt kesklinna poole või läbi 
politseimaja ja päästeameti hoovi 
rajatava tänava kaudu Pikale 
tänavale. Politsei ja päästetee-
nistus on kavas kolida Tamm-
saare puiestee äärde ehitatavasse 
sisejulgeoleku kompleksi. (KH)

9. juunil on Audrus 
suursugune pühapäev

Audru surnuaeda rajati 
80 aastat tagasi mälestus-
sammas Vabadussõjas ja 
ilmasõjas langenud Audru 
kihelkonna kangelaste auks. 
Mälestussammas taastati 30 
aastat tagasi. 

Tähistame seda päeva 
9. juunil kell 13.00 Audru 
kalmistul sõjas langenute 
mälestamise ning mäles-
tussamba püstitanute täna-
misega. 

Kavas on mälestamine 
ja tänamine, Audru sega-
koori ja pasunakoori Õnn 
Tuli Õuele esinemine ning 
kõned Audru osavallakogu 
esimehelt Jaanus Põldmaalt 
ja aseesimehelt Mati Sutilt. 
Vaimuliku õnnistamistali-
tuse viivad läbi Tiina Janno 
ja Agaton Paalberg.

Mälestussamba juurde 
võib tuua pärgasid ja lilli.

Tähistame XXVII laulu- ja XX 
tantsupeo „Minu arm“ tule 
tulemist Audrus rongkäigu 
ja suurejoonelise kontserdiga.

XXVII laulu- ja XX tantsu-
peo tule tulemine on avamäng 
juubelipeole, kandes endaga 
laulu- ja tantsupeo väärtusi ja 
väge igasse Eestimaa nurka. 
2019. aastal saab tule tulemise 
traditsioon 50 aastaseks – esi-
mest korda toimus üle-eestiline 
tule tulemine 1969. aastal, seoses 
laulupeo sajanda juubeliga.

Tule teekond saab 1. juunil 
alguse Tartust. Järgnevad 33 
päeva on tuli maakondade hoida, 
liikudes läbi terve Eesti.

Juubelipeo tuli saabub Aud-
russe pühapäeval 9. juunil kell 
14.30. Võtame tulehoidmise 
järje vastu Audru Püha Risti 
kirku hoovis Aleksander Kuni-
leiu mäletuskivi juures. 

Aleksander Kunileid sündis 
1845. aastal Audru vallas. Ta 
mängis väga suurt rolli I üldlau-
lupeo korraldamise juures ning 
ka selle aasta juubelipeo pealkiri 
on inspireeritud tema viisistatud 
laulu „Mu isamaa on minu arm“ 
pealkirjast ning Lydia Koidula 
sõnadest.

Kiriku juures toimub tule 
õnnistamine ning rongäikäi-
guga liigutakse Audru mõisa-
parki, kus toimub suurejoone-
line Audru osavalla kollektiivide 
kontsert.

Esinevad Audru segakoor, 
Audru Kooli lastekoor, mudi-
laskoor, poistekoor ja rahva-
tantsurühmad, Audru Männi-
tuka ja Vikerkaare lasteaedade 
folkloorikollektiiv “Karjalap-
sed”, Jõõpre Kooli 1. klassi 
rahvatantsurühm, Jõõprekad ja 
Hallid Sõnnid, segarahvatantsu-
rühmad Tuuletallajad, Vallatu 
Auto ja Kevade, naisrühmad 
Audru Naised, Hoiuspuu, Meie 
Valla Eided, Lavassaare Kanar-
bik, pererühmad Audru pere, 
Jõõpre pere, Jõepere ja Lindi 
Lappajad ning pasunakoor Õnn 
Tuli Õuele.

Kontserdi ajal liigub tuli 
edasi Lindi sadamasse, kus 
Lindi lapsed annavad tantsude 
ja laulude saatel „teatepulga“ 
üle kihnlastele, kes viivad tule 
Lindi kalurite kakuaamiga ning 

lappajate saatel Pärnusse Japsi 
Sadama kaile, et anda tuli edasi 
järgmistele hoidjatele.

Kõik, kes soovivad viia juu-
belipeo tuld endale koju, siis on 
võimalik peo lõpus oma laterna 
olemasolul seda teha.

Täname kõiki kollektiive 
ja nende juhendajaid, Meelis 
Tiidot, Lindi sadama kalureid, 
Pärnu Linnavalitsust ja kõiki, 
kes panustavad sellesse, et meie 
tule hoimine saaks väärikalt 
peetud.

NB! 9. juunil umbes 
kell 14.45 - 15.00 on Audrus 
Pärna allee rongkäigu tõttu 
liikluseks suletud. Palume 

mõistvat suhtumist.

Tule tulemine Audrus

Vabadussammas 2019. Foto: Rein Holtsmann

Linnavalitsus jäi  
Pärnu Vee tööga rahule

Kuigi AS Pärnu Vesi lõpetas 
2018. aasta majandusaasta 
14 213 euro suuruse kahju-
miga, jäi Pärnu linnavalitsus 
ettevõtte tööga rahule. Raa-
matupidamislikult tekki-
nud kahjum kaeti eelmiste 
perioodide jaotamata kasu-
mist, mis on pärast 2018. 
aasta majandusaasta aruande 
kinnitamist linnavalitsuses 
32 263 704 eurot.

Ettevõtte kasum toot-
mistegevusest oli mullu 
2 209 300 eurot. Seda on 
rohkem kui eelmisel aastal, 
kahjum tekkis Audru ja Pai-
kuse osavalla varade üleand-
mise tõttu. „Tulu oli Audrust 
ja Paikuselt varem laekunud, 
raamatupidamislik kahjum 
pole reaalne raha,“ selgitas 
Pärnu Vee juhatuse nõunik 
Taimi Vilgas.

Pärnu Vee juhatuse liikme 
Leho Võrgu sõnul jälgib ette-
võte peamisi tegevusnäita-
jaid. Nendeks on vee kvali-
teet, ammutatud vee hulk, 

veekadu, veevõrgu lekked, 
kanalisatsiooni ummistused 
ja purunemised, saasteton-
nide ja reoveesette tonnide 
hulk, puhastatud reovee ja 
sademevee hulk, klientide 
ja töötajate rahulolu, kraa-
nivee joojate osakaal ning 
kaugloetavate veemõõtjate 
osakaal. Viimaste osakaal 
kasvas mullu hüppeliselt, 
eesmärgiks on 2028. aastaks 
kõik veemõõtjad kaugloeta-
vatega asendada.

Investeer inguid teht i 
eelmisel aastal 1,97 miljoni 
euro ulatuses, tänavu on neid 
kavas teha nelja miljoni eest. 
Vee- ja kanalisatsioonitee-
nuse hinda pole lähiajal kavas 
tõsta. „Kõik läheb kenasti,“ 
tõdes l innapea Romek 
Kosenkranius. „Jääme Pärnu 
Vee tegevusega rahule, hin-
dele hea.“

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse 

meedianõunik
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7.-9. juuni  Palanga – Nida

20. juuli  Lahemaa rahvuspark, Loksa majakivi, Ilumäe, Käsmu 
ja Roosisaar, Valgejõe muuseum ja kosk

4. august  Osavallapäevade ekskursioon – kodulinn Pärnu

17.-18. august  Vormsi saar, Haapsalu

21. september  Paunvere laat ja Palamuse uuendatud muuseum

9. november  Mardilaat Tallinnas Saku Suurhallis, muuseume 
Tallinnas

 AUDRU MUUSEUMI SUVEREISID 2019

INFO: 555 99302 – Helgi Roots; 5665 5693 – Aivo

Audru muuseum: T, N 14.00-18.00, tel 5300 2172

13. juuli kell 14.00
Aruvälja 

Külakeskuse juures
Elma Killingu ja
Martin Soobergi 

nimeliste pinkide 
avamispidu.

Oodatud kõik Elma 
sõbrad, tuttavad ja 

õpilased.

Teade Audru ringrajale 
kavandatavast detailplaneeringust

Audru ringraja omanik Rada OÜ 
on esitatud Pärnu Linnavalitsusele 
detailplaneeringu algatamise taotluse 
Audru ringrada katastriüksusel, suu-
rusega ca 68 ha.

Alal kehtib Audru Vallavolikogu 
12.03.2009 otsusega nr 20 kehtesta-
tud Audru ringraja kinnistu detail-
planeering ja Audru Vallavolikogu 
12.06.2014 otsusega nr 36 kehtestatud 
Audru ringraja mängumaa detailpla-
neering.

Huvitatud isiku eesmärgiks 
on planeeringualal oleva kinnistu 
(väljaspool ringrada ümbritseva 
maa-ala) jagamine väiksemateks, 
eraldimajandavateks kruntideks 
ja kruntidele hoonestustingimuste 
määramine. Planeeritavad hooned 
on äri- ja tootmishooned ning rin-
graja majandamisega seotud hoo-
ned ja rajatised. Juurdepääsulahen-

dused alale on ette nähtud kehtivate 
detailplaneeringutega ja muudatusi 
selles osas ei kavandata. Audru valla 
üldplaneeringu maakasutuse kaardi 
kohaselt jääb planeeringuala üldka-
sutatava maa ja reserveeritud ärimaa 
juhtfunktsiooniga alale.

Kavandatav detailplaneering 
sisaldab Audru valla üldplaneeringu 
muutmise põhilahenduse muutmise 
ettepanekut maakasutuse juhtfunkt-
siooni osas: väljaspool ringrada ja 
mängumaad kavandatakse planee-
ringuala lõuna-, ida- ja kirdeosas üld-
kasutatava maa muutmist ärimaaks.

Kutsume Teid osalema detailpla-
neeringu avalikule arutelule, mis 
toimub Audru osavallakeskuses 04. 
juunil 2019 algusega kell 17.00.

Pärnu Linnavalitsus 
Planeerimisosakond

Eterniidijäätmete kogumisring toimub taas 
15. juunil saab Audru osavalla ter-
ritooriumil ära anda eterniidijäät-
meid. Eterniiti võetakse vastu ainult 
eraisikutelt. Eterniidijäätmete ära 
andmiseks on vajalik eelregistreeri-
mine. Registreerumine kestab kuni 
09. juunini (k.a).

Eterniidi üleandmine on tasuta kõigile 
valla elanikele. Kuna vastuvõetav eter-
niidijäätmete kogus on limiteeritud, siis 
ühe majapidamise kohta võetakse vastu 
maksimum 2000 kg eterniiti. Eterniidi 
üleandmiseks tuleb eelnevalt registree-
ruda tel 5450 2523 või e -kirjaga elen.
kuningas@parnu.ee. Registreerudes 
tuleb kirja panna oma nimi ja kontak-
tandmed, eterniidijäätmete kogus ja üle-
andmise koht. Eterniidijäätmete koguse 
arvutamisel arvestada, et 1 m² eterniiti 
kaalub ca 16 kg. Purustatud eterniiti 
vastu ei võeta.

Potentsiaalsed kogumispunktid:
Eterniidi kogumisringi peatused
1. Papsaare lasteaia parkla
2. Audru alevik (spordihoone 

juures)
3. Rebasefarm (Oja tn 1 korter-

maja ees)
4. Tiigi tn 44 (endine kauplus)
5. Jõõpre hooldekodu parklas
6. Lavassaare (lasteaia taga, Vee 

tn ja Rahu tn teeristis)
7. Ahaste keskus (vana lasteaia 

parklas)
8. Kihlepa bussipeatus
9. Liu bussipeatus
10. Lindi (lasteaia parklas)
11. Kõima keskus (endise kaupluse 

juures)

Ajagraafiku selgumisel võtan jäät-
mete üleandjatega ise ühendust! 

Meelespea eterniidijäätmete üleand-
jatele:

• Ole kohal õigeaegselt.
• Eterniiti võetakse Sinult vastu 

täpselt sellises koguses, mille Sa 
registreerisid.

• Eterniiti võetakse Sinult vastu täp-
selt selles peatuses, kuhu Sa ennast 
registreerisid.

• Purustatud eterniiti vastu ei võeta.
• Kui selgub, et Sa ei saa siiski sel 

kuupäeval ja sel peatuspaigas eter-
niiti üle anda, palun anna sellest 
teada telefonil 5450 2523 või kir-
jutades e-postile elen.kuningas@
parnu.ee.

Elen Kuningas
keskkonna- ja heakorra spetsialist

Jaanipäeva märksõnadeks võiksid olla 
mõistlikkus ja ilmastikuga arvestamine

Möödunud aastal leegitses enne jaani-
päeva Harjumaal viimase kümne aasta 
kõige suurem metsatulekahju. Vikipalu 
kandis põles lausa 200 hektarit metsa, 
mis paneb Päästeametit meelde tuletama 
peatselt saabuva jaanipäeva valguses kõiki 
lõketega seonduvaid ohutusnõudeid. 

Kui jaanipäeva üritus on avalikkusele 
suunatud, tuleb aegsasti esitada kohali-
kule omavalitsusele avaliku ürituse kor-
raldamise taotlus. See on leitav kohaliku 
omavalitsuse veebilehelt. Enne taotluse 
esitamist on vajalik kooskõlastada ava-
liku lõkke tegemise koht ja tule leviku 
piiramiseks vajalike tulekustutusvahen-
dite kogus Päästeametiga. Selleks vajalik 
blankett on leitav Päästeameti kodulehelt. 
Kui kooskõlastus Päästeametilt on saadud, 
esitatakse need juba koos avaliku ürituse 
taotlusega loa saamiseks omavalitsusele. 

Tule levikut saab piirata 
ettevalmistatud lõkkekohaga
Kuigi avalikud külajaanituled tehakse 
peaasjalikult traditsiooniliselt väljakuju-
nenud kohtadesse, vajavad ka need kohad 
siiski kriitilise pilguga üle vaatamist. 
Lõkkekoha vahetu ümbrus peab olema 

vähemalt 0,5 meetri ulatuses puhastatud 
kuivanud taimestikust, okstest ning muust 
põlevmaterjalist, vältimaks selle süttimist. 
Oluline on piirata lõkkekoht kivide või 
pinnasevalliga. Kui lõke tehakse püra-
miidikujuline, siis peab arvestama selle 
põledes ümber kukkumise võimalusega. 
Nii on vajalik jälgida, et ka inimestel 
lõkke ümber turvaline oleks ning keegi 
põlevmaterjali kukkumisel ohtu ei satuks. 

Suure tuulega lõkke tegemine 
võib käest minna
Igasuguse lõkke tegemisel on oluline jäl-
gida tuule suunda ja kiirust, et sädemed 
ei langeks hoonele, metsale, kuivanud 
taimestikule või turbapinnasele. Kui 
tuule kiirus on üle 5,4 m/s ei tohi enam 
lõket teha. See on oht juba ümbritsevale 
ning võib lõppeda suure kahjuga. Väike, 
alla 1 meetrise läbimõõduga lõke peab 
paiknema vähemalt 8 meetri kaugusel 
mis tahes hoonest või põlevmaterjali 
hoiukohast ja vähemalt 10 meetri kaugu-
sel metsast. Üle 1 meetrise läbimõõduga 
lõke peab paiknema vähemalt 15 meetri 
kaugusel hoonetest ning 20 meetri kau-
gusel metsast.

Vaata enne lõkke läitmist kindlasti ka 
Riigi Ilmateenistuse tuleohukaarti ja kui 
jaanilõkke tegemise kohas on äärmiselt 
suur tuleoht, siis tee väiksem, alla 1 m 
diameetriga lõke. Jaaniõhtul ei ole täh-
tis lõkke suurus, vaid tegemist on vana 
tavaga süüdata lõkked ja nautida mõnusat 
seltskonda.

Viimane kustutab tule
Kui teed jaanilõket tuttavate seltskonnas, 
siis vali seltskonnast kaine lõkkevalvur, 
kes hoiab nii seltskonnal kui ka lõkkel 
silma peal ning viimane pidutseja või 
grillija peab kandma hoolt selle eest, et 
tuli saaks kindlalt kustutatud. Lõkke-
jääkide summutamiseks sobib näiteks 
pangetäis vett või liiva, mis alati lõkke 
ääres valmis peavad olema. Päästeamet 
soovitab tuld tehes teada oma asukohta ja 
hoida käepärast laetud mobiiltelefoni, et 
saaks vajadusel numbrilt 112 abi kutsuda. 
Lõkete tegemise, grillimise ja muude tule-
ohutusalaste küsimustega võib pöörduda 
päästeala infotelefoni 1524 poole.

Maris Moorits
Lääne päästekeskuse 

kommunikatsioonijuht

Jõõpre Vanurite Kodu ja 
Tammiste Hooldekodu lähevad 

ühtse juhtimise alla
Pärnu linnavolikogu otsustas liita 
Jõõpre Vanurite Kodu 1. juulist Tam-
miste Hooldekoduga, senine iseseisev 
asutus jätkab tööd Tammiste Hoolde-
kodu piirkondliku üksusena.

Jõõpre Vanurite Kodu hoonesse 
jäävad üksuse juht ja seitse hooldus-
töötajat, kes praegugi seal töötavad. 
Liitmine võimaldab parandada Jõõp-
res pakutavaid tervishoiuteenuseid, 
laiendada huvitegevusi ja koolitada 
sealseid töötajaid.

„Esimesed sammud hooldekodude 
ühinemiseks on juba tehtud. Ühtlus-
tatud on hooldeteenuse maksumust ja 
töötajate palgajuhendeid, asjaajamine 
on viidud ühtsetele alustele. Kindlasti 
pöörame tähelepanu töötajate kvali-
fikatsiooni tõstmisele ja koolituste 
järjepidevusele, kaasates oma ala 
professionaale nii asutuse seest kui 
väljastpoolt,“ rääkis Tammiste Hool-
dekodu juhataja Riido Villup. (KH) 

Jüriööjooksu traditsioon kestab 
23. aprilli õhtul toimus traditsiooniline 
Audru Kooli Jüripäeva jooks. Vaatamata 
koolivaheajale oli esindatud suurem osa 
klassidest ja paar võistkonda ka Lindi 
Lasteaed-Algkoolist. Jooksust võttis osa 

lisaks lastele ka Audru kooli õpetajate 
võistkond.

Peale põhijooksu toimus staadionil 
ka lasteaedade jooks. Väikeseid jooks-
jaid oli seekord üheksa võistkonna jagu. 

Aitäh kõigile tublidele osalejatele ja koh-
tume jälle järgmisel aastal!

Sirje Jaago
Audru Kooli huvijuht

Koerte vaktsineerimine
28. mail kell 19.00 toimub koerte ja 
kasside vaktsineerimine marutaudi 
vastu Audru kiriku parklas. Hind 
2 EUR. Võimalus vaktsineerida ka 
kompleksvaktsiiniga, hind 20EUR.

31. mai kell 17.00 Lavassaare kaup-
luse juures

17.30 Jõõpres kaupluse juures

18.15 Kihlepa bussipeatuses

18.45 Audrurannas endise poe juures

Volitatud vet. arst 
Mart Taggel, 528 7465
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40 aastat tagasi…
1922 Loodi Audru riigimõis paruni 

maavalduste baasil. Maad 715 ha, sellest 
põldu 213 ha.

1944 Moodustati Audru sovhoos. 
Töötajaid 37, lüpsilehmi 9, hobuseid 2. 
Esimesed traktoristid olid Elmar Kivi-
väli, Kristjan Ainvere, Martin Kalda, 
Andrei Kuura ja Artur Nõmm.

1945 Põllubrigaad koosnes 6 lülist, 
brigadiriks oli Evald Juhansoo. Moo-
dustati traktori- ja aiatööbrigaad. 

1950 Koostati esimene tootmis-
finantsplaan. Seni oli direktor oma 
käskkirjades andnud plaanilised arvud. 

1952 Majandiga liideti Kõrsa sov-
hoos. Peale töötegemise põldudel, lau-
tades ja aiandis pandi alus isetegevusele 
tänu ehitustöölise Jaan Are energilisele 
eestvedamisele. Hakkas tegutsema 
segakoor ja mõned ansamblid. Kaasa 
tegid lauluhuvilised perekonnad Eglo-
nid, Siigurid, Postid, Panid, Kutserid. 
Vana viinaköök ehitati ümber klubiks.

1955 Majandiga liideti osa „Kom-
somoli“ ja osa „Bolševiku“ kolhoosist.

1956 Majandiga ühines Võnnu sov-
hoos. Nüüd oli Audru sovhoosil 5 osa-
konda – Sanga, Saari, Kõrsa, Taali ja 
Vabriku. Maad 8614 ha, töötajaid 505. 
Hoogustus sporditegevus. Ülevabarii-

giliselt tuntuks said Audru ratsaspor-
divõistlused. 

1958 Kõrsa, Taali ja Vabriku osa-
konnad kui majandi maadega orgaa-
niliselt mitte seotud maa-alad anti üle 
Tori sovhoosile.

1960 30-liikmeline segakoor käis 
Tallinnas laulupeol. Klubi tegevuse 
kõrgpunkt: vabariiklikult ülevaatuselt 
toodi mitu aukirja.

1962 Majand andis esimese kasumi 
– 1500 rubla. Audru puhkeparki hakati 
rajama estraadilava. 

1963 Toodangut realiseeriti esma-
kordselt üle miljoni rubla eest. Sovhoo-
siga liideti „Koidula“ kolhoos.

1965 Juurde tuli „Komsomoli“ kol-
hoos. Majandi suurus 5436 ha. Saabus 
esimene suurtunnustus: majandile anti 
üleliidulise sovhoosidevahelise sotsia-
listliku võistluse võitja rändlipp. Tera-
vilja 29,3 ts/ha, piima lehma kohta 3743 
kg. Osakondi 3. Kasum tõusis 434 700 
rublani. 

1966 Vambola Vija valiti NSVL 
Ülemnõukogu saadikuks. 

1967 Suure Sotsialistliku Oktoobri-
revolutsiooni juubeliaastal koguti suu-
rim köögivilja- ja söödajuurviljasaak 
Audru majandi ajaloos. Töötulemuste 

eest saadi rajooni rändlipp. 
1968 Majandi naiskomisjoni asus 

juhtima Helju Põldsam. 
1970 Lenini 100-nda sünniaasta-

päeva eelses sotsialistlikus võistluses 
tuli majand rajoonis võitjaks ja teda 
autasustati juubeliplaadiga. Lenini 
juubelimedaliga autasustati 41 töötajat.

1971 Sovhoos sai endale lastepäe-
vakodu, mida asus juhtima võimekas 
pedagoog ja majandaja Aili Koodi.

1972 Majand kanti vabariiklikku 
auraamatusse. Alustati sotsialistlikku 
võistlust Limbaži rajooni Vilkene sov-
hoosiga.

1973 Üleliiduline tunnustus looma-
kasvatussaaduste tootmise ja varumise 
eest. Rändlipp ja 25 töötajale eesrind-
lase rinnamärk. Lenini ordeni said 
Agnes Kõiva ja Evald Juhansoo.

1974 Üleliiduliselt rahvamajan-
dussaavutuste näituselt toodi II järgu 
diplom.

1975 Seatalitajat Asta Kaupi auta-
sustati Tööpunalipu ordeniga ja ta valiti 
Eesti NSV Ülemnõukogu saadikuks. 
Kasum ületas esmakordselt miljoni 
rubla piiri. 

Üle 5 tuhande kg piima said oma 
grupi lehmadelt Agnes ja Ilse Kõiva, 

Elvi Sooaru ja Ellen Süvang.
1976 Majandiga liideti Nurme sov-

hoos. Sovhoosi pindala kasvas järsult 
ja on nüüd 12 873 ha, sellest põldu 4199 
ha.

1977 Traktoreid oli majandil juba 73, 
teraviljakombaine 15. Bussijuht Hein-
rich Jurn lõpetas 45-aastasena kaugõp-
pekeskkooli kuldmedaliga.

1978 Anti käiku uus söökla, klubi, 
saun. Üldse on sovhoosi ajaloo jooksul 
ehitatud kapitaalmahutuste korras 20 ja 
oma jõududega 80 mitmesugust objekti.

1979 Tööd – tegemised kulgevad 
edukalt.

Audru sovhoosist kirjutati ajalehes 
„Pärnu Kommunist“ 14. novembril 1979

 Lehte luges Tiiu Jalakas 

Ajaratta lood

Jaanikuu juubilar
Juunikuus tähistab oma juube-
lisünnipäeva meile kõigile tuntud 
kohalik mees – Mati Sutt.

Ütled Sutt ja mõtled Jõõpre 
Kool või siis EÕM või Audru 
osavalla volikogu. Mõtled veel 
ja ütled öökull.

Igivana küsimus – kumb oli 
enne, kas muna või kana? Keegi 
ei oska vastata. Aga kumb oli 
enne – kas öökull Jõõpre Kooli 
sümbolina või tekkis koolirah-
val see idee vaadates otsa direk-
torile – puhmas kulmud, pea 
tarkust ja ideid täis, alati kõigi 
jaoks koha peal olemas?

Mati Sutt: Ilmselt on aja jook-
sul öökullist vist tõesti minu fir-
mamärk saanud. Ja jututeemaks 
ka väga tihti. Näiteks portretee-
rivad kooli lõpetajad igal aastal 
õpetajate päevaks lõbusa šaržiga 
oma kooli õpetajaid. Siiani olen 
seal alati äratuntav olnud ja ikka 
sel samal põhjusel. Kord olid koo-
lis väliskülalised ja tutvustasin 
kooli. Kui olime kooli öökullide 
kollektsiooni juurest lahkumas, 
kuulsin kui üks külaline küsis 
teiselt, et ei tea, kas direktoril on 
ka kulmud taotluslikult sellised? 
Ise olen aga tavaliselt vastanud, 
et peremees pidi ka lõpuks oma 
koera nägu minema. Tegelikult 
sündis meie kooli öökullihullus 
(neid on meil eri variantides koo-
lis ligi paarsada) kakkudest, kes 
vana koolimaja põlispärnades 
elavad ja kooli logo tegemisel 
saigi sellest linnust kooli sümbol. 
Siinkohal tänud kõigile õpilastele, 
lastevanematele ja vilistlastele, 
sest see kollektsioon on tekki-
nud tänu kõigi meiega seotud 
inimeste reisidelt toodud öökul-
lidega. Kaugeimad on Peruust ja 
Indoneesiast.

Millised märksõnad sind 
veel võiksid kõnetada, mis on 
sulle veel elus tähtis?

MS: Tallinna Pedagoogilise 
Instituudi lõpetamisel oli mul 
tegelikult erialane töökoht olemas 
– olin juba mitu aastat töötanud 
Tallinnas Eesti Televisioonis, 
pakkumine kunstialasele tööle 
telelavastuste poolelt olemas. 
Samas oli vaja kohustuslik lõpe-
tamisjärgne kolm aastat üle elada. 
Valisin suunamiseks kodumaa-
konna ainukese vaba kunstiõpe-
taja koha – Jõõpre kooli 8. klassi. 
Märkamatult on kolmest aastat 
ca kolmkümmend saanud ja ma 
ei kahetse. Kuna olen tähtkujult 
kaksik, siis vist ei ole rutiini ja 
äraminemise soovi tekkinud ilm-
selt tänu alati mingis muus tege-
vuses enda väljaelamisega ehk 

märksõnad lisaks koolile oleksid 
kunst, käsitöö, õhtuti ja ainult 
enda tarbeks musitseerimine, 
lugemine ja kindlasti ei saa üle 
ega ümber malevast. Olen õpi-
lasmalevaga seotud olnud üliõpi-
laspõlvest peale ja olgugi, et olen 
juba mitu aastat tagasi malevate-
gemise noorematele üle andnud, 
siis oma kooli noortega koos tööd 
tehes ja Valgerannas käies on veel 
hetkel seos EÕM iga olemas.

Mida vanemaks inimene 
saab, seda rohkem ta hakkab 
unistamise asemel meenutama. 
Sind vaadates ja jälgides julgen 
arvata, et meenutamise jaoks 
sul veel aega pole. Millest unis-
tad?

MS: Arvan, et olen mingil 
määral hingesugulane oma-
aegsete ärkamisaja tegelastega. 
Kui lugeda nende selleaegseid 
kirjutisi – muret väljarändamise 
ja usu vahetamise pärast, keele 
ellujäämise pärast või allajää-
mise pärast kadakasakslusele 
ning muret ühistegevuse puu-
dumise pärast, siis tajun samu 
mõtteid. Ka näiteks Kreutzwald 
kirjutas ju eepose ühe väikerahva 
mälestuseks. Võib-olla olid nad 
idealistid, romantikud, aga ome-
tigi suutsid nad sütitada rahvast 
nii laulupeo, isamaakõnede ja 
seltsitegevustega nii, et kriisist 
sai hoopis rahvast päästev tõus. 
Olen hingelt Eestimaa usku või 
ilusa eesti keele või lihtsalt ilusa 
hoitud ja haritud Eesti maa ja 
metsa usku. Kui vaadata prae-
gust hetkeseisu, siis meenutab 
see kordusena kõike eelnevat – 
nii võitlusi ärkamisajal, esimese 
Eesti Vabariigi ajal kui ka praegu. 
Nagu midagi ei olekski muutunud 
või millestki eelnevast polekski 
õpitud, vaid uued inimesed. 
Nii unistangi, et ükskord algab 
aega... Et imeväel ilmuks keegi 
kõigi poolt hinnatud ja austatud, 
kes suudaks ei midagi enamat, 
kui lõpetada vastastikune pori-
loopimine ja vihavaen. See looks 
vähemalt aluse koostööle, täpselt 
sama nagu ärkamisaja tõusul.

Elu-olu Audrus on viimase 
aasta jooksul palju muutunud 
ja arenenud. Mis on need plaa-
nid ja ideed, mis sinu arvates 
kindlasti siin lähiajal veel ellu 
viia tuleks?

MS: Meie pärl on Valgerand. 
Lihvimata teemant. Just see 
mereäär, liivaluited, mets ning 
samuti Valgerannast kaugemale 
edasi Tõstamaa poole minev 
mereäär vajavad kordategemist 
nii meie, laste kui ka meie küla-

liste jaoks. Romantiline rannatee 
oli ilus idee ja algatus, loodan, 
et tegevus selle piirkonna aren-
damisel jätkub. Meenub paar 
aastat tagasi Valgeranna poldril 
kohatud õnnetu hollandlastest 
rännuhuviline vanapaar, kes 
ilusat Valgeranna luitemänniku 
fotot käes hoidis ja küsis, et kas 
nad on eksinud? Kas see foto on 
ikka Eestist?

Läbi aastakümnete oled sa 
malevlaste jaoks olnud maleva-
issi, koolilastele koolipapa, aga 
sul on ju ka päris oma lapsed ja 
lapselapsed. Kuidas neil läheb? 
Milline isa ja vanaisa sa oled?

MS: Lapsi kolm: tütar ja kaks 
poega. Kuna elan väikesel jõesaa-
rel looduse rüpes, siis ilmselt on 
see nende valikuid kõige rohkem 
mõjutanud – kõik on lõpetanud 
kõrgkoolis keskkonnaga seotud 
erialad ja ka töötavad antud eri-
aladel. Kunagi oli aeg, kui käi-
sime üheskoos koolis, samuti said 
nad kõik töökarastuse malevas 
Valgeranda koristades ja poldril 
maasikapõllul rügades. Praegu on 
peale kasvamas lastelaste vägi, 
arv juba muljetavaldav ja kui 
jaksu oleks, siis saaks nendest 
veel ühe korraliku malevarühma 
kokku.

Teame sind ka kui kuldsete 
kätega ehitajat ja puutöötegijat. 
Mille kallal praegu nokitsed?

MS: Alustan kaugemalt. 
Vanaema oli mul suur käsitöö-
tegija. Iga kord, kui Tõstamaale 
talle külla läksin, imestasin, et 
muudkui koob või heegeldab, 
kuidas tal närv vastu peab? Nüüd 
saan aru küll – mitte ei tee när-
viliseks, vaid hoopis rahustab, 

on omamoodi teraapia. Puutööd 
teen või maalin. Tavaliselt üksi, 
raadiohääled ja uudised taustaks. 
Samas, igal aastal oleme koolis 
nii lastele, kogukonnale või kuns-
tiõpetajatele/huvilistele korral-
danud erinevaid käsitöökursusi. 
Oleme teinud kandleid, puulõi-
kega majasilte, šamaanitrumme 
jne. Sellel sügisel alustasime 
viie mehe-naisega kaheaastast 
projekti – ehitame Mati Umala 
juhendamisel kõik endale autent-
sed lõõtspillid. Praeguseks oleme 
poolel teel.

Sünnipäev on pelgalt üks 
päev kalendris, loevad päevad, 
mis on täis tegusid ja emot-
sioone. Soovime sulle, et iga 
su päev oleks neist tulvil ja et 
sul jätkuks jõudu neid meiega 
jagada! Aga mida soovid sina 
meile sel poliitikast ja muust 
melust kireval ja kohati när-
viliselgi ajal?

MS: Ajaloohuvilisena ja aja-
looõpetajana olen üritanud endale 
ajaloosündmusi ette kujutada. Et 
miks ikkagi nii läks? Vist läbi 
aegade on poliitikas probleemiks 
see, et rohkem tahetakse rääkida 
kui kuulata, rohkem populaarsust 
võita hukka mõistes, vigasid otsi-
des või teist maha tehes, mitte 
mõistes ja andestades. See kan-
dub paratamatult ka tavainimeste 
suhtlemisse – kõik need vihakõ-
ned ja facebooki solvangud. Soo-
vin, et ühiskonnas oleks rohkem 
üksmeelt, hoolivust ja sallimist.

Veel kord palju õnne ja 
tänud intervjuu eest!

Sirje Suurevälja

Mati Sutt. Foto Urmas Taul

Jõõpre bussipeatus sai uue 
särava kuue

Otsustasime klassiõdedega 
teha oma 8. Klassi loov-
tööks midagi teistsugust, 
panime pead kokku ning 
hakkasime ideid mõtlema. 
Üks klassiõde pakkus välja, 
et võiksime bussipeatuse 
üle värvida. Meile meel-
dis see mõte väga. Tegime 
valmis töökava ja kavandid. 
Meisterdasime korjandus-
kasti, mille panime Jõõpre 
poodi, et ka kohalikud ini-
mesed saaksid bussipeatuse 
heakorrale ja ilusamaks 
tegemisele kaasa aidata. 
Annetussumma oli piisav, et 
selle eest värve ja vajalikke 
materjale osta. Kui ilmad 
ilusamaks läksid, otsusta-
sime, et oleks aeg bussipea-
tust värvima hakata. Aprilli 
alguses alustasimegi värvi-
mist. Tahtsime teha must-
reid ja erinevaid rahvus-
likke märke, sest oleme ise 

folklooriga tihedalt seotud. 
Üle kõigi nelja külje jookseb 
Mihkli kihelkonna muster 
ja selle taustaks on maastik 
ja erinevad märgid. Algu-
ses olime veidi skeptilised 
selle suhtes, kuidas kõik 
välja hakkab nägema, aga 
tänu juhendaja Ivi Sutile, 
kes pakkus välja erinevaid 
lahendusi, meeldib meile 
lõpptulemus väga. Jõõpre 
kooli 8. klassi õpilased 
Pille-Riin Jaaniste, Kaileen 
Kasemaa, Karolin Mets ja 
Mia Pransmann tänavad 
koos juhendaja Ivi Suti ning 
kooliperega Jõõpre kaupluse 
töötajaid ja kõiki lahkeid 
annetajaid. Tänu teie toe-
tusele sai küla pilkupüüdva 
ja rahvusliku bussipeatuse.

Mia Pransmann
Jõõpre kooli 8. klass
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Lasteaiakoha taotlusi hakatakse 
ARNOs vastu võtma

Pärnu lasteaiakoha taotlusi hakatakse 
13. maist vastu võtma haridusteenuste 
haldamissüsteemis ARNO, varem esi-
tatud avaldused on sinna üle kantud.

Esmaspäeval kehtestas linnavalit-
sus uue lasteaedadesse vastuvõtmise 
ja väljaarvamise korra, mis on ühine 
kõigile laienenud omavalitsuse ela-
nikele. Teiste omavalitsuste elanike 
registris olevaid lapsi võetakse Pärnu 
lasteaedadesse üksnes siis, kui mõni 
koht on vaba, nende vastuvõtt toimub 
25. augustist 30. aprillini.

Pärnu linna elanike jaoks on lasteaia 
valik vaba. Lapse võib panna elu- või 
töökoha lähedal asuvasse lasteaeda või 
näiteks sinna, kust vanaemal on kõige 
mugavam last koju tuua. Võimalusel 
arvestatakse lapse elukoha lähedust 
lasteaiale ja ühte lasteaeda võetakse 
järjekorra alusel ühe pere lapsed, kelle 
elukoha aadress ühtib.

Arvestust peetakse taotluse esita-
mise kuupäeva järgi. Taotlust esitades 
võite olla alles lapsega kodus, samuti 
lapse lasteaia mineku aja suhtes ümber 
mõelda. Selle tõttu teie koht järjekorras 
ei muutu. Kui taotluse esitamise ajal ei 
ole lapse rahvastikuregistri järgne elu-
koht Pärnu linn, arvestatakse taotluse 
esitamise ajaks Pärnusse registreeri-
mise aeg.

Kui soovitud lasteaias pole vaba 
kohta, pakutakse asenduskohta teises 
lasteaias. Asenduskoha vastuvõtmisel 
säilib järjekord vanema poolt soovitud 
lasteaedades. Samuti on võimalik las-
teaia direktoriga kokku leppida osaaja 
koht, mis tähendab lasteaias käimist 
kindlatel nädalapäevadel.

Seni võeti lasteaia koha taotlusi 
vastu paberil. Varem esitatud aval-
dused on ARNOsse üle kantud, uusi 
hakatakse 13. maist vastu võtma elekt-
rooniliselt. Kes vajab taotluse esitamisel 
abi, võib tulla Suur-Sepa 16 asuvasse 
linnavalitsuse infolauda, kus infospet-
sialist teid abistab.

ARNO aadressiks on https://arno.
parnu.ee, sinna viivad ka lingid Pärnu 
linnavalitsuse kodulehelt https://parnu.
ee. Süsteemi sisenemiseks tuleb end 

tuvastada ID-kaardi, Smart-ID või 
Mobiil-ID abil või panga kaudu. Hoo-
litsege, et teil oleks kehtivad ID-kaardi 
paroolid.

ARNO pakub kaht lasteaia eelis-
tust ja erinevaid õppeaastaid. Kuna 
järjekorda peetakse taotluse esitamise 
kuupäeva järgi, on soovitatav taotlus 
esitada võimalikult varem. Lasteaeda 
võetakse vähemalt pooleteise aasta 
vanuseid lapsi ja taotlused järjestatakse 
lasteaiakoha kasutamisega alustamise 
õppeaasta põhiselt, arvestades taotluse 
esitamise aega ja lapse vanust 30. sep-
tembri seisuga.

„Kui taotlus esitatakse mitu õppe-
aastat varem, ei näe lapsevanem 
ARNOst veel seda, kui palju on konk-
reetse lasteaia erinevates rühmades 
vabu kohti. Rühmade vabade kohtade 
arv on näha alles õppeaasta jooksul,“ 
selgitas linnavalitsuse alushariduse 
peaspetsialist Marga Napp.

Vaba lasteaiakoha pakkumine 
saadetakse ARNOst lapsevanemale 
e-postiga. Koht tuleb kinnitada või 
sellest loobuda seitsme päeva jooksul. 
Kohtade pakkumine on pidev protsess, 
sest lapsed võivad lasteaiast lahkuda 
erineval ajal. Lasteaeda tulemise aja 
täpsustab direktor, reeglina avatakse 
uued rühmad augustis.

Lisaks lasteaiakoha taotlemisele 
tuleb ka selle muutmise, tühistamise ja 
lõpetamise taotlus ARNOs teha. Laste-
aeda vastuvõtmine lükatakse edasi, kui 
vanem pole kohta ARNOs kinnitanud 
ja lasteaia direktoril pole õnnestunud 
vanemaga ühendust saada.

Raja tänava äärde ehitatavasse uude 
lasteaeda veel lapsi vastu ei võeta. Selle 
ehitamist rahastavad erinevad omava-
litsused ja vastuvõtmise kord kehtesta-
takse 1. märtsiks 2020.

Erinevatele küsimustele aitab vas-
tuseid leida Marga Napp, kelle telefon 
on 444 8258 ja e-post marga.napp@
parnu.ee. Linnavalitsus palub vaban-
dust, kui uuele süsteemile üleminekul 
esineb tõrkeid või paberilt üle kantud 
andmed pole ARNOs kohe nähtavad. 
(KH)

Audru lasteaia mudilased osalesid edukalt laulukonkursil 

Inimesi kutsutakse üles pai tegema
Eeskujuliikumine “Valge Õhupall” 
kutsub kõiki emasid ja isasid üles kat-
kestama laupäeval, 1. juunil kell 11.11 
üheks minutiks kõik muud tegevused, 
et teha oma lapsele pai.

„Pai tehes näitame me hoolivust 
ja loome turvatunde, mida vajavad 
nii väikesed kui suured. Üks pai võib 
tähendada rohkem kui tuhat sõna,“ ütles 
eeskujuliikumise „Valge Õhupall“ eest-
vedaja Tamo Vahemets.

Pai erilisus tuleb esile vaid siis, kui 
seda teeb lapsele väga lähedane ini-
mene, näiteks lapsevanem või vanava-
nem. Kui laps on 1. juunil kell 11.11 teie 
kõrval, on see õige hetk näidata oma 
hoolivust, last tunnustada ja innustada. 
Kui lähedastel pole võimalik 1. juunil 
kell 11.11 lapse kõrval olla, saab pai 
teha mõttes või soovi korral sotsiaal-
meedias (Facebook, Instagram), lisades 
postitustele teemaviiteid #lapselepai või 
#teemepai ja #valgeõhupall.

Samamoodi võib sotsiaalmeedias 

jagada ühiseid emotsionaalseid hetki 
oma lähedastega. Võimalusel võiks 
üritustel ning paidest tehtud fotodel ja 
videoklippidel kasutada valgeid õhu-
palle.

Aktsiooniga liitujate nimekiri täie-
neb iga päevaga. Pai tehakse nii lau-
päeval toimuvatel lastekaitsepäeva 
üritustel kui mõni päev varem või hil-
jem aset leidvatel toetusaktsioonidel. 
Praeguseks on teada, et pai tehakse 
Tallinnas võimlemispeo peaproovil, 
Põlva lastekaitsepäeva rongkäigus ja 
Rakvere Maaelu festivalil, üleskutsed 
kõlavad Selveri kaupluste siseraadios. 
Pärnus on lubanud ettevõtmisega lii-
tuda Pärnu Kesklinna Lasteaed.

Rohkem informatsiooni leiab „Valge 
Õhupalli“ kodulehelt https://valgeohu-
pall.ee ja Facebooki lehelt https://www.
facebook.com/valgeohupall.

Tamo Vahemets
eestvedaja

VALGE ÕHUPALL

Roosa ruulib! 
Eesti Vähiliit kutsub kampaaniaga 
üles rinnavähiennetuskuul roosat 
linti kandma.
Rinnavähiennetuse kuu raames toimub 
ka sel aastal Eesti Vähiliidu kampaania 
„Roosa ruulib!“, mille eesmärk on kut-
suda noori naisi oma rindade tervisest 
hoolima ja kontrollis käima. Noortele 
naistele suunatud kampaanias juhib 
vähiliit tähelepanu rinnavähiga seo-
tud teemadele ja kutsub üles kandma 
roosat linti.

Väga oluline on, et naised hooliksid 
ise oma tervisest – külastaksid regu-
laarselt günekoloogi ning perearsti ja 
kontrolliksid ka ise oma rindu enese-
vaatluse abil. Enesevaatlust on soo-
vitatav läbi viia üks kord kuus. Eesti 
Vähiliit soovitab naistele salvestada 
iPhone ja Androidi nutitelefonidele ka 
eestikeelne põhjalike juhenditega ene-
sevaatluse tasuta rakendus.

Kampaania avaüritus
„Roosa ruulib“ kampaania saab ava-
löögi 8. mail kell 12 Stockmannis (II k). 
Avaüritusel jagab Epp Kärsin praktilisi 
nõuandeid, kuidas end kodus jälgida, 
ning julgustab naisi eluliste näidete abil 
julgelt arsti poole pöörduma, kui selleks 
tekib väiksemgi kahtlus.

Vähiliit annab üritusel ülevaate, kui-
das on hetkel Eestis olukord rinnavähki 

haigestumisega ja selle ennetusega. 
Juba kümme aastat Eestis ringi liiku-
nud mammograafiabussi näitel tutvus-
tatakse üllatavaid näitajaid rinnavähist 
ning sadadest päästetud eludest.

Osale sotsiaalmeediakampaanias 
„Roosa ruulib!“
Rinnavähi ennetuse kuu keskseks 
eesmärgiks on teadlikkuse tõstmine 
rinnavähiga seotud teemadest. Sellele 
eesmärgile saab kaasa aidata igaüks 
jälgides Eesti Vähiliidu kampaaniat 
sotsiaalmeedias ja aidates jagada 
vähiennetuse ning varase avastamisega 
seotud sõnumeid. Facebookis saab värs-
ket infot jälgida Vähiliidu lehel Eesti 
Vähiliit – Elujõu Liit(https://www.
facebook.com/vahiliit) ning rinnavähi 
ennetuse ja varajase avastamise kohta 
saab uudiseid jälgida kampaanialehel 
Roosa Ruulib(https://www.facebook.
com/roosa.ruulib/). Maikuu jooksul 
viiakse lehe jälgijate seas läbi ka mänge 
ja loosimisi, auhinnad panevad välja 
Vähiliidu koostööpartnerid. Osalemi-
seks jälgi infot kampaanialehel.

Roosa lindiga toetad 
rinnavähivastast võitlust
Roosa lint kui lootuse sümbol on rah-
vusvaheliselt kasutuses, et juhtida 
tähelepanu rinnavähi varajase avas-

tamise vajalik-
kusele. Roosat 
l i nt i  kandes 
n ä i t a m e ,  e t 
hoolime endast, 
oma lähedastest 
ja neist, kes on 
haigestunud rin-
navähki.

Rinnavähi 
v a r a j a s e 
avastamise 
ja ennetus-
tegevuse toe-
t useks saab 
roosasid linte soetada Eesti Vähilii-
dust. Eesti Vähiliidu rinnavähialase 
teavitustöö toetamiseks on ooda-
tud ka annetused vähiliidu arvel-
dusarvele (MTÜ Eesti Vähiliit a/a 
EE562200221002163986, märksõna 
Roosa Ruulib).

MTÜ Eesti Vähiliit keskendub oma 
töös ennetustegevusele, tervislike elu-
viiside populariseerimisele ja haiguste 
varajasele avastamisele. Olulisel kohal 
on vähihaigete elukvaliteedi paranda-
mine ja vähktõvega seotud sotsiaalsete 
probleemide lahendamine.

Lisainformatsioon:
MTÜ Eesti Vähliit

Valgeranna Seikluspargis 
algas 12. hooaeg

Avastamist ootavad uued rajad ning lapsi oodatakse 
suvelaagrisse.

Valgeranna Seikluspark avati 2008. aasta suvel ning 
möödunud on 10 seikluslikku aastat. Park on aastatega 
mitu uuenduskuuri läbinud ning ka sel kevadel ootavad 
avastamist uued rajad.

Radasid tuleb kontrollida ja ümber ehitada regulaarselt. 
Üheks põhjuseks on see, et puud kasvavad ning teiseks 
põhjuseks on looduse jõud. On tavapärane, et sügiseti räsi-
vad rannikuala tugevad tuuled, mis veetaset tõstavad ning 
see omakorda haukab randa aina kitsamaks. Viimased 4 
aastat oleme igal sügisel viiendat ehk rannarada rohkem 
metsa poole kolinud. Ühest küljes on kurb, sest algusaastate 
rannarada oli „unistuste rada“, teisest küljest jällegi on tore 
pidevalt uusi rajaelemente välja mõelda. Näiteks on nüüd 
muudetud kujul kolmas rada, kus saab jalgrattaga puu otsas 
sõita ja äblikmehe kombel mööda posti üles ronida. Lisaks 
seiklusradadele, saab Valgerannas aega veeta discgolfi 
või aardejahti mängides. Ka aardejaht saab suveks uue 
välimuse ning põnevama sisu.

Sel suvel leiab esimest korda aset ka lastelaager, kuhu 
ootame 8-14aastaseid lapsi. Kahepäevases suvelaagris (19.-
20. juuni ja 22.-23. august) veedame mõlemad päevad loo-
duses, õpime põnevaid teadmisi, tutvume uute sõpradega, 
läheme seiklusrajale, mängime discgolfi ja loome toredaid 
mälestusi. Loe laagri kohta lisaks meie kodulehelt. 

Merilin Vikkisk

Helin Valge Rõõmsameelsed“ – Roosi Jääger, Mairon Schults, 
Hannah Pettai

Raeküla Vanakooli keskuses toimus 27. aprillil Pärnu 
linna ja maakonna mudilaste laulukonkurss „ Lauluaias 
2019 Viisiratast veeretades“ lõppkontsert, kuhu pääsesid 
eelvoorus žürii poolt välja valitud 17 väikest solisti ja 4 
ansamblit. Finaalis selgitati välja solistide ja ansamblite 
Grand Prix saajad.

Ansambli Grand Prix auhinna võitis Audru Laste-
aia Vikerkaare maja lauluansambel „Rõõmsameelsed“ 
koosseisus Roosi Jääger, Mairon Schults, Hannah Pettai 
lauluga Vanaema juures. Eelvoorus said nad žürii poolt 
lisaks tiitli „Säravad tähed“.

Lõppkontserdile pääses ka  Audru Lasteaia Män-
nituka majast 3 aastane Helin Valge lauluga „Tule, 
päike!“. Temale omistas žürii lisaks tiitli „Kõige keva-
disem laulja“.

Evi Vaher
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Jäätmete sorteerimine kodus
Kevade saabudes ja suve jooksul tekib ikka roh-
kem prügi. Siis ongi õige aeg mõelda veel enam 
jäätmete sorteerimise peale. Jäätmete sorteeri-
mine tekkekohas säästab nii keskkonda kui ka 
rahakotti. Kuna kohalik omavalitsus korraldab 

paberi- ja papi- ning pakendijäätmete vedu, siis 
maksab kodanik ainult olmejäätmete veo eest. 
Kui sorteerida jäätmed juba tekkekohas siis satub 
olmejäätmete konteinerisse palju vähem jäät-
meid ning väiksem prügikast ka maksab vähem. 

Sorteerimise abimees:

Vanapaberi konteiner

SOBIB EI SOBI

 » Ajaleht, ajakiri
 » Reklaamtrükised
 » Joonistuspaber
 » Raamatud
 » Vanad vihikud
 » Puhas paber ja papp jms.

 » Määrdunud või vettinud  
papp ja paber

 » Paber, mis sisaldab muud materjali  
(fooliumi)

 » Kasutatud pappnõud
 » Jäätise ja kommipaberid
 » Tapeet

Pakendikonteiner

SOBIB EI SOBI

 » Tühjad piima-, jogurti- ja mahlapakid
 » Konservkarbid
 » Kaaned, korgid
 » Kilekotid
 » Šampoonipudelid
 » Hambapastatuubid
 » Õli-, ketšupipudelid
 » Pandimärgita (klaas)pudelid
 » Pudrukarbid
 » Kodukeemia pudelid ja värvipurgid
 » Leiva- ja saiapakend 
 » Moosipurk

 » Plastist tooted (nt mänguasjad)
 » Ehitusjäätmed
 » Elektripirnid
 » Ohtlike ainete pakendid (värvipurgid jms) 
 » Kasutatud pappnõud
 » Aknaklaas
 » Määrdunud ja pooleldi täidetud pakendid
 » Aerosoolpudelid (nt juukselaki pudel)

Pakendikonteinerisse sobivad tühjad pakendid. Pakendeid või loputada, kuid nende puhas-
tamine harja ja nõudepesuvahendiga ei ole vajalik.

Segaolmejäätme konteiner

SOBIB EI SOBI

 » Vahatatud paber
 » Määrdunud ja katkised riided, jalanõud
 » Plastist või pehmed laste mänguasjad
 » Toidujäätmeina tekkivad suured kondid
 » Toidulisandid ja vitamiinid
 » Kosmeetika
 » Mähkmed, hügieenisidemed
 » Kassiliiv
 » CD-plaadid
 » Tühjad/katkised pastapliiatsid
 » Ühekordsed nõud
 » Foolium, fooliumiga pakendid
 » Jahtunud tuhk jms

 » Tule- ja pahvatusohtlikud jäätmed
 » Vedelad jäätmed
 » Ohtlikud jäätmed, eterniit
 » Ehitus- ja lammutuspraht, kivid
 » Patareid, akud

Keskkonnalehe koostamisel on kasutatud järgmisi allikaid: 
www.envir.ee, www.ragnsells.ee, www.paikre.ee.

Lihtsamini ja kiiremini erihoolekandeteenustele
Erihoolekandeteenused on 
mõeldud raske, sügava või 
püsiva kuluga psüühikahäirega 
täisealisele inimesele, kes vajab 
juhendamist, nõustamist, kõrva-
list abi, hooldust ja/või järeleval-
vet. Teenus võimaldab inimesel 
säilitada elukvaliteeti ja tulla 
iseseisvalt toime või arendada 
toimetulekut vastavalt vajadus-
tele ja võimetele.

Toetavaid erihoolekandetee-
nuseid võib saada oma kodus. 
Samuti võib toetatud elamise 
ja kogukonnas elamise teenust 
ning ööpäevaringset erihool-
dusteenust saada teenuseosutaja 
pakutud elupinnal.

Mitte kõik psüühikahäirega 
inimesed ei vaja erihoolekande-
teenust. Teenust on tarvis, kui 
inimesel esineb psüühikahäirest 
tingitud riskikäitumine või ta 
vajab rohkem toetust ja kõrval-
abi, mida teised sotsiaalhoole-
kande teenused ei kata.

Lühem teekond
1. aprillil jõustus sotsiaalhoo-
lekande seaduse muudatus. 
See võimaldab raske, sügava 
või püsiva kuluga psüühika-
häirega täisealisel inimesel 
saada erihoolekandeteenuseid, 
pöördudes otse sotsiaalkind-
lustusameti juhtumikorraldaja 
poole. Muudatused lihtsustavad 
erihoolekandeteenuste saamise 
teekonda. Enam ei tule teenuse 
taotlemisel esitada selliseid 

lisadokumente nagu rehabili-
tatsiooniplaan või psühhiaatri 
hinnang. Erihoolekandeteenuse 
ja inimese toetusvajaduse hin-
damist ning inimese nõustamist 
viivad 1. aprillist läbi sotsiaal-
kindlustusameti juhtumikor-
raldajad. Varem võis teenuse 
saamiseks vajalike dokumentide 
kogumine kesta 3–4 kuud. Kõik 
sõltus sellest, kui kiiresti leiti 
aeg rehabilitatsioonimeeskonna 
juurde ning millal valmis reha-
bilitatsiooniplaan või kui ruttu 
saadi aeg psühhiaatri vastuvõ-
tule. Nüüd teeb juhtumikorral-
daja teenuse saamise otsuse 40 
tööpäeva jooksul.

Toetusvajaduse hindami-
sel kasutatakse toetus- ja abi-
vajaduse hindamisvahendit. 
Hindamisel tuginetakse and-
metele, mis leiduvad teenust 
taotleva inimese kohta riikli-
kes andmebaasides. Inimese 
toetusvajadust hinnatakse 
seitsmes eluvaldkonnas, mis 
on elukvaliteedi tagamiseks 
vajalikud: sotsiaalsed suhted, 
vaimne tervis, füüsiline tervis, 
hõive ja õppimine, vaba aeg ja 
huvitegevus, elukeskkond ja 
igapäevaelutoimingud.

Teenuse vajaduse välja-
selgitamisse kaasatakse alati 
inimest ennast, tema lähedasi 
ja teisi olulisi võrgustikuliik-
meid. Enne inimesega vest-
lemist vaadatakse üle kogu 
juhtumikorraldajale kättesaa-

dav informatsioon inimese 
tegevusvõime kohta, mis on 
seotud hindamise teemade 
ja eluvaldkondadega. Selline 
info võib olla individuaalne 
arengukaart haridussüsteemis, 
teenuseosutajate kokkuvõtted ja 
hinnangud, töövõime hinnan-
gud, varasemad rehabilitatsioo-
niplaanid, puude taotlemisel 
esitatud hinnangud ja lubatud 
terviseinfosüsteemi andmed 
diagnoosi kohta. Suheldakse 
ka omavalitsusega ja uuritakse 
varasema teenuste kasutamise 
kohta. Olemasolevaid andmeid 
täiendatakse hindamise käigus 
otse inimeselt ja/või tema lähe-
dastelt saadud informatsiooniga 
hetkeolukorra kohta.

Pakume tuge!
Hindamise käigus selgub, kui 
palju vajab inimene erinevates 
eluvaldkondades tuge. Tugine-
des kogutud andmetele, otsus-
tab juhtumikorraldaja, kas 
inimese toimetuleku tagami-
seks on vaja just erihoolekan-
deteenused või saab abi tagada 
ka teiste sotsiaalhoolekande 
abimeetmetega. Sellisel juhul 
seostab juhtumikorraldaja ini-
mese teiste sotsiaalhoolekande 
organisatsioonide või kohaliku 
omavalitsusega, kes saavad ini-
mesele pakkuda vajalikku abi. 
Ühtlasi teavitab juhtumikor-
raldaja kohalikku omavalitsust 
sotsiaalhoolekande abi vajavast 

inimest. Toetusvajaduse hin-
damisel kogutud info edastab 
juhtumikorraldaja teenuseosu-
tajale. Sellele tuginedes planee-
rib teenuseosutaja inimesele 
esmased tegevused ja koostab 
personaalse tegevusplaani.

Er ihoolekandeteenustel 
olevat inimest juhendatakse, 
toetatakse ja abistatakse, et ta 
tuleks toime igapäevaelus vaja-
like tegevustega ja ühiskonna-
elus osalemisega. Korraldatakse 
väljasõite, osaletakse näitustel, 
käiakse teatris ja kinos. Tehakse 
käsitööd ja aiatöid. Inimene osa-
leb vastavalt oma võimetele tee-
nuse tegevustes maksimaalselt 
ise. Erihoolekandeteenustena 
on võimalik saada toetavaid 
teenuseid oma kodus. Suurema 
kõrvalabi vajaduse puhul paku-
takse teenuseosutaja eluruumi-
des ööpäevaringseid teenuseid.

Mis toimub Pärnumaal?
Pärnumaal osutab erihoolekan-
deteenuseid nii inimese kodus 
kui ka ööpäevaringselt teenu-
seosutaja ruumides aktiivselt 21 
asutust. Toetavaid erihoolekan-
deteenuseid, kus aidatakse iga-
päevaeluga toimetulekul ning 
nõustatakse inimest ja temaga 
koos elavaid lähedasi, osutavad 
Pärnu linnas AS Hoolekande-
teenused, SA Pärnu haigla, 
Pärnu sotsiaalkeskus, Pärnu 
laste ja noorte tugikeskus, MTÜ 
Maarjakodu, MTÜ Hingerahu, 

MTÜ Pesapuu ja OÜ Akersoni. 
Ööpäevaringselt osutavad Pärnu 
linnas erihoolekandeteenuseid 
MTÜ Maarja Kodu ja AS Hoo-
lekandeteenused, kes on loonud 
Pärnu linna kaks nelja korteriga 
üksust. Seal elavad ja toimeta-
vad igapäevaselt 48 erivajadu-
sega inimest. 

Lääneranna vallas asub OÜ 
Lihula Südamekodu, kelle juu-
res saavad inimesed kasutada 
nii toetavaid erihoolekandetee-
nuseid kui ka ööpäevaringseid 
teenuseid. Samas vallas pakub 
teenuseid ka MTÜ Mamily.

Häädemeeste vallas aitab 
inimestel igapäevaeluga pare-
mini toime tulla Häädemeeste 
sotsiaalkeskus. Saarde vallas on 
teenuseosutajaks Saarde valla-
valitsus, kes samuti abistab ini-
mesi toetavate teenustega. Tori 
valla inimestel on võimalik tee-
nuseid saada Tori vallavalitsu-
ses ja MTÜ-s Eesti hoolekande 
selts. Viimane osutab teenuseid 
inimestele, kes vajavad ööpäe-
varingselt turvalist keskkonda, 
juhendamist ja järelevalvet. 
Põhja-Pärnumaa teenusevajajaid 
aitab igapäevaeluga toime tulla 
Põhja-Pärnumaa vallavalitsus. 

Lisaks on Pärnumaa ini-
mestele piirkonnas kättesaadav 
igapäevaelu toetamise päeva- ja 
nädalahoiuteenus, mida osuta-
vad Põhja-Pärnumaa vallavalit-
sus, Pärnu sotsiaalkeskus ning 
Pärnu laste ja noorte tugikeskus. 

Teenusekohti kasutatakse väga 
aktiivselt. Päeva- ja nädalahoiu-
teenus on mõeldud inimestele, 
kes ei ole võimelised enese eest 
hoolitsema ja vajavad kõrval-
abi. Selle teenusega toetab riik 
inimeste abistamisel kohalikke 
omavalitsusi, et vähendada 
perede hoolduskoormust ning 
pakkuda inimestele nende vaja-
dustele vastavat teenust. Teenust 
on võimalik kasutada kuni 21 
ööpäeva kuus.

Erihoolekandeteenust saab 
taotleda sotsiaalkindlustusameti 
klienditeeninduses või juhtu-
mikorraldaja juures (aeg tuleb 
eelnevalt kokku leppida), elekt-
roonselt iseteenindusportaalis 
eesti.ee, e-posti teel aadressil 
info@sotsiaalkindlustusamet.ee 
või kirjalikult posti teel. Taot-
luse blankett asub sotsiaalkind-
lustusameti kodulehel.

Täpsemat infot toetusva-
jaduse hindamise ja erihoole-
kandeteenustele saamise kohta 
edastavad sotsiaalkindlustus-
ameti piirkondlikud juhtumi-
korraldajad Krista Neidra (525 
3883, krista.neidra@sotsiaal-
kindlustusamet.ee) ja Linda 
Lillemaa (513 8259, linda.lille-
maa@sotsiaalkindlustusamet.
ee).

Linda Lillemaa
sotsiaalkindlustusameti 

erihoolekande talituse 
juhtumikorraldaja

Evene käsitööveski pakub erinevaid mööbli 
ja sisustuselementide meisterdamise ja uuendamise 
koolitusi Audrus Lihula mnt 1d II korrusel (Audru 
bussipeatuse taga olevas endises tööstushoones).

Töötoas olemas olevate töövahenditega saab koolituse 
käigus igaüks ise korrastada oma mööblieseme, samas 
võimalus tellida mööblirestaureerimise või mööbli 
uuendamise teenust.

AVAMINE 03. juunil kell 18.00
TÖÖTOAD JUUNIS:
MÖÖBLI RESTAUREERIMISE TÖÖTUBA -
TEISIPÄEVITI 17.30-20.30 hind 35.-

Kriidivärvidega MÖÖBLI UUENDAMISE TÖÖTUBA -
KOLMAPÄEVITI 17.30-20.30 hind 35.- 

Kokkuleppel on võimalik töötuba kasutad  teistel aegadel.
Töötubadesse registreerimine Facebooki lehel EVENE KÄSITÖÖVESKI 
ja tel 5591 4122 Eve

Oodatud on kõik isetegemisest rõõmu tundvad nobenäpud!

Töö kirjeldus
•	 kivist/keraamikast/kvartskomposiidist 

töötasapindade ja teiste toodete 
töötlemine (lihvimine, liimimine, 
puhastamine)

•	 jooniste järgi detailide kontroll 
•	 tiimitöö 
 Oled sobiv kandidaat, kui:
•	 omad keskharidust ja töökogemust
•	 oskad jooniseid lugeda
•	 oled tehniliselt taiplik ja omad 

ruumilist nägemisvõimet
•	 oled kohuse- ja vastutustundlik
•	 talud pinget ja oled võimeline kiirelt 

reageerima

Otsime väljakutsetest võlutud 

kIVITöölIST

kasuks tuleb:
•	 eelnev töökogemus 
•	 soov tööalaselt areneda ja saada säravaks 

spetsialistiks
Ettevõte pakub:
•	 huvitavat ja väljakutseid esitavat tööd. 
•	 tööd sõbralikus väikekollektiivis
•	 kaasaegseid töövahendeid
•	 koolitusi ja pidevat arengut

Asukoht: Jõõpre, Pärnumaa
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja
Ettevõtte töökeel on eesti keel
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

CV saata aadressil edelstein@edelstein.fi
Info Margus Kivimäe 524 9045
Instagram edelstein_nextlevel
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Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 5621 1253. Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil ajaleht@audru.ee. 
Artikli sisu õigsuse eest vastutab artikli autor. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Toimetus: Maris Moorits, 
Sirje Suurevälja, Peep Tarre. Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint

Tel. 505 9868

Õnnitleme 
vastsündinuid!
MINNA LEEMET  18.03.2019

TOMY VAHER  08.04.2019

MATTHIAS LAASIK  10.04.2019

KARL ERIK RANNAK  16.03.2019

INGMAR HÄNNI  27.04.2019

KETLYN RAKU  12.05.2019

KIRIKUTEATED

Avatud kohvik
Üritus on TASUTA

Lõõtsamees Raul Roosiväli ja
kandlel Kalle Vassila

Ansambel Kolm Soovi

22.06.2019 

Lavassaare esmamainimisest 395 a
Lavassaarele alevi õiguste andmisest 70 a

JAANIÕHTU
Kavas:
17.00  Mälestuskivi avamine Kubja talu ligiduses kruusakarjääri ääres
18.00  Uudistamiseks avatud muuseum-külamaja Raba 3, Lavassaares
18.45  Muuseum-külamaja sildi avamine maja seinal
19.00  Piip ja Tuut püstijalakomöödias LOOMAD külamaja juures
20.00  Mängud ja jõukatsumised rahvamaja õuealal
21.00  Esineb naisrühm Lavassaare Kanarbik
22.00  Jaanitule süütamine

Lõõtsamees Raul Roosiväli ja
kandlel Kalle Vassila

Ansambel Kolm Soovi

Lõõtsamees Raul Roosiväli ja
kandlel Kalle Vassila

Ansambel Kolm Soovi

TAMME TALU ÜRDIAIA
PANNKOOGIHOMMIK

OOTAME TEID 8.JUUNIL KELL 10-15

 

 

PANNKOOGIKOHVIK
KELL 11 JA 13 ÜRDIAIA EKSKURSIOONID
ISTIKUTE MÜÜK
PUTUKAMAJA MEISTERDAMISNURK LASTELE
PANGA TALU PÄRANDROOSIDE JA ÜRDIVEINIDE TUTVUSTUS
KELL 12 MAITSEMEE VALMISTAMISE ÕPITUBA "MESI JA ÜRDID"
 

See poster väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada

LISAINFO: WWW.TAMMETALU.EU
WWW.ESTONIANGARDENS.EE

TAM
P

5OOTAME

Tamme, Malda küla, 
Pärnu linn, Pärnumaa 
Tel. 56253075

ÜRITUS KÕIGILE TASUTA!

Uruste Issanda taevaminemise kirik
Laupäeval 08.06.2019 kell 10.00 liturgia. Templipüha.

Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirik 
Laupäeval 22.06.2019 kell 10.00 liturgia.
Kell 12.00 hingepalve Jõõpre kalmistul.
Surnuaia püha.




