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Väikelapsed Audru osavallakeskuses
Laupäeval, 15. juunil kogunesid käesoleva aasta veebruarist
kuni maini sündinud väikesed
poisid ja tüdrukud koos emade
ja isadega Audru osavallakeskuse saali.
Piduli k ule sü nd musele
olid kutsutud: Kelly Ranne
ja Remo Hansson poeg Karliga; Siiri ja Timo Vahtramäe
poeg Anthonyga; Liina Hänni
ja Valdi Veliste poeg Ingmariga; Marika Leuke ja Keivo
Raku tütar Ketlyniga; Ele ja
Tarmo Rannak poeg Karl Erikuga; Liis ja Heiki Vaher poeg
Tomyga; Ilona ja Tõnis Kukk
tütar Kertu-Maiga; Kerli
Vahter ja Tanel Minski tütar
Mariliisiga; Triin Helde ja
Kermo Kutsar tütar Lisandraga ja Natalia ja Kevin Karpin poeg Kanega.
Sündmusest osavõtjaid tervitasid osavallakogu esimees
Jaanus Põldmaa ja laste-

Ema Natalia koos poeg Kaneiga, isa Kevin, pojad Chris
ja Kristjan Chad

kaitsespetsialist Sirje Järvet.
Jaanus Põldmaa ja osavalla
infospetsialist-registripidaja
Maigi Reepalu andsid emadele-isadele ja beebidele Audru
osavalla vapiga kaunistatud

hõbelusikad ja õnnitluskaardid.
Päevakangelastele esinesid
ilusate lastelauludega Audru
Kooli õpilased õpetaja Tiia
Tamme juhendamisel.
Pärast laste esinemise kuula-

mist said kõik osalejad maitsta
torti, juua kohvi või sidruniga
maitsestatud mõnusalt jahedat
vett.
Maigi Reepalu sõnul said
piduliku sündmuse kutse lapsevanemad, kes lapse sünni
registreerimisel teatasid, et
soovivad hõbelusika kätte saada
Audru osavallakeskuse saalis.
„Nüüd algavad teile, kallid
lastevanemad, pikad, huvitavalt rõõmsad ja vahel ka vähem
rõõmsad päevad. Lapsed vajavad alati ema ja isa suurt hoolivust, armastust ja mõistmist.
Ja seda kogu elu jooksul.“ Nii
võttis oma esinemise kokku
Sirje Järvet.
Õnne, armastust ja hoolivust
kõigile lastele ja nende vanematele!
Peep Tarre
Audru Lastekaitse Ühingu
juhatuse esimees

Audru osavalla Aasta õpetaja 2019
Aunimetuse Audru osavalla Aasta õpetaja 2019 pälvisid käesoleva õppeaasta lõpul kaks meie pedagoogi: Jõõpre Kooli õpetaja Anu
Kurm ja Audru Lasteaia õpetaja Marja-Liisa Kesküla.

Õpetaja Anu Kurm on
hetkel Jõõpre Kooli 1. klassi

õpetaja ja klassijuhataja ning
õpetab ka 5.-6. klasside õpilastele loodusõpetust. Õpetaja
A. Kurm on ka 1.-3. klasside
HEV õpilaste õpiabiõpetaja
ning lisaks sellele juhendab
ta koolis erinevaid folkloorija rahvatantsuringe. Õp Kurm
asus Jõõpre Koolis õpetajana
tööle 1. septembril 1992.
aastal. Õpetaja Anu on väga
tegus õpetaja, klassijuhataja
ja ringijuht, kes väärtustab
Eesti rahva kultuuri ja kombeid ning suunab nii kolleege,
lapsevanemaid kui ka õpilasi
eestlusest lugu pidama. Rahvatantsu on ta õpetanud 25
aastat. Sellel aastal viib ta XX
tantsupeole „Minu Arm” 83
tantsijat. Ta on aktiivne nii
koolielu korraldamisel kaasarääkijana kui ka kogukonna
tegemistes osalejana. Anu
Kurm on abielus ning kolme
tubli lapse ema.

uuele vastuvõtlik, analüüsiv ja
alati positiivne liikumisõpetaja.
Tema tööleasumisega Audru Lasteaeda on laste liikumistegevus
muutunud süsteemseks ja järjepidevaks.
Ta on korraldanud mitmeid
osavallaüleseid võistlusi nagu
näiteks Audru osavalla lasteaedadevaheline rahvastepalliturniir,
Pärnu linna lasteaedade koolieelikute spordipäev „Liikuda on
vahva, liikuda on hea”, Pärnu
linna lasteaedade 5-6-aastaste
tantsupäev, Pärnu linna lasteaedadevaheline lastejooks „Jooksurõõm kõigi laste põues“ Pärnu
rannas jne.
Lisaks töötab ta ka Pärnu
Spordikoolis laste võrkpallitreenerina.
Marja-Liisa on kohusetundlik,
korrektne, kaaslastega arvestav
ja seltsiv, kes otsib ikka olukorÕpetaja Marja-Liisa Kes- dadele lahendusi ning üllatab
küla on tegutsemishimuline, oma kolleege tähtpäevade puhul
rõõmsameelne, õpihimuline, isetehtud lustakate luuletustega.
(KH)

Lemmetsa külaseltsil täitub
kümme tegutsemisaastat
Lemmetsa külaselts tähistab
koos tänavuse jaanipäevaga oma
kümnendat sünnipäeva. Sanga
mäel toimuval jaaniõhtul mängib ansambel, tehakse sauna ja
nauditakse ühtset koosolemist.
Osavallakogu aseesimees Mati
Sutt annab üle tänukirjad seltsi

edendamisse panustanud inimestele. Läbi Lemmetsa külaseltsi kümne tegutsemisaasta
on seltsi tuumiku moodustanud Reet Hollo, Heili, Heimar,
Jekaterina ning Jaak Rivimets,
Viktor Iljin, Kalev Laussoo ja
Lea Viik. (KH)

Lasteaedade suvepuhkused
Audru osavalla lasteaiad ei sulge
uksi korraga, vaid järgemööda.
Kollektiivpuhkusi planeerides
on arvestatud sellega, et lapseMännituka maja
Vikerkaare maja
Jõõpre Lasteaed
Aruvälja Lasteaed
Lavassaare Lasteaed
Lindi Lasteaed-Algkool

vanemal, kel pole võimalik last
koju jätta, oleks võimalik laps
viia mõnda teise lasteaeda.
12. juuli – 11. august 2019
25. juuni – 18. juuli 2019
01. juuni –31. juuli 2019
01. juuli – 31. juuli 2019
01. juuli – 31. juuli 2019
01. juuli – 31. juuli 2019
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Audru koolimaja hakatakse
uuendama
Audru koolimaja osaliseks
rekonstrueerimiseks korraldatud
riigihanke võitsid ühispakkujad
PVT Haldus OÜ ja Eston Ehitus
AS. Suve jooksul rekonstrueeritakse täielikult Audru Kooli
1939. aastal ehitatud hooneosa küttesüsteem ja ehitatakse
ümber teise korruse seni aastakümneid remontimata olnud
klassiruumid. Uued ruumid

saavad endale kunstiõpetuse-,
muusika- ja klaveriõpilased ning
lisaks tuleb teisele korrusele ka
väike saal, kus võimalus muusikaõpilastel kuulajatele ka oma
oskusi demonstreerida. Kogu
teine korrus saab ka tänapäevase ventilatsioonisüsteemi.
Tööde kogumaksumus on 253
158 eurot ja peavad olema lõppenud 20. augustiks. (KH)

Terviseameti info
Perearst Liili Napp loobub omal
soovil nimistust alates 1. juulist
2019. a. Perearsti teeninduspiirkond on Pärnu linn. Kui perearst
loobub nimistust, korraldab Terviseamet avaliku konkursi uue
perearsti leidmiseks. Terviseamet korraldas dr. Napp’i nimistule kolm konkurssi, mis kahjuks
luhtusid. Esimesele konkursile
laekus avaldus ning konkursi
tulemusena leiti uus perearst,
kuid isiklikel põhjustel perearst loobus. Paralleelselt kasutas
Terviseamet sihtotsingut ajutise
asendaja leidmiseks, et nimistu
patsientidele oleks tagatud katkematu üldarstiabi osutamine.
Läbirääkimiste tulemusena
oli nõus patsientidele ajutiselt
üldarstiabi osutama dr Anu
Niisuke (Fons Perearstid OÜ),
mis tähendab, et nimistusse kuuluvatele isikutele on tagatud 1.

juulist perearstiabi.
Terviseamet ei saa ühtegi
perearsti või ajutist asendajat
kohustada asuma tööle kindlasse asukohta. Terviseamet on
korduvalt kogenud, et koostöös
ühtse ja võimeka kogukonnaga
leitakse üldarstiabis paindlikke lahendusi. Igal patsiendil on õigus valida ja vahetada
avalduse alusel perearsti ning
Terviseamet nõustab patsiente
perearsti vahetamisega seotud
küsimustes.
Terviseamet kuulutab lähiajal
välja uue konkursi, et nimistu
saaks Audrusse oma perearsti.
Terviseamet soovib dr Anu Niisukesele edu!
Infot perearsti vahetamise ja
valimise osas saab Terviseameti
koduleheküljelt või helistades
telefonile 6509 843.

Kaunis kodu 2019
Audru osavald kuulutab
kodukaunistamise väärtustamiseks välja heakorrakonkursi Kaunis Kodu. Konkursil osalemiseks palume teatada
ülesseatava objekti kontaktinfo
meiliaadressile elen.kuningas@
parnu.ee või helistada telefonil
444 8177. Kandidaadi esitamisel palume kindlasti lisada aadressi, meiliaadressi ja telefoninumbri! Kauni Kodu konkursi
kandidaate saab esitada kuni 19.
juulini.
Soovitame kandidaadi esitamisel anda sellest teada ka kauni

koduaia omanikule.
Audru osavald ootab kandidaatide ülesseadmist järgmistes
kategooriates:
1. Eramu krundi suurusega
kuni 2000 m²;
2. Eramu või talumajapidamine krundi suurusega üle
2000 m²;
3. Korterelamud;
4. Sotsiaal-, äri- ja tootmisettevõtted.
Konkursi komisjon külastab
kõiki ülesantud aedu.
Ootame rohket osavõttu!

Audru muuseumi suvereisid 2019
Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki huvilisi
veresooni kontrollima

Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud südame-veresoonkonna
haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda
jalaarterite ateroskleroosi.
Jalaarterite ja vererõhu kontrollimine toimub teisipäeval,
2. juulil alates 9.00 Audru osavallakeskuses
(Pärna allee 7, Audru).
Vastuvõtule tuleb end eelnevalt kirja panna.
Registreerimine toimub tööpäevadel kell 9-12
tel 5698 5633.
Protseduur maksab 10 eurot.
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli
säärelihastes valu ja krambihooge.
Hooli endast ja tule kontrolli!

Audru Männituka lasteaed võtab tööle
ÕPETAJA ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks.
Tööleasumine 12. augustist.
Sooviavaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
saata 1. juuliks aadressile lasteaed@audru.ee. Lisainfo telefonil 510 1041

20. juuli
4. august
17.-18. august
21. september
9. november

Lahemaa rahvuspark, Loksa majakivi,
Ilumäe, Käsmu ja Roosisaar, Valgejõe
muuseum ja kosk
Osavallapäevade ekskursioon – kodulinn
Pärnu
Vormsi saar, Haapsalu
Paunvere laat ja Palamuse uuendatud
muuseum
Mardilaat Tallinnas Saku Suurhallis,
muuseume Tallinnas

INFO: 555 99302 – Helgi Roots; 5665 5693 – Aivo
Audru muuseum: T, N 14.00-18.00, tel 5300 2172
Juulikuus osavalla ajalehte ei ilmu.
Kohtume taas augustikuus.
Toimetus

Lk 2

Audru leht - Juuni 2019

Jäätmekavaga on võimalik
tutvuda linnavalitsuses
Pärnu linnavalitsus kiitis heaks
ja suunas avalikustamisele Pärnu
linna jäätmekava aastateks 20192023. Jäätmekava eesmärgiks on
Pärnu linna ja osavaldade jäätmehoolduse arendamine. Eelkõige tähendab see järelevalve
tõhustamist, panustamist elanikkonna teadlikkuse tõstmisesse ja
jäätmete liigiti kogumise arendamisse. Eesmärkide täideviimiseks
on koostatud tegevuskava, kus on
kirjeldatud tegevusi jäätmekäitluse arenguks ja edendamiseks.
Jäätmekava avalik väljapanek toimub 5. juulini Suur-Sepa
16 asuva linnavalitsuse esimese
korruse saalis. Linnavalitsus on
avatud esmaspäevast neljapäe-

vani kell 8-17 ja reedeti kell 8-16.
Eelnõuga on võimalik tutvuda ka
Pärnu linna veebilehel (https://
par nu.ee/index.php/uudised /
uudised-koik/2560-paernu-linnajaeaetmekava-2019-2023).
Kirjalikke muudatus- ja täiendusettepanekuid saab esitada kogu
väljapaneku kestel kohapeal või
saata linnavalitsusele aadressil
Suur-Sepa 16, 80098, Pärnu linn,
Pärnu linn või e-posti aadressillinnavalitsus@parnu.ee .
Jäätmekava avalik arutelu toimub 7. augustil kell 17 Pärnu linnavalitsuse esimese korruse saalis.
Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse
meedianõunik

Toimus eterniidijäätmete kogumisring
Kuna nõudlus ja vajadus eterniidijäätmete kogumisringi
järele on endiselt olemas, siis toimus 15. juunil Audru
osavalla territooriumil eterniidijäätmete kogumisring.
Eterniiti said üle anda eelregistreerunud kodanikud.
Kokku eelregistreerus 20 majapidamist ning eterniidijäätmete kogumisauto peatus 11-s üleandmiskohas.
Registreerumise tulemusena tuli eterniidijäätmeid
kokku umbes 22 tonni. Täpsed kogused selguvad peale
eterniidi kaalumist.
Lavassaare jäätmejaam on taas avatud
Lavassaare alevis on alates 15. juunist 2019 Lavassaare jäätmejaam taas kodanikele avatud. Jäätmejaam
on avatud igal laupäeval kell 9:00-13:00.
Milliseid jäätmeid saab tuua jäätmepunkti?

Suurjäätmed, metallijäätmed, ohtlikud jäätmed, ehitus- ja lammutusjäätmed, vanarehvid ning elektri- ja
elektroonikaseadmed.
Hoiame koduümbruse ja metsaalused puhtana!
Elen Kuningas
Keskkonna- ja heakorraspetsialist

Täpsem jäätmete juhend:

Vanametall
Igasugune vanaraud
Vanarehvid
Sõiduautorehvid, veoautorehvid jms
Elektroonikajäätmed Kodutehnika, kodumasinad, audio-video seadmed, pesumasinad, pliidid
jms
Ohtlikud jäätmed
Vanad akud, värvid, lakid, liimid, elavhõbedakraadiklaasid, elavhõbedalambid, patareid, jääkõlid ja õlifiltrid, lahustid, happed, juukselakipudelid,
taimekaitsevahendid, tulekustutid, saastunud pühkmed ja kaltsud
Suurjäätmed
Mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, aknaraamid, kraanikausid jms
Ehitusjäätmed
Betoon, tellised, kipsipõhised materjalid, eterniit jms
Lehtklaas
Aknaklaas jms
Segapakendijäätmed Tühjad piima-, jogurti- ja mahlapakid, konservikarbid, kaaned, korgid,
kilekotid, šampoonipudelid, hambapastatuubid, õli- ja ketšupipudelid,
pandimärgita (klaas)pudelid, pudrukarbid, kodukeemiapudelid ja värvipurgid, leiva- ja saiapakendid, moosipurgid jms
Papp ja paber
Ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaam-materjalid, töövihikud, paberist
ja papist kaustikud, trükiga ja puhas kirja- ja joonistuspaber, ümbrikud,
ilma kaaneta raamatud, pappkastid, puhtad paberipakendid

XXVII laulu- ja XX tantsupeo tuli valgustas meie tegijaid
Kõik, kes 9. juunil Tule tulemise peol
olid kas kuulajad või osalejad, võisid
kogeda, et kultuur elab Audrus. Ta on
siin läbi aegade elanud ja elab ka edasi.
Peo tuli saabus Audrusse küll hilinemisega, sest nii pikal teekonnal võib
nii mõndagi juhtuda, kuid siiski jõudis
ta kohale, uhke vanasõidukite kolonni
saatel.
Tule võttis vastu Audru Püha Risti
kiriku õpetaja Tiina Janno, kes omakorda andis selle au Helgi Rootsile.
Peotuld said kanda ka kõik endiste ja
praeguste kollektiivide juhid, kes sel
tähtsal pidupäeval meiega ühinesid:
Elma Killing, Anneli Suits, Anne
Paiste, Sirje Aija, Grünet Trumsi
ja tänavused peokollektiivide juhid
Tiia Tamm, Annely Kuningas,
Teet Killing, Maie Kalbus, Anu
Kurm, Evi Vaher, Clelia Madi ja
Jekaterina Põldots.
Pika ja uhke rongkäiguna liikus kogu kultuuritegijate seltskond
Audru parki. Juba aastaid ei ole nähtud nii suurt hulka rahvatantsijaid,
kui oli seekord laval. Eriti hea meel
oli selle üle, et tegemist on laste ja
noortega, mis tähendab, et järelkasvu pärast me väga muretsema
ei pea.
Nagu ka televiisori vahendusel
näha võis, rändas tuli meilt edasi
Lindi kalurite hoole alla, kes koos
Kihnu rahvaga toimetasid tule
mööda merd pärnakatele.
Aitäh, head tantsijad, lauljad,
muusikud, korraldajad ja abilised!
Seda südamlikku ja meie oma
laulu- ja tantsupidu poleks olnud,
kui poleks teid!
Loodame väga, et siia jõudnud
peotuli sai meie inimestelt võimsust

juurde ja leegib heledamalt oma
teekonna lõpuni pealinna Kalevi
staadionile, Vabaduse väljakule ja
Lauluväljakule.
Edu kõigile, kes kohe-kohe sõidavad pealinna, et võtta osa juubelipeost „Minu arm“!
Laulu- ja tantsupeo juubeli puhul
tahaks tänada ka kõiki neid kollektiivide juhte, kes on juhendanud
läbi aegade Audru valla kollektiive
ja esindanud valda ka üldpidudel:
Helgi Roots, Tõnu Tamm, Kuldar Suits, Linda Mulk, Elma
Killing, Sirje Osipov, Sirje Aija,
Sirje Mölder, Kersti Põllu, Anne
Paiste, Grünet Trumsi, Anu Tamm
ja Ado Kirsi.
Mäletame ka neid, kes on meie
hulgast juba lahkunud: Jaan Are,
Richard Tõnnus, Hermann Eglon,
Valve Tamm, Maria Kuusik, Aili
Tamm.
Jekaterina Põldots
Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse direktor
Fotode autor
Rein Holtsmann

Hea meeskond - oli ilus vanavara hõnguline,
muusikamaitseline, vaselõhnaline ja päikeseline kevadpäev!

19.05.2019 toimunud VI Vanavara laat ja pasunakooride ülevaatus on läinud külaseltsi ajalukku

SUUR, SUUR TÄNU JA KUMMARDUS
TOIMKONNAS OSALENUD KÜLASELTSI LIIKMETELE
SUUR TÄNU sponsoritele – Pärnu Linnavalitsus, Audru osavallakeskus, AS Tootsi
Turvas, OÜ Biolan Baltic, OÜ Massiner, OÜ Hansaprint, OÜ Hüppa, Pärnu Liikluslinnak, MTÜ Eesti Muuseumraudtee, OÜ Seikluspark, OÜ Amsel Web Solutions,

maamootori ja vanatehnika meestele - eesotsas Jüri Vaikjärve ja Raivo Hannusega; vabatahtlikele
– Rauno Ojamäe, Theodor Põlluste, Andri Põlluste, Helgi Maa, Annika Paalberg, Kristjan Nüüd,
Anu Lensu, Marleen Kärner, Andria Lubja, Heddy Kolt, Sandra Sabo, Mariliis Aak, Marilin Aak,
Sander Aak, Ele Andrea, Kirsika Lille, Lilja Karbus, Kermo Soodla, Kadri Särg; turvalisust
tagavatele politseijõududele; liikluskorraldaja Jaak Saardile; AS Teede REV-2 – Andres Kogerile;
Veljo Saarele ja Ain Kurmile; Eeri Kaerale; Sergei Panfilovile; Valeri Fjodorovile; Ilmar Keskojale;
Andres Laurile; Loora ja Tarmo Aidlale; Eero Peetersonile; Anna Lindtile; Svetlana Burgasele;
Urve Tõrvale; Maret Kasemaale; päevajuht Ado Kirsile, Õnn Tuli Õuele, Pärnu-Jaagupi pasunakoorile, pasunakoorile Saunamees, Võru linna puhkpilliorkestrile Kungla, auväärt žüriile; vanavara
müüjatele ja ostjatele ning kõikidele teistele kauplejatele; Pärnu Nukuteatrile, Sirly Viirmaale.

Suurüritus õnnestus tänu Teile, kohtumiseni
III Sügislaadal 22.09.2019 ning
VII Vanavara laadal ja pasunakooride ülevaatusel 17.05.2020!

Lavassaare Külaseltsi juhatus
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30 aastat Audru mälestussamba taastamisest
9. juuni kokkutulek Audru kalmistul oli pühendatud tänuavaldusena Audru meestele, kes
langesid vaba Eesti eest Vabadussõjas ja ilmasõjas. See oli
tänuavaldus ka neile, kes 1939.
aastal Audru kalmistule langenutele mälestussamba püstitasid
ja samuti neile, kes 1945. aastal lõhutud samba 1989. aastal
uuesti taastasid.
Nende meeste tegevusele
mõeldes meenuvad luuleread:
Ausamba rajasin ma endal
eluaegu,
ta juurde rahva rada rohtuda
ei saa
ja kerkib kõrgele veel uhkemini praegu
kui Aleksandri sammas ta.
Neid ridu ei ole kirjutanud
Eestimaa mees, aga ema poolt
oli ta siiski Pärnust pärit ja luuleread sobivad nende tegude
tänuks kõige paremini.
Sellest lähtuvalt panin kirja
oma mõtted teemal Sõda ja rahu:
Maailma ajalugu on kahjuks
sõdade ajalugu. Ka Eesti ajalugu
on paljuski sõdade ajalugu.
Sõditud on nii vallutamise
eesmärgil kui ka oma vabaduse
kaitsmiseks. Eestimaale väljast
toodud sõjad on olnud kõik meie
jaoks vallutussõjad ja meie oma
sõjad iseolemise kaitseks või
selle iseolemise kättevõitmiseks.
Ja võidelda on meil tulnud alati
endast suuremate vastu ja mis
tõsi, alati ka mitme vaenlase
vastu korraga.
Vahemärkus:
Maailma suur te sõdade
tulemus on kadunud rahvad ja
keeled, keskaja Euroopa suured
sõjad ja rahvad, Rooma impeerium ja rahvaste rändamine.
Veel tuhat aastat tagasi (mis
on maailma-ajaloo käsitluses
kaduvväike ajaperiood) räägiti
Euroopas hoopis teisi keeli:
ladina keelt, keldi keelt, meie
lähialadelt on kadunud preisi
keel või sugulaskeeled: liivi,
vadja, merja. Seda rivi võiks
pikalt jätkata. Need on ohvrid
sõdadele altarile.
Aga meie oleme alles. Oleme
üks vanimaid rahvaid omal territooriumil ja kõigi vallutajate
soovide kiuste on see väike rahvakild alles ja elujõus!
Rääkides suurtest sõdadest
Eestimaa pinnal nimetan neist
suuremad: muistne vabadusvõitlus – 19 aastat, Liivi sõda
– 25 aastat, Põhjasõda – 21 aas-

tat, Esimene maailmasõda 5 ja
Teine maailmasõda veel 5 aastat
lisaks.
Rahvastikuteadlased on välja
arvutanud, et kui ei oleks olnud
neid suurte sõdade inimkaotusi,
oleks võinud praegune eestlaste
arv olla 4-7 miljonit. On aga üks
miljon!
Neis sõdades on alati olnud
meil vastas kaks-kolm vaenlast.
Ühes asjas aga eristume me
oma teistest Euroopa naabritest
– Euroopas on vaid väidetavalt
kaks riiki, kaks naabrit, kes ei
ole omavahel kunagi sõdinud,
need on Soome ja Eesti. On tulnud võidelda ida, lääne ja lõuna
suunas, aga mitte kunagi naabritega põhjast. See ajaloos hea
läbisaamine on olnud üheks suureks abiliseks meile ka 100 aastat
tagasi toimunud Vabadussõjas
– põhjapojad oli üks motiveeriv
ja õlatunnet pakkuv tugi Eesti
alles loodavale armeele.
Nüüd natuke filosoofilisemalt. Siin, kus praegu seisame,
Audrus, mere ääres, ka siit on
läbi käinud meie oma meeste
sõjateed. Kindlasti kõndisid
kunagi siit mehed Ümera jõele.
Kuid kirjasõnasse on sõjatee
ja sündmustik kirjutatud läbi
Aristarch Sinkeli romaanide
Musta risti ikke all ja Mõõgaga
mõõdetud maa. Need raamatud
toovad meieni sündmused Jüriöö
ülestõusu ajast ja Põhjasõjast.
Niisamuti läksid siit meie
oma mehed Esimesse maailmasõtta ja Vabadussõtta. Kui
maailmasõtta läksid mehed
mobilisatsiooniga, siis Vabadussõtta mindi algul vabatahtlikena ja esimesed neist olid
kartmatud Tallinna ning Tartu
koolipoisid ning üliõpilased,
siis Kuperjanovi partisanid ja
soomepoisid ehk põhjapojad,
hiljem lisandusid ka kutsealused
Pärnumaalt ja Audrust. Ja nii tuli
läbi vere võit ja esimene Eesti
vabariik.
Taas filosoofilisemalt. Me
elame rahuajas. Juba 75 aastat.
Nii pikka rahuperioodi ei ole
meie lähiajaloos olnud. Olen
mitmeid kordi mõelnud, kas
oleks meie tänastel noortel
julgust, ja eelkõige tahet, tulla
võitlema uuesti vabaduse eest?
Minu isiklik seos Vabadussõjaga on minu vanaisa. Noore
mehena tuli ta koos vennaga
Tõstamaalt jala koos kümnekonna teise Tõstamaa ja Seliste
noorega ennast üles andma. Nad

Raamatusoovitus
Ilmunud on Karin Pauluse raamat „101 Eesti nõukogude aja
ehitist“. Tegemist on sarja „101
Eesti ...“ kahekümne kolmanda
raamatuga, mis peaks huvi äratama eelkõige arhitektuurihuvilistes, aga mitte ainult. Mina
isiklikult hakkasin raamatut
sirvima uudishimust, et kas ka
mõni meiekandi hoone väljavalitute hulka on sattunud? Ja oligi
– Valgeranna mängudemaja.
Katkend raamatust:
„Eks seal oli ka naljakaid
seiku: kinosaal oli planeeritud
viiele tähtsale mehele ja igaühel
pidi oma rida olema, nad ei mahtunud üksteise kõrvale. Samamoodi tuli ka sauna eesruum
kujundada, et keegi ei peaks
kellegi eest paljalt läbi minema.“
Ruumist kiirgab tänini intiimsust ja salapära: majas on palju
näiliselt otstarbetuid paiku,
lihtsalt kauneid arhitektuurseid
elemente, uhkeid vaateid, kummastavaid soppe. Tahaks küsida:
„Mida siin tegelikult tehti? Kes
olid need salajased külalised?
Kas just siin pandi paika riigi
poliitika? Või korraldati hoopis
riivatuid orgiaid?“
Raamat sisaldab põnevat

fotomaterjali ja loob vahva nostalgiatunde. Autor pole peljanud
välja tuua ka tõika, kuidas arhitektuur kui kunst pole sugugi
poliitiliselt süütu ning ruumilist
eneseväljendust saab tõlgendada
ka võimuvaenuliku ja ohtlikuna.
Seda illustreerib K. Paulus Villa
Paulberg Pärnus näitega.
Autor on ise oma raamatu
eesmärgi sõnastanud järgmiselt:
Loodan, et see raamat kutsub
mitte ainult ajarännule, vaid ka
vaatluse all olevaid hooneid ise
avastama minema, mõtisklema,
milleks on muutnud nõukogude
kihistus keskkonda ja meid
ennast.
Sirje Suurevälja

uued festivalid Pärnus sel suvel
12.–13. juuli Rüütli ja Pühavaimu tn piirkonnas
Tänavaartistide festival WALK
27. juuli Villa Ammende aias Naudingufestival Tunne
2.–3. august Fishing Village Kalurikülas ja Pärnu
Jahtklubis Pärnu merepäevad
9.–11. august Jakobsoni pargis ja ümbruses iN August
Pärnu linnafestival
23.–25. august Pärnu rannaspordiväljakul Classic Pärnu
takistussõit rannas
olid otsustanud juba jaanipäeval,
et lähevad... ja läksid. Lätis sai ta
aga haavata, kuid jäi ellu. Aastakümneid hiljem (mina poisikesena, vanaisa vana mehena) koos
saunas käies nägin ja uurisin
vanaisa seljas suurt tühimikku,
mille kuul oli tekitanud. Juttu
jätkus meil kauemaks, aga minu
jaoks oli ta sellest teadasaamisest alates alati kangelane.
Nüüd tänasesse päeva.
Kui küsisin ennist retooriliselt meie noorte kaitsetahte
kohta, siis aastal 1989, kui see

Audru ausammas taastati, ei
olnud ka veel midagi lõplikku
ega kindlat – oli ka vaid tahe.
Eesti sai vabaks alles kaks
aastat hiljem ja võõrväed lahkusid samuti meilt paar aastat
hiljem. Need mehed ja naised,
kes julgesid unistada suuremalt
ja julgesid taastada 1945. aastal
lõhutud vabadussamba, olid oma
aja kangelased. Aitäh neile selle
eest!
Mati Sutt
Audrus, 9. juunil
2019. aastal

Vaata lisa kultuur.parnu.ee

KIRIKUTEATED
Luterlik kalmistupüha Audru kalmistul
jaanilaupäeval, 23. juunil algusega kl 12.
Tugeva vihma korral toimub kalmistupüha kirikus.
Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirik
Pühapäeval, 21.07.2019 kell 10.00 liturgia
Info telefonidel: 5384 1350 – preester Agaton Paalberg
5196 8992 – Helju Holm

Ajaratta lood

Kunileiu kivi saamislugu
Tänavu tähistame Eesti kultuuriloo ühe
tähtsama sündmuse – Eesti esimese üldlaulupeo 150. aastapäeva. Selle sündmusega on tihedalt seotud meie oma
valla mees Aleksander Saebelmann
Kunileid.
Teada saades Kunileiu headest
sidemetest Audru vallaga, tekkis mõte
jäädvustada teenekaima Audru kultuuritegelase mälestus. Mälestuse jäädvustamine sai teoks kivi paigutamisega
Audru kirikuaeda. Mälestuskivi saamislugu oli järgmine. Tartus, oma vanemaid külastades, juhtusin sirvima 1934.
aastal Tartus välja antud Eesti Entsüklopeedia neljandat köidet, kust sain
teada, et Aleksander Saebelmann sündis
Audrus, köstri peres. Teatmeteostes
kajastatakse fakte võrdlemisi lakooniliselt. Kangest tahtmisest rohkem
teada saada, võtsime perega ette sõidu
Tallinnasse, Teatri- ja Muusikamuuseumisse. Muuseumist saadud teadmised
kinnitasid mälestuskivi mõtte õigsust.
Mälestuskivi mõtte tekkides oli esimeseks valikuks lapik kivi Eassalus, millel
jahiretkedel istudes jalgu puhkasime
ja lõunaleiba sõime. Kivi transpordiks
sain kaubale Audru Karusloomakasvanduse kraanajuhi Luuriga, Potsepa

karjäärist lubas juhataja Hudo Rääk
MAZ-kallaja. Kivi väljakaevamisel
ilmnes jäämäe efekt – tunduvalt suurem
osa kivist oli maa sees. Esialgu plaanitud tagasihoidlikust kivist sai korralik
kivimürakas. Mälestuskivi signeerimiseks läksin kaupa tegema Pärnusse
Tallinna mnt kiviraie töökotta, kalkulatsiooni kuuldes pani see kukalt kratsima.
Kiviraidur küsis selle aja mõistes mitme
juhi kuupalka. Audru metskond, kus
töötasin, ei olnud võimeline sellist raha
välja käima, tuli hakata otsima liitlasi
Audru valla rikkamate ettevõtete seast.
Tööülesannete tõttu tundsin Audru
aiandussovhoosi metsaülema kohuseid
täitvat Ilmar Saart, kes asja vastu erilist
huvi ei tundnud, aga rääkis minu jutu
edasi sovhoosi kultuuritöötajale Doora
Kesperile. Doora oli inimene, kes sai
mängleva kergusega sovhoosi direktorilt Jüri Miglailt nõusoleku kiviraide
rahastamiseks, 21. juulil 1990. aastal
toimus pidulik mälestuskivi avamispidu, mille korraldajaks oli energiast
särav Doora Kesper.
Järgmisel aastal saame tähistada
mälestuskivi avamise kolmekümnendat aastapäeva. Kivil olevad kirjad on
aeg muutnud mitteloetavateks. Tore

oleks, kui selleks ajaks saaks kirjad
värskendatud.
Lühikirjeldus Audru valla läbi
aegade teenekamatest kultuuritegelastest.
Aleksander Saebelmann Kunileid
on peale Eesti esimese üldlaulupeo juhi
rolli jäädvustanud ennast Eesti kultuurilukku ka oma loominguga. Tähtsamad
laulud tema loomingus: „Mu isamaa
on minu arm“, „Sind surmani“, „Mu
isamaa nad olid matnud“ (L. Koidula

sõnadel), „Ema ja laps“,
„Veel pole kadunud kõik“
(C. R. Jakobsoni sõnad).
Kunileiu tegevust pedagoogina ei saa samuti
alahinnata. Saebelmanni
noorema poja mälestus
väärib ka jäädvustamist. Aleksandrist
kuus aastat noorema venna Friedrich
August Saebelmanni looming: „Kaunimad Laulud”, „Palve“, „Ellerhein“, „Su
priiuse nad olid matnud“, „Ema süda“ ja

veel paarkümmend koorilaulu, samuti
soololaulud. Tegutses koorijuhi, organisti ja pedagoogina.
Eerik Philips
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Harjase OÜ vajab hakkajaid
mAsINAmEHI, kes saavad
hakkama ekskavaatori,
frontaallaaduri ja
buldooseriga. Tööd lihtsast laadimisest kuni kraavide ja trasside
kaevamiseni, samuti giljotiinimine. Kasuks tuleb CE kategooria.
Nõuded kandidaadile:
• Tugev pingetaluvus
• Aru saada töökäskudest ja korraldustest
• Elementaarne projektide ja plaanide lugemise oskus
• Ausus, viisakus ja lugupidamine tööandja, klientide, kolleegide,
masinate ja töövahendite suhtes
Omalt poolt pakume:
• Stabiilset sissetulekut ja tööd, ka hooajavälisel perioodil
• Õigeaegset ja 100% ametlikku palka
• Tervise edendamise teenust
Tööpiirkond on valdavalt Pärnumaal, kuid objekte võib ette tulla kogu
Eestis.
CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata
aadressil, rutmar@harjase.ee, telefon 513 2810.

PÄrNumAA OmAvALiTsusTe XXvi rANNAmÄNGud
Audru osavallas (Audru keskuses, valgeranna terviserajal ning rannaliival)
3.-4. august 2019

Omavahel võtavad sõbralikult mõõtu Häädemeeste
ja Lääneranna valla, Audru ja Tõstamaa osavalla ning
Kihnu tublid sportlased.
Kõik huvilised on oodatud kaasa elama!
AJAKAvA
Laupäev 3. august
11.00 mälumäng Ivo Linna juhtimisel / Audru osavallakeskuses
12.30 rannamängude avamine / osavallakeskuse
ees
12.45 pendelteatejooks / Audru keskväljakul osavallakeskuse kõrval
13.00 teatevõistlus / keskväljakul
13.15 kergejõustik: 60 m / keskväljakul
13.30 võrkpall / keskväljakul

13.30-16.00 sangpomm, kuulijänn ja kaugushüpe /
keskväljakul
15.00 juhtkonna golfi puttinguvõistlus ja 3 discgolfi
rada / WBG-s ja Valgeranna terviserajal
16.30 juhtkonna vaatemänguline takistusraja läbimine / keskväljakul
17.00 sõudmine / start Audru pargist
17.30 kergejõustik: 500 m, 1000 m / keskuses
18.00 köievedu / keskväljakul
Pühapäev 4. august
9.00
orienteerumine / Audru keskuses
11.00 discgolf / Valgeranna terviserajal
11.00 rannanaine ja rannamees / Valgerannas promenaadi lõpus
13.30 rannamängude lõpetamine / Audru osavallakeskuse ees

12.00 / VII VANATEHNIKA NÄITUSE ja LAADA avamine
Audru Õuemuuseumi õuel

Kl 16. 00 avatakse kohvik, kuhu Kirsi pere ootab sel
aastal külastajad oma kohvikruusi ja koogilusikaga.
Kohtade broneerimine tel 517 5518.
Muusikaliste kohtumisteni!
Kirsi pere

Ajakava

www.audru.ee
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