Nr 9 (86)

AUDRU LEHT

Väikesed linnakodanikud osavallakeskuses
Laupäeval, 21. septembril 2019
kogunesid Audru osavallakeskusesse selle aasta juunisaugustis sündinud väikelapsed.
Pidulik ule sünd musele
oli kutsutud: Pille Poolak ja
Bristo Viotti tütar Lunaga;
Irma ja Martin Koppel
tütar Leeloga; Liis Puissalu
ja Vahur Bašmakov tütar
Sofiaga; Mari-Jaana Jaagu
ja Aivar Lepik tütar Saaraga; Hanna-Liina Lusti ja
Jan-Erik Vahter tütar AnitaKatariinega, Eliis Eirand ja
Silver Pärnpuu tütar Kendrega; Elerin Viet ja Esko Hunt
poeg Markusega; Kadi ja
Margo Tooding poeg Jakoga;
Egle Toompalu ja Elmer Aros
poeg Johannesega; Kristel ja
Vello Närep tütar Kaisaga;
Jaanika ja Peeter Juurik
poeg Martiniga; Reelika
Laanemets ja Kaarel Halgma
tütar Emily-Greetega; Kadri
Küttis ja Raido Kiisk tütar
Arabellaga; Pille Puusild ja
Veiko Metsaäär poeg Karlosega; Merit ja Velvo Aadusoo
poeg Ristjaniga; Marvi Köster ja Joosep Puissalu tütar

Isa Esko Hunt, ema Elerin Viet, poeg Markus (isa
süles), pojad Ander ja Kaspar

Melissaga ning Karoline ja
Romet Luuk poeg Oliveriga.
Väikelastele, nende vanematele ja vanavanematele esinesid
Audru osavallakogu esimees
Jaanus Põldmaa ja lastekaitsespetsialist Sirje Järvet.
Jaanus Põldmaa ja infospetsialist-registripidaja Maigi Reepalu andsid lastevanematele
lapse nimega Audru osavalla

vapikujutisega hõbelusika,
õnnitluskaarti ja lilled.
Pidulikust sündmusest osavõtjatele esinesid meeleolukate
lauludega Audru Kooli õpilased
õpetaja Tiia Tamme juhendamisel.
Palju õnne!
Peep Tarre
Audru Lastekaitse Ühingu
juhatuse esimees

Pea veerand lapsevanemaist ei ole veel
koolitoetust taotlenud
Pärnu linnavalitsus tuletab 1.
klassi laste vanematele meelde,
et linn maksab kooliuusikutele
koolitoetust, mis on 100 eurot
lapse kohta.
15. oktoobri seisuga on sel
sügisel Pärnus kooliteed alustanud 592 lapsest saanud toetuse
kätte 468 esimese klassi last.
Välja makstud toetuste kogu-

summa on 46 800 eurot.
Praegu on menetluses veel
kümmekond taotlust, kuid enam
kui saja lapse eest on taotlused
veel laekumata.
Toetuse saamiseks tuleb
esitada taotlus e-keskkonnas ARNO, mis on kasutusel
ka lapse elukohajärgse kooli
määramisel. Taotluse esitami-

seks tuvastab lapsevanem end
e-keskkonnas pangalingi, IDkaardi või mobiil-ID abil.
Käimasoleval õppeaastal
1. klassi läinud laste eest saab
koolitoetuse taotlusi esitada
veel oktoobris, novembris ja
detsembris.
Toetused makstakse välja iga
kuu pärast 20. kuupäeva.(KH)

Pärnu linn tunnustas
Kaire Leetsart ja Triin Mägerit
Pärnu linnavalitsus valis õpetajate päeva eel välja selle aasta
parimad haridus- ja noorsootöötajad, keda tunnustatakse
reedel Pärnu Kontserdimajas
õpetajate päeva tähistamiseks
korraldataval tänuõhtul.
„Õpetaja amet on keeruline ja närvesööv. Mul on hea
meel, et linnavalitsus haridusja noorsootöötajaid väärtustab.

Loodan, et see innustab nii tiitllisaajaid, nende kolleege kui
ka õpilasi, sest tänu pole selles
töös kunagi üleliigne,“ ütles
abilinnapea Varje Tipp.
Tänavuse Aasta õpetaja tiitli
pälvis Audru Kooli klassiõpetaja Kaire Leetsar ning „Aasta
noorsootöötajaks“ valiti MTÜ
Pärnu Noorte Vabaajakeskuse
noorsootöötaja Triin Mäger.

Kõigile tiitliomanikele määrati 1150 euro suurune preemia.
Hariduse aastapreemia pälvis
Pärnumaa Kutsehariduskeskus, keda premeeritakse 2300
euroga.
Haridus- ja noorsoopreemiad anti üle reedel, 4. oktoobril kell 18 Pärnu Kontserdimajas. (KH)

Linnavalitsus soovib
Lavassaare karjääri
keskkonnamõjude hindamist

Suure huvi tõttu jagatakse
eterniidi kogumisringid
mitmele päevale

Pärnu linnavalitsus teatas täna keskkonnaametile ja Lavassaare külaseltsile, et enne Lavassaare karjääri geoloogilist uurimist tuleks läbi
viia keskkonnamõjude hindamine.
Keskkonnamõjude hindamise käigus hinnatakse kõikvõimalikke mõjusid, mida liiva
ja kruusa kaevandamise jätkamine kunagises
karjääris kaasa võib tuua.
Linnavalitsus on seisukohal, et kui tegu
oleks uue rajatava karjääriga, tuleks geoloogiliste uuringute mittelubamist tõsiselt kaaluda.
Praegu on aga tegemist eelnevalt kaevandatud
alaga, mistõttu üksnes uuringute tegemine ei
põhjusta Lavassaare elanike elukeskkonna
halvenemist.
Elanikud kardavad, et uurimisluba tähendab
automaatselt kaevandamise luba. Nii linnavalitsus kui keskkonnaamet leiavad, et geoloogiliste uuringute tegemine ja varu arvele võtmine
keskkonnaregistri maardlate nimistus ei anna
kaevandamisõigust, kuid annab riigile olulist
informatsiooni. (KH)

Võimalus tasuta eterniiti ära anda tekitas Pärnu
keskuslinna ja kolme osavalla elanikes nii suurt
huvi, et esialgu kavandatud kogumisringidest
eterniidi ära vedamiseks ei piisa. Seetõttu toimub
eterniidivedu lisaks plaanitud kolmele laupäevale (26. oktoober, 2. ja 9. november) veel teistel
päevadelgi.
Oluline on rõhutada, et kõigil, kes 20. oktoobriks Pärnu linnavalitsusele oma eterniidikogusest
teada andsid ja end tasuta veole registreerisid,
ei jää eterniit ära viimata. Audrus toimub eterniidivedu lisaks 26. oktoobrile ka 23., 24. ja 25.
oktoobril.
„Mitmed helistajad ütlesid, et ei ole omal käe
eterniidist vabanenud, sest selle transportimine
käib üle jõu,“ ütleb Virunurm.
Audrus, kus alles kevadel eterniidivedu toimus, kogunes sügisesele kogumisringile soovijaid
üle ootuste palju. „See on ju tore, et inimesed
haaravad omavalitsuse pakutavast võimalusest
kinni. Samas näitab see ka seda, et samasugust
aktsiooni tuleb omavalitsusel ka edaspidi organiseerida,“ nendib Virunurm. (KH)
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Audru keskuses on nüüd Omniva pakiautomaat
Nüüdsest on pakke võimalik
tellida Audrusse Omniva pakiautomaati ning ei pea enam paki
järel käima lähimas pakiväljastuskohas Maksimarketis.
Selline lahendus võimaldab
pakid palju kiiremini ja mugavamalt saadetavale toimetada.
Enam ei pea jälgima postkontori lahtiolekuaegu, vaid paki
võib kätte saada ööpäevaringselt. Lisaks leevendab see peagi
algaval jõuluajal, kui pakkide
tellimise-saatmise kõrghooajal,
suurtest pakimahtudest tingitud
ülekoormust postkontoris. Just
rahvusvaheliste pisipakkide
väljastamine on sel ajal polpulaarne ning nende kättesaamine oluliselt mugavam läbi
automaadi.
Omniva on välja ehitanud

Baltikumi suurima pakivõrgustiku ning pakiautomaat on
ülekaalukalt eestlaste eelistatuim pakiväljastuskanal. Üle

80 protsendi pakisaajaid ning
-saatjaid sooviksid seda teha
pakiautomaadist. (KH)

Aiapärlid panevad turiste peatuma
Sel kevadel ja suvel tegid viis
“Garden Pearls’i“ ehk aiapärlite
võrgustikuga liitunud Pärnu
linna parki läbi uuenduskuuri,
mille tulemusena muutusid need
rohealad ilusamaks, mugavamaks ja turistidele atraktiivsemaks.
„Garden Pearls“ on Eesti ja
Läti ühine ettevõtmine, millega
edendatakse aiandusturismi ja
koondatakse külastamist väärivad aiad ühele turismikaardile.
Aiapärlite võrgustikus on
enamjaolt eraomanike aiad,
Pärnu linn on oma avalike parkidega Eesti-Läti aiapärlite seas
üks väheseid omavalitsusi.
Pärnu linnaaedniku Anu
Nurmesalu sõnutsi ei ole see
kuigi tavapärane, et linnakeskkonna haljasalad aiandusturismi
edendava võrgustikuga liituksid,
kuid Pärnu puhul on see samm

end õigustanud.
„Koidula park on alati populaarne olnud, kuid sel suvel
äratas see park kohe eriti palju
tähelepanu. Siin toimus väga
palju üritusi, nii kohalikud kui
külalised pildistasid roose ja
suvelillepeenraid ning vaatasid
huviga infosilte,“ nentis Nurmesalu.
Et anda aiandusturistidele
põhjust põigata koduaedade
kõrval sisse linnaparkidesse,
istutati nii Koidula kui Brackmanni parki juurde hulgaliselt
roose, suve- ja sibulilli ning anti
värske ilme istepinkidele.
Rannapargis rajati mänguväljaku kõrvale kaks püsikute
ja kõrrelistega kõrgpeenart ning
täiendati pargiala suuremate
puude istutusega.
Audru kiriku arboreetumis
korrastati kõnniteid, paigaldati

uued pingid, prügikastid ja välikäimla. Tõstamaa mõisapargis
valmisid aiamaja ja välikäimla.
Põnevamad pargipuud ja
-põõsad tähistati eesti- ja ladinakeelsete siltidega ning parkidesse pandi üles infotahvlid
nii konkreetse pargi kui ka
Eesti-Läti aiapärlite marsruudi
kaardiga.
Ainuüksi Koidula ja Brackmanni pargis sai oma sildi tervelt
üksteist erinevat puud ja põõsast.
Kui Pärnu parkidesse said
sildid üles suvel, siis Tõstamaa
mõisaparki ja Audru arboreetumisse paigaldatakse need lähinädalatel.
Euroopa regionaalarengu
fondi toetatud aiapärlite projektist eraldati Pärnu linna ja
osavaldade parkide arendamisele
44 183 eurot, millele linn lisas
omalt poolt 7797 eurot. (KH)

Linnavalitsuse saalis abielu sõlmimine
muutub tasuliseks
Pärnu linnavalitsuse kolmanda
korruse saalis abielu registreerimine muutub alates järgmise
aasta algusest tasuliseks, tasuta
(tasuda tuleb ainult 30 eurone
riigilõiv) on võimalik abielu
registreerida igal tööpäeval
kahekesi perekonnaseisuametniku juures või kolmapäeviti ja
reedeti pruutpaari ja perekonnaseisuametnikku mahutavas
pruutpaaritoas.
Praegu võivad pruutpaarid
valida, kas nad kutsuvad küla-

lised abielu registreerimisele
linnavalitsuse kolmanda korruse
saali, raekotta või mõnda endi
rendivavasse ruumi. Linnavalitsuse saali kasutamine on seni
olnud tasuta, raekoja saali kasutustasuks on 40 eurot. Abielu
registreerija kutsumine mõnda
Pärnu linna kui asustusüksuse
territooriumil asuvasse kohta
maksab 150 eurot, Pärnu maakonnas asuvasse kohta 350 eurot.
Linnavalitsus otsustas SuurSepa 16 kolmanda korruse saali

kasutamise uuest aastast tasuliseks muuta, sest saali kasutamisega kaasnevad kulutused.
Pooletunnine saali kasutamine
hakkab maksma 30 eurot, iga
järgnev pooltund 10 eurot. Saal
mahutab ligi 70 inimest.
Kui pruutpaar soovib abielu sõlmida pruutpaaritoas,
kuhu mahub ainult pruutpaar
ja perekonnaseisuametnik, siis
selle ruumi kasutamise eest tasu
maksma ei pea.(KH)
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Ohtlike jäätmete ja elektroonika
kogumisring – 16. november
Kui Sul endiselt vedelevad kodus
remondist järelejäänud värvipurgid, lakid jms ning tulekustuti
aeg on juba ammu otsa saanud,
siis lähiajal avaneb võimalus need
ja teised ohtlikud jäätmed lähimas kogumispunktis tasuta ära
anda. Kui märkad, et ka naabrimemmel/taadil on kodus seismas ja tolmu kogumas televiisor,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

külmkapp vms, siis haara ka need
kaasa ja anna tasuta meile üle.
Edasi lähevad jäätmed jäätmekäitlejale.
16. novembril toimub Audru
osavallas ohtlike jäätmete ja
elektroonika kogumisring,
mis läbib 22 erinevat kogumispunkti üle osavalla.

Ohtlike jäätmete ja elektroonika
kogumispunktid
Meremetsa bussipeatus
Lõvi elamurajoon (Lõvisaba tee ring)
Rebasefarm (Oja tn 1 kortermaja ees)
Põldeotsa bussipeatus
Lindi Rannapood
Kirsimäe bussipeatus
Liu (Rüssa tee 1)
Lindi kauplus (Tõstamaa maanteel)
Kõima keskus (endise kaupluse juures)
Kihlepa bussipeatus
Eassalu bussipeatus
Soomra (Vene talu sissesõidutee juures)
Kärbu (Lihula mnt ja Kärbu-Kihlepa teeristis)
Põhara (Lihula mnt ja Põhara raba teeristis)
Ahaste keskus (ridaelamu juures)
Soeva (Tänava ja Lihula teeristis)
Tiigi tn 44 (endise Tiigi kaupluse juures)
Jõõpre hooldekodu parkla
Ridalepa bussipeatus
Sangamäe bussipeatus
Neeva aiandi parkla
Papsaare lasteaia parkla

Jäätmete üleandjal ei ole vaja
muud teha, kui valida endale
sobiv kogumispunkt, kus kogumisauto peatub ning tulla õigeaegselt kogumispunkti ja seal
oma jäätmed üle anda.
Vastu võetakse: Elektroonika
jäätmed: televiisor, arvuti, raadio, patareidega mänguasjad,
pesumasin, boiler, telefon jms.
Ohtlikud jäätmed: lahustid,
happed, värvid, liimid, õlijäätmed, õlifiltrid, ravimid, päevavalgustuslambid, pestitsiidid,

Peatumise
aeg
09.00-09.15
09.25-09.40
09.50-10.05
10.15-10.30
10.45-11.00
11.10-11.25
11.35-11.50
12.00-12.15
12.25-12.40
12.50-13.05
13.15-13.30
13.40-13.55
14.15-14.30
14.40-14.55
15.05-15.20
15.30-15.45
16.05-16.20
16.35-16.50
17.00-17.15
17.25-17.40
17.55-18.10
18.20-18.35

patareid, akud, õlised kaltsud,
elavhõbedat sisaldavad jäätmed
jms.
Ohtlike jäätmete kogumisringi kohta lisainformatsiooni
saab telefonilt 444 8177 või kirjutades e-postile elen.kuningas@
parnu.ee.
Elen Kuningas
keskkonna- ja heakorra
spetsialist
444 l8177
elen.kuningas@parnu.ee

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu
avab taotlusvooru LEADER
projektitaotluste vastuvõtmiseks
Taotlusi võetakse vastu Kihnu,
Häädemeeste vallas ning haldusreformile eelnenud piirides
Lääneranna valla endiste Varbla
ja Koonga valla, Tori valla endise
Sauga valla, Saarde valla endise
Saarde valla territooriumi osas ja
Pärnu linna Audru ja Tõstamaa
osavallas mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt, kohalikelt
omavalitsustelt, mikroettevõtjatelt.
Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine.
Taotluste vast uvõt t toimub 11.11.2019 kella 8st kuni
15.11.2019 kella 16ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtjad
ning sihtasutused ja mittetulundusühingud, mille liikmetest üle
50 protsendi on ettevõtjad.
Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27 loet-

letud tingimustele ning esitama
nõutavad dokumendid ja projektitaotluse hindamiseks vajaliku
lisainformatsiooni vastavalt
LEADER-meetme määruse ja
kohaliku tegevusgrupi nõuetele.
Esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on
31.01.2020.
Täpsem i nformatsioon
PLPK strateegia, PLPK 2019.a.
rakenduskava, PLPK hindamiskriteeriumite ja projektitaotluste menetluskorra kohta
on kodulehel www.plp.ee.
Taotluste vastuvõtt toimub
ainult elektrooniliselt PRIA
e-teenuse keskkonnas.
Konsultatsiooni aja palume
eelnevalt kokku leppida telefonidel 4331053, 5092261 või plpparnu@gmail.com.
Taotluste vastuvõtmise ajal
konsultatsioone ei toimu.

Leader projektitaotluste infopäev
Pärnu Lahe Partnerluskogu
2019 II taotlusvooru Meede 1
„Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine“ INFOPÄEV
toimub teisipäeval, 05.11.2019
kell 16.00–18.00 Pärnu Lahe
Partnerluskogu büroos Audru
Koolis, Lihula mnt.10, Audru
alevikus, Pärnu linnas (sissepääs Audru poolsest parklast
koolimaja otsauksest, II kor-

rusel).
Infopäeval tutvustatakse
projektitaotluste esitamise korda
PRIA e-teenuse keskkonnas ning
meetmelehte.
Infopäeval osalemisest või
mitteosalemisest palume teavitada hiljemalt 02.11.2019
e-mailile plpparnu@gmail.com
või telefonidel: +372 509 2261,
+372 433 1053

Volikogu muutis Pärnu arengukava
Pärnu linnavolikogu muutis elanike ettepanekuid arvesse võttes
linna arengukava, milles on eesmärgid seatud kuni aastani 2035.
Ühinenud omavalitsuse arengukava koostati 2018. aastal. Igal
aastal vaatab volikogu arengukava üle, võttes sealt välja seni
tehtu ning lisades uusi algatusi
ja investeeringuid.

Aastateks 2020-2024 on
koostatud arengukava tegevuskava, mille hinnanguline maht
on 68,90 miljonit eurot. Linnaeelarvest on kavandatud rahastada tegevusi 55,92 miljoni euro,
lisaallikate arvelt 12,98 miljoni
euro ulatuses.
Olulisemate või suuremate
uute tegevustena on tegevus-

kavasse lisatud uute pargialade
arendamine ja vanade parkide
rekonstrueerimine, laste mänguväljakute rajamine või rekonstrueerimine, jäätmejaamade
ehitamine, keskranna täiustamine, Paikuse kergliiklusteede
valgustuse üleviimine LED
valgustitele, Audru kultuurikeskuse arendamine, Metsa 3 hoone

renoveerimine, mobiilse noorsootöö teenuse loomine, Rääma
põhikooli renoveerimine, noorte
vabaajakeskuse renoveerimine,
asendusõpetajate ja noorte õpetajate programmide käivitamine
jpm.
Arengukava avalikustamise
ajal tehti sellesse 66 täiendus- ja
muudatusettepanekut. (KH)

Planeeringuteated
Pärnu Linnavalitsus teavitab
Luige kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalikust väljapanekust
Planeeringuala moodustab
hoonestatud Luige kinnistu
(suurusega 5253 m², katastriüksuse tunnus on 15904:003:0250),
mis piirneb Audru jõega ja asub
Eliise tee elamualade piirkonnas. Maaüksusel soovitakse
tegeleda traditsioonilise kalapüügiga. Detailplaneeringuga
määratakse ehitusõigus kuni
40 m² ja kuni 5 m kõrguse abihoone (paadikuuri) rajamiseks
Audru jõe kaldast ca 4 m kaugusele, seetõttu on vajalik ehituskeeluvööndi vähendamine.
Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Audru valla
üldplaneeringu põhilahendust
ehituskeeluvööndi vähendamise
osas. Detailplaneeringu eelnõu
avalik väljapanek toimub 18.
oktoobrist kuni 18. novembrini 2019 Audru osavallakeskuses tuba 13 tööpäeviti kell
08.00-16.00 ja Pärnu linna
veebilehel www.parnu.ee.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta
arvamust. Arvamused esitada
e-posti aadressil linnavalitsus@
parnu.ee või aadressil: Audru
Osavallakeskus Pärna allee 7
Audru alevik 88301.
Algatatud planeeringute tea-

ted
Pärnu Linnavalitsus avaldab
järgmised teadaanded planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike
7 alusel.
*Pär nu Li n navalitsuse
09.09.2019 korraldusega nr 607
algatati Marksa külas Ojako
detailplaneeringu koostamine.
Planeeritav ala suurusega 14222
m2, mis hõlmab Ojako ja TagaOjako kinnistuid, asub Maksa
külas ja piirneb Pärnu lahega
ning Lindi-Liu-Järve teega.
Kinnistute katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100 %.
Audru valla üldplaneeringuga
on maa-ala reserveeritud ärimaaks. Huvitatud isik soovib
hoonestatud alale püstitada
500 m 2 suurusega peomaja ja
kuni 30 m2 suurusega kämpingumajakesi. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on
ehitusõiguse määramine hoonetele ja üldplaneeringukohase
sihtotstarbe määramine. Ojako
kinnistul asub tuntud puhke- ja
koolituskeskus. Detailplaneering koostatakse Audru valla
üldplaneeringu kohasena.
* Pärnu Linnavalitsuse
09.09.2019 korraldusega nr
605 algatati Papsaare külas
Mõrra tn 17 detailplaneeringu koostamine. Planeeritav
Mõrra tn 17 kinnistu pindalaga
8854 m² asub Papsaare külas
(16001:001:0318) ja piirneb
Mõrra tänava ja Traali teega.

Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%.
Audru valla üldplaneeringuga
on maa-ala reserveeritud elamumaaks. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on
ehitusõiguse määramine ca 6
üksikelamu rajamiseks, maaala ümberkruntimine, kruntidele juurdepääsuteede ja kommunikatsioonidega liitumiste
lahendamine. Detailplaneering
koostatakse Audru valla üldplaneeringu kohasena.
* Pärnu Linnavalitsuse
09.09.2019 korraldusega nr
606 algatati Papsaare külas
Metsise detailplaneeringu
koostamine. Planeeritav Metsise detailplaneeringu ala
pindalaga ca 6,7 ha hõlmab
katastriüksusi 15904:003:1754
kuni 15904:003:1785, mis asuvad Papsaare külas ja piirnevad Vanajõe teega ning Audru
jõega. Detailplaneeringu alal
kehtib Audru Vallavolikogu
14.06.2007 otsusega nr 113 kehtestatud Metsise kinnistu detailplaneering, mida huvitatud isik
soovib uuendada. Kinnistute
katastriüksuse sihtotstarbed
on elamumaad. Audru valla
üldplaneeringuga on maa-ala
reserveeritud elamumaaks.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on ehitusõiguse
määramine ca 10 üksikelamu
rajamiseks, maa-ala ümberkruntimine, kruntidele juurde-

pääsuteede ja kommunikatsioonidega liitumiste lahendamine.
Detailplaneering koostatakse
Audru valla üldplaneeringu
kohasena.
* Pärnu Linnavalitsuse
09.09.2019 korraldusega nr
608 algatati Papsaare külas
Elu tee 5, 7 ja 9 kinnistute
detailplaneeringu koostamine.
Planeeritavad Elu tee 5, 7 ja 9
kinnistud pindalaga 22242 m²
asuvad Papsaare külas ja piirnevad Elu teega. Kinnistute
katastriüksuste sihtotstarve
on ärimaa 100 %. Audru valla
üldplaneeringuga on maa-ala
reserveeritud ärimaaks. Huvitatud isiku sooviks on planeeringualale rajada looduslähedane
tegevusteraapia puhkeküla, kus
hooneid on võimalik rentida ka
alaliseks elamiseks. Detailplaneeringu alal kehtib Audru Vallavolikogu 11.11.2004 otsusega
nr 256 kehtestatud Atta-Ans
kinnistu detailplaneering, mida
huvitatud isik soovib uuendada.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on olemasolevate
kinnistute jagamine väiksemateks kruntideks ja senise
ärimaa sihtotstarbe muutmine
elamumaaks ja ärimaaks, nende
osakaal täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel. Detailplaneering koostatakse Audru
valla üldplaneeringu kohasena.
Merle Mõttus
planeeringute spetsialist

Kuidas Jõõpre kiriku pilt raamatusse sai
Tartu Ülikooli usuteaduskonna
kirikuloo vanemteaduri ja
EELK Usuteaduse Instituudi
kirikuloo professori Priit
Rohtmets’a sulest ilmus raamat „Eesti usuloo 100 aastat“.
Väärt lugemine ajaloohuvilistele ja mitte ainult. Meie jaoks
on suur au, et juba raamatu 18.
leheküljelt vaatab vastu Jõõpre
kiriku pilt. Kuna mul avanes
võimalus teose autoriga keskustelu pidada, siis esimese küsimusena puudutasingi raamatu
fotomaterjalide valiku teemat.
Mis ajendas ühe väikese
külakiriku (Jõõpre Püha
Suurkannataja Georgiuse
kirik) pildi avaldamisele sellise suurteose veergudel?
Priit Rohtmets: Eks iga pilt
peab rääkima oma lugu ja hea
on, kui pildi lugu ja raamatu
tekst kokku kõlavad. Nii on ka
Jõõpre kirikuga, mis on kinnitus sellest, kuidas õigeusu kirik
oli 19. sajandi lõpuks jõudnud
oma ulatusliku koguduste
võrgustiku väljaehitamiseni.
Sellest on raamatus omajagu
palju juttu. Veelgi olulisem on
pildil tähele panna koolimaja,
mis asus kohe kiriku külje all.
Seda tavaliselt ei teata, et lisaks
luterlikele kihelkonnakoolidele
tegutsesid Eestis ka õigeusu
koolid, mille kirik koguduste
võrgustiku rajamise käigus ehitas. Kusjuures neis koolides ei
õppinud mitte ainult õigeusklikud, vaid ka luterlased. Sageli
oli tegemist vaesematest peredest pärit noortega. Pilt ise on
pärit Eesti tuntud geograafi
ja peagi ilmuva Eesti rahvusatlase kokku pannud Taavi
Pae kogust, kelle vanavanaisa
Joann Prikman oli Jõõpres köster-kooliõpetajaks, Eesti Vaba-

riigi alguskümnenditel algkooli
juhatajaks ja siirdus 1930. aastatel Pärnusse Issandamuutmise
koguduse preestriks.
Raamat sisaldab mitmeid
omanäolisi ja kohati eksklusiivseid ja üllatavaidki fotosid. Kust on need kõik pärit ja
millest lähtusid valikut tehes?
PR: Nagu raamatu tiitli
pöördelgi näha, on pildid pärit
paljudest allikatest: arhiividest,
muuseumidest, erakogudest.
Pildivalik on raamatus tõesti
õnnestunud ja sellega olen ka
ise päris rahul. Eks selleks tuli
ka palju vaeva näha, sest ehkki
vanade piltide kogumine on
olnud mu kireks juba aastaid,
ilmneb raamatu kirjutamise
käigus tavaliselt kurblooline
tõsiasi, et pildid on küll ilusad,
aga ei suuda raamatu temaatikat
katta. Seetõttu tuleb teha lisatööd ja otsida pilte sinna, kus
neid on puudu. Siin tulevad appi
kõiksugu mäluasutused ja kolleegid/tuttavad. Raamatul oli
ka fototoimetaja, kes aitas välja
mitme uuema pildiga.
Olen oma raamatutes lähtunud põhimõttest, et pilt peab
teksti toetama, kuid võib rääkida ka oma lugu. See tähendab seda, et Jõõpre kiriku pilti
juudiusulistest kõneleva teksti
juurde ei pane, aga ka seda, et
pildiallkiri ei pea kordama tekstis öeldut.
Mitu aastat ja kui palju
töötunde ning kus kulus raamatu koostamiseks?
PR: See raamat on mingis
mõttes kokkuvõte nii mu kolleegide kui ka mu enda aastate
pikkusest uurimustööst. Kokkuvõtete tegemine võib esmapilgul
tunduda lihtne, aga kirjutamisega kipub olema nii, et kee-

ruliselt ja pikalt oskavad kõik
kirjutada, aga lühidalt ja lihtsalt
mitte. Et öelda midagi lihtsalt
ja konkreetselt, peab asi endal
selge ja läbi tunnetatud olema.
Lisaks sellele tuleb veel teemade käsitlemiseks leida õige
stiil, et tekst jooksma hakkaks
ja oleks sidus ning huvitav. See
võtabki kõige rohkem aega. Kirjutamine ise võttis aastakese,
aga ettevalmistustööd muidugi
oluliselt rohkem.
Sinu sulest on vaatamata
sinu noorele eale ilmunud juba
viis raamatut. Kas antud teos
on hetkel selle nimistu pärl?
PR: Iga raamat on armas ja
omanäoline. Mul on hirmus hea
meel, et olen saanud oma raamatutes keskenduda eri teemadele. Oma kirikuloolase eriala
tõttu olen muidugi tegelenud
usuajalooga, aga olen kirjutanud
raamatuid ka haridusajaloost
ja praegu töötan Riigikantselei
tellimusel ühe elulooraamatu
kallal. 2018. aastal andsime
kahe sõbraga välja Eesti-Hiina
suhetest pajatava raamatu. See
on kolmes keeles (eesti, hiina,
inglise) ja rohke pildimaterjaliga. Raamat „Eesti usuelu 100
aastat“ on tähtis seetõttu, et see
on mõeldud laiale auditooriumile ja peaks andma siinsest
usuelust lihtsasti loetava ja
huvitava ülevaate. See võiks olla
raamat, kust inimene saab vastuse, kui tal tekib mõni usuelu
lähiajalugu puudutav küsimus.
Eestlasi tituleeritakse
maailma üheks kõige usuleigemaks rahvaks. Kas oled
selle väitega nõus?
PR: Religioonisotsioloogid
poleks selle väitega kindlasti
nõus ja seda ei kinnita tegelikult
ka Eestis läbi viidud uuringud.

Muidugi on selge, et eestlased
on kehvad kirikus käijad ja
vaatavad viltu ka usuorganisatsioonidele. Kui nimetad end
usklikuks, siis see on nagu sõimusõna, kui ütled aga, et oled
religioosne või vaimne, siis on
asi juba parem. Eks need mõisted ja tõlgendused, mis neile
antakse, on minevikust pärit ja
seetõttu maksab ajalugu tunda
ja ka usuelu ajaloost kõnelevaid
raamatuid lugeda!
Sagedasti öeldakse, et mul
on oma usk. Seda on huvitav
jälgida, mis see oma usk siis
täpselt on, sest midagi eestlased ometi usuvad. Mis puudutab
kirikuid ja muid usuliikumisi,
siis siin on tõesti näha, et nii
nõukogude aja kui ka juba varasemate protsesside tulemusena
on katkestus usuelus sedavõrd
sügav, et valdav osa noortest
ei tea usuasjust enamasti suurt
midagi ja neil puudub perekonnas sellega ka igasugune kokkupuude. Vanasti oli vanaema
või vanaisa ikka nende asjadega
kursis, aga nüüd ei kohta enam
sedagi.
Kas alguses oli sõna?
PR: Soome-ugrilastena
võiksime arvata, et algul oli
muna, mille katki minemise
järel maa tekkis, germaanlastest mõjutatutena võiksime
arvata, et alguses oli tühjus ja
kristlusest mõjutatuna võiksime
mõelda, et alguses oli tõesti
sõna ehk Kristus kui Jumala
lihakssaanud sõna ja see sõna
oli Jumala juures. Valik missugune!
Suur tänu intervjuu eest ning
kiiret sulge edasiste uurimuste
kirjapanekuks!
Sirje Suurevälja
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Audru Kool 80
Iga oktoober toob Audru Kooli
elevust, sest on sünnipäevakuu.
Tänavune on veel erilisem, sest
täitus ümmargune arv – 80 aastat
koolimaja õnnistamisest. Selle
aasta sünnipäevatervitused
algasid õpilaste looduga. Hakati
koguma luuletusi, et sünnipäeval kinkida koolile 80 luuletust,
mis õpetajate abiga köideti luuleraamatusse. Samuti kirjutati
ise enda kehadega tervitustekst
„Audru Kool 80“.
Audru hariduselu algus ulatub juba üle 330 aasta tagusesse
aega, kuid tänane kool peab oma
sünnipäeva just maja avamise
järgi.
Sünnipäevahommik algas
pasunakoori Õnn Tuli Õuele
tervitusega, millega üllatati kooli

tulevaid õpilasi ja õpetajaid. Juba
enne tundide algust kogunes
koolipere õue, et avada legendaarsele õpetajale ja koolijuhile
Kristjan Saarsoole pühendatud
pink. Saarsoo oli koolijuht aastatel 1962-1985. Õpetajana töötas ta koolis veelgi kauem – 55
aastat. Pingi rajamist toetasid
vilistlased ning nende ettepanekul ja toetusel loodetakse kooli
ette veel nimelisi pinke paigaldada. Kokkutulekul toimunud
oksjonil koguti nimeliste pinkide
avamiseks 520€ ning kogumiskasti 258.96. Järgmine pink on
plaanis avada juba kevadel 2020.
Samal päeval toimunud
aktustel oli peakülaliseks kooli
vilistlane ja muusik Raivo Tafenau, kes rääkis meeleolukaid

lugusid oma kooliajast ning
tervitas kooliperet saksofonimuusikaga.
Samal aktusel osalesid Audru
osavalla juht ja Pärnu linna haridusosakonna juht. Meeleolukal
aktusel leidis aset ka loodetavasti
uue traditsiooni algus, mille käigus anti Audru osavalla juhile
Priit Annusele üle tänumeene
erilise pühendumise eest Audru
Kooli arengu toetamisel.
12. oktoobril olid kõik kooli
vilistlased oodatud koolimajja
pidutsema ja uudistama maja,
mis on saanud värskema siseilme. Kooli kokkutulekupäev tõi
kaasa mitmete vilistlaste tervitused, direktori vastuvõtud kooli
lõpetanutele ning ühise tordisöömise. Vilistlaspäeval toiumusid

mitmed meeleolukad kohtumised
koolikaaslaste ning õpetajatega.
Tutvuti renoveeritud koolimajaga. Suur tänu toetajatele: AS
Wendre, Biolan, Kalakuningad,
Pilgrimi raamat, Pühaste pruulikoda, klubi Püramiid, Lõvi Catering, Wild Meat, OÜ Läänekivi,
Rita Talisoo, Andres Jäärats,
Priit Annus, Reimo Raja, Peeter Zagorski, räppar AG, Katrin
Zagorski, Mari-Liis Jäärats, Liisa
Alekask, Kati Niibo, Reelika
Rüütli.
Kohtumiseni järgmisel kokkutulekul aastal 2024.
Oleme tänulikud tagasiside
eest, mis asub SIIN – https://
forms.gle/rQj4iAXLVodvgPxN7
Peep Eenraid
Audru Kooli direktor

Audru lasteaia lapsed külastasid
Pokumaad
Tänu KIKi projekti rahastusele saime võimaluse külastada
Pokumaad, mis asub Võrumaa
ja Põlva piiril ning on asutatud
kirjanik-kunstnik Edgar Valteri
„Pokuraamatu“ tegelaste ainetel.
Ühel ilusal septembrikuu
päikesepaistelisel päeval sai
meie reis alguse. Audru lasteaia „Vikerkaare“ ja „Männituka“
vanema rühma lapsed õpetajatega alustasid pikka bussireisi,
kus Pärnumaa lauge maastik
muutus sihtpunkti lähenedes
künklikuks ja kurviliseks.
See tekitas lastes elevust ning
uudishimu. Kohale jõudes sõime
kerge eine ja meie programm
„Saame pokudega sõbraks“
saigi alguse. Kõigepealt rääkis
juhendaja pisut Pokumaa rajamisest ja selle elanikest. Kuna
eelnevalt olime lastele unejutuks
ette lugenud pokude raamatuid,
tekkis neil äratundmisrõõm –
„Ma tunnen seda tegelast, ma
tean kus ta käis.“ Lapsed oskasid
küsida küsimusi ja sellel teemal
kaasa rääkida. Majas tutvustati
meile E. Valteri loomingut. Lapsed said sirvida tema raamatuid
ning imetleda kunstniku imelisi loodusmaale. Oli võimalus
proovida kostüüme, et tunda
end tõelise pokuna. Pokukojale
tiir peale tehtud, suundusime

matkarajale. Seal kohtasime
kratte, kanajalgu, dinosauruseid
ning muud müstilist ja põnevat.
Juhendaja mängulise tegevuse
tulemusena õppisid lapsed märkama looduse erinevaid vorme,
mis võimaldavad ette kujutada
muinasjututegelasi. Igapäevaste
tehislike mängumaade kõrval
mõjus ehe puidune pokukoda
maagiliselt.
Meie, õpet ajad , oleme
õnnelikud, et saime sellel reisil
osaleda, saades rohkelt inspiratsiooni, kuidas loodust ja
pokuteemat igapäevases õppetegevuses rakendada.
Piia Sepp ja
Kairi Ojakäär
Audru lasteaia Rohelise
rühma õpetajad

Margus käis külas

Ajaratta lood
Eduard Pärn on sündinud 1906.
aastal Koongas. Ta on õppinud
Vaiste vallakoolis ja 1920-1922
Audrus. Oma koolielu meenutusi on ta avaldanud 1980. aasta
ajalehes „Pärnu Kommunist“
rubriigis KODULOOLANE.
AUDRU KOOLIS
Tsaarivõim oli kukutatud, saksa
okupatsioon lõppenud. Eesti
kodanlik võim tegi koolireformi:
tuli juurde neljas klass ja siis
6-kl. algkool. Audru algkool
alustas tööd 1920. aasta sügisel
viienda klassiga.
Audru algkool oli riigimõisa
pargi idaserval asuvas hoones,
mis praegugi alles. Koole oli tol
ajal vähe. Seetõttu käis Audru
koolis peale kohaliku valla õpilaste veel lapsi Saugast, Võllast
ja Koongast. Õpilaste vanus oli
15-18 eluaasta piires. Koolijuhatajana töötas Audru koguduse
pastor Alfred Oebius, õpetajatena tema tütar Annemari ja
seminarist tulnud Marie Riiso.
Võrreldes Vaistega, kus õpiti
usuõpetust, eesti keelt, vene
keelt, rehkendamist, geograafiat,
ilukirja, joonistamist ja laulmist,
lisandus uusi õppeaineid: saksa

keel, loodusteadus, kodanikuteadus.
Kui tundides valitses kord
ja distsipliin, siis internaadis
puudus see täielikult. Joosep
Tootsi süütud tembutamised
jäävad kahvatuks selle kõrval,
mida tehti Audru koolis. Põhjus
– koolijuhatajal jäi vähe aega
meie jaoks. Ta elas koolimajast
üle kolme kilomeetri kaugusel
pastoraadis. Kooli tuli ta jalgsi.
Peale tundide andmist ootasid
pastoriülesanded ja mure kirikumõisa majapidamise pärast. Nii
polnud koolijuhatajal aimugi,
mis peale tunde sündis. Noor
õpetaja elas küll koolimajas,
aga ta sulges end korterisse. Ka
möödunud sõjad ja majanduslik
kaos olid poiste hingeellu laostavaid jälgi vajutanud.
Internaadi magamisruumi
ainsaks sisustuseks olid sügisel
kodust kaasa toodud voodid.
Süüa tehti köögis kahekohalisel
pliidil. Toitu valmistas igaüks
eraldi. Ruumikitsikuse juures
tekkis sageli arusaamatust ja
tüli. Toidu panipaigaks kasutati
kitsast külmruumi, mis täitis ka
söögitoa ülesandeid. Söödi püstijalu või puupakkudel istudes

riiulite juures, lühikese laua
ääres sai istuda ainult neli inimest.
Hommikul enne tundide
algust tuli kooliteenija ruume
koristama. See oli äratussignaaliks. Kooliteenija kandis ka köögis tünni vett täis, küttis ahjud.
Et põrandad olid värvimata, tuli
pühkimise ajal ruumidesse paks
tolmupilv. Hommikul ei viitsinud keegi sooja toitu valmistada.
Nositi vaikselt moonakoti kallal
leiba, pekki, külma kapsaputru
ja muud kodust kaasavõetut.
Peale tunde hakkasid hoolikamad lõunat valmistama.
Keedeti tavaliselt kartuleid ja
kõrvale praeti soolapekki. Kartul kasteti pannile rasva sisse
ja maitses hästi. Teine tavaline
lõunaroog oli praekartul. Tol ajal
oli Pärnus toiduainetepuudus.
Jõukamate vanemate lapsed hakkasid toiduga äritsema. Esmaspäeval kooli tulles võeti kaasa
hea noos liha, võid ja leiba.
Tundide ajal tehti äriretk linna.
Kaasa toodi klaaskompvekke ja
käsitsi topitud paberosse. Salaja
prooviti suitsetada. Mängiti
kaarte. Magusat ei keelatud ka
neile, kes hoolega õppisid. See

oli tasuks, et võidi ülesandeid
maha kirjutada. Äritsemine tõi
kaasa olukorra, et mõnel polnud
nädala lõpul midagi süüa. Kes
äritegemisest kõrvale jäid, pidid
siis oma kartulipanniga kuhugi
varjulisse kohta pagema. Muidu
ei jäänud endale midagi.
Kevadel peeti jõel mitu lahingut mõisatöölistega, sest käidi
nende püünistest kalu hankimas. Isegi Valgerannas ei jäänud kaldalähedased püünised
puutumata.
Tolleaegsest koolielust ja
allakäinud distsipliinist annab
pildi ka järgmine episood.
Ootamatult tulid koolimajja
Pärnumaa koolinõunikud. Majja
sisenedes pidid nad kõigepealt
läbima praesuitsuse köögi. Klassiruumis oli seinatahvel koolipinkidele asetatud. Selle ümber
istusid poisid ja mängisid kaarte.
Poisid, nähes võõraid, hüppasid
aknast välja ja kadusid parki.
Uus õppeaasta algas Audru
mõisa peahoones, kus avaramad
ruumid. Tunde hakkasid andma
vilunud pedagoogid.
1980. a ajalehte luges
Tiiu Jalakas
Audru muuseum

Täpsemalt – näitleja Margus
Tabor külastas 5. oktoobril
Audru kultuurikeskust, kus
naerutas kuulajaid ligi kaks
tundi. Tema räägitud külalood
olid nii omased, nende teemad
nii igituttavad, esituslaad nii
humoorikas, et naerulagin saalis ei tahtnud vaibuda. Näitleja
vahetu esituslaad, ilma ülearuste
rekvisiitide ja mikrofonideta,
tekitas kohe omainimese tunde,
seepärast lubatagu teda järgnevas meenutuses nimetada lihtsalt
Marguseks.
Niisiis – tuttavad teemad.
Võtame näiteks rääkimise. Meil
aina räägitakse. Räägitakse raadios, koosolekutel, Riigikogus,
koolitustel jne. Marguse käredavõitu vanaema ehk Mamma
olevat pikkadel jutuajamistel
öelnud – nüüd on räägitud küll,
lähme teeme tööd ka.
Kõik Marguse Mamma väljaütlemised ja mõttekäigud tundusid nii tuttavad, et vähemalt
mulle kangastus, nagu kuuleksin
ka oma armsa vanaema tõekspidamisi ja ütlemisi. Tema kindel
seisukoht oli – toiduga ei tohi
pirtsutada. Margus jutustas,
et kord tulnud neile Hiiumaale
rohkesti külalisi. Mamma toonud lauale tavalised maatoidud.
Lauasolijad hakanud seletama
– üks ei talunud laktoosi, teine
haput maaleiba, kolmas oli
allergik, neljas taimetoitlane…
Mamma kuulanud-kuulanud,
laksatanud peopesaga lauale
ja kamandanud – hakake nüüd
sööma!
Ära jää hiljaks! Ära jää hiljaks! Marguse Mamma on praeguseks küll pilve peal, kuid Margus kuulvat ikka veel seda lauset,
kui ta kuhugi hakkab minema.
Kunagi tuli Kihlepa õpilastel ja õpetajatel minna Audru
kooli mitme erineva bussiga.
Kõige esimene buss väljus kell
6.45 hommikul. Vanaema oli
mulle alati kõik ettevalmistused teinud – tuba soojaks köetud, hommikusöök laual. Nüüd
jälgis ta iga minu sammu, seisis
ukse lähedale ja ütles: „Ära jää
hiljaks!“ Ja nii igal hommikul.
Kui ükskord tõsiselt vihastasin,
ei teinud vanaema kuulmagi,
heitis pilgu suurele seinakellale
ja sõnas: „See meie kellaniru jääb
ka kogu aeg maha!“
Ahistamine – tänapäeval piirideta moesõna. Mõnikord tun-

dub, et selle mõiste alla kuulub
kõik, mis meile teiste inimestega
suheldes ei meeldi. Kui kaugelt
tohib teisest inimesest mööduda, kas tohib teda puudutada
näiteks abi pakkudes, kui kaua
võib teisele otsa vaadata, ilma et
see oleks jõllitamine… Margus
näitaski meile, missugune käitumine peaks olema sobiv – seisis sirgelt, käed külgedel, jalad
koos, ilmetu pilk suunatud ebamäärasesse punkti. Juhuslikult
oli juba järgmisel päeval teleris
saade, kus Margusel tuli küsitleda kaunist ja sügava dekolteega
daami. Tundsin talle südamest
kaasa – kuhu nüüd suunata pilk,
et see poleks jõllitamine ega ahistamine.
Margusele ei maitsenud pekikaste. Päeval, kui seda koolis
pakuti, ei söönud ta kastet ei
sööklas, ei õpetajate toas ega
direktori kabinetis. Mamma
kutsuti kooli. Ta tuli oma kräbedal moel ja nähes Margust
taldrikuga direktori kabinetis,
ütles ilma sissejuhatuseta: „Ja
mis sina, Margus, siin passid,
hangunud pekikaste ees. Mine
kohe ja vii see kööki!“ Piinlikult
meenus mulle lugu, kui minagi
kord õpilasega tõtt vahtisin, jahtunud tatrapudru taldrik meie
vahel, sest ema oli palunud, et
ta nõrga tervisega poeg koolis
korralikult sööks.
Tänapäeva lapsed on enamasti hoitud ja hellitatud. Tihti
kutsutakse neid printsideks ja
printsessideks, nende soove
püütakse maksimaalselt täita.
Õige. Kuid kas mitte sellest ei
tule noortel stress, kui tööle minnes ei olegi sa enam printsess ja
sinu soove ei tõtta keegi täitma.
Marguse Mamma armastus väljendus hoopis argisemal moel.
Tundes, et ta lahkumistund on
lähedal, võttis Mamma ahju pealt
omakootud soojad paksud kindad ja ütles – võta need, siis on
sul alati soe!
On tõesti hea, et meil selliseid Mammasid on. Nende selge
ja lihtne arusaamine elust aitavad ehk meil tänapäeva pöörases
infotulvas ja seaduste rägastikus
iseendaks jääda.
Margus, jääme suure huviga
ootama järgmisi Mamma-lugusid!
Austuse ja tänuga publiku
nimel
Helgi Roots
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Euroopa spordinädal
Audru Koolis
2019. aasta spordinädala eesmärgiks oli pakkuda noortele
võimalikult palju toredaid ja
positiivseid liikumisega seotud
kogemusi. Eesmärk oli rõhutada liikumise ja tervislike
eluviiside tähtsust. Näpistades
vaid pool tunnikest päevasest
Facebooki-ajast ning pühendades selle liikumisele värskes õhus, saavutame silmaga
nähtavaid muutusi.
Audru Koolis algas uus
õppeaasta traditsioonilise
Euroopa spordinädalaga.
Kõige väiksemaid, 1.-4. klasside õpilasi, treenisid Poseidoni jalgpalliklubi treenerid. Tänu ilusale sügisilmale
toimusid jalgpallivõistlused
staadionil. Rahule jäid kõik
ning väljakult lahkuti rõõmsa
tuju ja väga positiivsete emotsioonidega.
Spordinädalal käisid meil
külas meie oma kooli vilistlane, füsioterapeut Liisbet
Puust ja tuntud sõudja Kaspar
Taimsoo. Nemadki viisid läbi
huvitavad treeningtunnid, seekord vanemale kooliastmele.
4.-9. klasside õpilased panid

end proovile trepijooksus,
milles auhinna said iga klassi
kiireim tüdruk ja poiss. Veel
toimusid pendelteatejooksud
A- ja B-klasside vahel erinevates vanuseastmetes. Seekordseteks võitjateks tulid kõikides
vanustes B-klassid. Põnevust
ja pulgakaotustki jagus, sest
kõik pingutasid ja soovisid
võita.
Terve nädal oli õpilastel
võimalus vahetundides mängida lauatennist ning tegeleda võimlas erinevate spordivahenditega. Spordinädala
kahel viimasel päeval tegid
kõik klassid koos klassijuhatajaga käimisretke Rebasefarmi
bussipeatusesse ja tagasi, kirja
panime ka kontrollaja.
Aitäh meie toredatele kokatädidele, kes pakkusid söögivahetundidel sportijatele erinevat maitsevett. Oli sisukas ja
sportlik nädal, mis hoidis nii
mõnegi koolijütsi nutiseadmest
eemal.
Vivika Lass
Audru Kooli
kehalise kasvatuse
õpetaja

10. Audru Sildade Jooks
3. novemberil 2019, Audrus
•
•
•
•

3 km jooks ja energiakõnd
9,8 km jooks ja energiakõnd
lastejooks 400 m
tillujooks 200 m

Eelregistreerimine kuni 30.10 (k.a.)
tagab soodsama hinna ja eelnevalt
ettevalmistatud stardimaterjalid!
Registreerumine:
https://my2.raceresult.com/136200/

3 km ja 9,8 km jooks/energiakõnd
Start 13.00 Audru osavallakeskuse eest (Pärna allee 7)
Registreerimine ja numbrite väljastamine kell 11.00-12.45 osavallakeskuses. Tule
aegsasti kohale!
Osavõtutasu: jooks eelregistreerimisel 5€/samal päeval 10€, energiakõnd
3€/samal päeval 10€.
Vanusegruppide arvestus 3 km ja 9,8 km distantsi jooksudel:
A-2002-2005; C-2006-2009;
Naised 2001-1985; NVI-1984-1975; NVII-1974 ja varem sündinud
Mehed 2001-1980; MVI-1979-1970; MVII-1969 ja varem sündinud
Autasustamine:
3 km distantsi vanusegruppide 3 paremat autasustatakse medaliga, jooksu üldarvestuses 3 esimest meest ja naist autasustatakse karikaga.
9,8 km distantsi vanusegruppide 3 paremat autasustatakse medaliga, jooksu üldarvestuses 3 esimest meest ja naist autasustatakse karikaga.

PILTUUDIS

Valgeranna discgolfirada ääristavad nüüdsest mõnusad pingid

Ranniku Matkarada avati
ühismatkaga Eestist Lätti
13.-14. septembril toimus Häädemeeste vallas, Lepanina Hotellis Ranniku matkaraja projekti
pidulik lõpetamine ning ühtlasi
1200 km pika Balti Ranniku
Matkaraja avamine.
2017. aastal alustasid kaheksa
Eesti ja Läti partnerorganisatsiooni
Ranniku matkaraja (“Hiking Route
Along the Baltic Sea Coastline in
Latvia-Estonia” - ingl. k, toim)
projekti elluviimist. Ligi kolme
aasta jooksul kaardistati, märgiti
maha ning matkati läbi kogu 1200
km pikkune rada, mis algab LätiLeedu piirilt, Nida külast, kulgeb
nii mööda liivast kui ka kivisemat
rannaäärt, mööda mereäärseid metsasid ja kalurikülasid ning lõpeb
Tallinna Sadamas. Ranniku matkarada on osa Euroopa pikamaamatkarajast E9. Sellele marsruudile
jääb üle 500 kultuuri-, loodus- ja
ajaloopärandi vaatamisväärsuse.
Reedel peetud konverentsil rääkis projekti juhtpartner Läti Maaturismi Ühenduse „Lauku Celotajs“
esindaja Asnāte Ziemele Ranniku
matkaraja projekti suurimast väljakutsest, milleks on raja märgistuse
hooldamine, aga ka kogu marsruudi
populariseerimine.
250 matkaselli
Laupäeval kogunes Lepanina
hotelli juurde ligi 250 vahvat matkaselli, kes kõik põnevusega ootasid Ranniku matkaraja ehk Jūrtaka,
nagu seda läti keeles kutsutakse,
avamist.
Matkafestivalil osalenud leedulannad kinnitasid kui ühest suust, et
annavad endast parima, et sarnane
teekond saaks kiiremas korras märgitud ka Leedus. Projekt on juba
töös ning esimesed kokkuleppedki
sõlmitud, mis tähendab, et peagi
saab üle 5000 km pikkune teekond
Portugalist, Cabo de Sao Vicente
neemelt Poola Braniewo linnani
ühendatud ka Eesti-Läti Ranniku
matkarajaga.
Kuuskümmend päeva täis põnevaid avastusi

KIRIKUTEATED
Pühapäeval 03.11.2019 kell 10.00 toimub Jõõpre Püha
Suurkannataja Georgiuse kirikus liturgia. Peale liturgiat üldine
hingepalve.
Teisipäeval 24.12.2019 kell 12.00 Uruste Issanda Taevaminemise
kirikus Issanda lihassesündimise püha teenistus.
Teisipäeval 24.12.2019 kell 14.00 Jõõpre Püha Suurkannataja
Georgiuse kirikus Issanda lihassesündimise püha teenistus.
Olete kõik oodatud.
Info telefonidel: Preester Agaton Paalberg 5384 1350
Helju Holm 5196 8992

Ranniku matkarada on jaotatud
kuuekümneks päevamatkaks. Lätis
liigub matkarada peamiselt mööda
liivarandu, kohati kiviseid randu
ja lühemates matkades ka mööda
mereäärseid niite. Rannikuäärsetes
metsades on sissetallatud rajad ja
väikesed teed. Mõnedes etappides
võib liiv olla nii pehme, et kõndimine on raskendatud, kuid tõelisele
matkasellile on see vaid mõnusaks
väljakutseks.
Eestis liigub ranniku matkarada
piki merekallast ~100 km, peamiselt Haapsalu ja Tallinna vahel.
Mujal on rannajoon keeruline ja
koosneb paljudest neemedest,
poolsaartest, märgaladest, roostikest, luhamaadest, laguunidest ja
madalatest lahtedest, nii et ülejäänud ~500 km saab läbida mööda
rannikuäärseid radu, teid ja autotee
serva.
Linnades ja asulates kulgeb ranniku matkarada mööda kõnniteed.
Rannikumaastik on üldiselt tasane
ning ranniku matkaraja suurem osa
on merepinnale väga lähedal.
Panku leiab Lätis Strantest kuni
Ošvalkini ning Staldzene ümbruseni, nagu ka Vidzeme kivisel
rannikul, samas kui kaljumoodustisi saab näha Harjumaal Tallinna
lähedal.
Marsruut on läbitav igal aastaajal.
Ranniku matkaraja projekti
eestvedajad kutsuvad üles avastama kauneid kohti nii oma kodukohas, kui mujalgi. “Alusta matkamist ja tule rajale kus iganes soovid
ja lõpeta, kui jaks otsa saab, et siis
varsti taas uue hooga tagasi tulla,”
seisab üleskutse Ranniku matkaraja
kodulehel www.coastalhiking.eu/
et.
Projekti kogumaksumus on
1 089 737.80 €, millest ERDF toetus on 926 777.13 €. Lääne-Eesti
Turismi projektitegevuste eelarve on 249 599.00 €. Programmi
rahastab Euroopa Regionaalarengu
Fond. (KH)

Lastejooks 400 m
Start 12.15 Lillepoe eest (Pärna allee 3a)
Registreerimine ja numbrite väljastamine 11.00-12.00 osavallakeskuses
Osavõtumaksuta
Vanusegruppide arvestus:
5-6a tüdrukud; 7-9a tüdrukud
5-6a poisid; 7-9a poisid
Autasustamine:
Lastejooksu vanusegruppide 3 paremat autasustatakse medaliga, igale osavõtjale
šokolaad.
Tillujooks 200 m
Start 12.00 AS Japsi eest (Pärna allee 5)
Registreerimine ja numbrite väljastamine 11.00-11.45 osavallakeskuses
Osavõtumaksuta
Vanusegrupi arvestus:
Kuni 4-aastased (k.a) poisid ja tüdrukud
Autasustamine:
Tillujooksu 3 kiiremat autasustatakse medaliga, igale osalejale šokolaad.
Lisainfo telefonil 5804 0443
3 km ja 9,8 km distantsi jooksjate ja energiakõndijate ajavõtt toimub elektrooniliselt.
9,8 km distantsil joogipunkt asub Valgeranna Golfi ees.
Kõik osalejad saavad peale jooksu süüa suppi ja juua teed.
Auhindade loosirattas osalevad 3 km ja 9,8 km jooksjad ning energiakõnnil
osalejad.
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

