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Möödunud kultuuriaastale
tõmmati joon alla
Audru Spordikeskuses toimunud
Audru osavalla kultuuri- ja sporditegijate tänuõhtu tõmbas käima
Showtantsutrupi Tuuletallajad
meespere, kes esitas lustaka, hoogsa
ning keeruliste võimlemiselementidega tantsu. Publikule pakkusid
õhtu jooksul elamusi ka Türi meesansambel AVAJA ning Nedsaja Küla
Bändi pillimehed Setumaalt. Loomulikult ei väsinud ka Tuuletallajad.
Osavallakeskuse juhataja Priit
Annus möönis oma tervituskõnes,
et möödunud aasta Audru kultuurisündmuseks peab tema Laulu- ja
Tantsupidu Tallinnas, kus osales
Audrust 15 kollektiivi ning peo raames toimunud Tuletulemist, mille
teekond väisas ka Audrut. Suurimaks spordisündmuseks tunnistas
aga osavallajuht Rannamänge, mis
seekord toimusid Audrus ning mille
ka oma rahvas ära võitis. Erakordne
oli seegi, et esimest korda Rannamängude ajaloos suutsid Audru
vägilased võita ka köieveo.
Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist Jekaterina Põldots tänas ja autasustas koos osavallajuhiga tublisid
kultuuritöötajaid, külaseltse ning
kultuuri- ning sporditöötajaid.
Põnevusega oodati 2019. aasta
parimate sportlaste väljakuulutamist. Audru osavallavolikogu aseesimees Mati Sutt andis parimatele
autasud üle, aga enne iga võitja väljakuulutamist tuli ettekandele ka
humoorikas ning lõpuni põnevust
ülalhoidev sportlase iseloomustus.
Kõikidel parimatel on ette näidata
mitmeid autasusid ja võite erinevatelt aladelt. Tegemist on tõesti väga
mitmekülgsete sportlastega.
Parim noorsportlane (neiu)
LAURA KALLAS
Parim noorsportlane (noormees)
ANDRIAS SEPP
Parim naissportlane
MARJA-LIISA KIRSCHBAUM
Parim meessportlane
KAIJO KILLING
Parim veteransportlane
VALDI KILLING
Aasta üllataja
MAIU LÜNEKUND
Parim võistkond
ORIENTEERUMISVÕISTKOND
Parim treener
JANELY SAAR
Audru sporditoetaja
EIKI ERISTE
Loodame, et alanud metallrotiaasta toob taas Audru sportlaste
auhinnakappidesse hulgaliselt väärismetalli medalite näol ja et kultuurirahval jätkub jaksu ja vahvaid
ideid!
Sirje Suurevälja
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Kallid Audru osavalla elanikud
Tavatult soe aastavahetus on jäänud
seljataha. Tasapisi hakkame harjuma
mõttega, et oleme jõudnud uude kümnendisse.
Tahan Teile, hääd laienenud Pärnu
elanikud, soovida järgmist: tulgu alanud 2020. aasta Teile kõigile ilus ja
heas mõttes meeldejääv!
Pärnusse saabus uus aasta pisut teisiti kui varem, ilma traditsioonilise
ilutulestikuta. Linnavalitsuse otsus
harjumuspärasest vana-aasta õhtu
tulevärgist loobuda ei jätnud taevast
Pärnu kohal küll päris ilma ühegi värvilise saluudi ja kõmiseva pauguta,
kuid tuntavalt rahulikum ja keskkonnasäästlikum oli ühest aastanumbrist
teise minek igal juhul.
Jaanuarikuu esimese päeva tuuletu ja soe ilm meenutas juba päris
kevadet. Iseenesest ju vägagi sobilik ja sümboolne algus aastale, mil
Pärnu hakkab 25. korda kandma Eesti
suvepealinna tiitlit, kuid tegelikult on
aprilli nägu tali hoopiski selge märk
kliima soojenemisest. See inimtegevusest ja keskkonnaprobleemidest tingitud murekoht on täna tuntavam kui
eales varem. Ei pea olema hiromant
ennustamaks, et keskkonnaga seotud
keerdküsimused saavad suurimaks
väljakutseks, mille ees inimkond eales
seisnud on.
Ühe ilutulestiku ärajätmine ei
muuda globaalses kontekstis küll
palju, aga on siiski väike samm puhtama eluruumi suunas. Rääkimata
positiivse eeskuju andmisest, mida

järgisid mitmed teisedki omavalitsused. Minult küsis isegi Läti Raadio,
miks Pärnu ilutulestikust loobus.
Kutsun Teid, armsad kaasteelised, mitte ainult kaasa mõtlema, vaid
reaalselt tegutsema puhtama elukeskkonna nimel. Igaüks saab parema tuleviku hüvanguks midagi ära teha.
Pärnu läheb alanud aastale vastu
heas usus ja lootuses, et nii käimaläinud aasta kui terve uus dekaad tulevad
meile eelnevatest oluliselt paremad.
Meil on ju nii palju (lähi)tulevikult oodata. Tänavu valmib Pärnus
ammuigatsetud uus avalik linnaujula
ühes Eesti moodsaima lasteaiaga,
jätkame hoogsalt tänavavalgustuse
uuendamisega nii Pärnus kui osavaldades, kevadel tõmbame joone
alla Aia tänava pikenduse ehitusele.
Uuendusi ja edasiminekut on oodata
üle terve suure Pärnu.
Suvel saab Pärnust 25. korda
Eestimaa suvepealinn. Mul ei ole
kahtlustki, et ilmataat kingib meile
sel puhul kuldse suve ja kodulinna
tänavaid täidab maist septembrini
mõnus suvemelu. Avastamisrõõmu
pakuvad linnalähedased kodukohvikud ja külapeod, kindlasti tasub ära
käia Tõstamaa mõisas, Lavassaare
raudteemuuseumis, Seljametsa muuseumis ja teistes põnevates kohtades.
Hoidke ennast ja oma lähedasi!
Julget pealehakkamist ja edu!
Romek Kosenkranius
Pärnu linnapea

1. märtsist saab politseid kutsuda
vaid numbrilt 112
1. märtsil 2020 suletakse seni politsei kutsumiseks kasutusel olnud
vana lühinumber 110. Pärnumaalt
tehti möödunud aastal vanale politsei lühinumbrile hinnanguliselt 750
kõnet.
Alates möödunud aasta suvest
informeerib automaatteavitus helistajaid nende kõne suunamisest hädaabinumbrile 112. 1. märtsist 2020
kõnesid ei suunata ja automaatteavitus
informeerib helistajat, et number on
suletud ja valida tuleks 112. Politsei
vana lühinumbri sulgemine lõpetab
riikliku projekti ühtse hädaabiteenuse
loomiseks ja selle tulemusel jääb Eestis kasutusele üks hädaabinumber 112,
kust saab kutsuda appi nii politseid,
päästet kui ka kiirabi.
Politseid saab numbrilt 112 kutsuda juba aastast 2015 ja enamik
abivajajatest on selle muudatuse juba
omaks võtnud. Häirekeskus vastab
aastas miljonile hädaabikõnele. Viie
aastaga on politsei vana lühinumbri
valijate hulk järjekindlalt langenud.
Olles alguses hinnanguliselt 30% ja
tänaseks 2%. Kuigi protsentuaalselt
on see Häirekeskusele tehtavast mil-

jonist kõnest väike hulk, räägime me
hinnanguliselt siiski 10-20 000 kõnest.
Olukorra leevendamiseks ja veendumaks, et kõik hädasolijad saavad
abi, monitoorib Häirekeskus alates
1. märtsist, kas vana lühinumbri
valinud siiski pöörduvad pärast seda
112 numbrile. Tahame olla kindlad,
et keegi ei jää abita ja selleks peame
veenduma, et kõned jõuaksid siiski
õigele numbrile. Veel tänagi tuleb ette,
et numbrile 112 helistab inimene, kes
jagab esmalt üllatust, et numbrid 01,
02 ja 03 enam ei tööta.
Ühtlasi paneme inimestele südamele, et üle vaadataks erinevad teavitusmaterjalid majutusasutustes ja
avalikes infokanalites, kus peab olema
kirjas hädaabinumber 112, mitte muud
numbrid. Pöörake tähelepanu, et erinevad stendid, voldikud, bülletäänid,
reisi- ja matkajuhid, turismitaludes
ning hotellides olevad meelespead
oleksid kaasajastatud. Vale info võib
maksta halvimal juhul kellegi elu.
Anne Hindreus
Häirekeskuse Lääne keskuse
ennetusjuht

112

POLITSEI
KIIRABI
PÄÄSTE

Hädaabinumber kõikjal Euroopas!
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TVO pakendikotiteenus
ehk niinimetatud
„kollase koti teenus“
Pakendikoti teenus on mugav
pakendite sorteerimislahendus, mis annab kodumajapidamistele võimaluse tekkinud
pakendijäätmetest TASUTA
vabaneda. Praegu on Audru
osavalla territooriumil pakendikoti teenusega võimalik liituda ainult Papsaare külas.
Pärnu linnavalitsuse soov
on antud teenust laiendada ka
Audru alevikus tiheasustusaladel ning selles osas toimuvad
läbirääkimised Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-ga
(TVO). Pakendikoti teenus
tuleb Audru alevikku alles
siis, kui on laekunud huviliste sooviavaldused. Teenus
on soovijale TASUTA ning
kulud kannab TVO. Pakendikoti teenus sisaldab ühte kollast 150 liitrist kilekotti, mis
edastatakse kodanikule soovi
korral postiga. Kollasesse kotti
võib panna plastist, kartongist,
klaasist, ning metallist puhtaid
pakendijäätmeid (piimapakendid, konservikarbid, klaaspudelid, klaaspurgid, mahlapakendid). Täis pakendikott tuleb
jätta nähtavale kohale, näiteks
värava taha.
Tasuta pakendikoti äravedu toimub kodude juurest
ühel kindlal nädalapäeval

Foto: Ragn-Sells

iga 28 päeva järel. Ära viidud
pakendikoti asemele jäetakse
uus tühi 150-liitrine kollane
kilekott. Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeeti täita
TVO kodulehel tvo.ee/elanikule/eramajale.
Sooviavaldustega (Audru
alevik) palume pöörduda
Audru osavallakeskuse keskkonna- ja heakorraspetsialisti poole, kirjutades e-post:
elen.kuningas@parnu.ee või
helistades numbril 444 8177.
(KH)

Jõulukonkursi “Jõuluvalgus
2019“ võitja on selgunud
2019. aasta detsembris kuulutasime välja Audru osavalla
jõulukonkursi „Jõuluvalgus
2019“. Kauneid jõulutuledes
kodusid oli palju, kuid ühtse
stiili ja maitsekusega eristus
neist üks Audru alevikus asuv
elamu. Audru osavallakogu
kinnitas konkursi „Jõuluvalgus

2019“ võitjaks Käreda tee 10 a
asuva individuaalelamu. Korterelamute kategoorias jäi sellel
aastal auhind välja andmata.
Jõulukonkurssi „Jõuluvalgus
2019“ võitjale antakse auhind
üle Eesti Vabariigi aastapäeva
aktusel 21.veebruaril Audru osavallakeskuse saalis. (KH)

Tormikahjud Valgerannas
Sügis-talvised tormid on teinud kahju kümme aastat tagasi
Valgeranna puhkeala kinnistule
rajatud kaldakindlustusele.
Loodusjõud on lõhkunud ära
maakividest kaldakindlustuse
ja hammustanud tubli ampsu
ka liivaluidetest just vahetult
rannaalal asuva Armastuse

ausamba eest.
2020. aasta eelarves on
kavandatud vahendid kaldakindlustuse rekonstrueerimiseks ja hiljemalt rannahooajaks
saab 100 meetri pikkune rannajoone osa taas korda tehtud.
(KH)

Enne kuuri või kõrvalhoone ehitamist tuleb pöörduda
kohaliku omavalituse poole
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond tuletab meelde,
et ka vaba ehitustegevuse alla
kuuluvate väikeehitiste, nagu
näiteks aiamaja, kõrvalhoone
või kuur, püstitamisel tuleb
igal juhul pöörduda omavalitsuse poole.
Ehit usseadustiku järgi
kuulub vaba ehitustegevuse
alla elamu ja selle teenindamiseks vajalik hoone, mis
on ehitisealuse pinnaga 0-20
ruutmeetrit ja kuni viis meetrit kõrged. Nende rajamiseks
ei ole vaja ehitusprojekti ega
-luba (siit ka mõiste vaba ehitustegevus), ent see ei tähenda
reeglitest vaba ehitamist, kuna
vaba ehitustegevus peab olema
kooskõlas üldplaneeringu,
detailplaneeringu ja tuleohutusnõuetega.

Pärnu linnavalitsuse planeer i m isosa kon na ju hataja Kaido Koppeli sõnul
tõlgendavad inimesed „vaba
ehitustegevuse“ mõistet oma
äranägemise järgi.
„Kui ehitise jaoks ei ole
selle suurusest tulenevalt
tarvis taotleda ehitusluba või
ehitusteatist, siis kõigi ohutusnõuete ja planeeringutega peab
ehitustegevus ikkagi kooskõlas olema. Seda, kas see nii ka
on, saab hinnata omavalitsus,
kellel on ülevaade konkreetses
ehituspiirkonnas kehtivatest
planeeringutest,“ selgitab
Koppel.
Oma suva järgi ehitamine toob kaasa mitmeid
probleeme. Näiteks ei osata
aiamaja või kuuri rajamisel
arvestada tuleohutuskujaga.

Tuleohut usk uja tähendab
seda, et kahe hoone vahele
peab jääma vähemalt 8 meetrit. See on tuleohutuse tagamiseks vajalik distants.
Samuti ei küsita aianurka
abihoonet püsti pannes naabri
arvamust. Vaba ehitustegevuse puhul seda kohustust küll
ei ole, ent naabri informeerimine ja temaga arvestamine
hoiab ära mitmed hilisemad
probleemid.„Kui rajatav hoone
on viis meetrit kõrge, siis
mõjutab see olulisel määral
ka elu naaberkinnistul. Või
kui näiteks ehitatava abihoone
katuse kaldenurk on selline, et
vihmavesi jookseb kõik naabri
hoovi, siis on selge, et see ei
ole just heanaaberlik käitumine,“ märgib Koppel.
Muinsuskaitsealal oma

aeda väikehoonet ehitades
tuleb kinnistuomanikul taotleda muinsuskaitseametilt selleks luba. Miljööväärtuslikul
alal peab rajatav ehitis olema
antud piirkonda sobiva lahendusega. Maapiirkonnas tuleb
inimestele vahel üllatusena,
et veekogude äärsed alad on
ehituskeeluvöönd ja jõe või
mere äärde ei tohi omavoliliselt isegi mitte pisikest saunamaja püsti panna.
Omavalitsusega kooskõlastamata jäänud vaba ehitustegevuse tagajärgede eest kannab
vastutust kinnistuomanik.
Tuleohutusnõudeid või planeeringuid mitte arvestav
ehitis on ebaseaduslik. Kui
puuduste kõrvaldamine on
võimatu, tuleb ebaseaduslik
ehitis lammutada. (KH)

Ehitisregistrisse kandmata hoonete andmed tuleb korrastada
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise
seaduse järgi tuli kinnisvara
omanikel käesoleva aasta 1.
jaanuariks korrastada ehitisregistri andmed ehk kanda kõik
üle 20 ruutmeetrise ehitusaluse
pinnaga hooned ehitisregistrisse.
Pärnu linnavalitsuse ehitusjärelevalveteenistuse juhataja
Maire Niguli sõnul ei tähenda
tärmini möödumine seda, et
ehitisregistrisse seni veel
kandmata hoonete andmeid
enam korrastada ei saaks või
asuks omavalitsus registrisse

kandmata hoonete omanikke
karistama.
„Kõik kinnisvara omanikud, kes ei jõudnud 1. jaanuariks oma kinnistul asuvaid ehitisi ehitisregistrisse
kanda, saavad seda jätkuvalt
teha, sest neid hooneid, mille
osas on andmed jätkuvalt puudulikud, leidub veel üksjagu,“
ütleb Nigul.
Riigi aadressandmete süsteemi andmete kontrollimise
ja korrastamise käigus on
ilmnenud, et Pärnus asuvad
puudulike andmetega hooned
enamjaolt osavaldades. Pärnu

Üks Pärnumaa aasta
mõjukaimaid inimesi on
Merle Lillak
Pärnu Postimees selgitas analüütikute abiga välja Pärnumaa mõjukaimad inimesed.
Esile jäid inimesed, kelle
tehtu Pärnumaa elule jälje jättis ning kelle poolt inimesed
internetis hääletasid.
19. kohal kogu Pärnumaa
tegusate seas oli Merle Lillak.
Lavassaare külaseltsi hing ja
eesvedaja, kes peale 2013.
aastat, kui Lavassaare ühines
Audru vallaga jäi külaseltsi
juhtima. Ta jätkas selle juhtimist ka peale haldusreformi,
kui Audru vald omakorda
ühines Pärnu linnaga.

Pärnumaa Kodukant nimetas Lavassaare 2013. aasta
külaks. Külaselts on ostnud
ning renoveerinud oma tarbeks kunagise rabakontori
hoone, mis väidetavalt on
alevi vanimaid puithooneid.
Aktiivselt, projektirahastuste
toel on kujundatud külakeskus, kus on saun, köök ja teisedki ruumid. Suurimatest
üritustest mida Lavassaares
korraldatakse nüüd juba traditsiooniliselt on Vanavara
laat ja pasunakooride ülevaatus.(KH)

Algamas on taaskasutuse
teemaline õpilaskonkurss
“Make It New”
SA Pärnumaa Arenduskeskus kutsub õpilasi osalema
taaskasutuse teemalisel õpilaskonkursil “Make It New”.
Taaskasutuse teemaline õpilaskonkurss on suunatud Pärnumaa koolide 1.-12. klasside
õpilastele, et laiendada ringmajanduse põhimõtteid ning
leida ettevõtete tootmisjääkidele uus kasutus ja luua neist
uued tooted. Iga konkursile
registreer unud meeskond
saab enda kasutusse komplekti ettevõtete ja eraisikute
tootmisjääkidest. Registreerumine lõpeb 10.02.2020 või
kuni kohti jätkub.
Konkursile on oodatud
kuni 50 meeskonda. Igast
koolist võib osaleda kuni 3
meeskonda (gümnaasiumist,
kus on 1.-12. klass – 4 meeskonda), ühes meeskonnas kuni
4 liiget. Tulemuste hindamine

toimub kooliastmete (I, II, III
ja gümnaasium) kaupa.
Konkursile registreerunud saavad osaleda märtsis
toimuval motivatsioonikoolitus, kus ammutatakse inspiratsiooni, räägitakse taaskasutusest ringmajanduse osana
ja tuuakse näiteid, mida saab
tootmisjääkidest teha. Samuti
antakse õpilastele ülevaade liftikõne-meetodist ning toimub
meeskondade ja nende ideede
tutvustamine.
Lisaks on osalejatel võimalus saada praktiline esinemiskoolitus koolitus, kus
õpetatakse 30-sekundilise
liftikõne tegemist. Konkursi
finaalüritus toimub 15. aprillil.
Viivika Vilja
Noorte ettevõtlikkuse ja
tööhõive projektijuht
SA Pärnumaa
Arenduskeskus

keskuslinnas leiab ehitisregistrisse kandmata ehitisi harvem.
Oma kinnistul asuvate ehitiste andmeid saab igaüks ise
kontrollida ehitisregistri kodulehel www.ehr.ee. Üle tasub
vaadata ka hoone(te) nõukogudeaegsed hooneregistri
dokumendid ja kontrollida, kas
need on ikka ehitisregistrisse
üle kantud.
Kui andmed vajavad korrastamist, siis tuleb pöörduda
kodulähedase osavallakeskuse
järelevalveinsener-menetleja
või siis linnavalitsuse ehitusjärelevalveteenistuse poole.

Hoonete ehitisregistrisse
kandmine ja korrektne dokumentatsioon on vajalik eelkõige kinnisvaraomanikule
endale.
„Kinnisvara dokumentatsiooni kontrollivad pangad siis,
kui inimene soovib näiteks
kinnisvara tagatisel või kinnisvara ostuks laenu võtta. Ehitiste seaduslikkus on oluline
ka kindlustusfirmade jaoks,“
selgitab Nigul.
Registrisse kandmata majja
ei ole ka võimalik end sisse
kirjutada, kuna sellisel ehitisel
puudub aadress. (KH)

TEATED
• 4. veebruaril algusega kell 19.00 toimub Lavassaare rahvamajas rahvakoosolek, kus tuleb arutusele
Võidu tänava äärsete kuuribokside müük.
• Sotsiaalkonsultandi Katrin Kalda vastuvõtt
Lavassaares (teine korrus lasteaia majas) iga kuu
kolmas kolmapäev kell 9.00-12.00. Muul ajal toimub
vastuvõtt Audrus, Pärna allee 7, Audru alevik.
Info tel. 444 8176, 53446718,
e-post: katrin.kalda@parnu.ee

TEADMISEKS!
Audru osavalla kalmistutele URNI või
KIRSTU matmiseks on vaja eelnevalt
taotleda matmis- ja hauakaevamisluba
ning sõlmida hauaplatsi kasutamise leping.
Matmisloa vormistab ja hauaplatsi
kasutuslepingu väljastab kalmistuvaht
Liivia Äke.
UUS hauaplats antakse kasutusse ainult
kalmisturegistri alusel ja kalmistuvaht
näitab taotlejale kohapeal kätte
hauaplatsi piirid.
Hauakaevamist võib teha ainult pärast
matuse registreerimist ja kalmistuvahi
poolt hauaplatsi ülevaatamist. Urni või
kirstumatus ilma eelneva registreerimiseta
kalmisturegistris on ebaseaduslik.
Audru, Jõõpre ja Uruste kalmistute vaht on
Liivia Äke

Tel. 5302 7075
e-post: audrukalmistud@
haldusteenused.ee
Kalmistu haldaja on Pärnu Linnavalitsus
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Aruvälja lasteaia sünnipäev
Aruvälja lasteaed tähistas oma
25. sünnipäeva ägeda peoga.
Veerandsada aastat õppimist ja
õpetamist on möödunud mängulise kergusega. Õpetamine
ei ole lihtne töö. Steve Jobs on
öelnud, et ainus viis suurepärast
tööd teha, on armastada seda,
mida sa teed.
Armastust oma töö vastu
Aruvälja õpetajad ja nende
suurepärane tugipersonal tunnevad. Seda tunnetab igal sammul. Lasteaeda sisenedes võtab
meid vastu mõnus atmosfäär.
Seesama, mis saadab meid igal
peol ja argipäevalgi.
Täna toovad oma lapsi siia
vanemad, kes aastaid tagasi
õppisid ja mängisid ise lasteaia rühmades. 25 tegutsemisaasta sisse mahub palju. On
tegutsetud erinevates majades
ja ka lasteaed-algkoolina. Peol
esinenud rahvatantsurühmas
Hallid Sõnnid tantsivad kõik
meie lasteaia vilistlased. Toonastest pisikestest poistest on
sirgunud noored mehed ja peol
kõlasid nii mõnegi õpetaja suust
uhkustundega öeldud sõnad:
“Minu poisid! Nii tublid. Mis
siis, et täna vaatan mina neile
alt üles otsa“. Õpetajate jaoks
on kõik aastate jooksul lasteaias
käinud lapsed „nende lapsed“.
Meie lasteaia hoogne sün-

Lastega peredele makstakse
huvihariduse toetust

Kollektiiv lasteaia 25. sünnipaeval

nipäevapidu kestis mitu tundi.
Eeskava vedas lasteaia maskott Karu- Matu. Peo eeskavas oli muusikaline näidend
„Päkapikud läbi 25 aasta“, mis
võttis lustakas ja muinasjutulises võtmes kokku lasteia 25
aasta loo, milles kõlasid laste
helisevad lauluhääled. Kõik
meie Väikesed Lepatriinud ja
Mesilased olid selgeks õppinud
mitu laulu, tantsu ja pillimängu.
Pärast eeskava sai maitsta sünnipäevatorti ja maiustada loo-

kas pidulaua ääres.
Peo läbiviimise ja korraldamisega oli seotud kogu maja
personal eesotsas õppejuhi Aili
Elendiga. Ühiselt mõeldi välja
näidend, eeskava ja seati üles
fotonäitus.
Aastate jooksul on lasteaias töötanud 40 inimest. Kõik
neist on andnud midagi juurde
ja jätnud siia oma jälje. Aitäh
Teile selle eest! Täna töötab
meie majas õpetaja Kaia, kes
alustas lasteaia tegemiste ja toi-

metamistega 25 aastat tagasi.
Aitäh Sulle!
Peale toredat eeskava võttis
sõna Jõõpre Kooli Aruvälja
lasteaia direktor, kes tänas
kõiki endiseid ja praeguseid
õpetajaid, abiõpetajaid ja
tugipersonali tehtud töö eest.
Lapsevanemad esitasid ühiselt
tehtud vahva luuletuse meie
õpetajatest.
Palju õnne meile!
Lastevanemate nimel
Katrin Ojala

Ühel kenal päikesepaistelisel
advendihommikul sõitsid meie
Aruvälja Külakeskuse õuele
ülimalt positiivsed ja vahvad
jõulutaadid ja -memmed, kel
seltsis päkapikud.
Tore oli vaadata laste ja
ka emade-isade, vanaemadevanaisade rõõmsalt üllatunud
nägusid, nähes korraga nii palju
punavalgetes riietes jõulurahvast. Kohal oli isegi jõulukoerake. Lapsed on meil head olnud
ja nii oli ka kokku kogunenud
suur hulk külarahvast, mis andis
kogu üritusele veel mõnusat jõulusagimist juurde.
Konverentsi tervituseks kõlas
jõuluvanade ühine tervituslaul.
Peale seda andis jõuluvana Aruvälja Külakeskusele üle uhke
küünla ja diplomi, mis jäävad
meenutama toimunud suursündmust. Lustiliste päkapikkude

Gulliveri mängusari on mõeldud nii suurtele kui
väikestele teatri- ja kultuurihuvilistele. Gulliveri
teatrimäng on õpilastele ja kultuurikilb suurtele.
Mälumängusari on mõeldud teatrist huvituvatele inimestele, kel võimalus ürituste sarja käigus arendada
loovust ja loomingulist mõtlemist, samal ajal õppida
meeskonnatööd. 15. jaanuaril toimunud mälumängul
“Gulliveri kultuurikilb” sai Audru kooli õpetajate
võistkond I koha. (KH)

Ajaratta lood

100 aastat relvarahust
tulid vabatahtlikud Soomest,
Rootsist ja Taanist, toetas ka
Inglismaa. Vabatahtlike väeosi
moodustati ka Eestis, neist tuntuim on Kuperjanovi partisanide
pataljon. Punased löödi Narva
taha, samal ajal jätkus vastutung
lõunasse. Otsustav lahing toimus
Valga lähedal Paju mõisa väljadel, kus ühel pool olid eestlased
ja soomlased, teisel pool venelased ja lätlased. Võiduka lahingu
tulemusena löödi vaenlane piiri
taha ja vabastati ka osa PõhjaLätist.
Kuid lahingud ei olnud lõppenud. Lätis tuli rinda pista baltisakslaste maakaitseväega, kes
soovisid säilitada Lätis mõisad
ja baltisakslaste võimu. Otsustav
lahing toimus Cesise (Võnnu)
all, mis teatavasti lõppes eestlaste võiduga. Kuigi selle võidu
hind oli 215 langenut ja 1041
haavatut, oli see meeliülendav
saavutus, sest vastaste näol oli
tegemist hästirelvastatud, kogenud ja karastunud sõjameestega.
Kuid veel kestis sõda Venemaaga, ent rahu sõlmimise poolt
olid mõlemad riigid. Nii kirjutatigi alla vaherahu lepingule ehk
relvarahule, mis hakkas kehtima
3. jaanuaril 1920 kell 10.30. Sel
hetkel lõppes ka Vabadussõda,
mis oli kestnud 402 päeva ja
nõudnud 3600 Eesti sõduri elu,
14 000 sõjameest sai haavata.
Teatavasti langes Vabadussõjas ka 46 Audru inimest,

tamise ajal möödas rohkem
kui 31 päeva. „Ostes näiteks
jalgpallisaapad, tuleb 31 päeva
jooksul taotlus teha. Perioodilise makse puhul tehakse kord
poolaastas selgeks sissetulek ja
toetuse võib poolaastaks korraga
määrata. Arvestame õpingute
poolaastat, kui sügisel on taotlus
tehtud, tuleb jaanuaris uus taotlus teha,“ selgitas linnavalitsuse
sotsiaalosakonna toetuste peaspetsialist Raul Kivi.
Taotluse võib esitada lapsevanem, perekonnas hooldaja,
eestkostja või vajadusel lapse
huvides lastekaitsetöötaja.
Taotluse vormi saab alla laadida
Pärnu linnavalitsuse kodulehelt,
sellele on vaja lisada taotlust
põhjendavad dokumendid ning
tõendid leibkonna koosseisu ja
sissetulekute kohta.
Täidetud taotlus ja lisatud
dokumendid on vaja saata
e-posti aadressil linnavalitsus@
parnu.ee. Samuti võib tulla linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse, mis asuvad
osavallakeskustes ning Pärnus
Suur-Sepa 16, Metsa 14, Tallinna mnt 1 ja Kaevu 27. Lisainfot saab linnavalitsuse telefonilt
444 8120. (KH)

Jõulumeenutus

Audru õpetajad
„Gulliveri kultuurikilbil“
esimesed

Veelkord meeldetuletuseks,
millist hinda maksti 100 aastat tagasi selle eest, et meil on
praegu oma Eesti Vabariik, oma
rahvus, keel ja kultuur. Eesti
Vabariigi sünd 24. veebruaril
1918 vajas kinnitamist ja kättevõitlemist Vabadussõjas, sest
võimul olid veel enamlased,
aga baltisakslased üritasid siia
rajada oma Balti hertsogiriigi.
Teatavasti oli selle mõtte üks
juhtfiguure Audru mõisnik Pilar
von Pilchau.
Iseseisvust jätkus vaid üheks
päevaks, kui algas keiserliku
Saksamaa okupatsioon. Kommunistid tegid üksikuid katseid
Saksa vägedele vastu hakata,
kuid said raskelt lüüa ja peagi
jõudsid sakslased Narva alla.
Mingist Eesti Vabariigist sakslased muidugi kuulda ei soovinud, kuid Eesti jätkas visalt
oma juriidilist eksistentsi ja otsis
lääneriikide toetust. Eesti Vabariiki tunnustasidki Inglismaa,
Prantsusmaa ja Itaalia. Kui aga
Saksamaal puhkes revolutsioon
ja riigi siseolukord nõrgenes,
valmistusid punaväed Narva
tagant uueks sissemarsiks.
Eestil läks vaja omajagu meelekindlust, et otsustada: oma
riiki tuleb kaitsta, ja kui tarvis,
siis ka jõuga. Nii moodustatigi
kiiruga Eesti sõjaväe esimesed
üksused, sealhulgas mitusada
koolipoissi. Punavägesid hakati
tagasi suruma, kusjuures appi

Pärnu linnas ja selle osavaldades
elavad lastega pered, kelle netosissetulek pereliikme kohta jääb
pärast eluasemekulude mahaarvamist alla 584 euro kuus,
võivad linnavalitsuselt küsida
7-19 aastate noorte huvihariduse
ja huvitegevuse toetust.
Koos töötasu alammääraga
suurenes piirmäär, alates millest on võimalik toetust küsida.
Eelmisel aastal said seda teha
pered, kelle sissetulek pereliikme kohta jäi alla 540 euro
kuus, tänavu on piirmääraks
584 eurot. Leibkonna ühe liikme
netosissetuleku leidmiseks tuleb
liita kõigi leibkonna liikmete
sissetulekud, lahutada jooksva
kuu eluasemekulud ja jagada
tulemus leibkonna liikmete
arvuga.
Hüvitada võidakse kõik huvihariduse või -tegevuse kulud,
kuid mitte rohkem kui 100 eurot
lapse kohta. Arvesse lähevad
osavõtutasud, kohalkäimiseks
vajalik transpordikulu, isiklike
vahendite soetamine, võistlustel, konkurssidel ja laagrites
osalemine. Mitme lapse puhul
arvestatakse toetust iga lapse
kohta eraldi.
Oluline on, et kulutuse
tegemisest poleks taotluse esi-

kelle ausamba juures käesoleva
aasta 3. jaanuaril toimus mälestustseremoonia. Täpselt kell
10.30 hakkasid kirikukellad
helisema nii Audrus kui ka üle
Eesti. Ausamba juurde rivistusid Audru Kooli kodutütred ja
noorkotkad, ühiskondlike organisatsioonide, osavalla ja muuseumi esindajad. Jaanus Põld-

maa pidas päevakohase kõne.
Samba jalamile asetati pärgi ja
süüdati küünlaid. Kaitseliidu
Pärnumaa maleva Soontagana
malevkonna liikmed austasid
langenuid aupaukudega.
Meie kangelasi ei ole unustatud!
Helgi Roots
Audru muuseumi töötaja

eestvedamisel löödi koos lastega
tantsu. Meie külakeskus täitus
laste säravate silmade, mõnusa
huumori ja kõigi osaliste rõõmsa
jõulumeeleoluga. Aga mis on
jõulud ilma magusate piparkookideta? Ühiselt asuti seda
viga parandama. Glasuuri jagus
piparkookidele, aga ka suhu
minevatele laste sõrmekestele.
Suur tänu piparkoogi töötoale
eesotsas Maritiga.
Pidasime maha väikese jõululaada, kus oma kaupa pakkusid meie oma küla inimesed.
Suur tänu ka teile!
Üritus tõi rõõmu nii suurtele
kui väiksematele. Aitäh teile,
vahvad jõulutaadid ja -memmed
ning lustilised päkapikud!
Toreda ürituse pildigalerii
leiate Aruvälja Külakeskuse
facebooki lehelt.
Aili Elend
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Seenioride Vaba-ajamess
Seekordne Seenioride Vabaajamess toimub pühapäeval,
9. veebruaril kell 12-16 Pärnu
Kaubamajakas.
Taas kord rullub messilaval
lahti kirev programm ja osalemas on palju põnevaid kollektiive, tervisetarku ja hea nõu
andjaid. Seekord oleme külla
kutsunud lisaks meie kultuurikollektiividele Vikerraadiost
tuttavad legendaarsed virgutusvõimlemise ässad Viive
Ernesaksa ja Martin Kõrvi
ning kasulikku nõu andma
doktor Adik Levini, kes räägib,
kuidas 80-aastaselt diabeediga
hästi koos elada ning annab
edasi isikliku kogemuse, kuidas
ennast ise aidata, et diabeeti ja
ka veresoonkonda ja vererõhku
kontrolli all hoida.
Seenioride Vaba-ajamess on
armastatud kokkusaamiskoht
seenioride seas ning toob selleks
päevaks kohale pea 10 000 inimest, muutes Kaubamajaka aatriumi ja koridorid suureks vabaajakohvikuks. Siia on koondatud
väärikale eale sobivad tegevusvõimalused: kultuuri-, vaba-ajaja sporditegevuste tutvustajad

ning terviseteenuste ja meelelahutuse pakkujad.
Mess annab hea ülevaate
eakatele mõeldud tegevustest
ja teenustest. Messilt leiab nii
liikumisvõimalusi, muusika-,
kunsti- ja käsitööringe, nõuandeid aktiivsuse säilitamiseks
ning tervise turgutamiseks. Tutvuda saab elukestva õppe, taastus- ja heaoluvõimalustega ning
päeva- ja kogukonnakeskuste
tegemistega. Nõu on andmas
Dementsuse kompetentsikeskus,
Inkotuba, kinnisvaraspetsialistid ja paljud teiste valdkondade
esindajad.
Messi eesmärk on vähendada
seenioride üksindusse ning nelja
seina vahele jäämist ja soodustada aktiivsust. (KH)
Lisainfo ja registreerimine:
Piret Hallik-Sass, 5660 5860,
piret@turundustugi.ee
Veebileht (registreerumine
veebilehe allosas): https://
www.turundustugi.ee/seenioride-vabaajamess-2020
FB: https://www.facebook.
com/seenioridemess/

Raamatututvustus

Audrut otsides
EV 100 raamatusari annab ülevaate pea kõikidest eluvaldkondadest ning kätkeb endas palju
põnevat ja vanematele inimestele kindlasti ka äratundmisrõõmu ja meenutusi.
Eelnevalt olen jaganud
teiega saadud lugemisrõõmu
Eesti usuelu ja Eesti arhitektuuripärlite raamatutest ja kuna
mõlemast leidsin ka pisut Audrut, siis olen saanud sarja raamatute edasiseks uurimiseks
lisamotivatsiooni. Kas meie
kodupaik on veel märgilistesse
väljaannetesse sattunud? Ehk
siis – otsin Audrut.
Väino Sirki ja Veronika
Variku „Eesti hariduse 100
aastat“ viib meid teekonnale
läbi rahvusliku kooli ajaloo,
kajastades nii üldisi koolikorralduslikke ettevõtmisi kui ka
pakkudes hulgaliselt statistilist
materjali. Tänu sellisele ülesehitusele ma sellest raamatust
küll Audrut leida ei lootnud,
aga meeldiv üllatus ootas
mind ees leheküljel 61, kust
vaatas vastu foto, mille allkiri
järgmine: Üleriigiline kodutütarde juhtide laager Pärnumaal Valgerannas 23.-24. juulil
1938. Ka tänasel päeval on see
noorteorganisatsioon Audrus
populaarne ja noori juhtivad
inimesed tublid ning tegusad
ning sestap tundub paralleele
tõmmates foto üsna märgiline.
Alles mõnda EV 100 raamatut lugenuna julgen siiski
juba ka järeldusi teha. Ikka

ja jälle jääme ajalooannaalidesse läbi Valgeranna. Järgmisena võtsin ette Heli Toomani
„Eesti turismi 100 aastat“ ja
oleksin olnud väga pettunud,
kui sealtki poleks Valgeranda
leidnud. Peatükis „Puhkemajanduse ja kuurortide areng
Eestis Vene impeeriumi ajal“
on kirjas Pärnu kuurordi lugu,
kus meie meelispuhkepaik
kenasti olemas: Populaarseks
kujunesid läbisõidud jõel ja
merel ning väljasõidud linna
lähiümbruse looduskaunitesse
kohtadesse, nagu Doberan ehk
Valgerand, Niidu, Tammiste ja
Sindi.
Mehis Helme „Eesti raudteede 100 aastat“ meid Valgeranda ei vii, küll aga leidis
loomulikult äramärkimist
Lavassaare. Seda peatükis
„Viimased kitsarööpmelised
raudteed Eestis“. Katkend:
1987. aastal hakkas rühm
Eesti Muinsuskaitse Seltsi
liikmeid Lavassaares endises
turbatööstuse raudteekeskuses
rajama kitsarööpmelise raudtee
kollektsiooni. Algatajateks olid
Mehis Helme, Andrus Roosma
ja Peeter Klaus. Tasahilju liitus
nendega terve rida asjahuvilisi.
1992. aastaks oli veeremikollektsioon kasvanud ligi 20
ühikuni, millega pandi alus
muuseumile.
Jätkan sarja Eesti 100 uurimist ja soovitan teilegi.
Sirje Suurevälja

uus mürgistusinfo leht
16662.ee aitab mürgistusi
ennetada ja esmaabivõtteid
õppida

Koolitused 2020. aasta sügisel
1. klassi minevate
laste vanematele
Kuidas siseneda ARNO süsteemi ja milliseid toiminguid
süsteemis teha? Kuidas haridussüsteem ARNO lastele koolikohad määrab? Kuidas teha taotlus
kooli vastuvõtuks või koolikoha
muutmiseks? Kuidas taotleda
ARNOs koolimineva lapse toetust? Kuidas toimida siis kui laps
läheb varem kooli? Millised on

ARNO võimalused huvikoolidesse ja pikapäeva-rühma registreerimisel?
Neile ja paljudele teistele
küsimustele anname vastused
koolitusel, kuhu ootame 1.
klassi minevate laste vanemaid
17. veebruaril Audru Koolis.
Koolituste algus kell 17.30.

Telli
korsTnapühkija!
Korstnahunt OÜ
Korstnapühkija tase 4,
litsents nr 144449
tel 515 5912
email: oleg.sapkin@gmail.com

Mürgistusteabekeskuse uuelt
veebilehelt www.16662.ee leiab
info nii erinevatest mürgistusainetest ja esmaabivõtetest
kui ka valdkonna koolitustest.
Samuti leiab lehelt kasulikud
näpunäited, kuidas mürgistusi
vältida ja kodu ohutuks muuta.
Mürgistusteabekeskuse juht
Mare Oder ütleb, et kõik mürgistused on ennetatavad. „Uue
veebilehe lõime selleks, et kogu
mürgistustega seotud info oleks
Eesti inimeste jaoks mugavalt
ühte kohta koondatud,“ selgitas
Oder, kelle sõnul on uuendatud
veebileht väga hea võimalus
end mürgistustega seotud küsimustes kurssi viia ja seeläbi ka
mürgistusi ennetada.
Kas teadsid, et umbes 90%
mürgistusi juhtub kodus? Ligi
pooltel juhtudel pöördutakse
Mürgistusteabekeskuse poole
seoses alla 3-aastaste laste
mürgistustega. Iga teine mürgistusinfoliinile 16662 tehtud
kõne puudutab kemikaale ja iga
kolmas ravimeid. “Lastel puudub ohtude mõistmiseks vajalik
elukogemus. Näiteks tunduvad
neile vanavanemate ravimid
mõnusate kommidena. Seega
tasub ravimid hoida alati laste
käeulatusest väljaspool ning
ohtudest lastega ka rääkida.
Kuna lapsed õpivad jäljenda-

des, tasuks täiskasvanutel läbi
mõelda, kas ravimite võtmine
ja kemikaalide turvakorkide
avamine laste silme ees on
ikka kõige mõistlikum,” selgitab Mare Oder.
Paljud mürgistused on hooajalised, näiteks on seenehooajal levinud nendega seotud
küsimused ja kevade saabudes
tuleb rohenäppudel ette mürgistusi aiakemikaalidega. Mürgistusteabe kodulehelt saab uue
lahendusena tellida uudiskirja,
kus antakse ülevaade eeloleva
perioodi võimalikest mürgistusohtudest. “Uudiskiri on hea
võimalus näiteks väikelaste
(vana)vanematele, kes saavad
end kursis hoida aktuaalsete
mürgistusohtudega ja nende
ennetamise võimalustega,“
ütles Oder.
Mürgist usteabekesk use
infoliinile 16662 saab helistada
ööpäevaringselt mistahes äsja
juhtunud mürgistusjuhtumi või
selle kahtluse korral. Kõne on
tavatariifiga ning anonüümne.
Infoliinil töötavad pikaajalise
erakorralise meditsiinikogemusega spetsialistid, kes oskavad
mürgistuse puhul leida kiiresti
kõige sobivama lahenduse.
Lisainfo: www.16662.ee
(KH)

Õnnitleme
vastsündinuid!
Tel. 505 9868
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Apteeker: gripikahtlusega ei
tasuks tööle ega trenni tormata
Kuigi grippi haigestumise
intensiivsus on veel madal,
on gripilevik laialdane ja
haigestumine tõusutrendil.
Benu Apteegi proviisor Margot Lehari annab nõu, kuidas grippi ära hoida ja mida
teha, kui haigus ükskord
siiski käes on.
Gripi tunneb ära sümptomitest nagu kurguvalu, peavalu,
palavik, lihas- ja liigesvalu,
silmavalu, väsimus ja kuiv
köha. “Siinkohal tuleks meeles pidada, et väga rögane ja
nohune olek ei viita veel gripile,“ räägib Lehari ja lisab, et
gripi puhul tunneb inimene end
haigemana kui tavaliselt.
Gripiviirus levib õhu teel
piisknakkusena – köhimise
ja aevastamise kaudu. “Gripi
levikut saab seega vähendada,
kui aevastada ja köhida ühekordsesse salvrätti või enda
varrukasse, mitte enda peopessa, millega pärast ukselinke ja käsipuid katsudes viirust samuti edasi kantakse,”
selgitab Lehari, ning lisab, et
haigestunud täiskasvanu on
nakkav umbes nädal haigestumisest ja väikelapsed kuni
kolm nädalat.
Grippi haigestumise vältimisel tuleb kasuks vana
hea tarkus - käsi tasub korralikult vee ja seebiga pesta
või alternatiivina kasutada
puhastamiseks desinfitseerivat
ainet. “Inimene, kes puudutab
haigustekitajatega saastunud
pindu ja pärast seda pesemata
kätega oma näopiirkonda, võib
haiguse sel teel üles korjata,”
hoiatab Lehari.
Talvel tasub hoida end ka
liigse külmetamise eest. “Jaanuaris-veebruaris saabuvad
paljud soojamaareisilt ja keha
on mõnusat soojust täis. Siis
käiakse hõlmad lahti ja kurk
katmata õues, aga soovitav
on ikka juba lennukilt maha
astudes end paariks nädalaks
kenasti soojalt sisse pakkida,
et keha ja kurk jälle harjuks
külmaga – nii väheneb haigestumise oht oluliselt,” soovitab
proviisor.
Viirushaigusesse nakatumise vältimiseks on võimalik
apteegist küsida ninna pihustatavaid viiruste vastaseid spreisid. “Neid saab kasutada tervel gripi hooajal näiteks enne
rahvarohketesse kohtadesse
minemist,” selgitab proviisor.
Parima kaitse tagab
vaktsiin

Parima kaitse gripi vastu
tagab proviisori sõnul siiski
vaktsineerimine, mida tuleks
teha novembris-detsembris.
Praegu on gripp juba levimas
ja umbes 75% kõigist viirustest on gripiviirused. “Kuna
viiruse vastased antikehad
tekivad umbes kahe nädalaga,
siis jõuavad vaktsineerida veel
need, kes hoiduvad eemale rahvarohketest paikadest ja kel on
võimalus veidi vabamalt võtta

Margot Lehari

oma töö- ja puhkerežiimi planeerimist,” selgitab Lehari.
Vaktsineerimine pole oluline vaid riskirühmas, vaid
ka tervetel inimestel, kes
puutuvad palju kokku teiste
inimestega - nt klienditeenindajad, medõed, apteekrid. “Nii
kaitseme ka neid, kes põevad
haigust läbi keskmisest märksa
raskemalt, näiteks rasedad ja
alla 5-aastased lapsed, ning
neid, kes mingil põhjusel
vaktsineerida ei tohi,” räägib
Lehari.
Grippi ära ravi püstijalu

“Osadel inimestel on komme
esmaste haigussümptomite
ilmnemisel tormata jõusaali
või trenni. Gripi puhul ma
seda kohe üldse ei soovitaks –
esiteks nõrgendatakse nii enda
organismi ning teiseks levitatakse higi ja õhu kaudu viirust
ka teistele,” hoiatab proviisor.
Gripi ravimeid saab välja
kirjutada arst. “Nende puuduseks on see, et neid peab
tarvitama hakkama hiljemalt
kaks päeva pärast esmaste
sümptomite ilmnemist,” räägib
Lehari. Apteegi käsimüügis on
palju sümptomeid leevendavaid ravimeid. “Tervetele üle
16-aastastele täiskasvanutele
sobib külmetusjookides olev
kombinatsioon – suur annus
paratsetamooli ning kuiva köha
pärssiv ravim. Diabeetikud,
eakad ja krooniliste haiguste
põdejad peavad leppima tavalise paratsetamooliga, mida
tuleks võtta iga 4-6 tunni
järel,” selgitab proviisor.
Samuti soovitab apteeker
juua sooja ravimtaime teed (nt
pärnaõis, nurmenukk, aed-liivatee, salvei), tarvitada C-vitamiini ning kindlasti püsida
kodus ja puhata ning seda ka
paar päeva pärast palaviku
taandumist.
Tasuks meeles pidada, et
gripi teeb raskeks haiguseks
suurem tüsistuste tekke tõenäosus. “Tüsistustena on kõige
raskem kopsupõletik, mis riskirühma kuuluvate inimestele
võib lõppeda surmaga. Seega
kui kopsus on valus ja hingata
on raske, tuleks kindlasti pöörduda kiiremas korras arstile ja
kindlasti mitte tormata tööle
ega trenni,” hoiatab Lehari.
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