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Valdur Kask sai
osavallakogu tänukirja
Vabar iigi aastapäevale
pühendatud aktusel otsustas Audru osavallakogu
anda tänu kir ja Valdu r
Kasele. Valdur on mees,
kes on pikka aega hoidnud
au sees külasauna tradit-

siooni. Kohalik kogukond
hindab tema panust väga
kõrgelt olulise külateenuse
elushoidmise eest Põldeotsa külas. Audru osavald
ja kogukonna inimesed
tänavad Valdur Kaske. (KH)

Audru osavalla vapimärgi sai
Jekaterina Kuru
Jekaterina Kurule omistati vapimärk pikaajalise hariduselu edendamise eest. Jekaterina on töötanud
Audru Lasteaias 38 aastat, nendest
viimased 15 aastat direktorina.
2001. aastal valiti ta Pärnumaa
Aasta õpetajaks.
Kolleegide sõnul on ta emotsionaalne, tugeva karakteriga, tähelepanelik, edumeelne, hooliv ja väga
hea suhtleja. Lasteaia kollektiivist
on ta kujundanud meeskonna, kus
valitseb vastastikune usaldus ning
ühised väärtushinnangud. Ta oskab
end inimeste vahel jagada ja suhtub kõikidesse võrdväärselt hästi.
Audru Lasteaiast on tema juhtimisel kujunenud uuendustega
kaasaskäiv ning lastevanemate
seas hinnatud alusharidust pakkuv
asutus. Aastal 2012 õnnestus tal
viia ellu unistus – Audru Lasteaia
üle 40-aastane Männituka maja sai
täies mahus renoveeritud.
2009-2017 oli J. Kuru Audru
vallavolikogu liige, nüüd jätkab ta
osavalla asjades kaasarääkimist

osavallakogus. Samuti kuulub ta
Eesti Alusharidusjuhtide Ühendusse ning Audru Kooli hoolekogusse osavalla esindajana.
Audru valla liitumisel Pärnu
linnaga on ta juhina suutnud maandada erinevad pinged ja kogu lasteaia personal tunneb ennast hoituna.
Tema hobideks on aastaid
olnud rahvatants, folkloor ja käsitöö. Selle tõestuseks on Hoiuspuu
rühm, kes tähistab tänuvu tegutsemise 25. aastat. Jekaterina on
olnud tantsurühma aktiivne liige
selle loomise algusest saadik.
Vapimärk anti üle 21. veebruaril
Audru osavallakeskuses toimunud
EV102 pidulikul kontsert-aktusel.
Vapimärk on osavaldade kõrgeim autasu, mis antakse isikule,
kes on oma tegevusega oluliselt
aidanud kaasa osavalla arengule
või elanike heaolule, saavutanud
tähelepanuväärseid tulemusi või
üldise tunnustuse kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse ja/või
muu olulise edendamisel. (KH)

Pidulikust sündmusest osavõtjad osavallakeskuses

Väikesed linnakodanikud osavallakeskuses
Laupäeval, 15. veebr uaril
kogunesid Audru osavallakeskusesse eelmise aasta juulist
selle aasta jaanuarini sündinud
väikelapsed koos vanematega.
Pidulikule sündmusele oli
kutsutud: Marjo ja Mark Bannikov tütar Martaga; Airiki
ja Oliver Laretei poeg Martiniga; Anett Pransmann ja
Heiko Napp poeg Mattiasega;
Marika Oja ja Aimar Nahku
tütar Mariellega; Annika Vil-

lem ja Romek Popov poeg Jasperiga; Triin Nõmm ja Oliver
Kollamaa tütar Lennaga;
Anni Reier ja Rene Afanasjev tütar Emilyga; Angeelika
Tomson ja Raiko Sülla tütar
Jennaga; Karene ja Kalmer
Lainela tütar Kirke-Lisetega;
Reili Soosalu ja Madis Rahu
tütar Lenega; Ines ja Veiko
Rand tütar Melisendega;
Svea Peeters ja Karlo Salu
poeg Tomiga; Kädi Spigel-

berg ja Siim Samarin poeg
Steniga.
Väikelastele, nende vanematele ja vanavanematele esinesid Audru osavallakogu liige,
Audru Lastekaitse Ühingu
juhatuse esimees Peep Tarre ja
linnavalitsuse lastekaitsespetsialist Sirje Järvet. Peep Tarre
ja infospetsialist-registripidaja
Maigi Reepalu andsid lastevanematele üle lapse nimega
Audru osavalla vapikujutisega

hõbelusika, õnnitluskaarti ja
lilled.
Pidulikust sündmusest osavõtjatele esinesid meeleolukate
lauludega Audru Kooli õpilased
õpetaja Tiia Tamme juhendamisel.
Sündmusest osavõtjaile
pakuti puuvilju, võileibu, torti,
kohvi ja teed.
Palju õnne!
Maigi Reepalu

Hülgeid ei tohi poegimise
ajal segada
Hüljeste poegimisaeg on peagi
käes ning rannas hülgepoega
kohates on mõistlik teda mitte
tülitada.
Jäävaba talv on seadnud Läänemere hülged väga raskesse
olukorda. Hülged on harjunud
poegima jääl, mida aga sel talvel erakordselt sooja talve tõttu
ei ole. Seetõttu tulevadki hülged
laidudele ja kaldaala roostikesse,
kus nad peavad hakkama saama
pea kuu aega. Seetõttu võib veebruaris ja märtsis rannaaladel
kohata tavapärasest enam hülgepoegi. Ehkki esmapilgul võivad hülgepojad üksiku ja abituna
näida, hoiab tegelikult emasloom
pojal silma peal. Abituks võib
hülgepoja olukorra muuta vaid
inimese läbimõtlemata tegevus.
Inimestel on oluline meeles
pidada põhilist tõde – rannas
olevad hülgepojad inimese abi
ei vaja. Ükskõik mis moel hülgepojaga kontakti loomine võib
loomakest hoopis ohustada. Selle
asemel, et hülgepoega katsuda,
toita, temaga koos pilti teha või

mis kõige hullem, teda endaga
kaasa viia, on mõistlik temast
hoopis kiiresti eemalduda.
Rannas koeraga jalutades tuleks
oma lemmik veebruaris-märtsis
kindlasti rihma otsas hoida, sest
koer võib hülgepojale reaalselt
ohtlik olla.
Kui tundub, et loom siiski abi
vajab, tuleb sellest teada anda
Keskkonnainfo tasuta telefonil
633 1313 või tasulisel lühinumbril 1313. Õigest käitumisest võib
sõltuda hülgepoja ellujäämine.
Anname talle selle võimaluse!
Eesti Metsloomaühing palub
ettevaatuse mõttes randu võimalusel üldse vältida. Hülgeuurija Mart Jüssi ütleb aga, et
randadesse minek ei pea olema
tingimata välistatud. „Meie
sõnum on, et ärge minge hülgeid
otsima. Ärge minge neid otsima.
Ärge minge neid segama. See ei
tähenda, et üldse ei tohi mere
äärde minna. Kui lähete mere
äärde ja näete hüljest, siis jätke ta
rahule, minge kaarega mööda.”
(KH)
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Valmisid Pärnu linna
välisõhu mürakaart ja müra
vähendamise tegevuskava
Valmis on saanud Pärnu linna
välisõhu mürakaart ja müra
vähendamise tegevuskava.
Mürakaart hõlmab üle linna
üheksat erinevat sõidutee lõiku,
ühte ringrada ja seitset erinevat
tööstusmüra-ala, mis asuvad
Pärnu keskuslinnas, Paikuse
alevis, Papsaare ja Lemmetsa
külades ning Tõstamaa alevis.
Müraallikate ja uuringupiirkondade loetelu on kokku pandud kodanikelt laekunud kaebuste kui ka antud piirkondades
töötavate inimeste ettepanekute
põhjal. Mürakaardi koostamisel võeti aluseks nii liiklusmüra
(täpsemalt maanteemüra) kui ka
tööstusmüra.
Audru osavallas kaardistati
tööstusmüra Lemmetsa külas,
kus toimetavad osaühingud Valmos ja AQ Lasertool ning müra
mõõdeti ka Audru ringrajal.
Mürakaardi põhjal koostatud
keskkonnamüra vähendamise
tegevuskavas on välja toodud
mitmeid konkreetseid ettepanekuid, kuidas ühes või teises
kohas keskkonnamüra edaspidi

vähendada. Pakutud meetmete
tulemusena peaks müratase
vähenema eelkõige seal, kus
see võib avaldada kahjulikku
mõju inimeste tervisele ning
kus mürahäiringu vähendamine
puudutaks võimalikult paljusid
inimesi. Lisaks on tegevuskavas
välja toodud ka müra ennetavad
meetmed.
Nii mürakaardi kui tegevuskava koostas Pärnu linnavalitsuse tellimusel osaühing
A kukon Eesti. Kohust use
koostada välisõhu mürakaart ja
müra vähendamise tegevuskava
seab kohalikule omavalitsusele
atmosfääriõhu kaitse seadus.
Mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamist
toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Tööd läksid maksma kokku 17 280 eurot,
linna osa moodustab sellest 1728
eurot ja KIKi osa 15 552 eurot.
Pärnu linna välisõhu mürakaardi ja Pärnu linna välisõhus
leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava leiab linna
veebilehelt. (KH)

Hajaasustusega piirkondades
on taas võimalus
toetust taotleda vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide
parendamiseks
Hajaasustusega piirkondades
elavad pered, kes soovivad oma
majapidamise joogiveevarustust
uuendada, puhastusseadmeid
paigaldada, kanalisatsioonisüsteemi rajada, aastaringselt
ligipääsetavat juurdepääsuteed
ehitada või autonoomset elektrisüsteemi paigaldada, võivad
linnavalitsuselt toetust küsida.
Toet use suu r useks ühe
majapidamise kohta on kuni
6500 eurot, millele tuleb lisada
vähemalt 33% suurune oma- ja
kaasfinantseering. Kui taotleja
on aastatel 2015-2019 hajaasustuse programmist juba toetust
saanud, arvestatakse varasem
toetussumma toetuse piirmäära
sisse ning toetust saab selle
võrra vähem.
Toetuse taotlemiseks peavad
nii taotlejad kui kaastaotlejad
olema alates selle aasta 1. jaa-

nuarist sisse kirjutatud majapidamisse, mille elutingimusi soovitakse parandada. Taotlejal ei
tohi olla ajatamata riigimaksuvõlgu, taotluse esitamise päeval
peab eelmise toetuse kasutamise
aruanne olema omavalitsuse
poolt kinnitatud. Kavandatavad
tööd peavad olema lõppenud 31.
oktoobriks 2021. aastal.
Toetuse saamiseks vajalikud
dokumendid ja tingimused on
avaldatud Pärnu linnavalitsuse
kodulehel https://parnu.ee/linnakodanikule/keskkond-majandus/hajaasustuse-programm.
Audru osavallas annab projektitaotluste täitmiseks nõu
Peeter Viik, tel: 5624 1259,
peeter.v@audru.ee.
Taotluste vast uvõt mine
algab 17. veebruaril ja lõpeb
17. aprillil.

Volikogu kinnitas Pärnu selle aasta eelarve
Pärnu linnavolikogu kinnitas
Pärnu linna 2020. aasta eelarve,
milles keskendutakse elukeskkonna edendamisele, haridus-,
kultuuri- ja sotsiaaltöötajate palkade tõstmisele ja ühinemislepingu täitmisele.
Linna hallatavate asutuste
tööjõukulud suurenevad 6,13
protsendi võrra. „Kõige enam
tõuseb palk kõrgharidusega
sotsiaaltöötajatel ning Tammiste
hooldekodu ja sotsiaalkeskuse
hooldustöötajatel. Keskmisest
suurem on palgatõus nendel
töötajatel, kelle palgamäärad
on seotud Pärnu linna keskmise
brutopalga suurenemisega 6,86
protsendi võrra,“ rääkis abilinnapea Meelis Kukk.
Paljude haridus-, kultuuri-

ja hoolekandetöötajate töötasu
alammäär sõltub eelarveaastale
eelneva üle-eelmise aasta Pärnu
linna palgatöötaja keskmisest
brutotulust. 2018. aastal oli see
1090 eurot kuus. Kõrgharidusega raamatukoguhoidjate palga
alammäär tõuseb 1068, sotsiaaltöötajate ja tegevusjuhendajate
alammäär 900, kutsestandardi
nõuetele vastava hooldustöötaja
alammäär 783 ja lasteaiaõpetajate abide alammäär 708 euroni.
Teiseks palku mõjutavaks
teguriks on üleriigiline üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäär, mis tõusis sel aastal 1250
eurolt 1315 euroni kuus. Õpetaja
alammääraga on seotud lasteaiaõpetajate, logopeedide, eripedagoogide, koolipsühholoogide ja

Pärnu linnavalitsus otsib
Pärnu tulevase jõuluturu
korraldajat
Pärnu linnavalitsus ootab pakkumisi isikutelt, ettevõtetelt või
organisatsioonidelt, kes sooviksid korraldada 2020. aasta
detsembris Pärnus Iseseisvuse
väljakul jõuluturgu.
Kesksel linnaväljakul tegutsevad jõuluturud detsembrikuus
paljudes linnades.
Need loovad linnaruumis
pühademeeleolu, pakuvad
võimalust tarbida käsitööliste
ja väiketootjate toodangut ning
nautida erinevate esinejate etteasteid.
Pärnus avati Iseseisvuse
väljakul esmakordselt jõuluküla ühes jõuluturuga mullu
detsembris. Vahetult pühadele
eelnenud nädalavahetusel toimunud üritus näitas selgelt, et
sellise temaatilise sündmuse
järele on talvises suvepealinnas nõudlust. Jõuluküla ja
-turg ühes mitmekülgse kultuuriprogrammiga meelitasid
ettevõtmisest osa saama nii
kohalikke kui külalisi.
Seetõttu soovib linn, et Iseseisvuse väljaku jõuluturust
kujuneks iga-aastane traditsioon.
Käesoleva aasta jõuluturg
peaks kestma vähemalt kaks
päeva, selle toimumisaeg võiks

jääda ajavahemikku 18.-20. detsember.
Jõuluturu korraldamiseks
tuleb linnale koostada pakkumine, mis sisaldab ürituse kontseptsiooni ja programmi, jõuluturu korraldamise ja läbiviimise
eelarvet, võimalike kauplejate
ja müüdavate kaupade tutvustust ning potentsiaalsete koostööpartnerite loetelu. Pakkujal
peab ka olema varasem ürituste
korraldamise kogemus.
Pakkumised tuleb esitada
hiljemalt 20. märtsil kella
12.00-ks. Täpsemad tingimused pakkumise koostamiseks
ja esitamiseks leiab Pärnu linna
veebilehelt.
Pakkumisi hindavad Pärnu
linnavalitsuse arenguteenistuse,
kultuuri- ja sporditeenistuse
töötajad ning valdkonna abilinnapead. Hindamisel arvestatakse jõuluturu kontseptsiooni
ja selle omanäolisust.
Pärnu linn toetab osaliselt
jõuluturu korraldamist.
Lisainformatsioon:
Mart Tõnismäe
Pärnu linnavalitsuse
kultuuri- ja sporditöö
peaspetsialist
444 8242
mart.tonismae@parnu.ee

-sotsiaalpedagoogide, huvikooliõpetajate ja treenerite töötasu
alammäär. Magistrikraadiga lasteaiaõpetajate ja kõrgharidusega
tugispetsialistide alammäär on
üldhariduskoolide õpetajatega
võrdne, huvikooliõpetajate alammäär sõltub nädalakoormusest,
haridusest ja üle-eelmise aasta
Pärnu linna palgatöötaja keskmine brutotulust.
Kolmandaks mõjutas palku
üleriigiline töötasu alammäär,
millest sõltuvad linna hallatavate asutuste liht- ja abitööliste
palgad. Tänavu on riiklik palga
alammäär 584, eelmisel aastal
540 eurot kuus.
Investeeringuid on sel aastal
kavas teha 23 miljoni euro ulatuses. „Suurimad investeeringud

Ettevõtjad saavad tellida
ettevõtlus- või turismialast
uudiskirja
Pärnu linnavalitsuse arenguteenistus hakkab koostama ja
edastama uudiskirju, mis on
mõeldud kohalikele ettevõtjatele ja turismisektorile.
Uudiskirju on kaks: üks on
keskendunud ettevõtlusteemadele ja teine kajastab turismivaldkonnaga seotud uudiseid.
Huvi valdkonnauudiseid kajastavate uudiskirjade loomise
vastu tuli kohalikelt ettevõtjatelt.
Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse juhataja Anneli
Lepa sõnul on mõlema infokirja
mõte koondada Pärnu piirkonnas tegutsevate ettevõtjate jaoks
vajalik teave ja uudised ühte
kohta kokku, et tekitada ühine
infoväli ja kontaktvõrgustik.
Turismiteemalisest uudiskirjast saab näiteks teada, milliseid koolitusi, seminare või võimalusi pakuvad turismivallas
tegutsejale Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Sihtasutus
Pärnumaa Arenduskeskus ning
mitmed teised turismisektoriga
seotud organisatsioonid, kojad
või ühendused, kes oma tegemistest ja võimalustest linna
arenguteenistusele teada on
andnud. Uudiskirjast saab
lugeda turismiuuringute ja

EV 102 pildis
Eesti vabariigi 102 sünnipäeval jagati osavallakeskuses pidulikul aktusel tunnustusi. Osavalla vapimärk omistati Jekaterina
Kurule, osavalla tänukirjad anti üle Valdur
Kasele ning jõulukaunistuste konkursi
„Jõuluvalgus 2019“ võitjale Mait Härmatile. Aastapäevakõne pidas Pärnu linna
volikogu esimees Andres Metsoja ning
kohaletulnuile esines muusikalise etteastega Audru poolakadeemiline meeskoor.
Osavallavolikogu esimees Jaanus Põldmaa ning Audru muuseumi juhataja Helgi
Roots koos Audru kodutütarde ja noorkotkastega asetasid riigi sünnipäeva puhul
pärja Audru Vabadussambale. (KH)

Jõulukaunistuste konkursi võitjad 2019

Andres Metsoja

lähevad linna tänavate- ja teedevõrku ning sotsiaal- ja haridusvaldkonda. Näiteks jätkub tänavavalgustuse uuendamine nii
Pärnus kui osavaldades, valmis
saab uus lasteaed-ujula, kavas on
ehitada Tammiste hooldekodule
kaks uut maja, alustada jalgpallikeskuse rajamisega Loode-Pärnu
tööstuskülla jpm,“ kõneles linnapea Romek Kosenkranius.
Pärnu linna põhitegevuse
tuludeks on planeeritud 80, põhitegevuse kuludeks 72,2 miljonit
eurot. Põhitegevuse tulemiks on
7,7 miljonit eurot, mis moodustab 9,68 protsenti põhitegevuse
tuludest. Linna netovõlakoormuseks on prognoositud 38,2
protsenti aasta põhitegevuse
tuludest. (KH)

Poolakadeemiline meeskoor

-analüüside ülevaateid, sealt
leiab värsket statistikat, teavet
turismisündmuste ning olulisemate töös olevate planeeringute
kohta Pärnus, mis puudutavad
või mõjutavad kohalikku turismielu.
Ühine infoväli tekib uudiskirja näol ka Pärnu ettevõtjatele, kes saavad ettevõtlusvaldkonda puudutavad teemad
omale mugavalt e-postkasti tellida. Ettevõtjatele mõeldud koolitused, toetused, meetmed ja
avaliku sektori pakutavad teenused kohalikele ettevõtjatele
on ühed paljudest teemadest,
mida uudiskirjast leiab.
„Kuigi uudiskirjade saajaks
võivad registreeruda kõik, keda
turismindus ja ettevõtlus huvitab, on mõlema uudiskirja sisu
suunatud esmajoones inimestele, kes neis valdkondades
reaalselt tegutsevad,“ sõnas
Lepp. Mõlema uudiskirja puhul
saab tellija määrata valikust
need teemad, mis teda enam
köidavad ja mille kohta soovib
uudiskirjast lugeda.
Esialgu ilmuvad mõlemad
uudiskirjad korra kuus.
Lisainformatsioon: Anneli
Lepp, telefon: 5361 5580 või
anneli.lepp@parnu.ee
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Rahvusvaheline projekt “Let’s do and grow for
ourselves” viis kokku kolme Baltimaa noored
10.-14. veebruarini 2020 viibisid Audru õpilased Lätis Carnikava koolis Nordplus Junior
projekti “Let’s do and grow
for ourselves” raames. Projekti eesmärk on suurendada
õpilaste teadlikkust ettevõtlusest, avardada silmaringi ning
arendada inglise keele oskust.
Lisaks Carnikava ja Audru
koolile osaleb projektis Silute
Vainutase gümnaasium Leedust: igast koolist 20 õpilast.
Esimesel päeval tutvusid
õpilased Carnikava kooli,
linna ja selle ajalooga. Eelnevalt oli õpilastele antud
kodune ülesanne, kus tuli
analüüsida oma tulevikueesmärke: mida soovid saavutada,
määrata tähtsuse järjekord,
mida selleks tegema peab.
Antud ülesanne oli seotud sellega, et lapsed saaksid läbida
DISC-eneseanalüüsi, millest
sai iga ōpilane teada oma tugevused ning milline töövaldkond või ametikoht võiks talle
sobida lähtuvalt tema huvidest
ja võimetest.
Teisel päeval käisid õpilased Carnikava muuseumis,
mis andis hea ülevaate kohalikust silmupüügi traditsioonist.
Koolis õppisid lapsed seepi
valmistama. Siis sõitsid nad
Riiga, kus tutvusid vanalinna
ja sealse Mustpeade majaga.
Selle päeva põnevaimaks
ettevõtmiseks oli hokimängu
vaatamine Arena Rigal, kus
vastamisi olid Riia Dinamo ja
Minski Dinamo. Õpiti selgeks
lätikeelsed ergutushüüded:
“Tikaij Riga, tikaij Dinamo”
ja “Saraui”.
Kolmandal päeval tut-

vustas kohalik ettevõtja oma
käsitööjäätiseid Mū ja NeMū,
millest esimene on koorejäätis
ning teine vegan-jäätis. Nende
tootevalikust said õpilased
maitsta šokolaadi- ja maasikajäätist. Järgmisena sai
natuke liikuda: staadionile
moodustati erisuguseid liikuvaid kujundeid ning droon
filmis seda. Viimasena külastasid õpilased sel päeval Adaži
krõpsuvabrikut, kus käisid
tehase virtuaaltuuril ning iga
laps sai teha krõpsusid omale
meelepäraste maitsetega.
Neljapäeval kohtusid õpilased kohaliku kott-toolival-

mistaja PupuMaiss esindajaga,
kes rääkis sellest, kuidas võib
ootamatult tekkida idee, millele saab rajada oma äri. Peab
lihtsalt avatud silmade ja meelega ringi käima. Firma esindaja kinkis igale koolile värvilise kott-tooli. Järgmisena
tutvustati õpilastele videomonteerimisäppi Magisto ning
nende ülesandeks oli eelmise
päeva droonivideotest monteerida filmiklipp. Päevale pani
punkti meeleolukas sõbrapäevadisko.
Reedel jagas kogemusi
õpilasfirma Rocetgrip, mis
toodab hokikeppide käepide-

meteipe. Samuti tehti kokkuvõte nädalast, esitati kuluarvutused, suveniiri prototüübid,
vaadati tehtud videoid.
Kõik tegevused toimusid inglise keeles. Rõõm oli
tõdeda, et Audru kooli õpilaste
keeleoskus on väga hea.
See oli projekti teine koostöönädal. Esimene toimus
oktoobris Eestis, kolmas toimub maikuus Leedus. Projektis osalevad Audru kooli õpilased, kelle peredel oli võimalus
majutada oktoobris oma kodus
partnerkooli õpilast. Suur tänu
koostöövalmitele peredele!
Pille Raudla-Loode

Sisemine tasakaal ehk perepäev
Vikerkaare lasteaias
13. veebruari õhtul täitus Audru
Vikerkaare Lasteaed lõbusa
sagina ja sportliku lustiga.
Toimus lasteaia perepäev
koos traditsioonilise sõbrapäeva
heategevusliku koogimüügiga.
Sõbrapäeva koogimüüki oleme
ka eelmistel aastatel teinud,
kuid seekord sidusime selle lasteaia siseterviseraja avamisega.
Vikerkaare maja mõlema korruse
pikkades koridorides on nüüd
maha märgitud elemendid, mis
loovad lastele võimaluse liikuda
üksinda, gruppides, kogu rühmaga või koos vanemaga. Mõte
luua majja selline terviserada oli
meil juba õppeaasta algul, nii sai
sellest ka üks meie õppeaasta eesmärkidest.
Kui Pärnumaa Omavalitsuste
Liidu rahvatervisekomisjon kuulutas vaimse tervise väärtustamiseks välja tervisedendusliku
projektikonkursi ”Sisemine
tasakaal”, otsustasime sellest osa
võtta. Meie projekti pealkirjaks
sai “Terves kehas terve vaim.”
Siseliikumisraja loomisega soovisime pakkuda lastele ja vanematele uusi võimalusi liikumiseks ja
lõbusaks ajaviiteks Suureks rõõmuks sai meie projekt rahastuse
1000 euro väärtuses. Nüüd võisime alustada koridoride kujundamisega. Koridoride pealt leiab
vesiroose, mille peal krooksuda
ja konnahüppeid teha. Spordisaali
ukse taga on jooksurada, kus saab
isa, ema või sõbraga kiiruskatseid
sooritada. Saab hüpata keksu,
mängida trips-traps-trulli, panna
end proovile koordinatsiooniredelil või parandada tasakaalu
veepiiskadel hüpates.
Paigutasime rajad nõnda,
et lisaks liikumisele saab koos
lastega teha silmaharjutusi, väljendada erinevaid emotsioone ja

lahendada väikseid loovusülesandeid.
Perepäeval t utv ustasid ki
õpetajad vanematele ja lastele
erinevaid variante, kuidas rada
kasutada.
Vikerkaare õpetajad ootasid
peresid igas koridoris. Kõikjal
olid väljas selgitused, mida koos
perega on võimalik seal korda
saata. Liikumisõpetaja MarjaLiisa oli ette valmistanud ka
võimlasse erinevaid lõbusaid
liikumisharjutusi koos tegutsemiseks.
Lasteaia söögisaalis oli avatud
sõbrapäeva kohvik, kus kõigil
üritusest osavõtjatel oli pärast
raja läbimist võimalik maitsta
või koju kaasa osta erinevaid
hõrgutisi. Kõik need soolased ja
magusad toidud olid valmistanud
lapsevanemad ja meie maja töötajad. Kookide eest tasumine oli
vabatahtlik annetus. Meie vanemad olid väga helded, kogusime
üle 500 euro. Raha kasutame õue
mänguväljakute täiendamiseks.
Väga südantsoojendav oli
näha, et kohal oldi koos kogu
perega. Palju oli väikeseid õdesidvendi, kes alles alustavad lasteaiateed. Rõõmustasime vanematelt
saadud positiivse tagasiside üle
– kiidusõnu oli tõesti palju, rada
meeldis väga.
Meie praegusel kiirel ajal on
lapsele väga oluline koosolemine
oma vanemaga. Soovime, et loodud liikumisrada annaks vanemale ja lapsele võimaluse siin
veeta koos kvaliteetaega: läbida
sise-terviserada peale väsitavat
tööpäeva, aeg maha võtta, rahuneda, jagada päevamuljeid, lihtsalt olla koos enne koju minekut.
Ene Peterson
Marja-Liisa Kirschbaum

Ajaratta lood

Kihlepa vallamaja lugu
Möödunud sajandi alguses otsustati, et
lahti tuleb saada mõisa kogukondade
süsteemist. Selle tulemusena mõisad kas
konfiskeeriti või riigistati.
Kui Võlla mõis läks riigi omandisse,
moodustus Kihlepa vald. Sinna kuulusid
Eassalu, Kihlepa, Soomra ja Kirikuvalla
talud.
Kihlepasse oli ehitatud hoone, millest
sai vallamaja, asukohaga nelja tee ristumiskoha lähedusse. See oli tüüpiline
tolleaegne vallamaja hoone, kus oli suur
ooteruum, kantselei ja elanike postkastid. Kantseleis peeti valla volikogu ja
vallakohtu koosolekuid. Vallamaja juurde
kuulusid ka laut, saun, ait, puukuur ja
viljapuuaed. Oli ka heina- ja karjamaa.
Õues oli pikk lasipuu, kuhu seoti hobused seniks, kuni peremees vallamajas oma
asju ajas. Vallamajas oli ka kaks soolaputkat (arestikambrit). Süüdlaste pahategusid
arutas vallakohus. Süüdimõistmise korral
viidi pahategijad vallakohtu koosolekult
kohe soolaputkasse.
Nõukogude korra kehtestamisega vallamaja funktsioonid muutusid.
Kui mina 1961. aastal Kihlepasse
elama asusin, paiknesid selles hoones
Audru külanõukogu, Võlla sidejaoskond
ja Kihlepa kauplus. Väga huvitav nimede
kooslus, kus kohtusid mõisa-aja ja muud
ajaloolised nimetused.
Kui külanõukogu kolis Audrusse,
sai ühest vabanenud ruumist korter, kus
elas Elvine Buschin, teise ruumi kolis
Luule Aomere külaraamatukoguga.
Sidejaoskond nimetati ümber Kihlepa
sidejaoskonnaks. Mõne aja möödudes
kolisid majast välja sidejaoskond ja raamatukogu. Kauplusele sai saatuslikuks
ametnike otsus, et kaupluse ruum ei vasta
uutele sanitaarsetele nõuetele, mistõttu
kauplus suleti. Sellega tehti Kihlepa ja
selle ümbruskonna elanikele korvamatut kahju, sest iga pisiasja, kasvõi toosi
tikkude pärast tuli sõita linna. Lisaks

Lavassaare arstipunkt
kolis uutesse ruumidesse

ostuvõimalustele oli kauplus populaarseks
kohtumispaigaks, kus saadi kokku tuttavatega ja vahetati uudiseid. Ka kauplusetaguses võsastikus käis hoogne seltsielu.
Mõned aastad seisis maja tühjana,
seejärel leidis ta ostja, kuid 1990. aasta
tulekahjus põles maja maani maha. Täna-

päeval võime näha vana vallamaja kohal
omanike poolt ehitatud uut elamut.
Helgi Roots
endine Kihlepa elanik
Foto originaali omanik Priit Kaja

Lavassaares saab nüüdsest arsti
vastuvõtul käia uutes ruumides.
Arsti vastuvõtupunkt asub Võidu
tn 1 asuvas lasteaiahoones. Varasemalt võttis selles ruumis vastu
sotsiaalkonsultant, kes nüüd teeb
seda teisel korrusel.
Kogu lasteaia hoonekompleks
renoveeriti 2014 aastal ning on
võrreldes vanade vastuvõturuumidega oluliselt kaasaegsemad.
Vana arstipunkti hoone on plaanis
tulevikus oksjonil müüa. (KH)
Lavassaare arstipunkti
vastuvõtu ajad:
Esmaspäeval 8 -12
Kolmapäeval 14 - 18
Tel 446 3334

Dr. Ülle Runnel
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SPORT
Audru osavalla lahtised meistrivõistlused sangpommi kahevõistluses 29.02.2020 Audru
Kooli võimlas: algus kell 12.00,
kaalumine alates 10.30.

Põhivõistluse järel tugevate
meeste 50 kg sangpommi rebimine!
Info V. Killing 56507474

Lootusrikkalt tulevikku
vaadates
Head Audru inimesed!
Uus aasta on endaga toonud
muudatusi Audru kogudusele.
Õpetaja Tiina Janno, kes
kogudust pikkade aastate jooksul sooja südame ning kindla
usuga teenis, on lahkunud Saaremaale ja tema järel oli kogudust vaimulikult hooldamas
praost Tõnu Taremaa.
Möödunud advendiajal toimus koguduses uue õpetaja
valimine ning valituks osutus
allakirjutanu.
Alates veebruari algusest
olen määratud kirikuvalitsuse
otsusel õpetajana teenima Audru
kogudust ning hooldajaõpetajana
Tõstamaa kogudust.
Selle põgusa aja jooksul, mil
olen Audru koguduse inimestega
kokku puutunud, on minuni
jõudnud teadmine, et Audru
koguduse liikmed armastavad
oma kodukirikut ning hoolivad
sellest. Kirik on hoitud ja hoolitsetud.
Rõõmu teeb koguduse aktiivi
töökus. Inimesed on kaasamõtlemas ning kaasalöömas.
Jumalateenistusel on olnud
osalemas rõõmustavalt palju
koguduseliikmeid.
Vaadates tulevikku ja tehes
plaane eelseisvaks, annab eelkirjeldatu tugeva seljataguse
ning teadmise, et uus õpetaja on
lahkelt vastu võetud ja koguduse
liikmed on valmis allakirjutanuga koostööd tegema.
Kui tuleb uus juht/õpetaja,
siis oodatakse/kardetakse muudatusi, sest „uus luud pidavat
pühkima teistmoodi ja paremini”.
Tõsi see on, et erinevad vaimulikud teevad mõningaid asju
uutmoodi ja teisiti. Ja eks minagi
ole kindlasti midagi juba teisiti
teinud. Kuid samas on hea toetuda sinu eel käinud vaimulike
pagasile ja ammutada sealt.
Lõpuks on ju Kristuse evangeelium, mida kirik kuulutab,
ikkagi muutumatu ning seesama
eile, täna ja igavesti.
Vaadates töövaldkondadele,
mida kogudus peaks korraldama, liigub mõte paratamatult
lastele ja lastetööle, sest lapsed
on ju igas mõttes meie tulevik.
Kas õnnestub käivitada
midagi pühapäevakooli või lasteringi sarnast, näitab aeg. Kutsukski siinkohal üles lugejaid,
et kui Teie hulgas leidub keegi
või kui Te teate kedagi, kes oleks
valmis koguduse juures lastega
tegelema, andke sellest palun
kogudusele märku.
Samuti kutsun Audru kooliperet kirikusse, kas siis alus-

Lembit Tammsalu

tama ja/või lõpetama kooliaastat
jumalateenistusega ning kindlasti kooli jõulujumalateenistust
pidama.
Ka on kirikuruum oma ajaloo ja ammendamatu vaimuliku
sisuga, heaks võimaluseks ajalootunni pidamiseks või kasvõi
mõne sobiva koolituse/konverentsi pidamiseks.
Lähemas tulevikus plaanin
külaskäiku osavallavalitsusse,
et kohalike võimuesindajatega
tuttavaks saada ning arutada
koostöövõimaluste üle. Oleme
ju mõlemad, nii kogudus kui
vallavõim, kohalike inimeste
ja kogukonna teenimise ametis.
Minu eelnevad kogemused
näitavad, et koostöö vallaga on
mõlemale osapoolele vajalik ja
rikastav, ning võib väga ilusat
vilja kanda.
Lõpetuseks tahan Sulle hea
lugeja südamele panna, et Sa
astuksid tihedamini oma kodukirikusse sisse. Kirik on ehk nii
iseenesestmõistetavalt meie igapäevaosaks saanud, et me tema
peale väga palju ei mõtlegi. Paistab ju kirikutorn koduaknasse
ära ja seega on kirik justkui
iseenesestmõistetavalt osa meie
igapäevast. Ta on seal ja on kogu
aeg olnud, mis ta peale siis ikka
mõelda või sinna sisse astuda.
Aga siiski! Inimene ei ela
üknes leivast.
Põlvkond-põlvkonna järel
on oma eluteed alustanud, elanud ja ka lõpetanud kodukiriku
võlvide all ja altari ees, ammutades vamulikku hinetoitu ja
hingerahu. Rahu on aga midagi
ajatut. Midagi, mida meil selles
kiirustavas ilmasaginas hädasti
vaja läheb.
Hea Lugeja!
Ma soovin Sulle hingerahu!
Ole hoitud ja õnnistatud!
Lembit Tammsalu
Audru Püha Risti koguduse
õpetaja

Raamatututvustus

100 kirjandusmaastikul

Taas tähistasime oma isamaa sünnipäeva. Kuigi juubelipidustustest
on saanud ajalugu, kõnetab Eesti
100 meid ikka ja jälle. Seda nii
mälestustes kui ka suveniiridel.
Aga mitte ainult.
Sest taas on 100. 2020. aastal
tähistame meie kirjandusklassiku
Jaan Krossi 100. sünniaastapäeva.
Aga siinkohal tuleks meenutada
veel teist tema põlvkonna “poissi“,
XX sajandi teise poole suurt vene
poeeti David Samoilovit, kes möödunud sajandi 70ndatel aastatel
asus koos perega elama Pärnusse
Toominga tänavale. Luuletaja elu
viimased 15 aastat möödusid tema
valik-kodumaal, kuhu ta jäi igaveseks. David Samoilovi põrm puhkab Pärnu Metsakalmistul.
Võib öelda, et 2020. aasta on ka
David Samoilovi aasta – 1. juunil
täitub 100 aastat luuletaja sünnist
ning 23. veebruaril möödus 30 aastat tema surmast.
Kohe pärast Eestisse saabumist
sukeldus poeet meie kultuuriellu
– tekkis sõprus Jaan Krossiga.
Mõlema rahva suurkujud pidasid
teineteisest väga lugu ning hindasid
kõrgelt teineteise loomingut. Koostöö ja sõprus väljendub raamatus
„Mu sõbra avatud akna all. Jaan
Kross ja David Samoilov“. Sellesse
kogumikku on koondatud mõlema
kirjaniku originaalteosed ja nende
vastastikused tõlked.
Palju luuletusi on David Samoilov pühendanud ka Pärnule. Inspiratsiooni nende kirjutamiseks sai ta
jalutuskäikudel Pärnu lahe ääres.

Õnnitleme
vastsündinuid!
Tel. 505 9868

ROccO ATTIM
TREVOR TAMSALu
ALINA HuHHAREVA
ARON KRuuSMANN

08.02.2020
14.02.2020
27.12.2020
06.02.2020

KIRIKUTEATED

Tasuks lugeda ka “David Samoilovi Pärnu. Teejuht. Luuletusi”,
“David Samoilov. Pärnu album”,
D. Samoilov “Hannibal Pärnus”
ning tajuda seda, mis vaimustas
kuulsat poeeti meie koduradadel.
Ja miks mitte üles otsida ka poeedi
haud Pärnu Metsakalmistul. Kui
meie kodulinna külastavad näiteks turistid Venemaalt, on nende
sooviks ikka ära käia ka nii kuulsa
inimese kalmul.
Pärnus maas õrn lumetüll.
Hingata nii hea ja lahe.
Seni jäljetult on lahe
äärde kõndinud vaid külm.
Suusataja – sinav viiv
tormamise meelevallas.
Lume all on rannaliiv –
universumil uus kallas.
(D. Samoilov)
Eve Tannebaum
Sirje Suurevälja

Audru Püha Risti kiriku jumalateenistused toimuvad talvisel
perioodil Audru muuseumi kaminasaalis igal pühapäeval algusega
kell 11.00. Teenib koguduse õpetaja Lembit Tammsalu.
Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirikus toimub
pühapäeval 15. märtsil kell 10.00 liturgia. Olete oodatud.
Info telefonidel: Preester Agaton Paalberg - 53841350,
Helju Holm - 51968992.

Kortermaja tuleohutus
on selle elanike jaoks

Päästeamet kontrollib kortermajade
tuleohutust igapäevaselt. Olukord
Audru osavalla kortermajades ei ole
katastroofiline, aga keskmiselt on
osavalla kortermajades siiski 2-3
tuleohutuse puudust. Need puudused ei ole mitte ainult sellele piirkonnale omased, vaid on levinud
üle terve Eesti.
Trepikoda on inimeste ainuke
pääsetee majast. Juhul kui trepikojas on põleng kas mõnest korterist,
keldrist või trepikojas hoitavast
põlevmaterjalist, siis jäävad elanikud oma korteritesse lõksu. Selle
vältimiseks on ülima tähtsusega
maandada riski järgides tuleohutusnõudeid kortermajas. Seda ei tuleks
teha ainult Päästeameti nõudmiste
pärast, vaid enda elu ja turvalisuse
tagamiseks.
Põhilised puudused, mis kortermajades esinevad:
• ustel puuduvad evakuatsioonisulused (keldri uks ja trepikoja
uksed);
• trepikodades hoitakse põlevmaterjali;
• keldribokside vahekäikudes
hoitakse põlevmaterjale (vana
tehnika, rehvid, mööbel);
• keldrikorrust ei ole trepikojast
tuletõkkeuksega sektsioneeritud;
• elektripaigaldiste audit ei ole
läbi viidud.
Mis on evakuatsioonisulus? See
on tavaline libliklukk. Väljumisteel
peavad uksed olema alati avatavad
ilma võtmeta, väljumisteeks on trepikodade ja keldrite uksed. See võib
tunduda maapiirkonna inimese
jaoks võõras, et välisuksed kortermajades lukustatakse, sest need
pole juba viimased 20 aastat lukus
olnud. Kuid evakuatsiooniteedele
on esitatud oma nõuded, mida tuleb
tingimata täita. Võimalus on lukud
eemaldada nii, et uksi ei ole võimalik lukku pannagi. Samas keldrite
uksed on üldjuhul meil lukus ning
need uksed peavad olema keldrist
seestpoolt kiiresti avatavad liblikluku abil. Selle eesmärk on vältida
olukordi, kus inimesed jäävad trepikotta või keldrisse lõksu, kuna

uks on lukku läinud.
Trepikojad, koridorid ja ka
keldrikorruse bokside vahekäigud
peaksid olema liikumiseks vabad
sellises ulatuses, et päästjad saaks
teid ka vajadusel kanderaamiga
hoonest välja viia. Vana mööbel,
lapsevankrid, kingariiulid, lillelauad ja muu kitsendab ja takistab
evakuatsiooni õnnetuse ajal. Teiseks on need põlevmaterjalist ning
tekitavad sellega täiendava tuleohu,
millega ei ole ehitise projekteerimisel ja ehitamisel arvestatud ning
mis lisab õnnetuse korral tulekahjule põlemiskoormust.
Millal peab olema keldri uks
tuletõkkeuks? Keldri uks peab
olema tuletõkkeuks, kui see avaneb
trepikotta. Selle eesmärk on vältida
olukorda, kus keldrist tulev suits
ja põlemisgaasid täidaksid trepikoja, muutes korteritest evakueerumise eluohtlikuks või võimatuks.
Ümberehitusega on mõnes majas
keldri ja trepikoja vaheline vahesein
eemaldatud, välisseinas olev pääs
kõrvaldatud ning keldri ja trepikoja vahele paigaldatud tavaline
uks. Sellistes olukordades tuleb
kindlasti tavaline uks asendada
tuletõkkeuksega. Tuletõkkeukse
tunneb ära ukse lengil, umbes silmade kõrgusel olevast sertifikaadist, kus on kirjas selle tulepüsivuse
klass (näiteks EI 30 või EI 60). See
märgistus näitab, kui kaua peab uks
vastu tulekahjule enne, kui ta järgi
annab. Samuti ei tohi keldris olla
avatud ventilatsiooni ja torušahtide
avasid, kust kaudu liigub suits kiirelt korteritesse ja trepikodadesse.
Enamusel kortermajadel puudub
elektripaigaldiste korraline audit,
mis aitab ennetada elektrikilbi riketest põhjustatud tuleõnnetusi. Audit
teeb kindlaks, mis on maja elektrisüsteemi parandamist vajavad
kohad, misjärel saab elektrik juba
oma tööd teha ning muuta inimeste
kodud turvalisemaks.
Henry Lai
Lääne päästekeskuse
ohutusjärelevalve büroo
juhtivinspektor

Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 5621 1253. Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil ajaleht@audru.ee.
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