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Helgi Roots pälvis Jannseni preemia
Helgi Roots pälvis Johann Volde-
mar Jannseni nimelise auhinna, 
mis antakse Pärnu kultuuri- ja 
haridusellu märkimisväärse 
panuse teinud isikule tema töö 
väärtustamiseks.

Helgi Rootsi tunneb pea iga 
Audru osavalla elanik, sest pole 
teist nii energilist, entusiastlikku, 
hoolivat, musikaalset, laialdaste 
ajalooteadmistega ja organiseeri-
misvõimelist inimest, kui on selle 
aasta märtsikuus 85-aastaseks saa-
nud Helgi. 

Helgi on Audru muuseumi looja 
(1996. a), olnud selle juhataja üle 20 
aasta ja toimetab seal põhjalikult ja 
andunult tänase päevani. Igal aastal 
toimub tema eestvedamisel osavalla 
rahvale mitmeid loenguid, esitlusi, 
esinemisi, näitusi ja võidusõite, mis 
on kajastust leidnud ka meedias. 

Helgi valdab mitut võõrkeelt ja 
teeb ekskursioone nii inglise, soome 
kui vene keeles. Igal aastal korral-
dab ta mitmeid ekskursioone erine-

vatesse Eestimaa paikadesse ning 
osavallapäevade raames on tema 
eestvedamisel väga populaarsed 
ka ekskursioonid nii oma osaval-
las, kui naabervaldadesse. Need ei 
ole lihtsalt lustisõidud, vaid hoolega 
ja põhjalikult ette valmistatud eks-
kursioonid silmaringi ja teadmiste 
laiendamiseks. Ja seda kõike teeb 
ta vabatahtlikult! 

Peale Tartu Ülikooli lõpetamist 
1959. aastal, kus ta õppis ühel kur-
susel koos pr Ingrid Rüütliga eesti 
filoloogiat, asus Helgi elama ja 
töötama Audrusse Kihlepa kooli. 
Koolivõrgu reorganiseerimise järel 
töötas ta Audru koolis 16 aastat 
õppealajuhatajana, hiljem inglise 
keele ja rahvatantsu õpetajana. Oma 
õpetajakarjääri lõpetas ta 2008. aas-
tal.

Kõik teavad Helgit kui rahva-
tantsurühmade juhendajat. Audru 
Keskkoolis tantsisid tema käe all 
pea kõik klassid, Audru Keskkooli 
tantsurühmaga on võidetud kaks 

aastat järjest üle-Eestiline tantsu-
võistlus “Noorus tantsib” (1988, 
1989). Pea 39 aastat juhendas ta 
tantsurühma “Audru Karusloo-
makasvanduse segarühm”, millest 
kasvas välja hiljem tantsurühm 
“Suvi“, mis lõpetas tegevuse alles 
2007. aastal. Helgi eestvedamisel 
tegutses üle 30 aasta väga edukalt 
ka Audru Karusloomakasvanduse 
külakapell “Audru Pillimehed“. 
Praegu juhendab ta vabatahtlikult 
eakate lauluklubi.

Kuni 80. eluaastani juhendas 
(kokku 10 aastat) ta veel naistant-
surühma Audru Naised. Kõik Helgi 
juhendatavad rühmad on alati osa-
lenud valla üritustel, Pärnumaa 
tantsupidudel ja ka noorte- ja üld-
tantsupidudel Tallinnas. Väga palju 
on käidud erinevatel festivalidel ka 
välismaal.

Alati särav, esinduslik ja väsi-
matu Helgi on juhendanud veel 
kõrges easki õpilaste kodu-uurimis-
töid, et piirkonna lugu saaks üles 
tähendatud. Helgi eestvedamisel 
on rahvani jõudnud juba mitu val-
lateemalist kalendrit, mis kajasta-
vad näiteks Audru mõisaga seotud 
ajaloolisi hooneid või sõnas ja pildis 
valla turismitalusid. Helgi on 2017. 
aastal ilmunud raamatu “Audru aas-
tad” kaasautor. Helgi teeb aastaid 
kaastööd ka vallalehele, kirjutades 
rubriiki „Ajaratta lood“. 

Helgi Roots on eeskujuks palju-
dele noortele ja vanadele, sest tema 
tarkus ja tegemised puudutavad nii 
lähedasi kui kaugeid. Ta on Audru 
valla vapimärgi kavaler ja Audru 
kultuuritegija 2006. ja 2018. aastal.

Armas Helgi, palju õnne tunnus-
tuse puhul!

Suvel hakkab linnaliinibuss sõitma 
läbi Valgeranna

Nagu eelmiselgi aastal, hakkab 
alates 13. juunist kuni 20. augus-
tini sõitma buss Valgeranda. Nr 
25 liiniga on võimalik sõita nii 
Pärnust, Papsaarest kui Audru 
alevikust Valgeranda, et muuta 
randa pääsemine hõlpsamaks 

kõigile soovijatele. Sellega seo-
ses lisandub suveperioodil pea-
tus Audru mõisa peahoone ette 
ja suvisel perioodil buss Käreda, 
Koti ja Kurgo peatuseid ei läbi. 
(KH)

Aasta õpetaja
Audru osavald ootab kandidaate 
Audru osavalla Aasta õpetaja ja 
lasteaiaõpetaja valimiseks.

Ettepanekuid saab esitada 5. 
juunini 2020.

Kandidaatide esitamise vor-

mid on leitavad veebilehel www.
audru.ee. 

Ettepanekud saata Audru osa-
vallakeskusele aadressil linnava-
litsus@parnu.ee või Pärna allee 7, 
88301 Audru alevik, Pärnu linn.

Audrus hakatakse planeerima 
keskväljakut

2015. aastal koostas MTÜ Lin-
nalabor Audru aleviku keskuse 
ruumikava projekti, mille käi-
gus intervjueeriti hulgaliselt 
kohalikke elanikke ning selgitati 
nende ootusi ja vajadusi seoses 
alevikukeskuse välja ehitami-
sega. Inimeste arvates puudus 
Audru alevikus sümboolne kesk-
punkt. 

Pärnu linnavalitsus otsustas 
välja kuulutada arhitektuurivõist-
luse, mille eesmärgiks on leida 
Audru aleviku keskosale ja selle 
mõjualale parim arhitektuurne 
ideelahendus. „Arhitektuurivõist-
luse tulemusel soovime leida kva-
liteetse ning kasutajasõbraliku 
avaliku ruumi lahenduse keskväl-
jaku näol, ühes kõige sinna juurde 
kuuluvaga,“ sõnas Audru osaval-
lakeskuse juhataja Priit Annus. 
„Lisaks keskväljakule ootame 
visiooni ka kultuurikeskust ja 

muuseum-raamatukogu ümb-
ritseva ala lahendamiseks ning 
rippsilla äärse Audru jõe kaldaala 
kasutamiseks,“ täpsustas Annus.

Keskväljaku ehitusega loode-
takse alustada järgmisel aastal. 
Võistlus korraldatakse arhitek-
tuuriprogrammi „Hea avalik 
ruum“ raames ja seda kureerib 
Eesti Arhitektide Liit. Ideekon-
kursi auhinnafondi suurus on 
15 000 eurot. Konkursile esita-
tud kavandeid hindab arhitek-
tuurivõistluse hindamiskomisjon, 
mida juhib Audru osavallakes-
kuse juhataja Priit Annus. Audru 
keskväljaku arhitektuurivõistlus 
algab riigihanke avaldamisega 
riigihangete registris ning idee-
kavandite esitamise tähtaeg on 
käesoleva aasta 1. juuli. Võistluse 
tulemused avalikustatakse hilje-
malt 16. augustiks. (KH)

Audru lauluväljaku pealtvaatajate 
alale antakse viimast lihvi

Audru lauluväljaku pealtvaata-
jate alal käivad ehitustööd, mille 
käigus kaetakse laululava tantsu-
platsi ees asuv pealtvaatajate ala 
murukiviga. Pealtvaatajate alale 
ja sellele suunduvale kõnniteele 
paigaldatakse kokku 820 ruut-
meetrit sillutiskivi.

„Pealtvaatajate ala välja ehita-
misega omandab Audru tuntuim 
vabaõhuürituste korraldamise 
paik lõplikult uue näo. Loodan, 
et suve lõpus saame kõiki kut-
suda siia Audru osavalla päevade 

puhul toimuvale kontserdile 
ja tantsuõhtule,“ sõnas Audru 
osavallakeskuse juhataja Priit 
Annus.

Nii 2017. aastal valminud 
Audru laululava kui ka sealse 
pealtvaatajate ala on projektee-
rinud osaühing PIN Arhitektid.

Sillutiskivi paigaldab osa-
ühing Kivivennad, tööd lähevad 
maksma pea 40 000 eurot.

Aprillikuu keskel startinud 
ehitustööde lõpptähtajaks on 
juuni algus. (KH)
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Planeeringu teade
Pärnu Linnavalitsus avaldab 
teadaande planeerimissea-
duse § 140 lõike 5 ja 139 lõike 
3 alusel.

Pärnu Linnavolikogu 
08.05.2020 otsusega nr 30 
tunnistati osaliselt kehte-
tuks Audru Vallavalitsuse 
13.01.2017 korraldusega nr 12 
kehtestatud “Papsaare külas 
Jõe kinnistu detailplaneering” 
Pajupera tee 1 kinnistu osas. 
Kõnesolev 10480 m² kinnistu 
asub Põllu tänava ja Audru jõe 
vahelisel alal.

Tänaseks on planeeringu 
kehtestamisega seatud ees-
märk realiseerimata - detail-
planeeringut ei ole Pajupera 
tee 1 osas asutud ellu viima 
ja ehitustegevusega ei ole 
krundil alustatud. Kinnistu 
arendaja on teatanud, et ei 
soovi kavandatud planeerin-
gulahendust ellu viia ja on 

avaldanud soovi detailpla-
neering osaliselt neile kuuluva 
kinnistu piires kehtetuks tun-
nistada. Detailplaneeringuga 
määratud ärimaad ei soovita 
kasutada sihtotstarbe koha-
selt, kuna selle ümber asuvad 
elamud, elamumaad ja sellises 
keskkonnas on väga keeruline 
äri või turismimajutusega 
tegeleda ning tema eesmärk 
on määrata katastriüksusele 
muu sihtotstarve, kui seda on 
ärimaa.

Kui detailplaneering on 
osaliselt kehtetuks tunnista-
tud, siis toimub nimetatud 
alal ehitustegevus vastavalt 
üldplaneeringu tingimustele.

Pärnu Linnavolikogu otsu-
sega saab tutvuda Pärnu linna 
veebilehel www.parnu.ee.

Merle Mõttus
planeeringute spetsialist

Hajaasustuse programmist 
taotles toetust rohkem inimesi 

kui mullu
Audru osavallas esitati Haja-
asustuse programmi raames 
58 taotlust kogumaksumusega 
213766 eurot.

Programmi abil saavad 
hajaasustusega piirkondade 
elanikud uuendada oma 
majapidamise joogiveevarus-
tust, paigaldada autonoomse 
elektrisüsteemi, rajada kana-
lisatsioonisüsteemi või aasta-
ringselt ligipääsetava juurde-
pääsutee. 

Tänavustest toetusetaot-
lustest enam kui pooled puu-
dutavad joogiveevarustusega 
seotud töid. Teised taotlused 
laekusid kas kanalisatsiooni-
süsteemi või juurdepääsutee 
rajamiseks. Ka 2019. aastal 
puudutas lõviosa toetuse soo-
videst just joogiveevarustu-
sega parendamisega seotud 

töid.
Järgmiseks vaatavad osa-

valdade projektijuhid kõik 
tänavu esitatud taotlused läbi. 
Kui mõne avalduse puhul ilm-
neb puudusi, antakse taotle-
jale võimalus vajakajäämiste 
kõrvaldamiseks. Seejärel 
läheb taotlus hindamisele.

Taotluse esitanutel tasub 
teada, et enne taotluste hin-
damist on hindamises osa-
levatel isikutel või kohaliku 
omavalitsuse esindajatel õigus 
tutvuda kohapeal taotleja ja 
kaastaotlejate majapidamise 
olukorra ja nende kitsaskoh-
tadega, mida soovitakse pro-
jektiga lahendada.

Hajaasustuse programmi 
toetuse saajad ja toetussum-
mad selguvad hiljemalt 15. 
juuliks. (KH) 

Audrus algab teede ehitamise 
hooaeg

Audru osavallas nelja aasta 
eest linnalise meetme raames 
alanud kergliiklusteede võr-
gustiku rajamine on jõudmas 
lõpusirgele – kui mullu valmis 
osavallas meetme „Linnapiir-
kondade jätkusuutlik areng“ 
toel 885-meetrine Uruste-
Põldeotsa kergliiklustee, siis 
tänavu rekonstrueeritakse 
meetmeraha abil Paisu tee.

Aud r u osaval las  on 
465-meetrise Paisu kergliik-
lustee uuendamine viimane 
osa Pärnu linna ühtsest kerg-
liiklusteede võrgustiku raja-
mise projektist.

„Tänu kergliiklusteede võr-
gustiku projektile on Audru 
nelja aasta peale kokku juurde 
saanud 6,8 kilomeetrit valgus-
tatud kergliiklusteid. Uued 
kergliiklusteed on muutnud 
liiklemise meie elanikele olu-
liselt turvalisemaks ja loonud 
lisaväärtusena võimaluse 
ohutuks tervisespordiks nii 

jalakäijatele, rulluisutajatele, 
rulasõitjatele, ratastooli ja 
tõukeratta kasutajatele kui ka 
jalgratturitele,“ märkis Audru 
osavallakeskuse juhataja Priit 
Annus.

Paisu kerg l i i k lus tee 
rekonstrueerib osaühing 
Nurme Teedeehitus. Ehitus-
tööde maksumus on 101 304 
eurot. Sellest summast 85% 
ehk 86 108 eurot moodustab 
Euroopa regionaalarengu 
fondi antav toetus, ülejäänu 
on Pärnu linna omaosalus.

Uus teelõik peaks val-
mis saama sügiseks. Lisaks 
on teostatud kruusateede 
remondihange, mille tulemu-
sena saavad uue kruusakatte 
Kamariku, Aisa, Tamme, 
Rindali, Kodasmaa-Kõlvarti, 
Tänava-Linnu, Nurga-Põlde 
ja Luubi tee. Töid teostab 
AS Eesti Teed ja kruusa lisa-
takse teedele 56 000 euro eest. 
(KH)

Valgeranna kaldakindlustus on valmis saanud
Valgeranna kaldakindlustuse ehitustööd 
on valmis saanud. Tormi poolt lõhutud 
kaldakindlustus taastati hanke võitnud 
OÜ ValiceCar poolt ja uude kaldakind-
lustusse lisati lisaks olemasolevatele üle 
700 m³ kive, mis veeti kokku Valge-
randa Koonga ja Pärnu-Jaagupi kandi 

põldudelt. „Uus kaldakindlustus on saa-
nud seeläbi oluliselt massiivsem ja tuge-
vam ning lisaks on rannale pääsemiseks 
ehitatud uus betoonist kaldtee,“ ütles 
osavallakeskuse juhataja Priit Annus. 
Tööde kogumaksumus oli 60 000 eurot 
ja töö teostas ehitaja väga kiiresti, mil-

lele aitas kaasa soodne mereveetaseme 
seis. Uuendatud said lisaks ka puidust 
teekatte ja rannakabiinide alune, peat-
selt peaks samas asuvas rannateenin-
duse hoones avatama ka kohvik ning 
oodata jääb ainult pikka ja kuuma suve. 
(KH)

Rahu rikkumisest ja naabrite häirimisest
Aeg-ajalt pöördutakse polit-
sei poole murega, et naaber-
korterist või kinnistult kos-
tab valju muusikat. Paljud 
on harjunud tegutsema nii, 
et taustal muusika mängib, 
naabrid aga eelistavad toi-
metada hoopis linnulaulu 
saatel.  Pahatihti ei kattu ka 
muusikaline maitse. Mõnele 
meeldib klassikaline muu-
sika, teisele alternatiivsem 
looming.

Kui soov on päevasel ajal 

kuulata oma lemmikmuusi-
kat nii valjult, et see kostub 
naabriteni ja võib neid häi-
rima hakata, tasub problee-
mide ennetamiseks naabri-
telt saada nõusolek. Vastasel 
juhul tuleb muusikat kuulata 
selliselt, et see naabriteni ei 
kostuks.

Öörahu rikkumise välja-
kutsetel käies juhib politsei 
esmalt korteri omaniku tähe-
lepanu sellele, et vali muu-
sika häirib naabrite öörahu. 

Enamasti pannakse muusika 
vaiksemaks või hoopis kinni. 
Vahel juhtub, et peale politsei 
lahkumist pannakse muusika 
uuesti valjult mängima. Sel-
lisel juhul saab politsei muu-
sikakeskuse, kui rikkumise 
vahendi, hoiule võtta.

Tuletan meelde, et vas-
tavalt korrakaitseseadusele 
on avalikus kohas keelatud 
tekitada teist isikut oluliselt 
häirivat müra või valguse-
fekte. Mujal kui avalikus 

kohas on ajavahemikus kell 
22.00 kuni 06.00, puhkepäe-
vale eelneval ööl kell 00.00 
kuni 07.00 keelatud tekitada 
kestvalt või korduvalt teist 
isikut oluliselt häirivat müra 
või valgusefekte.

Iga inimene on vaba kasu-
tama oma õigusi selliselt, 
et see ei takista teisel oma 
õigusi kasutamast.

Signe Laasi
piirkonnapolitseinik
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Ajaratta lood

Vana külalauliku laulud
Terre, terre eesti vennad
Terre armsad laulo sõbrad 
Terre mehed, terre naised
Terre rikkad, terre vaesed
Terre külla noored neiud
Terre punapalge poisid.
…
Kel on lust ja aeg tulge,
laulusid, mis tarvis kuulge.
Mis teil aja viiteks annan,
rõõmuks teie ette kannan,
Kurva meele lahutuseks
noorde laste rõõmustuseks
Martin Sohberg Võllas 
17-mal jaanuaril 1865.

Rahva hulgas olid populaarsed Mar-
tin Sohbergi luuletused. Tema „Eesti 
laulutoojates“, mida tutvustasime märt-
sikuu ajalehenumbris, ilmunud tekstid 
on levinud üle Eesti. Ehtsa külalauli-
kuna on Sohberg värsistanud isiklikke 
elamusi ja kohalikke sündmusi. Või-
matu on väita, kas on tegemist Soh-
bergi poolt rahvasuust kuuldu kirja-

panduga või on tema laulud rahvasuhu 
läinud. Sohberg on avaldanud olulisel 
määral ehtsaid regilaule. Tuntud lau-
lud on „Teretamine“ ja „Mari maias 
maasikale.“ Tõelise üllatusena on lau-
lude hulgas „Pilli tants“, mis kujutab 
üldtuntud labajalavalssi:

Vat lupsadi, luusangadi
Kõk kõpsadi, kuldkingadi!
Siht siiradi, lõbi viiradi,
Nak naeladi, pak paeladi...
 

Palju laule on kohalikest sündmus-
test.

Naabri Jaan oli naljaks
ja peretütar viisakas.
Elas valge kambri sees,
pööris ennast peegli ees. 
Narris Jaani naeristega…

Ma olen vana Pirsi Hans,
kui astun, viskan jalga pans,
küll kentsakas on minno jälg,

mul teine vilto – kohhe jalg. 

Laulus „Mis igas peres on“ lähtub 
Sohberg oma koduküla Soeva peredest. 

 
Tulge sõbrad, sate kuulda,
mis on igas perres leida.

Shobergi stiil on rahvalaulupärane 
ja oma aja maitselaadile vastav. Ta on 
elulähedane – tema laulude ainestik on 
võetud XIX sajandi teise poole küla-
elust. Ta laulab kosjadest, pulmadest, 
ehalkäimisest, külakaklustest, laata-
dest, külasimmanitest, kõrtsidest, ise-
enda elust. Tema lauludes on konkreet-
sed pildid reaalelust. Nii näemegi, et 
tema 252-st laulust on rahvasuhu läinud 
üsna suur arv.

Lauludega saab tutvuda Aruvälja 
raamatukogus ja Ülo Tedre raamatus 
„Martin Sohberg ja rahvalaul“ Tln. 
1999. 

Malle Kiis

Armas sündmus
Isolatsioonis olles on paljud 
meist pidanud loobuma ooda-
tud tähtpäevade tähistami-
sest või neid edasi lükkama. 
Kindlasti kaasas see tuju lan-
guse ja ängistustunde. Aga 
saab ka teisiti. Meie elurõõ-
mus Dora Kesper leidis või-
maluse pidada oma juubelit 
lausa 102 sõbra seltsis.

Dora Kesper: Sünnipäeva 
pidasin oma valmistatud 102 

Eesti rahvariides nukuga 
Audru jõe kaldal õide puh-
kevas koduaias, kus muusi-
kat tegi erinevas helistikus 
linnukoor ja  trummi põristas 
nokaplaginaga armunud noor 
kurepaar, kes saabus  pesasse 
esmakordselt Jüripäeval!

Palju õnne ja rõõmu meile 
väikestest, aga samas nii olu-
listest asjadest!

Sirje Suurevälja

Valgerand – suvitajad vs neljajalgsed sõbrad
Suvi on märkamatult 
kohale jõudnud ning nüüd 
viivad sammud järjest 
rohkem inimesi Valge-
randa vaba aega veetma, 
millest tulenevalt soovime 
meelde tuletada reegleid, 
mis kehtivad Valgerannas, 
et rannas käimine mööduks 
hästi. Tuletame loomasõp-
radele meelde, et alates 1. 
maist kuni 15. septembrini 
on Valgeranna suplusala 
ainult inimeste päralt. 
Koeri saab jooksutada ja 
ujutada alates Poldri pum-
bamajast läänepoole ning 
Andropoffi villast edasi 
minnes ca poole kilomeetri 
pärast idapoole (kaardil 
märgitud roheliselt). Valge-
ranna puhkealal ehk met-
saalal (kaardil märgitud 
sinise joonega) võib koer-
tega jalutada igal aastaajal.

Kus hobustega liikuda 
võib?

Hobustega võib liikuda 
väljaspool Valgeranna puh-

keala ning rannaalal, mis 
on kaardil märgitud rohe-
lisega. Hobustega viibi-
mine Valgeranna suplus- ja 
puhkealal on aastaringselt 
keelatud.

Kas koerad peavad 
olema rihmastatud?

Valgeranna puhkeala 
on avalik koht, kus liigub 
igal aastaajal palju inimesi. 
Arvestades, et Valgeranna 
tervise- või disc-golfira-
jad on niivõrd populaar-
sed tervisesportlaste seas, 
siis koerte vabastamine 
rihma otsast võib tekitada 
ebameeldivaid ja ohtlikke 
olukordi. Näiteks võib koer 
ära joosta või agressiiv-
seks muutuda, samuti võib 
välja lüüa instinkt kaitsta 
oma peremeest ja rünnata 
lähedale sattunud inimesi. 
Sellest tulenevalt ei ole 
lubatud koeri rihma otsast 
vabastada Valgeranna 
puhkealal (vaata täpsemalt 
kaardilt, kus koerte vabas-

tamine ei ole lubatud). Et 
koerad ikkagi joostud 
saaksid, võib suvisel ajal 
koeri lahti rihmastada 
rannaalal, mis on kaardil 
märgitud rohelisega. Kuid 
ka rohelisel alal peab koe-
rapidaja koera vabastami-
sel jälgima, et tema koer 
ei ohustaks teisi inimesi ja 
loomi. Siinkohal soovime 
rõhutada, et loomade all ei 
mõelda ainult teisi koeri, 
vaid ka hobuseid. Kuigi 
hobused on koertest tun-
duvalt suuremad, on nad 
küllaltki kartlikud loomad. 
Haukuv ja vabalt jooksev 
koer võib ohtu seada nii 
hobuse, ratsutaja kui ka 
koera enda. Koerapidaja 
peab oma koera kogu aeg 
jälgima ning vajaduse tek-
kimisel tuleb koheselt koer 
jalutusrihma külge kinni-
tada. 

Mootorsõidukid ei sobi 
Valgeranda

Valgerand on tunnista-

tud mitmeks kaitstavaks 
alaks – ühelt poolt Audru 
poldri looduskaitseala, 
teiselt poolt Valgeranna 
hoiuala, merelt aga Pärnu 
lahe hoiuala. Kaitstavate 
alade eesmärkideks on säi-
litada Valgeranna maastik, 
mis on tuntud oma kaunite 
valgete luidete poolest 
ning taastada ohustatud 
ja haruldaste linnuliikide 
elupaigad ning rändlindu-
dele sobivad peatumis- ja 
toitumisalad. Mootorsõi-
dukitega liiklemine Val-
geranna metsa- ja ranna-
alal lõhub aga maastikku 
ja taimestikku, seab ohtu 
lindude pesad ning tekkiv 
müra häirib lindude tava-
pärast elu. 

Hoiame koos Valge-
randa!

Elen Kuningas
keskkonna- ja 

heakorraspetsialist Audru pildis
Valgerannas on omale kohale 
tagasi saanud Armastuse 
ausammas. Suure tormi tõttu 
kaldalt merre uhutud kuju oli 
siiani hoiul ning nüüd, kui 
on valminud ka kaldakind-
lustus seati see omale kohale 
tagasi. Skulptor Rait Pärg ja 
kuju loomise eestvedaja Mati 
Sutt paigutasid kuju haljas-

tatud alale otse ranna ääres, 
kus külastajad seda hõlpsasti 
näha saavad. Lisaks paigal-
dati Valgeranna parklaserva 
Romantilise Rannatee val-
gustatud märk, mis annab 
aimu, et Audru asub Roman-
tilisel Rannateel ning ootab 
inimesi külastama kohalikke 
turismiettevõtteid. (KH)



Lk 4 Audru leht - Mai 2020

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

Tel. 505 9868

Õnnitleme 
vastsündinuid!
SAnDER MänniLAAn 29.03.2020
LunA nuRK 17.04.2020
ARton RoHuLA 30.04.2020
BRuno JAKoBSon 14.04.2020
KRiStiAn ALP 01.05.2020

Uruste Issanda Taevaminemise kirikus toimub laupäeval  
30. mail kell 10.00 liturgia.

Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirikus toimub 
pühapäeval 31. mail kell 10.00 liturgia.

Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirikus toimub 
pühapäeval 21. juunil kell 10.00 liturgia, kell 12.00 Jõõpre 
kalmistul üldine hingepalve, surnuaiapüha.
Info telefonidel:
Preester Agaton Paalberg 5384 1350, Helju Holm 5196 8992.

KIRIKUTEATED

„Värvid linna!“ kampaania 
aitab hooned värskesse 

värvikuube
Pärnu linnavalitsus kuu-
lutas välja „Värvid linna!“ 
kampaania. Avaldusi võe-
takse vastu 16. oktoobrini.

Värvikampaaniast, kus 
linnavalitsus toetab osaliselt 
hoone värviostuga seotud 
kulutusi, võivad osaleda kõik 
Pärnu linnas ja osavaldades 
ehitisi omavad füüsilised ja 
juriidilised isikud. Kampaa-
nias osalemiseks peab ehitise 
omanik esitama Pärnu linna-
valitsusele kirjaliku avalduse, 
millele on lisatud foto värvi-
tavast ehitisest. 

Kampaania tingimus-
tega ei piirata ega suunata 
osaleja eelistusi värvitoot-
jate ega edasimüüjate vali-
kul. Värviostul rakenduvad 

tavapärased, kaupluste ja 
edasimüüjate korraldatavad 
allahindlused, kliendikaardi 
soodustused jne. Linnava-
litsus hüvitab kampaaniast 
osalenud ja tähtajaks värvi-
mistööd lõpetanud isikule osa 
värviostuga seotud kuludest. 
Eraisikutele ja korteriühistu-
tele hüvitatakse 9-120 liitrise 
värvikoguse puhul 50 prot-
senti värvi maksumusest, 
suurema värvikoguse puhul 
on hüvitatav summa 40 prot-
senti värvi maksumusest, 
kuid mitte rohkem kui 2000 
eurot. Täpsemat infot kam-
paania kohta leiab Pärnu lin-
navalitsuse koduleheküljelt. 
(FB)

Korstnahunt OÜ teostab 
korstnapühkimisteenust.
Tel 515 5912 
email: korstnahunt@gmail.com
Litsents, korstnapühkija tase 4.

Audru SpordikeSkuS 
on tAAS AvAtud 

Spordikeskus on avatud sportimiseks 
esmaspäev – reede 15.00-21.30

laupäeval 10.30-20.00

SAunAd AvAtAkSe 1. JuuniL
Täpsema info sauna kasutamise reeglite 

kohta saab alates 1. juunist spordikeskuse 
administraatorilt telefonil 446 4036.

Vastavalt Eesti Vabariigi otsusele eriolukorrast 
väljumiseks kehtivad Audru Spordikeskuses 

järgmised reeglid:

• Haigusnähtudega inimesi ruumidesse 
ei lubata

• Igal pool tuleb järgida 2+2 reeglit
Kohapeal on olemas desinfitseerimisvahendid

Audru noortekeskuses toimuvad tegevused E–R 
Korraga saab noortekeskuses olla kümme noort ning 
paljud tegevused toimuvad õues. Soovitame riietuda 
vastavalt tegevusele. 
Registreerimine noortekeskuse tegevustele 
telefonil 5695 9860.

Koerte vaktsineerimine toimub 
sel aastal septembrikuus

Seoses Eestis pikalt kestnud 
eriolukorraga annab volitatud 
veterinaararst Mart Taggel 
teada, et Audru osavallas toi-
mub koerte ja kasside vaktsi-

neerimine sel aastal septemb-
rikuus. Täpsema edaspidise 
info leiate vallalehest ning ka 
koduleheküljelt. (KH)

Jõusaalis 
- saab korraga viibida kuni 8 inimest; 
- vahendite kasutamise järel peab iga 

kasutaja need ise ära desinfitseerima.

Spordisaalis 
- saab korraga viibida kuni 10 inimest;
- spordivahendite kasutamise järel peab 

iga kasutaja need ise ära desinfitseerima.

Riietusruumis
- saab korraga viibida kuni 3 inimest.

Squashi- ja lauatenniseruumis
- saab korraga viibida kuni 2 inimest.

Dušširuumis
- saab korraga viibida kuni 2 inimest.

Loodame mõistvale suhtumisele
 ja saame üheskoos viirusest võitu!




