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Kaunis kodu 2020
Audru osavald kuulutab
kodukaunistamise väärtustamiseks välja heakorrakonkursi Kaunis Kodu.
Kon k u r sil osalem isek s
palume teatada ülesse seatava
aia kontaktinfo meiliaadressile elen.kuningas@parnu.
ee või helistada telefonil 444
8177. Võimalusel lisada aadressile ka pererahva nimi ja
kontakttelefon. Kauni Kodu
konkursi kandidaate saab esitada kuni 15. juulini. Soovitame kandidaadi esitamisel
anda sellest teada ka kauni

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

Sotsiaaltransporditeenus
Alates 1. juunist 2020 korraldab sotsiaaltransporditeenust Pärnu linnas
ja maakonnas Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK).
Sotsiaaltransporti saavad kasutada Pärnu linna ja maakonna elanikud, kes on elukohajärgse omavalitsuse poolt suunatud PÜTK poolt

korraldatud sotsiaaltransporditeenusele. Audru osavallas elavad inimesed, kellel on vajalik kasutada sotsiaaltransporditeenust kui ka saada
infot teenuse kohta – palume võtta
ühendust osavalla sotsiaalkonsultandi Katrin Kaldaga tel 444 8176,
53027075, Katrin.kalda@parnu.ee.

Lavassaares Võidu tänaval asuvate
kuuride müük
Lavassaare alevis Võidu tn 10, 15 ja
17 kinnistutel asuvad kuurid, mis
on Pärnu linna omandis. Kuurid on
siiani olnud Lavassaare elanike kasutuses tasuta.
Kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks ei ole Pärnu linnal
neid kuure vaja ja linn on otsustanud
kuuriboksid müüa elanikele hinnaga
100 eurot üks boks. Kuuribokside
ostuhinnale lisandub notarilepingu
sõlmimise tasu ja riigilõiv kinnistamise eest.
Kuuriboksid müüakse kasutajatele kaasomandisse. Näiteks – kui
ühel kinnistul on kokku 12 boksi,
siis müüakse kinnistu soovijatele
ühisomandisse ning edaspidi peavad
omanikud ühiselt kandma hoone haldamis- ja remondikulud. Lähitulevi-

kus on vajal kuuride katused ühiselt
uuendada ja uksed korrastada.
Lavassaare Külaselts võtab kohapeal ühendust kuuride tänaste kasutajatega, et teada saada, kes boksi
osta soovivad. Kui mõni tänane
kuuriboksi kasutaja loobub boksi
ostmisest, on võimalus teistel soovijatel kuuriboksi omanikuks saada.
Kuuribokside ostusoovist
palume külaseltsile teada anda
hiljemalt 31. augustil 2020.
Digitaalselt allkirjastatud avaldus
saata e-posti aadressil merle.lillak@
gmail.com. Avalduse saab täita ka
Raba 3 asuvas külamajas, kus reedeti 16.00-18.00 on kohal külaseltsi
esindaja.
Lisainfot saab Merle Lillakult
telefonil 5343 2464.

Erateede kruusatoetuse saajad on selgunud
Audru osavalla elanikel oli võimalik
15. juunini esitada taotlusi erateedele
kruusa toetuse saamiseks. Eelarves
oli kavandatud Audru osavallas
eraldatava toetuse summaks 15 000
eurot, kuid taotluseid ei laekunud
kogu summa ulatuses. Kruusa eraldati 26-le taotlejale kokku 963 tonni
ja sellega saab parendatud 5,7 kilomeetrit erateid. Hanke tulemusena
osutus soodsaimaks kruusa hind OÜ
Nurme Teedeehituse Eassalu karjääris, kust on taotlejatel võimalik
kruus erateede parendamiseks saada.
Kruusa väljavedu ja teele laotamine
tuleb taotlejatel endal korraldada.
Kruusa laadimine Eassalu karjääris
tuleb eelnevalt kokku leppida OÜ
Nurme Teedeehituse logistika- ja
müügijuhi Kristjan Kasemetsaga (tel
502 9845, e-post kristjan@nurmeteedeehitus.ee). OÜ-lt Nurme Teede-

ehitus on võimalik tellida ka kruusa
vedu. Kruusa veo ja laotamise kulud
on taotlejate endi katta ning taotlejad
peavad kruusa veo teostama hiljemalt
käesoleva aasta 10. augustiks.
Erateede kruusatoetuse saajad
2020: Aare Lilleste 25 t, Aivar Leas
30 t, Anne Puusild 64 t, Anti Ojamaa
60 t, Ave Murd 10 t, Brandon Loorits
40 t, Evi Husu 30 t, Hannes Saat 30 t,
Heli Viedehof 40 t, Helve Järve 30 t,
Ivar Tegelmann 100 t, Jaanika Juurik
8 t, Kaur Kuura 20 t, Ljudmila Kovrigina 20 t, Marianne Piir 10 t, Mati
Uustalu 40 t, Meelis Sinijärv 16 t,
Mihkel Koos 25 t, Ninnas Toivo 60 t,
Ragne Kesküla 30 t, Signe Soomann
60 t, Tatjana Vorobjova 40 t, Urmas
Peterson 20 t, Valdor Telve 100 t,
Vladimir Kaelep 20 t, Ülo Tamm 35
t. Kokku 963 t.

Alanud on Paisu kergliiklustee ehitus. Jalakäijad ja jalgratturid
peavad ehitustööde ajal kasutama maanteed. Teed ehitab Nurme
Teedeehituse OÜ ning tee saab valmis augustis.

Pärnu Linnavalitsus avaldab
teadaande planeerimisseaduse
(PlanS) § 140 lõike 5 ja 139 lõike
3 alusel.
Pärnu Linnavolikogu 08.05.2020
otsusega nr 30 tunnistati osaliselt
kehtetuks 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 eesmärk realiseerimata – detailplaneeringut
ei ole Pajupera tee 1 osas asutud
ellu viima ja ehitustegevusega ei
ole krundil alustatud. Kinnistu
arendaja on teatanud, et ei soovi
kavandatud planeeringulahendust
ellu viia ja on avaldanud soovi
detailplaneering osaliselt neile
kuuluva kinnistu piires kehtetuks
tunnistada. Detailplaneeringuga
määratud ärimaad ei soovita kasutada sihtotstarbe kohaselt, 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 tunnistatud, siis toimub
nimetatud alal ehitustegevus vastavalt üldplaneeringu tingimustele.
Pärnu Linnavalitsus avaldab
teadaande planeerimisseaduse
(PlanS) § 139 lõike 3 alusel.
Pärnu Linnavalitsus teatab
Pärnu Linnavalitsuse 18.05.2020
korraldusega nr 321 kehtestati
Audru alevikus Raksipõllu detailplaneering. Detailplaneeringuala,
suurusega 22,79 ha, paikneb Audru
jõe ja Põllu tänava vahelisel alal,
hõlmab hoonestamata Raksipõllu,
Raksivahe, Raksiserva ja Raksijõe,
Raksiriba, Luige tee 8 kinnistuid.
Detailplaneeringuga soovitakse
osaliselt muuta Audru Vallavalitsuse poolt 27.06.2016 korraldusega

nr 248 kehtestatud, kuid realiseerimata Raksijõe kinnistul kehtivat
detailplaneeringut, asendades III
(puhkemajanduse) etapi puhkehoonete ehitusõiguse väikeelamute
ehitusõigusega. Planeeringuala
jagatakse 7 ridaelamumaa, 47
pereelamumaa, 20 kaksikelamumaa, 3 haljasala maa, 1 tehisveekogu maa ning 9 tee ja tänava maa
krundiks. Elamumaa krundile on
lubatud üks kuni kahekorruseline
põhihoone koos kahe kõrvalhoonega. Detailplaneering on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga
– maa-ala juhtotstarve on reserveeritud elamumaaks.
Pärnu Linnavalitsus avaldab
teadaande planeerimisseaduse
(PlanS) § 140 lõike 5 ja 139 lõike
3 alusel.
Pärnu Linnavolikogu 28.05.2020
otsusega nr 39 tunnistati kehtetuks
Audru Vallavolikogu 2. juuni 2011
otsusega nr 38 kehtestatud “Põldeotsa küla Kampli kinnistu detailplaneering”. Kõnesolev 7,28 ha
suurusega Detailplaneeringu ala
asub Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee
ja Audru poldri hoiuala vahelisel
alal.
Kampli kinnistu detailplaneeringu kehtestamisega seatud eesmärk on realiseerimata. Uus maa
omanik ei soovi planeeringut ellu
viia ja soovib katastriüksusi kasutada üldplaneeringu võimaluste
kohaselt, mida detailplaneering ei
võimalda. Kui detailplaneering on
kehtetuks tunnistatud, siis toimub
nimetatud alal ehitustegevus vastavalt üldplaneeringu tingimustele.
Pärnu Linnavalitsus avaldab
teadaande planeerimisseaduse
(PlanS) § 140 lõike 5 ja 139 lõike
3 alusel.
Pärnu Linnavolikogu 28.05.2020
otsusega nr 40 tunnistati osaliselt
kehtetuks Lavassaare Vallavolikogu 20. aprilli 2011 otsusega nr
9 kehtestatud Lavassaare alevis
Peedu kinnistu detailplaneering

Mäe tn 25 kinnistu osas. Kõnesolev 12391 m2 suurusega kinnistu
asub Mäe tänava ja Halinga metskonna metsa vahelisel alal. Detailplaneeringu kohaselt on Mäe tn 25
kinnistul tehtud maakorralduslikud
toimingud, valmis on ehitatud ühepereelamu. Maa omanik ei soovi
detailplaneeringut ellu viia, vaid
soovib kinnistut kasutada üldplaneeringu võimaluste kohaselt, mida
detailplaneering ei võimalda. Kui
detailplaneering on osaliselt kehtetuks tunnistatud, siis toimub nimetatud alal ehitustegevus vastavalt
üldplaneeringu tingimustele.
Pärnu Linnavalitsus teavitab
Luige kinnistu detailplaneeringu
avalikust väljapanekust.
Detailplaneeringu ala moodustab Papsaare külas hoonestatud Luige kinnistu (suurusega
5253 m² katastriüksuse tunnus
15904:003:0250), mis piirneb
Audru jõega ja asub Eliise tee
elamualade piirkonnas. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus
kuni 40 m² ja kuni 5 m kõrguse
abihoone (paadikuuri) ja 40 m²
nakkevõrkude puhastamise platsi
rajamiseks Audru jõe kaldast ca
4 m kaugusele. Detailplaneeringu
koostamisega muudetakse Audru
valla üldplaneeringu põhilahendust ehituskeeluvööndi vähendamise osas. Planeerimisseaduse §
87 alusel detailplneeringu eelnõu
avalik väljapanek toimub 19. juunist kuni 19. juulini 2020 Audru
osavallakeskuses tuba 13 tööpäeviti
kella 08.00 – 16.00 ja Pärnu linna
veebilehel www.parnu.ee . Avaliku
väljapaneku jooksul on igal isikul
õigus avaldada detailplaneeringu
kohta arvamust. Arvamused esitada
e-posti aadressil linnavalitsus@
parnu.ee või aadressil: Audru Osavallakeskus Pärna allee 7 Audru
alevik 88301.
Planeeringute dokumentidega
saab tutvuda Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee.

Võõrsil tuntum kui kodus
Jõõpre metsade ja põldude vahel
toimetava Edelsteini kivitehase
tooted on hinnatud sisustuselemendid Skandinaavias. Palaval
suvepäevalgi on uksed avatud ja
tootmine käib täisvõimsusel. Kord
looduskivi, siis jälle kvarts või
keraamika – materjalide valik on
väga lai. Spetsialistid, kes Edelsteinis kogu oma hinge panevad
parima tulemuse nimel nendesse
lõpuni viimistletud toodetesse, on
oma ala parimad. Tegelikult on nad
aastatega ise õppinud ja leiutanud
palju uusi võimalusi, kombates tehnilise võimalikkuse piire. Tänasel
päeval pole probleemiks ei vooklevad kivilained ega massiivsed
kolmedimensioonilised kujundid.
Näiteks Soomes hindavad sisearhitektid Edelsteini puhul seda, et
nende joonistatud tooted saavad
teostatud just täpselt nii, nagu ette
nähtud ja mis neil meeles mõlkus.
Toodete puhul on terviku nägemine
kõige olulisem.
Sel aastal on Soomes Glorian
koti ajakirjas kahel korral tutvustatud interjööre, kus Edelsteini

valmistatud tooted on eksponeeritud. Jaanuaris avaldati keraamikast
toodetud köögi ja juuninumbris on
valgest kvartsist tasapinnast valamuga pildid.
Kui teid kõnetavad samuti erilised kivilahendused või soovite

võimaluste kohta täpsemalt teada,
siis võite võtta ühendust telefonil
+372 5012563. Edelsteini koduleht
on www.edelstein.ee ja parimaid
pilte inspiratsiooniks leiab Instagramist edelstein_nextlevel.
Merle Laidro
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Aasta õpilane

Väikelapsed Audru osavallakeskuses
Laupäeval, 20. juunil kogunesid Audru osavallakeskuse saali käesoleval aastal
sündinud väikelepsed koos
vanematega. Pidulikule
sündmusele oli kutsutud:
Marie Selberg ja Rain
Reinson poeg Lukasega,
Kristen Alunurm ja Stefani Nimtšuk tütar Roosiga, Koidu Killing ja Ingar
Põltsam tütar Lennaga,
Andra Vaima ja Reimo
Saal poeg Jarekiga, Helje
ja Ardo Rokk poeg Ran-

deriga, Karoliine Keres ja
Marek Põder poeg Kevin
Mathiasega, Kerli Juurikas ja Harri Järvan poeg
Hubertiga, Raine Kuningas ja Egert Miljan poeg
Rasmusega, Katrina Saat
ja Andres Mathisen tütar
Martaga, Annegrethe ja
Marvin Alp poeg Kristianiga, Marilis Edvand
ja Mikk Mathisen poeg
Kaareliga, Moonika Leinasaar ja Eero Naisson
poeg Mirkoga, Kätlin Kirs

ja Alar Kuura tütar HannaMariaga, Kristi Lindmäe
ja Marek Ende tütar Kleeriga, Triin Üts ja Uve Järv
poeg Brenekiga, Janika
Säde ja Risto Prins poeg
Jasperiga.
Väikelastele ja nende
vanematele esinesid Audru
osavallakogu aseesimees
Jõõpre Kooli direktor Mati
Sutt, Audru Lasteaia direktor Jekaterina Kuru ja
allakirjutanu. Mati Sutt ja
infospetsialist-registripidaja

Maigi Reepalu andsid lastevanematele lapse nimega
Audru osavalla vapi kujutisega hõbelusika, õnnitluskaarti ja lilled.
Pidulikust sündmusest
osavõtjatele esinesid meeleolukate lauludega Audru
Kooli õpilased õpetaja Tiia
Tamme juhendamisel.
Palju õnne!

Varasuvel tehakse koolides
kokkuvõtteid ja tunnustatakse tublimaid. Ka Pärnu
linnavalitsus premeeris
parimaid.
Aasta õpilase tiitlile esitati
hulgaliselt kandidaate ning
on suur heameel, et Aasta
huvitegevuse parima aunimetus ja 200eurone preemia
määrati Jõõpre Kooli õpilasele Andrias Sepale.
Andrias Sepp osaleb juba
neli aastat Pärnu Purjespordi
koolis, treeningutel käib 4-5
korda nädalas. Andrias on
töökas, sihikindel, sõbralik ja rõõmsameelne poiss.
Treeningutesse suhtub väga
tõsiselt, tal on ka väga toetav pere. Tänu spordile on
ta väga palju reisinud ja
sellest johtuvalt on ka tema
silmaring lai. Andrias on
koolis hästi aktiivne: ta on

õpilasesinduse liige, aitab
kooliüritusi läbi viia, on
ääretult algatusvõimeline,
osaleb meeleldi kooli- ja
klassivälistel üritustel, on
hea huumorimeelega ja alati
positiivne. Õppeedukus on
hea, õpib usinalt ka laagrites
olles. Nii kooli direktoril kui
klassijuhatajal jätkub selle
poisi kohta ainult kiidusõnu.
Andriast on tunnustatud
ka Pärnu linna Aasta parima
noorsportlase ning Pärnu
linna Audru osavalla Aasta
parima noorsportlase tiitliga.
Nüüd siis lisandus veel ka
Pärnu Aasta huvitegevuse
parima tiitel.
Kuna Andrias on alles 6.
klassi õpilane, siis kuuleme
tema tulevastest tiitlitest
kindlasti veel edaspidigi.
Palju õnne! (KH)

Peep Tarre
Audru Lastekaitse
Ühingu juhatuse liige

Päästeamet on algatanud kampaania:
FOTOJAHT „MÄRKA VEEOHTU!“
Fotojahile on oodatud fotod
koos lugudega ohtlikest kohtadest, kus võivad juhtuda
veeõnnetused või uppumissurmad.
• Osalema on oodatud kõik
huvilised. Igas päästepiirkonnas antakse välja auhinnad
kahes vanusegrupis: kuni
18-aastased ja üle 18-aastased.
• Tööde esitamise tähtaeg
on 16. august 2020.
• Fotosid koos sinna juurde
kuuluvate selgitavate tekstidega ootame e-posti aadressile markaveeohtu@rescue.
ee, kirja teemareale märgi
„Fotojaht“ ja maakond, kus
pilt tehtud on.
• Fotojahi tingimused ja
täiendav info Päästeameti
kodulehelt /veeohutus.ee/
markaveeohtu.
Fotojahi teema on veega
seonduvate ohtude märkamine ja seeläbi õnnetuste
ennetamine. Fotojahile on
oodatud fotod ohtlikest

KOHTADEST, kus võivad
juhtuda veeõnnetused või
uppumissurmad. Näiteks
on kodude läheduses tiigid,
ujumiskohad, veega täitunud
kraavid, katmata kaevud,
katkised purded jne. Samuti
võiks tähelepanu pöörata ka
kõikidele teistele veekogudele
nagu karjäärid, järved, jõed,
meri, rabalaukad ja muud,
mis võivad saatuslikuks
osutuda. Fotojahi auhindade
saajaid teavitatakse personaalselt ning nende nimed
avaldatakse Päästeameti
Facebook´i lehel. Foto edastamisega nõustub osaleja kampaaniatingimuste ja isikuandmete (nimi, e-posti aadress)
töötlemisega auhinnamängu
läbiviimise eesmärgil. Loosimine toimub 25. augustil.
Pildile püütud eriti ohtlike
olukordade puhul reageerib
piirkondlik ennetusbüroo ja
püüab leida koos koostööpartneritega võimaluse ohuolukorra lahendamiseks.

Andrias Sepp

Usinad malevlased tegid
heakorratöid Jõõpres ja
Lavassaares

Ajaratta lood

Eesti suurimal maasikapõllul korjas saaki kakssada inimest
Osaühingu Audru Mõis maasikapõllul, mis oma 9,2 hektariga on Eesti suurim, korjas
eile marju 200 inimest. Päeva
saagiks loodeti 8 tonni, põllu
kogusaagiks 50 tonni.
Maasikapõllul ringkäiku
tegevad Audru Mõisa juhataja Vahur Tamm ja nõukogu
esimees Ragnar Matsalu
selgitasid ühistu strateegiat:
riski hajutamiseks tegeldakse
mitme tootmisharuga.
Maasikakasvatusega alustati 1993. aastal 0,3 hektaril.
Tänavu annab esimest saaki

eelmisel kevadel istutatud
põhipõld. Koostööpartner ja
saagi ostja firma Saarioinen
on soovitanud tehnoloogiat ja
sorte ning jaganud nõuandeid
kuni selleni, kuidas ja miks
nädala 20 parimat korjajat
premeerida.
Erinevate põldude mullaproove analüüsiti Soomes
ja nii valiti välja sobivaima
pinnasega maa. Taimed
toodi Räpina lähedalt Pühajõe talust. Käsitsi istutatakse,
pannakse põhk ümber taimede ja korjatakse saak.

Vagude ajamine, väetamine,
umbrohu ja väätide hävitamine tehakse tehnika abil.
Sageli on kohal (korjamise
ajal aga pidevalt) Saarioineni
spetsialist. Sorte kasvatatakse
rangelt lahus. Maasikad veetakse külmhoonesse, enne
külmutamist pestakse. Pärast
töötlustsüklit Soomes jõuab
mari meie poelettidel tagasi
jogurtis, želeena jne.
„Muidugi võiks siin töödelda, aga selleks pole me
suutelised. Oleme väga rahul,
et meil on saagile ostja,“ ütle-

sid ühistujuhid.
Suurimad korjajad on
linna ja Audru valla inimesed, neist pidevamad töötegijad on Mati Suti organiseeritud õpilasmaleva neli rühma.
Parimate töötulemuste loetelu
algab Audru noormehe Ando
Siitami 100 kilost päevas.
Milvi Maamees on kirjutanud päevateema loo ajalehes
Pärnu Postimees 12. juulil
1997.
Vanu lehti luges
Tiiu Jalakas
Audru muuseumist

Jõõpre Kooli malevarühm
tegi sellel suvel erinevaid
heakorratöid Jõõpre külas,
rahvamaja ümbruses ning
Lavassaares. Kahe nädala
jooksul korrastati parke ja
teeääri, tehti erinevaid haljastus- ja värvimistöid, näiteks
värviti üle pakendikonteinerid. Eelmise aasta malevlaste
käe läbi uue ilme saanud
Jõõpre bussipeatuses tehti
pisemaid värviparandustöid, selle aasta malevlaste
kingitusena kogukonnale
said valmis pingid Jõõpre
kergliiklusteele.
Lisaks taskuraha teenimisele ja uute tööalaste
oskuste omandamisele said

malevlased veeta ühiselt
aega grilli- ja kokkamisõhtutel ning seltskonnamänge
mängides. Juuli alguses on
kõigil malevlastel võimalus
osaleda Valgerannas toimuval Pärnumaa Õpilasmaleva
kokkutulekul, kus kohtutakse teiste maakonna malevarühmadega, et teineteisega
spordis ja taidluses sõbralikult mõõtu võtta ning uusi
tuttavaid leida.
Malevlaste rühmajuhiks
oli Jõõpre Kooli õpetaja Reeli
Jantson ja tööülesandeid
vahendasid Audru osavallast
Elen Kuningas ning koolidirektor Mati Sutt.
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Eriolukorrast sündinud kingitus
Audru Kooli juures avati
discgolf irada. Kettagolf
ehk discgolf on mäng, mille
eesmärgiks on visata lendav
ketas võimalikult väheste
visetega spetsiaalsesse korvi.
Seda mängitakse enam kui
40 riigis üle maailma ja harrastus on muutunud väga
populaarseks ka Eestis. On
ääretult vahva, et nüüd pole
vaja Audru rahval enam seda
mängu mängima sõita Pärnusse või teisele poole linna.
Aga kuidas see rada siia
tekkis? Seda küsime Audru
Kooli majandusjuhilt Kuldev
Suitsult, kes on selle projekti
eestvedaja, hing ja teostaja.
Kust sai idee alguse?
Kuldev Suits: Kõik sai
alguse sellest, et noorte
huvitegevuse toetussüsteemi
kaudu saime koolile discgolfi
korvid. Kooli direktori Peep
Eenraidi eestvedamisel alustasime väljaku planeerimist.
Pole ju mõtet neid korve
vaid mõnel päeval staadionile vedada, vahvast liikumisvõimalusest võiksid osa
saada kõik huvilised ja seda
igal endale sobival ajal. Kõigepealt tuli analüüsida, et
kuhu väljakut rajada nii, et
see ei takistaks muid tegevusi. Lõpuks sai välja valitud
üsna ulmeline koht – koolitagune katlamaja piirav võssakasvanud ala, kus olid vanad
õli täis tsisternid, eterniidija betoonpostide hunnikud,
mahajäetud kasvuhooned ja
muu praht. Alustasime talgupäevadega, kus lõid kaasa
kooli juhtkonna liikmed ja
mõned lapsevanemad. Prügi
tuli kokku 15 tonni! Nii tabasime kaht kärbest ühe hoobiga
– heakord + golfirada. Likvideeritud sai palju ohtlikku
ja silmariivavat. Kõike päris
ise ka ei jõudnud teha. Nii sai
võsalõikamise teenus tellitud.

Aga koroonakriisi ajal olime
taas kooli töötajatega ala korrastamas, niitmas ja puhastamas. Ja sai aina ilusam.
Kes ettevõtmist rahastas?
KS: Eraldi rahastust polnudki. Pidime hakkama
saama kooli ja isiklike vahenditega. Suuresti baseerus ettevõtmine entusiasmil. Veidike
kasutasime ka osavalla abi.
Raja projekt sai tellitud firmast Discgolf ja see vastab
kõikidele nõuetele, kuna
on spetsialistide tehtud.
Ka viske alade kunstmuru
suutsime välja ajada, õnnestus hankida juba kasutatut. Uue eest oleks pidanud
juba maksma ja mitte vähe.
Mulle antigi asja organiseerides suhteliselt lahtised
käed. Kooli direktor usaldas
ja laskis toimetada. Tore on
oma kätega midagi teha, et
osa koduvallast saaks puhtamaks ja asjalikumaks.
Kes hakkab rada haldama?
KS: Rada jääb kooli hal-

dusesse. Kasutame isiklikke
vahendeid (võsasaag, trimmer
jne), sest koolil neid ju pole.
Pead ikka suur discgolfi
armastaja olema, et nii
palju oma aega ja energiat
sellesse projekti panustad?
KS: Mulle see spordiala
meeldib, aga eriti suur harrastaja ma pole. Olen paar korda
lapsega Jõulumäel mängimas
käinud. Eelkõige paelub mind
võimalus midagi käegakatsutavat ära teha. Ja veel meeldis mulle selle ettevõtmise
juures kõige rohkem hoopis
vast see, et nüüd on lastel
ka tõeliselt uhke ja kõrge
kelgumägi. Nimelt hoiustas
TREV kavandatava raja alal
pinnast. Selle äravedamine
oleks taas nõudnud kulutusi,
aga tulime hoopis ideele see
lihtsalt kokku lükata. Nii jäid
liigsed kulutused ja tööd tegemata ja sündis midagi uut ja
uhket. Loodame, et ilmataat
ikka ka nüüd toetab ja meie
kelgumäele tasuta lund eraldab.

Pärnu randa tuleb taas „Hoia merd!“ kampaania
tegevustelk
Pernova hariduskeskus teeb 2.
juulil algust igasuvise „Hoia
merd!“ teavituskampaaniaga,
millega juhitakse inimeste
tähelepanu Läänemerega seotud keskkonnaprobleemidele.
Nagu varasematel aastatel,
püstitab hariduskeskus sel
suvelgi Pärnu keskranda telgi,
kus kõik huvilised saavad
terve juulikuu igal neljapäeval
ja reedel kell 15-18 lüüa kaasa
„Hoia merd“ tegevustes.
Telgis saab näiteks osaleda
erinevates keskkonnaalastes
mängudes, joonistada, meisterdada ning teha elulisi katseid alates õlireostuse likvideerimisest kuni mikroplasti
kogumiseni.
Kampaaniatelgi jutunurgas
on igal nädalal kõneks erinevad loodusega seotud teemad:

kui juuli esimesel nädalal
tuleb juttu puudest ja põõsastest, siis järgnevatel nädalatel
on kõneks Läänemere elustik,
elu rannaniidul, looma- ja
taimeriigi isad ja pojad ning
mereprügi.
Kuna kampaaniatelgi tegevused sobivad igas vanuses
lastele ja täiskasvanutele,
tasub kõigil, kes juulinädalatel
suvepealinna randa satuvad,
„Hoia merd!“ telgist vähemalt
korra kindlasti läbi astuda.
Pernova hariduskeskuse
teavituskampaania „Hoia
merd“ sai alguse viis aastat
tagasi kannustatuna murest
meie Läänemere-äärsete
ranna-alade ja parkide pärast,
mida suviti väisavad tuhanded
sise- ja välisturistid.
Kampaania soovib panna

külastajad kaasa mõtlema,
kuidas vähendada oma keskkonna-jalajälge nii lokaalsel
kui globaalsel tasemel ja suunata rannaliste tähelepanu
keskkonnale, kuhu nad on
tulnud aega veetma, puhkama
ja rannamõnusid nautima.
Lisaks Pärnule on Pernova hariduskeskus käinud
kampaaniatelgiga Tallinna ja
Kuressaare randades. „Hoia
merd!“ teavituskampaaniast
on aastate jooksul saanud osa
üle 410 000 inimese.
Kesk kon nasõbrali ke
haridustegevuste konkursil
Keskkonnakäpp pälvis “Hoia
merd!” kampaania tänavu
tiitlid „Kogukonna kaasaja
2020“ ja „Rahvalemmik
2020“.

Kes on rajale oodatud?
KS: Kõik. Ja rahvast juba
ka käib. Augustis plaanime
Audru Kooli õpetajatele
üht meeskonnatöö koolitust
discgolfi raames ja siis sügisel
juba klassiti õpilastega. Pääs
rajale on tasuta, ainult kettad
peavad omal kaasas olema.
Elementaarne on ka enese
järel koristamine kui midagi
juhtub taskust välja pudenema või vahepeal veepudel
tühjaks saab. Autod tuleks
jätta kindlasti parklasse, aga
veel mõistlikum oleks ju tulla
hoopiski jala mööda kergliiklusteid. Meeles tasuks pidada
ka seda, et kui ketas lendab
üle kraavi, tuleks sellele järele
minnes meeles pidada, et siis
ollakse juba kellegi isiklikul
territooriumil või aiamaal ja
seda austada.
Lõpetuseks küsimus hoopis n.ö teisest ooperist. Kas
Belgia või Eesti?
KS: Ikka Eesti. Töötasin
tõepoolest 15 aastat majandusalajuhatajana majas pealkirjaga Eesti esindus Euroopa
Liidu juu res, aga ü hel
momendil tundus, et see maja
on nüüd valmis ja hing igatses
uusi väljakutseid. Sealne töö
muutus liialt rutiinseks. Nii
saigi kandideeritud Audru
Kooli majandusjuhiks ja
nüüdseks olegi siin toimetamas. Tuleviku tahame oma
perega ikka Eestiga siduda.
Päris kaua on juba Belgia ja
Eesti vahet pendeldatud. Aeg
on jääda paikseks.
Aga kus su kodu siis
praegu on?
KS: Kodumaa on Eesti,
kodu on alati Audrus olnud,
aga kodutunne on ikka seal,
kus on mu pere.
Aitäh ja jõudu raja haldamisel ning palju häid uusi
ideid!
Sirje Suurevälja

Seoses puhkustega
on Audru apteek
suletud:
13.–26. juuli
17.–30. august

Õnnitleme
vastsündinuid!
Tel. 505 9868

RASMUS MILJAN
HUBERT JÄRVAN
KEVIN MATHIAS PõDER
OLIVER LINDER
RANDER ROKK
LUNA KULDSAAR,
JASMIIN KUKK
AMI ARIANA PALM
LUKAS REINSON
GREN GRüNTHAL
JAREK SAAL
ROOSI ALUNURM
JASPER PRINS
ANNELA MÄEKIVI

14.05.2020
14.05.2020
23.05.2020
12.05.2020
14.05.2020
04.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
28.05.2020
18.05.2020
15.05.2020
24.05.2020
25.05.2020
05.05.2020

KIRIKUTEATED
Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirikus toimub
laupäeval 18.07.2020 kell 10.00 liturgia.
Uruste Issanda Taevaminemise kirikus toimub pühapäeval
19.07.2020 kell 10.00 liturgia.
Kell 12.00 Uruste kalmistul üldine hingepalve. Surnuaiapüha.Info
telefonidel:
Preester Agaton Paalberg 5384 1350, Helju Holm 5196 8992.

Audru Spordikeskuse
LAHTioLekuAJAd JuuLiS ja AuGuSTiS
SpordikeSkuS

SAun

E–N
R
L–P

E–N
R
L–P

15.00–21.30
15.00–20.00
SULETUD

16.00–21.00
15.00–19.30
SULETUD

Lisainfo: 446 4036

Kutsuga kõndima – kotike kaasa
Ajalehe toimetuse poole on
pöördunud tervislikku eluviisi harrastavad osavallaelanikud, kes naudivad jalutuskäike ja jooksusamme meie
kergliiklusteedel. Heameel
nende teede olemasolust on
suur, aga nüüd on neil kulgejail ka väike mure. Nimelt
jalutavad paljud inimesed
koos koertega ja mitte kõik

ei viitsi kutsude poolt maha
jäetud “patareisid” teedelt ja
nende veertelt ära koristada.
Palve koerteomanikele –
kandke ikka taskus kilekotte
ja võtke palun kutsude väljaheited endaga kaasa! Keegi
ei taha ju sinna sisse astuda
ja hunnikute vahel hüpelda
pole just ka eriti meeldiv ega
esteetiline. (KH)

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

