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Pärnu linn ootab kandidaate kultuuri aastapreemiatele
Pärnu linnavalitsus kutsub
kandideerima linna kultuuri
aastapreemiatele. Preemiatega tunnustatakse nende
Pärnus tegutsevate või Pärnuga seotud loovisikute ja
kultuurikorraldajate tööd,
kelle looming ja kõrgetasemeline korraldustegevus
on käesoleval aastal andnud
palju juurde nii Pärnu kui
kogu Eesti kultuurielule.
Linn annab välja kaks
kultuuri aastapreemiat –
loomingu- ja korraldajapreemia. Mõlema preemia
rahaliseks väärtuseks on
2000 eurot.
Loomingupreemia on
mõeldud autorile või interpreedile (või ka kollektii-

vile), kelle looming on sel
aastal oluliselt rikastanud
nii Pärnu kui kogu riigi
kultuurielu. Korraldajapreemia saab kultuurikorraldaja
(isik, kollektiiv, selts või
ühendus), kelle korraldatud
sündmus on tänavu märkimisväärselt rikastanud
Pärnu kultuurikeskkonda
ja tõstnud Pärnu mainet
kultuurilinnana.
Pärnu abilinnapea Varje
Tipp kutsub loomeinimeste
panust märkama ja tunnustama. Kultuuritegevus on
abilinnapea sõnul alati oluline, kuid sel aastal väärib
loomerahva tegevus tänu ja
tunnustust veel eriti.
Aastapreemiatele võivad

kandidaate esitada füüsilised ja juriidilised isikud
ning isikute ühendused.
Põhjend at ud t aotlused
palume panna teele hiljemalt 10. novembriks.
Kõige mugavam ja kiirem on esitada taotlust
Pärnu linna veebilehel oleva
vormi kaudu, aga taotluse
võib ka saata e-posti aadressil linnavalitsus@parnu.
ee või postiaadressil SuurSepa 16, 80098 Pärnu linn,
Pärnu linn.
Kultuuripreemiate saajad valib seitsmeliikmeline
komisjon, kuhu kuuluvad
Pärnu linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistuse
juhataja Andrus Haugas,

ajalehe Pärnu Postimees
k ult uu r itoimet aja A nu
Jürisson, Tartu ülikooli
Pärnu kolledži sotsiaaltöö
lektor Valter Parve, Pärnu
kontserdimaja direktor
Marika Pärk, Pärnu Koidula gümnaasiumi õppejuht
ja teatrikriitik Ille Rohtlaan
ning Pärnu kunstide kooli
direktor Kristel Kallau.
Komisjoni juhib abilinnapea Varje Tipp.
2018. aastal pälvis korraldaja preemia Audr u
Kultuuri- ja Spordikeskuse
direktor Jekaterina Eensalu
vabaõhulavastuse “Saja-aastane öö” idee, korraldamise
ja elluviimise eest.
(KH)
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Teadmiseks eakatele
Seoses SARS-CoV-2 viiruse
võimaliku leviku ohuga sellel
aastal Audru osavallas eakate
aastalõpupidu ei toimu. Jälgime koroonaviiruse levikut,

hoiame end ja lähedasi. Loodame järgmisel aastal taas
kohtuda!
Peep Tarre

Paisu kergliiklustee
on valmis saanud
Septembri lõpus jõudsid
lõpule Audru alevikus asuva
Paisu kergliiklustee rekonstrueerimistööd. Valminud tee
on ehitatud sillutiskivist, mis
sobitub hästi Audru aleviku
ajaloolise miljööga. Tööde
käigus rekonstrueeriti Uruste
oja pais koos sillapiiretega ja

paigaldati uued istepingid,
prügikastid ja rattahoidjad.
Ehituse peatöövõtja oli Nurme
Teedeehituse OÜ ja kergliiklustee kogumaksumus oli
veidi üle 100 000 euro.
Priit Annus
Audru osavallakeskuse
juhataja

Vallaleht peab olema oma inimeste nägu
Sattusin lehetegijaks kümmekond aastat tagasi siis,
kui Audru vallavalitsusse
arendusspetsialistiks tööle
asusin. Info kõikvõimalikest projektidest ja käimasolevatest ehitustest-arendustest jooksis igapäevaselt
mu lauanurgale ning ajalehe
veergudele jõudsid neist pea
kõik. Tundsin, et vallaleht
oli tol ajal just see kanal,
mida mööda info inimesteni
viia nii, et igaüks teaks, mis
koduvallas sündimas on ja
sellest aktiivselt osa saaks.
Nüüd aga annan oma lehetegemise teatepulga üle

noorele kolleegile Liisile.
Usun, et järgmine kümme
aastat saab Kodustele Häältele olema sama viljakas ja
uuendusmeelne ning ikka
oma valla rahva nägu.
Selle kümne aasta jooksul vahetas leht nime ning
elas üle kaks haldusreformi.
Tuleviku Nimel lehest sai
inimeste endi hääletamise
tulemusel uuesti Kodused
Hääled – ajalooliselt oli leht
seda nime ka juba varem
kandnud. Esimese haldusreformiga, kui Audruga
ühines Lavassaare rahvas,
saime me juurde aktiivseid

vallaelanikke, kes kohe ka
lehe väga omaks võtsid.
Viimast haldusrefor mi
mäletavad veel kõik. Vallaleht jätkas ikka oma aktiivset ilmumist.
Minu mõtetes algab vallaleht memmest külatänaval, kes postkasti juures
igakuist vallalehte ootab.
Usun, et meie külades elab
nii mõnigi inimene, kes
vallalehti alles hoiab ning
kodukandi ajaloona säilitab. Leht on ju ajast aega
kajastanud külaseltside
saamise- ja edulugusid,
laste koolide ja lasteae-

dade lõpetamisi ning vallast
sirgunud tublide inimeste
tegemisi. Ja et mitte unustada ka varasemaid aegu,
on juba pea kümme aastat
igakuiselt meie lehes ilmunud nurgake Ajaratta lood,
kus muuseumi naised väsimatult meie esiisade lugusid kajastanud on. Sellist
ajalugu nagu vallalehes ei
talleta ükski üleriiklik ega
ka maakondlik infokandja.
Soovin Kodustele Häältele pikka iga, aktiivseid
kaaskirjutajaid ja oma
nägu!
Maris Moorits

Audru ajalehe uus peatoimetaja
Tere, kõik Audru osavalla inimesed!
Olen üsna kindel, et enamus teist mind
veel ei tunne. Olen pärit Pärnust, minu
põlised juured on Torist. Nüüdseks on
elu mind pärast ülikooliõpinguid tagasi
Pärnumaale toonud, aga teise kanti –
Audrusse. Olen lõpetanud 2014. aastal
Pärnu Hansagümnaasiumi ning pärast
seda asusin õppima TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiasse huvijuhi ja loovtegevuseõpetaja erialal, kuid kooli lõpetasin 2020. aastal hoopis teatrikunsti
visuaaltehnoloogia erialal.
Õpingute ajal olen osalenud paljudes
erinevates erialastes ja muidu loomingulistes projektides. Enda jaoks olulisemateks pean TÜ VKA rahvuslikku
moelavastust “OmaMood 2017”, mille
kujundajaks ma olin, MTÜ Taarka Pärimusteatri suvelavastust “Vanahunt”
Setomaal – olin butafoor ja projektijuhi
assistent ja EV 102. aastapäeva presidendi vastuvõttu – olin kunstitiimi liige.

Sel suvel olin kuu aega Võrus, MTÜ
Müüdud Naer suvelavastuse “Jaanituli”
kunstniku assistent.
Praeguseks olen ringiga tagasi jõudnud huvijuhtimise juurde – nimelt töö-

tan armsas Jõõpre Koolis huvijuhina,
lisaks juhendan butafooriaringi ja
õpetan 1. klassile inglise keelt. Usun,
et ei ole mõtet vastu võidelda sellele,
mida elu pakub ning olen veendumusel, et võimalustest tuleb kinni haarata.
Kirjutamine ei ole mulle samuti võõras, huvi olen selle vastu alati tundnud
ning gümnaasiumi ajal tegelesin kirjutamisega päris hoogsalt. Uudishimu
ja oskus eristada olulist ebaolulisest on
mind terve elu saatnud. Usun, et need
on olulised komponendid uues ametis.
Nüüdsest on minu koduks Audru
ning usun, et Audru osavalla ajalehe
toimetamine ja oluliste uudiste edastamine kohalikele inimestele on üks väga
hea võimalus panustada kodukohta ning
kasvatada kodukohatunnet. Kui te mind
näete, siis tervitame julgelt!
Viljakat koostööd soovides
Liis Künnapas

Kas teadsid, et …
Aud r u Kult uu r i kesk us,
Audru Spordikeskus ja Audru
Muuseum on juriidiliselt üks
asutus?
Ühise nimetajaga Audru
Kultuuri- ja Spordikeskus
loodi Pärnu Linnavolikogu
määrusega juba 1. septembril
2018. aastal. Sellest hetkest
kuuluvad ühise nimetaja alla
kultuurikeskus, spordikeskus
ja muuseum. Varasemalt olid
need Audru vallavalitsuse
struktuuris, kuid peale ühinemist oli mõeldamatu, et
neid hakatakse majandama
Pärnu Linnavalitsuse struktuurina. Selleks loodigi üks

laiapõhjalisem allasutus, et
tegevust saaks planeerida ja
korraldada Audrus kohapeal.
Tänaseks on uude süsteemi
sisse elatud ja tundub, et see
otsus on end igati õigustanud.
Valminud on ka uus ühine
kodulehekülg https://kultuur.
audru.ee/, mis kajastab kõigi
kolme tegevusi. Vaata, mida
Audru kultuurikeskusel,
spordikeskusel ja muuseumil
pakkuda on. Ehk leiad Sinagi
tee meie juurde, kui Sa seda
veel teinud ei ole.
Jekaterina Eensalu
Audru Kultuuri- ja
Spordikeskuse direktor

Audru muuseumi varahoidja
selgub peagi
Audru muuseumi varahoidja ametikohale laekus
35 kandidaadi avaldused.
Konkurss veel käib. Loodame, et muuseum leiab

lähiajal väärilise mantlipärija, kes jätkaks Helgi
Rootsi ja Tiiu Jalakase siiani
tehtud südamega tööd.
(KH)

Meeldetuletus pimedal ajal
Tuletame meelde, et pimedal
ajal on jalakäijatele helkuri
kandmine kohustuslik. Kinnita helkur sõiduteepoolsele

küljele põlve kõrgusele. Mida
rohkem helkureid, seda turvalisem. Ohutut liiklemist!
Pärnu politseijaoskond
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Teekatete uuendamine Pärnus
ja osavaldades jätkub
Pärnu linnavalitsus uuendab
Pärnus ja tema osavaldades
teekatteid veel ligi miljoni
euro eest, suurem osa töödest
tehakse ära sügisel, osavaldade teede pindamised jäävad kevadesse.
Linnavalitsus korraldas
teekatete ehitus- ja pindamistöödeks riigihanke, mille
võitis keskuslinnas AS TREF
Nord ning Audru, Paikuse ja
Tõstamaa osavallas AS Eesti
Teed. Teetööde eeldatav algus
on selle aasta oktoobris, riigihanke tingimuste kohaselt
peavad need Pärnus olema
lõppenud novembri keskel.
Sama tähtaeg on osavaldade
teekatete aluste ehitamisel,

pindamise võib lõpetada 1.
juuniks.
Aud r u os ava l la s on
kavas uuendada erinevaid
lõike Merepiiga teel, Ringi,
Tööstuse ja Kalda tänaval,
Ääremetsa ja Meremetsa
teel, Meremetsa põigus,
Kullimänniku teel, Jõõpre
Kooli teel, Murru-Mütsi teel,
Rebase teel, Oksa tänaval,
Linnamäe, Endla ja Tammeoja teel, Ahaste põik teel,
Tormi, Pärna, Tuule ja Langu
teel. Tööde maht on ligi
51 728 ruutmeetrit ja need
lähevad maksma 155 272
eurot.
(KH)

Linnavara võõrandamine
otsustuskorras Võidu tn 15
Lavassaares
Lavassaare alevis Võidu tn
15 asuval kinnistul paiknevas hoones on 12 kuuriboksi,
mis on antud ümberkaudsete
elamute korterite omanike
kasutusse. Hoone, kus kuuriboksid paiknevad, hakkab
amortiseeruma. Kuuribokside kasutajad on huvitatud
kuuride kasutusõiguse jätkumisest. Kuna on huvi kuuribokside jätkuva kasutamise
vastu, ei ole õige kinnistut
võõrandada avalikul enampakkumisel. Otstarbekas on
müüa kinnistu kuuribokside
kasutajate kaasomandisse.
Kuuribokside kasutajad on
esitanud avalduse kuuriboksi

ostmiseks. MTÜ Lavassaare
Külaselts soovib omandada
kolme kuuriboksi, neist
kahte kasutas selts ka seni,
kuid täiendavalt soovitakse
omandada kuuriboks nr 5,
mida praegune kasutaja osta
ei soovi.
Linnavalitsus otsustas
võõrandada Võidu tn 15
kinnistu (üldpind 426 m²)
hinnaga 1200 eurot Lavassaare Külaseltsi ja elanike
kaasomandisse. Iga 1/12 mõttelist osa kinnistust ja sellel
paiknevast hoonest müüakse
hinnaga 100 eurot.
(KH)

Unistada tuleb suurelt
Kui ma 2016. aastal Audru
Vallavalitsusse kultuuri- ja
noorsootöö spetsialistiks
tööle tulin, oli minu esimeseks missiooniks luua Audrusse noortekeskus. Juba
sama aasta lõpus avasime
kultuurikeskuse ühes pisikeses ruumis noortetoa. Üsna
kiiresti sai selgeks, et see
ruum jääb noortele kitsaks
ning tuli ette võtta suuremad ehitustööd. 2017. aasta
lõpus said noored endale
kultuurikeskuse pimedast
baariruumist valgusküllase
ja kaasaegne noortekeskuse.
Tänaseks koordineerib Audru
noortekeskuse tööd Pärnu
Noorte Vabaajakeskus ning
noortega tegelevad oma ala
professionaalid. Eks see on
ka põhjus, miks noortele
meeldib seal oma vaba aega
veeta. Seal on inimesed, kes
neid ootavad ja on seal ainult
nende päralt.
Aga unistada tuleb ju suurelt! Ja ega ma oma mõtet nö
päris noortekeskusest pole
maha matnud. Kultuurikeskuse üks osa majast, kus

kunagi olid korterid, seisab
juba aastaid tühjana ning
sinna mahuks ideaalselt kõik
ruumid, mida päris noortekeskus vajaks – ringiruum,
mänguruum, kööginurk ehk
isegi bändiruum. Seal saaks
olema piisavalt ruumi, et igas
vanuses noortel oleks seal
mõnus tegutseda.
Esimene samm suure unistuse poole on astutud. Selle
aasta lõpuks peaks valmima
projekt, mis saab olema aluseks kunagise noortekeskuse
ehitusele. Projekteerijaks on
arhitekt Britt Vaher Control
AB OÜ-st. Kuna tegemist
on muinsuskaitse all oleva
objektiga, siis kõiki mõtteid
ja ideid tuleb korralikult kaaluda ja vajadusel kooskõlastada.
Praegu on küll vara öelda,
millal uus noortekeskus valmis saab, kuid loodame, et
ehitamiseni jõuame lähiaastatel.
Jekaterina Eensalu
Audru Kultuuri- ja
Spordikeskuse direktor

Audru ohtlike jäätmete kogumispunktist
Audru ohtlike jäätmete
kogumispunkt asub Audru
spordihoone lähedal, täpsemalt aadressil Pärna allee
5b, Audru alevik, Pärnu
linn. Audru osavalla elanikud saavad piiratud koguses Audru ohtlike jäätmete
kogumispunktis TASUTA
üle anda AINULT ohtlikke
ning elektri- ja elektroonikajäätmeid. Ettevõtetest
pärinevaid jäätmeid kogumispunktis vastu ei võeta.
Jäätmed palume kogumispunkti viia ainult lahtiolekuaegadel kolmapäev kell
15.00-18.00 ja laupäev
kell 10.00-13.00. Kogumispunkti ümbrusesse on jäätmete ladustamine keelatud.
Edaspidi palume paigutada
ohtlikud jäätmed merekonteinerisse ning elektri- ja
elektroonikajäätmed merekonteineri taga asuvasse
ruumi.
Mis on ohtlikud
jäätmed ja elektri- ja
elektroonikaseadmed?

Ohtlikud jäätmed on toksilised või keskkonnaohtlikud
ained ja materjalid, mis põhjustavad või võivad põhjustada ohtu nii inimesele kui
keskkonnale. Märksõnad,
mis nimetatud jäätmeliigiga seonduvad on tuleohtlik, plahvatusohtlik, ärritav,
mürgine.
Ohtlikud jäätmed on:
akud, patareid, aegunud
ravimid, värvi-, liimi-, lakija lahustijäätmed, õlijäätmed ja õlifiltrid, kemikaalid, taimekaitsevahendid,
tulekustutid, elavhõbeda
kraadiklaasid, pestitsiidid
ja väetised, ohtlike ainetega
saastunud pakendid, päevavalguslambid.
Elektroonikajäätmed
on: külmkapid, televiisorid,
elektripliidid, arvutid, printerid, telefonid, tolmuimejad,
pesumasinad, föönid, rösterid, elektroonilised mängu-

asjad, elektrilised tööriistad,
boilerid, mikserid jms.
Patareide, ravimite ja
elektroonikajäätmete
teistest üleandmisvõimalustest.

Et patareide, ravimite ning
elektri- ja elektroonikaseadmete üleandmine oleks
veelgi mugavam siis tutvustame, kus ja mis tingimustel
neist veel vabaneda saab.
Jäätmeseadusest tulenevalt
on patareide tootjad kohustatud kasutatud patareid tasuta
tagasi võtma müügikohtade
kaudu. Sellest tulenevalt
peavad kõik patareide müügikohad (kauplused, kioskid)
tasuta tagasi võtma kasutatud patareid sõltumata sellest, kas ostetakse uusi patareisid või mitte.
Kui soovite osta kauplusest elektri- ja elektroonikaseadmeid (näiteks televiisor,
külmkapp, raadio jms) on
kauplus kohustatud vana
samalaadse seadme vastu
võtma ehk 1:1 tagasi võtma.
Kauplus ei tohi keelduda uue
seadme ostmisel vana samalaadse seadme vastuvõtmisest. Juhul, kui uue seadme
ostmisel vana seadet kohe
kaasas ei ole, võib kauplus
keelduda selle vastuvõtmisest hiljem.
Vanad ravimid saab lisaks
jäätmepunktile üle anda ka
kõigisse apteekidesse, kuna
apteekidel on kohustus elanikelt kõlbmatud ravimid vastu
võtta ja suunata hävitamisele. Tuleb muidugi meeles
pidada seda, et apteekidel ei
ole kohustus vastu võtta teisi
jäätmeid nagu toidulisandid, loodustooted, neid võib
koguda koos muude koduste
olmejäätmetega või ohtlike
komponentide olemasolul
koguda eraldi ja viia ohtlike
jäätmete kogumispunkti.
Milliseid jäätmeid
kindlasti EI TOHI Audru

Siin pildil on ainuke jääde, mis sobib Audru kogumispunkti toomiseks tagaplaanil olev valge ventilaator.
Teised jäätmed oleks tulnud viia käitlemiseks kas Paikre
Sorteerimisjaama, Lavassaare jäätmepunkti, Kõima
vanarehvide kogumispunkti (rehvid) või pakendikonteinerisse (pakendid).

kogumispunkti juurde
tuua?

Liiga sageli tuuakse Audru
ohtlike jäätmete kogumispunkti juurde jäätmeid,
mis ei ole ei elektroonikaseade ega ka ohtlik jääde.
Siinkohal toon välja halvad
variandid, milliseid jäätmeid
ikka kogumispunkti juurde
sokutatakse ning kuhu neid
edaspidi viia tuleks. Kogumispunkti alal on ka videovalve, nii, et kõik, mis kogumispunkti juurde tuuakse, ka
jäädvustatakse. Kõige enam
tuuakse suurjäätmeid, näiteks madratsid, aiamööbel,
dušikabiini osad, vaibad,
kraanikausid, WC-potid jne,
see nimekiri veniks meeletult pikaks, kui panna kirja
kõik, mida kogumispunkti
ukse tagant pidevalt leidnud
oleme. Õige koht suurjäätmete üleandmiseks on Paikre
Sorteerimisjaam või Lavassaare jäätmejaam. Peale erinevate suurjäätmete tuuakse
kogumispunkti juurde ka
näiteks kolmeliitriseid purke
või muid pakendijäätmeid
(näiteks penoplast, mis on
olnud kodutehnika ümber),
need palume edaspidi viia
pakendikonteineritesse.
Hiljuti toodi kogumispunkti

juurde ka rehve, mida saab
tasuta ära anda näiteks
Kõima vanarehvide kogumispunktis (Keskuse tee
8), Lavassaare jäätmejaamas (8 tk). Paikre Sorteerimisjaamas toimub rehvide
üleandmine tasu eest. Ehitusjäätmed saab samuti tasu
eest üle anda Paikre Sorteerimisjaama või Lavassaare
jäätmejaama.
Jäätmekogumispunktid
ja -kohad:

* Lavassaare jäätmejaam
asub Biopuhasti kinnistul
Lavassaares ja on avatud
iga L 9-13.
* Kõima vanarehvide kogumispunkt asub aadressil
Keskuse tee 8, Kõima
küla.
* Paikre Sorteerimisjaam
asub aadressil Raba 39,
Pärnu linn ning on avatud E-R 8-18; L 10-14 ja
P 10-12.
Rohkem infot vastuvõetavate jäätmete, hinnakirja ja
vastuvõtu tingimuste kohta
leiate Pärnu linna ja Paikre
kodulehelt.
Elen Kuningas
Keskkonna- ja
heakorraspetsialist

Puuetega inimesed saavad Pärnumaal tasuta hambaravi
Eelmisel aastal laiendas haigekassa tasuta hambaravi
võimalusi füüsiliste ja vaimsete puuetega inimestele, kes
ise ei suuda oma suuhügieeni
eest hoolt kanda. Nende inimeste hambaravi eest tasub
haigekassa kogu ulatuses
ehk hambaid saab tasuta
ravida kogu elu. Tasuta hambaravi ei saa kõik puuetega
inimesed. Nimelt on seatud
kindlad kriteeriumid, millele
inimese terviseseisund peab
vastama, et ta saaks tasuta
hambaravi.
Eriarsti või perearsti otsusega saavad tasuta hambaravi need puuetega inimesed,
kes ei suuda ise oma suuhügieeni eest hoolt kanda
ja seda ka mitte kõrvalisel
juhendamisel. Nende hulka

kuuluvad näiteks inimesed,
kellel on sügav vaimupuue,
intellektipuue, dementsus,
autismispektri häire või
muud psüühilised kõrvalekalded. Samuti need, kes on
halvatud, ilma käteta või haigustega, millega kaasnevad
käte liigutushäired (nt Parkinsoni tõbi, raskekujuline
tantstõbi).
Vajadusel määrab raviarst
(mitte hambaarst) inimesele
õiguse tasuta hambaraviks,
sh narkoosis tehtavaks hambaraviks ja teeb tervise infosüsteemi vajaliku märkme.
Sealt jõuab info ka riigiportaali eesti.ee. Kui patsiendil on riigiportaalis nähtav
eluaegse hambaravi vajadus,
võib vastuvõtuaja broneerimiseks pöörduda hambaarsti

poole.
Tähele tuleb panna seda,
et tasuta vastuvõtuaja saab
broneerida vaid selle hambaarsti juurde, kellel on
haigekassaga leping ja kes
pakub hambaravi puuetega
inimestele. Kindlasti tuleb
välja tuua, millal inimene
viimati hambaarsti juures
käis ja millised on olnud eelnevad kogemused. Näiteks ei
saa lamavat inimest tavalises
hambaravi kabinetis reeglina
ravida ja seda tuleb teha hoopis haiglas.
Pärnus pakuvad puuetega
inimestele haigekassa toel
tasuta hambaravi: Tammsaare Hambaravi OÜ, DRR
Hambaravi OÜ, Hambaravi
Piret Rossner OÜ, Hambaravi Raili Koiksoon OÜ,

Hansa Hambakliinik OÜ,
Kalmer Lepiku Hambaravi
OÜ, Lembi Sõro Hambaravi
OÜ, MyDoc OÜ, Periodent
OÜ. Audrus osutab puuetega
inimestele tasuta hambaravi
Tammsaare Hambakliinik
OÜ. Kontaktid leiate https://
www.haigekassa.ee/hambaravi-partnerid.
Juhul kui puuetega inimese kliinikusse toimetamiseks on vaja kasutada
invatransporti, siis tuleks
ühendust võtta kohaliku vallavalitsuse sotsiaaltöötajaga,
kes aitab seda organiseerida.
Vivika Tamra
Haigekassa
peaspetsialist
Avalike suhete ja tervise
edenduse osakond
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Lindi Lasteaed-Algkooli väikesed merebioloogid teevad teadust
8. oktoobri hommikul sõitis
kogu Lindi kool Merelaiu
Puhkekülla, et koos Jüri
Tensoniga uurida meres
leiduvat elu. Edasi jaotati
lapsed gruppidesse ja hakati
tegutsema. Ühed läksid kahvadega vee äärde ja üritasid
sealt elu leida, teine rühm
tutvus tiigi elustikuga ja
kolmas seltskond hakkas
õngitsema. Kõik lapsed said
kaasa lüüa igas tegevuses ja
lõppkokkuvõttes oli saagiks
mitmeid erinevaid kalu (üks
neist kahvaga püütud), vesikirpe, putukate vastseid ja
imepeeneid ussikesi. Kõik
leiud pandi erinevatesse
pudelitesse ja Jüri lubas
neid säilitada, et edaspidi
kehvema ilma korral oleks
materjali, mida uurida.
Saime veel teada ja näha,
kuidas määrata vee pH taset.
Maret Kampus
3. klassi klassiõpetaja
ja merebioloogiaringi
juhendaja

Lindi Lasteaed-Algkool on
armas kalurikülakool, kus
juba 2010. aastast on toimunud merebioloogiaõpe merebioloog Jüri Tensoni juhendamisel. Esimesel kahel
aastal saime toetust KIKist
ning alates 2017. aastast
saame merebioloogiaringi
jätkata tänu huvihariduse
ja huvitegevuse riiklikule
toetusele. Merebioloogia
tund toimub koolis üks kord
nädalas.

Meie õpilased on osalenud
kolm aastat järjest Marine
Litteri programmis, mille
käigus kogutakse andmeid
reostuse kohta Valgeranna
rannaribal. Peale programmi
lõppu jätkasime sama tegevust ning kõik tulemused on
graafiliselt tabelis. Tabelid
on toredad ja aitavad paremini tajuda olukorda, kuid
veel olulisem on laste keskkonnateadlikum märkamine
ja käitumine.

Lindi lasteaialapsed saavad samuti nakatatud merebioloogiaga, et kooli tulles
juba alusteadmiste pagasile
toetudes olulisemaid uuringuid ja avastusi teha. Oluline
sündmus on “räimepäev”,
mille käigus tuuakse räim
otse kaluripaadist, roogitakse
ja küpsetatakse ning lõpetuseks ka kõik ära süüakse.
Veel paarkümmend aastat tagasi oli enamus Lindi
kooli õpilastest kalurite
peredest, kuid kahjuks on
nüüdseks katkenud traditsioon olla kalurikülas kaluripere ja paljud õpilased on
pärit peredest, kus tööle
minnakse linna. Sellepärast
me siis tunnemegi vastutust
taastada laste ja perede teadlikkus mereasukatest ning
tõsta loodusteadlikkust oma
kodukohas.

des Kristiina Ehiniga pärast
võistlust, andis ta noortele
omapoolse tagasiside. Evelini
kohta ütles ta, et selline tõsine
ühiskonnakriitiline luule on
noore inimese puhul tavatu,
kuid näha on, et tüdruk teab,
millest räägib. Grete puhul
hindas ta mängulisust ja
helgust, Kadi kohta märkis,
et tema seest purskub luule
loomulikult.
Kalju Lepik (1920–1999)
oli eesti luuletaja, kes elas
suure osa oma elust paguluses Rootsis. Ta on avaldanud
13 luulekogu, neli valikkogu.
Luule kõrval on ta kirjutanud
ka proosat. Lepiku luule põhimotiiv on kodumaaigatsus,
kuid luulest ei puudu ka satiir

ja põnevad keelemängud.
Samal nädalal saavutas
Oskar Kuldsaar Pärnu linna
ettelugemisvõistlusel koha
kolme parema seas. Teda

juhendas õpetaja Sirje Mölder.
Pille Raudla-Loode
Audru Kooli eesti keele
ja kirjanduse õpetaja

Ajaratta lood

Parimatele kuuluvad muusikakingid
Kokkuvõtteid sotsialistlikust võistlusest
tehakse kaks korda aastas – poolaasta
ja aasta töötulemuste põhjal. Majandite vahelises sotsialistlikus võistluses
arvestatakse peale tootmisalaste näitajate ka veel heakorrastust ja tootmiskultuuri, kultuuri- ja sporditööd. Kuna
ETKVL Audru Karusloomakasvandusel
on erinev tootmissuund, siis pole võimalik karusloomakasvatajatel regiooni
sotsialistlikku võistlusse lülituda.
Kutsealadel võistlevad omavahel
lüpsjad, noorkarjatalitajad, nuumseaja emisetalitajad. Mehhanisaatorite
sotsialistlik võistlus toimub kolmes
masinaklassis (T-150K ja K-700, MTZ,
väiketraktorid).
Eelmise aasta töötulemiste põhjal
tunnistati parimaks lüpsjaks Leida
Sutt Audru sovhoosist, kes sai igalt
lehmalt keskmiselt 5369 kg piima.
Emisetalitajaist oli parim Maimu
Meidra „Kalevipoja“ kolhoosist,
mehhanisaatoritest Kalju Pilliroog ja
Johannes Hansberg. Suurfarmidest
osutus regioonis parimaks Jõõpre

Maailmakoristuspäeval said
osaleda kõik Eesti koolid.
Osalenud koolide vahel loositakse oktoobris Ariadne,
NOËPi ja Pluuto ühiskontsert.
Meie kooli õpilased koristasid kooli ümbrust ja kergliiklustee ümbrust, mis viib
koolimaja juurest bussipeatusteni, sh bussipeatused.
Lisaks koristasime Jõõpre
küla majade vahelt, lastemänguväljakut. Kõige suurem
murekoht on suitsukonid ja

muu väikeprügi (pudelikorgid, kiletükid, kommipaberid jne), mida leidub kahjuks
väga palju. Kõige huvitavam
leid oli katkine tõukeratas,
mille leidis 5. klassi õpilane.
Märkame igapäevaelus
prügi rohkem ning anname
igaüks oma panuse, et muuta
loodus ja igasugune keskkond, mis meid ümbritseb,
puhtamaks!
Liis Künnapas

Ulla Orgusaar
Lindi Lasteaed-Algkooli
direktor

Audru noori saatis luulevõistlusel edu
10. oktoobril toimunud Kalju
Lepiku luulevõistlusel said
Audru Kooli noored luuletajad kolmikvõidu: 6. klassi
õpilased Kadi Mumme ja
Grete Leas jäid I–II kohta
jagama ning 9. klassi õpilane
Evelin Mets saavutas nende
järel III koha. Nende juhendaja on õpetaja Pille RaudlaLoode.
Kalju Lepiku luulevõistlus toimus sel aastal 18.
korda ning seekord kuulusid žüriisse Jaanus Vaiksoo,
Kristiina Ehin, Tiina Põldoja,
Janika Kronberg ja Jüri Kaugerand. Osalejad pidid viie
minuti jooksul kandma ette
varem avaldamata omaloomingulisi luuletusi. Vestel-

Jõõpre Kool võttis osa
maailmakoristuspäeva
kampaaniast

suurfarm (3676 kg piima lehma kohta).
Peale selle on organiseeritud sotsialistlik võistlus igal kevadel. Siin on
probleemiks, et kolme majandi kohta
tuleb üle 200 mehhanisaatori ning kokkuvõtete tegemine ja võitja leidmine
polegi nii lihtne.
Regiooni eesrindlaste ja parimate
austamisel on hea võimalus kasutada
šeffide – Eesti Raadio muusikasaadete
toimetuse abi. Leping raadiomeestega
sõlmiti 1980. aasta märtsis. Regiooni
šefid on abiks soovikontsertidega. Meeleolukad ühised ettevõtmised aitavad
sisustada töötajate vaba aega, ja eks ole
toredaks kingiks ka see, kui lisaks
regiooni parimatele omistatud vimplitele ja aukirjadele kõlavad eesrindlaste
soovitud muusikapalad.
Saagiring Audru regioonis.
Ajaleht „Pärnu Kommunist“
6. aprill 1983
Vana ajalehte luges
Tiiu Jalakas
Audru muuseumist

Sadakond peret pole veel linnalt
koolitoetust taotlenud
Pärnu linnavalitsus tuletab
1. klassi laste vanematele
meelde, et linn maksab esimese klassi lastele koolitoetust, mis on 100 eurot lapse
kohta.
6. oktoobri seisuga on
sel sügisel Pärnus kooliteed
alustanud 562 lapsest saanud
toetuse kätte 444 esimese
klassi last. Septembrikuu
jooksul välja makstud toetuse
kogusumma on 44 400 eurot.
Praegu on menetluses veel 16
taotlust, kuid enam kui saja
lapse eest on taotlused veel
laekumata.
Õigus koolitoetusele on
Pärnu koolides esimesse
klassi mineval lapsel ja tema
vanemal, eestkostjal või hoolduspere vanemal, kui nende
elukoht on rahvastikure-

gistri järgi Pärnu linn (linn
kui omavalitsus). See tähendab, et nii lapse üks vanem,
eestkostja või hoolduspere
vanem kui kooliminev laps
peavad olema lapse koolimineku aasta 1. jaanuari seisuga
ning ka toetuse taotlemise ajal
Pärnu linna elanikud.
Koolitoetust makstakse ka
erakoolide õpilastele.
Toetuse saamiseks tuleb
esitada taotlus e-keskkonnas
ARNO.
Käimasoleval õppeaastal
1. klassi läinud laste eest saab
koolitoetuse taotlusi esitada
veel oktoobris, novembris ja
detsembris. Toetused makstakse välja iga kuu pärast 20.
kuupäeva.
(KH)

„Koidulauliku valgel“
Audru osavalla koolidele
JÕÕPRE RAHVAMAJAS
neljapäeval, 19. novembril kl 11.00
„Koidulauliku valgel” toimub üleriigiliselt
juba 24. korda. See on noorte etlejate
konkurss.
Traditsiooniks on saanud, et konkursil
esitavad 1.-9. klassi õpilased lisaks Koidula
loomepärandile ka teiste autorite loomingut. Sel
aastal on kaasautoriks Triin Soomets. Osavalla
etluskonkursiks valisime 1.-4. klassile autoriks Heiki
Vilepi, kes tähistas sel aastal 60. sünnipäeva. Üks
žüriiliimetest on Heiki Vilep isiklikult ning lastel on
kohapealt võimalik soetada autori teoseid.

Helle Kirsi
Jõõpre Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja
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Kaunis kodu algab koduõuest
Selleaastase Audru osavalla
konkursi “Kaunis kodu”
võitis korterelamute grupis
hoone aadressil Lihula mnt
14 ehk õpetajate maja nagu
seda rahvasuus kutsutakse.
Ja põhjendatult. Elavad selles majas ju inimesed, kellest
enamik töötab kohalikus või
teistes Pärnu koolides.
Nüüd selgus tõsiasi, et võit
toodi koju ka Pärnu linna
samasisuliselt konkursilt.
Arvestades Pärnu suurust
pindalalt – Tõstamaa veerelt
Paikuse ääreni - on ju tegemist ühe Euroopa suurima
linnaga ja autasu seda arvestades ülivägev. Kuidas aga
tulemuseni jõuti?
Kõigepealt loodi korteriühistu Maa Sool - nii ju
pedagooge kutsutakse. Sellele
järgnes julge mõte võtta laenu
ja maja renoveerida. Kui sellega ka ühele poole saadi ja
maja pilkupüüdvaks ümber
ehitati, järgnes iluaia istutamine ja lillepeenrate laiendamine. Eelnevalt olid juba
paigaldatud istepingid ja liivakastist lilleaed kujundatud.
Millised raskused elanikke

sel teel aga saatsid ja kuidas
kauni kodu tiitliteni jõuda,
seda küsime korteriühistu
esimehelt pr Kai Orastelt.
Mis motiveeris korteriühistut looma ja maja renoveerima?
Kai Oraste: Pigem oli see
vajadus. Kuna maja elanikel
tekkis võimalus oma korterid
välja osta, siis jäime nn peremeheta. Seni sai alati valla
poole pöörduda, nüüd oli
vaja ise hakata peremeheks
ja oma maja haldama. Ja eks
igaüks tahab ju, et tema kodu
oleks ilus.
Milliste raskustega tuli
rinda pista? Mida tuleks
kindlasti arvestada, kui
samad plaanid päevakorras?
KO: Kõige esimene töö on
registreerida Korteriühistu.
Siis oli vaja võtta pangast
laenu, sest meil endal ei
olnud piisavalt ressursse. Et
laenu saada, oli vaja terve
rida dokumente täita, korraldada maja koosolekuid, saada
elanike nõusolek jm. Mitu
korda käisin pangas pabereid
ümber tegemas ja paranda-

mas. Edasi läksin seda teed,
et otsisin meile projektijuhi
Meelis Kaljumäe, kes aitas
edasi toimetada. Tema tegi
kolmele firmale maja renoveerimiseks pakkumise ja
meie ühistu koosolek valis
vähempakkuja välja. Natukene läksime esimese projektiga alt. Nimelt tahtsime

hiljem maja rõdudele panna
klaasid ette. Ja siis läks uute
pakkumiste ja hindadega jälle
aega. See luksus tegi projekti
küll natukene kallimaks, aga
see on seda ka väärt.
Kes renoveerimist teostas
ja kuidas võib kvaliteediga
rahule jääda?
KO: Tööd teostas Meri-

lux Ehitus. Mina jäin rahule.
Saime koos arutada ja rääkida, kuidas on parem ja ilusam. Projektiväliselt vahetasime ka vihmaveetorud ja
lisasime veel üht-teist, et maja
kenam välja näeks.
Kuidas sujus koostöö
majaelanikega?
KO: Ma arvan, et ikka
hästi. Oleme ju aastaid ühes
majas elanud ja tunneme
üksteist. Võib-olla natukene
algul ehmatas maja värv.
Keegi ütles, et on liiga kollane, teine jälle, et on liiga
roheline. Samas, ilusal päikesepaistelisel päeval maja
särab kui teine päike. Kui
on sombune, siis annab oma
erksusega ilmale ilu ja sära
juurde. Ja muidugi rõduaknad, need on superhead. Aga
on ka halba, nimelt maja soojustusega läksid rõdud oma 20
cm kitsamaks.
Alati on neid inimesi, kes
panustavad natuke rohkem
kui teised. Keda tahaksid
esile tõsta? Kes on suure
vaeva nägijad?
KO: No tublid nobenäpud
Agnes Piiri ja Liivi Metsoja.

Nemad hoiavad maja lilleilu.
Muru niidab lepinguliselt
Savipuust Aleksander Palmer.
Elu kaunis kodus kulgeb
ju ka veidi teistmoodi kui
enne?
KO: No ikka. Hea tunne
on elada ilusas majas. Kohe
kutsub rohkem ilu looma, st
ümbruse eest ka hoolitsema
– rohima, riisuma, istutama.
Pärast renoveerimist on maja
ka soe. Praegusel vihmasel
ajal võtad hommikul kohvitassi, lähed rõdule ja vaatad
läbi klaasi, kuidas tuul puhub
ja lehed langevad. Aga endal
on soe ja mõnus.
Tutvusta majaelanike
edasisi plaane? Kuidas
auhinnarahasid kasutada?
KO: Järgmisena on plaanis
anda uus ja värske ilme trepikodadele. Auhinnarahadega
vaatame, mis teeme. Saame
majarahvaga kokku ja otsustame. Kodu ei alga korteriuksest, vaid ikka juba koduõuelt.
Aitäh intervjuu eest ja
jõudu edaspidiseks!
Sirje Suurevälja
Kauni kodu elanik

LAVASSAARE RAHVAMAJA RINGID 2020/2021
Kolmapäev
Neljapäev

Pühapäev

18.00-20.00

Saali kasutus

Argo Marksalu

TASUTA

18.00-20.00

Piljard

17.00-18.30

Tennis täiskasvanutele

Jaan Moorits

Osavõtutasu 2 eurot

18.30-20.30

Tennis täiskasvanutele

Jaan Moorits

Osavõtutasu 2 eurot

18.30-20.30

Piljard

12.00-13.30

Tennis lastele

Estelle Lillak

TASUTA

13.30-15.00

Tennis täiskasvanutele

Estelle Lillak

Osavõtutasu 2 eurot

15.00-16.30

Kunstiring lastele ja noortele

Estelle Lillak

TASUTA

16.30-18.00

Sulgpall

Estelle Lillak

TASUTA

18.00-20.00

Naisrühm Lavassaare Kanarbik

Evi Vaher

15.00-18.00

Piljard

TASUTA

TASUTA

TASUTA

NB! Saalis vajalikud vahetusjalanõud!
Haigena püsi kodus!

KIRIKUTEATED

Õnnitleme
vastsündinuid!
Tel. 505 9868

HEndRiK HEndRiKSOn
KARL-FREd ŠUKAJEV
JOHAnn KAUniSSAAR
HEiLy RAnd
JiMMy FROŠ
LORETE MöLdER

22.09.2020
23.09.2020
4.10.2020
2.10.2020
4.10.2020
05.10.2020

Audru Püha Risti kirik
01.11 kell 11.00 toimub Audru kirikus õp Lembit Tammsalu
introduktsioonijumalateenistus (ametisse seadmise jumalateenistus).
Teenivad piiskop Joel Luhamets, praost Tõnu Taremaa ja õpetaja Tiina
Janno. Peale jumalateenistust pakutakse kirikukohvi. Tavapäraselt
toimuvad jumalateenistused igal pühapäeval algusega kell 11.00.
Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirikus toimub
08.11 2020 kell 10.00 liturgia. Peale liturgiat üldine hingepalve.
Uruste Issanda Taevaminemise kirikus toimub 15.11.2020
kell 10.00 liturgia. Peale liturgiat üldine hingepalve. Ootame rohket
osavõttu. Info: Preester Agaton Paalberg 5384 1350, Helju Holm 5196 8992

Konguta ja audru segaKooride
ühisKontsert

muusika on lõputu
14. novembril kell 18.00
Audru kultuurikeskuses

Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 5303 2429. 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: Liis Künnapas,
Sirje Suurevälja, Peep Tarre, Priit Annus. Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint

