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Linnavalitsust külastades tuleb maski kanda
Pärnu linnavalitsus soovitab
linnavalitsuse ja osavaldadega
suhtlemiseks kasutada telefoni
või elektroonilisi kanaleid.
Kui ise kohale tulemine on
vältimatu, tuleb ametiruume
külastades kanda maski ja
hoida vähemalt kahemeetrist
vahemaad.
Linnavalitsuse ja osavallakeskuste hooned jäävad
kodanikele avatuks, kuid
linnavalitsus soovib nende
külastamist piirata. Linnapea Romek Kosenkranius

andis välja käskkirja, mille
järgi tuleb koheselt, kuid mitte
hiljem kui alates 16. novembrist, linnavalitsuses ja tema
hallatavates asutustes võtta
kasutusele uued COVID-19
haigust põhjustava viiruse
levimist tõkestavad abinõud.
Koosolekute, nõupidamiste, ümarlaudade, avalike
arutelude ja koolituste korraldamisel või nendest osavõtmisel tuleb kasutada ainult
e-keskkonda. Kui e-keskkonna kaudu üritusel osale-

mine pole võimalik, tuleb see
ära jätta.
Uusi kohtumisi, koolitusi
ja teisi koosviibimisi linnavalitsuses, osavallakeskustes ja
linna allasutustes planeerida
ei tohi. Abielutseremooniate
läbiviimisel Suur-Sepa 16
ruumides piiratakse osalejate arvu kuni 25 inimesteni
ja nõutakse isikukaitsevahendite kasutamist.
Kui linnavalitsusse või
osavallakeskusesse kohale
tulemine on vältimatu, tuleb

kanda maski, desinfitseerida
käsi ja hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Ühekordseid kaitsemaske pakutakse
Suur-Sepa 16 fuajees ja teistes
avalikes ruumides, neid ei pea
ise kaasa võtma.
Linnavalitsuse hallatavates
asutustes kehtestavad ajutised
piirangud ja käitumisjuhised
nende juhid, lähtudes linnapea
käskkirjas antud juhistest ja
asutuse töö eripärast. (KH)

XI Audru sildade jooksul valitsesid sel korral
pealinna jooksuhunt ja Lindi küla piiga
Tänavu silkas Audru sildade
jooksul ligi 300 eri vanuses
sportijat.
9,8 kilomeetrisel põhidistantsil sai tulemuse kirja 77
võistlejat. Meeste võidu viis
32.25ga pealinna tänavuste
Eesti maratonijooksu meistrivõistluste viies Aleksandr
Kuleshov. Soolojooksu teinud
võhmasportlasele järgnesid
mullugi teise koha kindlustanud Martin Tarkpea 34.14ga
Anu jooksutrennidest ja
34.32ga lõpetanud Saaremaa
välejalg, Pärnumaa juurtega
Tarmo Mändla.
Esimest korda Audrus
startinud võitjat võis tema
teenetelehe põhjal pidada
suursoosikuks juba stardinimekirja sirvides. “Kui jookse

korraldatakse, tuleb neist ju
osa võtta. Tänavune aasta on
olnud koroonaviiruse pärast
eriline ja võistlejad vaatavad
kalendris pidevalt, kus üritusi
korraldatakse,” märkis Kuleshov, kelle sõnutsi oli tulemus
igati ootuspärane.
Naiste kuldmedali saatus jäi kahe kange – eelmise
aasta võitja Anu Piiroja ja
Lindi külast pärit, praegu
Täppsportlaste tiimi esindava
tallinlanna Bret Schäri otsustada. Kaheksa aastat noorem
pealinna piiga tõi kastanid
tulest lõpusirgel, ajad vastavalt 38.03 ja 38.05. Kolmandana – 41.57ga finišeerus Eesti
Energia spordiklubi liige Eve
Kitvel.
“Poolel maal olin võidu-

Distantsi 200 m läbinud vasakult: Albert Järvekülg, Lenna Pentma, Kaarel
Edgar Sarapuu

7-9-aastased tüdrukud läbisid distantsi 400 m. Kolm parimat vasakult:
Janeliis Lünekund, Kiara Sööt, Maria
Kaljur

mõtted juba maha matnud.
Seejärel sain uue hingamise
ja nägin konkurendi selga järjest lähemale nihkumas,” rääkis võitja, kes põhjalikumalt
harrastab jooksmist esimest
aastat.
Kolm kilomeetrit läbis
kõige nobedamalt – 9.52ga
Täppsportlaste esindaja Mehis
Mäe. Talle järgnesid 10.16ga
Maardu atleet Jaan Kostjukov
ja Tori jooksumees Avo Taats
10.21ga. Naiste arvestuses viis
11.06ga võidukarika Saaremaale üldarvestuses kaheksandana lõpetanud triatleet
Lisett Alt. Teiseks-kolmandaks tulid 11.18ga parima
naisveterani auhinna saanud
Keith Tammela Anu jooksutrennidest ja 11.47 kirja saanud

5-6-aastased poisid läbisid distantsi 400 m. Kolm parimat
vasakult: Kaspar Eensalu,
Rasmus Tamm, Kevin Pärnpuu

7-9-aastased poisid läbisid
distantsi 400 m. Kolm parimat
vasakult: Patrick Tomasson, Reijo
Mäeorg, Henri Pentma

Täppsportlaste liige Mirjam
Piik.
Jooksjate kõrval nägi rajal
kümneid käijaid-kepikõndijaid, mudilaste ja lastejooksudel lippas üle poolesaja noore.
Üritust korraldanud Audru
kultuuri- ja spordikeskuse
direktor Jekaterina Eensalu
luges spordipäeva kordaläinuks. “Viiruse levikut silmas
pidades kaalusime esiti jooksu
ärajätmistki, kuid pärast asjaolude kaalumist otsustasime,
et ennetusmeetmeid silmas
pidades saame kohalikku
kogukonda rõõmustada. Meil
läks väga hästi – kõik toimis
õlitatult,” hindas peakorraldaja.
Vahur Mäe
jooksusõber

5-6-aastased tüdrukud läbisid distantsi
400 m. Kolm parimat vasakult: Merilyn
Luik, Regina Roomet, Kimra Sööt

Täname kõiki osalejaid, korraldajaid ja
abilisi vahva spordipäeva eest!
Täname toetajaid, kes täisid loosikorvi: Tamme talu ürdiaed, Lõosilma
Talu, Valgeranna golfiklubi ja Audru
Spordikeskus ning muidugi kõiki,
tänu kellele sai sündmus teoks – Pärnu
Linnavalitsus, Audru osavallakeskus,
Pärnumaa Spordiliit, Pärnumaa Maleva
Kaitseliit.
XII Audru sildade jooks toimub 31.
oktoobril 2021.
Jekaterina Eensalu
Audru Kultuuri- ja
Spordikeskuse direktor
Fotod: Venda Vinni
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Algas Kirila elamuala
kergliiklustee ehitus
Papsaare külas algasid
Kirila elamuala kergliiklustee ehitustööd. Kergliiklustee ehitus on olnud kohalike
elanike poolt pikalt oodatud, kuid seni takerdus
tööde algus eramaa omanikult nõusoleku saamise
taha. Nüüdseks on eramaale
ehitamise kokkulepe sõlmitud ja tööd said novembri
algusega alata. Kergliiklustee ehitatakse Kirila
elamuala elanike vajadusi
arvestades, et võimaldada
liiklejatel turvaliselt pääseda üle Nurme-Papsaare

tee Ringraja bussipeatusesse. Sel aastal valmib tee
killustikalus ja paigaldatud
saab tänavavalgustus, mis
võimaldab teed kasutama
hakata. Lõplikud pindamis- ja asfalteerimistööd
teostatakse järgmise aasta
kevadel esimesel võimalusel. Kergliiklusteed ehitab
OÜ Nurme Teedeehitus ja
tööde maksumus on 38 000
eurot.
Priit Annus
Audru osavallakeskuse
juhataja

Ohtlikud puud kalmistul
Aud r u osavallakesk us
annab teada, et Audru ja
Uruste kalmistul hakatakse
teostama ohtlike puude
raietöid kooskõlas Muinsuskaitse- ja Keskkonnaametiga. Vastavalt Muinsuskaitseameti muinsuskaitsealal
väikesemahuliste tööde
tegemise loale langetatakse 24 haiget, kuivanud

või ohtlikult viltu vajanud
puud. Langetatavad puud
on märgistatud ohulindiga
ning töid teostatakse orienteeruvalt novembrist kuni
detsembri lõpuni. Ohtlike
puude langetamistöid teostavad kogenud arboristid.
Elen Kuningas
Keskkonna- ja
heakorraspetsialist

Audru muuseumraamatukogu saab riigi toel
uue maaküttesüsteemi
Rahandusministeerium
toetab pea 52 000 euroga
Audru muuseum-raamatukogule uue maaküttesüsteemi rajamist.
Aud r u osavallakeskuse juhataja Priit Annuse
sõnade kohaselt saab Audru
mõisa endine valitsejamaja,
milles täna asuvad nii muuseum kui raamatukogu, ehitustööde tulemusena senise
vedelküttesüsteemi asemel
tänapäevase ja keskkonnasõbraliku küttelahenduse.

Maakütte ehituseks läbi
viidud hanke võitis osaühing Balti Puurkaev.
Kolme puurkaev uga
maaküttesüsteemi ehitustööde maksumus on 51 900
eurot ja tööd saavad tehtud
järgmise aasta esimeses
kvartalis.
Küttesüsteemi rajamist
toetab rahandusministeerium omavalitsusele mõeldud COVID-19 investeeringutoetustest. (KH)
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Jõeääre ja Lauda detailplaneeringu teade
Pärnu Linnavalitsus teatab Pärnu Linnavolikogu
12.11.2020 otsusega nr 77
tunnistati kehtetuks Audru
Vallavolikogu 8. aprilli 2010
otsusega nr 43 kehtestatud
„Lindi külas Jõeääre ja
Lauda kinnistute detailplaneering”. Kõnesolev 5,46 ha
suurusega detailplaneeringu
ala asub Audru-TõstamaaNurmsi teest läänekaares
vana Lindi kooli taga.
Tänaseks on planeeringu

kehtestamisega seatud eesmärk realiseerimata – Jõeääre ja Lauda kinnistute
detailplaneeringut ei ole
asutud ellu viima, elamumaa
kruntideks jaotamist ei ole
toimunud. Uus maa omanik
ei soovi planeeringut ellu
viia, ei ole huvitatud katastriüksuste jaotamisest ega
arendustegevusest ja soovib katastriüksusi kasutada
üldplaneeringu võimaluste
kohaselt, mida detailpla-

neering ei võimalda. Kui
detailplaneering on kehtetuks tunnistatud, siis toimub
nimetatud alal ehitustegevus
vastavalt üldplaneeringu tingimustele.
Pär nu Linnavolikogu
otsusega saab tutvuda Pärnu
linna veebilehel www.parnu.
ee
Merle Mõttus
Pärnu Linnavalitsuse
planeeringute spetsialist

Põllu tn 11 ja 13 kinnistute detailplaneeringu teade
Pärnu Linnavalitsus teavitab
Põllu tn 11 ja 13 kinnistute
detailplaneeringu avalikust
väljapanekust.
Detailplaneeringu ala
asub Audru alevikus Põllu
tänava ja Luige tee vahelisel
alal. Kavandatakse ehitusõiguse andmist 9-le väikeelamule. Kruntide suurused on
alates 1870 m2, elamute suurim ehitisealune pindala võib

olla 300 m², ühel krundil
kuni 600 m². Detailplaneering koostatakse Audru valla
üldplaneeringu kohaselt. Planeerimisseaduse § 135 alusel
detailplneeringu avalik väljapanek toimub 1. detsembrist kuni 14. detsembrini
2020 Audru osavallakeskuses tuba 13 tööpäeviti kella
08.00 – 16.00 ja Pärnu linna
veebilehel www.parnu.ee.

Avalik u väljapanek u
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.
Merle Mõttus
Pärnu Linnavalitsuse
planeeringute spetsialist

Möödus kolm aastat omavalitsuste ühinemisest
Möödus kolm aastat Audru
valla, Paikuse valla, Pärnu
linna ja Tõstamaa valla ühinemisest uueks suuremaks
omavalitsuseks, mis sai
nimeks Pärnu linn.
„Kuigi inimesed algul
muretsesid, et linn võtab valdadelt raha ära, on elu näidanud, et linn on jäänud linnaks
ja külad küladeks. Suurem
omavalitsus suudab rohkem,
seda nii tõmbekeskuses kui
ääremaal. Kohtumistel Tõstamaa, Audru ja Paikuse osavallas on inimesed rääkinud,
et nende arvates on elu läinud pigem paremuse suunas
– ettevõtjatele on tulnud uusi
toetusi, sotsiaalteenused on
avardunud,“ rääkis Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.
Pärast ühinemist tõusis
uue omavalitsuse elanike
sünnitoetus 500 ja ranitsatoetus 100 euroni. Pärnumaal
hakkas esimesena Eestis kehtima ühtne bussipiletite süsteem, tööl käiv Pärnumaa elanik saab sõita kümneeurose
kuukaardiga nii maakonnas
kui linnas. Kõik Pärnu ja

osavaldade elanikud võivad
osta 32 eurot maksva Pärnu
tasulise parkimise kvartalikaardi, millele lisati veelgi
soodsam 70 eurone üheksa
kuu parkimiskaart.
Ametnikud, kes osavallakeskustes töötavad, on jäänud
samaks, elanikele pakutavaid
teenuseid on ühtlustatud ja
laiendatud. Ühinemislepingus lepiti kokku kõik olulisemad investeeringud, linnavalitsus näeb vaeva Euroopa
Liidu toetuste hankimisega.
Osavaldade korteriühistud on
hakanud taotlema „Hoovid
korda“jt Pärnus populaarseid
toetusi, endiselt parandatakse
kruusateid, toetatakse külaseltse ja ilmuvad osavallalehed.
Audrus on kavandamisel
uus keskväljak, pea 400 000
eurot kulub sel aastal osavalla
teede uuendamiseks. Valmis
465 meetri pikkune Paisu
kergliiklustee, uuendati lauluväljaku pealtvaatajate ala.
Valgerand sai pärast tormi
uue kaldakindlustuse. Linnavalitsus arvestas Liu küla

elanike arvamusega, kes ei
soovinud külla päikesepargi
rajamist ja nõudis Audru ringraja omanikult müratõkete
täiendamist.
Audru osavallakeskuse
juhataja Priit Annuse sõnul
võib ühinemise plusspoolele kindlasti kanda selle, et
investeeritud on arvestatavas
mahus, eriti teedesse. Audrus
ühinemiseelselt juba mitmeid
aastaid toiminud erateede
kruusatoetus on ühinemisjärgselt laienenud ka Paikuse
ja Tõstamaa hajaasustusega
piirkondadele.
„Osavallakeskus toimib,
kõik teenused on samast
kohast ja samas mahus kättesaadavad. Ametnike töölõigud on läinud kitsamaks,
toimunud on spetsialiseerumine, mis muudab töö
kvaliteetsemaks. Tegusalt
juhitud Audru Kultuuri- ja
Spordikeskuse eestvedamisel jätkuvad kõik varasemalt
toimunud üritused ja traditsioonid on seeläbi hoitud,“
loetles Annus.

Pärnu spordiruumide tunniplaanid koonduvad
ühte veebikeskkonda
Pärnu linnavalitsus võttis
kasutusele infosüsteemi, kus
saab linnaosa või osavalla
täpsusega vaadata, millised
spordiruumid antud piirkonnas on ning millistel päevadel
ja kellaaegadel on need hõivatud ja millal mitte. E-keskkond kannab nime spordiruumid.parnu.ee.
Asutustele on kalendersüsteem igapäevategevust
lihtsustavaks töövahendiks
– süsteemi spordiruumid.
parnu.ee on mugav broneerin-

guid sisestada ning ruumide
ajakava jooksvalt hallata, selleks ei pea enam täitma eraldi
tabeleid. Lisaks on kogu
kalendersüsteemi sisestatud
informatsioon kohe avalikult
veebist kättesaadav.
Spordiruumid.parnu.ee on
mõeldud Pärnu linna allasutustele (spordikeskused, koolid jms) ja MTÜdele. Kalendersüsteemi sisestatud info
eest vastutab iga asutus või
mittetulundusühing ise.
Uude keskkonda on juba

oma tunniplaanid üles pannud Audru Kultuuri- ja Spordikeskus ja Audru Kool.
Veebipõhise spordiruumide kalendersüsteemi lõi
Pärnu linnavalitsuse infotehnoloogiateenistuse analüütik
Annemarii Hunt.
Kuna spordiruumide tunniplaanide haldussüsteem
valmis koolitööna, ei läinud
selle loomine ja kasutuselevõtmine Pärnu linnale midagi
maksma. (KH)

Pärnu Linnavolikogu nimetas
Pärnu abilinnapeaks Silver Smeljanski
Pärnu linnavolikogu nimetas
omal soovil ametist lahkunud
abilinnapea Rainer Aaviku
asemel uueks abilinnapeaks
Silver Smeljanski.
Pä r nu li n navoli kog u
koalitsiooni moodustavad
valimisliit Pärnu Ühendab,
Keskerakond ja EKRE. Nii
Aavik kui Smeljanski kuuluvad valimisliitu. Aavik
otsustas ameti maha panna
ja asuda tööle sotsiaalministeeriumis, Smeljanski hakkas abilinnapeana tööle 16.

novembrist.
Valdkonnad, mille eest
Smeljanski abilinnapeana
vastutama hakkab, on samad,
mis Aavikul: linna areng ja
planeerimine, maaga seotud
toimingute korraldamine,
ehitusjärelevalve korraldamine, turism, ettevõtluse
arendamine, linna areng,
muinsuskaitsealase töö korraldamine jne.
31-aastane Smeljanski on
Pärnus sündinud ja kasvanud. Ta on elanud ja õppinud

New Yorgis ja Taanis. 2016.
aastal suvepealinna tagasi
kolinuna avas ta Baltimaades ainulaadse pakendivaba
toidupoe Paljas Pala ja pani
järgmisel aastal koos mõttekaaslastega aluse suvepealinna esimesele koostöötamiskeskusele Forwardspace.
Enne abilinnapeana tööle
asumist töötas Smeljanski
Pärnumaa arenduskeskuses
ettevõtlusinkubaatori projektijuhina. (KH)

Ratsutamise koolisõidu sisemeistrivõistlustel
Rahula Tallis jagati välja esimesed
medalikomplektid
Novembrikuu teisel nädalavahetusel toimusid Harjumaal
Rahula Tallis sisemeistrivõistlused koolisõidus. Seenioride arvestuses saavutas
pronksi Marika Vunder (Audruranna RSK) hobusel Helifar

tulemusega 123.724 pp. Noorteklassis osales viis võistluspaari. Mõlemad osavõistlused
ja ühtlasi ka sisemeistrivõistluste kulla võitis Maian May
Kesküll (Audruranna RSK)
hobusel Kevins.

Lasteklassis jagati medalid välja laupäeval, seal osales
kaheksa võistluspaari. Hõbedasel kohal lõpetas Emma
Tuvi (Audruranna RSK)
hobusel Rokit tulemusega
141.006 pp. (KH)
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Meie valla koolid olid Gulliveri teatrimängus tublid
Pärnumaa 5.-9. klasside õpilaste Gulliveri teatrimäng
toimus oktoobris-novembris ja oli pühendatud 2020.
aasta teatritähtpäevalistele
ning Endla teatri ajaloole ja
tänapäevale. Kahes voorus
esitati küsimusi Voldemar
Panso, Georg Otsa, Mihkel
Smeljanski, Roland Leesmendi ning teiste juubilaride
kohta. Kuid tegu pole vaid
teatrimälumänguga, oluline
on teada ka filmisündmusi,
uusi filme ja festivale meil
ja mujal. Teadma peab Eesti
teatreid, nende direktoreid,
loomingulisi juhte, näitlejaid,
teatriauhindu, teatriameteid, jpm. Õpilased peavad
olema kursis Eestis etenduvate laste- ja noortelavastustega jne. Poolfinaalidesse ja
finaali jõudnutel tuleb lisaks
lavastada etteantud muinasjutu järgi väike näitemäng
ning treenida kehakeeles
sõnade ettemängimist ning
äraarvamist.
Sellist traditsiooniks
k uju nenud k ult uu r ilist

mälumängu pole üheski
teises maakonnas ega linnas. Me võime selle üle vaid
uhkust tunda ja tänulikud
olla mängu eestvedajale ja
küsimuste koostajale Jaak
Kännule, alias Gulliver, kes
on seda tööd teinud juba 20
aastat.
Kiitus ka õpilastele, kes
leiavad aega ja huvi tegeleda
õppeprogrammi väliselt silmaringi laiendamise ning
teadmiste arendamisega.
Olen õpilastega nendel mängudel osalenud palju aastaid
ja hea on tõdeda, et need,
kes mängudes osalevad, on
ka pärast kooli lõpetamist
teatri- ja kultuurihuvilised
ning julged suhtlejad.
Selleaastases mängus osales 8 võistkonda. Poolfinaalidesse jõudsid nii Audru kooli
8. klassi kui Jõõpre kooli 8.
klassi mängijad, kes pidid
küll poolfinaalides vastastele alla vanduma, kuid sellegipoolest võitsid mõlemad
võistkonnad palju uusi teadmisi. Mõlemad poolfinaalid

Jõõpre Kooli Gulliveri meeskond

olid väga tasavägised ja kuni
viimase küsimuseni viigis. I
poolfinaalis pidid audrulased
siiski võidu loovutama Sütevaka 9. klassile ning II poolfinaalis jõõprekad Kuninga
kooli 9. kl võistkonnale.
Mängus osalesid ka Jõõpre
kooli 5. klassi õpilased, kes
oli sel aastal kõige nooremad
ja üldkokkuvõttes saavutasid
7. koha.
3.–4. kohta jäid jagama
Audru kooli 8. klassi võistkond ja Jõõpre kooli 8. klassi
võistkond, keda premeeriti
Rahva Raamatu kinkekaa-

rtidega.
Audru õpilasi juhendas õp
Ulla Lehtsaar ja mälumängurid olid Günther Andreas
Vaaro, Markus Lemmo Mõttus, Pille Parits, Kätlin Saarnak, Hanna-Liisa Sutt, Selina
Lebin ja Elisabeth Lindmaa.
Jõõpre õpilaste juhendaja
oli õp Helle Kirsi. Võistkonnas mängisid Andria Lubja,
Bia-Lotta Toomast, Florence
Loore Ritso, Angela Palu,
Džuljeta Tilk, Delia Saarman
ja Eerika Sarapuu.
Helle Kirsi
Jõõpre Kooli eesti keele
ja kirjanduse õpetaja

Audru Kool sai „Ettevõtliku
Kooli“ baastaseme märgise
Haridusprogramm “Ettevõtlik kool” andis oktoobri
lõpus Audru Koolile esimese
astme ehk baastaseme kvaliteedimärgise. Selle saamiseks
analüüsiti seniseid tegevusi,
planeeriti uusi „Ettevõtliku
kooli“ standardist lähtuvalt.
Tegevusse on kaasatud kogu
koolipere, juhtgrupi moodustavad Peep Eenraid, Kersti
Põllu, Sirje Jaago ja Pille
Raudla-Loode.
Märgise “Ettevõtlik Kool”

kasutamise õiguse saavad
need koolid, mis vastavad
ettevõtliku õppe kriteeriumidele. Ettevõtlik Kool on
kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis tähendab
seda, et koolidesse tuuakse
rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut ning arendatakse lastes otsustusvõimet ja
ärgitatakse tegutsemishimu.
Kersti Põllu
Audru Kooli õppejuht

Ajaratta lood

Majad jutustavad
Mõned Audru majad ehk
imestavadki, mis nende
esmasest otstarbest on saanud. Võtame näiteks meie
k ult uu r i kesk use. Sealt
mööda kõndides paljud ehk
ei teagi, et mõis ehitas selle
hoone viinavabrikuks, kus
toodeti piiritust. Maja keskosa oli täidetud tootmiseks
vajalike masinate ja seadeldistega, mida hooldas masinameister. Oli suur üllatus,
kui hiljuti helistas muuseumisse nimelt selle masinameistri poeg. Ta rääkis oma
lapsepõlvest, mil pere elas
viinavabriku teisel korrusel.
Lapsena oli tal huvitav vaadata, kuidas talumehed viljakoormatega hoone tagaküljele sõitsid ja vilja keldrisse
laadisid, kust seda vajadusel
võeti. Piirituse tootmiseks
oli vaja ka kartuleid, mida
kohalikud peremehed vabrikusse tõid. Kogu kraam
toodi kohale hobuveokitega.
Viljakotid tulid käte jõul
vajalikku kohta toimetada.
Olevat olnud väga tore seda
meeste saginat ja hobuste
hirnumist vaadata-kuulata.
Sovhoosi tekkimisega piiritusetootmine lakkas, kuid
paljud vanemad inimesed
mäletavad, et mõisa-aegne
ilus õuna-aed oli maja ees
alles, seal asetsesid ka mesipuud. Kõik nimetatu jäi
sovhoosi omandiks. Õunaaed andis rikkalikku saaki,
mida hoiti jällegi viinaköögi keldris. Mäletatakse,
et majast möödudes oli alati
tunda meeldivalt aromaatset
õunalõhna.
Praeguse raamatukogu-

Hobused – vajalikud nii mõisas kui talus

Linnumaja, hiljem elamu

Pidulised valitsejamaja trepil

muuseumi hoonet teatakse
ka kui valitsejamaja, sest
Audru riigimõisa ajal elas
siin mõisavalitseja, kes juhtis
riigimõisa tegemisi. Mäletatakse, et ta oli tore mees, kes
kõndis ringi nahkpükstes ja
kandis uhket kübarat. Koolipoistele meeldis tema uhket

kõnnakut salaja seljataga jäljendada. Ka riigimõisa aeg
kadus minevikku. Hiljem on
valitsejamajas olnud korterid,
hambaravikabinet, söökla
jne. Kuid märkimisväärne on
ka see, et otse valitsejamaja
vastas asus riigimõisa karjalaut, kus sovhoosi ajal inime-

sed hoidsid oma koduloomi,
näiteks lehmi, siia mahtus ka
nende toiduks tarvilik hein.
Laut lammutati ilmselt enne
praeguse vallamajahoone
ehitamist.
Kuid valitsejamajja mahtus ka sovhoosi kontor. Ei ole
teada tolleaegsete ruumide
asetus, kuid ilmselt oli siin
ruumi ka kohalikele inimestele pidude korraldamiseks.
Seda võime näha vanadelt
fotodelt.
Jäädavalt on minevikku
kadunud üks tore maja,
nimega linnumaja, mis asetses praeguse kultuurikeskuse
ja muuseumihoone vahel.
Väheldane maja sai nime
sellest, et vanasti ei osatud
mesitarusid soojustada ja
seepärast toodi tarud talveks
köetavasse hoonesse. Aga
miks oli ta siiski linnumaja?
Aga seepärast, et vanasti
kutsuti mesilasi mesilindudeks ehk lindudeks. Viimati
kasutati linnumaja elamuna,
mida paljud audrulased veel
mäletavad.
Praegusel hetkel ei saa me
kasutada ei viinaköögi ega
muuseumimaja avaraid keldreid, sest nad on niisked ja
mõnikord ka vett täis. Põhjus
on ilmselt selles, et rohkete
hilisemate kaevetööde käigus on mõisa-aegne drenaaž
purustatud. Seoses sellega
tahame loota, et koos vallakeskuse uue kujundusega säilitataks ka endisaegset mõisa
maastikukujundust, kus on
rohkesti puid, põõsaid, lilli,
aga vähem kivi.
Helgi Roots
Audru muuseumist

Ettevõtliku Kooli kvaliteedimärgi üleandmine. Pildil vasakult Erik Reinhold, Sirje Jaago, Pille Raudla-Loode, Peep
Eenraid, Kersti Põllu, Viivika Vilja

Kolmapäev isaga Audru
Vikerkaare Lasteaias
Neljandal novembril oli meie
lasteaia hoovis palju sagimist.
Tähistamaks saabuvat isadepäeva oli sel päeval lastele
lasteaeda järgi palutud tulla
isadel, lubades neile selle
eest vahvaid tegevusi koos
oma kalli põnniga. Lasteaeda
jõudnud isa sai rühmast võtta
oma lapse ja alustada ringkäiku viies hoovialale välja
pandud tegevuskeskuses.
Lasteaia trepil oli võimalik
lasta end pildistada ülesseatud suure fotoraami taga
valides erinevaid dekoreerimisvahendeid enda kaunistamiseks. Peasissekäiguteel
kahes Kaitseliidu laigulises
meditsiinimasinas tutvustasid
kaitseliitlased autodes olevat
varustust ja julgemad said
proovida kanderaamil sõidutamist ning suurde autosse
tõstmist. Muusikaõpetaja
oli valmis seadnud pillid ja

muud vajalikud vahendid,
et isad-lapsed saaksid koos
laulu, tantsu ja pillimängu
harjutada. Hoovi hämarasse
nurka oli liikumisõpetaja üles
sättinud liikumisraja, kus oli
vaja pimedas telgis liikuda
nii, et ühelegi takistusele ei
tohtinud vastu minna. Selle
vahva tegevuse õnnestumisele aitas kaasa taskulamp,
mis oli lapsele kaasa võetud.
Maja tagumise sissepääsu ees
said kõik soovijad meisterdada papitorust morselambi,
millega oli taskulampi kasutades võimalik seinale näidata
erinevaid valguspilte.
Kõikides tegevuskeskustes
oli huvilisi pidevalt ja vahva
õhtu isadega läks lennates.
Aitäh kõigile osalejatele ja
tegijatele.
Eve Elmers-Noormets
ja Malle Saarts
Audru Lasteaed
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Linn tuli maale
Oleme ikka olnud harjunud,
et meil, sisuliselt maainimestel kuigi praegu linnakodanikena, tuleb asju ajama minna
linna. Aga nüüd on tõesti
reaalselt tulnud linn maale.
Nimelt asub Pärnumaa Spordiliidu peakontor nüüd Audru
osavallamajas. Seoses sellega
esitame mõned küsimused
Pärnumaa Spordiliidu tegevjuhile Kaisa Kirikalile.
Kuidas sündis otsus
kolida Spordiliidu staap
Audrusse?
Kaisa K irikal: Olen
Pärnumaa Spordiliidus tööl
olnud alates 2019. aasta veebruarist. Sellest ajast alates
on kogu aeg juttu olnud, et
Akadeemia 2 hoone (endine
maavalitsus) Pärnu kesklinnas läheb remonti ja peale
seda riigimajaks. Selle aasta
augustis saime siis lõpuks
riigi kinnisvaralt teate, et
1. novembri seisuga on vaja
välja kolida. Pärnumaa Arenduskeskus “ehitas” endale ja
Pärnumaa Omavalitsuste
Liidule Pärnu Kolledžisse
uued ruumid, kuhu esialgselt
kaasati ka Pärnumaa Spordiliit. Aga tänaseks see projekt
muutus esialgsest plaanist
väga palju. Ruumi oli vähe
ning see pind, mis meile
pakuti, oli liiga väike ja ühes
ruumis inimestega täiesti
erinevatest valdkondadest.
Pigem oleks me seal üksteist
kõvasti segama hakanud. Ka
spordiliidu juhatuse esimees
oli seda meelt, et maakonna
spordiliidul peab ikkagi
olema esinduslik pind, kuhu
on võimalik paigutada kõik
igapäevatööks vajalik ning

inimestel oleks hea vastuvõtule tulla ning erinevaid
koosolekuid pidada. Audru
Sildade jooksu koosolekul
tuli Audru osavalla juhtidega
see jutuks ja nad näitasid kohe
hea meelega vabu kontoripindasid Audrus ja nii see otsus
sündiski.
Kuidas hindad Audru
sporditegevust võrreldes
teistes linnaosades toimuvaga? Mille üle võime
uhked olla, millega varju
jääme?
KK: Minu meelest ei
ole erinevat sporditegevust
kunagi küllalt. Aga kui nüüd
asjast rääkida, siis erinevaid
alasid harrastatakse Audrus
küll. Veel eelmine hooaeg oli
väga edukas toimiv Audru
korvpalliliiga, mis küll erinevatel põhjustel sel hooajal
ära jäi. Samuti toimub traditsiooniline kohalik Audru
Sildade jooks, mis on rahva
seas populaarne, vaadates
osavõtjate arvu ning kuuldes tagasisidet. Samamoodi
on Audru piirkond kaasatud
iga aasta augustis toimuvatele
Pärnumaa Rannamängudele
– eelmisel aastla korraldaski
Audru neid ise. Eks Pärnu
keskuse piirkonnas toimub
palju erinevaid spordiüritusi
ja võib-olla seetõttu pole korralduslik pool siia jõudnudki.
Palju sõltub ka kohalikest
spordiklubidest, kes oma ala
eestvedajad on. Suurem osa
neist tegutseb siiski Pärnu
keskuse spordiobjektides.
Küll aga on oma sporditegevuses tugevad Audru Kool ja
lasteaed, nii oma algatustega,
kui ka maakonnas toimuvast

osavõtmisega. Järgmiseks
aastaks on nii mõnigi plaan,
mida Audrus tegema hakata
ja loodetavasti saavad need
teoks ka.
Koroona-ajal on küll
spordiüritusi raske planeerida ja organiseerida, aga
küsin ikkagi, et millised
suuremad spordisündmused meid ees ootavad?
KK: Praegusel hetkel on
muidugi raske sellest teemast
rääkida. Erinevad kohalikud
omavalitsused seavad uuesti
piiranguid ja üritused jäävad
järjest ära. Kuid järgmisest
nädalast stardivad meil nüüd
Pärnumaa meistrivõistlused
võrkpallis, millest ka Audru
meeskond VK Tõusev osa
võtab. Siis peaks kõigi ootuste
kohaselt ees ootama erinevad
tunnustusüritused, kuid päris
kindlalt seda ikkagi lubada
ei saa. Suuremad spordiüritused toimuvad ka kevadeti
ja suviti, kuid nii pikalt veel
tänasel päeval ette ei planeerita. Sellest saame rääkida
uuesti kevadel.
Kellele saad toetuda, kui
suurüritused ees ootavad?
Kui suur on meie rahva
vabatahtlik panus ürituste
organiseerimisse?
KK: Eks kõige suurem
vabatahtlik jõud tuleb oma
perekonnast. Ja sellest on ka
üldjuhul piisanud. Samuti on
spordiliidule väga suureks
partneriks ja abiliseks Jõulumäe Tervisespordikeskus.
Olen nüüd selle aja jooksul,
mis ma spordiliidus tööl
olen olnud, neid väga palju
rakendanud. Oleme algatanud mitmeid ühisprojekte ja

Õnnitleme
vastsündinuid!
Tel. 505 9868

uusi ning huvitavaid on veel
ees ootamas.
Mida tähendab sport
sinu jaoks, kui jätame kõrvale otsese tööalase tegevuse?
KK: Sport on kindlasti
elustiil. Minu elu keerlebki
ainult spordi ümber, on see
siis vaba aeg või töö. Veel
kaks aastat tagasi tegelesin
aktiivselt võrkpalliga. Vigastuse tõttu tõmbusin tagasi.
Nüüd tegelen enamasti jõusaaliga. Samuti teen põhitöö
kõrvalt ka treeneritööd, mis
haarab ka suure osa “vabast
ajast”. Treeneri töö ongi minu
jaoks nagu rohkem hobi –
tegelen hetkel ühe grupiga ja
spordiliidu töö pealt minnes
trenni andma on see nagu
lõõgastus. Mulle on juhtunud ka väga töökas ja isuga
kaasa tegev grupp, seega saan
ma sealt pigem kõvasti energiat ja motivatsiooni juurde.
Päris suur hulk lapsi muuseas
on ka Audru kandist. Seega
kokkuvõtteks – kui spordiliidu töö kõrvale jätta, siis
sport on minu jaoks enese
vormis hoidmine ja treeneriks
olemine – lastele enda teadmiste edasi andmine, mis on
suurepärane tunne, eriti, kui
näed ka oma tegevuse vilju.
Aitäh intervjuu eest ja
palju vahvaid ideid ning
sportlikke elamusi!

HERMAN PAJuS
HENRI LINKOLM
EMILI LINdE
TObIAS MARTSON
AGNES KOLJAL

05.11.2020
29.10. 2020
14.10.2020
28.10.2020
6.11.2020

KIRIKUTEATED
Neljapäeval 24.12.2020 kell 12.00 Uruste Issanda Taevaminemise
kirikus Issanda lihassesündimise püha teenistus.
Neljapäeval 24.12.2020 kell 14.00 Jõõpre Püha Suurkannataja
Georgiuse kirikus Issanda lihassesündimise püha teenistus.
Olete kõik oodatud. Info telefonidel: Preester Agaton Paalberg - 53841350,
Helju Holm - 51968992
Neljapäeval 24.12.2020 kell 18.00 Audru Püha Risti Kirikus jõuluõhtu
jumalateenistus. 1. jõulupüha jumalateenistus 25.12.2020 kell 11.00.
Tavapäraselt toimuvad jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval kell
11.00. Info: õpetaja Lembit Tammsalu 5530045, ltammsalu@gmail.com

Sirje Suurevälja

IGA MEES PEAB TEADMA

• Kodulehed
• E-kaubandus
• E-turundus
• Graafiline disain

www.amsel.ee
info@amsel.ee

58 374 687

• Eesnäärmevähk on meeste sagedasim vähkkasvaja
Euroopas.
• Alates 50. eluaastast diagnoositakse ühel mehel
kuuest eesnäärmevähk.
• Mehe vanuse kasvades haigestumisrisk suureneb.
Eesnäärmevähki diagnoositakse kõige sagedamini
55–74-aastastel meestel.
Eesnäärmevähki haigestumise riski võivad vähendada:
• tervislik eluviis
• tasakaalustatud toitumine
• füüsiline aktiivsus
• aktiivne ja korrapärane seksuaalelu
Soovitused haiguse varaseks avastamiseks:
• PSA analüüsi on soovitatav teha meestel alates
50. eluaastast
• Kui perekonnas on juba eesnäärmevähki esinenud,
on soovitatav teha PSA analüüsi alates 45. eluaastast.
Eesti Vähiliit koos meeste terviseprobleemidega tegelevate arstidega soovitab meestele toituda tervislikult,
olla füüsiliselt aktiivne, vähendada stressi oma elus ning
regulaarselt külastada arste, et võimalikud terviseprobleemid saaksid varakult avastatud ja ravitud.
Eesti Vähiliidu teavitusklipid meestele:
Iga mees peab teadma! www.cancer.ee ja
www.meestetervis.ee.
Animeeritud teavitusklipp www.cancer.ee ja
meestetervis.ee.
Tea, et enamik meeste tervisemuresid on
välditavad ja varakult avastatud eesnäärmevähk
on ravitav.
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

