Nr 1 (100)

AUDRU LEHT

JAANUAR 2021

Kodused Hääled 100

Armas lehelugeja!
Hoiad käes meie osavalla
ajalehe “Kodused Hääled”
100. numbrit.
Pärast kohalike omavalitsuste valimisi aastal 1996
hakkas ilmuma Audru valla
ajaleht “Tuleviku nimel”.
Lehe eesmärgiks oli inimesteni tuua kohalikud uudised,
edastada vallasiseseid teateid
ja reklaami ning olulised olid
ka sündmusi illustreerivad
fotod. Oma pilti ajalehes näha
oli ju ikka erakordselt vahva
ja uhke tunne. Esimene ajalehe toimetaja oli valla majandusnõunik Ado Viik. Ajalehe
esimese numbri ilmumisest
kuni 1999. aasta aprillini
trükkis käsitsi kirjutatud
tekstid arvutisse vallavalitsuse raamatupidaja-kassapidaja Helgi Põldsam.
Kui 1997. aasta jaanuaris
asus Audru valla kultuurinõunikuna tööle härra Peep
Tarre, hakkas tema omakorda jõuliselt ajalehe toime-

tamisega tegelema. Kellel
meist poleks mälupildis
fotoaparaadiga ringi kõndivat ja kõike ning kõiki
pildistavat Peep Tarret
igal üritusel ja koosviibimisel. Tema ülesandeks
oli lisaks artiklite kogumisele lehe küljendamine
ja trükikojas trükkimise
korraldamine. Trükitud
lehed tuli müügiks jagada
vallas asuvate kaupluste, sidejaoskondade, koolide ja lasteaedade vahel.
1999. aasta aprillist kuni
2011. aasta detsembrini valmistas vajalikud materjalid
(trükkis käsitsi kirjutatud
tekstid arvutisse) ja küljendas
tekstid ajalehele valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöö
vanemspetsialist Siiri Jõerand.
2012. aasta aprillis muutis ajaleht oma nime. Endise
“Tuleviku nimel” hakkas leht
kandma nime “Kodused Hääled”. Tihtipeale on uus aga
hoopiski unustatud vana. Taolist nime kandis Audru ajaleht
ka I Eesti Vabariigi ajal. 1913.
aasta aprillis ilmus Pärnumaa
esimene kihelkondlik ajaleht.
Sündis see Audrus ja kandis just sellist armsakõlalist
nime. Ajaleht ilmus samuti
kord kuus ja seda andis välja
ja toimetas Audru kirikuõpetaja Alfred Oebius.
2012. aastal kuulutas lehe

Algasid Lindi
Lasteaed-Algkooli
maaküttesüsteemi ehitustööd
Jaanuari keskel
alustati Lindi
Lasteaed-Algkooli ma aküttesüsteemi
puuraukude
puurimisega.
Tööde eesmärgiks on
vähendada
hoone küttekulusid ja projektlahenduse
kohaselt asendatakse seni
kasutusel olnud
vedelküttelahendus tänapäevase maasoojuspumbaga
küttesüsteemiga. Maasoojuse
ammutamiseks puuritakse
olemasolevale spordiväljakule 12 puurkaevu, millesse
paigaldatakse maaküttetorustik. Ehitustööde peatöövõtu

hanke võitis OÜ Balti Puurkaev ja tööde kogumaksumus
on 92 460 eurot.
Priit Annus
Audru osavallakeskuse
juhataja

Endist Audru vallavanemat
Siim Suursilda tunnustati
Pärnumaa vapimärgiga
Pikaaegselt Audru osavalla
arengusse panustanud Siim
Suursild sai sel aastal Pärnumaa kõrgeima tunnustuse
vääriliseks.
Tema eestvedamisel rajati
piirkondadesse multifunktsionaalsed keskused, kuhu
on kokku toodud eri teenused. Audru vallamajast
sai teeninduskeskus, kus
said endale ruumid tervishoiutöötajad, politsei
ja postkontor, Aruväljale
ehitati uus hoone lasteaia,
rahvamaja ja raamatukogu
tarbeks, lõppes Audru Kooli
rekonstrueerimine, Audru
parki rajati uus laululava,
lõpetati paljude valla allasutuste hoonete ümberehita-

mine jpm tähelepanuväärset.
Siim Suursillal oli võtmeroll Audru valla ühinemisel Lavassaare vallaga
2013. aastal ja ta on siiani
maakondliku koostöö suur
toetaja.
Lisaks on Suu rsilla
visioonist alguse saanud
juhtprojekt, mis oli esimene
omalaadne kogu riigis –
valla bussipeatused said
päikesepatareidel valgustid
ja see lahendus leidis suure
hulga järgijaid kogu Eestis.
Vallavanema tööd tegi
Siim Suursild aastatel
2011–2017, kuni kohalike
omavalitsuste valimisteni,
mil Audru vald liitus Pärnu
linnaga. (KH)

Teadeanne Audru Muuseumist
toimetus välja ajalehele uue
nime valimise konkursi ja
teiste ideede seas võitis just
vana nimi. Selleks ajaks oli
lehe toimetamise oma südameasjaks võtnud valla arendusspetsialist Maris Moorits.
Möödusid mitmed aastad
ning 2020. aasta sügisest sai
lehe uueks peatoimetajaks
Liis Künnapas, keda on elu
pärast õpinguid Audrusse
toonud.

Täna oleme jõud nud
“Koduste Häälte” 100. numbrini. Suured tänud eelloetletud headele inimestele, kes
on olnud ajalehe valmimise
juures ja kõigile kirjasaatjatele, kes on aidanud kaasa
lehe huvitavamaks ja sisukamaks kujundamisel. Ja aitäh,
armas lugeja!
Sirje Suurevälja
Peep Tarre

Tulgu uus aasta parem
kui möödunud
Möödunud aasta on olnud
kogu maailmas erakordne.
Kevadel levima hakanud
koroonaviirus sundis sulgema riigipiire ja muutis
järsult igapäevaelu. Peseme
käsi, kanname maske ja
loodame, et haigus meist
mööda läheb.
Kõige pimedam aeg on
enne koidikut. Kui ei teaks,
et päike uuesti tõuseb,
võiks musta masendusse
mattuda. Kuid me teame,
et vaktsiinid kurja viiruse
vastu on saabunud ja iga
päev annab lootust, et peagi
võime normaalse elu juurde
tagasi pöörduda.
Möödunud aasta polnud
Audru osavallas sugugi
lootusetu. Uuendati lauluväljaku pealtvaatajate ala,
valmis Paisu kergliiklustee,
Valgerand sai pärast tormi
uue kaldakindlustuse. Pal-

jud osavalla teed on saanud
uue ilme, kaasajastatakse
tänavavalgustust. Linnavalitsus arvestas Liu küla
elanike arvamusega, kes
ei soovinud külla päikesepargi rajamist ja nõudis
Audru ringraja omanikult
müratõkete täiendamist.
Audru kandis on palju
aktiivseid inimesi, kes
kodu koha kau n i ma k s
muutmiseks vaeva näevad.
Kasutage julgelt ühinenud
omavalitsuse võimalusi:
programme „Värvid linna“
ja „Hoovid korda“, erateede
kruusatoetust, laste huvihariduse toetust jpm.
Mida paremini läheb
Audrul, seda paremini
läheb meil kõigil. Püsigem
terved! Et uus aasta tuleks
parem!
Romek Kosenkranius
Pärnu linnapea

Ilmselt on paljud juba
kuulnud, et meie kohalikus muuseumis on puhumas uued tuuled. Uusim on
Audru Muuseumi fännileht
Facebookis, kuhu hakkavad
ilmuma meie igapäevased
asjatoimetused, üleskutsed,
ürituste teated või lihtsalt
aines kaasamõtlemiseks.
Kutsume kõiki osavalla
endiseid ja praeguseid elanikke ning muidugi ka kaugemaid huvilisi meie fännilehte meeldivaks märkima.
Nagu varem, on nüüdki kõik
väikesed ja suured huvilised

muuseumisse teretulnud.
Oleme avatud teisipäeviti
ja neljapäeviti kell 14.0018.00. Giidiga tuure pakume
ainult etteteatamisega, kuid
meil on piisavalt esemeid,
raamatuid ja palju muud
ajaloolist, mida saab ka iseseisvalt uudistada. Meiega
saab ühendust e-posti aadressil muuseum@audru.ee
või telefonil 53002172.
Raune Põllu
Audru Muuseumi
varahoidja
11. jaanuarist 2021

Hajaasustuse programmi
taotlusvoor avatakse
1. veebruaril 2021
2021. aasta hajaasustuse
programmi taotlusvoor avatakse 1. veebruaril 2021 ja
taotluste esitamise tähtpäev
on 1. aprill 2021.
Hajaasustuse programmi
eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata
kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Toetatavad tegevused:
• majapidamises joogivee
kättesaadavuse tagamine;
• elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist
tagava süsteemi rajamine;
• aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee

rajamine;
• leibkonna vajadustele
vast ava autonoomse
elektrisüsteemi rajamine
(tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Taotluste esitamise info ja
taotlusvormid on kättesaadavad Pärnu linna kodulehel.
Hajaasustuse programmi
taotluste esitamisel abistab
ja nõustab Audru osavallas
Peeter Viik peeter.v@audru.
ee, tel 562 41259, vastuvõtt
Audru osavallakeskuses
tuba nr 9, T 14.00-17.00 ja
N 9.00-12.00.

Lk 2

Audru leht - Jaanuar 2021

Põllu tn 11 ja 13 kinnistute
detailplaneeringu kehtestamine
Pär nu Li n navalitsuse
11.01.2021 korraldusega nr
16 kehtestati Audru alevikus
Põllu tn 11 ja 13 kinnistute
detailplaneering.
Planeeritav ala asub Põllu
tänava ja Luige tee vahelisel alal ning hõlmab Põllu
tn 11 ja Põllu tn 13 kinnistuid (katastriüksuste tunnused on 15904:003:2015 ja
15904:003:2016).
Planeeringuala jagatakse 9
elamumaa ja 4 transpordimaa
krundiks. Elamumaa krundid

on suurusega 1870 m² kuni
4086 m², kuhu lubatakse üks
kuni kahekorruseline põhihoone koos kõrvalhoonetega.
Üksikelamute suurim ehitisealune pindala võib olla kuni
300 m², ühel suuremal krundil kuni 600 m².
Detailplaneering on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga – maa-ala juhtotstarve on reserveeritud
elamumaaks. Korraldusega
saab tutvuda Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee. (KH)

Kasutuses oleva eterniidi
kaardistamine
Keskkonnaministeerium
kaardistab Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldava
eterniidijäätmete kogust, et
paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi
asbesti sisalduvate jäätmete
kogumiseks. Asbesti sisaldub
eelkõige eterniidis, kuid ka
muudes vanades ehitusmaterjalides.
Palume kõikidel Audru
osavalla elanikel ja ettevõtjatel anda teada nii eterniidijäätmetest kui muudest
asbesti sisaldavatest mater-

jalidest, millest soovitakse
vabaneda. Palume arvestada,
et 1 m2 eterniiti kaalub ca 15
kg
Andmeid kogub keskkonnaspetsialist Elen Kuningas
tel 444 8177 või e-post elen.
kuningas@parnu.ee.
Juhime tähelepanu, et
kaardistame Keskkonnaministeeriumi jaoks kasutuses
olevat asbesti kogust. Tegemist ei ole jäätmete kogumisringile registreerimisega.
Palume saata infot kuni 31.
jaanuarini (k.a).

IN MEMORIAM

KRISTJAN SAARSOO
(12.10.1936 – 17.01. 2021)

TEEDE TALVINE HOOLDUS AUDRU OSAVALLAS 2021
Lumetõrjet Audru osavalla teedel ja tänavatel teostavad järgmised Pärnu linnavalitsuse korraldatud riigihanke võitnud
ettevõtjad:
Piirkond
I Soeva, Ahaste ja Aruvälja küla teed
II Kärbu, Põhara ja Liiva küla teed ning Audru Kooli
territoorium
III Tiigi, Muti ja Rebase elamupiirkonna teed ja tänavad
ning Põldeotsa küla teed
IV Jõõpre teed, kõnnitee ja parklad, Oara ja Malda küla teed
V Ridalepa ja Saari küla teed
VI Kõima, Kabriste, Saulepa, Lindi (kuni Aiandi teeni) ja
Tuuraste küla teed
VII Lindi küla teed (alates Aiandi teest Sarvi teeni)
VIII Liu ja Marksa küla teed (kuni Sarvi teeni)
IX Eassalu, Soomra ja Kihlepa küla teed (kuni Tõstamaa
mnt-ni)
X Papsaare, Valgeranna ning osaliselt Lemmetsa küla teed
ja tänavad
XI Audru aleviku teed ja tänavad ning osaliselt Lemmetsa
küla teed
XII Nurme, Tilga, Kiltre tee, Elutee, Põllu, Elise, Käreda,
Kadaka, Tiido, Doberani tee ja Valgeranna allee
XIII Papsaare küla, Audru aleviku kõnniteed ja parklad
XIV Lavassaare aleviku teed, tänavad, kõnniteed ja parklad
Lumetõrje erateedel
Lumetõrjet teostatakse ka
erateedel, mis viivad Audru
osavallas kasutusel oleva
majapidamise õueni (mitte
hoovides).
Erateedel lumetõrje teostamise tingimused:

1. Eratee servades olevad
ohud (truubiotsad, suured
kivid-takistused, ilupõõsadistikud jne), mis võiksid
takistada tööd, peavad olema
tähistatud minimaalselt
1 m kõrguste ja soovitavalt
helkurlindiga varustatud

Elanikele jagatakse
graniitsõelmeid libeduse
tõrjeks
Audru osavalla elanikel on
võimalus saada kinnistute
õuealade ja kõnniteede
libeduse tõrjeks graniit-

sõelmeid.
Graniitsõelmed on saadaval järgmistes asukohtades:

Audru alevikus

Koolipapa on lahkunud…
Kristjan Saarsoo sündis Võlla vallas
Soeva külas väiketalupidajate peres.
Maatööd said kiiresti selgeks, süvenes kohusetunne ja tärkas visadus ning aina suurenes
armastus looduse vastu. Aga eelkõige oli noormees
hariduse usku. Teadmistes peitub jõud.
Kristjan Saarsoo oli õpetaja suure algustähega. Kui
süstemaatiliselt, rahulikult ja arusaadavalt vahendas
ta meile teadmisi erinevates õppeainetes, mäletab vist
enamik Audru valla elanikke. Ka tema kauni ja jõulise
käekirja tunneksid vist paljud meie seast eksimatult ära.
Töötades Audru Kooli direktorina oli ta üdini koolile
pühendunud - arendades, uuendades ja hoolitsedes kooli
ümbruse eest. Kõik need tema käega istutatud puud ja
põõsad ümber koolihoone langetavad täna leinas oma
okstekroonid.
Kes teeb, see jõuab. Kuigi Kristjan Saarsoo praktiliselt
elas koolis, jätkus teda ka valla toimetamistesse. Valla
taastamine (1993. aastal valiti ta Audru valla volikogu
esimeheks), Vabadussõja mälestussamba taasavamine,
noorte liiklusinspektorite koolitamine, uurimistööde
juhendamine - need on vaid üksikud märksõnad sellest,
mida ta jõudis ja tegi. Tema innustavaid sõnu jätkus
erinevate ürituste avakõnedesse ja tröösti leinajatele
matustel, mida teda tihti korraldama paluti. Peres kasvas
üles tubli tütar, kellest samuti õpetaja ja koolijuht sai.
Küllap isa eeskujul.
Kristjan Saarsoo tublidus ei jäänud tema eluajal
märkamata. Teda on autasustatud valla vapimärgiga,
ta pälvis Aasta õpetaja tiitli, Johannes Käisi nimelise
preemia ning talle paigaldati Audru Kooli ette nimeline pink, mille juurde nüüd tema mälestuseks võimalus
küünal poetada.
Koolipapa on lahkunud, aga tema õpetussõnad ja
tarkuseterad elavad meiega edasi.
Mäletades ja mälestades
Kristjani endised õpilased

Ringi tn 1a
(vana ambulatooriumi parklas)
Rebasefarmi
Raku tee 4 (OÜ JU Metall
elamualal
parklas)
Jõõpre külas
Aisa tee 2
(Jõõpre hooldekodu parklas)
Lavassaare alevis Võidu tn 1
(Lavassaare lasteaia parklas)
Kõima külas
Keskuse tee 16b
(vana kaupluse parklas)
Lindi külas
Rannapoe parklas
Ahaste külas
Ahaste tee 3 (ridaelamu parklas)
Papsaare külas
Kukeseene tee 2
(Neeva aiandi parklas)
Kuna sõelmed on lahtise
puistena hunnikutes, tuleks
soovijatel kaasa võtta anum

või kott ja sõelmete tõstmiseks labidas või kühvel.

Elu tee 6 kinnistu
detailplaneeringu algatamine
Pä r nu li n navalit su se
14.12.2020 korraldusega
nr 770 algatati Pärnu linnas Papsaare külas Elu tee
6 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on katastriüksus (suurusega 5,58 ha,
katastriüksuse tunnus on

15904:003:0529) jagada
väiksemateks üksusteks ja
püstitada 15 üksikelamut,
lahendada juurdepääsutee
ja kommunikatsioonidega
liitumine. Detailplaneering
koostatakse Audru valla
üldplaneeringu kohaselt.
(KH)

Kontakt
Jaanus Oja, 5627 0966
Jaanus Põldmaa, 506 2246 Põhara Agro OÜ
Jaan Miidu, 5358 6570 Manitec OÜ
Märt Jäärats, 5622 0917 OÜ Mütsi Talu
Danel Toomast, 522 0315 Põldeotsa OÜ
Sven Ende, 5668 3451
Jaan Miidu, 5358 6570 Manitec OÜ
Jaan Miidu, 5358 6570 Manitec OÜ
Valdi Killing, 5650 7474 Otsa-Marja OÜ
Vahur Tamm, 503 6321 AS White Beach Development
Jaanus Põldmaa, 506 2246 Põhara Agro OÜ
Kristjan Kasemets, 502 9845 Nurme Teedeehitus OÜ
Kristjan Kasemets, 502 9845 Nurme Teedeehitus OÜ
Jaan Miidu, 5358 6570 Manitec OÜ

tähistega.
2. Eratee kohalt peavad
olema eemaldatud puude
oksad minimaalselt 3,5
meetri kõrguselt ja 3 meetri
laiuselt.
Juhul kui eratee omanik
ei soovi või tahab täpsus-

tada lumetõrje teostamist
temale kuuluval teel, palume
võtta ühendust lumetõrje
tööde tegijaga piirkonnas
või Vahur Kobolt´iga tel
5049564; e-mail vahur.k@
audru.ee

Valgeranda suusatama
Valgerand on kahtlemata
Audru piirkonna kõige atraktiivsem koht olenemata aastaajast. Kevadest sügiseni
meelitavad kaunis liivarand,
golfiväljak ja seikluspark
ning terviserada on aastaringselt kasutuses.
Talveperioodil saab terviserada kasutada ka talispordi
harrastamiseks. Hiljuti maha
sadanud lumi on üle pika aja
taas pakkunud võimaluse
tekitada terviserada kasutavatele inimestele tingimused
ka suusatamiseks. Eelnevalt
on seda toetanud Audru vald
ja nüüd saab raja sisse Pärnu
linna toetusel.
Valgerannas on kolm erineva pikkusega rada. 500 m
ja 1 km pikkused ringid on
terviseraja seikluspargipoolses osas ning on pimedal ajal
valgustatud. Lisaks on 3 km
pikkune ring, mis osaliselt
kattub väiksemate ringidega
ja on nende ulatuses ka valgustatud, kuid umbes kaks
kilomeetrit kulgeb rada läbi
Valgeranna kauni männimetsa ilma valgustuseta.
Kuna suusarada on peamiselt puude all ja mere
läheduses, on lumeolud rajal
vahelduvad. Vastavalt sellele,
kuidas lumi püsib ning juurde
sajab ja rada kasutamisele
vastu peab, uuendatakse

suusarada regulaarselt. Kindlasti hoitakse sees uisustiilis
sõitmiseks sobilik rada, kuid
võimalusel pressitakse sisse
ka klassikajälg. Suusatama
minnes peaks eelnevaga
arvestama ning valima sobiliku varustuse.
Arvestama peaks ka sellega, et terviserada kasutavad
ka teised aktiivsed inimesed
ning viisakus ning üksteisemõistmine on loomulik osa
spordikultuurist. Vaatamata
kohati kesistele lumeoludele
pakub Valgeranna terviserada vaheldusrikast ning
kaunist suusaringi, mis sobib
nii alles alustavale suusatajale
kui juba kogemustega tervisesportlasele.
Rünno Moorits
Valgeranna suusaraja
rajameister
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MEIE OSAVALLA ETTEVÕTETE EDULOOD
Alates alanud aastast teeme
oma lehes algust uue rubriigiga
pealkirja all Ettevõtete edulood, kus

Ettevõte: Metalboss OÜ
Juhataja: Vallo Loob
Töölisi: 25
Aadress: Haava kinnistu,
Aruvälja küla,
88304 Pärnumaa
Koduleht:
http://www.metalboss.eu/

Audru Lasteaed tähistab 1. veebruaril oma
50. juubelit
Audru Lasteaia lugu sai
alguse 50 aastat tagasi.
Tegelikult juba mõni aasta
varem, kui Audru kahe tubli
majandi – Audru Sovhoosi ja
Audru Karusloomakasvanduse juhid Vambola Viia ja
Aksel Vomm võtsid vastu
otsuse rajada Audru kiriku
taha Uruste jõe kaldale kauni
männimetsa alla lasteaed.
Meie endine lasteaia juhataja Aili Koodi on jutustanud
lugusid, kuidas ehitusele oli
pandud nõue, et alles jääksid
siin kasvavad puud. Selleks
veeti isegi ehitusmaterjale
käsitsi mööda tellinguid
üles. Tänu sellele ongi
meie lasteaia ümbrus nii
unikaalne. Meid ümbritseb
männimets, kus on alati
kajamas linnulaul, värske
õhk, rohkelt võimalusi
pakkuv ümbrus – lastel ja
meil kõigil on siin mõnus ja
turvaline olla.
Selle kauni parkmetsa
sees leiamegi rõõmsa ilmega
lastesõbraliku lasteaia. Selle
majaga on olnud seotud ühel
või teisel põhjusel enamus
audrulasi. On hea tõdeda,
et oleme Audru kogukonna
lasteaed. Oleme Audru Männituka Lasteaiast kooliteele
saatnud 51 lendu – see on
juba ligi 960 last. See on 3
põlvkonda audrulasi. Meie
lasteaia esimeste kasvandike
lapsed ja nüüd ka juba lapselapsed on praegused Audru
Lasteaia põngerjad.
Lasteaia endine kas-

vandik Reeli Rehe möönab: Olen väga õnnelik, et
mul õnnestus oma tütrele
Männituka Lasteaias koht
saada. Ja järjekorras on ka
praegu veel neljakuune poeg.
Seega, praeguses eluetapis
olen ma Audru Männituka
Lasteaiaga hoopis uutmoodi
seotud. Kuna ma tean, kui
hingega kogu kollektiiv oma
tööd teeb, ei saaks ma õnnelikum ja tänulikum olla, et
mu laps selles lasteaias käib.
See kõik näitab, et vilistlastest lapsevanemad on
meie majast kaasa võtnud
soojad mälestused ning
soovivad, et ka nende lastel
oleks sama rõõmurohke lapsepõlv. Tunneme head meelt
elus edasijõudnud poistest ja
tüdrukutest, kelle lapsepõlv
möödus Audru Lasteaias.
Reeli Rehe meenutab:
Mõeldes Männituka Lasteaiale, on mul ainult positiivsed emotsioonid. Olen Audru
Lasteaiaga seotud juba
väga väikesest peale. Kahjuks ma enda lasteaia ajast
suurt midagi ei mäleta, välja
arvatud seda, mis mulle on
räägitud ning mida ma olen
piltidelt näinud. Audru Keskkoolis õppimise ajal läksin
tihti peale tunde lasteaeda
ema juurde ning võimalusel
käisin sõimerühmas lastega
mängimas. Mäletan, kuidas
aitasin sel ajal ühel väikesel
tüdrukul lasteaiaga harjuda.
Juba siis meeldis mulle õpetaja töö ning mõned aastad

tagasi omandasin antud
erialal ka kõrghariduse.
Samuti olen Audru Männituka Lasteaias ajutiselt tööl
olnud, andes suveperioodil
õpetajatele puhkusi ning
Tallinna Ülikoolis õppides
viisin vajalikud praktikad
just Audru lasteaedades läbi.
Ühelt poolt andis see mulle
võimaluse praktikad elukoha
lähedal ja südamelähedastes
lasteaedades läbida ning teiselt poolt sain jagada enda
oskusi õpetajatele, et nad
saaksid õppetegevusi haridustehnoloogilisi elemente
kasutades läbi viia. Koostöös
õpetajatega lõime lasteaia
õuealale loodusraja.
Kindlasti annavad meie
lasteaiale näo inimesed, kes
siin töötavad ja siin majas on
alati töötanud soojad, armsad, pühendunud, loovad inimesed, kes on pannud meie
lasteaia kujunemisele suure
aluse. Suurt rõõmu valmistab, et Audru Lasteaeda on
tööle asunud päris mitu meie
lasteaia vilistlast.
Lasteaia juubeli puhul
täname kõiki, kes on seda
maja omaks pidanud ja meie
vaimsust ning traditsioone
kandnud tänasesse päeva.
Palju õnne Audru Lasteaed!
Audru Lasteaia direktor
Jekaterina Kuru,
Audru Lasteaia
vilistlane
Reeli Rehe

Tegevused, toodang: metalldetailide töötlemine
• Keevitustööd
• Plasmalõikus ja painutus
• Liivaprits
• Pulbervärvimine
• Masinaehitus
• Trepid ja nende piirded
• Metallkonstruktsioonidega
katused
• Metallmööbel tööstusesse
• Bussipaviljonid
• Ehituslikud konstruktsioonid
• Metallaiad
• Pakutakse klientidele projektipõhiseid terviklahendusi ja üksikuid detaile nii
Eestis kui Skandinaavias.
Ettevõtte sünd: Metallboss
sündis 2009. aastal, kui üks
meie varem Soomes töötanud osanik Helari Vihast tuli
tagasi teadmistega soome turu
erivajaduste kohta. Selgus, et
teatud metallkonstruktsioonide ja nende paigalduse järele
on Soomes regulaarne tarve.
Võtsime kolmekesi – Helari,
Vallo ja Avo, sellest infost

kaardistame meie Audru osavalla
ettevõtteid. Eesmärgiks tutvustada
meie omi edukaid ja tublisid tegijaid.

kinni ja hakkasime arendama
metallkonstruktsioonide töötlemise ja paigaldamise poolt.
Sellest ajast siiani oleme
järk-järgult täiendanud oma
seadmeparki ja ka oskusedteadmised on nende aastatega
täienenud. Alustasime tegevust Audrus Lihula maanteel,
kus aga ruumid jäid kitsaks
ja nii kolisime 2013. aastal
oma tootmise Aruvälja külla
1300 m2 tootmispinnale, mille
ise eelnevalt renoveerisime.
Tänasel päeval hakkab ka see
kitsaks jääma ja praegu arendamegi 3500 m² tootmishoonet Ahaste külla, kus hetkel
juba asuvad CNC lõike- ja
painutuspingid.
Et t et u l nud r a sk use d:
Tänasel päeval on põhiliseks
probleemseks kohaks ehituse
finantseerimine, kuna pangad ei näe maapiirkondades
renoveeritavates hoonetes
väärtust, mis sinna on paigutatud. Kuna seadmed ja tehnoloogia pidevalt uuenevad, on
ka probleeme leida vastavat
kvalifitseeritud tööjõudu lähedalt. Seoses sellega koolitame
uusi töölisi kohapeal nii palju
kui võimalik. Mõningal määral on koroona ka meid mõjutanud, eelkõige, mis puudutab
Eesti ja Soome vahelisi reisipiiranguid, kuna meie paigaldusinimesed on pidevalt

reisimas kahe riigi vahel ja
tihe edasi-tagasi liikumine
on olnud seetõttu keeruline.
Edulugu: Kui algul alustasime väikese seadmepargiga, siis tänaseks on meil
seadmed, mis võimaldavad
meil endal läbi viia tootmisprotsessi toorainest kuni
valmistooteni. Teostame nii
pulbervärvimist kui plasmalõikust, peatselt on saabumas
ka laserlõikepink. Peale Soomes teostatavate tööde võib
siinsamas Audru kandis näha
meie valmistatud bussiootepaviljone ja muid väiksemaid
metallkonstruktsioone, millel
otseselt Metalbossi kaubamärki küljes ei ole.
Tulevikuplaanid: Arendame
uut tootmishoonet, kokku
3500 ruutmeetrit, millest
1200 on juba kasutusel. Sinna
peaks lähitulevikus saabuma
laserlõikepink, millega on võimalik lõigata väga täpselt nii
lehtmetalli kui ka torusid.
Jõudu Metalbossile!
Küsis Sirje Suurevälja,
vastas Vallo Loob

Plasmalõikepink

ARUVÄLJA LASTEAED JA LAPSEVANEMAD
TÄNAVAD MESINIK AUGUST RAPPI
JA TEMA TÖÖKAT MEESKONDA
MAGUSALT TERVISLIKU
JÕULUKINGITUSE EEST!

Metalbossi valmistatud bussiootepaviljon
Põldeotsa peatuses

Helsingi kesklinnas asuva hoone renoveeritud tornimast
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Hea Audru kultuuri- ja spordirahvas!
Kutsume teid kolmapäeval, 3. veebruaril 2021 kell 16.00 kultuuri- ja
spordivaldkonna arengukava kohtumisele Audru osavallakeskuse saali.
Arutame üheskoos, mida oleks järgmistel aastatel vaja teha, et kultuuri- ja
spordielu Pärnu osavaldades oleks mit-

mekülgne, huvitav ja järjepidev. Kohtumistel osavaldades keskendume just
teie piirkonna vajadustele ja ootustele.
Kohtumisi juhendab Ragnar Siil,
arengukava koostamise nõustaja
ning endine Kultuuriministeeriumi
asekantsler. Kõikide olemasolevate

materjalide ja seniste kohtumiste
kokkuvõtetega on võimalik tutvuda
aadressil www.loovparnu.ee.
Kohtumiseni veebruaris!
Mart Tõnismäe
Kultuuritöö peaspetsialist

Enne veekogule minekut kontrolli jää paksust vastavast
kaardirakendusest
Päästemeeskonnad mõõdavad igapäevaselt veekogude
jääkaane paksust ning tulemused kantakse vastavasse
kaardirakendusse. Jääkaart
on loodud selleks, et inimesed saaksid operatiivselt
kontrollida veekogu jää
paksust, minnes kalale,
uisutama või suusatama.
Pikemat aega kestnud külmakraadid on enamikele Eesti
siseveekogudest moodustanud
paksema jää. Lubatud on
minna aga vaid neile veekogudele, kus jääkaane paksus
on vähemalt 10 sentimeetrit.
Päästeamet mõõdab igapäevaselt populaarsemate siseveekogude jää paksust. Selleks, et
teada oma kodukoha veekogu
jääpaksust, on kõik mõõdistused kantud kaardirakendusse.
Informatiivse jääkaardi leiab
kodulehelt www.veeohutus.
ee/ talv/jaaolud-eestis/ ning
Google’i kaardirakendusest
ning Google’i kaardirakendusest. Mõõtmised tehakse
päästemeeskondade poolt

vastavalt ilmastikuoludele,
jää olemasolule ja seni, kuni
jääolud on muutunud stabiilseks.
Jääle min nes peavad
kaasas olema ohutusvahendid, näiteks jäänaasklid ja
veekindlasse kotti pandud
mobiiltelefon. Isegi kui jää
paksus on mõõdetud kohas
10 sentimeetrit, siis mujal
veekogu piires võivad jääolud
muutuda. Mida kiirevoolulisem ja rohkemate allika- või
suubumiskohtadega on veekogu, seda ebaühtlasem on
jää paksus. Kutselised ja vabatahtlikud päästjad on rajanud
aga liuvälju kindlale maale, et
võimaldada inimestele turvalist uisutamist. Infot olemasolevate liuväljade kohta saab
kohalikust omavalitsusest.
Kuidas käituda?

• Kui jääl viibides ilmnevad
ohumärgid – jää pragisemine või vajumine, tuleb
viivitamatult keharaskus
laiali jagada ning lahkuda.

Selleks heida kohe käpukile
ja mine kiiresti tuldud teed
tagasi.
• Kui aga jää pragisedes
ette ei hoiata ja juhtud
läbi vajuma, tuleb peatada
sügavamale vette vajumine.
Kukkumise ajal lükka käed
laiali ja kalluta ennast tahapoole. Nii takistad enda
üleni vee alla vajumist.
• Mida rutem jääaugust välja
saad, seda parem, sest külmas vees muutub inimene
kiiresti teovõimetuks. Jääaugust välja saamisel on
suureks abiks jäänaasklid.
Jääle vinna ennast sinnapoole, kust tulid.
• Jääle pääsenuna r ulli
ennast või rooma jääaugust eemale. Kaugemal võid
püsti tõusta, et lahkuda jäält
tuldud teed pidi kindlale
maale ja võimalikult soojadesse oludesse.
Kuidas tunda ära
„turvalist“ jääd:

Inimest kannab „terve“

jää. Selles puuduvad lõhed
või praod, väljanägemine
on ühtlane ja sile. Pikipragu
vähendab jää tugevust ligi
25%, ristipragu ligi 40%. Jää
paksus peab olema vähemalt
10 cm. Kevadel ja sügisel ei
pruugi isegi see jää olla turvaline.
Jää võib olla nõrgem järgmistes kohtades:
• kõrkjate kasvukohtades;
• madalikul;
• allikate juures (lumekatteta
jääl on allikakohad näha
tumedamate laikudena);
• kanalisatsiooni, jõe, oja või
kraavi suudmekohas;
• koolmekohtades;
• jõe kitsenemis- või pöördekohas;
• laevateedel.
NB! Vooluveekogul, nt
jõel on jää alati nõrgem kui
järvel või tiigil.
Kui märkate hädalist või
vajate ise abi, siis tuleb esimesel võimalusel helistada
hädaabi numbril 112.
Pääasteamet

Raamatututvustus

Eesti vanaisade lood ja salatarkused
Kaks aastat tagasi esitas kirjanik Pamela Maran noortele üleskutse kirjutada talle
vahvatest vanaisadest, kellest
tema siis omakorda säravamad inimesed välja valib ja
nende lood raamatusse kokku
köidab. Kirjaniku sõnul esitati kandidaate hästi palju ja
valik oli suur. Tänaseks on
raamat valmis ja raamatulettidel ning heameel on tõdeda,
et 66-st kaante vahele saanust
on Pärnumaalt esindatud
seitse vanahärrat ja koguni
kaks neist Audrust - ühekandimehed endisest Kalevipoja
kolhoosist - Raimo Vänt ja
Mihkel Suurevälja.
Raamatu kirjutamise protsess oli autorile kahtlemata
huvitav ja nagu ta ka oma
500-leheküljelise teose eessõnas mainib, ääretult rikastav. Raamat sai tõesti uhke
– eriliselt suur ja mahukas,
silmapaistvalt pilkupüüdev
ja sisult ülihuvitav. Enne
lugude kirjapanekut sõitis
autor kõigile vanaisadele
külla ja veetis koos nendega
nende lugusid lindistades ja

neid oma kodudes pildistades
mitmeid tunde.
Nüüd, seda raamatut käes
hoides, on väga kahju, et
härra Vänt ei jõudnud seda
raamatut ära oodata, aga tema
lugu on igavesti raamatusse
raiutud meile kõigile mälestuseks.
Katkend raamatust peatükist Raimo Vänt “Tuleb öelda
jah”:
“Ilma kiida õhtul, naist
hommikul,” jagab mees oma
saladusi. “Ja vene autot kiida
siis, kui ta on maha kantud!”
Paarike pugistab naerda. Nali
on mõlema sõnul üks viis tervist hoida.
Aga kuidas on siin peres
lood ütlusega, et mees on pere
pea ja naine on kael, mis seda
keerab. “Meie oleme võrdsed!” ütleb Lehti. “Me oleme
maakad ja maainimesed on
leplikumad.”
Katkend peatükist Mihkel
Suurevälja “ Tööga tuimaks
tambitud”:
Keerulisest ajast hoolimata õnnestus poisil lõpetada
Audru seitsmeklassiline kool

ja ta hakkas talutöödel toimetama. “Olin 12-aastane, kui
kahe hobuse ja suure adraga
kündma hakkasin. Hoidku
jumal, kui suur kivi ette sattus ja jooksid rindupidi sinna
otsa, nii et olid hingetu.”
Saksa valitsemise ajal sai
Mihkel 16-aastaseks ja tal tuli
hakata täitma metsanormi 30 tihumeetrit aastas. “See
oli nali. Kui venelased tulid,
siis antud normid tõusid iga
aastaga. Alguses oli 60 tihu,
siis 70 tihu, viimastel aastatel 90 tihu. 90 tihu tuli isal
välja vedada.” Mihkel tegi
töö praktiliselt üksinda ära,
sest pereema oli väikest kasvu
habras naine ega oleks metsas
palju abiks olnud.
Iga vanaisa peatükki kaunistavad suured fotod ja lõpetuseks on kirja pandud nende
salatarkused. Raimo Vänt
jagas autoriga ilmavaatlustarkusi ja Mihkel Suurevälja
pajatas Uruste allika võluväest.
Raamatu lõppsõnas on
autor kirjutanud järgmist:
Siin räägivad mehed, kes

on kogenud surma hingust,
aga ka elu võrratut avarust,
mida teadus ja mõistus seletada ei suuda. Need lood ajavad nutma, naerma, panevad
mõtlema, tundma ja üdini
kaasa elama. See raamat on
seiklus, kust lugeja enam
endisena ei välju. Ta on tõstetud ja kantud esiisade tarkusest ja väest, ilust ja usust,
nende meeste hingesügavusest ja armastusest.
Aitäh autorile imelise raamatu eest, mis pakub lugemiselamuse kõikidele ajaloohuvilistele, vanaisadele,
lastele ja lastelastele!
Sirje Suurevälja

Õnnitleme
vastsündinuid!

505 9868
LARSTel.
VARIK
UKU PALMER
ARTUR MEREääR
KRISTOf KöSTER

02.01.2021
18.12.2020
20.12.2020
30.12.2020

Perearsti nõuandetelefon
suunab koroonatestile
igapäevaselt
Möödunud aasta lõpust
väljastab perearsti nõuandetelefon 1220 koroonatestile saatekirju iga
päev (riigipühadel kaasa
arvatud) kell 8-22.
Koroonatestile saatekirja
saamiseks tuleb jätkuvalt
pöörduda perearsti nõuandetelefoni meedikute poole
telefoninumbritel 1220 või
6346 630. Perearsti nõuandetelefonilt saate saatekirja
küsida, kui teil on ülemiste
hingamisteede haigussümptomid või kui teil on teadaolevast koroonapositiivse
analüüsi vastuse saanud
inimesega lähikontaktist
möödas 10. päeva. Teenust
osutatakse kolmes keeles:
eesti, vene ja inglise keeles
ning kõnekeskuse spetsialistiga kokkuleppel võimalusel
helistaja emakeeles.
Kui perearsti nõuandetelefoni meedik otsustab inimese koroonatestile suunata,
siis koostatakse talle saatekiri. Selleks on vaja öelda
isikukood, nimi ja telefoninumber, mille kaudu temaga
testimiskeskusest sms-i teel
ühendust võetakse.Testimiskeskuse saadetud sõnumis
on link, millelt inimene saab
endale veebiregistratuuris
w w w.veebiregist rat uur.
ee broneerida sobiva aja ja
koha koroonaviiruse testi
andmiseks.
Kui inimene ei saa ise
veebiregistratuuris aega
broneerida, sest tal puudub
Mobiili-ID, Smart-ID või
ID-kaardiga isikutuvasta-

mise võimalus, siis helistatakse inimesele testimiskeskusest tema edastatud
telefoninumbrile. Testi tulemust näete oma digiloost,
TESTI äpist või helistades
oma perearstile.
Testimise kõnekeskus
võtab inimesega reeglina
alates saatekirja koostamise hetkest ühendust ühe
ööpäeva jooksul. Teavitussõnumit ei saadeta lastele.
Nende vanematega võtab
testimiskeskus ise ühendust
Jätkuvalt väljastavad
perearsti nõuandeliini töötajad helistajatele nädalavahetuseti hädavajalikke
retsepte. Kuigi paljud inimesed sooviksid nõuandetelefoni kaudu retseptipikendust ka muul ajal – näiteks
tööpäeval või õhtuti, ei ole
see otstarbekas.
Samuti teevad nädalavahetusel haigestunud inimese
puhul nõuandetelefoni töötajad jätkuvalt märke inimese
digilukku haigestumise ning
töövõimetuslehe avamise
vajaduse kohta, misjärel
inimene peab oma perearstiga ise esimesel võimalusel
(järgneval tööpäeval) ühendust võtma tervisemure täpsustamiseks ning haiguslehe
avamiseks. Lõpliku otsuse
lehe avamiseks teeb inimese
perearst.
Jätkuvalt saab perearsti
nõuandetelefonilt ööpäevaringselt nõu ka erinevate tervisemurede kohta. Täpsem
info www.1220.ee (KH)

Pakume kvaliteetset
ja Professionaalset
Puhastusteenust
eraisikutele ning
ettevõtetele.
kui vajad abi, siis kirjuta
tuiakoristab@gmail.com

Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 5303 2429. Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil ajaleht@audru.ee.
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