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SIIM SUURSILD
Siim Suursild lõpetas EPMÜ agronoo-
mia erialal. Peale kõrgkooli lõpetamist 
1994. aastal asutas Siim Suursild koos 
abikaasaga pereettevõtte. Kolm aastat 
hiljem osutus Siim Suursild valituks AS 
Pärnu Meierei müügidirektoriks. Juba 5 
kuud hiljem sai temast ettevõtte juhataja 
ja peale ettevõtte jagunemist jätkas ta 
Sulatatud Juustu Tootmise Aktsiaseltsi 
juhatajana. 

Märtsis 2002 asus Siim tööle avalikku 
sektorisse, kui sai Audru Vallavalitsuse 
majandusnõunikuks. Selles ametis aren-
das Siim Audru valda ligemale 10 aastat. 

2009. aasta lõpus, kohalike omava-
litsuste volikogude valimise järel, osu-
tus Siim valituks Audru Vallavolikogu 
esimeheks. Lisaks volikogu juhtimisele 
valiti ta Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 
juhatuse liikmeks. 

Oktoobris 2011 valis Audru Vallavo-
likogu Siim Suursilla Audru vallavane-
maks. 

Siim Suursild on andnud väga suure 
panuse Audru arengusse ja just Siimu 
eestvedamisel sündisid valla eri piir-
kondadesse multifunktsionaalsed kes-
kused, kuhu toodi kokku erinevad tee-

nused ja tegevused. Audru vallamajast 
sai Audru teenuskeskus, Aruväljale 
ehitati uus hoone lasteaia, rahvamaja 
ja raamatukogu tarbeks, lõppes Audru 
Kooli rekonstrueerimine, rajati Audru 
parki uus laululava ning lõpetati paljude 
valla allasutuste hoonete rekonstruee-
rimine. Siimu visioonist sündis piloot-
projekt, mis oli esimene omataoline 
kogu vabariigis, mille tulemusena said 
valla bussipeatused päikesepatareidel 

valgustid ning see lahendus leidis suure 
hulga järgijaid üle kogu vabariigi. Siimu 
juhtimisel ühines Lavassaare vald 2013. 
aastal Audru vallaga. Siim on alati kõr-
gelt väärtustanud omavalitsustevahelist 
maakondlikku koostööd. Vallavanema 
tööd tegi Siim 6 aastat, kuni kohalike 
omavalitsuste valimisteni, mil Audru 
vald liitus Pärnu linnaga. Peale valimisi 
osutus Siim valituks Pärnu abilinna-
peaks, kus ta vedas 2,5 aastat majan-
dusvaldkonda. 

Siimu panus Audru arengusse pole 
väljendunud mitte üksnes töös vallaju-
hina, vaid ta on olnud ka väga aktiivne 
ühiskondlikus tegevuses osaleja olles 
näiteks Pärnu Rotary klubi liige ning 
osaledes Liivi Lahe Kalanduskogu tege-
vuses. 

Siim on väga aktiivne sportlane, 
nooruses on ta tegelenud kõrgel tase-
mel sõudespordiga ja tema tänaseks 
lemmikspordialaks on golf. Ta on alati 
koos perega aktiivselt kaasa löönud eri-
nevatel Audru, maakonna ja vabariigi 
spordiüritustel.

Siim Suursild on andnud suure panuse 
Audru valla arengusse.

Hea osavallarahvas!
24. veebruaril saame taaskord tähistada Eesti Vaba-
riigi sünnipäeva. Maailmas on veidi vähem kui 200 
riiki ja Eesti on nende seas üks väiksematest. Oma 
1,3 miljoni elanikuga oleme maailmas rahvastiku 
poolest 150. kohal ja pindala poolest 131. kohal. Kui 
Eestit võrrelda aga maailma väikseima riigi Vati-
kaniga, kus 0,44 ruutkilomeetril elab 800 asukat, 
oleme me tõeline suurriik. Paljud maalased imestavad 
ikka ja jälle, et kuidas nii väiksel riigil on oma keel. 
Me peame olema tõeliselt uhked, et oleme suutnud 
oma keele säilitada, seda ka hoolimata 50-aastase 
okupatsiooniaja jooksul tehtud emakeele kaotamise 
katsetest. 

Meie väike riik on väga soliidses eas, sest 103 
aastat on kahtlemata väga väärikas iga ka ühe riigi 
kohta. Kui vaadata tagasi ja mõelda, millised on mär-
gilised ja tähtsaimad sündmused meie riigi ajaloos, 
siis küllap igaüks leiab selle, mis talle kõige olulisem 
tundub. Kas see on Vabadussõda, Tartu rahulepingu 
sõlmimine, taasiseseisvumine, eesti krooni kasutu-
sele võtmine või selle vahetamine euro vastu, Eesti 
astumine Euroopa liidu ja NATO liikmeks või mõni 
muu ja võib-olla palju väiksem ning isiklikum sünd-
mus. See vaade oleneb väga palju vaataja vanusest 
ja maailmatunnetusest. 

Ühest põhikooli õpilaste hulgas läbiviidud küsit-
lusest selgus, et noorte arvates on Eesti Vabariigi 
üle 100-aastase ajaloo tähtsaim sündmus üks 0-dest 
ja 1-dest koosnev kood, mis on loodud Eestimaal ja 
nimeks saanud Skype ning on maailmas vast meie 
kõige tuntum kaubamärk. See noorte arvamus kin-
nitab, et oleme edukalt suutnud luua kuvandi Eestist 
kui nutikast ja innovatiivsest riigist. 

Olgugi, et me elame jätkuvalt piirangute ajal, pida-
gem ikkagi pereringis Eesti Vabariigi sünnipäeva ja 
tehkem see päev omale eriliseks. Üritagem selleks 
pidupäevaks mured ja kurtmine hetkekski unustada, 
et mõelda ning rääkida sellest, mis läinud hästi. Meil 
on ju lootust, et varsti võiks elu normaalsuse poole 
pöörduda, olgugi, et selleks tuleb veel natuke kan-
natust varuda. 

Praegu saame aga rõõmu tunda, et meie armas 
väike oma riik saab taas aasta vanemaks ja nagu 
ütleb laulusalm – siin on ilus elada. Head Vabariigi 
aastapäeva Teile kõigile ja Elagu Eesti!

Priit Annus
 Audru osavallakeskuse juhataja

Audru osavalla vapimärgi laureaadid 2021
KAI ORASTE
 Kai Oraste on andnud väärika panuse 
Audru osavalla elu edendamiseks õpe-
tajana, kaitseliitlasena, õpilasmaleva 
juhina ja väärika kodanikuna. Ta on 
tegev Audru osavallavolikogus ja Pärnu 
linnavolikogus. Kai Oraste on töötanud 
Audru Koolis alates 1982. aastast vene 
keele õpetajana. Lisaks on ta hinnatud 
klassijuhataja, Kodutütarde ja Noorkot-
kaste juht, loovtööde juhendaja ja noorte 
vaba aja organiseerija, koolis juhib 
humanitaarainete sektsiooni ning esin-
dab õpetajaid direktsioonis. Kai Oras-
tele on 2015. aastal omistatud Audru 
valla Aasta Õpetaja ja Pärnumaa Aasta 
Õpetaja tiitel, üle-eestilisel tunnustus-
üritusel „Eestimaa õpib ja tänab“ oli ta 
2015. aastal nomineeritud klassijuha-
taja kategoorias. Kai Oraste on õpilaste 
poolt aastaid valitud Audru Kooli kõige 
sõbralikumaks õpetajaks. Ta kaasab ja 
innustab oma õpilasi osalema erinevates 
ettevõtmistes. Klassijuhatajana leiab ta 
alati õpilaste ja lastevanematega sobi-
liku suhtlustasandi, mis põhineb vas-
tastikusel austusel ja lugupidamisel. 
Õpetajana suudab ta kujundada õppi-
miseks ja sotsiaalseks arenguks soodsa 
keskkonna. Oma tööülesandeid täidab 
Kai Oraste kohusetundlikult. Ta tunneb 
huvi uute teadmiste vastu, mida edastab 
ka järjekindlalt oma õpilastele, suunab 
ja motiveerib õpilasi iseseisvale tööle 
ning abistab neid, kes rohkem tähele-
panu vajavad. Õpetajana on Kai Oraste 
nõudlik nii iseenda kui ka õpilaste suh-
tes. Ta ei jää ühegi probleemi puhul 
ükskõikseks. 

2008. aastast on Kai Oraste Kait-
seliidu Pärnumaa Maleva liige ning 

aktiivne noorsoo-organisatsioonide 
Kodutütred ja Noorkotkad eestvedaja 
Audru Koolis. Alates 2007. aastast 
juhendab Kai kooli kodutütarde rühma 
Naerusuud, milles on hetkel 45 liiget. 
Palju osaletakse ringkonna ja rühma 
välilaagrites ning viiakse läbi erine-
vaid õppusi koostöös oma ala spetsia-
listidega. Eesmärgiks on arendada õpi-
lastes iseseisvust, julgust, isamaalisust. 
Tema eestvedamisel on noored osalenud 
edukalt mitmetel sõjalis-militaarsetel 
mängudel („Kivid ja Kännud“, „Por-
gandijaht“, „Valge Välk“, „Väle Jänes“, 
„Vändra Sprint“). Vabatahtlikena on 
kaasa aidatud erinevate osavalla ürituste 
läbiviimisel (vabariigi tähtpäevadega 
seotud üritused, vallapäevad, laadad) 
ning maakonna käsitööpäevadel, maa-
kaitsepäevadel. Aktiivselt osaleti Pärnu-
maa Aasta ema tänuteki valmistamisel. 
Kodutütarde ja Noorkotkaste organisat-

sioon on Kaile kiitust jaganud mitmete 
peavanema tänukirjade ning väärikate 
tunnustustega: 2014 Kodutütarde tun-
nusrist, 2017 Noorkotkaste tunnusrist 
ja Kodutütarde hõbesõlega tunnusrist, 
2020 Kodutütarde kuldsõlega tunnusrist. 
Kai Oraste on ka Kodutütarde ringkonna 
juhatuse liige. 2019. aastal esitati Kai 
Oraste Aasta Kodutütarde noortejuhi 
nominendiks. 

Eesti Õpilasmaleva rühmi on Kai 
Oraste juhendanud alates 1987. aas-
tast. Pidev ja järjekindel töökasvatus 
on tema üheks südamelähedasemaks 
ettevõtmiseks. Talle on antud Audru 
osavalla tänukiri pikaajalise töö eest 
õpilasmaleva rühmajuhina. Rühmades 
on enamasti osalenud Audru õpilased 
ning töid on tehtud valla territooriumil 
(maasikarühmad, Valgeranna heakor-
rarühmad, kooli heakorra rühmad ja 
Ojako rühmad).

Aastatel 2004-2012 toimunud integ-
ratsioonilaagrites Ojakol oli Kai suure-
pärane juhendaja, aidates välisriikides 
elavatel noortel saada kogemusi ja tead-
misi eesti keele ja kultuuri kohta.

Kai Oraste on korteriühistu Maa Sool 
esinaine. Tema eestvedamisel on maja 
suures osas renoveeritud ning tunnus-
tatud Audru osavalla konkursil Kaunis 
Kodu kortermaja kategoorias, 2020 saadi 
tiitel Pärnu linna parima heakorrastu-
sega kortermaja. Kai on alati abivalmis, 

rõõmsameelne, kohusetundlik ja 
tegus osavalla kodanik, kes ei ütle ei 
ühelegi tegevusele või ideele, mis on seo-
tud osavalla arengu, heaolu või tulevaste 
põlvede edasiviiva arenguga.

Eesti Vabariigi 

sünnipäev
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Audru osavallakogu kinnitas Audru osavalla  
2020. aasta parimad sportlased

27. jaanuaril 2021 kinnitas Audru 
osavallakogu 2020. aasta Audru 
osavalla parimad sportlased. 
Tunnustused antakse pidulikult 
üle Audru osavallapäevadel 
augustikuu alguses, kui olukord 
seoses pandeemiaga on loodetavasti 
stabiliseerunud ja saame kõik taas 
kokku tulla. Täpne auhindade 
üleandmise aeg selgub suve alguses.

Parim noorsportlane (neiu) on 
Viola Hambidge (kergejõustik)
Parimad tulemused 2020. aastal:
Eesti U16 meistrivõistlused: 1500 
meetri jooks – 1. koht ning 1500 
meetri takistusjooks – 1. koht;
Balti U16 meistrivõistlused: 1500 
meetri takistusjooks – 1. koht;
Eesti U16 murdmaajooksu 
meistrivõistlused: 1500 meetri jooks 
– 1. koht.

Parim noorsportlane (noormees) 
on Andrias Sepp (jääpurjetamine)
Parimad tulemused 2020. aastal: 
Jääpurjetamise 
maailmameistrivõistlused Ice-
Optimist klassis 3. koht;
Jääpurjetamise Euroopa 
meistrivõistlused Ice-Optimist 
klassis 1. koht; 
Eesti Meistrivõistlused RS Feva 
klassis 2. koht (koos Liise Välistega).

Parim naissportlane on Raine 
Kuningas
Auhind antakse järjepidevuse 
eest Audru osavalla esindamisel 
erinevatel võistlustel.
2020. aastal esindamine Pärnumaa 

Rannamängudel (kuulijänn, 
kaugushüpe, pendelteatejooks).

Parim meessportlane on Mihkel 
Poom 
Auhind antakse järjepidevuse 
eest Audru osavalla esindamisel 
erinevatel võistlustel.
2020. aastal esindamine Pärnumaa 
Rannamängudel (pendelteatejooks, 
jalgpall, sops, köievedu, rannamees-
rannanaine).
FC Audru koosseisus Pärnumaa 
Meistrivõistlustel 3. koht.

Parim veteransportlane (naine) on 
Raili Tomson
Auhind antakse Audru esindamise 
eest erinevatel võistlustel.
2020. aastal esindamine Pärnumaa 
Rannamängudel (kaugushüpe, 
pendelteatejooks, kuulijänn, 60 m 
jooks, 500 m jooks - naiste jooksu 
üldvõitja).

Parim veteransportlane (mees) on 
Valdi Killing (sangpomm)
Parimad tulemused 2020. aastal:
Eesti MV sangpommi 
kahevõistluses 60+ veteranide 1. 
koht;

maailmameistrivõistlused 
sangpommis: kahevõistluses 3. koht 
ja pikas tõukamises 3. koht.

Parim treener on Mari-Liis Rehe 
(aeroobika)
Mari-Liis on pannud trenni tegema 
meie osavalla piires palju suured ja 
väikesed liikumishuvilised. Ta viib 
läbi treeninguid Aruväljal, Audrus, 
Jõõpres ning kokku on tal osavallas 
12 trenni nädalas.
Aasta 2020 oli pandeemia 
tõttu keeruline, kuid isegi 
piirangute ajal tegi ta väljakutseid 
sotsiaalmeedias, hoides treenijate 
tuju ja motivatsiooni üleval ning 
andis endast parima, et inimesed ei 
langeks laiskuse küüsi. Mari-Liis on 
motiveeriv, hoolitsev, organiseeritud 
ja hea treener.

Aasta parim võistkond on FC 
Audru jalgpallivõistkond 
Parimad tulemused 2020. aastal:
Pärnumaa meistrivõistluste 3. koht;
Pärnumaa Rannamängude 3. koht.

Aasta üllataja spordis on Andre 
Köster (motosport)
Andre on 12-aastane Audru Kooli 
õpilane, kes saavutas motoringraja 
Supersport 300 klassis 
Baltikumi arvestuses 1. koha ja Eesti 
EMV arvestuses 2. koha.

Aasta toetaja on WBG Valgeranna 
Golfiklubi
Auhind antakse järjepideva Audru 
Korvpalli Karikavõistluste ja Audru 
Sildade Jooksu toetamise eest.

Lootuskiir süttis
Karge 9. veebruari talvehom-
mik tervitas meid päikesesära 
ja krudiseva lumevaibaga. 
Särav oli päev ka Audru pere-
arstipunktis – algas Audru 
osavalla eakate vaktsineeri-
mine koroona vastu.

Esimesena oli dr Runneli 
juurde kohale kutsutud peat-
selt oma 93-ndat sünnipäeva 
tähistav Mihkel Suurevälja, 
kellele alati rõõmsameelne 
pereõde Estelle Kants kiiresti, 
valutult ja kindla käega esi-
mese doosi vaktsiini annus-
tas. Kuna pärast süsti tuleb 
patsienti veel veidi aega jäl-
gida, tekkiski ajahetk, mil sai 
meedikutega ka natuke juttu 
puhutud.

Kuidas vaktsineerimise 
algus sujub?

Perearst Ülle Runnel: On 
esimene vaktsineerimise päev 
ja nädal ja esimesed 36 doosi. 
Uus tellimus vaktsiinile on 
tehtud ja väga loodame, et 
see meile ka tuleb. Alusta-
sime üle 80 aastat vanade 
inimestega. Kõigepealt tuli 
eakad läbi helistada ja küsida, 
kas nad üldse soostuvad vakt-
sineerimisega. Soovijaid oli 
rohkem kui keeldujaid. Siiski 
ütles umbes 40% patsientidest 
ära, põhjendades oma valikut 
sellega, et ollakse juba liiga 
vanad. Mina isiklikult ikka 
väga soovitan vaktsineerida. 
Natuke olime hädas ka vaja-
like telefoninumbrite leidmi-
sega. Nende patsientide, kes 
harva vastuvõtul käivad, tele-
foninumbreid pole me oma 

andmebaasis saanud uuen-
dada või pole neid üldse. Aga 
hakkama me saime. Praegu 
vaktsineeritakse II, III ja IV 
riskigrupi inimesi, neid on 
meie nimistus pea 800. 

Pereõde Estelle Kants: 
Hästi palju aega võtabki 
helistamine. Esmalt on vaja 
ju küsida, et kas soostutakse 
vaktsineerimisega ja siis tea-
tada kuupäev ja kella-aeg, mil 
tuleb kohal olla. Meil ongi 
palve, et krooniliste hai-
gustega inimesed, kes soovi-
vad vaktsiinisüsti, meile ise 
helistaksid ja ennast kirja 
paneksid, et saaksime suju-
vamalt vaktsineerimisplaani 
koostada. Ja vettpidav peab 
see plaan olema, sest vaktsiin 
säilib ju ainult viis päeva.

Arstipunkti ooteruumi 
kogunesid inimesed. Eks 
eakamad tulevad ju ikka ka 
natuke varem valmis. Kõigi 
näod olid rõõmsad ja ootus-
ärevad. Teeme juttu järgmise 
patsiendiga. 

Millised on ootused vakt-
siinile?

Märt Põlma: Mina olen 
eluaeg süsti kartnud ja kardan 
praegu ka. Aga veel rohkem 
pelgan ma koroonat. Sestap 
saigi tuldud. Nii tore, et helis-
tati ja kutsuti. Aitäh! Nüüd 
saavad lapsed ja lapselapsed 
ka julgemalt külla tulla. Ja 
neid on mul omajagu.

Isaga käis 
vaktsineerimisel

Sirje Suurevälja

„Hoovid korda“ toetus aitab ühistutel  
oma õuealasid korrastada

Korteri-, hoone- ja ela-
muühistud, kes soovivad 
tänavu oma hoove korras-
tada, saavad selleks Pärnu 
linnavalitsuselt toetust 
taotleda. Taotlusi „Hoovid 
korda“ toetuse saamiseks 
ootab linn kuni 15. maini. 
Toetust võivad taotleda kõik 
Pärnu keskuslinnas ja osa-
valdades tegutsevad korteri-, 
hoone- ja elamuühistud. 
Toetus on mõeldud avalikult 
läbipääsetavate ehk piirdega 
piiramata korterelamute 
õuealade heakorrastamiseks.

Taotluse toetuse saa-
miseks võivad esitada ka 
õueala jagavad naaberma-
jad koos. Pärnu linnaaed-
nik Anu Nurmesalu kutsub 
ühistuid koostööle ja rajama 
mitme maja peale ühe suure 
laste mänguala või siis näi-
teks ühise haljas- ja puh-
keala koos inventariga. Peale 
mängu- või spordiväljaku 
rajamise-sisustamise saab 
„Hoovid korda“ toetust 
kasutada jalakäijate ala, 
haljas- või puhkeala ning 
rataste ja sõiduautode par-
kimiskohtade rajamiseks või 
parendamiseks, hooviinven-

tari paigaldamiseks või kor-
rastamiseks ning ka õueala 
teekatte parendamiseks.

Suuremate korterma-
jadega elurajoonides on 
ühistud üsna mitmel kor-
ral „Hoovid korda“ toetuse 
abil rajanud elanikele uusi 
parkimiskohti või korrasta-
nud olemasolevat parklaala. 
Omavalitsuse nõusolekul 
saab parkimiskohti rajada 
ka linnamaale. Selleks tege-
vuseks tuleb linnaga kokku 
leppida.

Kuigi taotluse esitami-
sega on ühistutel aega 15. 
maini, tuleks arvestada, et 
korteriomanike üldkoos-
oleku kokkukutsumine, 
planeeritava töö eelarve 
koostamine ja töö(de) teos-
taja leidmine võtab aega.

Toetust antakse taot-
lejale kuni 40 protsendi 
ulatuses töö kogumaksu-
musest, kuid mitte rohkem 
kui 2000 eurot ühe taotleja 
kohta või 4000 eurot ühe 
üle 50 korteriomandiga 
taotleja kohta või 4000 
eurot ühistaotluse korral. 
Kalendriaasta jooksul saab 
taotluse esitada maksi-

maalselt ühele projektile. 
Toetuse andmise otsustab 
linnavalitsus. Toetuse saa-
jaga sõlmitakse toetuse sihi-
pärase kasutamise leping.

Kavandatu tuleb ellu 
viia hiljemalt selle aasta 1. 
detsembriks ja aruanne esi-
tada 3. detsembriks. Toetus 
makstakse välja hiljemalt 
ühe kuu jooksul alates nõue-
tekohase aruande esitami-
sest. Kui juhtub nii, et töö 
jääb toetuse saajast mittetu-
lenevatel põhjustel tähtajaks 
tegemata, siis saab toetuse 
saamist pikendada järgmise 
aasta 1. detsembrini.

2020. aastal sai Pärnu lin-
nalt „Hoovid korda“ toetust 
17 korteriühistut. Kokku 
maksti toetusteks 30 000 
eurot. Toetusraha abil rajas 

üks ühistu omale mängu-
väljaku, mitmed ühistud 
laiendasid sõiduautode ja 
jalgrataste parkimiskohti, 
renoveerisid kõnniteid, 
lasid teha puude hoolduslõi-
kusi, likvideerida ohtlikke 
puid ja istutada juurde uusi 
ning rajada õuele puhke- ja 
haljasalasid. Paar ühistut 
parandas ka jäätmekogu-
misega seotud probleeme 
ning paigaldas kortermaja 
juurde süvamahutid või 
jäätmemaja.

Ootame osavallalt aktiiv-
set osavõttu!

Lisainformatsioon:
Anu Nurmesalu

Pärnu linnaaednik
444 8306

anu.nurmesalu[at]
parnu.ee

Audru pereõde Estelle Kants esimesele patsiendile 
Mihkel Suureväljale koroonavaktsiini annustamas
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MEIE OSAVALLA ETTEVÕTETE EDULOOD

Selgusid konkursi „Jõuluvalgus 2020“ võitjad
Pärnu Linnavalitsus kuu-
lutas aasta lõpus välja kon-
kursi Jõuluvalgus 2020. 
Soovisime sellega juhtida 
tähelepanu eramute omani-

kele ja korteriühistutele, kes 
on aidanud oma valgusla-
hendustega muuta jõuluaja 
säravamaks ja helgemaks.

Audru osavalla jõulu-

konkursi komisjon tegi 
osavallakogule ettepaneku 
anda välja jõulukonkursi 
„Jõuluvalgus 2020“ pree-
miad, mille osavallakogu 

kinnitas. Konkursi “Jõulu-
valgus 2020“ võitjad Audru 
osavallas on:

Kaubamärk: 
MARMOREST
Ettevõtted: Gorleen Grupp 
OÜ, Pärnu Mööblivabrik 
OÜ, Pärnu Sepikoda OÜ 
Juhataja: Jüri Makarov
Töölisi: 20
Aadress: Gorleeni kinnistu, 
Jõõpre küla, 88303 Pärnu
Koduleht: 
www.marmorest.com
Tegevused, toodang: vanni-
toa valamute valmistamine, 
eritellimusmööbli valmis-
tamine, invavalamute ja 
-mööbli tootmine, metall-
mööbli tootmine, kinnisvara 
arendus.
Ettevõtte sünd: 2000. aas-
tal asutasid Jüri Makarov ja 
Timo Takatalo koos partne-
ritega Gorleen Grupp OÜ. 
Lossi Kinnisvara käest osteti 
Jõõpres Agasilla suurfarm, 
kust vastsed omanikud leid-
sid eest tonnide viisi sõnni-
kut ja mitmesuguseid erilisi 
veterinaarinstrumente. Alus-
tati sõnniku rookimisega, 
mis oli “heaks väetiseks” 
uuele alustavale ettevõttele. 
Tänaseks on Gorleen Grupp 
OÜ kasutada ligi 3800 ruut-
meetrit renoveeritud tootmis- 
ja laoruumi.
2000. aastal alustati invava-
lamute tootmisega Soome 
turule. 2003. aastal saime 
esimese suure tellimuse – 
3500 valamut reisilaevale 
Birka Paradise. Sellest ajast 
alates on Gorleen Grupi 
põhitoodang olnud kruiisi-
laevadele vannitubade sisus-
tuse tootmine. 20 aastaga 
oleme suutnud toota küm-
netesse maailma uhkema-
tesse laevadesse tuhandeid 
ja tuhandeid vannitubasid. 
Hetkel toodame vannitu-
basid ehitatavale Carnival 
Cruiseś i laevale Mardi Gras.
2005. aastal alustasime 
EAS-i stardiabi toel kahe uue 
ettevõttega – Pärnu Mööbli-
vabrik OÜ ja Pärnu Sepikoda 
OÜ. Pärnu Mööblivabrik OÜ 
on valmistanud algusest 
peale sisearhitektide joo-

nestatud eritellimusmööblit 
kauplustesse, büroodesse, 
restoranidesse ja kodudesse. 
Meie tuntumad tööd on: kõik 
TELE2 esindused üle Eesti, 
TNS EMORI büroomööbel, 
Chopstic restorani mööbel, 
Eesti Euroopa Liidu esin-
duse sisustus, Tanel Kangerti 
2021. aastal Peetri keskuses 
avatud rattapoe mööbel jne.
Pärnu Sepikoda OÜ too-
tis algusaastatel erinevaid 
sepiseid ja metallkonstrukt-
sioone. Oleme valmistanud 
Soome Linnamäe lõbustus-
pargile sadu meetreid erine-
vaid piirdeid ja atraktsioone. 
Viimastel aastatel oleme 
teinud allhanget enda grupi 
ettevõtetele. Valmistame eri-
nevaid alumiinium-, teras- ja 
roostevaba tooteid. Hetkel on 

tootmises Motokrossi Maail-
mameistrivõistluste Soomes 
toimuva etapi 42 meetri pik-
kune stardipuu. Osa tänasest 
Sepikoja tegevusest on kin-
nisvaraalane tegevus. Tegut-
seme hetkel Audrus Kolm-
nurga arendusel, kuhu peaks 
tulema 23 eramut. Loodame 
2021. aastal ehitada esimesed 
näidismajad.
Ettetulnud raskused: Ena-
mike ettetulnud raskuste 
puhul tuleb vaadata peeg-
lisse. 2008. aasta majandus-
langus ja tänane koroonakriis 
on aga üleilmsed. 2008. aasta 
majanduskriis oli etteaima-
tav, aga tänane koroonakriis 
tundus veel aasta tagasi kui 
midagi ulmelist. Ometigi on 
see täna reaalne ja on pannud 
maailma rohkem lukku, kui 

see oli NSVL ajal. Kui 2020. 
aastal oli meil tellimusi aas-
tani 2025, siis hetkel on töös 
üks laev ja ootel kuus laeva. 
Kõik tähtajad on lükkunud 
sujuvalt edasi. Positiivne on, 
et päris tühistatud tellimusi 
ei ole. Aga kindel on, et iga 
kriis saab kord läbi ja elu 
normaliseerub.
Edulugu: Alustasime kunagi 
3 töölise ja nõukogudeaeg-
sete seadmetega. Hetkel on 
meil ettevõttes tänapäevased 
ja arvutijuhtimisega tööpin-
gid. Meil on tubli ja kokku-
hoidev töökollektiiv. Inimesi 
on nii kohalikust Jõõprest 
kui ka Pärnust. Inimesed on 
meie kõige suurem väärtus. 
Mitmed inimesed on meil 
töötanud algusaastatest ja 
töötavad tänaseni. Lisan-
dunud on ka noori, kes on 
tulnud vanaduspensionile 
jäänud inimeste asemele. 
Tänu sellele, et tegutseme 
erinevates valdkondades, 
oleme suutnud enamusele 
meie töötajatele töö tagada 
ka praegusel keerulisel ajal. 
Kapitali mõttes oleme väga 
konservatiivse lähenemisega. 
Ettevõtte toimimises kasu-
tame vaid omavahendeid, 
võlg on võõra oma.
Oleme alati toetanud Timoga 
meie mõlema lemmikspor-
diala – motokrossi. Kõigil 
Pärnu Motoclubi võistlustel: 
Pärnu Kuningas, Pärnu jää-
rada jne oleme abilised. Õnn 
on olnud toetada ka Euroopa 
parimat nagu Kevin Saar, kes 
on kolmekordne Euroopa 
meister. Meie toetuse saa-
vad ka noored tulevikutä-
hed Jörgen-Mattias Talviku 
ja Joosep Pärn.
Tulevikuplaanid: Iga kriis 
õpetab midagi. Loodame 
kriisist väljuda targemate 
ja tugevamatena kui kunagi 
varem. Kevad on tulemas ja 
päike särab iga päevaga ere-
damalt. Tervist kõigile!

Küsis Sirje Suurevälja, 
vastas Jüri Makarov

2. Kortermaja – Lihula mnt 14, Audru alevikus;1. Eramu – Lõvi tee 37, Audru alevikus;

Palju õnne võitjatele!

Lasteajakiri Täheke üheks 
pikaajaliseks traditsiooniks 
on saanud jubejuttude kon-
kurss, mille raames laekub 
igal novembrikuul lasteaja-
kirja toimetusse rohkelt õpi-
laste välja mõeldud jubedaid 
lugusid. Jaanuarikuus avali-
kustati võitjad. 

Sel korral oli põhjust 
Jõõpre kooliperel rõõmus-
tada, sest kahes kategoorias 
tunnustati meie kooli õpilasi. 
Kolmandas vanusegrupis (3. 
klassi) jagas II kohta 3. klassi 

õpilane Lisette Lasn jutuga 
“Laura puu”. Huumori eri-
preemia võitis neljandas 
vanusegrupis (4. klass ja 
vanemad) 5. klassi õpilane 
Sandra-Ludmilla Pisut 
jutuga “Õpetajasupp”. 

Lisaks illustreerisid jaa-
nuarikuu Tähekese numbrit 
4. klassi õpilaste Hanna-
bel Verpsoni ja Manivald 
Lehese joonistused.

Kõik võidutööd ilmuvad 
2021. aasta Tähekestes. 

Jõõpre Kool

Uudiseid Jõõpre Koolist ja 
Lasteaiast

Jõõpre Lasteaia lapsed õppisid projektõppe raames erinevaid 
veeolekuid. Selle tulemusena valmisid vabariigi aastapäevaks 
talvised miniskulptuurid. 

Jõõpre Lasteaed

Vastlatrall Valgerannas 
Tänu rikkalikule lumele said 
Audru lasteaia lapsed sellel 
aastal vastlapäeval Valge-
ranna lumistel liivaluidetel 
lustida. Lumepuudusel on 
vastlapäeva ka siseruumides 
tähistatud, aga lumi, millel 
liugu lasta, on ikka ehedam.

Praeguse olukorra tõttu 
ei saanud Vikerkaare ega 
Männituka majade lapsed 
paraku koos kelgutada. Aga 
sellegipoolest jagus ruumi 
kõigile ja vastlarõõmu see ei 
vähendanud.

Lastel endil olid kaasas 
kelgud ja liugurid, mäel said 
nad proovida liulaskmist ka 
prügikottidega. See polnud 
küll sama tõhus kui kelk, aga 

parema puudumisel täiesti 
kasutatav variant.

Selgitasime välja ka 
rühmade kaupa pikima liu 
laskjad. Hea linasaagi saa-
vad suvel Vikerkaare maja 
Sinisest rühmast Kelvin ja 
Rohelisest rühmast (siin oli 
kaksikvõit) Revon ja Villiam. 
Männituka pikimate liugude 
laskjateks osutusid Sajajalg-
sete rühmast Kertu ja Sipel-
gate rühmast Riko. Oli tore 
päev, kus mõnusa väsimuseni 
said kelgutada nii lapsed kui 
ka õpetajad.

Sirkka-Liisa Kivine
Audru lasteaia 

liikumisõpetaja

Jätkuvad Audru Männituka 
lasteaia 50. sünnipäevale 
pühendatud erinevad üritu-
sed. Meie õpetajad on lasteaia 
esimese korruse kõik aknad 
kaunistanud laste tööde 
näitusega. Siin on võimalik 
näha erinevaid tehnikaid – 
küll maalimist, voltimist, 
rebimist, kleepimist, nii et 
aknale on tekkinud kas mui-

nasjutt või lihtsalt üks väi-
keste kätega tehtud armas 
näitus. Praegusel keerulisel 
ajal me külalisi vastu võtta ei 
saa, küll aga on nädalavahe-
tustel oodatud kõik vilistlased 
ja huvilised jalutuskäigule 
ümber lasteaia, et saaks seda 
ilu oma silmaga kaeda.

Aili Rehe

Arvutijuhtimisega tööpink

Carnival Cruises ́ i kruiisilaev Mardi Gras
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Õnnitleme 
vastsündinuid!
HENRy LAAS  21.01.2021
KiRKE KENdRA TäRN  06.01.2021
AdELiA MALiNOVSKi  11.01.2021
CAROLiNE-ELiSABET SABO  20.01.2021
MARiA JUUST  20.01.2021
CELiNE KöSTER 26.01.2021
TRiSTAN TiMMi 06.02.2021

Viirus kujutab jätkuvalt ohtu Pärnus ja Pärnumaal
Head osavalla elanikud! Kuigi 
Eestis ei ole seoses COVID-
19 levikuga kehtestatud nii 
karme piiranguid kui teistes 
Euroopa riikides, on Eesti 
nakatumise kordaja jätkuvalt 
väga kõrge ja ohustab meid 
kõiki.

14. veebruaril oli Eesti 
nakatumise kordaja 100 000 
elaniku kohta 626,2. Näiteks 
võib tuua nakatumiskordaja 
läinud nädalal Soomes, mis 
oli 97,7 või Norra, kus näitaja 
oli 69,3. Eestiga sama hullus 
seisus on meie lõunanaaber 
Läti (577).

Paraku on murekohaks 
Eestis kujunenud Pärnumaa 
ja Pärnu. Kui veel eelmise 
aasta lõpus oli Pärnumaa üks 
turvalisemaid piirkondi ja 
nakatumisnäitajate poolest 
nimekirjas viimaste seas, siis 
jaanuaris on Pärnumaa naka-
tumise näitajad väga kiiresti 
tõusnud ning jagasime pärast 
Ida-Virumaad teist-kolman-
dat kohta Võru maakonnaga. 
Veebruari keskpaigaks oli 
olukord veidi parem seetõttu, 
et ka teistes maakondades 
on hakanud näitaja kiiresti 
tõusma. 14. veebruaril oli 
Pärnumaa Ida-Viru, Saare-
maa, Järva-, Rapla-, Harju- 

ja Võrumaa järel tagantpoolt 
seitsmendal kohal.

14. veebruari seisuga oli 
Pärnu linna nakatumise näi-
taja 100 000 elaniku kohta 
555, Lääneranna vallas 1812, 
Saarde vallas 466, Tori vallas 
465, Häädemeeste vallas 663 
ja Põhja-Pärnumaa vallas 293. 
Kogu maakonna suhtarv oli 
619,6. 

Üks põhjusi, miks viirus 
maakonda räsima pääses, 
oli arvatavasti Põhja-Eesti 
sulgemine, mis tõi sealsed 
elanikud jõulupühi ja aasta-
vahetust pidama Pärnusse ja 
Pärnumaale. Praegu aga peaks 
keskenduma sellele, kuidas 
viiruse levikule Pärnumaal 
võimalikult kiiresti piir panna.

Kuidas ennast, oma pere ja 
sõpru kõige paremini viiruse 
eest kaitsta? Esmalt peame 
kõik endale tunnistama, et 
oht nakatuda on igal pool 
ja mõtlema sellele, kuidas 
ennast nakatumise eest tõhu-
salt kaitsta.

Selle viiruse puhul peab 
tahaplaanile jääma seisukoht, 
et tugeva tervisega inimesele 
haigus külge ei hakka. Ei tasu 
luua ka võltsettekujutust, et 
osavallas elavad inimesed roh-
kem hajutatult ja seetõttu vii-

rust osavallas pole. Tegelikult 
levib viirus väga laialdaselt ka 
osavaldades, sest inimesed 
käivad tööl, poes, kasutavad 
ühistransporti, lapsed käivad 
iga päev koolis ja trennis ning 
saavad nendes kohtades kokku 
inimestega teistest piirkonda-
dest, kus nakatumine kõrgem.

28. jaanuaril positiivse vii-
rusetesti andnud elanikest elas 
56 Pärnu keskuslinnas ja 22 
Pärnu osavaldades. Ehk ligi 
kolmandik positiivsete testide 
andjatest olid osavaldade ela-
nikud. 

Vähemalt veebruarikuu 
lõpuni peaks vältima avalike 
ürituste külastamist niipalju, 
kui see võimalik. Söögikohas 
sõpradega einestamine oleks 
väga tore ettevõtmine ja kuigi 
sõbrad kinnitavad, et nad on 
terved, oleks praegu mõistlik 
kõik koosviibimised veebruari 
lõpuni edasi lükata.

Viirusekandajal ei pruugi 
haigusjuhud esimestel päeva-
del esineda ja väga lihtne on 
pealtnäha täiesti tervelt ini-
meselt nakkus ikkagi saada. 
Samuti ei maksaks minna 
kontsertidele ja teatrietendus-
tele, sest viimasel ajal väljasel-
gitatud juhtumid näitavad, et 
sealtki on inimesed nakkuse 

saanud või pidanud positiivse 
testi saanud külastaja tõttu 
karantiini jääma.

Mõistlik on teha sel kuul 
paus sõprade küllakutsumise 
osas ja külastada oma kodu-
kauplust või teenindusasu-
tust vaid korraliku maskiga, 
kuna mask vähendab oluliselt 
nakatumise riski. Heameel 
on tõdeda, et enamus inimesi 
ikkagi kannab ühistranspordis 
ja kauplustes maski.

Koolivaheaeg sai jaanuari 
alguses läbi ja viirus on haka-
nud intensiivsemalt levima 
koolides, huvikoolides ja las-
teaedades. Soovime, et koolid 
oleksid avatud ja seetõttu on 
koolid ka ise võtnud tarvitu-
sele meetmed viiruse leviku 
pidurdamiseks, kuid risk 
nakatuda on siiski seal olemas.

Riskikohad on vahetunnid, 
kus lapsed paratamatult näost-
näkku suhtlevad ja huvitege-
vus, kus lapsed tulevad kokku 
erinevatest koolidest. Kui üks 
neist on viiruse kandja, võib 
viirus levida kõigi huviringis 
viibinud laste kaudu nende 
koolidesse.

Sama on täiskasvanute ja 
laste treeningutega. Kuigi 
trennis käies on lubatud kuni 
kümneliikmelised rühmad 

ja palju tehakse treeninguid 
õues, vahetatakse riideid 
riietusruumis ikka treenin-
gukaaslastega koos ja kui üks 
neist on viiruse kandja, võib 
viirus riietusruumist kaasa 
minna.

Need ei ole vaid teoreetili-
sed näited viiruse leviku tee-
konna kohta, vaid terviseameti 
ametnikud on tuvastanud sel-
lised viiruse leviku teekonnad 
haigusjuhtude kaardistamis-
tega. Seetõttu peaks iga lap-
sevanem oma pere turvalisuse 
huvides tõsiselt kaaluma, kas 
lapse huvitegevuses ja tree-
ningutes poleks mitte mõistlik 
veebruaris teha väikene paus.

Kolmas suurem viiruse 
leviku ala on töökohad. Aru-
saadav, et inimesed käivad 
tööl ja pere sissetulek tuleb 
enamusel töökohast. Paljud 
ettevõtted on võtnud kasu-
tusele ennetavad meetmed 
viiruse leviku takistamiseks, 
kuid suurim probleem on töö-
tajad, kes haigustunnustega 
tulevad siiski tööle ja seeläbi 
nakatuvad teised isikud kol-
lektiivis.

Terviseameti andmed näi-
tavad, et viirusesse nakatunul 
võib olla kerge kurguvalu, 
väike nohu või muud tavali-

sed külmetusnähtused ja naka-
tunud isik võib seetõttu oma 
tervislikku olukorda hinnata 
heaks. Et vältida kogu kollek-
tiivi nakatumist tööl, peaks iga 
väiksemagi sümptomi puhul 
esialgu koju jääma ja ennast 
testima. Positiivse testi saanud 
või nakatunuga lähikontaktis 
olnud inimene peab aga kind-
lasti koju jääma.

Kogu riigis on alanud vakt-
sineerimine ja mida aeg edasi, 
seda rohkem tekib COVID-19 
suhtes immuunseid inimesi. 
Palun kõigil käituda mõistli-
kult ja tunnistada endale jät-
kuvalt viiruse ohtu, mis varit-
seb meid paraku kõikjal: tööl, 
koolis ja avalikes asutustes.

Andes endale aru viirusest 
tingitud ohtudest ja käitudes 
ettevaatlikult, peame vastu 
ning saame loodetavasti 
Pärnus ja Pärnumaal kõrged 
nakatumisnäitajad langema. 
Võttes eesmärgiks nõnda käi-
tuda vähemalt veebruarikuu 
lõpuni, on see eesmärk täiesti 
saavutatav!

Rahulikku meelt ja püsi-
gem terved.

Romek Kosenkranius
Pärnu linna 

kriisikomisjoni esimees

Üks Pärnu ja üks üldplaneering  
Pärnu linnavalitsus asub 
peagi koostama tervet Pärnu 
linna hõlmavat üldplaneerin-
gut. Enne kui planeeringu 
koostamisprotsess algab, 
soovime ideekorje käigus 
küsida pärnakatelt, mis nende 
arvates peaks uues üldplanee-
ringus kajastuma.

Meil ei ole seni olnud üld-
planeeringut, mis kätkeks 
endas ühekorraga nii Pärnu 
keskuslinna kui Audru, Pai-
kuse ja Tõstamaa osavaldasid. 

Samas on üldplaneering 
üks olulisim kohaliku omava-
litsuse arengut suunav doku-
ment, mis puudutab rohkemal 
või vähemal määral iga siinset 
elanikku. Ühinenud omava-
litsuse piires uue üldplanee-
ringu koostamise kohustuse 
seab meile ka Eesti territoo-
riumi haldusjaotuse seadus. 

Oleme ajaloolise sündmuse 
lävel - asume esmakordselt 
looma üldplaneeringut, mis 
hõlmab haldusreformijärgset 
Pärnu linna tervikuna. Meil 
seisab ees ajamahukas töö, 
kuna Pärnu omavalitsusüksus 
on oma 858,07 ruutmeetrise 
pindalaga Eesti suurim linn.

Kuigi termin „üldplanee-
ring“ kõlab bürokraatlikult 
ja selle seost oma igapäeva-
eluga ei osata alati näha, on 
see puutumus tegelikult väga 
otsene. 

Üldplaneering on aluseks 
detailplaneeringute, pro-

jekteerimistingimuste ning 
ehitusprojektide koostami-
sele, arhitektuursete nõuete 
seadmisele, ehitus- ja kasu-
tuslubade väljastamisele ning 
maakorralduslike toimingute 
läbiviimisele. 

Üldplaneeringuga pan-
nakse näiteks paika ehitus-
õiguse tingimused ehk see, 
kui suures mahus kinnistuid 
hoonestada võib. Seega, kui 
soovite maja laiendada või 
ehitada aeda saunahoone, 
juhindub omavalitsus luba 
väljastades just nimelt üld-
planeeringuga etteantud tin-
gimustest.

Praegu tehakse Pärnus 
kõik ehituslikud toimingud, 
aga ka arvukad muud üldpla-
neeringule toetuvad tegevu-
sed läbi mitme, sisult väga 
erineva, üldplaneeringu, mis 
ei käsitle Pärnu haldusterri-
tooriumi ühtse ruumina ega 
lase meil kodulinna tervikli-
kult arendada. 

Põhimõtted linna eri otstes 

võivad tugevalt varieeruda, 
kuna kehtivad üldplaneerin-
gud on koostatud ise ajal, 
sisaldades palju aegunud 
ja ebavajalikke ruumilise 
arengu tingimusi.

Uus üldplaneering võimal-
dab arendada Pärnut kõigis 
selle piirkondades ühtsetel 
alustel. Lisaks lubab see 
panna paika piirkondlikke 
erisusi ja vajadusi arvestavad 
ruumilise arengu põhimõtted. 
Seega peaks üldplaneeringu 
dokument olema ühtviisi olu-
line igale Pärnu inimesele sõl-
tumata tema elukohast. 

Kuna tegemist on mahuka 
ja mõjuka dokumendiga, mis 
jääb meie kodulinnas toimu-
vaid protsesse pikkadeks 
aastateks määrama, on tähtis, 
et inimesed üldplaneeringu  
väljatöötamisel aktiivselt oma 
arvamust avaldaksid. 

Just seepärast olemegi 
välja kuulutanud avaliku idee-
korje. Kaasame pärnakaid 
võimalikult varases etapis 

ehk veel enne, kui reaalselt 
üldplaneeringu koostamisega 
algust teeme. 

Oleme ideekorjeks loo-
nud spetsiaalse kaardi-
rakenduse, mis on leitav 
Pärnu linna kodulehelt 
parnu.ee. 

Ideekorje kaardile saab 
panna kirja ettepanekud, tuua 
välja kohalikud probleemid ja 
kitsaskohad ja juhtida tähe-
lepanu piirkonnas väärtus-
tamist vajavatele objektidele.

Võib öelda, et tänases digi-
maailmas on ideekorje selliste 
dokumentide puhul nagu üld-
planeering, väga tänuväärne 
ja mugav kaasamisvahend, 
mis aitab omavalitsusel ela-
nike ootustest ja muredest 
selge pildi saada. Mida roh-
kem kaasatavaid, seda detail-
sema ülevaate me inimeste 
ootustest ja vajadusest saame. 

Palun mõelge oma kodu-
koha peale, mõelge Pärnu 
tuleviku peale ja lööge idee-
korjel kaasa. Teie ettepane-
kuid ja ideid ootame kuni 31. 
märtsini. 

Kes kaardirakendust kasu-
tada ei soovi, võib oma mõt-
ted vabas vormis kirja panna 
ja saata need Pärnu linnava-
litsusele e-posti aadressil 
linnavalitsus@parnu.ee või 
postiaadressil Suur-Sepa 16, 
80098 Pärnu linn, Pärnu linn.

Henri Eessalu 
Pärnu linnaarhitekt

JÄLGI MEIE FB LEHTE VANA KOOLI KOHVIK LINDIL 
VÕI LINDI VANA KOOLIMAJA

KOHVIK LINDI VANAS KOOLIMAJAS

OLEME AVATUD VEEBRUARIS T-L  12.00-16.00
OLEME AVATUD MÄRTSIS  T-L  10.00-18.00

8. märts 
NAISTEPÄEVA ERI 

Valik torte ja kooke | Maitsev lõuna ja õhtusöök 
Müügil lilled (nelgid, roosid jne) 

13. märts kell 13.03 
„KEHAST, HINGEST, 

VAIMUST EHK MEIST”
Tervendaja ja konstellöör Eda Konts. 

Lisainfo lähiajal meie facebooki lehel.

TELLIMUSED: VANA KOOLI KOHVIK, TEL: +372 5439 0621
Koplinurga Talu OÜ, anneli.koppel@gmail.com




