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Vabariigi aastapäev Audru osavallas
23. veebruaril kell 12
koguneti osavallakeskuse ette, et tähistada
Eesti Vabariigi 103.
aastapäeva. Kuigi taevast sadas alla peenikest
jäävihma, ei nörritanud
see koosviibijaid. Koroonaohu tõttu ei saanud ju
aktust siseruumides läbi
viia, aga värske õhk muutis meeled veelgi erksamaks.
Tä ht sa sü nd mu se
puhul astusid publiku
ette ja edastasid kõnedes
omi mõtteid Jaanus Põldmaa, Andres Metsoja ja

Priit Annus. Sõnavõttude sisu määras Eesti
Vabariigi sünnipäev,
riigi möödunud ajalugu
ning praegune olukord.
Vaadati ajas tagasi, aga
mõeldi ka tulevikule –
mis on uus normaalsus ja
kuidas sellega harjuda?
Kui maailm muutub ning
tavapäraseks saanud igapäevaelu kaob, siis mõistetakse, mis on päriselt
oluline. Andres Metsoja
toonitas, et selles uues
normaalsuses muutuvad
tähtsaks inimese juured.
Pärast kõnesid tunnus-

tati mitmeid Audru osavalla inimesi. Laureaatidele anti pidulikult kätte
vapimärgid, tunnustati
ka jõuluvalguse konkursi
võitjaid ning tänati Maris
Mooritsat ajalehe Kodused Hääled pikaajalise
toimetamise eest. Muusikalisi vahepalasid esitasid kohalikud muusikud
Ado Kirsi, Otto-Georg
Kirsi ja Maret Palusalu.
(KH)
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Jõuluvalgus 2020 võitja kortermajade
kategoorias

Vapimärgi laureaat Siim Suursild

Vapimärgi laureaat Kai Oraste

Maris Mooritsat tänati ajalehe pikaajalise
toimetamise eest

Jõuluvalgus 2020 võitja eramute kategoorias

Muusikud Ado Kirsi, Otto-Georg Kirsi ja Maret
Palusalu

Künnipäevaks valmistudes
Mida te uuelt hooajal ootate?
Uuelt hooajalt ootame ikka ilusaid
ilmasid, et nii taimed kui inimesed
oleksid rõõmsad. Ja muidugi ootame
meile külla juba nii tuttavaid kui ka
uusi rõõmsaid kliente!

Aprillikuus sulatab ere päike puude alla ja aianurka
jäänud viimased lumehunnikud ning aeg saab küpseks,
et haarata aiatööriistad ja alustada viljapuude pritsimise,
istutamistööde ning muru hooldamisega.

Kuidas möödus eelmine koroonakevad Neeva aiandil? Kas erines
see tavapärasest kevadest?
Eelmine kevadhooaeg algas üldse
varem kui tavaliselt, kuna talve kui
sellist ju polnudki. Inimesed hakkasid juba varakult oma aias tegutsema, sest ilm ju võimaldas seda.
Kuna inimestel oli seoses pandeemiaga rohkem aega oma kodudes
toimetada, siis olid ka meil käedjalad tööd täis, et suurenenud aiahuviliste hulgale pakkuda rõõmu
ja vahendeid oma aedade kaunistamiseks.

Inimeste teadlikkus isekasvatatud
aiasaaduste tervislikkuse koha pealt
on suurenenud, sealt ka suurenenud
nõudlus. Kesksuvist õiteilu sooviti
suurendada ja mitmekesistada erinevate püsilillede ja õitsvate ilupõõsastega. Üks populaarsemaid ilupõõsaid oli kindlasti aedhortensia oma
rikkaliku sortimendiga. Ka oma
aedade ümberkujundajaid ja uusaednikke oli palju. Meile tegi suurt
rõõmu, et inimesed oma kodusid
ka väljaspoolt kujundada soovisid,
aiatoimetused on ju suurepärased
stressi maandajad.

Missugused taimekaubad osutusid
kõige populaarsemaks?
Ei saaks nüüd öeldagi, et mõni taim
oli populaarsem kui teised. Varakevadel olid populaarsed kindlasti
maitsetaimed, köögiviljataimed,
suvelilled, tippsibulad ja seemned.
Väga hästi läksid kaubaks ka erinevad viljapuud ja marjapõõsad.

Milliseid soovitusi annaksite
inimestele sel kevadel? Millega
peaks alati arvestama, mida peaks
teadma, millised on tüüpvead,
nipid?
Kui taimi valida oma aeda, terrassile
ja/või rõdule, siis võiks arvestada
kindlasti järgmiste asjaoludega:
1) kas on varjuline või päikese-

line kasvukoht;
2) kas on kuiv või niiske kasvukoht (seda saab ka peenrarajamisel
veidi ise muuta – kui on liiga niiske,
siis istutusalale rajada tõstetud peenrad, varju vajavatele taimedele istutada varjavad taimed ette, ehitada
sõrestik kuhu peale panna kasvamaronima varjupakkuvad taimed);
3) kas on tuuline või tuulevaikne
kasvukoht.
Taimi istutades tuleb kasutada
ikka õigeid kasvusubstraate ja just
neile taimedele mõeldud väetisi.
Kui istutamise aeg juhtub põua-

sele ajale, siis kindlasti ka korralikult kasta ja mitte ühe korra, vaid
ikka mitu nädalat, kuni on näha, et
taim on juurdunud.
Kas on häid ideid ka korteris elavatele inimestele?
Korteri-inimestele soovitan kindlasti oma miniaed rajada, kas siis
rõdule või aknalauale. Sinna saab ju
mõnusa potipõllumajanduse rajada,
istutades segamini maitsetaimed,
köögiviljataimed ja suvelilled, et
oleks silmailu silmale ja ka maitsemeeled rõõmustaks.

Lahtiolekuajad?
Hetkel oleme avatud E-R kl 9.0016.00. Pakume seemneid, lillesibulaid, tippsibulaid ja muldasid.
Alates aprilli keskpaigast kuni
jaanipäevani oleme avatud E-R 9-18,
L-P 9-15.
Peale jaanipäeva oleme pühapäeviti suletud.
Ja kui tulete enne või pärast lahtiolekuaega ja väravad on lahti, siis
astuge julgelt sisse! Oleme kohapeal
olemas ja hoolitseme taimede eest.
Seoses pandeemiaga hoolime ja
hoiame üksteist, hoiame distantsi ja
liigume ikka tervetena ringi. Meil
on selleks aias piisavalt ruumi ja
palju värsket õhku.
Küsis Liis Künnapas,
vastas Merike Lepik
Foto Neeva Aia kodulehelt
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Erateedele saab taas taotleda
kruusatoetust
Alates 15. maist kuni 15.
juunini on võimalik esitada
taotlusi erateede kruusatoetuse taotlemiseks. Kruusa
eraldamist võib taotleda
üks kord kolme aasta jooksul
taotlemise aasta 1. jaanuari
seisuga rahvastikuregistri
järgi Pärnu linna hajaasustusega piirkonnas elav eratee
omanik. Neil eratee omanikel, kes varasemalt on toetust
saanud, on võimalik taas uus
taotlus esitada kolme aasta
pärast. Taotluse esitamise
eelselt peab eratee äärest
olema eemaldatud seal
kasvav ja liiklemist ning
eraldatud kruusa laotamist
takistav võsa või muu taimestik. Kruusa eraldatakse
kuni 20 tonni 100 meetri
pikkuse eratee lõigu kohta,

kuid mitte rohkem kui 100
tonni ühe taotleja ja eratee
kohta. Esitatud taotlustest
moodustatakse pingerida
teed kasutavate rahvastikuregistrisse kantud elanike
arvu järgi. Taotlusi rahuldatakse pingerea alusel vastavalt eelarveliste vahendite
olemasolule. Kruusa veo ja
laotamise kulud on taotlejate
endi katta. Kruusa vedu ja
laotamine peab olema teostanud hiljemalt 40 päeva
jooksul pärast kruusa eraldamise otsuse jõustumist.
Taotlusvorm ja lisainfo toetuse kohta on leitavad Pärnu
linna kodulehel.
Priit Annus
Audru osavallakeskuse
juhataja

Moodustati töögrupp
osavaldade põhimääruste
muutmiseks
Audru, Paikuse ja Tõstamaa
osavallakogud on ühiselt
moodustanud töögrupi osavaldade põhimääruste täiendamiseks. Töögrupi moodustamise eesmärk on üle
vaadata kehtivad põhimäärused, analüüsida osavallakogude osa ühise arengupotentsiaali senisel kasutamisel
ja teha ettepanekud põhimääruste täiendamiseks, et

suurendada osavallakogude
otsustamisõigust kohalikku
elukorraldust ja arengut puudutavates küsimustes tagamaks osavaldade erisuste
arvessevõtmine edaspidise
ühise tasakaalustatud arengu
saavutamisel.
Eero Rändla
Paikuse osavallakogu
esimees

Pärnu linn ootab infot
tänavaaukude kohta
Nulli ümber kõikuv temperatuur lagundab teekatet ning
tekitab sõidu- ja kõnniteedele
ohtlikke auke.
Pärnu linnavalitsus palub
sulailmadega ilmsiks tulnud
ohtlike teekatte aukude kohta
anda linnale teada infotelefonil 15505, e-posti aadressil
linnavalitsus@parnu.ee või
anna teada veebirakenduse
kaudu.
Suureks abiks on, kui
probleemist teavitades saab
edastada selle võimalikult
täpse asukoha (keskuslinn,
osavald, tänava nimi jne).

Linna taristu- ja ehitusteenistusele on see info
vajalik, et saaks operatiivselt tegutseda ja sulaga välja
tulnud löökaugud kiiresti ära
parandada.
Kuni ööpäevaringsete
plusskraadide saabumiseni
täidetakse teekatte augud
ajutiselt külma asfaldiseguga.
Suuremas mahus algavad
tänavakatte parandustööd
märtsi lõpus või aprilli alguses, kui ööpäevane temperatuur on püsivalt plusspoolel.
(KH)

Pärnu linnas kehtestati 26.10.2020 ühtne
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Alates 26. oktoobrist 2020
hakkas kehtima uus Koerte ja
kasside pidamise eeskiri, kus
kehtestati koerte ja kasside pidamise nõuded Pärnu linna haldusterritooriumil. Varasemalt
kehtisid Pärnu keskuslinnas ja
osavaldades erinevad õigusaktid.

küsimus, et kuhu siis koera
väljaheite paigutama peaks, siis
koerte väljaheide tuleb visata
olmejäätmete mahutisse. Koerte
väljaheite koristamiseks on olemas vastavad kilekotid ning
nende puudumisel leidub ikka
majapidamises mõni plastkott
vms, mida saab taaskasutada.

Koera omanik on
kohustatud koristama
oma koera väljaheite
Kevadel, lume sulades, hakkavad lume alt nähtavale tulema
kahjuks ka koerte väljaheited,
mida leidub avalikel haljasaladel, mänguväljakute läheduses, kergliiklusteede ning sõiduteede ääres. Koera võtmine
toob loomaomanikule lisaks
paljudele rõõmudele kaasa ka
mõned kohustused, mida tuleb
järgida. Paraku on igal kevadel
avalikus kohas märke koera
omanike tegemata tööst. Seetõttu tahamegi meelde tuletada,
et loomapidaja on kohustatud
koristama looma väljaheited
teise isiku omandis olevalt
kinnisasjalt, sealhulgas avalikust kohast. Kui nüüd tekib

Koeraga viibimine
avalikus kohas
Koera tohib viia avalikku kohta
jalutusrihma otsas ja vajadusel
suukorviga, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse.
Jalutusrihmaga ohjamata võib
koeraga viibida piiratud territooriumiga koeraparkides,
koerte treenimisaladel ning
väherahvastatud kohtades, kui
on tagatud loomapidaja pidev
järelevalve koera üle ja võimalus koer vajaduse korral kohe
jalutusrihma külge kinnitada.
Meieni on jõudnud mitmeid
lugusid, kus räägitakse, et näiteks metsas jalutades tuleb vastu
mitu suurt koera ning koerte
omanikku ei paista kusagil. Selliseid olukordi juhtuda ei tohi
lasta, kuna inimene, kes võõra

koeraga kokku satub, ei tea, kas
koer põhjustab ohtu või mitte
ning loom võib käituda ettearvamatult. Ka metsas jalutades
tuleb hoida koer kogu aeg silma
all, et vältida ebameeldivusi.
Praegusel keerulisel ajal on
looduses viibimine väga kutsuv
paljudele meist, kuid arvestame
ka sellega, et lemmikloom peab
olema kogu aeg omaniku silme
all, et omanik saaks vajaduse
ilmnemisel koera koheselt ära
kutsuda ning rihmastada.
Koerte ja kasside
märgistamine mikrokiibiga
Pärnu linna haldusterritooriumil peetavad koerad ja kassid
peavad olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne
kood ja kaelarihmale kinnitatud
märgistusega. Kasside märgistamiskohustust varem ei olnud.
Kohustus kassid märgistada ja
registreerida jõustub alates
1. juunist 2021. Kui loom on
registreeritud enne uue koerte ja
kasside pidamise eeskirja vastuvõtmist ja kannab märgistusena
hästiloetavat tätoveeringut või
registreerimisnumbrit kaela-

rihmal, ei ole vaja teda mikrokiibiga märgistada. Loom
tuleb märgistada mikrokiibiga
ja registreerida hiljemalt kolme
kuu jooksul looma sündimise
päevast või ühe kuu jooksul
vanema looma omandamise
või valdusse saamise päevast,
kui loom juba ei ole märgistatud mikrokiibiga. Loom tuleb
registreerida lemmikloomade
registris, kuhu kantakse omaniku nimi, elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress; mikrokiibi kood, kui on, siis muud
looma märgistamisel kasutatud
tunnuste kirjeldused; looma
tõug, sugu, nimi, sünniaeg,
värv, eritunnused või looma
kirjeldus jne.
Koerte ja kasside pidamise
eeskirjaga saab lähemalt tutvuda Riigi Teatajas ja Pärnu
linna koduleheküljel.
Ole hea loomaomanik, pea
tema puhtust ja hoia loomal
silm peal!
Elen Kuningas
Keskkonna- ja
heakorraspetsialist

Stardib Pärnu linna kaasav eelarve
Pärnu linn alustab kaasava
eelarve projektiga, mille raames on võimalik kaasa rääkida
linna eelarve jaotamises. Kaasav eelarve on suunatud just
kohaliku kogukonna erinevate
ideede elluviimiseks kogu
Pärnu linnas, sealhulgas ka
Audru, Tõstamaa ja Paikuse
osavaldades. Ideekorje algab
25. märtsil ideehäkiga ja uusi
mõtteid kodukoha arendamiseks oodatakse kuni 25. aprillini.
„Pärnu linna kaasav eelarve
on mitmes mõttes väga oluline.
Ühtpidi saavad inimesed väga
konkreetselt otsustada, millised objektid või uuendused
oleksid vajalikud ja konkreetsete ettepanekute abil on neil
võimalus panustada kodukoha
arengusse. Just kaasatus, ühine
tegutsemine ja võimalus ise
käed külge panna suurendavad kogukonnatunnet ning
sel moel saame kindlad olla,
et rahaline panus läheb võimalikult paljudele inimestele

olulistesse projektidesse,“
julgustab Pärnu abilinnapea
Silver Smeljanski kõiki kodanikke protsessis kaasa lööma.
Linnavalitsuse ettevõtluse
spetsialist Toomas Toodu selgitab protsessi: „Esmalt saavad
kõik esitada oma kogukonnale
vajalikke arendusideid ning
hiljem rahvahääletusel selguvad projektid, mis ka reaalselt
rahastuse saavad. Sel aastal on
eriline see, et korraldame kogu
projekti avapauguna ideehäki
– mõttetalgud, kus nii ametnikud, valdkonna eksperdid kui
ka kõik aktiivsed kodukohast
hoolivad elanikud saavad arutleda, milliste ideede läbi saaks
luua rohkem igapäevaselt olulist väärtust.“
Ideehäkile, mis toimub 25.
märtsil, on oodatud kõik, kes
soovivad kaasa rääkida Pärnu
arengu teemadel. Sel aastal
keskendutakse eelkõige lastele ja noortele, turvalisust ja
kogukondlikku elu hoogustavatele, sporti, kultuuri ja vaba

aega, haridust ja elukestvat
õpet ning loodus- ja linnakeskkonnale enam lisaväärtust loovate ideede genereerimisele.
Ideehäkk kuulutab avatuks
25. aprillini kestva ideekorje.
Seejärel hindab algseid ideid
ekspertkomisjon, mis saadab
kõige potentsiaalikamad ideed
rahvahääletusele.
Väljakäidavate ideede hindamisel on oluline võimalikult
suur mõju kohalikule kogukonnale, aga ka rahastatava
füüsilise objekti jääv väärtus,
juurdepääs kõikidele linnakodanikele ning realiseeritavus
arvestades ajalist ja rahalist piirangut. Lõpliku otsuse langetavad kogukonnaliikmed, kes
saavad enda meelisprojektile
hääle anda keskkonnas VOLIS.
Kaasava eelarve kogumaht on 80 000 eurot ning see
summa jaguneb projektide
vahel, mille maksumus jääb
vahemikku 3 000 kuni 25 000
eurot. Ellu viiakse need enim
hääli saanud projektid, mis

Audru Muuseum kogub killukesi
On kurb, et niivõrd tillukesed osakesed suudavad avaldada nii suurt
mõju kogu maailmale ja mõjutamata pole jäänud meist peaaegu
keegi. Sellegipoolest võib ka rasketel aegadel otsida valgust, lootust
ning sädet. Muuseumidesse küll
külastajad mõnda aega tulla ei saa,
kuid see ei tähenda, et muuseumis
töö seisma jääks või potentsiaalsed
külastajad ei saaks otsida muuseumi hoopis oma kodust. Seekord
kutsume teid mõtisklema. Võtkem
aeg maha ja mõelge oma lapsepõlve, vanavanemate, nooruse
peale. Meenutage, mis on olnud
head, halba, huvitavat ja kui leiate
midagi, mis ka meie muuseumiga
jagamist väärt oleks, siis ootame

suure huviga vanu fotosid, lugusid ning miks mitte ka videoid ja
heliklippe elust-olust.
Kui on tegemist fotoga, mida
võiks jagada, kuid tahaks hoida
turvaliselt enda käes, siis me heameelega dokumenteerime selle ja
anname originaali tagasi. Samamoodi ka esemetega – mis võib
olla huvitav, kuid päris ära anda ei
raatsi, siis selle pildistame, mõõdistame ja kirjutame üles.
Ühtlasi otsib Audru Muuseum
näitust ning soovib pakkuda näitusepinda loomingule või huvitavale
kogule.
Raune Põllu
Muuseumi varahoidja

mahuvad kaasavaks eelarveks
eraldatud summa piiridesse.
Idee esitamise kohta saab
lisainfot Pärnu linna kodulehel kaasaveelarve.parnu.ee ja
Pärnu linna Facebooki lehel.
Lisainfo: Toomas Toodu,
Pärnu linnavalitsuse ettevõtluse spetsialist, 444 8363,
5332 0824.
Osavaldade vaates on
seekordne kaasava eelarve
formaat väga hea, kuna kogu
summat ei kavandata jagada
ühele suurele projektile. See
on hea võimalus osavaldade
kogukondadel tulla välja nii
suuremate, kui väiksemate
ideedega ja loodetavasti
lõpphääletuse tulemusena
teostuvad projektid ka osavaldades. Kutsun üles kõiki Audru
osavalla külaseltse ja elanikke
esitama enda ideid, mida võiks
kaasava eelarve raames meie
osavalda rajada.
Priit Annus
Audru osavallakeskuse
juhataja
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Toome üheskoos koolipäeva rohkem liikumist
läbi Liikuma Kutsuva Kooli
Eesti ja kogu maailma lapsed ei liigu piisavalt. Uuringud näitavad, et vähesel liikumisel ja liigsel istumisel
on negatiivne mõju õpilaste
tervisele ja heaolule, õpitulemustele ja koolirõõmule.
Seetõttu on Tartu Ülikooli
liikumislabor alates 2016.
aastast võtnud sihiks toetada koole Liikuma Kutsuvaks Kooliks kujunemisel,
et iga koolipäev pakuks liikumisrõõmu nii õpilastele
kui õpetajatele. Liikuma
Kutsuv Kool tähendab
koolipere, lastevanemate ja
omavalitsuse head läbikäimist ja koostööd õpilaste
liikumise toetamisel.
Audru Kool ja Jõõpre
Kool liitusid Liikuma Kutsuva Kooliga selle aasta
veebruaris. Selle tarbeks
on meie koolides moodustatud meeskond, oleme teinud kava ja eneseanalüüsi
ehk KENA. KENA – see
aitab mõelda, kuhu suunas
ja millise kiirusega liigume
ning millised on kõige suuremad murekohad. Kõigile
uutele liitujatele korraldati
kaheosaline Liikuma Kut-

Jõõpre Kooli viimane aktiivne vahetund enne kaugõpet. Foto: Liis Künnapas

suva Kooli ideeseminar,
kus oli võimalik kuulata
kõiki sel aastal võrgustikuga liitunud koolide
huvitavaid tegevuskavasid ning tutvuda juba võrgustikuga liitunud koolide kogemustega. Seoses
hetkeolukorraga riigis on
näiteks Audru Koolis väga
populaarseks muutunud
kõnnikoosolekud.
Liikuma Kutsuva Kooli
üheks eesmärgiks on paika
seada tegevuskava kolmeks
aastaks, mille olulisemateks punktideks on aktiivse
koolitee rajamine, vähendada järjestikust istumist
ainetundides, võimalused
õpetajatele aktiivseks liikumiseks ning üldiselt,
kuidas saab koolipäeva
ülesehitus luua rohkemad
võimalused liikumiseks.
Meie koolide jaoks on
väga oluline, et liikumisest
kujuneks tervislik harjumus kogu eluks.

Audru Kooli õuetund kelgumäel. Foto: Sirje Jaago

Vivika Lass
Audru Kool
Liis Künnapas
Jõõpre Kool

Eesti Vabariigi sünnipäev
Aruvälja lasteaias
Oleme kogu lasteaiaperega siiralt rõõmsad, et saime sellel veidi
keerulisel õppeaastal tähistada
meie Eesti Vabariigi sünnipäeva
üheskoos. Toimus see kõik täiesti
pidulikus meeleolus ja olemises.
Meie kaunisse sünnipäevahõnguliselt ehitud saali oli lahti rullitud pikk vaip, mida ääristasid
sinimustvalged lipud. Kaetud
oli pidulaud ja valgeid seinu
ehtisid laste endi poolt maalitud
Eesti lipud ning seelikumustritriibuga kaunistatud rukkilillede
ornamendid.
Traditsiooniliselt valisime taas
meie lasteaia Mesilaste rühma
laste hulgast presidendipaari.
Sellel aastal oli see väga austav
ja oluline roll kanda kooliminejatest kaksikutel Kirke-Tenel ja
Siim Ojalal. Seda oli imetore
näha, kuidas muidu pisut krutskeid täis laste olekusse tuli eriline väärikus ning presidendi roll
kanti väga hästi välja.
Selleks, et rõhutada Eesti
Vabariigi aastapäeva tähtsust,
riietusime kõik pidulikult – nii
lapsed, kui ka õpetajad, kes särasid ja nautisid tähtsat päeva täiel
rinnal. Pidulised said kogeda
tunnet, mis tekib, kui astud üksi
mööda pikka vaipa presidendi-

Kirke-Tenel ja Siim.
Foto: õp. Kersti

paari poole ja soovid õnne. Tore
oli teistele esineda selgeks õpitud
laulude, luuletuste ja tantsudega.
Hea oli kuulata direktor Mati Suti
pidupäevakõnet ning palju rõõmu
pakkus koos teistega peo lõpus
mõnusalt tantsu löömine.
Kõik see jäi meelde ja uuesti
peopilte vaadates tõi taas sära
silmadesse ja sooja tunde südamesse. Meie lasteaia Eesti Vabariigi sünnipäevapidu ei jäänud
ära, hoidsime rühmade vahel turvalist kaugust ja olime õnnelikud.
Aili Elend
Aruvälja Lasteaed

MEIE OSAVALLA ETTEVÕTETE EDULOOD

Ettevõte: Passe Invest OÜ
Juhataja: Ettevõtte juhatusse
kuuluvad Toomas ja Joonas
Timmi
Töölisi: 3
Aadress: Ringi 11b, Audru,
88301 Pärnu maakond
Koduleht: www.passe.ee
e-mail: info@passe.ee
Tegevused, toodang: mööbli,
mööblidetailide, ehituskonstruktsioonide ning puittoodete
valmistamine, CNC-freesimine, rasketehnika rent,
kinnisvarahaldus
Ettevõtte sünd: 2006
Edulugu: Passe Invest OÜ
on pereettevõte, mille varasem põhitegevusvaldkond
oli soojuspumbad, maaküttetorustike kaevamine ja
kõik muu küttesüsteemidega
seonduv. Küttesüsteemidega
tegelemine on tänaseks viidud teise ettevõtte haldusesse. Passe Invest OÜ sai
uue hoo sisse mõne aasta
eest, kui otsisime rasketehnika hoidmiseks varjualust.
Audru Mõis OÜ poolt oli sel
ajal müüki pandud kuivati-ait
hoone, mille soetasime. Maja
oli aastakümneid kasutuseta
seisnud ning üpris lagunenud.
Esmajärgus sai korrastatud
varjualuse tarbeks vajaminev
pind. Kuna kasutuseta seisvat

Töökoda

Trepi freesimine

potentsiaalset tootmispinda
oli veel küllaga, otsustasime
maja korrastamisega jätkata. Võtsime eesmärgiks
puidu ja mööbli tootmisega
tegeleva üksuse loomise.
Valik ei olnud juhuslik, puidutöödega olime hobikorras
tegelenud juba varasemalt.
Joonas oli äsja lõpetanud
Eest i Ku nst ia kadeem ia
disaini erialal ning pakatas
mõtetest ja uutest ideedest.
Nüüd osutus võimalikuks
hobi tööga ühendada ning
viia see professionaalsele

tasemele. Ajaga oleme soetanud puidutööks vajalikud
tööstuslikud pingid ning ka
kõrgtehnoloogilise CNC töötlemiskeskuse, mis praegusel
hetkel ongi töökoja süda.
Automaattöötlemiskeskuses
toodame nii ainueksemplare,
kui tiraažiga puitdetaile. CNC
freesimise tehnoloogia võimaldab samaaegselt nii rohket paindlikkust kui tipptasemel täpsusklassi. Kuigi oleme
spetsialiseerunud puidule ja
sellest toodetud plaatmaterjalide lõikamisele, oleme

freesinud ka tööstusplaste ja
alumiiniumit.
Ettevõte pakub teenust mööbliettevõtetele. Valmistasime
erinevaid detaile köökide
tarbeks. Lisaks on meil head
suhted mitme treppe paigaldava firmaga, kellele lõikame
jooniste alusel trepidetaile.
Klientidest moodustavad
arvestatava osa ka ehitusfirmad, kes tellivad erinevaid
puitkonstruktsioone ja erikujulisi puitdetaile. Aeg-ajalt
valmistame ka eritellimusmööblit. Enne koroonakriisi
algust lõime parnterlussuhted ettevõttega Tellfairstory
OÜ ning meie suunaks sai
messistendide ning mööbli
valmistamine. Lühikese
ajaga jõudsime messistende
toota mitmetele messidele üle

Euroopa. Meie kaasabil toodetud stendid olid esindatud
nii Husqvarna kui Harmann’i
messiboksides. Koroonakriisi
saabudes messide korraldamine aga peatati. Kindlasti ei
saa jätta märkimata, et ettevõte on võimeline projekteerima ning 3D visualiseerima
sisuliselt kõiki tooted. Klassikaliselt saavadki meie pakutavad lõiketeenused alguse
kõigepealt digitaalkujul. See
annab tellijale veel enne toote
valmimist ettekujutuse, kuidas tellitud toode keskkonda
sobitub ning võimaldab vajadusel vajaminevad muutusi
sisse viia enne materjaliga
tegelema hakkamist.
Tulevikuplaanid: Meie
sihiks on luua Audrusse kaasaegne puiduga tegelev väike-

tootmine, kust nii kohalikud
kui kaugemalt tulijad saavad
abi neile vajaliku mööbli
või detailide valmistamisel.
Visioon on juba osaliselt realiseerunud, kuid masinapargi
ja meeskonna võimekusel on
potentsiaali varuga üle. Ka
käesoleva kirjatüki eesmärk
on tutvustada Audru inimestele meie ettevõtte võimalusi.
Alati ei pea lahendusi otsima
kaugelt, need võivad olla peaaegu oma õue peal. Lisaks on
arenduses mitmed päris oma
tooted. Ootame koroonapandeemia kiiret lõppu, et meie
visioon kaasaegsest tootmisja teenindusüksusest saaks
kasvada pandeemiaeelses
tempos. Olge terved!
Küsis Sirje Suurevälja,
vastas Joonas Timmi
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Juhised, kuidas igapäevaselt toetada enda vaimset tervist
Praeguses kiiresti muutuvas ühiskonnas on pinged
ja stress tavalised nähtused.
Veel enam võimendab seda
kõike praegune pandeemia,
mille ajal on tekkinud ebakindlus isegi järgmise päeva
suhtes ning samamoodi tekitavad lisastressi piirangud,
millega võivad kaasneda
eneseisolatsioonis olek,
laste koduõpe või muud harjumatud situatsioonid. Kõik
see kõrgendab meie ärevuse
taset. Seetõttu oleks hea, kui
tagataskus oleksid väikesed
nipid, mida endale aegajalt
meelde tuletada, kui olukord
keerulisemaks läheb.
Peab meeles pidama, et
hea vaimse tervise valemiks
on regulaarsus. Alustada
tuleks unerežiimist. Ehk nii
tööpäevadel kui ka nädalavahetustel enam-vähem samal
kellaajal magama minna ja
ärgata. Vabal päeval tund
aega hiljem ärkamine ei ole
probleemiks, aga lõunani

magada siiski ei tasu, kui
nädala sees on äratus kell 6
hommikul.
Hea enesetunne on tugevalt seotud ka toitumise ning
liikumisega. Söögikorrad
võiksid olla regulaarsed ja
toitumine mitmekülgne.
Päevasel ajal võiks tegeleda
füüsilise aktiivsusega, kasvõi
teha väike jalutuskäik värskes
õhus.
Soovituslik on igapäevaselt kellegagi suhelda.
Murede korral võib alustada
kellegi lähedase poole pöördumisega, sest nagu öeldakse
– jagatud mure on pool muret.
Kuid on ka hetki, kui peab
lisaks mainitud soovitustele
kaasama ka välise abi. Mitmete vaimse tervise murede
(nt ärevus ja depressioon)
kohta on olemas erinevaid
videoid, heliklippe ning kirjalikke juhiseid, mis juhendavad, kuidas olla hetkes ja oma
hirmudega hakkama saada.
Neid leiab näiteks Peaasi.ee

kodulehelt. Kuid tihtilugu on
just rääkimine see, mis enim
aitab ning on hetki, kus oleks
vaja rääkida kellegagi, kes
võtaks sind kui puhast lehte.
Selle jaoks on loodud Eesti
Psühhiaatrite Seltsi Noorpsühhiaatrite sektsiooni ja
MTÜ Peaasjad koostööprojekt, mille kaudu saavad soovijad tasuta vaimse
tervise alast veebinõustamist. Internetis on võimalik
broneerida endale aeg lehel
https://registratuur.peaasi.
ee/kriisi.
Projektiga seotud nõustajad kuulavad ära ja annavad
nõu. Mõnikord ainult sellest
piisabki. Kui on vaja rohkem
nõustamisi, siis projekti raames saavad kõik vähemalt
27-aastavanused inimesed
viis tasuta veebinõustamist.
Noorematele soovitame
MTÜ Peaasjad noortenõustamist. Nõustajaga rääkimine
ei ole ebatavaline ega näita,
et oled nõrk. Pigem vastu-

pidi – on loogiline, et mure
korral pöördud kellegi poole,
kes teemat rohkem valdab ja
kuulad tema nõuandeid. Need
lihtsad juhised on arvatavasti
igale inimesele teada, kuid
raskematel perioodidel kiputakse neid unustama. Seega
on nende meeldetuletamine
alati kasulik. Kui näed sõpratuttavat, kellel on raske hetk,
siis kuula teda ning maini, et
enesetunnet saab parandada
une, toidu, liikumise ning
suhtlemisega ja kui on vaja
natuke rohkem tuge, siis
nõustajaga arutamine on
samuti väga kasulik.
Krista Tomson
vaimse tervise
nõustamise projektijuht,
Viljandi Haigla
psühhiaatriaosakonna
tegevusjuhendaja
Magda Kõljalg
psühhiaatria arstresident, vaimse tervise
nõustamise ekspert

Esitage Pärnu hariduspreemiate kandidaate
Pärnu linnavalitsus kehtestas
uue linna hariduspreemiate
määramise korra, mille järgi
valitakse enamik tunnustuse
saajaid üleriigilisele konkursile „Eestimaa õpib ja tänab“
esitatute seast ning täiendavalt antakse välja aasta
noorsootöötaja preemia ja
hariduse elutööpreemia.
Haridus- ja teadusministeerium kuulutas välja Aasta
Õpetaja 2021 konkursi. Kandidaatide esitamiseks tuleb
täita ministeeriumi kodulehel olev ankeet - selle
leiad www.hm.ee/et/gala.
Kandidaate saab esitada

kuni 18. aprillini. Kokku
antakse välja kümme riiklikku aastapreemiat ja kuni
kolm haridustöötaja elutööpreemiat, auhinnad antakse
üle 2. oktoobril Ugala teatris
toimuval Aasta Õpetaja galal
“Eestimaa õpib ja tänab“.
Ministeeriumile esitatud
kandidaatide seast valib
esmalt parimad välja linnavalitsuse komisjon, mis
esitab Pärnu aasta lasteaiaõpetaja, aasta klassiõpetaja,
aasta klassijuhataja, aasta
põhikooli aineõpetaja, aasta
gümnaasiumiõpetaja, aasta
tugispetsialisti, aasta huviala-

õpetaja, aasta kutseõpetaja,
aasta õppejõu, aasta õppeasutuse juhi, aasta hariduse
sõbra ja aasta haridusteo
kandidaadi linnavalitsusele
kinnitamiseks ja preemiate
määramiseks. Pärnu hariduspreemiad antakse üle tunnustusüritusel „Sulle, Õpetaja“.
Pärnu linn annab täiendavalt välja aasta noorsootöötaja preemia ja hariduse
elutööpreemia. Nende
kandidaate saab esitada
samuti 18. aprillini. Pärnu
linna aasta noorsootöötaja
preemia ja hariduse elutööpreemia kandidaadid tuleb

esitada keskkonnas SPOKU.
„Õpetajate ja teiste haridustöötajate tööd on pidevalt muutuvates tingimustes
raske üle hinnata. Olen väga
tänulik kõigile, kes päevast
päeva pingutavad ja kutsun
üles parimaid märkama.
Kandidaate saavad esitada
kõik, näiteks lapsevanemad,
kolleegid ja hoolekogud, kes
on märganud, et just see haridustöötaja väärib tunnustust.
Ärge peljake kandidaate üleriigilisele konkursile esitada,
sest nende seast valib ka
Pärnu linn parimad,“ rääkis
abilinnapea Varje Tipp. (KH)

VANA KOOLI KOHVIK LINDIL
OLEME AVATUD KELL 12.00-18.00
KÕIK PÄEVAD NÄDALAS
Avatud on iseteenindav kontaktivaba kohvik meie õuel.

Telli ette telefonil 5439 0621

ja paneme teile praed valmis.
Vajadusel toimetame ümbruskonnas ka kohale.

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

Olge hoitud! Teie kohvik

Riiklik pilootprojekt avab rohkematele inimestele võimaluse
soetada abivahendeid soodushinnaga
Käesoleva aasta esimeses
pooles on avatud sotsiaalkindlustusameti ja sotsiaalministeeriumi pilootprojekt, mille raames saavad
riigipoolse soodustusega
abivahendeid ka ilma töövõime languse ja puudeta
tööealised inimesed. Soodustuse kasutamiseks on
vaja arsti või spetsialisti
poolt väljastatud abivahendi tõendit.
30. juunini kestva abivahendite pilootprojektiga
ja selle raames laiendatud
soodustingimuste võimalusega soovivad sotsiaalkindlustusamet ja sotsiaalministeerium selgitada välja,
kui suur on tegelik vajadus
abivahendite järele nende
tööealiste inimeste seas,
kellel ei ole tuvastatud puuet
või töövõime langust. Nii
ongi pilootprojekti esimeste
kuude jooksul jõudnud abi-

vahendikeskustesse huvilised, kes on saanud osta või
üürida vajalikke vahendeid
soodushinnaga või uurinud
uute võimaluste kohta lisainfot.
“Riiklik soodustus võimaldab vajalikke abivahendeid soetada kohati täishinnast koguni 90 protsenti
soodsamalt, mispärast on
huvi tööealiste seas selle
võimaluse vastu täiesti olemas,” kirjeldas Tallinnas
Mustamäe teel asuva Invaru
abivahendikeskuse klienditeenindaja Kristi Vaiga,
kelle sõnul on esimese kuu
jooksul projekti raames soodustusega soetatud või üüritud näiteks karke, keppe või
potikõrgendusi.
Soodustingimustel saab
pilootprojekti raames soetada kõiki abivahendeid, mis
on seni olnud riiklikult kompenseeritavate abivahendite

valikus – olgu nendeks liikumisabivahendid, mähkmed ja
sidemed või abivahendid tualeti- ja pesemistoiminguteks.
Sealhulgas kehtib laiendatud
soodustus nii väljaostmiseks
kui ka üürimiseks mõeldud
abivahenditele.
“Näiteks kui varem sai
täisealine inimene osta või
üürida vajaliku potitooli või
tugiraami vaid täishinnaga,
siis nüüd võib ta need projekti jooksul saada näiteks
kuni 80-protsendise soodushinnaga ja see on kindlasti
oluline rahaline võit,” toob
Vaiga näite ja lisab, et abivahendi lühiajalise kasutamise
korral on mõistlik eelistada
üürimist.
“Ka ootamatu haigestumise ja haiguslehele jäämise
puhul on pikalt voodirežiimil
viibimisel elektriliselt juhitava voodi või väiksemate
olmeabivahendite nag u

haaratsi soetamine soodustusega kordades taskukohasem.” Sarnase võrdluse toob
Vaiga ka uriinipidamatustoodete kohta, mille puhul saab
tõendi alusel täiskasvanute
mähkmeid ja sidemeid soetada 40% soodsamalt ning
laste mähkmeid 50% soodsamalt.
Tervisemure ja abivahendi vajaduse korral soovitab Vaiga pidada nõu
perearstiga, kes ühtlasi saab
ka abivahenditõendi väljastada. Trauma korral saab aga
tõendi EMO-st ehk erakorralise meditsiini osakonnast
kohe kaasa küsida. Küll aga
tuletab abivahendikeskuse
klienditeenindaja meelde, et
abivahendi soetamiseks tuleb
lisaks paberil või digiallkirjastatud abivahenditõendile
võtta kaasa ka isikut tõendav
dokument.
Invaru

APRILL - NALJAKUU
Naudime koos Audru uusi vanasõnu
ja rahvatarkusi.

 Ega need naised ikka õiged
mehed ole.
 Nokk kinni, saba lahti, saba kinni,
kõht lahti.
 Süües kasvab isu, juues habe.
 Kevadel vaheta vana mõrd uue vastu.
 Viska maha, muidu kukub.
 Bill tuleb plika ilu peale.
 Jagajasse jäävad näpud.
 Tasa sõuad - no ei jõua.
 Käsi ei kuku kännust kaugele.
 Saime üle koerast - saame ka kassist.
 Kus viga näed laita, seal tule
ja laida.

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,
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