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Värske Audru osavalla vapimärgiomanik on Ulla Orgusaar
Ulla Orgusaar on lõpetanud 
1986. aastal Audru Kesk-
kooli ning 2011. aastal Tal-
linna Pedagoogilise Semi-
nari alushariduse pedagoogi 
erialal. 2013. aastal läbis ta 
Tallinna Ülikooli juhtimis-
alase täiendkoolituse. Ala-
tes 2021. aastast omandab 
magistrikraadi TLÜ Kas-
vatusteaduste Instituudis. 
Abielus, peres neli last ja 
kaks lapselast.

Ulla on elupõline Audru 
ja Lindi piirkonna elanik. 
Tema lapsepõlv möödus 
Audrus, Rebasefarmi asu-
las. Ka tööalane tegevus 
algas Audru Karuslooma-
farmis ja jätkus Pärnu Ham-
bakliinikus assistendina, 
mõned ajad ka kinnisva-
rahaldurina AS Minu Vara 
Lääne all ning Ameerika 
Ühendriikides teeninduse 

alal. 2008. aastal asus Ulla 
tööle Lindi Lasteaed-Alg-
koolis lasteaiaõpetajana. 
2012. aasta sügisest alus-
tas Ulla Lindi Lasteaed-
Algkooli direktori kohuse-
täitjana ja alates 2013. aasta 
sügisest tänaseni on Ulla 
töötanud Lindi Lasteaed-
Algkooli direktorina. 

2016. aastal omistati 
talle tiitel „Pärnumaa aasta 
õppeasutuse juht“. Töökaas-
lased hindavad teda väga 
kõrgelt kui juhti, kes hoolib 
ja hoiab oma inimesi. Ta on 
loonud ühtehoidva ja oma 
tööd armastava meeskonna, 
julgustades oma töötajaid 
arenema ja võtma vastu uusi 
väljakutseid. Ulla on avatud 
uutele ideedele ja võimalus-
tele, mis toetavad lasteaia 
ja kooli arengut kasvu- ja 
õpikeskkonnana ning tema 

juhtimisel on saanud kooli 
motoks „Suurte tegudega 
väike kool“. Tema algatusel 
on toimunud juba 2014. aas-
tast „Väike Draamafestival“ 
1.-4. klasside õpilastele, 
samuti heategevuslik kont-
sert „Südamest Sinule!“ 
koostöös hoolekoguga, 
mille tuludest on toetatud 
Lindi Lasteaed-Algkooli 
arengut (rahvariided las-
teaia- ja koolilastele, flyg-
rossingu omaosalus, saali 
helitehnika, laste ekskur-
sioonid jne).

Ulla panus Lindi piir-
konna arengusse pole 
olnud üksnes kooli direk-
torina, vaid ta on olnud ka 
väga aktiivne ühiskondli-
kus tegevuses, olles Lindi 
Külaseltsi liige, osaledes 
juhatuses ning rahvamaja 
ja kooli ringide töö korral-

damises. Juba üheksa aas-
tat on ta eest vedanud väga 
menukat laste suvelaagrit 
„Suvekool Lindil“. Suviti on 
ta juhtinud kohalike noorte 
õpilasmaleva rühma. 

Ulla on väga aktiivne 
sportlane, nooruses on ta 
tegelenud kõrgel tasemel 
sõudespordiga, aastast 2009 
rahvatantsuga rahvatantsu-
rühmas „Lindi Lappajad“. 
Tänaseks on ta omanda-
nud Hopa Fit instruktori 
litsentsi ja juhendab Lindil 
treeninggruppi kohalikele. 
Ta on olnud eestvedaja flyg-
rossingu toomisel Lindile 
ning on ka selle instruktor. 

Ulla Orgusaar on and-
nud suure panuse Lindi 
piirkonna ja kogukonna 
arengusse.

Audru Poolakadeemiline Meesansambel 

Lõõtspillimängijad Andreas ja Ago Eensalu juhendaja Margus Luuriga
Fotod: Rein Holtsmann

Konkursi “Jõuluvalgus 2021” võitjad Eva ja 
Ranno Lepp

Taas oli kätte jõudnud 23. veeb-
ruar, mil Audru osavallakes-
kuses tähistati pidulikult Eesti 
Vabariigi iseseisvust – seekord 
siis 104. aastapäeva. Tore oli 
näha rõõmsaid ja piduliku välja-
nägemisega inimesi, sest viimase 
paari aasta jooksul on sellised 
hetked üsna harvad olnud.  

Aktuse juhatas sisse Audru 
osavallakeskuse juhataja Priit 
Annus. Pidupäeva puhul pidas 
tervituskõne Riigikogu liige ja 
Pärnu Linnavolikogu esimees 
Andrei Korobeinik. Kõneles 
ka osavallakogu esimees Jaa-
nus Põldmaa, kes lootusrikkalt 
rääkis noortest kui meie tule-
vikust ning soovis, et suhtlek-
sime omavahel päriselt rohkem 
ega kaoks liigselt nutimaailma. 
Lisaks vaatas esimees tagasi 
möödunud aasta Audru edu-
katele sündmustele ning heitis 
pilgu tulevikku. Nimelt täitub sel 
aastal 30 aastat Audru vallaks, 
hilisemalt osavallaks olemist.

Pidupäeval õnnitleti konkursi 
„Jõuluvalgus 2021“ võitjad, kel-
leks sel aastal kinnitati Eva ja 
Ranno Lepp.

Üks põhjus, miks 23. veeb-
ruaril kogunetakse, on Eesti 
Vabariigi iseseisvuse tähista-
mine. Teine oluline sündmus on 
alati olnud aktiivsete, kodukohta 
väärtustavate ja kohaliku elu 
arengusse panustanud inimeste 
tunnustamine Audru osavalla 
vapimärgiga. Sel aastal anti osa-

Audru osavallakeskuses tähistati Eesti Vabariigi aastapäeva
valla kõrgeim autasu praegusele Lindi Lasteaed-
Algkooli direktorile Ulla Orgusaarele. 

Esines armastatud Audru Poolakadeemiline 
Meesansambel, kes esitas lood „Kodukeel“ ja 
Romantika“. Muusikalist kostitust pakkusid lõõtsa-
huvilised, kes alates novembrist on kolmapäeviti 
käinud Audru muuseumi kaminasaalis Margus 
Luuri käe all Teppo lõõtsa harjutamas. Tublid män-
gijad olid Ago Eensalu ja Andreas Eensalu. Koos 
pillimeistriga mängiti publikule mitu lugu. 

Hoiame Audrut ja hoiame Eestit! 
Liis Künnapas 
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Toimetus vaagis tehtut
Uue aasta alguses kogunes 
vallalehe toimetus, et analüü-
sida tehtut ja seada uusi sihte.

Analüüsi aluseks võtsime 
vastused detsembrikuus luge-
jatele edastatud üleskutsele 
avaldada arvamust lehes 
käsitletava kohta ja pakkuda 
välja uusi teemasid. Kahjuks 
oli lehelugejate vastukaja 
üsnagi minimaalne, küll aga 

avaldati lisaks siin-seal arva-
must suuliselt. Oli heameel 
tõdeda, et tänusõnad laekusid 
selle eest, et Kodused Hääled 
andsid võimaluse kõigi eest 
rääkida ja infot vahendada. 
Tundub, et huvi pakub ka 
eelmisel aastal alustatud rub-
riik Meie osavalla ettevõtete 
edulood, kiideti mahlakaid 
intervjuusid ja suur huvi on 

olnud ka rubriigi vastu Õnnit-
leme vastsündinuid. Seda 
eelkõige vist sel põhjusel, et 
teada saada, millised eesni-
med parasjagu just moes on. 

Ajalehe ülesehitus ja tee-
madering jääb ka uuel aastal 
samaks. Jätkame sissetalla-
tud rada, aga püüame veelgi 
operatiivsemalt lugejateni 
tuua osavalla uudiseid ja 

infot. Kindlasti peaks taas-
tama rubriigi Osavallakogu 
otsused. Kaalumise all on ka 
paari päris uue rubriigi juu-
rutamine.

Kõik kaastööd on jätkuvalt 
oodatud. Ka tagasisidet võib 
igal ajal toimetuse liikmetele 
anda.

Uute lehtedeni!
Toimetus

Maapered saavad oma elutingimuste parandamiseks 
toetust küsida

Pärnu linna hajaasustusega 
piirkondades elavad osavalla 
pered, kes soovivad uuendada 
oma majapidamise joogivee-
varustust, paigaldada puhas-
tusseadmeid, rajada kanali-
satsioonisüsteemi, ehitada 
aastaringselt ligipääsetavat 
juurdepääsuteed või paigal-
dada autonoomset elektri-
süsteemi, saavad nendeks 
töödeks hajaasustuse prog-
rammist toetust küsida.

Avalduste esitamine 
toetuse saamiseks algas 1. 
veebruarist ning avalduste 
vastuvõtt lõpeb 1. aprillil 
2022.

Toetuse suuruseks ühe 
majapidamise kohta on kuni 

6500 eurot, millele tuleb 
lisada vähemalt 33% suu-
rune oma- ja kaasfinantsee-
ring. Kui taotleja on aastatel 
2017–2021 hajaasustuse prog-
rammist juba toetust saanud, 
arvestatakse varasem toetus-
summa toetuse piirmäära 
sisse.

Toetuse taotlemiseks pea-
vad füüsilisest isikust taot-
lejad ja kaastaotlejad olema 
alates selle aasta 1. jaanuarist 
katkematult sisse kirjutatud 
hajaasustusega maapiirkon-
nas asuvasse majapidamisse, 
mille elutingimusi soovitakse 
parandada.

Taotlejal ei tohi olla ajata-
mata riigimaksuvõlgu, taot-

luse esitamise päeval peab 
eelmise toetuse kasutamise 
aruanne olema omavalitsuse 
poolt kinnitatud. Toetuse abil 
tehtavad tööd peavad olema 
lõpetatud taotlusvoorule järg-
neva aasta 31. oktoobriks.

Hajaasustuse programmist 
toetust soovivatele Pärnu 
maaperedele annavad abi ja 
nõu projektijuhid, kelleks 
Audru osavallakeskustes on 
Peeter Viik.

Hajaasustuse programmi 
toetuse täpsemad tingimused 
ja taotlemiseks vajalikud vor-
mid on kättesaadavad prog-
rammi lehel www.parnu.ee.

Toetus makstakse välja 
tööde teostajale pärast seda, 

kui tööd on tehtud, toetuse 
saaja on omafinantseeringu 
tasunud ja aruanne on kin-
nitatud.

2021. aastal esitasid Pärnu 
osavaldade elanikud haja-
asustuse programmi kokku 
90 taotlust, millest positiivse 
hindamistulemuse sai 66 taot-
lust. Neist 39 olid Audru, 12 
Paikuse ja 15 Tõstamaa osa-
vallast. 66-st positiivse hin-
damistulemuse saanud taot-
lusest neljandik tuli lastega 
peredelt.

Riik panustas läinud aastal 
Pärnu maaperede elamistingi-
muste parendamisse 106 475 
eurot ning Pärnu linn 109 752 
eurot ja 30 senti. (KH)

Teadaanne
Pär nu Li n navol i kog u 
20.01.2022 otsusega nr 7 
tunnistati osaliselt kehte-
tuks Audru Vallavolikogu 
11. märtsi 2004 otsusega 
nr 140 kehtestatud „Kõrtsi 
kinnistu detailplaneering” 
Vanajõe tee 15 kinnistu osas. 
Kõnesolev detailplaneeringu 
ala, suurusega 1,15 ha, asub 
Vanajõe tee ja Audru jõe 
vahelisel alal. Vanajõe tee 
15 kinnistu omanik on aval-
danud soovi kõnesolev pla-
neering osaliselt kehtetuks 
tunnistada, et oleks võimalik 
saada kinnistule ehitusõigus 
ühepereelamu ehitamiseks 

väljaspool detailplaneerin-
guga määratud hoonestus-
ala. 

Kui detailplaneering on 
osaliselt kehtetuks tunnis-
tatud, siis toimub nimetatud 
alal ehitustegevus vasta-
valt üldplaneeringu tingi-
mustele. Ühe krundi osas 
detail planeeringu kehtetuks 
tunnistamine ei piira ega 
kahjusta ülejäänud detail-
planeeringu terviklahenduse 
elluviimist. Pärnu Linnavo-
likogu otsusega saab tutvuda 
Pärnu linna veebilehel www.
parnu.ee. (KH)

Muuseumi ristsõna tuleb jälle
Oleme taas Eesti Vabariigi 
aastapäeva puhul kokku pan-
nud väikese nuputamisüles-
ande praegustele ja endistele 
audrulastele ja Audru fänni-
dele. Ristsõna on võimalik 
leida muuseumi Facebooki 
lehelt vahetult enne aasta-
päeva ning kellel internetile 
juurdepääs puudub, saab rist-
sõna välja printida lähimas 
Audru osavalla raamatu-
kogus ja see hiljem koos 
vastustega ja nime ja kontakt-
andmetega sinna tagastada. 
Facebookist välja printides 

saab vastustest teha ka pildi 
ning saata meile pilt sõnu-
mitesse või meiliaadressile 
muuseum@audru.ee.

Ka sellel aastal loosime 
kõigi õigesti vastanute vahel 
välja ühe Audru pusa võitjale 
meeldivas toonis ja suuruses. 
Hea võimalus panna oma 
teadmised Audrust proovile 
ja võita mõnus pusa endale 
või oma lähedasele.

Õigeid vastuseid ootame 
kuni 14. märtsini.

Raune Põllu
A udru Muuseumi perenaine
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Audru osavallakogu 22.02.2021 
koosoleku otsustest

Päevakord:
1. Pärnu Linnavalitsuse 

korralduse eelnõule “Elbu 
VIII uuringuruumi geoloo-
gilise uuringu loa taotluse 
kohta“ arvamuse andmine. 
OTSUSTATI: Toetada esi-
tatud eelnõud.

2. Pärnu Linnavalitsuse 
korralduse eelnõule “Eas-
salu VIII liivakarjääri kesk-
konnaloa nr KL- 514897 
kohta” arvamuse andmine. 
OTSUSTATI: Toetada esi-
tatud eelnõud.

3. Pärnu Linnavalitsuse 
korralduse eelnõule “Kivi-
mäe IV uuringuruumi geo-
loogilise uuringu loa and-
mise otsuse ja uuringuloa 
eelnõule“ arvamuse and-
mine. OTSUSTATI: Toetada 
esitatud eelnõud.

4. Pärnu Linnavolikogu 
otsuse eelnõule „Kambi kin-
nistu detailplaneeringu osa-
line kehtetuks tunnistamine 
Palmimetsa tee 16 kinnistu 

osas” arvamuse andmine. 
OTSUSTATI: Toetada esi-
tatud eelnõud.

5. Avalikuks kasutami-
seks tee määramine (Tõnne 
tee) arvamuse andmine. 
OTSUSTATI: Toetati tee 
avalikuks määramiseks.

6. Pärnu Linnavolikogu 
otsuse eelnõule “Pärnu 
eakate koostöökogu moo-
dustamine“ eelnõule arva-
muse andmine. OTSUS-
TATI: Toetada esitatud 
eelnõud.

7. Audru osavalla vapi-
märgi andmine. Audru osa-
valla vapimärgi kandidaa-
diks esitati Ulla Orgusaar. 
OTSUSTATI: Omistada 
Audru osavalla vapimärk 
Ulla Orgusaarele.

Jaanus Põldmaa
juhataja

Maigi Reepalu
protokollija

Jaanus Põldmaa
Priit Annus

Armsad 
Audru osavalla 

naised! 
Soovime Teile 

kaunist naistepäeva!

Armsad 
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MEIE OSAVALLA ETTEVÕTETE EDULOOD sirvides vanu albumeid

Ettevõte: Birgam 
Koduköök
Juhataja: Birgit Mõttus
Töölisi
Otseselt palgatööl kedagi ei 
ole, toimetatakse oma jõudu-
dega järgemööda.

Aadress
Papsaare küla Lõvi elamuala

Koduleht
Koduleht koos E-poega on 
loomisel, mis loodetavasti 
saab õige pea valmis. Het-
kel saab Birgami Kodu-
köögi tegemistel silma peal 
hoida Facebooki vahen-
dusel (Birgam Koduköök) 
ja Instagrammis (birgam-
koduk66k).

Tegevused, toodang
Birgit ja Magnus: Birgam 
Koduköögi peamine tegevus-
ala on erinevate pähklikree-
mide tootmine. Pähklikree-
mid sobivad väga paljudesse 
toitudesse: pudru sisse, pann-
koogi peale, snäkina banaa-
niviilule või kastmetesse 
maitse rikastamiseks. Prae-
guses valikus on krõmpsuv 
ja siidine maapähklikreem, 
krõmpsuv india pähklikreem 
ja šokolaadine maapähklik-
reem. Meie toodete vastu on 
huvi tundnud mitmed talutu-
rud. Alles hiljuti tellis Rak-
vere Taluturg oma lettidele 
kõiki sorte pähklikreeme. 
Mõned partiid oleme saat-
nud ka välisturgudele eda-
simüügiks, näiteks Soome ja 
Luxemburgi. Lisaks pähkli-
kreemide tootmisele võtame 
vastu eritellimusi suupiste-
tele vastavalt kliendi soovi-
dele. Uhkusega saame öelda, 
et Birgam Koduköögi suupis-
tevalikuid võib aeg ajalt leida 
ka Pärnu Kontserdimajast.
Birgit: Alustasin sügisel 
pagariõpet Haapsalu Kutse-
hariduskeskuses, et tulevikus 
rakendada omandatud tead-

misi ning oskusi ettevõtte 
tegemistes. Praegu rõõmus-
tame lihtsalt soojade saiakes-
tega naabreid ja sõpru.

Ettevõtte sünd
Birgit: Mina isiklikult tarbin 
pähklikreemi juba üle 10 
aasta. Poest on raske leida 
ilma lisaaineteta toodet, 
seega hakkasin endale seda 
ise tegema, siis tekkis huvi 
ka tuttavatel, kes ammu juba 
arvasid, et miks ma teistele 
müügiks seda ei tee, sama 
rääkis ka mu elukaaslane. 
2021. aasta alguses osale-
sin Haapsalu Kutseharidus-
keskuses toidufotograafia 
lühikursusel, kus pidime 
kodutöö raames kujundama 
logo, nii sündiski meie toote 
logo. Endiselt ei olnud mul 
müügi plaani, vaid mõtlesin 
lihtsalt, et tore sõpradele kin-
kida. Juba nädala pärast olid 
esimesed 100 etiketikleepsu 
mul otsas ja tellisin veel 300 
juurde, nii see lumepall vee-
rema läks.

Ettetulnud raskused
Birgit: Kuna ettevõtlusega 
ei ole ma varem kokku puu-
tunud, siis eks on juhtunud 
igasuguseid seiku. Kui 

hakkasin ühel suvepäeval 
täitma tellimust, mis pidi 
teele minema järgmisel hom-
mikul Soome, siis otsustas 
minu tehnika alt vedada ja 
mul lihtsalt ei olnud seadet, 
millega pähklikreemi teha. 
Mul oli juba uus seade varem 
välja valitud. Hakkasin siis 
kiiresti kontakti otsima oma 
hea tuttava Eesti Seenefarmi 
omaniku Jaanela kaudu, kes 
on selle edasimüüja Eestis. 
Selgus, et edasimüüja asub 
Rakveres, mis teeb päris hea 
portsu sõidutunde. Õnneks 
oli Jaanela nõus mulle lae-
nama oma tehnikat, nii, et 
pakkisin lapsed autosse ja 
kihutasin Rakvere asemel 
Haapsallu. See oli meelde-
jääv seiklus.

Edulugu
Birgit ja Magnus: Birgam 
pähklikreemidesse ei ole 
lisatud suhkruid, õlisid, soo-
lasid ega säilitusaineid ning 
kõik tooted on 100% vegan. 
Lisaks sobivad pähklikree-
mid väga paljudesse toitu-
miskavadesse. Siinkohal 
tahaks esile tõsta vaielda-
matu laste, aga ka täiskas-
vanute lemmiku – Šokolaa-
dine Maapähklikreem, mis 

on tõeline maiuspala, kuid 
täielikult puhas ja patuvaba. 

Tulevikuplaanid
Birgit ja Magnus: Püüame 
tulevikuplaane luua samm-
sammult, sest liiga suur 
„amps“ võib osutuda taker-
duseks ettevõtte arengus. 
Nagu eelpool juba mainisin, 
siis esimene ja kõige olulisem 
on valmis saada koduleht ja 
E-pood. Kindlasti võtame 
sellel aastal osa väga palju-
dest laatadest, sest kohalik 
Audru Jõululaat andis väga 
palju positiivset energiat ja 
motivatsiooni unistada ning 
tegutseda veelgi suuremalt. 
Kõige selle kõrvalt tahame 
katsetada uusi maitseid, 
mida meie  praeguste ja uute 
klientidega jagada. Selleks, 
et need plaanid ka korda 
läheks  nii nagu kirja sai pan-
dud, vajame endale kindlasti 
lisaruumi, mida hetkel ka 
aktiivselt otsime, sest kodu-
köök hakkab paraku tõusvale 
nõudlusele väikseks jääma. 
Nii, et kui kellegil tundub 
olevat midagi sobivat, siis 
võib meile julgelt kirjutada.

Küsis Sirje Suurevälja, 
vastasid Birgit Mõttus ja 

Magnus Pärk

Vastlapäeva tähistamine Audru Koolis 
1978. ja 1979. aastal
Liugu lasti ja reesõitu tehti Kose talu maadel Audru jõe kaldal. 

Aitäh piltide eest Harri Lellele!

Pilt tehtud 1979. aastal

Pilt tehtud 1978. aastal. Pildil Merike Ziugand, Lüüli Kirsi, 
Reet Kõiva, Piret Roseniit, Pille Lepik, Anneli Viljaste 

Ervin Hansalu on:
• põline pärnumaalane, sündinud ja kasvanud Audru 

vallas Ahaste külas;
• lõpetanud Audru 8-kl Kooli, Tihemetsa 

Sovhoostehnikumi ja Eesti Põllumajanduse 
Akadeemia;

• Kaitseliidu asutajaliige ja tegev Pärnumaa Maleva 
kaitseliitlane; 

• Audru valla vapimärgi nr 41 omanik;
• olnud pikaajaline Audru vallavolikogu liige;
• Lindi Külaseltsi asutajaliige ja Lindi KS liige; 
• olnud mitmeid aastaid Lindi Lasteaed-Algkooli 

hoolekogu liige omavalitsuse esindajana. 

Ei nutiprahile, jah nutijahile 
Sügisel toimus AS Kuu-
sakoski ja Telia Eesti AS 
poolt korraldatud keskkon-
nakampaania, et vähendada 
tavaprügisse sattuva vanae-
lektroonika hulka. Ka Audru 
Lasteaed korraldas oma 
majades vanaelektroonika-
seadmetest vabanemiseks 
NUTIJAHI. Nutijahi kam-
paania on hea viis tekitada 
lastes prügi sorteerimise 
harjumust. Kogusime koos 
peredega kokku päris hulga 
vanaelektroonikat: läpakaid, 
tahvelarvuteid, telefone, nuti-
kellasid, juhtmeid ja laadijaid 
ning viisime Kuusakoski 

Pärnu osakonda ümberkäit-
lemisele. See oli meie laste-
aia pere ühine panus aidata 
muuta Eestimaad nutiprügist 
puhtamaks. Muidugi rõõmus-
tas lasteaia pere, kui tulemu-
sena naeratas meile loosiõnn. 
Võitsime eksklusiivse vir-
tuaalsündmuse Gameboy 
Tetrisega. Ja pidu oli äge.

Lasteaiapere innustus sel-
lest võidust niivõrd, et juba 
osaletakse järgmisel kesk-
konnakampaanial – KÜÜN-
LAÜMBRISTE JAHIL.

Jekaterina Kuru
Audru Lasteaia direktor

Lindi Kooli Sõber 2022 on Ervin Hansalu 
Ervin Hansalu on sõbralik, 
naerusuine, abivalmis, hoo-
liv, töökas ja suure südamega 
Lindi küla mees. Ervin on 
Lindi Lasteaed-Algkooli alati 
suurima rõõmuga aidanud 
siis, kui oleme abi küsinud 
ja tulnud ka ise oma ideede ja 
mõtetega, et meie – lindikate 
ja Lindi Lasteaed-Algkooli 
elu ikka toredam ja parem 
oleks. Ervin oskab kõikide 
tuju rõõmsaks teha oma 
nakatava naeru ja naljadega. 
Temaga on alati tore ja hea 
koos olla. 

Täna tahame Sind lihtsalt 
tänada ja öelda südamest – 
Sa oled meie maja sõber!

Lindi Lasteaed-Algkooli 
pere nimel 

Ulla Orgusaar

Lindi Kooli Sõbra tiitliga oleme tänanud: 
2012 Jüri Kivirand
2013 Anne Orav
2015 Ivo Tart
2016 Silvi Arukase
2017 Jüri Tenson
2018 Ain Mango
2019 Angela ja Aare Jürgenson
2020 Ene ja Mihkel Säde
2022 Ervin Hansalu
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Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 5303 2429. Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil ajaleht@audru.ee. 
Artikli sisu õigsuse eest vastutab artikli autor. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Toimetus: Liis Künnapas, 
Sirje Suurevälja, Peep Tarre, Priit Annus. Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint

Õnnitleme 
vastsündinuid!
ROOSI MARMA 15.01.2022
MARTEN LUHTOJA 17.01.2022
RAMON JUHALO 25.01.2022
MEIA RALLMANN 26.01.2022
JETE JAANOJA 01.02.2022
MARTA REINSON 01.02.2022
ALIISE JOHANNA 
NURMETU 07.02.2022

Jõõpre Kooli Aruvälja lasteaed
ootab oma töökasse ja toredasse kollektiivi 
LASTEAIAÕPETAJAT (0,75 koormus).

Tööle asumine alates 7. märts 2022. a.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavate dokumentide 
koopiad saata e-postile aruvaljala@jooprepk.ee.
Lisainfo tel 5615 3893.

Olulised kontaktnumbrid ja -ajad 
Audru osavallakeskuses
Aadress: Pärna allee 7, 88301 Audru alevik, Pärnu linn
Telefon: 444 8171
E-post: linnavalitsus@parnu.ee
Lahtiolekuajad: E–N 8–17 ; R 8–16 ; lõuna 12–12.48

Vastuvõtuajad:
• Osavallakeskuse juht: T 9–12. Broneeri enne aeg 
• Sotsiaalkonsultant ja lasteaitsespetsialist: 

E, T 8.30–12 ; N 8.30–12 ja 14–17
• Planeeringute spetsialist ja järelevalveinsener-menetleja: 

T 13–17; N 9–12
• Planeerimisosakonna maaspetsialist Rain Pulk: 

T 13–17 ; N 9–12 (444 8351, rain.pulk@parnu.ee)
• Energiatoetuse taotluste vastuvõtt: 

E, T 8.30–12; K, N 8.30–12 ja 14–17. Info ja abi 444 8394

Audru osavalla teed, tänavad, tänavavalgustus jms 
Audru osavalla teede ja tänavate rekonstrueerimise- ja ehitustööde 
korraldamise ning osavalla hoonete küttesüsteemide hooldamise 
korraldamise teemal palume pöörduda Vahur Kobolti poole: 
vahur.k@audru.ee, 504 9564. 
Tänavavalgustuse süsteemide rikete korral ja hooldamise küsimustega 
palume pöörduda Peeter Viiki poole: peeter.v@audru.ee, 5624 1259.

Audru osavalla kalmistud
Audru, Jõõpre ja Uruste kalmistute kalmistuvaht Kristi Pikkor, 
audrukalmistud@haldusteenused.ee, 5302 7075. 
Vastuvõtt N 12–16 (osavallakeskuses, kab 9).

Audru osavalla piirkonnapolitsenik on Signe Laasi, 
signe.laasi@politsei.ee, 612 3540, 5301 7467. 
Kuni 6. märtsini asendab Kerda Saagim 444 6661.

Pääste, politsei, esmaabi

Hädaabi (kiirabi, politsei, pääste) 112 (24 h)

Häirekeskuse riigiinfo telefon (kriisiabi, 
keskkonnainfo ja -teated, maanteeinfo jmt)

1247 (24 h)

Perearsti nõuanne 1220 (24 h)

Lääne päästekeskuse Pärnu 
korrapidamisgrupp

444 7800

Pärnu konstaablijaoskond 444 6400

Politsei kliendiinfo ja liiklusliin 612 3000

Pärnu haigla info 447 3301

Pärnu haigla registratuur 447 3300

Pärnu haigla erakorraline vastuvõtt 447 3393

Ohvriabi, psühholoogiline nõustamine

Pärnu Naiste Tugikeskus 5398 1620, 5365 0260

Lasteabi infotelefon 116111

Noorte nõuandetelefon 646 6666

Ohvriabi kriisitelefon 116 006 (24 h)

Hingehoiutelefon 116 123 (24 h)

Vaimse tervise nõustamistelefon 678 7422

Rikked

Tänavavalgustus Pärnus (OÜ Leonhard 
Weiss)

443 4929

Veekatkestused, -avariid (AS Pärnu Vesi) 445 5660 (24 h)

Elektrikatkestused (Elektrilevi rikketelefon) 1343

Soojakatkestused (AS Fortum Pärnu 
avariitelefon)

447 7222; 447 7228

Teed ja transport

Pärnu bussijaama ja ühistranspordikeskuse 
infotelefon 

17018

Pärnu linnaliinide piletisüsteemi info ja 
kasutajatugi

611 8000

Pärnu linnaliinide info 449 9060

Üle-eestiline bussiinfo 12550

Olulised telefonid




