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26. märtsil toimus üle kahe aasta Audru Spordi-
keskuses Audru osavalla kultuuri- ja spordite-
gijate tänuõhtu. Kultuuri- ja spordivaldkond on 
kindlasti üks nendest, mis pandeemia tõttu räsida 
sai – ei saanud inimesed koos käia ja ka haigestu-
mised halvasid oluliselt tegevuste järjepidevust. 
Õnneks oli ka helgemaid hetki ja suveperioodil 
toimus erinevaid üritusi ja spordivõistlusi. Selle 
eest tänasid Audru osavallakogu aseesimees Kai 
Oraste ja osavallajuht Priit Annus nii külaseltse, 
muuseume, raamatukogusid, treenereid, kollek-
tiivide juhte kui ka peresid ja eraettevõtjaid, kes 
on hakanud olulisel määral panustama osavalla 
kultuurielu rikastamisse.

Tänatud said ka Audru osavalla 2021. aasta 
parimad sportlased, kelle Audru osavallakogu 
kinnitas ära juba aasta alguses.

1. Audru osavalla parim noorsportlane (neiu) 
– Viola Hambidge (kergejõustik)

2. Audru osavalla parim noorsportlane (noor-
mees) – Andrias Sepp (purjetamine)

3. Audru osavalla parim naissportlane – Evelin 
Mälk (squash) Audru osavalla parim noorsportlane Viola Hambidge Audru osavalla parim noorsportlane 

Andrias Sepp

Pärnumaa rannamängude köieveo meeskond kooseisus Kristo Toomsoo, Kahro Koit 
Koitla, Kuido Killing, Kaijo Killing, Ranno Lepp, Mihkel Poom, kapten Valdi Killing

Pärnumaa rannamängude võistkond

4. Audru osavalla parim mees-
sportlane – Mehis Mäe (jooks)

5. Audru osavalla parim veteran-
sportlane – Piret Bart (jooks)

6. Audru osavalla parim veteran-
sportlane – Valdi Killing (sangpomm)

7. Audru osavalla parim treener – 
Kaisa Kirikal 

8. Audru osavalla üllataja spordis 
– Pärnumaa rannamängude köieveo 
meeskond koosseisus Kristo Toomsoo, 
Kahro Koit Koitla, Kuido Killing, Kaijo 
Killing, Ranno Lepp, Mihkel Poom, kap-
ten Valdi Killing  

9. Audru osavalla parim võistkond 
– Pärnumaa rannamängude võistkond

Loodame, et käesolev aasta tuleb kõi-
kidele kultuuri- ja sporditegijatele palju 
teguderohkem ja õnnelikum!

Jekaterina Eensalu 
Audru kultuuri- ja spordikeskuse 

direktor
Fotod: Rein Holtsmann

Audru osavalla parim 
veteransportlane Valdi Killing

Audru osavalla parim veteransportlane 
Piret Bart

Audru osavalla kultuuri- ja sporditegijad said tänatud
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Seikluspargi 15. hooaeg algab koolivaheajal
Kevade tulekuga ärkab tal-
veunest lisaks elusloodusele 
ka Valgeranna Seikluspark. 
Sel aastal tähistame juba 15. 
hooaega.

Aeg läheb ruttu. On nos-
talgiline mõelda, kuidas 
seikluspark alustas lausa 
džunglilise metsa vahel 
tegutsemist ja milliseks on 
see aastatega muutunud. 
Järgemööda on siia rajatud 
terviserajad, golf iklubi, 
discgolfi väljak, vaatetorn 
ja palju muud. Esimesed 
neli seikluspargi rada said 
püsti aastal 2008. Aasta-
tega on park läbinud mitmeid 
uuendusi, sest rajaelemendid 
nõuavad värskendust. Tõsi, 
ka loodus teeb oma töö. 
Mitmeid aastaid on parki 
kiusanud tugevad tuuled ja 
meri, mis rannajoont järjest 

kitsamaks lükkab ja kõrge-
mast kaldast endale tükke 
hammustab. Enim tegi torm 
pahandust 2015. aastal, kui 
purustas meie rannaäärse 
raja, mis tuli metsa poole 
kolida. Seiklused jätkuvad 
sellegipoolest. Nüüd on seik-
luspargis püsti 6 kõrgrada 
ning kaks lasterada, kus 
turnida ja kõrguseid kogeda. 
Lisaks vabalangemishüpe ja 
aardejaht.

Oma seikluseid alustame 
sel aastal natuke teisiti. 16. 
aprill kutsume kõiki Val-
geranda külla, et lihavõtte 
raames mängida munajahti. 
Kümned munad on peide-
tud radade alla ja ootamegi 
kõiki peidetud mune jahtima. 
Avatud on ka uuenenud las-
tepark. Seiklusrajad avame 
koolivaheajal – 23. aprillil. 

Oleme avatud terve kooli-
vaheaja ning ootame külla 
nii üksikuid uitajaid, paare, 
kui ka peresid. Kui seikle-
miseks on liiga vara, siis 
kutsume discgolfi ja aarete-

jahti mängima või kosutavale 
jalutuskäigule mere ääres. 
Munajahi ja hooaja avamise 
kohta saab lisaks lugeda 
meie kodulehelt. 

Robert Verlin

Pärnu linna teenetemärgi 
pälvis Tiia Tamm

Tiia Tamm on olnud 
muusikaõpetaja 1979–
1980 Jõõpre Koolis ja 
aastast 1984 Audru Koo-
lis. Ta on juhendanud 
poiste-, mudilaste-, laste-, 
sega- ja naiskoore. Ta on 
tegelenud ka ansamblite, 
solistide ja rahvamuu-
sikaansamblite juhen-
damisega ning olnud 
rahvatantsur ühmade 
kontsertmeister. Samuti 
on Tiia Tamm Audru 
kiriku organist, juhendab 
Audru osavalla segakoori 
ja üle 30 aasta on ta olnud 
Pärnu linna naiskoori Leelo 
abidirigent. Tiia Tamm on 
Pärnumaa muusikaõpeta-

jate ainesektsiooni aktiivne 
liige. Talle on omistatud 
Audru valla vapimärk nr. 
26 pühendunud ja aktiivse 
tegevuse eest laulukultuuri 
edendamisel. (KH)

Legendaarse metsavenna Hirmus Antsu lugu jõuab tema kodukandis lavale
Möödunud sajandi neetud 
neljakümnendatel teadsid 
kõik Pärnumaal ja tegelikult 
kaugemalgi, kes on Hirmus 
Ants. Iseäranis palju räägiti 
temast Koonga ja Audru kan-
dis, sest just siin ta tegutses 
– Ants Kaljurand ehk legen-
daarne metsavend Hirmus 
Ants.

Legend on ta ka praegu – 
enam kui 70 aastat hiljem. 
Mihkli kalmistul on Ants 
Kaljurannale mälestuskivigi.

Tegelikult oli 1917. aastal 
sündinud Ants üks lihtne 
Saaremaa mees, kes tuli teise 
ilmasõja eel mandrile tööd 
ja õnne otsima. Leidiski uue 
kodupaiga Koonga kandis, tõi 
siia Saaremaalt oma pruudi 
Vilmagi.

Siis tulid võõrad võimud 
ja rasked ajad. Eestimeelsest 
mehest Ants Kaljurannast sai 
1944. aasta sügisel metsavend 
Hirmus Ants. Tegelikult pole-
vat see Ants sugugi hirmus 
olnud – ainult hästi pikka 
kasvu ja hästi tõsise olemi-
sega. “Lased kuuli välja, seda 

tagasi ei saa. Parem mitte 
lasta!” olla ta hoopis öelnud.

Aastaid varjasid Ants ja 
tema kaaslased end Pikavere 
kandi metsades ja taludes. 
Ootasid ja lootsid, et teised 
riigid ja Rahvaste Liit ei jäta 
Eestit okupantide meelevalda 
– küll peagi tuleb aeg, mil 
koos meie rahvas ja riik jälle 
vabaks võideldakse.

Tegelikult sai nende 
meeste lugu otsa ammu enne 
seda, kui Eesti uuesti vabaks 
sai. Antsu tabas julgeolek 
1949. aasta jaanipäeval ja lasi 
märtsis 1951 hukata.

Sellesama meie kandi 
Hirmsa Antsu elu lood ja 
legendid toob Raivo Trass 
juuni alguses lavale. Audrust 
vaid pooletunnise autosõidu 
kaugusel, sealsamas Pikavere 
vanas vallamajas, kus Ants 
ja tema mehed ka tegelikult 
tegutsesid – heiskasid selle 
katusele 1. mail 1945 sini-
mustvalge lipugi.

Näidendi on kirjutanud 
Urmas Lennuk, konsultant 
on ajaloolane Mati Mandel, 
kunstnik Riina Vanhanen ja 
helikujundaja Feliks Kütt. 
Osades Janek Joost, Indrek 

Taalmaa, Ivo Eensalu, Sulev 
Teppart, Jaanus Mehikas, 
Andres Oja, Laura Lind ja 
Merle Rajaveer.

Hirmsa Antsu aeg, ühe 
väikese rahva võitlus vaba-
duse eest, okupatsioon ja 
sõda tundusid veel äsja olevat 
teemad kaugest minevikust. 
Paraku näib kõik see, mis äsja 
oli ajalugu, nüüd korraga ole-
vat liigagi ligi...

“ANTS: Mehed lähevad 
metsa. Eestlane läheb alati 
metsa.

VILMA: Ma ei taha enam 
niimoodi elada. Mitte keegi 
ei taha.

ANTS: Mis meil teha on?
VILMA: Loota. Loota ja 

uskuda...”
Lavastust „Ai, velled...“ 

mängitakse 4.–22. juunil vaid 
10-l korral, saal mahutab kor-
raga vaid 170 inimest.

Hirmsast Antsust räägi-
takse põhjalikult ka sarjas 
„Metsavennad“, mille ETV 
sel kevadel taas ekraanile tõi.

Merle Jantson

Foto: Danel Rinaldo

Teatud rahvastikuregistri 
toiminguteks tuleb broneerida 

vastuvõtuaeg
Kuna Pärnu linnavalitsuse 
rahvastikutoimingute teenis-
tuse spetsialistid on praegu 
hõivatud Ukraina sõjapõge-
nike teenindamise ja neile 
isikukoodide väljastamise, 
palub teenistus teistel kodani-
kel ametniku juurde tulekuks 
omale aeg kinni panna.

Vastuvõtuaega saab bro-
neerida veebi teel.

Aja broneerimine on vaja-
lik järgmiste toimingute 
puhul: abiellumisavalduse 
ja lahutuse avalduse esita-
mine, abieluvõimetõendi 
taotlemine, korduva pere-
konnasündmuse tõendi taot-
lemine, välisriigi dokumendi 
registrisse kandmine ja nime 
muutmine.

Aega pole vaja kinni panna 
sünni registreerimiseks, elu-
koha registreerimiseks, rah-

vastikuregistri väljavõtete 
taotlemiseks ja isikukoodide 
saamiseks. Need toimingud 
tehakse kohapeal ära elava 
järjekorra alusel.

Kui inimesel on rahvas-
tikutoimingute ametnikule 
muid küsimusi, saab ka sel-
leks veebisüsteemis vastuvõ-
tuaja broneerida.

Tasub teada, et paljud rah-
vastikuregistri toimingud, 
nagu näiteks lapse sünni 
registreerimine ja elukoha 
registreerimine, enam amet-
nikuga kohtumist ei vajagi 
ning need saab inimene ise 
e-rahvastikuregistris korda 
ajada. (KH) 

Lisainfo:
Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn

Avatud: E–N 8–17; R: 8–16

Taas saab esitada kandidaate 
Jannseni auhinnale

Pärnu linnavalitsus ootab 
ettepanekuid Johann Vol-
demar Jannseni nimelise 
auhinna määramiseks.

Autasu antakse Pärnu 
linna kultuuri- ja haridusellu 
märkimisväärse panuse and-
nud isikule tema töö väär-
tustamiseks. Tunnustust 
saab määrata ühele isikule 
ainult ühel korral. Jannseni 
auhind koosneb Johann Vol-
demar Jannseni bareljeefiga 
lauamedalist ja rahalisest 
preemiast.

Vabas vormis ettepanek, 
kus on lühidalt kirjas, kellele 
ja mille eest auhinda taot-
letakse, tuleb Pärnu linna-
valitsusele esitada hiljemalt 

25. aprilliks (kaasa arvatud).
Ettepanekuid saab saata 

tavaposti teel aadressile 
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
linn, Pärnu linn või täites 
vastava e-vormi. Ettepaneku 
saab saata ka e-kirjaga aad-
ressil linnavalitsus@parnu.
ee.

Kandidaate võivad esi-
tada kõik – nii füüsilised kui 
ka juriidilised isikud.

Jannseni auhind asutati 
1994. aastal Johann Vol-
demar Jannseni mälestuse 
jäädvustamiseks. Nagu on 
traditsiooniks kujunenud, 
antakse auhind laureaadile 
üle Jannseni sünnipäeval 16. 
mail. (KH)

Üldplaneeringu arengupäev
Kodu ei alga ega lõppe välisuksega. Kodu on kogu meid 
ümbritsev elukeskkond. Toidupood, bussipeatus, spor-
diväljak – ka need on osa kodust.

Kui tihti küsime elumaju, tööstushooneid, rohealasid 
ja mänguväljakuid vaadeldes ning mööda teid liikudes 
endalt – miks on ruum meie ümber just selline? Või kas 
tajume, et oleme ka ise osa ümbritsevast ruumist.

Tule aita kujundada oma kodukandi tulevikku ja ruumi 
enda ümber.

Kutsume sind üldplaneeringu arengupäevale 
Audru osavallas 11. mail kell 17.00 Audru osavalla-
keskuse saalis.

Kas ja kuhu reserveerida alad tuule- ja päikeseparki-
dele energiatootmiseks? Kuhu planeerida elamualad ja 
kuhu ehitada lasteaed? Kas ja kuhu planeerida ostu- ja 
ärikeskus või spordirajatisi?

Tule ja mõtle oma kodukoha peale ning aita leida 
Audru osavalla ruumiarengusuunad.
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Sõjal on oma lõhn
Audrukas Aivo Jugala on bussirooli 
keeranud 19 aastat. Sõidetud on palju ja 
erinevatesse paikadesse, ka Ukrainasse. 
Viimati alles oktoobris, kui seal käidi koos 
töökaaslastega turismireisil. Neil päevil 
tuli aga Aivol Ukraina piirile ette võtta 
hoopis teistmoodi reis. Uurimegi nüüd, 
et miks ja kuidas?

Mis tingis reisi sõjakolde lähedusse?
Aivo Jugala: Mind tellis seda pikka ja 

rasket sõitu ette võtma ühing Nähtamatud 
Loomad. Tegemist on loomakaitseorga-
nisatsiooniga, mis seisab loomade heaolu 
eest. Nimelt kogusid nad sõja jalgu jää-
nud ja kodu kaotanud Ukraina koertele 
toitu ja see tuli kohale toimetada. Sõitsin 
Tallinnasse ja seal laadisime bussi peale 
3,5 tonni koeratoitu. 15-meetrine buss 
sai maast laeni kaupa täis. Kaasa sõitsid 
minuga ka 6 noort neidu sellest organisat-
sioonist ja ka tagasi ei olnud meil plaanis 
tühjalt sõita. Nimelt pidime Ukrainast Ees-
tisse tooma koduta jäänud koeri ja kasse.

Kas operatsioon õnnestus?
AJ: Sõit oli pikk, aga möödus vipe-

rusteta. Kohapeal oli juba raskem. Kuigi 
Ukraina piiril ootasid meid kontaktisikud 
ja kõik oli hästi organiseeritud, siis nelja-
jalgsetega oli juba keerulisem. Loomad, 
mis pidid meiega alustama teed Eestisse, 
olid vahepeal kuhugi kadunud. Ootasime 
26 tundi, aga loodetud koeri-kasse ei tul-
nudki. Sõitsime Hrenne piiripunktist 107 
kilomeetrit edasi Medyka piiripunkti ja 
seal oli meil rohkem õnne. Tühjade kätega 
me ei naasnud. Saime peale kuus koera 
Poola varjupaigast, kus Ukrainas koduta 
jäänud kutsud olid juba läbinud karantiini. 
Tänasel päeval on nad kõik Võrus loo-
made varjupaigas ja pärast siinset karan-
tiiniperioodi ehk uued peremehedki juba 
leidnud. Kuna bussis oli palju vabu kohti, 
siis mahutasime sinna ära ka 35 inimest 
ehk siis sõjapõgenikku – kõik naised ja 

lapsed. Enamusel neist oli plaan edasi 
suunduda Soome ja me aitasime nad siis 
suure sammu edasi. Nad olid edasipääsu-
võimalust oodanud kaks kuni neli päeva, 
teadmatuses ja võimetuses midagi teha.

On kohatu küsida, et kuidas põgeni-
kud ennast tundsid, aga siiski?

AJ: Nad olid väga väsinud ja enamuse 
ajast lihtsalt magasid. Tegime koduteel 
kolm peatust ja siis nad ikka jooki ost-
mas käisid. Sõitsime ju 17 tundi jutti. Oli 
väga armas, et ühes Leedu bensiinijaa-
mas pakuti neile tasuta kohvi. Ka meil 
oli toitu kaasas – küpsiseid, banaane ja 
muud, mida loomulikult bussis jagasime. 
Kõige nooremad sõjapõgenikud olid kaks 
imikut, kellele siis tekkidest istmete peale 
midagi vooditaolist kokku kohendasime. 

Nad olid tõesti väga vaiksed, aga 
ühe noore naisega sain ikka jutu peale. 
Tegemist oli pereemaga, kel kaasas tüt-
red – nelja- ja kaheaastane. Pereisa jäi 
Ukrainasse sõtta. Naine rääkis, et just 
olid perega jalad alla saanud – eluaseme 
soetanud ja selle sisustanud. Nüüd oli 

vaid seljakott laste riietega ja koduvõti, 
mis ukse ilmselt igaveseks sulges. Naine 
möönis, et pärast kodu lukkukeeramist ta 
enam tagasi ei vaadanud. Seda oli väga 
valus kuulata. Plaani Ukrainasse naasta 
pereemal pole, sest Soomes elavad kauged 
sugulased, kelle toel loodetakse end seal 
kuidagi sisse seada. Prioriteediks on, et 
vanem tütar saaks õigeaegselt ja stressi-
vabalt kooliharidust omandama hakata. 
Pealegi pommitati koht, kus nad elasid, 
sõelapõhjaks ja nullist alustada pereema 
sõnul neil enam jõudu ja suutlikkust pole. 
Muidugi loodetakse, et ka isa ellu jääb ja 
nendega tulevikus Soomes taasühineb. 

Loomad reisisid puurides, neid toitsid 
ja käisid nendega kahel korral jalutamas 
meie loomakaitsetüdrukud. Ka kutsud 
olid vaiksed ja sõbralikud. Reisi lõpuks 
nad küll väsisid ja üks hundikoer suutis 
isegi oma puurivõre kõveraks närida ning 
koerakarvu lendles bussis ohtrasti. Eks 
nemadki olid ju suures stressis. 

Aga sa ise? Kas oli ka hirmu ja kõhk-
lusi, asutades end sõitma riigi piirile, 
kus käib sõda?

AJ: Minul hirmu ei olnud, tüdrukutel 
küll. Aga mind valdas taas suur kurbus, 
kui suhtlesin piiril kallite koormatega 
toppama jäänud Ukraina rekkajuhtidega, 
kes seisid seal juba 24. veebruarist saadik. 
Andsin paarile juhile toitu, sigarette ja 
loomakaitseorganisatsiooni arvelt naftat. 
Üks neist juhtidest tänas mind praktiliselt 
põlvili laskudes.

Kas sõjal on oma lõhn?
AJ: Kummalisel kombel küll. Ma ei 

oska seda täpselt kirjeldada, aga see on 
minu meeltes nagu segu närvilisest higi-
lõhnast ja pisaraveest. 

Aitäh heateo ja intervjuu eest!

Sirje Suurevälja

UKRAINA
Ukraina on riik Ida-Euroopas, Mustast merest 
ja Aasovi merest põhja pool. Ukraina piirneb 
Rumeenia ja Moldovaga edelas, Ungari ja Slo-
vakkiaga läänes, Poolaga loodes, Valgevenega 
põhjas ja Venemaaga idas. Pindalalt (603 628 km²) 
on Ukraina 45. riik maailmas ja suurim tervikuna 
Ida-Euroopas asuv riik.

Seisuga 1. jaanuar 2021 elas Ukrainas 41,4 mil-
jonit inimest (ei hõlma Venemaa Föderatsiooni 
poolt annekteeritud Krimmi, sh Sevastopoli ter-
ritooriumil elavaid inimesi). Sellega on Ukraina 
rahvaarvult 36. riik maailmas.

Riigi pealinn on Kiiev, riigikeel ukraina keel.
Ukraina jaguneb 27 haldusüksuseks: 
Ukraina rahaühik on grivna.
Riigi iseseisvus kuulutati välja 

24. augustil 1991. Sellele eelnenud 
69 aasta vältel kuulus Ukraina 
Nõukogude Liidu koosseisu. 
(Vikipeedia)

Ukraina lapsed Jõõpre Koolis
Sõjapõgenikel on vaja leida omale elu- ja 
töökohad, lastele tagada koolid-lasteaiad. 
Ka meie osavallas on ukrainlased oma 
eludega edasi minemas. Uurime, kuidas 
sujub põgenikel võõral maal ja võõras kee-
les õppetöö Jõõpre Koolis. Küsime seda 
õpetaja Lüüli Zahartženkolt.

Kui kaua oled ukraina lastega nüüd-
seks tegelenud? 

Lüüli Zahartženko: Ukraina lapsed 
saabusid Jõõpre kooli 2 nädalat tagasi 
ja sama kaua on nad juba ka eesti keelt 
õppinud. 

Millised noored nad on? 
LZ: Jõõpre Kooli hoole all on hetkel 

neli last Ukrainast, kõik erinevas vanuses. 
Tore on näha, et kahe pere lapsed on oma-
vahel väga sõbralikud ja abivalmid. Kahest 
õest üks on juba kõrgkoolieas ja eesti keele 
kiire omandamine on tema jaoks ülitähtis, 
kuna neiu soovib edasi õppida Eestis. Oma 
nooremale õele on ta suureks toeks uute 
sõnade õppimisel.  

Teise pere õde-venda on nooremad, 
tüdruk koguni alles esimeses klassis, nii, 
et eesti keeles kirjutamine on talle veel 
keeruline ja aeganõudev. Abiks on talle 
neljandas klassis õppiv vend, kes teeb 
mõlema eest raskema osa. Tüdruk on 
rõõmsameelne, jutukas, elava iseloomuga 
ja kehaliselt väga painduv, õppetöö sekka 
jõuab meile näidata võimlemisharjutusi. 
Unistab iluvõimleja karjäärist.

Kuidas nad on jõudnud kohaneda? 
LZ: Vaatamata sellele, mida on nendel 

lastel tulnud üle elada, vaatavad nad tule-

vikku oma suurte ootuste ja lootustega. 
Kõik nad räägivad väga meeleldi sellest, 
mida neile meeldib teha, milliste huviala-
dega nad soovivad tegeleda. Eesti keelt 
rääkivate eakaaslastega koos õppida on 
nende jaoks kindlasti põnev ja huvitav, 
kuigi kindlasti ka väsitav.

Kuidas neile siin meeldib? 
LZ: Kindlasti meeldib, kuna Eestis, 

eriti väikestes maakohtades, on turvaline 
ja rahulik. Ukraina lastele on lühikese aja 
jooksul jõutud pakkuda põnevaid tegevusi 
nii koolis kui ka Pärnus, neid ümbritseb 
tähelepanelik ja hoolitsev Jõõpre Kooli 
õpetajate ja töötajate pere eesotsas meie 
kõikjale jõudva direktoriga.

Mis on keeruline?
LZ: Lapsed mõistavad, et siia on neid 

toonud julm ja arusaamatu sõda. Sõda, mis 

meie ajal lihtsalt ei oleks tohtinud sündida. 
Sõda, milles osalevad rahvad on aastasadu 
tihedates sidemetes olnud, nii sõprus- kui 
ka sugulussidemetes. Teema on valus ja 
keeruline on lastega sellest rääkida, tege-
likult pole veel suutnudki…

Mis rõõmu valmistab? 
LZ: Rõõmu valmistab, et väga palju 

Ukraina lapsi on leidnud turvalise koha-
kese Eestis, et meie riik ja rahvas taha-
vad ja suudavad toetada hätta sattunud 
inimesi. Igaüks meist võib sattuda elus 
keerulisse olukorda ja nii hea on omada 
kindlustunnet, et kusagil keegi aitab vaja-
dusel ka meid ennast ja meie lapsi. 

Aitäh intervjuu ja abi eest meie sõp-
radele!

Liis Künnapas

vanu pilte sirvides

Noormehed-maadlejad: Marco Sadulsepp, 
Meelis Närep, Rait Ruukel, Riho Reepalu, 
Margus Paalberg, Jaanus Lehtniit, Uudo 
Metsluht, Reimo Prins, Andres Janop, Allan 
Udu, Ain Süvang, Toomas Põltsam, Kalvin 
Eisenschmidt, Uno Metsluht, Tiit Koppel, 
Alim Suhhov, Viljar Rubin, Roland Põltsam 
ja Jako Palu. Juhendaja – Pärnumaa “Jõud” 
spordikooli treener Raigo Paulberg

Tublid neiud: võistkonna kapten Anu Ling, 
Marita Pukk, Tiina Kalda, Reet Nõmm, Anne 
Stüf, Lilian Kurgu, Eve Lepp ja Anu Mölderkivi

Harri Lelle

1982. aasta kevadkuu ülesvõttel on Audru 8-klas-
silise Kooli aulas/võimlas maadluse treeninggrupi 
poisid. Kogu võimla põrand oli kaetud maadlus-
matiga, mis võimaldas aktiivset treeningtööd ja 
medalikohti võistlustelt. 

Pärnu rajooni 1979. aasta meistrid B-vanuseklassi 
võrkpallis selgitati välja Pärnu REV-i võimlas. 
Erich Tarkpea nimelise Audru 8-klassilise Kooli 
tüdrukud esinesid võitjavääriliselt.
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Õnnitleme 
vastsündinuid!
REMI KASESAAR 07.03.2022

Aprill, aprill, va ninaprill
Rasketel aegadel on ikka 
naljast abi. Kes saab hinge-
kosutust komöödiafilmidest, 
kes loeb anekdoote, kellele 
meeldib must huumor või 
iroonitsemine, kes viskab 
niisama villast.

Esimene aprill – nalja-
päev – on meie kultuuriruu-
mis ka hästi vastu pidanud. 
Ju on meil seda päeva vaja. 
Aga kust see komme pärit 
on? Infot selle kohta leiame 
Eesti rahvakalendri tähtpäe-
vade andmebaasist: 

Aprillipäev, naljapäev – 1. 
aprill, levis Eestis lõplikult 
20. sajandil, kui aprillikaa-
rtide saatmine ja ninapidi-
vedamised muutusid selle 
päevaga kokkukuuluvaks. 
Üsna kiiresti hakkasid 
levima ja muutusid popu-
laarseks naljakaardid kir-
jaga Aprill! Aprill! Aprill!, 
mida saadeti sõpradele ja 
sugulastele. 1950. aastatel ja 
hiljem asendasid poekaarte 
fotograafide poolt ümberpil-

distatud vanad kaardid, kuid 
neid joonistati ka ise. Aprilli-
naljad olid eriti populaarsed 
laste hulgas, kes tegid aprilli 
eakaaslastele, vanematele ja 
õpetajatele. Üsna populaar-
seks muutusid 20. sajandil 
meedianaljad – valeteated ja 
-uudised ajalehtedes, raadios, 
TVs. Parim nali oli teadagi 
see, mis pani kergeusklikud 

tões ja vaimus tegutsema. 
Eestis tehakse aprillinalja 
1. aprillil ja harvemini ka 
viimasel aprillipäeval. Kes 
muul ajal aprilli teeb, seda 
on õigus kutsuda “aprillisiga 
viie põrsaga” ja muul viisil. 

Selle kergemeelse ja lus-
taka päeva saamislugu on 
keerukas ja mõtlemapanevalt 
koomiline. Traditsiooniliselt 

pühitseti uut aastat paljudes 
vanades kultuurides, muu-
hulgas roomlaste ja hindude 
poolt, 1. aprillil. Pärimuse 
järgi põhjustas paavst Greg-
orius XIII kalendrireform, 
millega nihutati uusaasta 1. 
aprillilt 1. jaanuarile, palju 
segadust. Osa inimesi jät-
kas vanade kommete järgi 
elamist ja uue aasta tähis-
tamist 1. aprillil. Neid siis 
hakatigi haneks tõmbama, 
neile naljaõnnitlusi saatma 
või narriks hüüdma (päeva 
nimi paljudes keeltes on nar-
ripäev). 1. aprilli tähistatakse 
väga paljudes maailma rii-
kides, kõikjal on levinud ka 
aprillikaartide saatmine.

Selline on naljapäeva saa-
mislugu. Meie lehest ei tasu 
lugejal aprillinalja otsida. 
Kõik lood on tõesed ja fak-
tidel põhinevad. Aga natuke 
huumorit igasse päeva kulub 
meile küll ära.

Sirje Suurevälja

Kodukasse ei tohi jätta 
kiibistamata

Pärnu linnavalitsus tuletab 
loomaomanikele meelde, et 
kasside ja koerte pidamise 
eeskirja järgi peavad nii kes-
kuslinnas kui ka osavalda-
des peetavad kassid olema 
märgistatud mikrokiibiga, 
millel on unikaalne kood ja 
kaelarihmale kinnitatud mär-
gistusega (omaniku telefoni-
numbriga).

Pärnu linnavalitsuse lin-
namajanduse osakonnale 
on tulnud viimastel kuudel 
mitmeid kaebusi hulkuvate 
kasside kohta, kellel puudub 
kiip ja kelle omanikku pole 
võimalik tuvastada.

Rohkem on selliseid kae-
buseid laekunud Audru ja 
Tõstamaa piirkonnast.

Ringi ekslevaid piima-
vurre kutsutakse püüdma 
Pärnu loomade varjupaiga 
töötajad, aga on ka olnud 
juhtumeid, kus kodanikud 
on ise varjupaigast laenatud 
puuridega ula peal kassid 
kinni püüdnud ja Raba täna-
vale loomade varjupaika toi-
metanud.

Ette on tulnud sedagi, et 
isehakanud loomapüüdjad 
on kinni nabitud kassid vii-
nud mõne teise omavalitsuse 
territooriumil asuvasse var-
jupaika, kust omanik oma 
lemmikut otsida ei taipa. Ja 
kuna loomal puudub kiip, siis 
ei leia tema peremeest ka var-
jupaik.

Kuna Pärnu loomade var-
jupaiga kogemuse põhjal on 
inimeste huvi kasside kii-
pimise vastu leige, eriti just 
hajaasustusega piirkondades, 
on paslik meelde tuletada, et 
nii Pärnu linna haldusterri-
tooriumil elavad kassid kui 
ka koerad peavad mõlemad 
olema nõuetekohaselt mär-
gistatud.

Nõuded on mõlemale lem-
mikloomale samad: loom 

tuleb märgistada mikrokii-
biga ja registreerida kolme 
kuu jooksul looma sündimise 
päevast või ühe kuu jooksul 
vanema looma omandamise 
või valdusse saamise päevast 
kui loomal ei ole juba mik-
rokiipi.

Looma peab lisama lem-
mikloomade registrisse www.
llr.ee, kuhu kantakse oma-
niku nimi, elukoht, telefo-
ninumber ja e-posti aadress, 
mikrokiibi kood ja kui on, siis 
muud looma märgistamisel 
kasutatud tunnused (nt täto-
veering), looma tõug, sugu, 
nimi, sünniaeg, värv, eritun-
nused või välimuse kirjeldus.

Lemmikloomade regist-
risse kannab looma pärast 
kiibistamist veterinaarkliinik, 
loomade varjupaik (varjupaik 
teeb ka kiipimisi), linnavalit-
suse linnamajanduse osakond 
või siis loomaomanik ise.

Lisaks märgistamisele ja 
registrisse kandmisele on äär-
miselt oluline, et neljajalgne 
pereliige oleks kastreeritud 
või steriliseeritud. Kasside 
steriliseerimine/kastreeri-
mine vähendab loomadel 
paaritumis- ja märgistamis-
vajadust, kiisu on rahulikum 
ega kipu „küla peale“.

2021. aastal jõudis Pärnu 
keskuslinnast ja osavaldadest 
Pärnu loomade varjupaika 
193 hulkuvat kassi. Oma koju 
tagasi sai neist kõigest 29. 
Uue kodu leidis varjupaik 64 
piimavurrule. Kõik uude koju 
minevad kassid on varjupaik 
kiibistanud, vaktsineerinud, 
teinud parasiiditõrjed ja kui 
vanus lubab, ka steriliseeri-
nud/kastreerinud.

2020. aastal jõudis Pärnu 
loomade varjupaika 260 
kassi. Omanik suudeti tuvas-
tada vaid 33 kiisul ehk var-
jupaigast sai tagasi oma koju 
vaid väike osa kassidest.

Päästeameti küttesüsteemide portaalist 
leiad korstnapühkimise aktid, informatsiooni 
registreeritud lokaalsetest küttesüsteemidest 
ning nende korrasolust, samuti teenust 
pakkuvate kutseliste korstnapühkijate ning 
pottseppade kontaktandmed ja nende 
tööpiirkonnad.

Kutsetunnistuse kehtivust saab kontrollida
www.kutseregister.ee/kutsed

Kutseliste korstnapühkijate kontaktid leiab
www.korsten.ee/korstnapyhkijate-kontaktid

Kutseliste pottseppade kontaktid leiab
www.korsten.ee/pottsepad

Kutseliste korstnapühkijate ja 
pottseppade kontaktid leiab 
küttesüsteemide portaalist
https://kuttesusteem.paasteamet.ee




