
Nr 12  (123) AUDRU LEHT DETSEMBER 2022

Aasta hakkab lõp-
pema ja aeg on 
vaadata tagasi 
ning anda hin-

nang möödunule. 
Tahaks öelda teisiti, aga 

paraku pean ikkagi tõdema, 
et ka see aasta, nagu kaks 
eelmistki, ei ole olnud kerge. 
Ukrainas algas sõda ja see ei 
ole jätnud kedagi meist puu-
dutamata. Sõda on meid kah-
juks mõjutanud väga otseselt, 
aga ka kaudselt, läbi kerkinud 
hindade ja kodukulude. Ma 
tänan kõiki neid meie ini-
mesi, kes on ukrainlastele 
abikäe ulatanud, kas siis 
annetuste, nõustamise, laste 
õpetamise või mõne muu 
tegevuse näol. See on olnud 
väga oluline, sest Ukraina 
võitleb ka meie tuleviku ja 
turvalisuse eest.

Teisalt ei tasu unustada, 
et möödunud aastasse mah-
tus ka väga palju ilusat ja 
meeliülendavat. Esimesena 
meenub suurejooneline 
tantsuetendus – Pärnumaa 
tantsupidu „Aga ükskord 
algab aega…“, kui kaunil 
päikeselisel päeval kogunes 
Lavassaare staadionile mitu 
tuhat tantsijat ja pealtvaatajat. 
Aitäh korraldusmeeskonnale, 
kes sai selle ürituse korral-
damise eest ka Pärnu linna 
kultuuripreemia. 

Teisena tahan ära märkida 
suure tunnustuse pälvinud 
ja Põhjamaade parimate 
restoranide hulka jõudnud 
Lindi Vana Kooli Kohviku 
tegevuse. Tänan ja tunnus-
tan kohviku vedajat Anneli 
Koppelit, kes just oma järje-
kindluse ja tahtejõulisusega 
on esialgu võimatuna tundu-
nud mõtte teoks teinud ning 
seeläbi nii Lindi piirkonnale 
kui ka Audru osavallale ter-
vikuna tuntust toonud.

Õnnestunud üritusi oli 
osavalla eri piirkondades 
möödunud aastal hulgali-
selt. Väga hea tagasiside 
nii külastajatelt kui meie 
ettevõtjatelt sai septembris 
toimunud „Maal elamise 
päev“, rahvarohked olid 
Lavassaare traditsioonilised 
laadad, Külalislahkuse päev, 
Audru osavalla päevad koos 
Audru muuseumi korraldatud 
sääreväristajate võidusõidu 
ja vanatehnika näitusega. 
Osavalla päevade raames toi-
musid suurepärased kontser-
did Kirsi talu õuel ja Audru 
kirikus ning väga populaarne 

oli Valgeranna veinitallis toi-
munud jõululaat. Suur tänu 
kõigile nende ürituste korral-
dajatele, kelle töö parimaks 
tunnustuseks oli kindlasti 
kõigi nende ürituste külas-
tajate suur hulk ja positiivne 
tagasiside.

Nagu tavaks on juba saa-
nud, olen aasta lõpul nimeta-
nud ära ka suuremad ehitu-
sed, mis aasta jooksul tehtud 
said. Kindlasti on kõige enam 
meie elanikele silma jäänud 
hulgaliselt uuendatud täna-
vavalgusteid Lavassaares, 
Papsaares ja Audru alevikus, 
mis on saanud teoks tänud 
Keskkonna Investeeringute 
Keskuse toetusele. Koos 
omaosalusega on osavalda 
investeeritav summa olnud 
ligemale pool miljonit eurot. 
Tänan suurepärase koostöö 
eest selle ehituse projekti-
juhte, ehitajat ja järeleval-
vet, kelle ühise panuse tule-
musena õnnestub lisaks juba 
paigaldatud 200-le valgustile 
vahetada uuel aastal välja 
veel sama palju olemasole-
vaid valgusteid säästlikumate 
LED-valgustite vastu Audru 
keskasulas ja Tiigi elamualal. 
Eraldi projektina sai valgus-

tatud ka Lemmetsa küla 
Sanga mäe elamuala. Üks 
hästi silma jääv objekt on 
kindlasti Audru kiriku parkla 
ja Rebasefarmi elamuala 
vahelise kergliiklustee ehitus, 
kus vahetult enne külmade 
tulekut paigaldati asfaltkate 
ja valgustus. Selle tee valmi-
mise tulemusena saavad ka 
kalmistuga piirnevad park-
lad laiendatud. Haljastus-
tööd jäävad veel kevadesse 
ja ehitamist ootab ka viimane 
60 meetri pikkune Rebase-
farmipoolne lõik, mis asub 
eramaal. Loodan, et ka selle 
lõigu ehitamise osas saame 
omanikega kokkuleppele. 

Teede investeeringuid sai 
sel aastal teostatud ligemale 
300 tuhande euro eest, mille 
tulemusena renoveeriti nii 
olemasolevaid, kui ehitati ka 
uusi mustkatteid kruusatee-
dele. Audru alevikus sai täie-
likult renoveeritud ja värske 
väljanägemise muuseumi 
juurest parki viiv rippsild 
ja muuseumis endas sai uue 
väljanägemise kaminasaal 
ja restaureeritud välisuk-
sed. Audru Koolis uuendati 
köök, renoveeriti võimla 
katus ja aulale paigaldati 

uus ventilatsioonilahendus. 
Aruvälja Lasteaed-Algkooli 
juures laiendasime parki-
misvõimalusi. Audru Laste-
aed arendas oma kahe maja 
õuealasid, ehitades pavil-
joni Papsaare Vikerkaare 
maja juurde ja madalseik-
luspargi Audru Männituka 
maja õuele. Audru Lasteaia 
Männituka maja laiendami-
seks on kohe kokku saamas 
projekt-dokumentatsioon 

ja järgmisel aastal on plaa-
nis valmis ehitada projektis 
kavandatud kahe lisarühma 
jagu ruume, et leevendada 
lasteaiakohtade puudust. Läi-
nud aastal jätkus ka Audru 
aleviku jäätmejaama ehitus 
ja valmis frees-asfaltplats, 
piirdeaed ja valgustus, mis 
loob eelduse järgmisel aastal 
jäätmejaama avamiseks ning 
siis on kõigil osavalla elani-
kel võimalik sinna ära tuua 

kodumajapidamistes tekki-
vaid jäätmeid. Kahjuks jäi 
realiseerimata Audru kesk-
väljaku I etapi ehitus, kuna 
kerkinud ehitushinnad pai-
sutasid maksumuse sedavõrd 
suureks, et väljaku ehitamine 
tuleb paratamatult tulevikku 
edasi lükata.

Selle aasta kõige oluli-
sem edasiminek osavaldade 
jaoks oli aga viimase koa-
litsioonilepinguga sõlmitud 
kokkulepe, mille kohaselt on 
edaspidi osavaldadel kindel 
investeeringute summa järg-
nevaks viieks aastaks, mille 
jaotamise üle otsustavad osa-
vallakogud ise. Minu jaoks 
on see olnud kõige olulisem 
küsimus peale ühinemist 
Pärnu linnaga, sest ainult nii 
on tagatud, et ka Audru osa-
vald saab edasiarenemiseks 
piisavalt eelarvevahendeid. 
Järgneval viiel aastal on meil 
investeeringuteks kasutada 
kokku 6,4 miljonit eurot, mis 
on väga arvestatav summa ja 
loob võimaluse osavalla aren-
damisel palju ära teha.

Selle positiivse sõnu-
miga ongi hea möödunud 
aasta kokkuvõtet lõpetada. 
Kui keegi minult küsiks, 
mis võiks olla minu suurim 
soov järgmiseks aastaks, 
siis vastus oleks kahtlemata 
sõja lõppemine Ukrainas. 
Tõesti loodan südamest, 
et see järgmisel aastal nii 
läheb ja et majandusolukord 
taas paraneb ning me kõik 
saame pöörduda varasemalt 
toiminud elu juurde tagasi. 
Kõike kõige paremat Teile 
uuel aastal! 

Priit Annus
Audru osavallakeskuse juht

Aasta 2022 meie osavallas
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Audru osavalla elanikel on 
võimalus saada kinnistute 

õuealade ja kõnniteede libeduse 
tõrjeks graniitsõelmeid

Graniitsõelmed on saadaval 
järgmistes asukohtades: 
• Audru vana ambulatoo-

riumi parklas (Ringi 1a) 
• Rebasefarmi elamualal OÜ 

JU Metall parklas (Raku 
tee 4)

• Tiigi elamualal Pihlaka 
tänava mänguväljaku ter-
ritooriumil 

• Jõõpre külas hooldekodu 
parklas (Aisa tee 2) 

• Lavassaares lasteaia park-
las (Võidu 1) 

• Kõima külas vana kaupluse 
parklas (Keskuse tee 16b) 

• Lindi külas lasteaed-alg-

kooli vastas parklas (Kaluri 
tee 3) 

• Ahaste külas Ahaste tee 3 
ridaelamu parklas 

• Papsaare külas Neeva 
aiandi parklas (Kukeseene 
tee 2) 

Kuna sõelmed on lahtise 
puistena hunnikutes, palume 
soovijatel kaasa võtta anum 
või kott ja sõelmete tõst-
miseks labidas või kühvel. 
Küsimuste korral palume 
pöörduda Mati Anspal tel 
5430 0594, e-post mati.ans-
pal@parnu.ee (KH)

Lumetõrje tegijad 
2022–2023

Teede talvist hooldust Audru osavallas teostavad saabuval 
talvel järgmised ettevõtjad:
I piirkond: Papsaare küla, 
Audru alevik, Valgeranna küla, 
Lemmetsa küla

Verston OÜ, 
kontakt Ervin Kruuse, 
5645 4610

II piirkond: Soeva, Ahaste, 
Aruvälja küla teed

FIE Jaanus Oja, 
5627 0966

III piirkond: Kärbu, Põhara, 
Liiva

Põhara Agro OÜ, 
kontakt Jaanus 
Põldmaa, 506 2246

IV piirkond: Jõõpre küla teed, 
kõnniteed ja parklad, Oara ja 
Malda küla teed

OÜ Mütsi Talu, 
kontakt Märt Jäärats, 
5622 0917

V piirkond: Ridalepa ja Saari 
küla teed

Põldeotsa OÜ, 
kontakt Danel 
Toomast, 522 0315

VI piirkond: Kõima, Kabriste, 
Saulepa, Lindi (kuni Aiandi 
teeni) ja Tuuraste küla teed

FIE Sven Ende, 
5668 3451

VII piirkond: Lindi (alates 
Aiandi teest), Liu ja Marksa küla 
teed

Verston OÜ, kontakt 
Ervin Kruuse, 
5645 4610

VIII piirkonnas: Kihlepa teed 
(kuni Tõstamaa mnt-ni), Eassalu, 
Soomra küla teed

OÜ Otsa Marja, 
kontakt Valdi Killing, 
5650 7474

IX piirkond: Lavassaare aleviku 
teede, tänavate ja parklate 
lumetõrje

OÜ PaaTeh, kontakt 
Matis Paat, 527 8276

X piirkond: Audru osavalla 
kergliiklusteed

Verston OÜ, kontakt 
Ervin Kruuse, 
5645 4610

Audru Spordikeskuse 20. hooaeg
Audrusse ehitati spordikes-
kus aleviku endistesse katla-
maja ruumidesse 2002. aas-
tal. Sellega loodi kohalikele 
võimalus tegeleda erinevate 
spordialadega aastaringselt.

Administraatorid Lilian 
Kurgu ja Merike Gnezdov 
on töötanud spordikeskuses 
selle avamisest saadik ja tea-
vad rääkida kõigest, mis seal 
20 aasta jooksul tehtud on. 

Eks kõige rohkem on selles 
majas tegeletud judoga. Spor-
dikeskus on olnud judoklubi 
Aitado trennilastele nagu 
teiseks koduks. Harrastajate 
seas on läbi aegade olnud 
kõige populaarsemad alad 
lauatennis, sulgpall ja squash. 
Kindlasti on see tingitud ka 
asjaolust, et meil ei ole täis-
mõõtmetega spordisaali ja 
pallimänge meil täisväärtus-
likult mängida ei saa. See ei 
ole muidugi takistanud neid 
korvpallureid, kes lepivad 
väiksema platsiga, sest muu 
valmidus on meil pallimän-
gudeks olemas. Squashisaali 
olemasolu on kindlasti meie 
eripäraks, sest kogu Pärnu 
maakonnas on olemas vaid 
üks koht veel, kus saab 
squashi mängida.

Vaatamata ruumikitsiku-
sele saame me olla uhked 
oma jõusaali üle, sest siin 

on olemas kõik vahendid 
täisväärtuslikuks jõusaa-
litreeninguks. 2019. aastal 
käis Ott Kiivikas Audrus 
pidamas loengut tervislikust 
toitumisest ja jõusaalitreenin-
gust ning saime temalt oma 
jõusaali kohta väga posi-
tiivse hinnangu. Ta ütles, et 
meil on kõik vajalik olemas, 
kuid võimalusel võiksime 
soetada juurde raskemaid 
hantleid, mida teistes jõusaa-
lides väga palju kasutatakse. 
Sünnipäeva puhul tekkis meil 
lõpuks võimalus need jõusaali 
hankida ja meil on nüüd ole-
mas uued hantlid raskusva-
hemikus 25 kg - 40 kg.

Spordikeskuse saun on 

olnud kohaliku rahva teenis-
tuses kui külasaun. Kõigil, 
kellel on soov end saunala-
val soojendada ja pesta, on 
see võimalus olnud juba 20 
aastat.

26. novembril tähista-
sime Audru Spordikeskuse 
sünnipäeva väga sportlikult 
– sõprusturniiridega lauaten-
nises ja paarissulgpallis ning 
jõusaalis toimus ringtreening 
Pärnus kõikidele jõusaalisõp-
radele tuntud treeneri Jaana 
Junsoni juhendamisel. Ülla-
tusesinejad Striidikoolist 
näitasid vingeid akrobaatilisi- 
ja jõuelemente, mida nad oma 
koolis noortele õpetavad.

Sellel aastal algatati Audru 

Spordikeskuse hoone laien-
duse kui ka ümberkaudse 
maa-ala detailplaneering. 
Tulevikus võiksid Audrus olla 
täismõõtmetega spordisaal, 
avaram jõusaal, välijõusaal, 
pump-track ja erinevad pal-
liplatsid. Me väga loodame, 
et meie unistused saavad 
ükskord teoks. Üsna varsti 
toimub detailplaneeringu 
avalik väljapanek, kuhu kut-
sume kõiki aktiivselt kaasa 
rääkima.

Ootame teid ikka meie 
juurde sportima või sauna-
mõnusid nautima!

Jekaterina Eensalu
Audru Kultuuri- ja 

Spordikeskuse direktor

Audru jõululaat on iga aastaga 
järjest populaarsem

Detsembrikuu esimesel püha-
päeval toimus traditsiooniline 
Audru jõululaat. Teist aastat 
järjest võõrustas laata Val-
geranna Veinitall. Esimesed 
laadad toimusid Audru too-
nases vallamajas (praeguses 
osavallakeskuses), peale seda 
koliti suurema pinna peale 
Audru Kultuurikeskusesse, 
kus jäi samuti ruumi vähe-
seks ja paar aastat järjest oli 
laada koduks Audru Spordi-
keskus. Sealgi tuli kauplejatel 
ruumist puudus ja eelmisel 
aastal toimus laat esmakord-
selt Valgeranna Veinitallis. 

Tundub, et laada atmos-
fäär Valgeranna Veinitallis 
meeldis kauplejate niivõrd, 

et seekord joosti laadakoh-
tadele lausa tormi. Kaubeldi 
ikka vaid isetehtud kraamiga 
ja nii mõnigi suutis oma leti 
tühjaks müüa. 

Rahvast oli palju, uudista-
jaid toodi lausa reisibussiga 
kohale. Jõulumeeleolu tõi 
kohale jõuluvana Ärni oma 
abiliste Tinnu ja Vidiga, muu-
sikalist pühadetuju lõi Gert 
Meoste.

Järgmisel aastal toimub 
Audru jõululaat ikka det-
sembrikuu esimesel püha-
päeval ja ikka Valgeranna 
Veinitallis.

Jekaterina Eensalu
Audru Kultuuri- ja 

Spordikeskuse direktor

MEIE OSAVALLA ETTEVÕTETE EDULOOD

Ettevõte: 
Solar Caravan OÜ
Omanikud: Peeter, Lea ja 
Ülari Viik
Töölisi: 2-3
Aadress: Lõosilma talu, 
Lemmetsa küla 
Koduleht:
www.solarcaravan.ee
Tegevused, toodang: Põhi-
tegevusalaks on telkijate ja 
autoelamuga turistide tee-
nindamine. Tulenevalt meie 
varasematest tegevustest, siis 
mitte vähem tähtsal kohal on 
ka erinevad veemajanduse ja 
taastuvenergeetikaga seotud 
tööd.
Ettevõtte sünd: Esimesed 
turistid said vastu võetud 
2018. aastal.
Ettetulnud raskused: Kee-
rulised aastad on olnud 2020 
ja 2021, kui kogu maailma 
vallutas Covid viirus. Meid 
külastavatest turistidest on 
aga ca 85 % välismaalased. 
Rahvusvaheline turism oli 
neil aastatel aga tugevalt 
häiritud. 2022 oli juba olu-
liselt mõjutatud sõjategevu-
sest Ukrainas, aga positiivne 
oli see, et soomlased leidsid 
taas tee Pärnusse. 2019. aasta 
külastatavuse tasemest jäi 
möödunud suvel siiski ca 30 
% puudu.
Edulugu: 2013 sai kõik 
alguse hobist ja soovist 
rajada oma päikest jälgiv 
trac. Niimoodi nimetatakse 
päikeseelektrit tootvat raja-

tist, mis automaatselt pöö-
rab PV-paneelid just sinna, 
kus on kõige intensiivsem 
päike. Teisisõnu – trac muu-
dab automaatselt nii asimuuti 
kui ka kaldenurka maapinna 
suhtes. Kõige olulisem oli 
muidugi nn „mängu ilu“ 
ehk kõik, mis oli vähegi 
võimalik, sai valmistatud, 
monteeritud ja paigaldatud 
oma jõududega. Aastal 2015 
andis meie päikesepark esi-
mesed 10 000 kWh elektri-
energiat, millest valdav osa 
langes suvekuudele. Sealt tuli 
ka see mõte, et tühjalt seis-
vale karjamaale võiks rajada 
karavanpargi ja kogu oma 
vajadustest ülejääva elektri-
energia saab müüa turistidele 
läbi erinevate teenuste. Pargi 
rajamisele kulus ka peaaegu 

kolm aastat ja sai alustatud 
automatkajate teenindamist. 
Tulevikuplaanid: Nii nagu 
Tallinna linn, ei saa kunagi 
valmis ka meie karavan-
park. Lähim suurim projekt 
on pisut laiendada päikese-
parki ja lisada juurde salves-
tusseadmed ehk akud, mis 
kindlustaksid ka öö ajaks 
päikeselisel päeval toodetud 
ja salvestatud elektrienergia. 
Seda projekti toetab rahali-
selt Pärnu Lahe Partnerlus-
kogu LEADER programmi 
kaudu. Varem või hiljem pea-
vad tulema ka laadimiskohad 
elektriautodele. Juba möö-
dunud suvel olid külalistel 
kasutusel elektriautod, mida 
laeti tavaliste pistikupesade 
kaudu, aga nii on väga kee-
ruline korraldada tarbimise 

arvestust. 
Selle aasta lõpus pälvis OÜ 
Solar Caravan suure tunnus-
tuse. Nüüd on nad Pärnumaa 
tegijad 2022 nominatsioo-
nis Pärnumaa rohepööraja. 
Konkurss Pärnumaa tegijad 
on kõrgeim maakonnapoolne 
tunnustus ettevõtjatele ja 
vabakondadele. Konkursi 
käigus selgitatakse välja 
enim tähelepanu väärivad 
ettevõtted Pärnumaa jaoks 
olulisemates valdkondades, 
tublimad vabatahtlikud, 
tegusamad MTÜ-d, toeta-
vamad organisatsioonid ning 
aasta teo tegijad. Palju õnne 
ja edu edaspidiseks!

Küsis Sirje Suurevälja, 
vastas Peeter Viik
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Ars longa vita brevis ehk kunstihetked Audrus
Tänavu oktoobris lahkus 
igavikuteele tuntud eesti 
kunstnik Jüri Arrak, kes on 
oma loomingu kaudu tihe-
dalt seotud Audruga. Nimelt 
paiknevad alates 1978. aastast 
Audru osavalla koosolekute 
saalis tema kaks ainulaadset 
panoraami „Ratsasõda” ja 
„Pimesikk”.

Ehk pole kõigile kohali-
kele nende maalide saamis-
lugu päris täpselt teada ja 
nii pöördusimegi sel teemal 
Audru raamatukogu püsilu-
geja ja kroonikakirjutaja Dora 
Kesperi poole, kelle meenutu-
sed ilmuvad muutmata kujul 
järjejutuna käesolevas ja jaa-
nuarikuises vallalehes.

„Olen Jüri Arraku perega 
tuttav 1946. aastast, ajast mil 
Jüri ema oli leskprouana sun-
nitud r epressioonide hirmus 
jätma maha oma Tallinna 
kodu ja tulema Kablisse koo-
peratiivi pearaamatupidajaks. 
Nad asusid elama minu koju, 
Marksoni perre. Sellest ajast 
on säilinud meie sõprus ja 
hilisem aastakümnete pik-
kune kirjavahetus Jüriga.

Jü r i  on 
palju aas-
taid hiljemgi 
meenutanud, 
et kui temast, 
metalliehis-
t öö  lõpe -
tanust, sai 
maalikunst-
nik, kangas-
tusid talle 
pildid lap-
s e p õlve s t , 
vanast kap-
t en iv i l la s t 
merekaldal, 
kus pöönin-
gutel ja laka-
pealsetel sai 
mängitud.

Tulles maalide saamisloo 
juurde, siis 1978. aastal avati 
Audru sovhoosis Valve Por-
meistri projekteeritud hoone, 
mis mahutas oma katuse alla 
söökla, baari, külalistetoad ja 
koosolekute saali, mis muu-
seas oli esialgselt planeeritud 
raamatukoguna.

Audru sovhoosil oli piisa-
valt vahendeid, et sisustada 
ruume ka kunstiga ja nii 

tellisin ma J. Arrakult kaks 
maali, mis valmisid Saulepi 
mõisa vanas rehetoas, mis 
on nende pere suvekoduks ka 
tänasel päeval. Žiguli katu-
sel toodi kaheosaline maal 
Audrusse, mis oli tegelikult 
paras tegu, arvestades maali 
mõõtmeid ja Žiguli gabariite. 
Tolleaegses vääringus maksid 
maalid korraliku auto hinna. 
Mis puutub maalidel kuju-

tatavasse, siis Vabariikliku 
Kunstinõukogu hinnangul 
pidid need vastama nõuko-
gude ideoloogiale. Tegelikult 
oli tema maalides alati tugev 
allegooriline sõnum sees (sel-
lest lähemalt juba järgmises 
ajalehenumbris), aga amet-
likult mängisid tema maivid 
ehk märkinimesed maalidel 
lastemänge.” Järgneb...

Kutsume teid Audru 
osavalla lahtiolekuaegadel 
(E–N 8-17; R 8-16) selles 
valges vaikuses ja tuledesä-
ras aega maha võtma ja tema 
piltide kaudu elu igavikkuse 
üle mõtisklema. Samas on 
avatud ka Jüri Arraku tee-
maline väljapanek, mis 
avati 23. novembril ja mille 
tarbeks andis Dora kõigile 
vaatamiseks oma erakogust 
Jüri Arraku maalidega post-
kaardid, raamatud ja näituse-
kataloogid.

Kaunist pühadeaega 
soovides

raamatukoguhoidja 
Marilis Edvand 
ja Dora Kesper

Maitseelamus kodukandis
10. detsembri õhtu. Jalg-
palli MM-i veerandfi-
naalis kohtuvad Portu-
gal ja Mehhiko, mille ka 
viimane võidab. Edasi 
suundume koos heade 
sõpradega õhtustama 
Valgeranna W h ite 
Beach Restorani. Ja 
ennäe, põhiroa lisandiks 
osutub kuskuss, mis ju 
marokolaste põhitoit. 
Kokkusattumus? Igatahes 
plusspunktid menüü koos-
tajatele. Aga plusspunkte 
jagub kõige muugi eest. 

Kolm nädalavahe-
tust enne jõule pakkus 
meie kodukandi restoran 
2-3-käigulist jõuluerime-
nüüd. Igal nädalavahetu-
sel erinevat. Olime eel-
nevalt broneerinud laua 
ja tellinud 3-käigulise 
õhtusöögi. Toidud olid ääre-
tult maitsvad, portsud suured, 
teenindus kõrgel tasemel, 
ruumid soojad ja interjöör 
hubaselt jõulune. Aitäh! 

Küsimusele, kas selliseid 
eripakkumisi veel plaanis 
on, saame vastuseks, et on. 

Kindlasti näiteks sõbrapäeva 
paiku. Igatahes soovitus 
neile, kes jõuluajal kodulähe-
dasse restorani mõnulema ei 
jõudnud – tehke seda tulevi-
kus kindlasti. Te ei kahetse.

Sirje Suurevälja

Jäätmeid tuleb rohkem sorteerida
Alates 1. detsembrist tuleb 
Pärnus ja tema osavaldades 
jäätmeid varasemast rohkem 
sorteerida, kõiki jäätmeliike 
ühte konteinerisse panna ei 
tohi.

Selle aasta 1. detsemb-
rist kuni 2027. aasta augusti 
lõpuni osutab Pärnus ja tema 
osavaldades korraldatud 
jäätmeveo teenust AS Ragn-
Sells. Omavalitsus on jaotatud 
kolmeks piirkonnaks (Pärnu 
paremkalda linnaosad, Pärnu 
vasakkalda linnaosad ning 
osavallad), kus kehtivad eri-
nevad hinnad. Ära viidavaid 
jäätmeid hakatakse kaaluma 
alates 2025. aasta 1. märtsist, 
esialgu seda veel ei tehta.

Kui olete varasemalt olnud 
Ragn-Sellsi klient, siis palun 
kontrollige ja vajadusel uuen-
dage andmed Ragn-Sellsi 
iseteeninduses: www.rag-
nsells.ee/iseteenindus. Kui 
hetkel kehtiv leping on veel 
allkirjastamata, näete selle-
kohast teadet ja saate ka seda 
iseteeninduses teha. Leping 
on võimalik ka digiallkirjas-
tatult saata e-posti aadressil 
info@ragnsells.ee või paberil 
allkirjastatult postiaadressil 
Suur-Sõjamäe tn 50a, 11415, 
Tallinn või Lille 4-214, 80041, 
Pärnu. 

Jäätmete liigiti kogumise 
tingimused ja äraveo mini-
maalne sagedus sõltuvad sel-
lest, kas te elate korterelamus, 
tiheasustusalal või tihedalt 
asustatud hoonestatud alal 
paiknevas eramus või haja-
asustusalal asuvas eramus. 
Juriidilistele isikutele ja asu-
tustele kehtivad elanikest eri-
nevad tingimused.

Korterelamute juures peab 
alates detsembrist olema 

vähemalt neli konteinerit. 
Vahet pole, kas korterelamu 
asub linnas või hajaasustus-
alal.

Kor terelamute juures 
peavad olema vähemalt kord 
kuus tühjendatav segaolme-
jäätmete konteiner, vähemalt 
kord kuus tühjendatav paberi 
ja kartongi konteiner, vähe-
malt kord nädalas tühjenda-
tav köögi- ja sööklajäätmete 
mahuti ja vastavalt vajadusele 
tühjendatav pakendijäätmete 
konteiner. Biolagunevaid aia- 
ja haljastusjäätmeid viiakse 
ära aprilli algusest novembri 
lõpuni vastavalt tellimusele 
kas komposteeruvate kotti-
dega või jäätmekonteinerisse 
kogutuna, suurjäätmeid vas-
tavalt tellimusele.

Liigiti kogutavaid jäätmeid 
(paberit ja pappi, biolagune-
vaid ja ohtlikke jäätmeid, 
plast-, metall-, tetra- ja klaas-
pakendeid, suurjäätmeid, 
vanu rehve ja akusid, ehitus-
jäätmeid, elektroonikat jm) ei 
tohi segaolmejäätmete sekka 
panna. Ragn-Sells kontrollib 
enne tühjendamist mahuti 
sisu ja võib võtta valede jäät-
mete eest lisatasu. Lisatasu 
võib võtta ka siis, kui mahuti 
on ületäitunud või selle kõr-
vale on jäätmeid pandud.

Paber ja kartong tuleb 
mahutisse panna puhta ja 
kuivana, pappkarbid kokku 
vajutada. Niimoodi säästate 
te ruumi ega lase konteineril 
kiiresti täituda.

Köögi- ja sööklajäätmete 
konteinerid vooderdab Ragn-
Sells biokotiga. Mahutisse 
tuleb jäätmed panna lahti-
selt, paberkotis või täielikult 
biolagunevas kotis, kilekotis 
sinna jäätmeid panna ei tohi.

Segapakendi mahutisse 
pandavad pakendid peaksid 
olema enam-vähem puhtad, 
tetrapakid kokku vajutatud.

Tiheasustusalal asuva 
eramu juures peab olema 
vähemalt segaolmejäätmete 
konteiner, mida tühjendatakse 
vähemalt kord kuus. Kui bio-
jäätmete kompostimine on 
tekkekohas tagatud, võib 
jäätmeid ära anda kord kahe 
kuu jooksul.

Biolagunevate köögi- ja 
sööklajäätmete kogumiseks 
tiheasustusala eramus on 
vajalik kas nõuetekohane kin-
nine komposter või jäätme-
mahuti, mille tühjendamine 
peab toimuma vähemalt korra 
nädalas. Biolagunevate aia- ja 
haljastusjäätmete äravedu toi-
mub aprilli algusest novembri 
lõpuni vastavalt tellimusele 
kas komposteeruvate kotti-
dega või jäätmekonteinerisse 
kogutuna.

Võimalusel tuleks tihe-
asustusala eramus eraldi 
koguda ka paber ja kartong. 
Lisateenusena on võimalik 
tellida pakendijäätmete ära-
vedu, täitunud kollase paken-
dikoti viib ära ja toob uue 
asemele Ragn-Sells. Puhtaid 
ja kokku vajutatud pakendeid 
võib ka mõne taaskasutusor-
ganisatsiooni avalikku kontei-
nerisse viia, jälgides, et sinna 
viidav sobib just sellesse kon-
teinerisse.

Hajaasustusalal paikneva 
eramu juures peab olema 
segaolmejäätmete konteiner, 
mille minimaalne tühjenda-
missagedus on kord kahe kuu 
jooksul. Bioloogilised jäät-
med tuleb kompostida oma 
kinnistu piires, soovi korral 
võib eraldi koguda paberit ja 

kartongi. Võimalik on tellida 
kollase pakendikotiga paken-
dijäätmete äravedu või need 
ise avalikku konteinerisse 
viia.

Juriidilised isikud peavad 
kasutama vähemalt nelja 
konteinerit. Segaolmejäät-
mete mahutit ning paberi ja 
kartongi mahutit tuleb tüh-
jendada vähemalt kord kuus, 
biolagunevate köögi- ja söök-
lajäätmete mahutit vähemalt 
korra nädalas. Samuti tuleb 
eraldi koguda pakendeid, 
kuid selle konteinerit ei pea 
just tingimata Ragn-Sellsilt 
tellima.

Biolagunevate aia- ja hal-
jastusjäätmete äravedu toi-
mub aprilli algusest novembri 
lõpuni vastavalt tellimusele 
kas komposteeruvate kot-
tidega või jäätmekonteine-
risse kogutuna. Suurjäätmeid 
viiakse ära vastavalt tellimu-
sele.

Kui jäätmevaldaja ei ela 
või ei tegutse alaliselt kin-
nistul, võib linnavalitsus 
jäätmevaldaja erandkorras 
korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugeda. Jäät-
meveost vabastusi ja ühise 
mahuti kasutamise nõusole-
kuid annab linnavalitsus, 
taotlus tuleks saata kas e-posti 
aadressil linnavalitsus@
parnu.ee või postiaadressil 
Suur-Sepa 16, 80098, Pärnu 
linn, Pärnu linn. Sorteerimise 
juhendeid ja näpunäiteid leiab 
Ragn-Sellsi kodulehelt.

Lisainfo:
Maarika Keskoja

Pärnu linnavalitsuse 
keskkonna- ja heakorra-

spetsialist Audrus
maarika@keskoja@parnu.ee
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Õnnitleme 
vastsündinuid!
AREL KASEARU 30.11.2022 
ARETE AULIK 10.12.2022
ALICE OJA 10.11.2022
KREN-KRISTOFER ROLAND 16.11.2022
JESPER KÜNNAPAS 12.11.2022
ANDREI TSVETKOV 11.11.2022

Rahu ootamise aeg
Me ootame Sind Jeesus Krist, 
kes istud taeva troonil!
Me ihkame Su ilmumist, mil 
ehid au kroonid.
Kõik ootajad, nüüd tõstke 
pead!
Tal rõõmsalt vastu minge!
Ta päästab ihu, hinge.

Nende laulusõnadega ootas 
1681. aastal Issanda taastu-
lemist Tüüringi krahvkonna 
kantor Severus Gastorius. 
Laul ise on leitav meie Kiriku 
laulu- ja palveraamatust, kus 
see kannab järjekorranumb-
rit 5.

Maailm, milles austatud 
kantor elas, oli täis rahutust 
ja muutusi. Mitte liiga kau-
gesse minevikku oli jäänud 
kolmekümneaastase sõja 
lõppemine. Sõda lõhestas 
läänekristlikku maailma usu- 
ja võimuküsimustes. Ka oli 
Euroopas juba pikemat aega 
toimumas järjepidev kliima 
külmenemine (seda perioodi 
Euroopa ajaloos nimetatakse 
väikeseks jääajaks), mis tõi 
endaga kaasa näljahäda, 
haigused ja paraku uuesti ka 
vägivalla.

Kui mõelda, millises maa-
ilmas austatud kantor elas, on 
igati mõistetav tema Rahu-
vürsti tagasitulemise ootus.

Iidne Hiina soovitus (nee-
dus?) ütleb: “Elagu sa alati 
huvitavatel aegadel“.

Tõesti, aeg, milles kantor 
Gastorius elas, oli huvitav ja 
on paraku jätkuvalt huvitav 
tänaseni.

Ka praegu lõhestab krist-
likku maailma sõda. Mos-
koviitide maailm, mis just-
kui juba 1000 aastat seisab 
õige usu (õigeusu) eest, on 
otsekui headuse ja valguse 
eest võideldes tunginud kal-
lale, nende endi jutu koha-

selt, pimeduse ning kurjuse 
impeeriumile Ukrainas.

Teod aga räägivad ikka 
rohkem kui sõnad. Koledad 
sõjauudised, mis meieni 
Ukrainast igapäevaselt 
jõuavad, toovad kauge sõja 
õudused meile koju kätte, ega 
jäta kedagi ükskõikseks. On 
tõesti saabunud hetk, mil 
moskoviitide pimedusejõu-
dude kurjus ähvardab enda 
alla matta kogu ülejäänud 
maailma valguse. Paratama-
tult tekib hinge küsimus, kas 
nüüd ongi saabunud aegade 
lõpus aset leidev hea ja kurja 
heitlus?

Alates selle aasta Eesti 
Vabariigi aastapäevast, mil 
moskoviitide hordid tungisid 
Ukrainasse, oleme kirikurah-
vana igal pühapäeval palveta-
nud rahu eest Ukrainas.

Hoia Jumal Ukrainat!

Aga rahutus ning hea ja 
kurja võitlus ei ole kahjuks 
midagi uut siin maises maa-
ilmas.

Kõik algas aegade algu-
ses, kui inimene, vanakurja 
mahitusel, astus vastu Loo-
jale ning otsustas ISE oma 
tarkusele tuginedes maailma 
valitseda.

Mis sellest välja on tulnud, 

sellest jutustavad meile kah-
juks läbi inimkonna ajaloo 
toimunud sõjad ja vaenute-
gevus.

Vanad roomlased teadsid 
tabavalt ütelda, et inimene on 
inimesele hunt.

Siiski ei ole kõik nii lootu-
setu, kui võib näida.

Läbi kahe aastatuhande 
on jõuluaeg olnud selleks 
eriliselt lootusrikkaks ajaks, 
mil kogu maailma mõtted on 
moel või teisel seotud meie 
Päästja Jeesuse sündimisega 
maailma. Sõna sai lihaks 
ja elas meie keskel ja me 
nägime Tema kirkust nagu 
Isast Ainusündinu kirkust, 
täis armu ja tõde. (Jh 1: 14)

Läbi aegruumi kõlab meile 
ingli, selle taevase saadiku 
kuulutus: „Ärge kartke! Sest 
vaata, ma kuulutan teile suurt 
rõõmu, mis saab osaks kogu 
rahvale, et teile on täna sün-
dinud Taaveti linnas Päästja, 
kes on Issand Kristus.“ (Lk 
2: 10-11)

Jõuluevangeelium ehk 
rõõmusõnum meie Päästja 
sündimisest maailma, on 
siin muutuvas ja ebakindlas 
maailmas ikka muutumatu 
ja aegumatu. Läbi kahe aas-
tatuhande on kõik, kes on 
selle rõõmusõnumi vastu 

võtnud, leidnud sellest rahu, 
elurõõmu ja kindlust.

Nagu me näeme, on rahu 
inimese ja kogu inimkonna 
püsimajäämiseks vast et 
kõige olulisem.

Kristlik elurõõm ja rahu, 
mis on suurem kui inimene 
seda mõista suudab, on vas-
tukaaluks kaduva maailma 
rahutusele, murele ja kurbu-
sele.

Samal ajal, kui kantor 
Gastorius musitseeris Tüü-
ringis, oli just valmis saanud 
uus Audru kivist kirik.

Nüüdseks on Audru kiri-
kus jõuluevangeeliumi kuu-
lutatud juba 342 aasta vältel, 
mis teeb kokku 14 põlvkonda 
inimesi, kes on just selle 
altari ees seisvast jõulusõi-
mest leidnud rahu, elurõõmu 
ja kindlust. Lootust parema-
tele aegadele.

Hea Sõber!
Sinagi oled oodatud Audru 

kirikusse jõuluõhtu jumala-
teenistusele 24. detsembril 
kell 18.00.

Tule osa saama Jõuluevan-
geeliumist, kaunitest jõulu-
lauludest ning hinge soojen-
davast küünlasärast.

Kui soovid oma koduki-
rikut annetusega toetada, 
siis on võimalik seda teha 
kohapeal sularaha annetus-
karpi pannes. Annetuse võib 
teha ka koguduse arveldus-
arvele Swedbankis, a/a nr 
EE762200221011576506. 
Kogudus tänab Jumalat iga 
lahke annetaja eest.

Ma soovin, et Sind täidaks 
evangeeliumist kantud elu-
rõõm ja õnnis jõulurahu!

Lembit Tammsalu
Audru Püha Risti koguduse 

õpetaja




