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TÄNU
10. aprillil toimus Audru Kultuurikeskuses kontsert „Kevadümin“,
kus astusid publiku ette Tallinna
Ülikooli vokaalansambel Vox Nova,
Audru Kooli poisid, Audru lõõtsapoisid ja Audru Poolakadeemiline
Meesansambel. Kontserdiga koguti
toetust Audru osavalla koolides
õppivatele Ukraina sõjapõgenike
laste kooliõpingutega kaasnevate
kulutuste toetuseks.
Täname kõiki esinejaid ja nende
juhendajaid Tiia Tamme, Margus
Luuri ja Karin Salumäed ning ka
suurepärast publikut, kelle abil
kogusime kokku 402 €. Kogutud
toetus läheb Ukraina laste koolitööga kaasnevate kulutuste katteks,
kus rahaline väljaminek on vältimatu (ekskursioonid, väljasõidud
jms).
Audru ja Jõõpre koolijuhtide
sõnul vajavad need lapsed praegu

Foto: Jekaterina Eensalu

kõige rohkem selliseid tegevusi,
mis toidavad neid positiivsete emotsioonidega ja aitavad viia mõtteid
eemale nendest koledustest, mida
nad on pidanud oma kodumaal läbi
elama. Koolijuhtide sõnul on neid
viidud veekeskusesse ujuma, muuseumidesse, kohvikusse. Peetakse

oluliseks igasugust toetust, mis on
neile väga vajalik, sest ükski laps
ei tohiks läbi elada seda, mida need
lapsed on läbi elanud.
Jekaterina Eensalu
Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse
direktor

Taotle erateele kruusatoetust
Alates 15. maist kuni 15. juunini
ootame taotlusi erateedele kruusa
saamiseks. Kruusa eraldamist saab
taotleda üks kord kolme aasta jooksul taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri järgi Pärnu
linna hajaasustusega piirkonnas
elav eratee omanik ehk neil, kes
on varasemalt toetust saanud, on
võimalik taas uus taotlus esitada
kolme aasta pärast.

Taotluse esitamise eelselt peab
eratee äärest olema eemaldatud
võsa. Kruusa eraldatakse kuni 20
tonni 100 meetri pikkuse eratee
lõigu kohta, kuid mitte rohkem
kui 100 tonni ühe taotleja ja eratee kohta. Kruusa veo ja laotamise
kulud on taotlejate endi katta ning
vedu ja laotamine peab olema teostatud hiljemalt 40 päeva jooksul
pärast kruusa eraldamise otsuse

jõustumist. Taotlusvorm ja lisainfo toetuse kohta on leitavad Pärnu
linna kodulehel, taotlusvormi saab
soovi korral paberil ka osavallakeskusest ja ka juba paberil täidetud
taotlusvorm on võimalik tuua osavallakeskusesse.
Priit Annus
Audru osavallakeskuse juhataja

Audru osavalla elanikelt laekus kõige rohkme hajaasustuse
programmi toetustaotlusi
Sel aastal laekus Pärnu linnavalitsusele hajaasustuse programmi abil
oma elutingimusi parandada soovivatelt peredelt 64 toetustaotlust.
Möödunud aastal esitati avaldusi
90.
Kõige rohkem avaldusi tuli sel
aastalgi Audru osavalla peredelt
– kokku 42. Tõstamaa osavallast
laekus 15 ja Paikuse osavallast 7
avaldust.

Programmi abil saavad hajaasustusega piirkondade elanikud uuendada oma majapidamise joogiveevarustust, paigaldada autonoomse
elektrisüsteemi, rajada kanalisatsioonisüsteemi või aastaringselt
ligipääsetava juurdepääsutee.
Aprilli lõpus algab taotluste hindamine. Taotluse esitanutel tasub
teada, et enne taotluste hindamist
on hindamiskomisjonil õigus tut-

vuda kohapeal taotleja ja kaastaotlejate majapidamise olukorra
ja nende kitsaskohtadega, mida
soovitakse projektiga lahendada.
Paikvaatlus võib olla vajalik ka siis,
kui on vaja kontrollida, kas toetust
soovitakse ikka püsielukohale,
mitte näiteks suvekodule või suvilale. Lõplik toetuse saajate nimekiri
saab kinnitatud hiljemalt juunikuu
jooksul. (KH)

Algab tänavavalgustuse uuendamine Lavassaares,
Papsaares ja Audrus
Hiljuti lõppenud Audru osavalla
tänavavalgustuse rekonstrueerimise
riigihanke võitjaks osutus osaühing
Leonhard Weiss, kelle pakkumus
oli koos käibemaksuga 479 974
eurot ja 80 senti. Hanke tulemusena
saab Lavassaare alevis uuendatud
kogu keskasula tänavavalgustus,
Papsaare tiheasustusalal uuendatakse valgustust Nooda, Kahva,
Õnge, Pilliroo, Traali, Papsaare
põik ja Papsaare teel ning Audru
alevikus Ringi, Aia, Ülase, Lille,
Õuna ja Põllu tänaval ning Käreda

teel.
Kokku läheb Audru osavallas
uuendamisele 216 tänavavalgustuspunkti ja tööde valmimisaeg
on tuleva aasta veebruaris. Projekti tulemusel asendatakse neis
piirkondades amortiseerunud paljasjuhtme-õhuliinid maakaabliga
ning betoon- ja puitpostid metallpostidega. Kohtades, kus on juba
metallpostid ja maakaabel, vahetatakse naatriumpirniga valgustid
kaasaegsete energiasäästlike LEDvalgustite vastu.

Audru osavalla tänavavalgustuse
uuendamine on osa suuremast tänavavalgustuse renoveerimise projektist, mille käigus uuendatakse
valgustussüsteemi kõigis kolmes
Pärnu osavallas ja Pärnu keskuslinnas Ülejõe linnaosas.
Pärnu linna tänavavalgustuse
renoveerimise teist etappi toetab SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
vahenditest 1 173 867 euro ja 20
sendiga. (KH)

APRILL 2022

Lk 2

Audru leht - Aprill 2022

Audru osavallakogu 30.03.2022 koosoleku
otsustest
1. Pärnu Linnavolikogu
otsuse eelnõule „Kambi kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Palmimetsa tee 16 kinnistu
osas” arvamuse andmine.
OTSUSTATI:
Info võeti teadmiseks.
Eelnõu on osavallakogu
p o olt he a k s k i idet ud
22.02.2022.
2. Lasteaiakohtade puudusest Audru Lasteaias
ja probleemi võimalikud

lahendused.
OTSUSTATI:
Teha ettepanek Pärnu
Linnavalitsusele kavandada
2023. aasta eelarves vahendid Audru Lasteaia Männituka majale juurdeehituse
ehitamiseks.
3. Jooksvad küsimused/
infominutid
Käimasolevad hanked on
Audru keskväljaku hange,
Audru osavalla teede pindamise hange, kavandatav

on Audru kiriku - Rebasefarmi elamuala vahelise
kergliiklustee hange. Oodatakse ära pakkumised ja kui
need hinnatõusust tulenevalt
ületavad eelarvet, siis tuleb
otsustada kärpekohad.
Priit Annus andis ülevaate Ukraina sõjapõgenike
olukorrast osavallas, nende
majutamisest ja õppimisest
haridusasutustes.

Audru osavallakogu 27.04.2022 koosoleku
otsustest
1. Pärnu linna kultuuri- ja
spordivaldkonna strateegia
2022-2030.
OTSUSTATI:
Info võeti teadmiseks.
2. Esindaja nimetamine
eakate koostöökogusse.
OTSUSTATI:
Ühehäälselt esitati esindajaks Mercedes Merimaa.
3. Liu kinnistu detailplaneeringu info.
OTSUSTATI:
Ühehäälselt toetada esitatud detailplaneeringut.

4. Pärnu Linnavolikogu
21. juuni 2018 määruse nr
32 „Pärnu linna linnaliinide sõidupileti hindade ja
sõidusoodustuse kehtestamine muutmine“ arvamuse
andmine.
OTSUSTATI:
Toetada määruse muudatust: 13 poolt ja üks vastuhääl.
5. Jooksvad küsimused/
infominutid.
O T S USTAT I : P r i i t
Annus andis ülevaate ehi-

MEIE OSAVALLA ETTEVÕTETE EDULOOD

tushangetest. Alustatakse
Audru Lasteaia Männituka
maja juurdeehitue projekteerimisega. Audru keskväljaku hanke pakkumus
ületas eelarves kavandatud
vahendeid. Teede pindamise
hange oli edukas ja sõlmitakse hankeleping. Lisaeelarvesse esitati taotlus tee
renoveerimise tarvis lisavahendite saamiseks, kuna talv
kahjustas teekatteid varasemast enam. Toimus arutelu
kriisiolukorras toimimiseks.

Ettevõte:
M.E.R.P PUIT OÜ
Omanikud: Evar Sepp,
Annika Harjaks, Priit
Harjaks, Martin Harjaks,
Rene Harjaks
Töölisi: 20-25 – vastavalt
vajadusele, 50% kasutame
renditööjõudu.
Aadress: Pärnumaa, Ridalepa küla, Siimu tee
Koduleht: puudub
Tegevused, toodang: Puittaara tootmine.
Ettevõtte sünd: Ettevõte
asutamise idee tekkis soovist töötada oma kodukandi
lähedal. Ettevõte asutati

11.05.2010.
Ettetulnud raskused: Väga
palju suuri ja ületamatuid raskusi ette pole tulnud. Suurimateks muredeks on puidu
nappus, ebastabiilne puidu
tarne ja üha kasvav hind.
Edulugu: Meie toodang on
aastatega märkimisväärselt
suurenenud. Kui algusaegadel
suutsime ühes kuus toota ca
500 pakendiühikut, siis tänaseks on suurusjärk ca 20 000
pakendiühikut. Algselt käsitööna puittaara valmistamine
on 50% ulatuses viidud üle
masinatele. Edule on kõvasti
kaasa aidanud t ugevalt

motiveeritud võõrtööjõud,
tänu kellele oleme ka aastast
aastasse laienenud. Koroona
suurendas e-kaubandust ja
see omakorda suurendas ka
vajadust puittaara järele, nii
et erinevalt paljudest teistest
on koroona meie ettevõttele
positiivselt mõjunud.
Tulevikuplaanid: Laieneda
enam ei plaani, pigem soovime tootmist efektiivsemaks
muuta ja püsida turul arvestatava ettevõttena.
Küsis Sirje Suurevälja,
vastas Evar Sepp

Audru osavalla veemajanduse investeeringutest aastatel 2022–2026
Veevarustus
Audru osavallas vastab ühisveevärgi vesi kõigile joogivee
kvaliteedi nõuetele, veetöötlusjaamad on enamasti heas
seisukorras ning ei vaja
lähimatel aastatel investeeringuid. Klientidel esinevad
veekvaliteedi probleemid
on enamasti lokaalse iseloomuga, mis on veetorustike
loputustega kiiresti lahendatavad. Problemaatiline on
Sanga piirkonna veevarustus,
kus puurkaevu vesi on mikrobioloogiliselt reostunud
ja nõuetekohast joogivett
tuuakse veetöötlusjaama
ajutiselt paakautoga. Hetkel
teostatakse uuringuid teise
puurkaevu kasutusele võtmiseks ning juhul kui uuringute
tulemused on positiivsed, siis
planeerime vajalikud ehi-

tustööd läbi viia enne käesoleva aasta sügist, investeeringu maksumus ca 12 tuhat
eurot. Lisaks on sellel aastal
kavandatud Lindi -Muhu veetöötlusjaama tehnoloogia ja
hoone uuendamine, maksumusega ca 30 tuhat eurot.
Reovee puhastamine
Audru osavallas on 7 väikest
lokaalset reoveepuhastit,
millest ainult Lindi reoveepuhasti väljund vastab keskkonna nõuetele. Keskkonna
nõuetele ei vasta Jõõpre,
Kõima, Kihlepa; Ahaste, Põldeotsa ja Lavassaare reoveepuhastite heitvee väljundnäitajad, enamasti on ületatud
üldlämmastiku ja üldfosfori
nõuded. Oleme planeerinud
2022–2026 aastatel Audru
lokaalsete reoveepuhastite

vastavusse viimiseks ca 500
tuhat eurot, sealhulgas 2022.
aastal Kihlepa reoveepuhasti
uuendamiseks 124 tuhat
eurot.
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamine
Oleme võtnud eesmärgiks
aastaks 2026 välja ehitada
liitumisvõimalused ühisveevärgiga ja /või ühiskanalisatsiooniga kaetud aladele, kus
see võimalus täna puudub.
Käesoleval aastal ehitame
välja Muti elamupiirkonna
ühiskanalisatsiooni, rajame
ca 1,5 km kanalisatsioonitorustikku ja ühe reoveepumpla
ning liitumisvõimaluse ühiskanalisatsiooniga liitumiseks
42-le kinnistule. Ehitusleping
on juba sõlmitud ja tööd maksumusega 253 tuhat eurot on
juba käimas.
Põldeotsa külasse on planeeritud ühiskanalisatsiooni
ehitustööd 2023 ehk järgmisel aastal. Rajame ca 1,3 km
kanalisatsioonitorustikku ja
ühe reoveepumpla ning liitumisvõimaluse ühiskanalisatsiooniga 5-le kinnistule.
Ehitustööde tulemusel jätame
maha ka keskkonnanõuetele
mittevastava lokaalse Põldeotsa reoveepuhasti ning
juhime reovee Pärnu ühisesse
kanalisatsiooni süsteemi ning
sealt Pärnu Mõrra suurde reoveepuhastisse.
Lisaks Põldeotsa ja Muti
piirkondadele on ka mujal
tegevuspiirkondades vanasid elamuid (ehitusluba enne

Fotod on illustreerivad

1999. aastat), kuhu oleme planeerinud aastatel 2023–2026
torustike ehituse. Käesoleval
aastal on planeeritud teostada
planeerimis- ja projekteerimistööd. Mis piirkonnas,
kus ja millal täpsemalt töid
alustame selgub peale projekti tehniliste lahenduste
välja töötamist ning täpsema
maksumuste eelarvestamist.
Hetkel oleme rahavoogudena planeerinud ajavahemikul 2022–2026 teostada
igal aastal, lisaks Põldeotsa
külale, Audru ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni laienduskava
ehitusi ca 100 tuhande euro
eest aastas.
Kokkuvõte
Nagu eelnevalt on kirjeldatud, on meie 5 aasta eesmärgid eelkõige tiheasutusaladel
keskkonna mõjusid vähendada. Keskkonna mõjude
vähendamiseks on vaja viia

kõik Audru lokaalsed reoveepuhastid keskkonna nõutele
vastavaks ning luua ühiskanalisatsiooni liitumisvõimalusi kinnistutele, kus see
veel puudub. Loomulikult on
meie soov ja üleskutse kõikidele Audru osavalla elanikele kasutada meie poolt
loodud võimalusi tekkinud
reovee käitlemiseks kõige
keskkonnasõbralikumal ja
ohutumal viisil, ehk liituda
võimaluse tekkides kiiresti
ühiskanalisatsiooniga. Liitumine AS Pärnu Vesi poolt
rajatud taristuga on tasuta
ja finantseerimine toimub
meie omavahenditest, ehk
tegelikkuses meie tänastelt
klientidelt kogutud teenuse
tasu eest. Kokku planeerime 2022–2026 investeerida Audru osavalla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
arendamisse 1,4 miljonit
eurot, sealhulgas 2022. aas-

tal 405 tuhat eurot. Kahjuks
seavad investeeringutele
rahavood oma piirid ning
seetõttu ei ole me kavandanud Audru osavallas 5 aasta
ehituskavas olemasolevate
torustike renoveerimistöid.
Torustike rekonstrueerimise
töid alustame 2027. aastast,
oleme kogu Pärnu linnas (nn
Suur-Pärnu) torustike uuendamiseks planeerinud ca 900
tuhat eurot aastas, objektid
selgitame välja kaardistuse
käigus, kus oluliseks näitajaks on näiteks rikete arv,
lekkelisus ja torustiku vanus.
Kesk kon nasõbralik k u
vee- ja kanalisatsiooniteenuse kasutamist!
Vabandame Teie ees võimalike ebamugavuste eest
ehitustööde ajal.
Leho Võrk
AS Pärnu Vesi juhataja
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Beebid osavallakeskuses
19. märtsil 2022 kogunesid
Audru osavallakeskusesse
möödunud aasta aprillist
detsembrini sündinud beebid koos vanematega.
Pidulikule sündmusele
olid kutsutud: Rinelle ja
Ronja Avamere (ema Mairi
Tammeleht, isa Peedu Avamere), Hanna Valdaru (ema
Sigrid Valdaru, isa Mikk
Valdaru), Cristella Tepp
(ema Johanna Ling, isa
Tarmo Tepp), Mirtel Poobus (ema Reet Strandberg,
isa Guido Poobus), Merete
Kaldas (ema Jane Orumaa,
isa Martin Kaldas), Keron
Metsaäär (ema Pille Puusild,
isa Veiko Metsaäär), Aleksandra Elisabeth Tsvetkova
(ema Meriliis Nõmm, isa
Andres Tsvetkov), Andro
Guff (ema Brita Bogdanova,
isa Janary Guff), Karl Nugis
(ema Gerttu Nuut, isa Kristjan Nugis), Revon Aonurm
(ema Kersti Elvelt, isa Gert
Aonurm), Brenet Kesküla
(ema Kati Viirna, isa Rauno
Kesküla), Mathias Tamm
(ema Merilin Koppel, isa
Tanel Tamm), Lukas Bannikov (ema Marjo Bannikov,
isa Mark Bannikov), Ketlin
Samarin (ema Kädi Spiegelberg, isa Siim Samarin),
Griit Tuul (ema Heleri Lilles,
isa Margo Tuul), Jette Sülla
(ema Angeelika Tomson, isa
Raiko Sülla), Jete Sutelainen (ema Andrea Smirnov,
isa Sami Jason Sutelainen),
Eston Tomson (ema Grete
Tomson, isa Alo Tomson),
Uku Kõrge (ema Ragne
Kõrge, isa Karl-Erik Kõrge),
Kren Sülla (ema Sille Sülla,

Lindi Lasteaed-Algkool
kutsub õppima

Fotol vasakult: Kristjan Kasemets, Ramon Kasemets (laps), Merilin Nõmm, Melani
Kasemets (laps), Kädi Spiegelberg, Ketlin Samarin (laps), Sten Samarin (laps) ja Siim
Samarin

isa Reigo Sülla), Gretten
Kandelin (ema Bret Laanet,
isa Deivid Kandelin), Maru
Limberk (ema Marit Mägi,
isa Raido Limberk), Koit
Koppel (ema Irma Koppel,
isa Martin Koppel), Netely
Tomson (ema Maarja Savi,
isa Tauri Tomson), Armin
Tomson (ema Signe Tiido,
isa Urmo Tomson), Luka
Kotšetov (ema Merit Parmasto, isa Miko Kotšetov),
Aura Kruusmann (ema Krislin Kruusmann, isa Rasmus
Kruusmann), Melani Kasemets (ema Merilin Nõmm,
isa Kristjan Kasemets),
Kermo Arujõe (ema Garmen Silberk, isa Jans Arujõe), Sanna Eensalu (ema Lili
Tammalu, isa Ivo Eensalu),

Jete Schults (ema Keidy
Pukk, isa Martin Schults),
Marten Luhtoja (ema Kristiina Luhtoja, isa Martin
Luhtoja), Meia Rallmann
(ema Veronica Rallmann,
isa Sulev Rallmann), Roosi
Marma (ema Rebekka Mang,
isa Silver Marma), Jete Jaanoja (ema Kaisa Sutt, isa
Siim Jaanoja), Marta Reinson (ema Mirje Reinson,
isa Aadu Reinson) ja Marta
Aurelia Puusild (ema Meeli
Kaasik, isa Kevin Puusild).
Kohaletulnuid tervitas
osavallakogu juhataja Jaanus Põldmaa. Lastekaitsespetsialist Sirje Järvet
soovis, et emad-isad alati
arvestaksid laste soove,
kuulaksid neid ja tegeleksid

nendega. Jaanus Põldmaa ja
infospetsialist-registripidaja
Maigi Reepalu andsid lastevanematele lapse nimega
hõbelusika, tunnistuse ja
kauni lillekimbu. Audru
Kooli lauluõpetaja Tiia
Tamme juhendamisel laulsid kooli II klassi õpilased
Mathilda Aas, Roosi Jääger, Noora Levandi, Mairon Schults ja Rasmus Savi
mitu ilusat laulu.
Palju õnne!
Sündmusest tegi fotod
Haide Rannakivi.

Meie moto: “Lapsesõbralik,
looduskeskne, suurte tegudega väike kool”.
Oleme avatust ja koostööd
väärtustav kaluriküla koollasteaed, kus kõigil on hea
olla ja õppida. Meile on oluline individuaalsus, koostöö,
austus ja tasakaal.
Asume Pärnu linnas Lindi
külas, Pärnu kesklinnast 25
km kaugusel.
Hetkel õpib koolis 23 1.–4.
klasside õpilast. Meil on
õpetajad, kes väärtustavad
ühistegevusi ja õppimist väljaspool kooliruume. Õpilasi
toetavad sotsiaalpedagoog,
psühholoog ja logopeed.
Õppetööd rikastavad erinevad lisavõimalused õppida
klaverit ja plokkflööti ning
osaleda erinevates huviringides: flygrossing, draama-,
robootika-, kunsti-, kokandus- ja lauluring.
Lisaks huviringidele:
• Flygrossing trenažöörsüsteem Lindi kooli võimlas
on Eesti koolides ainulaadne treeningvahend,
millel saavad hüpata ja
lennata inimesed vanuses
1 aasta kuni kõrge eani
välja.
• Merebioloogia ringi tegevus. Alates 2010. aastast
on kool võtnud südameasjaks koolitada tulevast
põlvkonda keskkonna-

teadlikeks kodanikeks,
kes hindavad kaluriküla
traditsioone.
• Väärtustame liikumist –
2022. aastal liitusime Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga. Peame tähtsaks
aktiivset liikumiskeskkonda – laste harjumust,
tahet ja rõõmu tegutseda
füüsiliselt aktiivselt kogu
päeva jooksul.
• Tähistame erinevaid tähtpäevi (jõulud, isadepäev,
emadepäev jne).
Oluline info:
• Koolitunnid algavad kell
8.20.
• Lapsed saavad 3 korda
päevas süüa (hommik
8.00, lõuna 11.00 ja õhtuoode 14.30).
• Peale tunde on pikapäevarühm kuni kell 16.00.
• Õpilastele tasuta bussiliiklus: (www.tpilet.ee)
Pärnu bussijaam - Audrurand 7.27 - 8.03
Audrurand - Pärnu bussijaam 15.00 - 15.42
Huvi korral võtke kindlasti ühendust ja külastage
kooli kodulehte https://www.
lindikool.ee/, https://www.
facebook.com/lindi.lasteaedalgkool.
Ulla Orgusaar
Direktor
5345 4588
lindiakool@gmail.com

Peep Tarre
Audru Lastekaitse Ühingu
juhatuse liige

Kõikide suurte asjade algused on väikesed
Just sellise mõttega toimus
“Väike Draamafestival”
Lindi Lasteaed-Algkoolis
juba seitsmendat korda. Sellel aastal, 7. aprillil 2022, tuli
lavale 9 näitetruppi Pärnu
linna lasteaedadest ja algklassidest. Olid väga põnevad ja omanäolised lavastused, kus andekatel noortel oli
võimalus saada oma esimesi
kogemusi näitelavalt. Aitäh
kõikidele armsatele näitlejatele ja nende suurepärastele
juhendajatele!
1. Lindi LAAK Päikeserühm – Kassiema sünnipäev.
Eve Naudi, Anu Vahter, Kärt
Jürgens
2. Jõõpre Kooli Aruvälja
Lasteaed – Mõmmi lood.
Kersti Killing-Jaago, Aili
Elend
3. Audru Lasteaed, Vikerkaare maja, Roheline rühm
– Jussikese seitse sõpra.
Malle Saarts, Eve ElmertsNoormets
4. Pärnu Kesklinna Lasteaed – Pärnu sünd. Marju
Baikov, Maire Talts

Perekond Alase 1. septembril 2021

5. Lindi LAAK Vikerkaarerühm – Naeris. Kristel
Närep, Marika Tate, Marina
Tubala
6. Lindi LAAK Pilvekese
rühm – Kitsetall, kes oskas
lugeda kümneni. Anneli

Kala, Piia Jõesaar, Anne
Paiste
7. Lindi LAAK 1. klass –
Hiire väimees. Kadri Tamberg
8. Lindi LAAK 2. klass Aprill! Sülvi Kaljurand

9. Lindi LAAK 4. klass –
Väike nõid ja arvutikollid.
Maret Kampus-Külm, Kaire
Kiivit
Ulla Orgusaar
Lindi Lasteaed-Algkooli
direktor
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Soontagana pakub kaitset
Soontagana maalinnus paikneb Pärnumaa suure Avaste
soo lõunapoolses osas.
Ümmarguselt 3000 ruutmeetri suuruse õuepindalaga
Soontagana maalinn oli
muistsete läänlaste üks
tuntumaid kindlustusi. Läti
Henriku Liivimaa kroonikas mainitakse seda korduvalt Soontagana kihelkonna
keskusena, mida sakslased
piirasid juba 1210. aastal,
kuid ei suutnud rünnakuga
vallutada.
Linnus on tänasele uudistajale vast vaid ajalooline
küngas, aga ometi hindame
tema tähtsust ja loeme tema
kohta ajalooõpikutest. Omaette tähenduslik on ka see,
et üks Pärnumaa Kaitseliidu malevkondadest just
seda nime kannab, sisendades meile ajaloolise mäluna
kindlustunnet.
Soontagana malevkond on
Kaitseliidu Pärnumaa maleva
malevkond. Malevkonna
vastutusalaks on osaliselt
Lääneranna valla (endised
Koonga ja Varbla vallad) ja
osaliselt Pärnu linna (endised
Audru ja Tõstamaa vallad)
haldusterritoorium. Soontagana malevkond loodi vastavalt Kaitseliidu arengukavas
ettenähtud struktuurireformile 22.12.2003.
Räägime malevkonna
tänasest päevast Kaitseliidu
Soontagana malevkonna pealiku Jaanus Otsaga.
Kas malevkonnale nime
valides mängis rolli ka
Soontagana maalinnuse
kangelaslik ajalugu?
Jaanus Ots: Kindlasti oli
sellel oluline roll. Kunagi
oli malevas palju väikseid
malevkondi, näiteks Audru,
Tõstamaa jne. Kui tekkis
plaan ühendada vastutusala
ühe malevkonna alla, siis
ei olnud pikka arutelu, mis
võiks olla selle malevkonna
nimi – just ajaloolise vabadusvõitluse keskuse Soontagana Maalinna järgi. Soonatagana malevkond loodi
2003. aastal ja esimestel

Foto: Rein Holtsmann

aastatel oli see vägagi keskseks objektiks malevkonna
tegevustes. Seal korraldati
kõik tähtsamad sündmused,
käidi üheskoos korrastustalgutel ja tehti palju muud
toredat. Võib vast isegi öelda,
et nendel aastatel omandas
Soontagana maalinn malevkondlaste silmis suisa pühapaiga staatuse.
Meie tänases pinevas
situatsioonis on kuuldavasti paljud kodanikud
liitunud Kaitseliiduga.
Kuidas on lood Soontagana
malevkonna liikmelisusega
ja seda eelkõige audrulaste
osas?
JO: Malevkonna liikmelisus on ligemale 400 inimest,
viimasel ajal on tõesti ka uusi
liitujaid päris palju. Audrulaste osakaal meie malevkonnas võiks olla muidugi
tublisti suurem. Kuid tuleb
ära märkida, et päris mitmed
“kõvad tegijad” meie ridades
on just Audru kandi mehed.
Seega kutsun meiega LIITUMA! Osata vajalikul hetkel oma kodu ja kogukonna
eest seista on auasi! Parem
täna kui homme, sest maailm on juba muutunud ja see
on hetkel vähim, mida teha
saame - oma Eesti kaitseks
ridu täiendada.
Millega Soontagana
malevkond täna igapäevaselt tegeleb?
JO: Loomulikult tegeleme sõjalise väljaõppega,
aga ka palju muuga nagu
näiteks noorte isamaalise
kasvatuse ja kohalikus kogukonnas ajaloolise mälu jär-

Huvitav näitus
Muuseumil on hea meel tervitada ühte huvitavat näitust
meie vastselt värskenduskuuri
läbinud kaminasaalis.
Mari Joosep on meie oma
kohalik käsitööhuviline,
kelle tikkimiskirg sai alguse
ühest talle kingitud linikust,
mis oma huvitava tehnikaga
kohe silma jäi. Nii ongi Mari
aastate jooksul näidise põhjal loonud lugematul hulgal
uusi tikandidisaine erinevates värvikombinatsioonides,
mis täna nii tema kui paljude teiste inimeste kodusid

kaunistavad. Ka näitusele
paneme välja tikandeid, millega külastaja saaks oma kodu
kaunistada, sest sel korral on
tegu näitus-müügiga.
Näitus on välja pandud
Audru Muuseumi kaminasaalis 5. maist kuni 21. juulini.
Tikandi ostmiseks on vaja see
esmalt broneerida ning selle
saab kätte pärast näituse lõppemist. Müügis olevate tikandite juures on vastav märge.

jepidevuse hoidmisega. Nii
austab malevkonna esindus
näiteks koos kohalike omavalitsustega alati Eesti riigile
tähtsatel päevadel meie vabaduse eest langenuid Audru ja
Mihkli Vabadussõja mälestusmärkide juures. Samuti
on suur roll noorte kasvatamisel, hiljuti avati Koonga
Koolis Kaitseliidu ja omavalitsuse toel õhktiir noortele
harjutamiseks ja laskeoskuste parandamiseks. Toimib
aktiivne ja hariv sotsiaalne
suhtlus liikmete vahel, näiteks käime koos sõja-ajaloolistel väljasõitudel. Maikuus
tuleb malevkonna infopäeva
raames meile Soontagana
metsavendadest ja Hirmus
Antsust rääkima ajaloolane
Martin Andreller.
Mida suudab Kaitseliit
meile kriitilises situatsioonis Eestis pakkuda?
JO: Kaitseliit on laiapindse riigikaitse alustala,
kus igal liikmel on vastavalt oskustele ja võimekusele oma riigikaitseline roll.
Kaitseliitlasi kaasatakse
vajaduse korral ka päästesündmuste lahendamisse,
politseile abiks turvalisuse
tagamisel, liikluse korraldamisel, jpm. Üldiselt panustab
Kaitseliit oma vabatahtlikega
igasuguste kriiside korral,
näiteks Covid-19 pandeemia ajal olid kaitseliitlased
piiril julgeolekut ja kontrolli
tagamas. Paljud meie kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad
käivad praegu vabatahtlikena
põgenikekeskustes sõjapõgenikke abistamas. Samuti

on täna meie mehed Poolas
missioonil Wisent täitmas
ülesandeid Valgevenest
tuleva ebaseadusliku migratsiooni tõrjumisel.
Milliste organisatsioonidega veel koostööd teete?
JO: Kaitseliit teeb koostööd eranditult kõigi jõustruktuuridega, kohalikul
tasandil ka kohaliku omavalitsuse organisatsioonide ja
paljude vabatahtlike organisatsioonide ning kogukonda
panustavate ettevõtetega.
Soontagana malevkonnal on
eriti hea koostöö Audru osavallavalitsuse, Lääneranna
vallavalitsuse, Pärnu linnavalitsuse, Eesti Punase Risti
kohaliku osakonna, Eesti
Reservohvitseride Kogu,
Eesti Sõjahaudade Liidu ja
paljude teistega. Kindlasti
ei saa märkimata jätta head
koostööd Kaitseliidu enda
allorganisatsioonidega nagu
Naiskodukaitse, Noorkotkad
ja Kodutütred.
Kas näete noorkotkaste
ja kodutütarde näol väärika järelkasvu sirgumist?
JO: Pole kahtlustki, et
iga kaitseliitlaseks või naiskodukaitsjaks kasvanud
noorkotkas ja kodutütar on
meie jaoks suur võit. Ja täna
me saame tõdeda, et malevkonna vastutusalal toimetavad noorkotkad ja kodutütred
on väga tublid ja aktiivsed
ning üha rohkem leiavad
nad täiskasvanuks saades tee
Kaitseliidu meeste ja naiste
ridadesse. Noorkotkaks või
kodutütreks olemine ongi ju
oma olemuselt esmane võimalus riigikaitsesse panustamiseks.
Üleskutse Audru meestele ja naistele - kui soovid
meiega liituda, siis leiad
info www.kaitseliit.ee või
kirjuta otse soontagana@
kaitseliit.ee.
Täname intervjuu eest
ja soovime jõudu Teie üllas
tegevuses!
Sirje Suurevälja

Õnnitleme
vastsündinuid!
JAKO UMMELK
LEO KULDSAAR
JASPER UUENI
KASPER UUENI

24.03.2022
04.03.2022
04.04.2022
04.04.2022

KIRIKUTEATED
Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirikus toimub
22.05.2022 kell 10.00 jumalik liturgia. Samaaria naise pühapäev.
Peale liturgiat koguduse täiskogu. Olete kõik oodatud.
Info telefonidel: Preester Agaton Paalberg 5384 1350
Helju Holm 5196 8992

VANA KOOLI KOHVIK LINDIL
AVAME HOOAJA 29.04.22 KELL 12.00
MAIS OLEME AVATUD KELL 12.0018.00
Meile saad mõnusalt aega veetma tulla
nii sõprade kui sugulastega.
Korraldame koolitusi, seminare ja üritusi.
Peo- ja peielauad.
29. MAI KELL 19.00 SALONGIÕHTU
Toomas Uibo
15.Broneerida saab kohti laudades
anneli.koppel@gmail.com, 5439 0621

Majas toimetavad:
juuksur, pediküür 5596 4253
massöör 5340 5068
Loomekamber (keraamikastuudio) 5664 3446
KEVADISTE TERVITUSTEGA
Anneli Koppel

Aedniku teenused:
Viljapuude lõikamine
Hekkide pügamine
Peenarde kujundus ja hooldus
Muru rajamine
Ilupuude ja -põõsaste istutamine

Helista: tel 520 6689 Maarika
tel 5681 5727 Monika
Kirjuta: aiamuusad@gmail.com

Arboristi
teenused
•
•
•
•
•

ViljApuude lõikus
suurte puude lAngetAmine
puuhooldustööd
puittAimede istutAmine
kändude freesimine

Võtke meiega ühendust numbril: +372
Saatke meile e-mail: info@kaslep.com
Või leidke meid facebookist:
Pärnu arboristi teenused - KASLEP OÜ

5677 2253

Raune Põllu

muuseumi perenaine
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

AUDRU KOOLI
50. LAULUPÄEV
Kutse laulule
Kui lugesin kuulutust, mis
kutsub Audru Kooli kunagisi
laululapsi kooli 50. laulupäevale, hakkasin automaatselt
arvutama. Kas olin siis koolis,
kui toimus esimene laulupäev?
Pidin olema. Aga esimest ei
mäleta, sest kõik need laulupäevad on mõttes sulandunud ühte. Päevad täis elevust,
pidulikkust, nartsisside lõhna,
kringli söömist ja õpetaja Aili
Tamme imelist hingelist naeratust, kui ta meie ees seisis.
Ja külmavärinaid mäletan, mis
üle selja jooksid, kui õhtu lõpulauluna tuli ühendkooride esituses ettekandele “Kas tunned
maad, mis Peipsi rannal…” ja
kogu saalitäis rahvast siis alati
püsti tõusis.
Millised emotsioonid on
aga tagasi vaadates tänase
Audru lauluema Tiia Tamme
südames ja hinges? Küsime
temalt.
Tiia Tamm: Esimesel laulupäeval 1971. aasta kevadel
olin ma 4. klassi tüdruk. Meenuvad pidulik, veidi ärev tunne,
uhkete lipsudega klassivennad
ja kringli söömine pärast kontserti. Kahjuks kontserti ennast
ei mäleta. Õpilasaastate laulupäevadel oli palju tegemist
– olin klaverisaatjaks, laulsin
ja tantsisin, tore oli! Hilisematest laulupäevadest meenuvad
erinevad peopaigad. Mitmed
laulupäevad toimusid Audru
pargis – uhked rongkäigud läbi
Audru puhkpillimuusika saatel,
palju rahvast meie laulupäeva
kuulamas ning kevadised sääsed, kes eriti kiusasid klaverimängu ajal. Üks laulupäev oli
Audru Karusloomakasvanduse
angaaris – laulda ilma akustikata ruumis oli väga ebamugav.

Armsad laulupäevad olid kooli
õues – koorid esinesid kooli
ees treppidel, tantsiti asfaldil
ja kuulajad-vaatajad istusid
puude vahel ja sissesõiduteel.
Enamik 49-st laulupäevast on
siiski toimunud kooli aulas, kus
on kitsas, kuid kodune. Meenuvad paljud laululapsed, laulud.
Laulupäevaga käsikäes käis
alati ka kunsti- ja käsitöönäitus. Siis sai oma vanematega
rõõmu jagada, tassides neid
oma pilte või näputöid vaatama.
Aga dirigent on ju alati
kuulajate poole seljaga. Kuidas sina oma rõõmu rahvaga
jagad?
TT: Dirigendi rõõm, kindlus, emotsioon - kõik see jõuab
publikuni koori vahendusel.
See ongi selle ameti rõõm ja
valu - üksi ei tee midagi, koor
on see pill, mis vahendab muusikat.
Sinu ema ei võtnud mind
kehva viisipidamise tõttu
esimese hooga lastekoori.
Nutsin kodus nõrkemiseni.
Ema käis koolis ära ja saingi.
Kui kooli lõpetasin ja minu
jaoks viimasel kooli laulupäeval õpilasena mulle kui kooli
lõpetajale traditsiooniliselt
lilleõis ja tänukiri ulatati,
ütles Aili Tamm valjusti, et
sellest tüdrukust olen laulja
kasvatanud. Kuidas on tänasel päeval? Kas soov laululaps
olla on sama populaarne kui
aastakümneid tagasi?
TT: Arvan, et soov olla laululaps on alles. Oleks vaid aega.
Huvialasid on tänapäeval palju
ning valik, millega oma vaba
aega sisustada, on rikkalik.
Siiski on paljud õpilased leid-

nud aega ja soovi tegeleda ka
koorilauluga. 1. klassis laulavad kõik lapsed ja laulud õpime
selgeks muusikatundides.
Alates 2. klassist on mudilasja poistekoori lauljad leidnud
ühe tunni nädalas koorilaulu
jaoks. Lastekoori tüdrukud harjutavad teisipäeviti kuni bussi
minekuni. Koolis on praegu
ka kaks n-ö vahetunnikoori.
Lauluhuvilised noormehed ja
8.-9. klasside koor käivad harjutamas vahetunnil. Päevad on
pikad, tunde palju, ühist aega
raske leida, kuid koos laulda
võiks. Nii oleme leidnud lahenduse – laulame siis, kui väikesed söövad, 15 minutit kaks
korda nädalas. Pole ideaalne

lahendus, kuid esimesed esinemised on “vahetunnikooridel”
selja taga. Läks päris hästi.
Vähe on koole, millel ette
näidata nii pikk ja üllas traditsioon. Kuidas olete seda
suutnud nii kaua elus hoida?
TT: Keegi tänastest kolleegidest küsis ka, et kuidas laulupäev tekkis ja miks ta ikka veel
kestab? Arvan, et iga laps tahab
näidata oma kõige tähtsamatele
inimestele – emale, isale, vanavanematele, mida ta oskab ja
on õppinud. Läbi aastate on
koolis olnud koorid, tantsurühmad, näiteringid, kus õpilased
saavad oma võimeid arendada.
Kuid lisaks sellele, et laps õpib

häält kasutama, noodikirja
tundma ja tantsusamme
seadma, peaks olema olulisim
emotsioon ja selle jagamine.
Koolis aktusele mahub mõni
laul ja luuletus ning aktusel ei
ole kuulajaks-vaatajaks ema,
isa, vanaema, vanaisa. Veidi
statistikat – Aili Tamm pidas
kooride kroonikat – 1970.
aasta kevadaktusel lauldi 5
laulu, 1971. aasta esimesel
laulupäeval lauldi aga 26
laulu! Laulupäev mõeldi välja
selleks, et lauljad, tantsijad,
näitlejad saaksid näidata oma
oskusi ja pered saaksid kuulata-vaadata, mida lapsed on
õppinud ning kõik saaks olla
rõõmsad ja uhked. See kõik
kehtib ka 21. sajandil.

vanu pilte sirvides

Jätkad nüüd üliedukalt ema
poolt alustatud muusikaõpetaja karjääri. Kas ka sinu
lapsest saab kunagi lauluõpetaja? Muusikaga on ta
ennast ju küll juba jäägitult
sidunud.
TT: Eks aeg näitab, mida
tulevik toob, kuid praegu on
Jaan Endrik Heimtali Põhikoolis trummiringi õpetaja.
Mida soovid veel omalt poolt
lisada suure juubelilaulupäeva eel?
TT: Tänan kõiki laululapsi
ühise muusikategemise eest.
See tunne on eriti tajutav esinemistel, kui kõik on keskendunud ühele eesmärgile ja me
oleme n-ö “ühes paadis”.
Tänan kõiki laululaste
peresid – tänan innustamast,
suunamast, sõidutamast,
riideid sättimast /vanasti ka
õmblemast, kontserte kuulamast.
Tänan kolleege mõistmise
eest, laulupidude eest.
Kohtumiseni 13. mail
Audru Kooli 50. laulupäeval!
Aitäh inter vjuu eest!
Jõudu, tervist ning õnne
Sulle!
Kohtume kõik juubelilaulupäeval!
Sirje Suurevälja
Lastekoor Pääsuke
endine laulja

Audru Kooli
50. juubelilaulupäeva eel
sirvis vanu albumeid
õp Tiia Tamm

