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Oktoobrikuu alguses kuulutati välja Audru osavalla Aasta õpetajad
Õpetajate päeval kutsus
Audru osavald oma õpetajad pidulikule lõunale White
Beach Golfi. Osavallakeskuse juhataja Priit Annus ja
osavallakogu esimees Jaanus
Põldmaa tänasid meie haridustöötajaid ning kuulutasid
välja Aasta õpetajad.
Aasta lasteaiaõpetaja
Ene Peterson
2021. aasta lasteaiaõpetajaks
valiti Audru Lasteaia õppealajuhataja Ene Peterson, kes
olnud heaks liidriks, innustajaks, kelle järgi joonduda ja
kelle käest nõu küsida. Ene
võtab aega kuulata ja suhtub kõikidesse võrdselt. Ta
on salliv, lugupidav, austab
traditsioone ja on alati valmis koostööks.
Ene on imeline ideede
generaator, kes oskab häid
mõtteid soovitada. Kriitiline
loomus ja praktiline iseloom
teevad temast suurepärase
nõuandja. Tal on võime
tunnetada, mis on teatud olukorra juures valesti ja mida
tuleks lihvida, et seda paremaks muuta. On paindlik,
oskab head nõu anda. Pühendunud, usaldusväärne ja
lojaalne on märksõnad, mis
iseloomustavad Enet kõige
paremini. Oma loomult on
ta tagasihoidlik, ei sea end
esiritta.
Ene suunab ja juhendab
õpetajaid selles suunas, et
lapse iseseisvuse, väärtushinnangute ning eneseteadlikkuse kujunemine
õppe- ja kasvatustegevuse
tulemusena aitaks kaasa, et

laps suudaks teha valikuid,
loovalt tegutseda, vastutada,
kogeda eduelamusi ja edaspidi edukalt koolis hakkama
saada.
Et olla kursis õpetajatele
pakutavate koolitustega,
osaleb Ene hea meelega ka
ise õpetajate koolitustel ning
korraldab majasiseseid koolitusi. Hindab avastusõpet,
vaikuse minutite kasutamist ja „Kiusamisest vaba
lasteaed“ metoodikat, et
see kõik aitaks lastel mõista
ümbritsevat ja väärtustada
enda ja teiste tundeid. Sageli
näeb Enet rühmades lastega
suhtlemas, mängimas, lihtsalt juttu rääkimas, et leida
võimalusi iga lapse toetamiseks ja märkamiseks. Oskab
hästi läheneda erilistele lastele, nendega kontakti leida
ja sõbraks saada. Audru Lasteaias kuulub lapse arengu
hindamise juurde kindlasti
õppealajuhataja poolt läbiviidav iga koolimineva lapse
individuaalne testimine. Ene
on selle üles ehitanud nii
oskuslikult, et laps tunnetab
vaid mängu, mitte kontrollimist.
Ene on intelligentne, kultuuri- ja kirjandushuviline,
taiplik, uudishimulik, kõige
analüüsija. Imetlusväärne,
kuidas ta on kursis ühiskonnas toimuvaga, kontserdi-,
teatrietenduste ja -paikadega. Omab ülevaadet, mida
põnevat on lavale tulemas,
milline plaat, raamat ilmunud. Talle meeldib väga luule
ning ikka leiab Ene mõnd
luulekogumikku sirvimas

Pärnu-Lihula tee äärne
kergliiklustee saab
valgustatud
Oktoobris algasid Papsaare külas asuva PärnuLihula tee äärse kergliiklustee tänavavalgustuse ehitustööd. Kergliiklustee ehitati riigi
poolt juba aastaid tagasi, kuid valgustus kogu
kergliiklustee pikkuses on seni puudunud.
Kuna valgustust on nii Papsaare küla, kui ka
Audru aleviku elanikud oodanud, siis sõlmis
Pärnu linn Transpordiametiga kokkuleppe ning
ehitab kergliiklusteele tänavavalgustuse linna
eelarvevahenditest. Alanud ehitustööde käigus
paigaldatakse Valgeranna teest kuni Mauri Tehnokülani 38 valgustit nendesse kergliiklustee
lõikudesse, kus puudub sõidutee valgustus.
Ehitustööde hanke võitis AS Triger ja tööde
kogumaksumus on 59 280 eurot ning tööd valmivad hiljemalt selle aasta lõpuks.
Priit Annus
Audru osavallakeskuse juhataja

või tsiteerimas.
Tal on maagiline võime
eemaldada kaos ja luua kord.
Ene Peterson on Audru Lasteaia hing, kes innustab nii
töötajaid kui lapsi.
Aasta kooliõpetaja
Helle Kirsi
2021. aasta kooliõpetajaks
valiti Jõõpre Kooli kirjanduse ja eesti keele õpetaja
Helle Kirsi. Tema õpilased
on edukalt esinenud piirkondlikel ja vabariiklikel
olümpiaadidel ja konkurssidel. Ta juhendab kooli
näiteringe, mis on võitnud
laureaaditiitleid nii maakonnas kui vabariigis. aastal. Näidendid kirjutab või
dramatiseerib ta ise. Näiteringe on kutsutud esinema
üle Eesti. Helle õpilased on
aastaid toonud auhinnalisi
kohti erinevatelt etlus- ja

Pärnu linnavalitsus
palub suhtlemisel
eelistada telefoni
või e-kanaleid
Pärnu linnavalitsus palub kodanikel linnavalitsusega suhtlemisel eelistada telefoni
või e-kanaleid, silmast silma kohtumisteks
palume eelnevalt aja kokku leppida.
Soovitame aja kokku leppida ka siis, kui
tulete linnavalitsusse vastuvõtuaegadel. Erinevate osakondade ja teenistuste vastuvõtuajad ja kontaktid on avaldatud kodulehel,
linnavalitsuse liikmetega kohtumisteks on
vaja aeg broneerida telefonil 444 8210.
Kui kohale tulemine on vältimatu, tuleb
linnavalitsuse Suur-Sepa 16 hoone, osavallakeskuste ja hoolekandekontorite siseruumides kanda maski või visiiri. Kui maski pole
kaasas, saab selle kohapealt. Maskikandmise
kohustus ei laiene alla 12aastastele lastele.
(KH)

looming u kon k u rssidelt.
Helle õpilaste loomingut
on avaldatud ajakirjades
Hea Laps ja Täheke. Jõõpre
kooli õpilased on Helle juhtimisel olnud aastaid edukad
Pärnus toimuval Gulliveri
teatrimängus, tänu millele
on paljudest saanud teatrit ja
kultuuri armastavad noored
inimesed.
Lisaks mitmekesisele
õppetööle, suunab õp Kirsi
õpilasi igakülgselt ka ainetundide väliselt. Klassijuhataja töös on õpetaja pühendunud ning abivalmis kaaslane
kõigile õpilastele. Ta kaasab
ja innustab oma õpilasi osalema erinevates ettevõtmistes. Õpetaja on saavutanud
väga hea kontakti oma klassi
õpilaste ja lastevanematega.
Korraldab klassiga väljasõite. Klassiõhtud on alati
korraldatud mingis stiilis,

kus õpilased esinevad oma
näidenditega.
Helle Kirsi on aastaid
eestvedanud ülevallalist
etlejate konkurssi “Koidulauliku valgel”. Lisaks põhitööle kirjutab ta luuletusi ja
jutte. Koostöös kunstnik
Pusaga on valminud hiljutised lasteraamatud “Viisakas mees” (2018) ja “Kool ei
murra konti” (2020). Tema
kirjutatud sõnadele on loonud lastelaule Toomas Voll,
Triin Arak, Piret Rips-Laul,
Juhan Trump, Kaisa Kuslapuu jt. Laulud on avaldatud
mitmes kogumikus ja kooli
muusikaõpikutes. Ka koolilugemikest leiab tema loomingut. Tema luuletusi on
avaldatud ajakirjades Hea
Laps ja Täheke. H. Kirsi on
loonud koolilaulude sõnad
Pärnu Vanalinna Põhikoolile, Pärnu Mai koolile,

Pärnu Vabakoolile, Pärnumaa Kutsehariduskeskusele,
Jõõpre Koolile, lasteaedadele
Pillerpall ja Jõõpre lasteaed.
2010. aastal sai Audrus
Helle Kirsi ideest alguse
ülevallaline muinasjutukirjutamise ja -illustreerimise
konkurss. Võidutöödest anti
välja raamat „Audru laste
loomevakk. Muinasjutud“.
Kogumik sai järje “Audru
laste loomevakk II. Muistendid”. Nüüd ootab valmimist
„Audru laste loomevakk
III. Pajatused ja naljandid“.
Raamatute toimetajaks on
Helle Kirsi. Helle Kirsi on
stsenarist ja vahetekstide
autor paljudele suurüritustele lähiaastatel: EV 100.
sünnipäeva suurlavastus
Vallikäärus “Saja-aastane
öö” (2018); POL-i tänuüritus
“Tähesära 2020” laureaatide
luuletutvustused.
Helle Kirsi on I Pärnu kirjandusfestivali (august 2021)
üks korraldajatest. Helle
Kirsi on Audru valla vapimärgi kavaler. Ta on viiel
korral pälvinud tiitli Audru
valla kultuuritegija ja Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupi kultuuripreemia
2015. Alates 2010. aastast
korraldab perega kodukontserte, mis on publikut kohale
meelitanud nii lähedalt kui
kaugelt. Pere pälvis 2019.
aastal Audru kultuuritegija
preemia.
Aasta õpetajate lühi
tutvustused on pärit
kevadel Audru osavallale
esitatud avaldustest. (KH)

Lk 2

Audru leht - Oktoober 2021

1,5-aastane ARUKAD KÜLAD
arenguprogramm
ARUKAD KÜLAD arenguprogramm on Euroopa
Komisjoni initsiatiiv. Kokku
osaleb rahvusvahelises programmis 21 küla, Eestist osaleb Virtsu kogukond. Eestis
on programmi koostööpartnerid Eesti LEADER Liit ja
huvitatud LEADER tegevusgrupid, Kodukant, maaeluvõrgustik, Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium,
Eesti Linnade ja Valdade
Liit. Leader siseriiklikus
koostööprojektis osaleb 15
kogukonda üle Eesti, sh. Eassalu-Neitsi Külaselts.
Eassalu-Neitsi külaselts
on kohtunud Pärnu linna
Audru osavalla juhi Priit
Annusega ja oma üldkoosolekul otsustanud liituda
Arukate Külade arenguprogrammiga PLPK Leader
koostööprojekti raames.
Oleme seadnud eesmärgiks
noorema põlvkonna aktiivse
kaasamise kogukonna juhtimisse ja erinevate sihtrühmade kaasamise kogukonna
arendamisse, innovaatiliste
lahenduste rakendamisel.
Ootused arenguprogrammile:
• Digilahendused võimaldavad elada maal kõigil, kes
soovivad. Võimalik ühendada elukoht ja ettevõtlus
igal pool.
• Linna- ja maapiirkondade
tasakaalustatud areng;
haldusreformi tagasilöökidega toimetulek, kogukonna võimekuse suurendamine ise toime tulla.
• Arukate külade suhtlusvõrgustiku arendamine,
ideede, töövõtete ja kogemuste jagamine ja kogumine kogukonna motiveerimiseks ja paremaks
kaasamiseks külaellu.
• Kogukonnad osalevad
aktiivselt oma elukeskkonda puudutavates otsustes koostöös kohaliku
omavalitsusega.
• Põliselanike ja uusasukate kooseksisteerimine;
integreerivad tegevused
eneseteostuseks, innovatsioonivõimekuse tõstmine.
• Kogukonna identiteeti

arendavad tegevused: talgud, naabrivalve, nutiabi
eakatele. Kogukonnapõhine väärikas vananemine.
Leader koostööprojekt tagab:
• Kogemuste vahetuse teiste
Eesti ja Euroopa küladega/
piirkondadega;
• Inspireerivad esitlused
edukatelt küladelt/piirkondadelt;
• Mentorlus kogenud kogukonna arendajate poolt;
• Koolituspäevad valdkonna
ekspertide poolt;
• Püsiva võrgustiku loomine
osalejate vahel.
1,5-aastase Arukate külade
programmi tulemusena:
• Luuakse Eesti arukate
külade võrgustik ja seosed rahvusvahelise arukate
külade võrgustikuga;
• Iga osalev küla/kogukond
loob aruka küla strateegia/
tegevuskava või küla/
kogukonna arengukava või
valdkondliku tegevuskava;
• Iga osalev küla/kogukond
viib ellu piloottegevuse –
iga küla valib piloottegevuse, mida rakendab;
• Kommunikatsioonitegevuste kaudu tutvustatakse
arukate külade strateegiate
loomise protsessi ja edulugusid pilootrakenduste
kohta laiemale avalikkusele Eestis ja ka rahvusvahelise võrgustiku kaudu.
Jõudu meile kõigile oma
kogukonna elu ja koostöö
arendamisel!
Kõik Külaseltsi kogukonna
liikmed, sõbrad, kaasarääkijad – kohtumine külapeol
laupäeval, 20. novembril
algusega kl 19.00. Tantsuks
Agulipoisid. Laual suupisted, lemmikmaitsed olgu
omal kaasas. Mälumäng,
kogukonna ja maailma
aktuaalsed tegemised.
Olete oodatud arukale
koosviibimisele.
Kontakt: Õie Killing,
tel 5621 2600 ja
Mercedes, tel 509 2261.

Volikogu võttis vastu ühinenud Pärnu jäätmehoolduseeskirja
Pärnu linnavolikogu võttis
vastu ühinenud Pärnu linna
jäätmehoolduseeskirja, mis
hakkab kehtima järgmisel
aastal pärast uute korraldatud jäätmeveo lepingute
jõustumist.
Praegu kehtivad Pärnus ja
tema osavaldades erinevad
jäätmehoolduseeskirjad.
Järgmisel aastal on kavas
korraldada riigihange, mis
jagab ühinenud Pärnu linna
kolmeks korraldatud jäätmeveoga veopiirkonnaks.
Esimesse veopiirkonda
hakkavad kuuluma Pärnu
jõe paremkaldale jäävad linnaosad (Tammiste, Rääma,
Ülejõe, Vana-Pärnu), teise
vasakkalda linnaosad (Raeküla, Papiniidu, Mai, rannarajoon, kesklinn) ning
kolmandasse Paikuse, Audru
ja Tõstamaa osavald.
Korraldatud jäätmeveoga
hakatakse edaspidi koguma
segaolmejäätmeid, paberit
ja kartongi, biolagunevaid
köögi- ja sööklajäätmeid,
biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid ning suurjäät-

meid. Hanke tingimustega
pannakse paika jäätmeveo
hinnad, mis kehtivad kogu
hanke aja ning kõigil korraldatud jäätmeveoga liitunud isikutel on õigus nende
hindadega jäätmeid üle anda.
Kõigi ülejäänud jäätmete
kohta kehtivad vabaturu
hinnad ja iga jäätmevaldaja
võib valida endale sobiva
ettevõtte, kellele jäätmeid
üle antakse.
Kõik jäätmevaldajad on
kohustatud eraldi koguma
biojäätmeid (nii aia- ja haljastu- kui ka köögi- ja sööklajäätmed), neid ei ole lubatud panna segaolmejäätmete
hulka. Seni oli eramajadel ja
alla 16-korteriga kortermajades lubatud köögi- ja sööklajäätmeid panna olmejäätmete konteinerisse. Edaspidi
peavad kõik jäätmevaldajad
panema köögi- ja sööklajäätmed eraldi konteinerisse või
tiheasustusalal kompostima
kinnises kompostris. Hajaasustuses elavatel inimestel
on lubatud neid kompostida
ka kompostiaunas. Tiheasus-

tusalal saab edaspidi aia- ja
haljastusjäätmeid ära anda ka
biolagunevas kotis, kuid ühe
koti kaal ei tohi ületada 20
kilogrammi.
Paber ja kartong tuleb
koguda eraldi ning jäätmevaldajad kortermajades ja
ettevõtetes saavad neid üle
anda jäätmevedajale korraldatud jäätmeveo raames.
Pakendid tuleb viia avalikesse pakendikonteineritesse. Pakendikonteinerid
asuvad linna territooriumil
vastavalt pakendiseaduses
sätestatud tihedusele. Pakendite üleandmiseks saavad
kortermajad tellida pakendiorganisatsioonidelt kortermaja juurde konteinereid.
Kui pakendiorganisatsioonid
pakuvad pakendikoti teenust
eramajadele, saavad elanikud
ka seda kasutada.
Pakendikonteineritesse
tohib panna puhtaid pakendeid, määrdunud pakendid
rikuvad pakendeid ja võivad
rikkuda terve konteineri sisu
nii, et seda ei saa taaskasutusele suunata. Klaaspakendeid

tuleb koguda eraldi.
Suurjäätmeid saab üle
anda korraldatud jäätmeveo
raames ja neid on lubatud veo
hetkeks panna prügikastide
lähedusse.
Kõik jäätmevaldajad loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks, kui korraldatud jäätmeveo hange on
läbi viidud ja veopiirkonnas
kehtima hakanud. Kui mõni
jäätmevaldaja soovib vabastust korraldatud jäätmeveost,
tuleb tal esitada linnavalitsusele sellekohane taotlus.
Taotluses tuleb ära märkida
põhjendus, miks soovitakse
vabastust. Vabastusi antakse
erandkorras ja kuni kaheks
aastaks.
Täpsemalt võib uue jäätmeveoeeskirjaga tutvuda
Pärnu linnavalitsuse kodulehel www.parnu.ee.
Lisainfo:
Marve Virunurm
Pärnu linnavalitsuse
keskkonna ja heakorra
peaspetsialist
444 8307
marve.virunurm[at]parnu.ee

Taas uus kodulähedane teenus
Ühel õhtul astus Audru Kooli
spordihoonesse sisse veidi
nõutu noorpaar, kes väitis, et
neile peab siin kuskil pakk
olema. Spordihoone töötajad
ei osanud selle peale midagi
kosta, aga üheskoos asuti
otsingutele. Ja bussipeatusest
see leitigi. Nimelt oli sinna
üleöö tekkinud valge Itella
pakikastide sein. Palusime
kommentaari ka asutuse
kliendikogemuse juhilt.
Triin Parmsoo: Smartpost Itella on Eesti turul esimene pakiautomaaditeenuse
pakkuja. Oleme läbi aastate
oma võrgustikku ka laiendanud. Tänaseks on meil üle
Eesti 228 pakiautomaati ja
neid lisandub pidevalt. Oleme
püüdnud oma pakiautomaate
paigaldada ikka kohtadesse,
kuhu kliendid soovivad.
Smartposti pakiautomaa-

tide eripäraks on see, et need
asuvad kõik sisetingimustes.
Seetõttu tasub neid eelistada
just temperatuuri- ja niiskustundlike kaupade saatmisetellimise korral, sest tagatud
on stabiilne temperatuur. Ka
on mugav siseruumis asuva
pakiautomaadi juures toimetada, eriti, kui väljas kallab
vihma või ulub jäine tuul.
Audru Kooli bussiterminalis asub meie uudne valget värvi pakiautomaat. Paki
saatmine neist automaatidest
tuleb vormistada internetipõhises iseteeninduses
my.smartpost.ee, kasutades
selleks arvutit või nutitelefoni. Vormistamise järel saab
klient e-kirja ja SMS’i teel
kapi numbri ja koodi, millega
vastav uks avaneb. Uksekood
kehtib saadetise vormistamise hetkest kuni järgmise

päeva õhtuni, mil bussiterminal suletakse. Oluline on
saadetis kindlasti korralikult
pakendada ja märgistada, selleks on olemas täpsed juhised
meie kodulehel.
Loomulikult saab sellesse

automaati ka kaupu tellida
Eesti erinevatest e-poodidest.
Soovime head pakiautomaadi kasutamist!
Rohkem infot veebilehel
www.itella.ee.
Sirje Suurevälja

Jõõpres kõlasid lõõtspillihelid
Oktoobrikuu esimene laupäev oli Audru kandis Jõõpres lõõtspilliehitajatele tähtis
päev. Kolm aastat laupäeviti
koos käinud lõõtspillihuvilistele andis meister Mati Umal
kätte lõputunnistused. Tunnistused olid nähtud vaeva
väärt. Pilli suuremad ja väiksemad detailid said ükshaaval hoolega lihvitud ja leidsid
oma õige koha. Tähtsusetu ei
ole mainida, et üks korralik
Teppo lõõts koosneb ca 4500
detailist.
Tunnistuse saamiseks
tuli meistrile üks pillilugu
ka ette mängida. Meister
Mati kiitis pilli valmistajaid
püsivuse ja visaduse eest.

Pillid meisterdasid: Kaja Jõerand-Vahur, Mati Sutt, Märt
Leesment, Reet Jaaniste ja Jaanus Orgusaar (puudub
pildilt). Alumises reasl paremal pillimeister Mati Umal

Värsked pilliomanikud aga
tänasid meistrit kannatlikkuse ja abivalmiduse eest.

Hea huumorimeelega saadi
jagu ka kõige raskematest
katsumustest.

Nüüd, kui lõõtspillid on
valmis ja kõik iseseisvalt
lugusid õppimas, on pillimeister Matil uus eesmärk.
Kuna ta ise on valmistanud
mitmeid pille, mis mängimist
ootavad, siis soovib Mati pillimängu ka teistele Jõõpre
ja Audru kandi koolilastele
õpetada. Nii teengi siinkohas
ettepaneku, et kui on keegi,
kellel hing igatseb lõõtspilli
õppimise järele, siis Jõõpre
Koolis leiame tundide järel
ikka sellise vaikse ruumi,
kus paar huvilist pillimängu
saaksid harjutada. Huvilised,
andke endast Jõõpre Kooli
meiliaadressil teada.
Mati Sutt
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MEIE OSAVALLA ETTEVÕTETE EDULOOD
Ettevõte: AS White Beach
Development, rohkem tuntud kui White Beach Golf
Omanikud: Eesti ja Soome
äriühingud
Töölisi: talveperioodil ~ 8,
suveperioodil ~ 20
Aadress: Golfiklubi, Valgeranna küla, Audru osavald,
Pärnu linn
Koduleht: www.wbg.ee
Tegevused, toodang: golfiväljaku majandamine, golfi
algkursuste läbiviimine,
meeskonnaürituste korraldamine, golfikaupade pood,
restoran jpm
Ettevõtte sünd: Ettevõte
loodi ligi 20 aastat tagasi
(18.12.2001) eesmärgiga
arendada puhkemajandust
ja turismi ning ehitada Valgeranda 18-rajaline täismõõtmetega golfiväljak. Tol ajal
oli Eestis olemas vaid üksainus golfiväljak (Niitväljal)
ning golfimängu peeti Eestis
vägagi elitaarseks spordialaks, vaatamata asjaolule, et
maailmas on golf oma harrastajate arvu poolest (~101
mln) kõige populaarsem individuaalspordiala.
Valgeranna golfiväljaku planeerimis- , projekteerimis- ja
ehitustööd võtsid päris pikalt
aega, kuna väljaku ehitusalune pindala on ligi 100 ha.
Ainuüksi pinnasetööd kestsid üle aasta, peale mida pidi
murukate samuti kasvama
ligi aasta.
2004. aasta kevadel avasime
klientidele 9 rada ning sügiseks kõik 18 rada. Samal,
2004. aastal avati ka Suuresta
9-rajaline väljak ja EGCC
9-rajaline Stone Course.
Aasta hiljem – 2005, avati
EGCC Sea Course, seejärel
2007 Otepää ja 2008 Saaremaa golfiväljak. Seega võib
2004. aastat lugeda Eesti golfi
ajaloos vägagi oluliseks, kuna
sellest ajast muutus golfimäng kättesaadavaks pea
kõikidele soovijatele.
Valgeranna golf iväljaku
esmane äriidee oli meelitada
Pärnusse Skandinaavia ja
eriti just Soome golfimängijaid, seega hakati väljakut
turundama White Beach
Golf`i nime all.
Lisaks golfituristide võõrustamisele, hakkasime kohe ka
propageerima golfimängu
Eestis – korraldama golfi
algkursusi ning golfivõistlusi. Oleme koduväljakuks
Valgeranna Golfiklubile, kes
ühendab peamiselt Pärnumaa
golfihuvilisi ning mille liikmeskond on aasta-aastalt järjest kasvanud.
Tänasel päeval on Eestis 7
täismõõtmetega golfiväljakut
ja nende kõigi hooldustase ja
kvaliteet on väga kõrge. Meil
on hea meel, et White Beach
Golf on mängijate poolt mitmel korral tunnistatud Eesti
parima hooldustasemega
golfiväljakuks. Meid külas-

Lavassaare raamatukogul
on uus perenaine – Riin
Kari-Umalas.
Soovime talle palju edu
töös ja uurime, mis oleks
tema põhiline esimene
sõnum nii endistele kui ka
uutele lugejatele.
Riin Kari-Umalas: Raamatukogu on koht, kust on
mugavalt võimalik saada
mõnusat ajaviidet pikkadeks
sügisõhtuteks. Uued raamatud saabuvad meile lausa
kaks korda kuus. Lugejaid
ootavad ka värsked ajakirjad ja ajalehed. Kuna ma ei
tunne veel kohalikku elanikkonda väga hästi, siis ei
oska ka kellelegi otse midagi
pakkuda. Võib-olla on mit-

WBG väljak. Foto: Viktor Tund

metel inimestel jäänud raamatukogust laenutamise
võimalus lihtsalt unarule või
pole seda veel tekkinudki?
Tasub märkida, et raamatukogul on olemas ka koduteeninduse võimalus, mis
mõeldud liikumisraskuste
ja -võimaluseta inimestele. Sellise vajaduse korral
tuleks endast märku anda.
Raamatukogu asub aadressil
Võidu 2, Lavassaare, Pärnu
linn, tel 446 3308.
Avatud: T 11.00-17.00;
K, N, R 12.00-18.00.
e-post: lavassaare@pkr.ee
Mõnusaid lugemiselamusi!
Sirje Suurevälja

WBG restoran. Foto Tiina Tammiste

tab igal hooajal (kui viimast
kahte covid-aastat mitte
arvestada) üle 5 tuhande golfituristi välisriikidest ja üle
3 tuhande eesti golfituristi
teistest maakondadest. Oleme
oluliseks turismi sihtkohaks
ja reisi eesmärgiks ning
anname sellega oma väikese
panuse ka kogu Pärnumaa
(ja ka Eesti) turismisektori
arengusse.
Ettetulnud raskused: Peab
tõdema, et väga palju suuri
ja esmapilgul ületamatuid
raskusi ette pole tulnud. Loomulikult on olnud keerulisi
aegu ja hetk, mil peab mõtlema, et kas ja kuidas edasi
minna ning milliseid otsuseid
vastu võtta.
Palju hullemad on aga sellised
olukorrad, kus sekkuvad sinu
enda tegevusest sõltumatud ja
ettearvamatud, kuid vägagi
suurt mõju avaldavad sündmused, mida juristid tavatsevad nimetada vääramatuks
jõuks.
Esimene selline oli 2005.
aasta jaanuaritorm, mis ujutas üle kogu väljaku, hävitas
enamuse murukattest ning
rikkus kogu vihmutuse juhtimissüsteemi. Sisuliselt tuli
kõik väljaku rajamisel tehtud
olulised külvitööd uuesti teha,
mis nõudis hulga aega ja suurt
rahalist kulu.
Teine selline saabus 2020.
aasta kevadel koos covid´iga.
Päevapealt olid piirid kinni ja
kogu maailm lukus. Enamus

välisbroneeringutest tühistati,
müügitulu langes aprillismais 90% ning kõige hullem
oli just teadmatus – mis saab
edasi, millal olukord taastub
ning kas meie reservidest
jätkub selle ajani. Õnneks oli
2020. aasta kevadel golf üks
väheseid spordialasid, millega tegelemine ei olnud piiratud ning paljud uued mängijad leidsid tee golfiväljakule.
Pärnu aktiivsete golfimängijate arv kasvas 2020-2021
54% ja meil on selle üle väga
hea meel. Ootame edasist
mängijate arvu suurenemist
just kohalike elanike hulgast,
kuna golf on selline spordiala, mida saab harrastada igas
vanuses. Samuti loodame, et
järgmiseks hooajaks on piiranguid reisimisel vähem ja
ka välisturistide arv hakkab
taas suurenema.
Edulugu: Suurim edulugu
on meie töötajad – alalistest
töötajates on valdav enamus
olnud meie meeskonnas
juba üle 10 aasta, mõned
isegi ettevõtte loomisest
alates. Neil kõigil on ääretu
kogemustepagas ja erialased
teadmised, mille tulemusena
olemegi saavutanud väljaku
hea taseme. Suvehooajal on
tööpäevad pikad ning töökaaslaste keskel oleme päevas
palju pikemat aega kui kodus
oma perega. Selle tulemusel
oleme üksteisega kokku kasvanud, üksteise kandilised
nurgad aastatega ümaraks

lihvinud ning pigem tunneme
ennast rohkem suure pere või
sõpruskonnana.
Tugev ja toetav meeskond
andis kindlustunde teha
2014. aastal suur investeering ja ehitada Valgeranda
uus klubimaja, kus saame
golfimängijatele pakkuda
oluliselt rohkem ja paremaid
teenuseid. Golfimängijate
käsutuses on riietusruumid,
saunad ja golfikaupade pood.
Suureks väljakutseks oli ka
klubimajas oma restorani
avamine 2015. aasta kevadel.
Restoran sai kiiresti populaarseks nii golfimängijate
kui ka tavakülastajate hulgas
ning juba 2016. aastal toimunud Pärnu Restoranide Nädalal osutusime Pärnu kõige
külastatumaks restoraniks.
Tulenevalt meie asukohast on
WBG restoran igapäevaselt
avatud ainult suveperioodil
(mai-september), muul ajal
töötame tellimuste peale ning
meie juures Valgerannas on
kõigil suurepärane võimalus
tähistada privaatselt ükskõik
millist elu olulist sündmust.
Tulevikuplaanid: Jätkame
seda, mida oleme seni teinud
ning püüame seda teha veelgi
paremini. Soovime veel rohkem populariseerida golfi
Eestis ja loodame, et golfimängijate arv suureneb igal
aastal. Usume, et meie tõeline
edulugu on veel kirjutamata.
Küsis Sirje Suurevälja,
vastas Vahur Tamm

Raamatusari “AUDRU LASTE
LOOMEVAKK” ootab järge!
Igaühel meist juhtub elus midagi vahvat, lõbusat ja
naljakat. On kätte jõudnud aeg need lood üles leida ja
varasalve koguda.
Kümme aastat tagasi alustasime Audru laste vahvate
muinaslugude ja muistendite kirjutamist ja illustreerimist. Sarja esimene oli raamat “Audru laste loomevakk.
Muinasjutud.” (2011) ja teine raamat “Audru laste loomevakk. Muistendid.” (2015).
Sarja kolmandasse raamatusse “Audru laste loomevakk. Pajatused ja naljandid” ootame Audru õpilaste toredaid ja lustakaid pajatusi või naljalugusid nii nende endi
kui pereliikmete elust. Sobivad nii lapsesuu ütlemised
kui vahvad seigad vanemate või vanavanemate elust.
Mõelge kas koolitunnis või kodus koos perega,
milliseid lugusid on tore teistega jagada ja raamatusse
talletada. Võistlusele oodatud tööde arv ei ole piiratud
– üks autor võib esitada mitu tööd. Oodatud on Audru
osavallas elavate kooliõpilaste lood, ka nende, kes õpivad
mujal koolides.
Kõikide välja valitud lugude illustreerimiseks kuulutame välja uue konkursi.
Lugude esitamise tähtaeg 15. detsember 2021.
Konkursside parimaid autasustatakse kevadisel tänupäeval.
Töö alla lisada:
Autori ees- ja perekonnanimi
Kool, klass, vanus
Juhendaja (õpetaja/lapsevanem)
Tööd saata aadressil hellekirsi@gmail.com.
Peakorraldajad Helle Kirsi, Ülle Vares,
Kersti Põllu, Jekaterina Eensalu
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Lindi külas saab harrastada discgolfi
Discgolf on sportmäng, mille
eesmärgiks on visata plastikust ketas spetsiaalsesse
korvi võimalikult väheste
visetega. Igal discgolfipargil on etteantud optimaalne
visete arv, millest vähem
viskeid teha on iga mängija eesmärk, kuid sellest
üle mängimine tekitab vaid
hasarti järgmine kord parem
tulemus saavutada.
Hea seltskonnaga ühiselt
veedetud aeg looduses on
kiire lendama ning aina kasvava harrastajate hulga tõttu
võib vabalt öelda, et tegemist
on meie uue rahvuspordiga,
mis on jõukohane igaühele.
Mõte Lindile vana koolimaja juurde oma kettagolfi
park rajada, sai alguse juba
möödunud aasta sügisel.
Oli vaid vaja kokku saada
pühendunud hulk inimesi,
kes kõik ühise eesmärgi
nimel töötaks ning teaks,
mida teha, et idee kõige
paremini realiseeruda saaks.
Tegus kamp sai ruttu kokku,
asja ärategemise soov meie
edasiviivaks jõuks, kuid
nagu iga projekti puhul,
on rahastuse küsimus alati
üks kõige olulisemaid. Et
oma eesmärkidele lähemale
jõuda, proovisime oma õnne
esmalt Pärnu linna kaasava

eelarve konkursil, mis meile
paraku rahalist toetust ei
toonud, kuid aitas meil oma
ideed reklaamida ning positiivne tagasiside lõppvoorus
žüriilt andis meile mõista,
et töötame õige asja nimel.
Seega ei lasknud me end sel
tagasilöögil liialt mõjutada.
Sügisel katsetasime veel
ning peale pikana näivat
ootust saime häid uudiseid,
et meie projektile paneb
rahaliselt õla alla Kohaliku
Omaalgatuse Programm
(KOP). Pikalt mõlgutatud
mõte luua discigolfirajad
Lindi vana koolimaja pargi
ja aasa aladele saigi reaalsuseks ning pargi valmimine oli siis vaid meie oma
tahtmise küsimus. Sellest ei
olnud meil hetkekski puudust! Lisaks olid meil abiks
tublid talgulised.
Ü he sko os eh it a si me
valmis lühikese, 9-rajalise
discgolfipargi, mis on jõukohane alustavale mängijale,
kuid pakub parasjagu pinget
ja väljakutset ka kogenud
mängijatele. Esimene rada
saab alguse vana koolimaja
palliplatsi kõrvalt ning kulgeb läbi vana kooliaia, viies
mängijad Lindi aasale ning
sealt ringiga tagasi kooli
juurde.

Õnnitleme
vastsündinuid!
NETELY TOMSON
SIRELIN KRONBERGS

15.09.2021
22.09.2021

Foto: Eike Põldeots

Lindi Discgolfipargi pidulik ja kauaoodatud avamine
toimus 25. septembril ning
kohale olid kutsutud kõik
meie sõbrad ja toetajad, kes
aitasid jõu ja nõuga. Lindi
Discgolf ipargi tegemistel saab silma peal hoida

Facebookis aadressil www.
facebook.com/lindidiscgolfipark.
Kettad kotti, sõbrad kaasa
ning rajal näeme!
Eike Põldeots

KIRIKUTEATED
Uruste Issanda
Taevaminemise kirikus
toimub laupäeval 06.11.2021
kell 10.00 liturgia.Üldine
hingepalve.
Jõõpre Püha Suurkannataja
Georgiuse kirikus toimub
pühapäeval 07.11.2021
kell 10.00 liturgia. Üldine
hingepalve.
Info telefonidel: Preester Agaton
Paalberg 5384 1350,
Helju Holm 5196 8992
Olete oodatud.
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