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27. jaanuaril toimus Jõõpre 
rahvamajas Audru osavalla 
kultuuri- ja sporditegijate tä-
nuõhtu. Tänatud said kultuuri 
viljelevad ringijuhid, külaselt-
sid, muuseumid, raamatukogud 
ning kultuuri-ja spordiürituste 
korraldamisega silma paistnud 
tegijad.

Pidulikku meeleolu lõid 
puhkpillikvartett Brassical, 
tantsutrupp Celavy, ansambel 
S.E.K.S, plaate keerutas Ur-
mas Lass ning silmailu pakkus 
maailmameister fitnessis Oleg 
Anissimov. Rahvakultuuri lip-
pu hoidsid kõrgel rahvatantsijad 
Lätist ja Viimsist ning meie enda 
Hallid Sõnnid ja Jõõpre neiud. 

Parimate sportlaste nimekiri 
sai ka päris pikk ja uhke. Au-
hinnad andis üle Audru osaval-
lakeskuse juhataja Priit Annus.

Parima noorsportlase (neiu) 
nominendid olid: 

sõudja Kristel Gustavson
judokas Merit Tarkus
squashimängija Evelin Mälk
Parim noorsportlane (neiu) on 

üks ütlemata edukas kergejõus-
tiklane. Tema 2017. aasta saavu-
tuste nimekiri on väga pikk ja 
iga saavutuse taga on valdavalt 
1. või 2. koht.

2017. aasta parim noor
sportlane (neiu) on Carlyn 
Pukk.

Parim noorsportlane (noor
mees)

Ta on kindlasti tõsine tulevi-
kulootus judo-maailmas. Tal on 
ette näidata vaid 1.-3. koha me-
dalid nii Eesti Meistrivõistlus-
telt, Judoklubi karikavõistlustelt, 
Läti lahtistelt meistrivõistlustelt 
ja ka Baltic Sea Cupilt. 

2017. aasta parim noor
sportlane (noormees) on Egert
Ervin Messek.

Parim naissportlane
Ei ole vist väga palju spor-

dialasid, millega see naine hak-

kama ei saaks. Kus aga on vaja 
Audru au kaitsta, on tema alati 
kohal, olgu see siis sõudmine, 
kergejõustik või võrkpall. 

2017. aasta Audru parim 
naissportlane on Koidu Kil
ling.

Parim meessportlane
Ta on pärit tõenäoliselt suu-

rimast jooksjate perest Audru 
vallas. Tal on 5 õde-venda, kes 
kõik on tegelenud või tegelevad 
jooksmisega. Möödunud aastast 
on tal ette näidata hulgaliselt 
häid tulemusi erinevatelt jook-
suvõistlustelt, saavutades Jaan-
soni 2 silla jooksul üldarvestuses 
16. koha, Pärnu Rannajooksul 
4. koha ja võites meie kohalikul 
jooksu „tähtvõistlusel“ – Aud-
ru 2 silla jooksul üldarvestuses 
esikoha. 

2017. aasta Audru parim 
mees sportlane on Vahur Mäe.

Parim veteransportlane
Ta on edukalt esindanud Aud-

ru valda nii Pärnumaa Suvemän-
gudel kui ka Rannamängudel 
ning täiendanud oma medali-
tekogu just kergejõustiku alal.

2017. aasta Audru parim 
veteransportlane on Aire Lü
nekund.

Aasta üllataja
Ta on noor neiu, kes on just 

möödunud aastal saavutanud 
väga häid tulemusi mitmevõist-
luses, võites 10-11-aastaste va-
nuseklassis Fred Kudu mäles-
tusvõistlustel mitmevõistluses 
I koha ja Peeter Kirti mäles-
tusvõistlustel mitmevõistluses 
I koha ning osalenud edukalt 
ka TV 10 Olümpiastarti sarjas. 
2017. aasta Audru üllataja 
spordis on Viola Hambidge.

Aasta võistkond
See „võistkond“ on üles näi-

danud sportlikku vastupidavust 
ja meeskonnavaimu, luues tuju 
erinevatel Audru vallas toimu-
nud spordiüritustel (külmas 
– Audru Sildade jooks, palavu-
ses – Pärnumaa Suvemängud, 
vihmas – Pärnumaa jalgrattaretk 
jne). 2017. aasta Audru parim 
võistkond on Pasunakoor Õnn 
Tuli Õuele.

Parim treener
Ta treenib meie parimate 

sportlaste nominente, tema käe 
all treenivad vist enamus Audru 
noori ja lapsi ka lasteaedades. 
Ta teeb oma tööd tõelise pühen-

dumisega ja seda on ilmselgelt 
märgatud.

2017. aasta Audru parim 
treener on Kristjan Hendrik
son.

Aasta spordielu toetaja
See Papsaare külas asuv 

autospordiklubi on meie spor-
diellu panustanud juba 25 aas-
tat ja seda mitte ainult Audru 
valla, vaid kogu Pärnumaa ja 
Eesti autospordi arendamisse, 
korraldades 1992. aastast alates 
Superkrossi karikavõistluste sar-
ja. Sama sari on olnud ka üks 
tõukeandjaid Audru ringraja 
sünnile. Vallaelanikele on aga 
see autospordiklubi eriti rõõmu 
valmistanud tõsisematel talve-
del, rajades Valgeranna merejää-
le jääraja, kus igaühel on olnud 
võimalus oma sõiduoskused 
proovile panna. 

2017. aasta Audru spordielu 
toetaja on MTÜ Erki Sport.

Carlyn Pukk Aire Lünekund, Viola Hambidge, Egert-Ervin Messeki isa, 
Erki Sport esindaja ning Audru osavallakeskuse juhataja 
Priit Annus

Audru osavalla vapimärk omistatakse Harri Lellele
Harri Lelle töötas Audru Koolis kehali-
se kasvatuse õpetajana oma töökarjääri 
algusest – 1975. aastast alates. Läbi aas-
takümnete oli ta üks Audru valla spor-
dielu eestvedajaid ja traditsiooniliste 
spordivõistluste algataja ning läbiviija 
(Audru võrkpalliturniir, Audru korv-
palliturniir, erinevad jooksuvõistlused, 
sportlaste tänuõhtud jne). 

1994-2006 oli H. Lelle Audru valla 
spordiklubi president. Selles ametis sai 
välja töötatud ja ellu rakendatud Audru 
valla spordielu sümboolika (vimplid, 
diplomid jne). Ta korraldas vallas iga-
aastaselt turniire võrkpallis, jalgpallis, 
korvpallis, saalihokis, suusatamises, 
ujumises, males ja lauatennises.

H. Lelle eestvedamisel ja motiveeri-
mise tagajärjel moodustus Audru vallas 
erinenevate spordialade aktiiv, kellega 
koostöös said moodustatud võistkonnad 
osalemaks erinevatel spordivõistlustel, 
et esindada koduvalda (Rannamängud, 
Valdade suvemängud, Vabariigi valda-
de suve- ja talimängud). H. Lelle init-
siatiivil leiti võimalused ka sportlaste 
motiveerimiseks ja nende premeerimi-
seks, mis aitas jõudsalt kaasa kõrgetele 
kohtadele jõudmisele nii maakonnas kui 
ka vabariiklikul tasemel. Audru valla 
spordiklubi oli H.Lelle juhtimisel üks 
tegusamaid spordiklubisid Pärnumaal. 

Õpetajana oli H. Lelle oma õpilastele 
ja erialale pühendunud, distsiplineeri-
tud ning koolile ning vallale lojaalne 
pedagoog.

Väljaspool tunde viis õpetaja H. Lel-
le läbi treeningtunde ning osales kooli 
võistkondadega erinevatel võistlustel nii 
vallas, maakonnas, kui ka vabariigis, 
kus igal õppeaastal võideti traditsioo-
niliselt palju auhinnalisi kohti. 

H. Lelle pööras suurt tähelepanu ka 
enesearendusele. Ta osales aktiivselt 

täienduskoolitustel ja rakendas uusi 
võtteid ja metoodikaid koheselt ka oma 
ainetundides.

Samas leidis õpetaja Lelle aega ka 
ise aktiivselt spordiga tegelemiseks, 
osaledes mitmetel võrkpalliturniiri-
del, seda ka vabariiklikul tasemel ja 
turniiridel välismaal. 

Käesoleval ajal tegeleb H. Lelle 
Audru valla spordielu materjalide süste-
matiseerimise ja arhiveerimisega, tehes 
koostööd Audru Muuseumiga.

Audru osavalla tublid kultuuritegijad ja parimad sportlased 2017

Kultuuriasutuste esindajad ja abilised Katrin Zagorski, Pil-
le Ristimets, Aivar Tamm, Helgi Roots, Marju Maiste ning 
Priit Annus

Külaseltside esindajad Mati Sutt, Aili Elend, Viktooria 
Hrabrova, Kirsi Talu perenaine Helle Kirsi ning Priit Annus

Ringijuhid Aili Elend, Anu 
Kurm, Signe Pae, Annely 

Kuningas, Teet Killing, 
Clelia Madi, Maie Kalbus, 

Jekaterina Põldots ning 
Priit Annus

Me tähistame sel pakaselisel kuul Eesti 
Vabariigi suurt juubelit. Meie väike riik 
on jõudnud väga soliidsesse ikka, sest 
100 on kahtlemata väga väärikas number 
ühe riigi kohta. Sünnipäeva puhul tehakse 
kingitusi ja Eesti riigile on juubeliks kogu 
rahvas neid ka hulgaliselt teinud. Ka meie 
kogukond on andnud panuse Eestile kingituste tegemi-
seks – Valgeranda on kerkinud Armastuse ausammas, 
Audrus on peatselt valmimas uus laululava ja Aruvälja 
küla ilmestab uus hoone, mis on kõik väga väärikad 
kingitused kohalikult kogukonnalt meie riigile. Peame 
siis üheskoos Eesti sünnipäeva ja teeme selle endale 
eriliseks. Unustame selleks pidupäevaks kurtmise ja 
mõtleme ning räägime sellest, mis meil on hästi. Eesti 
on meie armas väike oma riik ja siin on ilus elada. 

Head Vabariigi aastapäeva ja Elagu Eesti!

Audru osavallakogu esimees  
Jaanus Põldmaa

Audru osavallakeskuse juhataja 
Priit Annus
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Planeeringud
P ä r n u  L i n n a v a l i t s u s e 
12.02.2018 korraldusega nr 
160 kehtestati Audru alevikus 
Tõstamaa mnt 8 kinnistu 
detailplaneering (suurusega 
1,29 ha, katastriüksuse tun-
nus on 15904:003:0634). De-
tailplaneeringuga on lubatud 
muuta hoonestatud elamumaa 
sihtotstarve kuni 45 % ulatu-

ses tootmismaaks, olemasoleva 
kasvuhoone kasutusotstarve 
määrata tootmishooneks ja 
anda ehitusõigus ühele kasvu-
hoone. Mõlemas kasvuhoones 
on kavandatud taimede kasva-
tus. Detailplaneeringu kehtes-
tamise otsusele on avalik juur-
depääs Pärnu linna veebilehel 
www.parnu.ee. (KH)

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu 
(PLPK) avab LEADER TAOTLUS
VOORU 
19.03.18 kell 8:00 - 23.03.18 kell 16:00. 
LEADER projektitoetust saa-
vad taotleda haldusreformi 
eelselt PLPK tegevuspiirkonda 
kuulunud KOV-id (sh nende õi-
gusjärglased) ja vähemalt kuus 
kuud PLPK tegevuspiirkonnas 
tegutsenud MTÜ-d, SA-d, 
mikroettevõtjad. 

PLPK LEADER tegevus-
piirkond on endised Audru, 
Häädemeeste, Kihnu, Koon-
ga, Saarde, Sauga, Tahkuran-
na, Tõstamaa ja Varbla valla 
territooriumid.

Projektitaotleja peab UUE 
e-pria www.pria.ee kaudu pro-
jektitoetuse taotluse esitami-
sel kinni pidama taotlusvooru 
tähtaegadest, kellaaegadest ja 
esitama KÕIK nõutavad doku-
mendid. 

Palume tutvuda PRIA ko-
dulehel LEADER meetme ja 
PLPK kodulehel  www.plp.ee 
menüüs > projektitaotlejale 
PLPK meetmetega, sh PLPK 
poolt nõutavate lisadokumen-
tidega (vt meetmelehel lg 5). 

PLPK INFOPÄEVAD 
projektitoetuse taotlejatele 
toimuvad: 

Tahku Tares (Häädemees-
te, Tahkuranna piirkond) kol-
mapäeval, 13.02.2018 algusega 
kell 17.00 

KilingiNõmme Klubis 
(Saarde piirkond) teisipäeval, 
14.02.2018 algusega kell 17.00

Tõstamaa rahvamajas 
(Tõstamaa, Varbla piirkond) 
esmaspäeval, 19.02.2018 al-
gusega kell 17.00

Kihnu rahvamajas teisi-

päeval, 20.02.2018 algusega 
kell 11.00 

Audru Koolis PLPK bü
roos (Sauga, Audru, Koon-
ga  piirkond) teisipäeval, 
20.02.2018 algusega kell 18.00

NB! Iga huviline võib va
lida infopäeval osalemiseks 
sobiva aja ja koha. Lisaks 
nõustamise võimalus PLPK 
büroos tööpäeviti kokkulep
pel.

Leader projektitoetust saab 
taotleda järgmistest PLPK 
meetmetest:

MEEDE 1 Ettevõtluse 
arendamine ja mitmekesis
tamine 

Taotlejaks saavad olla 
KOV-d, vähemalt kuus kuud 
tegevuspiirkonnas tegutsevad 
ettevõtjad, ettevõtjate MTÜ-d 
(üle 50% ettevõtjad).

Maksimaalne toetus 50 
000 eurot, toetus kuni 60%, 
omaosalus vähemalt 40%.

MEEDE 2 Aktiivne ko
gukond

Taotlejaks saavad olla 
KOV-d, vähemalt kuus kuud 
tegevuspiirkonnas tegutsevad 
MTÜ-d, SA-d.

Maksimaalne toetus 30 000 
eurot.

Toetus kuni 90% (taristul 
kuni 60%), omaosalus vähe-
malt 10% (taristul vähemalt 
40%).

Lisainfo tel +372 433 1053 
ja +372 509 2261 või plppar
nu@gmail.com

LUMETÕRJE talvel Audru 
osavallas

Aastatel 2015–2018 teostavad 
osavalla teedel ja tänavatel 
lumetõrjet riigihanke võitnud 
ettevõtjad. 

I piirkond: Soeva, Ahaste, 
Aruvälja küla teed – Põhara 
Agro OÜ, tel. 506 2246 

II piirkond: Kärbu, Põhara, 
Liiva küla teed ja Audru kooli 
territoorium – Põhara Agro 
OÜ, tel. 506 2246 

III piirkond: Tiigi, Muti, Re-
base elamupiirkonna teed ja tä-
navad ning Põldeotsa küla teed 
– Manitec OÜ, tel. 5358 6570.

IV piirkond: Jõõpre, Oara, 
Malda küla teed ja parklad – 
OÜ Mütsi talu, tel. 5664 5613. 

V piirkond: Ridalepa, Saari 
Oara, Malda küla teed ja park-
lad – OÜ Mütsi talu, tel. 562 
2091. 

VI piirkond: Kõima, Kab-
riste, Saulepa, Lindi (kuni 
Aiandi teeni) ja Tuuraste küla 
teed – Sven Ende FIE, tel. 5668 
3451. 

VII piirkond: Lindi küla 
(alates Aiandi teest Sarvi tee-
ni)– Põhara Agro OÜ, tel. 506 
2246. 

VIII piirkond: Liu, Marksa 
küla teed (kuni Sarvi teeni) – 

OÜ Põldeotsa, tel. 522 0315. 
IX pii rkond: Eassalu, 

Soomra, Kihlepa küla teed 
(kuni Tõstamaa mnt.-ni)– Otsa 
– Marja OÜ, tel. 5650 7474. 

X piirkond: Papsaare, Val-
geranna ning osaliselt Lem-
metsa küla teed ja tänavad – 
Audru Mõis OÜ, tel. 503 6321; 
554 4771. 

XI piirkond: Audru alevi-
ku teed, tänavad, ning osaliselt 
Lemmetsa küla teed – Nurme 
Teedeehitus OÜ, tel. 502 9845. 

XII piirkond: Nurme, Til-
ga, Kiltre tee, Elutee, Põllu , 
Elise, Käreda, Kadaka, Tiido, 
Doberani tee ja Valgeranna al-
lee – Nurme Teedeehitus OÜ, 
tel. 502 9845. 

XIII piirkond: Papsaare 
küla, Audru aleviku kõnniteed 
ja parklad – Nurme Teedeehi-
tus OÜ, tel. 502 9845. 

XIV piirkond: Lavassaare 
aleviku teed, tänavad , kõnni-
teed ja parklad – Lavassaare 
Kommunaal OÜ, tel. 524 0857. 

Lumetõrje kontakt, Pärnu 
linnavalitsuse haldusspetsialist 
Vahur Kobolt, tel. 504 9564. 
(KH)

Ohutuse tagamiseks tuleb lumi ja jää ehitiste katustelt  
õigeaegselt eemaldada

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) 
tuletab ehitiste omanikele meel-
de, et ohutuse tagamiseks tuleb 
lumeperioodil jälgida katusele 
kogunenud lund ja jääd ning see 
õigeaegselt eemaldada. Katuse-
le kogunenud lumi ja jää võivad 
kukkuda üle räästaserva ning 
põhjustada ohtu inimestele ja 
varale, lisaks võib liigne lume-
koormus katusel olla ohuks hoo-
ne konstruktsioonidele. Kui on 
tekkinud olukord, kus jää ja lumi 
hakkavad katuselt liikuma ning 
seda ei ole jõutud eemaldada, 
tuleb ala piirata ning takistada 
inimeste sattumine sinna kuni 
ohu eemaldamiseni. 

Liigne lumekoormus ohustab 
kõige enam teras- ja puitkonst-
ruktsioonidega kergehitisi või 
ehitiste osasid (varjualused, 
varikatused, karniisid), lameda 
katusega või väikese katusekal-
dega ehitisi (bensiinijaamad, 
spordirajatised, angaarid, esta-
kaadid) ning vanemaid amor-
tiseerunud ehitisi. Lisaks tuleb 
vältida lume ja jää kogunemist 
katuse räästarennidesse ning 
sadevee äravoolutorudesse ja 
-lehtritesse, kuna see võib kah-
justada sadeveesüsteeme ning 
takistada katuselt lumesulamise 
vee ärajuhtimist. 

Lumekoormuse hindamisel 
tuleb silmas pidada, et seisnud 
ning märgunud lume kaal on 
tunduvalt suurem värske lume-
kihi kaalust. Arvestama peab 
ka hoonele projekteerimisel ette 
nähtud võimalikest lisakoormus-
test.

Lume ja jää koristamisel tuleb 
järgida järgmisi nõudeid:

• eelnevalt hinnata, kas katu-
selt lume lükkamiseks on möö-
dapääsmatu minna katusele või 
saab lume ära koristada katusele 
minemata, näiteks redeli või tõs-
tuki abil;

• enne katusele minekut teha 
kindlaks, kas katusel on ette 
nähtud kohad, kus liikuda ning 
fikseerida kohad, kus on oht 
katusest läbi kukkuda (näiteks 
katuseaknad ja haprad katuse-
kattematerjalid, mis ei talu ini-
mese raskust);

• katusel liikumisel tuleb ka-
sutada turvavarustust ning end 
kindlalt konstruktsiooni külge 
kinnitada;

• juhul kui hoone omanikul 
puudub nõuetekohane turvava-
rustus ja muud tööohutuse ta-
gamiseks vajalikud vahendid, 
siis on soovitav tellida katuse 
lumekoristustööd sellele spet-
sialiseerunud ettevõttelt;

• katusele minnes arvestada 
ilmastikutingimustega, sest jää, 
tugev lumesadu ja tuul võivad 
alla kukkumise riski oluliselt 
suurendada

• lund ei tohi visata hoone 
kõrgemalt osalt madalamale osa-
le, kuna nii võib tekkida liigne 
koormus hoone madalamale osa-
le ning põhjustada selle varingut;

• võimaluse korral paigaldada 
katuse servadesse ajutised, pii-
sava tugevusega piirded; 

• kui lund visatakse inimeste 
ja sõidukite liikumistsooni, tuleb 
see tööde teostamise ajaks piira-
ta ohutuslintidega (pärast tööde 
lõpetamist tuleb ohutuslindid 
eemaldada);

• tööde tegemisel ei tohi vi-
sata töövahendeid katuselt alla;

• ohutuks liikumiseks on 
soovitav paigaldada katusele 
katusesillad ja -redelid;

• lume ja jää katuselt varise-
mise takistamiseks tuleb katuse-
le paigaldada lumetõke;

• lume ja jää sulatamisel väl-
tida keemilisi aineid ja tehnoloo-
giaid, mis võivad kahjustada ka-
tust või sadeveesüsteeme, samuti 
vältida jää lõhkumisel teravaid 
esemeid, mis võivad katusekatet 
vigastada;

• lume ja jää mehaanilisel 

eemaldamisel kasutada õigeid 
vahendeid, et vältida külmaga 
rabedaks muutunud katuse või 
selle katte lõhkumist.

Ehitise ohutuse eest vastutab 
omanik. Hoone puhul, kus on 
moodustatud korteriomandid, 
vastutavad korteriomanikud 
ühiselt. Ehitusseadustiku koha-
selt peab ehitis olema ehitatud 
ja hooldatud selliselt, et see ei 
põhjusta ohtu inimesele, vara-
le või keskkonnale ning ehitis 
peab olema mehaaniliselt vas-
tupidav ja stabiilne, sealhulgas 
pidama vastu ka lumekoormu-
sele. Ehitise omanik on kohus-
tatud tagama ehitise korrashoiu 
ja kasutamise ohutuse. Ehitise 
omaniku kohustuste eiramisel 
võib füüsilist isikut karistada 
rahatrahviga kuni 300 trahvi-
ühikut ja juriidilist isikut kuni 
32 000 eurot. Varalise kahju 
tekkimisel vastutab omanik 
tsiviilkorras, teisele inimesele 
tervisekahjustuse põhjustamisel 
võib järgneda omaniku vastutus 
karistusseadustiku alusel.

Ehitiste ohutuse tagamist 
kontrollivad kohalikud omava-
litsused ja TJA.

Anu Võlma
Tehnilise Järelevalve Amet

Audru osavallakeskus
Pärna allee 7, 88301 Audru alevik, Pärnu linn

444 8171  |  linnavalitsus@parnu.ee |  http://www.audru.ee/
Lahtiolekuajad: E, T, K, N: 8.00-17.00; R: 8.00-16.00; lõuna 12.00-13.00

Nimi Ametikoht Vastuvõtuaeg ja teeninduspiirkond peale Audru Telefon e-post
Priit Annus Osavallakeskuse juhataja 444 8170 priit.annus@parnu.ee
Maigi Reepalu Infospetsialist-registripidaja   444 8171 maigi.reepalu@parnu.ee
Karene Lainela
 

Sotsiaalkonsultant  Audru E,T 8.30-12 N 8.30-12 ja 14-17 
Lavassaares vastuvõtt 1 kord kuus 
Audru osavald, va Kabriste, Lindi, Marksa ja Liu külad, keda 
teenindab Tõstamaa osavallakeskus

444 8176 karene.lainela@parnu.ee
 

Sirje Järvet Lastekaitsespetsialist Audru E,T 8.30-12 N 8.30-12 ja 14-17 444 8172 sirje.jarvet@parnu.ee
Katrin Zagorski Noorsootöötaja   5326 7170 katrin.zagorski@parnu.ee

Merle Mõttus Planeeringute spetsialist  Audru T 9-12 N 13 -17
Tõstamaa - vastuvõtt Audrus

444 8173 merle.mottus@parnu.ee

Mairi Õismets Ehitusspetsialist  Audru T 9-12 N 13 -17
Tõstamaa -vastuvõtt vajadusel reede 9-12 

444 8175 mairi.oismets@parnu.ee

Liivia Äke Maa spetsialist  Audru T 9-12 N 13 -17 
Tõstamaa - vastuvõtt kokkuleppel

444 8174 liivia.ake@parnu.ee

Piret Mäestu Keskkonna ja heakorra spetsialist   5450 2523 piret.maestu@parnu.ee
Ülle Kaljumäe Juhtivraamatupidaja   444 8178 ulle.kaljumae@parnu.ee

Audru osavallakeskuse teeninduse ajad

ARNO valib Audru osavalla lastele kooli
Pärnu haridusteenuste halda
mise süsteem ARNO paigutab 
lapsed koolidesse vastavalt elu
kohalähedusele

ARNO on seotud Eesti Hari-
duse Infosüsteemi ja Rahvasti-
kuregistriga, seega kõik andmed, 
mis sisestatakse ARNO-sse, 
lähevad ka automaatselt Ees-
ti Hariduse Infosüsteemi ning 
see muudab nii andmevahetuse 
riigi süsteemidega kui elukoha-
andmete kontrollimise tunduvalt 
lihtsamakas. Pärnu linnavalitsuse 
haridusosakonna haridusnõuniku 
Katrin Markii sõnade kohaselt 
määrab süsteem haridustee alus-
tamiseks lapsele kodulähedasei-
ma kooli. ARNO määrab lapsele 
kooli vastavalt tema elukohale 
(kauguselt lähimasse kooli) au-
tomaatselt ning vanematel eraldi 
I klassi minekuks avaldust esita-
da ei tule. Elukohajärgsed koolid 
avaldatakse ARNO-s 20. märtsil. 
Kui vanemale on koolikoht sobiv, 
siis saab vanem oma koolikoha 
ARNO-s kinnitada. Kui kohtade 
arv lähimas koolis on täis saanud, 
määratakse lapsele kauguselt 
järgmine kool. Juba koolis ees 
käiva õe või venna järgi ARNO 
kohti ei määra. Kui  määratud 
kool ei ole õe ja vennaga sama 
kool ja vanem soovib määratud 
kooli muuta, et õed ja vennad 
saaksid ühes koolis õppida, tuleb 
vanemal ARNO keskkonnas teha 
taotlus määratud kooli muutmi-

seks. Taotlused vaatab läbi ko-
misjon peale taotluste esitamise 
lõppu 10. aprillil ja hiljemalt 1. 
maiks on kõikidele lastele kool 
kinnitatud.

Esimesse klassi astujate kooli
koht tuleb ARNOs digitaalselt 
kinnitada

Esimese klassi lastevanema-
tele on oluline teada, et ARNO 
määrab lastele küll automaatselt 
kooli, kuid neile määratud koo-
likoht tuleb lapsevanemal elekt-
rooniliselt kinnitada. 20. märt
sist avaldatakse esimesse klassi 
minejate koolikohad vastavalt 
sissekirjutusele ja ka kodukooli 
poolt saadud infole. I klass mää
ratakse lastele sünnivahemiku
ga 01.10.201030.09.2011. Juhul, 
kui lapsevanem soovib määratud 
koolikohta mõnel olulisel põh-
jusel muuta, tuleb teha ARNO 
süsteemis eraldi avaldus. Süs-
teem on ka selle lihtsaks teinud, 
pakkudes muutmise põhjusedki 
rippmenüüst valimiseks. Katrin 
Markii sõnul võib avaldusi teha 
loomulikult igaüks, kuid kooli 
saab muuta vaid siis, kui soovi-
tud koolis on vabu kohti.

Peale neljanda klassi või alg
kooli lõpetamist võib teha uue 
kooli valiku kohe peale kooli
aasta lõppemist

Neljandate klasside lõpetajate 
vanemad, kelle lapsed peavad või 

soovivad kooli muuta, esitavad 
eraldi avalduse kohe peale koo-
liaasta lõppu. Kui mõnes kindla 
valikuga koolis kohti ei ole, siis 
suunatakse laps edasi õppima 
kodulähedasse kooli. Peale nel-
jandat klassi erakoolidesse suun-
dujad peavad tegema samuti aval-
duse läbi ARNO, kuid olema ka 
kursis kooli enda sisseastumise 
nõudmistega ja tingimustega. 

Ettenähtust varem kooli mine
jad peavad teavitama linnava
litsust 5. märtsiks

Lapsevanemad, kes soovi-
vad panna lapse varem kooli, 
peavad teavitama oma soovist 
linnavalitsuse haridusosakon-
da. Varem kooli mineva lapse 
avaldusele tuleb lisada lasteaia 
kinnitus, milles kinnitatakse 
lapse kooliküpsust. Selle tõendi 
alusel lülitatakse laps koolimi-

nejate nimekirja. Vastav info 
tuleks edastada linnavalitsuse-
le enne 5. märtsi. Samasugune 
protseduur tuleks läbida juhul, 
kui soovitakse taotleda koolipi-
kendust. Juhul, kui lasteaed ja 
lapsevanem jäävad eriarvamusele 
lapse kooliküpsuse suhtes, tuleb 
pöörduda Rajaleidja keskusesse, 
saavutamaks konsensus. 

ARNOsse saab lapsevanem 
siseneda ID-kaardiga või mobiil-
ID kasutades. Vanem näeb ainult 
oma lapse või laste andmeid. 
Kõik oluline info on olemas ka 
Pärnu linnavalitsuse kodulehe-
küljel, kuid haridusnõunik kin-
nitas üle, et kõikidele küsimus-
tele vastatakse ning probleeme 
püütakse lahendada. Samuti võib 
esitada tekkinud küsimusi ka otse 
aadressile arnoinfo@lv.parnu.ee.

Maris Moorits

Olulised kuupäevad

5. märts   lõppeb ülelinnalistesse koolidesse vastuvõtt
10. märts   alustatakse elukohajärgsete põhikoolide määramist (aluseks 

elukohaandmed rahvastikuregistris 10. märtsi seisuga)
20. märts   avalikustatakse ARNO-s lapsele määratud elukohajärgne kool 
20. märts - 10. aprill saab esitada elukohajärgse kooli muutmise taotlusi (otsusest 

antakse vanematele teada hiljemalt 30. aprillil)
1. mai 
 
 

kõikidele lastele on kool määratud 
algab pärast 1. maid esitatud taotluste läbivaatamine ja koolide 
määramine 
algab taotluste vastuvõtt Pärnu linna kooli õppima asumiseks 
vanematelt, kelle laps ei ole Pärnu linna elanik 
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Ajaratta lood

mida Eesti Maapäeva Vanemate Nõu-
kogu 21. veebruaril 1918. a välja and-
nud ja milles Eestimaa iseseisvaks 
demokraatliseks vabariigiks välja kuu-
lutatakse, kuulutati Pärnus laupäeval, 
23. veebruaril, kell 8 õhtul „Endla“ ees 
pidulikult välja.

Et küll väljakuulutamisest paar 
tundi enne seda teada sai anda, siiski 
oli rahvast õige rohkesti kokku tulnud.

Manifesti luges Eesti maapäeva saa-
dik Hugo Kuusner Endla palkoni päält 
tõrvikute valgusel ette. Selle pääle laul-
di Pärnu Eesti pataljoni muusikakoori 
saatel „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“ ja 
hüüti vaimustatult hurra.

Eesti sõjaväelased lasksid Eesti 

vabariigi tervituseks aupaukusi, mil-
le peale palkonil auavalduseks Eesti 
lippu lehvitati.

Paljudel inimestel olid silmis rõõ-
mupisarad.

Vaimustus linnas kestis hilja ööni 
ja järgmisel päeval edasi.

Järgmisel päeval, pühapäeval, 24. 
veebruaril pandi Pärnus kell 12 lõu-
nal suur meeleavaldus rongkäiguga 
toime.

Rahvast kogus Endla ette määrattu 
suurel arvul kokku. Endla palkonile 
peeti sütitavaid tervituskõnesi, millelt 
osavõtjate poolt vaimustatud „hurra“ 
hüüded järgnesid ja Eesti pataljoni 
muusikakoori saatel lauldi mitu korda 

„Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“. Niisama 
mängis muusikakoor ka suure vaimus-
tusega mitu korda porilaste marssi.

Endla eest läks rongkäik – ees ot-
sas Eesti pataljon muusikakooriga, siis 
Pärnu koolide õpilased, Pärnu seltsid, 
posti-telegrafi ametnikud, tuletõrjujad, 
miilitsa, vabamiilitsa jne. – lippudega 
linnavalitsuse maja ette, kus linnapää  
asemik ja maapäeva saadik rongkäiku 
tervitasid.

Säält tuldi jälle „Endla“ juurde ta-
gasi, kus tervituskõnesid peeti.

Postimees (Pärnu: 1905 – 1930) 
27. veebruar 1918 nr.21

Kirjaviis muutmata

Ta vana ja viisakas mees
Sellise meeleoluka algusega oli Aud-
ru Muuseumi hubasesse tuppa üritust 
toetama tulnud Kirsi laulev meespere. 
Toimus Helle Kirsi ja Pusa uue raamatu 
„Viisakas mees” esitlus.

Autorid juhivad lustlike värsiridade 
ja piltidega tähelepanu ühele kaduma 
kippuvale väärtusele – viisakusele ning 
mõtted on kogutud just meid ümbritse-
vast maailmast. Huvitavate nüanssidega 
teos paneb kohati naerma, siis jälle enda 
ümber ja enda sisse vaatama.

Kohaletulnud said pisut piiluda ka 
järgmiste ühistegemiste telgitagustesse.

Piret Bergmanni ja Jõõpre Kooli 
õpetaja järjekordset koostööd tuldi 
kaema Lavassaarest Pärnuni.

Muuseumi juhataja, mitmekülgsete 
huvidega daam Helgi Roots oli rõõmus, 
et Audru piirkond on õnnelik, et siin 
elab palju andekaid ja värvikaid ini-
mesi. Meenutusi jagasid ja hea sõnaga 
pidasid autorit meeles Helle sõbrad, 

kolleegid, endised õpetajad ja kunagise 
klassivenna ema Dora Kesper.

Humoorikas „käsiraamat” viisaku-
sest sobib kingituseks nii suurtele kui 
väikestele meestele. Head nautimisrõõ-
mu ja kummardus loojatele!

Ülle Varik

Audru Koolis toimus loodus ja reaalainete nädal
22.-26. jaanuar oli koolinädal Audru 
Koolis teistest veidi erinev. Tavapära-
se koolikella asemel võis terve nädal 
kuulata erinevat linnulaulu. Tundi ja 
tunnist välja juhatasid nii sookured, 
metsvint kui ka laulurästas. 

Nädala esimesel päeval külastas 
kooli Valeri Kravets Eesti Lennuaka-
deemiast ja rääkis 9-ndatele klassidele 
füüsikatunnis infotehnoloogiast täna-
päevases lennuliikluses. 9.b klassi õpi-
lastel oli pärast seda võimalik osaleda 
töötoas tarkvaralise raadio teemal. 5.-6. 
klassid said osa aju eksitavatest must-
kunstitrikkidest. Margaret Lankots 
rääkis 6.b klassi matemaatikatunnis 
rahast ja selle kogumisest. Ettevõtja 
ja Noored Olümpiale eestvedaja Paavo 
Pauklin jagas 9.b klassile nippe, kuidas 
saada edukaks. 

8.-9. klassi ainehuvilistel oli nelja-
päeval võimalik osaleda õppeprogrami-
des Pernova Loodusmajas. Üheksandi-
kud said teadmisi tähistaeva liikuvatest 
objektidest ja kaheksandikud uurisid 
laboris erinevaid metalle. Õpilastele 
jagus avastamisrõõmu ja põnevust 
piisavalt.

Nädal lõppes Audru Kooli meist-

rivõistlustega 3-ga jaguvuses. Igast 
klassist sai osaleda kaks õpilast ja 
meistritiitli koos karikaga viis koju 5. 
klassi õpilane Günther Andreas Vaaro.

Kõigil klassidel oli kogu nädala 
jooksul võimalik vastata kooliraadiost 
kõlavatele päevaküsimustele ning osa-
leda pildijahis. Põnevust jagus nädala 
lõpuni, kuni selgus, et tihedas konku-

rentsis võitis teadmistevõistluse 7.a 
klass.

Raamatukogus oli üles seatud näitus 
esemetest, mida kasutati vanasti reaal-
ainete õpetamises. Näituselt võis leida 
õpilase vihiku aastast 1920, erinevat 
arvutus- ja kontoritehnikat (lükati, 
Felix) ning õppevahendeid.

1.-4. klassi õpilased said lisaks tead-
mistevõistlusele mõõtu võtta geomeet-
riliste Jukude meisterdamises. Tege-
mist oli inimest meenutava tegelasega, 
kelle kehaosad pidid olema erinevad 
geomeetrilised ruumikujundid. Žü-
rii, kuhu kuulusid Peep Eenraid, Kait 
Vesik, Kai Oraste, Taavi Hämarsalu, 
Ene Moppel, Eva-Liisa Lepik ja õpilas-
te esindaja Liisa Usta, jagas etteantud 
kriteeriumite alusel punkte ning lõpuks 
said kõik Jukude meisterdajad ka eri-
nevaid preemiaid. Jukusid kasutatakse 
edaspidi 9. klassi matemaatikatundides 
õppevahendina.

Marge Tuul
Audru Kooli reaal- ja loodus-

ainete aineühenduse juht

Palju õnne Männituka!
1. veebruaril tähistas Audru Laste-
aed Männituka oma 47. sünnipäeva. 
Toredat sündmust tähistati vahva 
näidendiga „Iiah’i sünnipäev“ ning iga 
rühm kinkis lasteaiale putukatantsu. 
Ühiselt mängiti lõbusat tantsumängu 
ja lauldi lasteaiale üheskoos sünnipäe-
va- ja lasteaia enda Männituka laulu. 
Sünnipäev lõppes pika laua taga kring-
lisöömise ja kakaojoomisega. Maitsev 
kringel sai tänavu küpsetatud oma maja 
kokkade Riina Raud’i ja Karmen Ab-
ramova poolt.

Üritust kavandas Mesilinnu rühma 
kollektiiv: Eliise Loorents, Maia Penu 
ja Merike Pertel. „Mõte esitada karu-
poeg Puhh’i näidend tuli seetõttu, et 

tema ütlused on väga tõepärased, siirad 
ja kajastavad sõprust. Puhh ise on ju 
armas karupoiss, kelle jaoks sallivus 
ja lugupidamine sõprade vastu on väga 
oluline. Leidsime, et selline etteaste on 
igati tore, kuna meie enda maja väär-
tused sobivad antud mõtetega kokku. 
Kostüümide osas saime kokkuleppele 
oma rühma lapsevanemaga, kes need 
lasteaiale õmbles,” laususid korraldajad 
Eliise ja Maia. Suurimad tänud Me-
silinnu rühma lapsevanemale Liina 
Hänni’le ilusate ja uhkete kostüümi-
de eest!

Lõbus sünnipäevapidu pani nii las-
tel kui ka suurtel silmad särama.

Männituka lasteaia pere

Pildil: Merike Pertel (Iiah), Maia Penu (Notsu), Eliise Loorents (Tiiger) 
ja Maryel Loorents (Puhh)

Viktoriini tulemustest
Novembrikuu ajalehes „Kodused Hää-
led“ teatas Audru Muuseum oma kami-
nasaalis ülesseatud Audru vallas ole-
vate pärandkultuuri nimistusse kantud 
hoonete fotonäitusest. Näituse eesmärk 
oli korraldada miniviktoriin, kus kü-
lastajatel tuli ära arvata, mis hoonega 
on tegemist. Hoonete valikul arvestati 
nende ajaloolis-kultuuriloolist väärtust 
ja paiknemist väljapaistval kohal. Tuleb 
märkida, et uudistajaid oli palju, kuid 
neid, kes oleksid julgenud viktoriinist 
osa võtta, oli vähem.

Esitatud oli 18 fotot. Selgus, et pa-
rimad Audru valla tundjad on:

Harli Hansen 18 fotost 16 õiget 
vastust

Sirje Mölder 18 fotost 15 õiget 
vastust

Meelis Tiido 18 fotost 14 õiget 
vastust

Vastajate seas teadis Sirje Mölder 
kõige paremini vanade ehitiste esialgset 
otstarvet, näiteks Audru pargi kõrval 
olevat endist Audru kihelkonna-koo-
limaja, mida enamik vastajaist teadsid 
kui Sepa maja, endist köstrimaja kui 
Inda Orissaare maja jne. Raskusi val-
mistas Kihlepas asuv endine Audru 
metskonna hoone ja Kihlepa teeris-
tis asuvad paljasjuursed männid, mis 
näitab, kui kiiresti ääremaastumine 
toimub.

Agarad vastajad olid ka Männituka 

lasteaia „Sajajalgsed“, kes tundsid ära 
6 vana ehitist.

Õnnitleme viktoriini võitjaid ja kõi-
ki osavõtjaid.

Helgi Roots
Audru Muuseumi juhataja

Margaret Lankots

Jukude võistlus

Esimene sünnipäev 
Noortekeskusel täitus jaanuarikuu lõ-
pus esimene eluaasta. Päevakangelast 
olid tervitama tulnud igapäevased noor-
tekeskuse külastajad, osavallakeskuse 
ametnikud, Lastekaitseühingu eest-
vedajad ning tee meie majja leidsid 
ka linnavalitsuse esindajad. Üheskoos 
uudistati populaarseid virtuaalreaal-
sus-prille, kaunist ja avarat saali ning 
maitsti sünnipäevatorti. Siinkohal tä-
navad noored kaasatoodud kingituste 
eest, sügava kummarduse teeme neile 
tublidele, kes Pärnumaa kõige vinge-
ma noortekeskuse sünnile, arengule ja 
edule kaasa on aidanud.

Kui möödunule tagasi vaadata, 

siis on Noortemi-
nisteeriumi nime 
kandva keskuse 
areng olnud kiirem 
kui mõne ralliraja 
kiirusrekord. Veel 
mõni aeg tagasi 
mahutas pisikene 
noortetuba paar-
kümmend noort. 
Mitmed noored 
meenutavad, et 
piljardilaua ääres 
pidi et tevaatlik 
olema, et pisema-
tele kogemata kii-

ga vastu pead ei 
lajataks. Nüüd 
suurtes ja ava-
rates ruumides 
seda muret enam 
pole. Piljardilaua 
lähistel saavad 
ka sulgpallimän-
gijad end vabalt 
tunda. Uus ja 
avar saal mahu-
tas edukalt kogu 
sünnipäevaliste 
seltskonna ning 
oleks veelgi ma-

hutanud.
Meie tegemistel ja plaanidel saab 

silma peal hoida nii facebooki kui ka 
kodulehe vahendusel. Mängukonsooli 
kasutamiseks palume aegsasti aeg kinni 
panna, kuna huvilisi ja mängijaid on 
palju. Täpsemad juhised leitavad meie 
kodulehel www.audruank.weebly.com.

Tule külla või mängima, oled alati 
oodatud!

Parimate soovidega
Katrin Zagorski

Audru Avatud Noortekeskuse 
noorsootöötaja
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• TEATED •

Pühapäeval,  
25. veebruaril kl 11 
„Eesti Vabariik 100“ 
tänupalvus Audru Püha 
Risti kirikus. Muusikat 
teevad Audru Poolakadeemiline 
Meesansambel ja Audru Kooli 
laululapsed õp Tiia Tamme 
juhendamisel. 
Olete oodatud osalema!

Algab leerikool!
Audru koguduses algab kevadtalvine leerikursus, kus tehakse 
tutvust ristiusu, piibli, kirikuõpetuse ja ajalooga, kristliku eetika ja 
koguduse eluga. Kursus annab uusi teadmisi, võimaluse arutleda elu 
ja igavikuliste küsimuste üle ning koguduse liikme õigused. Tunnid 
toimuvad kord nädalas kokkuleppelisel ajal Audru Muuseumis. 
Osaleda soovijatel palume kohale tulla 4. märtsi jumalateenistusele 
Audru Muuseumis algusega kl 11. Eelregistreerumine telefonil  
5562 9595 või meiliaadressil tiinajanno@hotmail.com

Tel. 505 9868
Õnnitleme 
vastsündinuid!
MONA HERTA MILLER  26.12.2017
JANELLE KRIKUHHIN 01.01.2018
ARON SUTELAINEN 02.01.2018 
ANDRIS NAHKU 14.01.2018
ELISABETH JÄRVEKÜLG 24.01.2018 
MERETE SAAR 25.01.2018
EMMA RAHESTE 01.02.2018
KIRKE TOHV 07.02.2018
TAANIEL RAJU BUBNOV 03.02.2018

Audru Püha Risti kiriku teated

* Pärnumaal asuv Jõõpre Vanurite Kodu otsib oma kollektii-
vi hooldajat (puhkuste asendajat). Töö graafiku alusel ehk 
vahetustega – 24h tööl, paar päeva vaba. Kuus tuleb 6-7 va-
hetust. Eelistatud on kohusetundlik inimene, kes tahab teha 
tööd eakatega. Töö hooldajana nõuab ka söögi valmistamist. 
Tööle asumine – aprill 2018. Täpsem info telefonil 446 5531 
või kohapeal Jõõpre Vanurite Kodus.

* Audru vallas asuv metsatalu vajab metsatöölist halumasi
naga metsas töötamiseks.
Lähem info tel. 505 9868.

* Soovin osta Ahastesse/lähiümbrusesse maja või (elumu)maa.
Tel. +372 5665 3553, Annika.

Laverna Puhastustööde OÜ vajab Audrus asuvale objektile 
kahte töötajat (soovitavalt naine ja mees). Töö 2 korda nädalas 
al. 17.00. Tööle asumine märts 2018. Täpsem info 5343 6994.

Kukeseene tee 2, Papsaare küla, Pärnu linn, 
Pärnumaa 

AlAtes 20.02.2018 
Neeva Aias müügil erinevad seemned, 

mullad ja väetised

Oleme AvAtud 
e–R KellA 10.00–16.00

Kui väravad lahti astu julgelt sisse!

Kanad suvitama
Üha enam on Eestis peresid, 
kes soovivad suveks endale 
maakoju kanad võtta. Mõned 
suuremad kanakasvatajad pa
kuvad võimalust, et annavad 
perele kanad ja sügisel võta
vad enda juurde tagasi talve
korterisse, et siis järgmisel 
kevadel uuele ringile minna.

Suvekanu tahavad pidada 
eelkõige väikeste lastega pe-
red. Näiteks need, kes lähevad 
paariks kuuks maale suveko-
dusse, aga kanu võetakse ka 
aedlinnadesse.

Pärnumaal Nurmenuku ta-
lus eri tõugu kanasid kasvatav 
Viktoria Kaasik ütleb, et kana-
de tellimusi on juba üsna palju 
kogunenud. „Kanapidamine on 
üks korralik nakkushaigus, mis 
levib jõudsalt ja lahti sellest ei 
saa,” muheleb ta.

Tibud on toredad, aga kui 
tahta kanadelt 
mune ka saada, 
tasub suvise 
kanaprojekti 
peale mõtlema 
hakata juba 
talvel – linnu 
munemisval-
m isk a sva -
mine võtab 
aega.

T i h t i -
peale pelja-
takse kanu 
v õ t t a , 
sest kukk 
hak kaks 
äkki enda pere ja naabrite und 
segama. Tegelikult pole kukke 
vajagi võtta, kanad munevad 
tematagi.

Kanu valides tuleks mõelda, 
kas tahetakse rohkem mune saa-
da või on soov eelkõige põneva 
välimusega lind õuele jalutama 
võtta.

„Mõni helistab ja räägib, et 
tahab kanu, kes palju munek-
sid, teistel on välja valitud mingi 
kindel tõug ja uurivad, millal 
neid oleks võimalik saada. Palju 
tahetakse näiteks braama kanu, 
kes on ilusa välimusega,” kirjel-
dab Kaasik.

Ilukanad hakkavad mune-
ma hiljem ega pruugi iga päev 
muneda. Ka on ilukanu raskem 
hankida, siis peaks mõne ka-
nakasvatajaga juba talve teises 
pooles ühendust võtma ja telli-

muse sisse andma.
Suvel kana pidamine ei nõua 

ülemäära keerulisi tingimusi. 
Küll aga ei soovitata tänapäeval 
enam kanu vabalt õue peale sib-
lima lasta, sest rebased ja muud 
loomad võivad linnud endale 
kõhutäiteks viia. Ka koerad ki-
puvad kanadele paha tegema, 
oma pere koer ehk mitte, kuid 
hulkuvad koerad on ettearva-
matud. „On olnud nii, et kanad 
läksid linna, aga tagasi tulid 
pooled, sest naabri koer tegi 
liiga,” ütleb Martma.

Kanadele piisab suhteliselt 
väiksest aedikust. Suveks võib 
kanadele ehitada oma majakese 
või nn kanatraktori, mida saab 
vajaduse järgi ühest kohast teise 
liigutada. Ideid nende valmis-
tamiseks leiab internetist palju 
ja lihtsamate valmismeisterda-
misega saab hakkama ka paar 

aastat  kool is 
tööõpetuse tun-
dides puutööd 
õppinu.

Kui suve-
kodus on ka-
nal head tin-
gimused, siis 
kolimisstres-
si karta pole, 
küll aga võib 
probleeme 
t e k k i d a 
s ü g i s e l 
kanalasse 
n a a s t e s . 
„Kanadel 

on oma hierarhia ja kui tulevad 
uustulnukad või keda pole mitu 
kuud nähtud, siis võivad need 
kolki saada,” selgitab Martma. 
„Hoiame siis linde natuke aega 
eraldi.”

Paljudes peredes on kanad 
võrdväärselt kasside-koerte-
ga lemmiklooma staatusesse 
tõusnud. „Need kanad ei lähe 
kunagi supiks, enne surevad 
loomulikku vanadussurma,” 
mainib Kaasik.

Kaasik räägib, et kanade võt-
misel on kaks lainet – kevadel 
ja sügisel. Kevadel, kui ilmad 
soojaks lähevad, on mõnus lin-
de pidada, aga sügisel ostetakse 
seepärast juurde, et rebased või 
kährikud on osa linde ära viinud 
ja soovitakse karja uuendada.

Ajalehest MaaElu referee-
rinud Maris Moorits




