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Ettevaatusabinõud kevadtöödel 
aitavad õnnetusi ära hoida

Nädalavahetustel on paljudel 
inimestel kindlasti plaanis teha 
kodaias või maakodus koristus
töid, põletada oksi ja panna püsti 
esimene grill. Et mõnus kevadine 
nädalavahetus ei lõppeks halvas
ti, tuleks tähele panna ja jälgida 
mõningaid nõudeid. 

Enne lõkke tegemist tuleb 
uurida kohaliku omavalitsuse 
õigusakte – tiheasustusalal võib 
olla lõkke tegemine keelatud või 
siis on määratud, mida lõkkes põ
letada tohib. Lõkkeaseme ümb
rus tuleb hoida vähemalt poole 
meetri ulatuses puhas süttivast 
materjalist, et lahtine leek, kõrge 
temperatuur või sädemed seda ei 
süütaks. Näiteks võiks enne tule 
tegemist kasta lõkke ümbrus vee
ga märjaks. Kindlasti tuleb lähe
dusse võtta kustutusvahendid.

Tuld võib teha tuulevaikuses 
või nõrga tuulega. Tuleks jälgida 
ka tuule suunda, et sädemed ei 
lendaks põlevmaterjalidele või 
lõkke tegemisega kaasnev suits 
ei häiriks kaasinimesi.

Lõkkekoha ohutusvahemaad 
hoonetest ja metsast sõltuvad eel
kõige lõkke suurusest. Alla ühe

meetrise läbimõõduga lõke peab 
paiknema vähemalt 10 meetri 
kaugusel hoonetest ja metsast. 
Üle ühemeetrise läbimõõduga 
lõke peab paiknema vähemalt 15 
meetri kaugusel hoonetest ja 20 
meetri kaugusel metsast. 

Lahtist tuld ei tohi jätta järe
levalveta. Oluline on jälgida, et 
lõkkest ei saaks alguse kulupõ
leng. Viimasel nädalal toimus 
juba kümneid kulupõlenguid. 
Igasugune kulupõletamine on 
ohtlik ja kõikjal Eestis keelatud. 

Kui lõke on siiski kontrolli alt 
väljunud, siis tuleb kiiresti eemale 
minna ja helistada Häirekeskuse 
telefonile 112.

Kindlasti tasuks külastada 
ka oma üksi elavaid vanemaid 
sugulasi ja aidata neid kevad
töödel, hoida silm peal lõkkel, 
parandada kaevukaas või tiigi 
purre. Viimastel aastatel on just 
vanemad inimesed oma kodus 
kõige sagedamini õnnetustesse 
sattunud. 

Lauri Kool
Päästeamet, 

kommunikatsiooninõunik

Peatselt saab keskkonna-
küsimustes tasuta õigusabi 

Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) 
ja Eestimaa Looduse Fond (ELF) 
alustasid tasuta juriidilise ja loo
duskaitsealase nõu pakkumist 
maaomanikele, kes puutuvad 
kokku looduskaitseliste piirangu
tega ning kellel on sellega seoses 
tekkinud küsimusi või lahenda
mist vajavaid olukordi. Loodus
kaitse nõuandla on virtuaalne 
nõustamiskeskkond, kus maa

omanikud saavad KÕKi ja ELFi 
ekspertidelt nõu, kuidas tegutseda 
looduskaitsealadel nii, et inimeste 
heaolu kõrval ka loodusväärtu
sed hoitud oleksid. Lisaks jurii
dilisele abile saab läbi nõuandla 
küsida Eestimaa Looduse Fondilt 
looduskaitselist abi. Keskkonna
õiguse Keskus (KÕK) Telliskivi 
60a/3, III k, 10412 Tallinn http://
www.k6k.ee/looduskaitse. (KH)

Uus laululava avatakse 
vallapäevade melus

Audru osavallapäevade raames, 
laupäeval 2. juunil kell 19.30, 
toimub Audru uue laululava pi
dulik avamine. Hoone valmis 
põhimahus küll eelmisel aastal, 
kuid haljastuse taastamine jäi 
selle aasta kevadesse. Selle väga 
huvitava ruuporikujulise laulu
lava arhitektuurse lahenduse on 
loonud PIN Arhitektid OÜ, kes 
jälgis hoone sobivust ümbrus
konda ning soovis anda sellele 
omanäolise ilme. Lava ehitati 
täielikult betoonist ja kaeti osa
liselt dekoratiivpuiduga. Vana 
puidust tantsuplatsi asemele tuli 
betoonist tantsuplats koos põ
randasse installeeritud valgus
tusega. Laululava ehitushanke 
võitjaks oli Pärnu REV Ehitus 
OÜ ja ehituse maksumus oli  

260 000 eurot. 
Ruupori kuju on arhitektide 

poolt pakutud mõte, et teha mi
dagi teistsugust võrreldes tava
liste laulukaartega. Lava eriline 
kuju on toeks ka akustikale, et 
helid oleks pealtvaatajale või
malikult hästi kätte toodud. 
Akustika on modelleerinud 
osaühing Akukon. Lava ehi
tades on arvestatud, et esineda 
oleks võimalik nii koorilaulu 
kui rahvatantsuga ja lavale on 
võimalik tuua ka suuremaid an
sambleid. Pealtvaatajate ala on 
plaanis välja ehitada tulevikus 
jätkuprojektina. Pealtvaatajate 
alale rajatakse murukivist plats, 
millele on projekteeritud uued 
statsionaarsed pealtvaatajate 
pingid. (KH)

Audru kirikus annab kontserdi 
Korsholmi kirikukoor

Laupäeval, 26. mail kell 17.30 
toimub Audru Püha Risti ki
rikus koorikontsert. Laulab 
Soome Vaasa kirikuringkonna 

Korsholmi kirikukoor Susan
ne Westerlundi juhatusel. Kõne 
peab õpetaja Emilia Kontunen. 
Kontsert on tasuta. (KH)

Liikluskorralduse muudatus seoses Audru osaValla 
päevadega:

1. juunil kell 9.00-13.30 / 2. juunil kell 12.45-13.45

Linnaliinibussiga Valgeranda
Pärnu linna ja Audru valla ühi
nemise üks kõige käegakatsuta
vamaid ja enim inimeste kiitust 
pälvinud muutus on linnaliini 
bussiringide pikenemine Audru 
Koolini. See Audru vallavoliko
gu poolt enne ühinemist tehtud 
otsus linnaliini bussiringide ra
hastamiseks on inimeste poolt 
väga hästi vastu võetud ja bussid 
on tihedas kasutuses. Eriti mu
gavad on liinid kooliõpilastele 
kooli ja tagasi sõitmiseks ning 
samuti ka kõigile vajajatele Pär
nu Haiglasse sõiduks. 

Alates 13. juunist kuni 20. 
augustini on võimalik sõita nii 
Pärnust, Papsaarest kui Audru 
alevikust linnaliini bussiga ka 
Valgeranda, et muuta randa 
pääsemine hõlpsamaks kõigile 
soovijatele. Sellega seoses lisan
dub ka üks uus peatus Audru 
mõisa peahoone ette ja suvisel 
perioodil buss Käreda, Koti ja 
Kurgo peatuseid ei läbi.

Et liine veelgi kasutaja

sõbralikumaks muuta, lisame 
inimeste soovidele vastu tulles 
koostöös Pärnumaa Ühistrans
pordikeskusega bussi nr 25 li
saliini, mis väljub õhtul Pärnus 
bussijaamast kell 21:07 ja Audru 
koolist kell 21:46 ning see sõi
dab kuni Pärnu Teatri peatuse
ni, et soovijatel oleks ka õhtul 
hiljem võimalik linnast koju või 
linna sõita. 

Priit Annus
osavallakeskuse juhataja

Audru osavallakeskuse kontaktid ja vastuvõtuajad
444 8171 | linnavalitsus@parnu.ee | http://www.audru.ee/

Nimi Ametikoht Telefon e-post

Priit Annus Osavallakeskuse juhataja 444 8170 priit.annus@parnu.ee

Maigi Reepalu Infospetsialistregistripidaja 444 8171, 5400 4180 maigi.reepalu@parnu.ee

Karene Lainela Sotsiaalkonsultant 444 8176 karene.lainela@parnu.ee

Sirje Järvet Lastekaitsespetsialist 444 8172 sirje.jarvet@parnu.ee

Katrin Zagorski Noorsootöötaja 5668 3599 katrin.zagorski@parnu.ee

Merle Mõttus Planeeringute spetsialist 444 8173 merle.mottus@parnu.ee

Mairi Õismets Järelevalveinsenermenetleja 444 8175 mairi.oismets@parnu.ee

Piret Mäestu Keskkonna ja heakorraspetsialist 444 8177, 5450 2523 piret.maestu@parnu.ee

Lahtiolekuajad: E, T, K, N: 8.0017.00 ; R: 8.0016.00; Lõuna 12.0012.48
Rain Pulk Planeeringute ja maaspetsialist 444835 rain.pulk@parnu.ee
Vahur Kobolt Teed ja tänavavalgustus 5049564 vahur.k@audru.ee
Vastuvõtuajad:
» Ehitusspetsialist ja planeeringute spetsialist: T 9.0012.00; N 13.0017.00
» Sotsiaalkonsultant ja lastekaitsespetsialist: E, T 8.3012.00; N 8.3012.00 ja 14.0017.00
» Planeeringute ja maa spetsialist (maatoimingud) T 9.0012.00; N 13.0017.00. 
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Audru osavallakogu istungil 
3. mai 2018

Kiideti heaks Audru valla 
2017. aasta majandusaasta aru
anne.

Kiideti heaks ja otsustati toe
tada Pärnu Linnavolikogu mää
ruste „Pärnu linna 2018. aasta 
esimene lisaeelarve“, „Audru 
Vallavolikogu 20.01.2005 mää
ruse nr 72 „Audru valla kultuu
ripreemia „Aasta kultuuritegija“ 
statuudi uue redaktsiooni kin
nitamine“ muutmine“, „Maa
maksumäärade kehtestamine“, 
„Represseeritu ja represseerituga 
võrdsustatud isiku maamaksust 
vabastamise kord“, „Sotsiaaltee
nuste osutamise kord“, „Pärnu 
Linnavolikogu 20.03.2014 mää
ruse nr 16 „Pärnu Keskraamatu
kogu kasutamise eeskiri“ muut
mine“ ja „Haruraamatukogude 
kasutamise eeskiri“ eelnõusid.

Otsustati nimetada õpilas

preemiate määramise komis
joni Audru osavalla esindajaks 
vastavalt 

“Pärnu linna õpilaspreemiate 
määramise korrale” Peep Tarre. 

Otsustati kiita heaks ja toeta
da Pärnu Linnavolikogu määruse 
„Sotsiaaltoetuste kord“ eelnõud 
tingimusel, et arvestatakse osa
vallakogu poolt tehtud alljärgne
vaid ettepanekuid:

1) sissetulekust sõltuvate 
toetuste määramisel näha Aud
ru osavalla puhul ette erisus, et 
sissetulekust sõltuvaid toetusi 
on õigus saada Audru osavalla 
elanikul, kui isiku või pere neto
sissetulek pereliikme kohta ühes 
kuus on alla 2kordse riikliku 
toimetuleku piiri;

2) näha Audru osavalla puhul 
ette erisus, et säilitatakse laste
aia sõidutoetus kehtivas määras 
(ühehäälselt).

Pärnu Linnavalitsuse 
planeerimisosakonna teated

*15.-28. mai 2018 toimub 
Papsaare külas Lõvilõua tee 
15 kinnistule koostatud pro-
jekteerimistingimuste eelnõu 
avalik väljapanek. 

Aud r u  Va l lavol i kog u 
07.04.2005 otsusega nr 311 keh
testatud AabramiEnnoMetsa 
ja Metsanurga detailplaneerin
gut soovitakse projekteerimis
tingimustega täpsustada, suu
rendades 10 % Lõvilõua tee 15 
kinnistul detailplaneeringuga 
määratud hoonestusala abihoo
ne ehitamiseks. 

*15.28. mai 2018 toimub 
Papsaare külas Lõvi tee 40 
kinnistule koostatud projektee
rimistingimuste eelnõu avalik 
väljapanek. 

Aud r u  Va l lavol i kog u 
07.04.2005 otsusega nr 311 keh
testatud AabramiEnnoMetsa 
ja Metsanurga detailplanee
ringut soovitakse projekteeri
mistingimustega täpsustada, 
suurendades 10 % Lõvi tee 40 
kinnistul detailplaneeringuga 
määratud hoonestusala abihoo
ne ehitamiseks. 

*15.28. mai 2018 toimub 

Papsaare külas Kullimänniku 
tee 38 kinnistule koostatud pro
jekteerimistingimuste eelnõu 
avalik väljapanek. 

Aud r u  Va l lavol i kog u 
06.05.2004 otsusega nr 164 
kehtestatud Kullijõe, Kullinoka, 
Kullipea, Kullijala, Kullitiiva, 
Kullisaba ja Kullitee kinnistu 
detailplaneeringut soovitakse 
projekteerimistingimustega 
täpsustada, suurendades 10 % 
Kullimänniku tee 38 kinnistul 
detailplaneeringuga määratud 
hoonestusala elamu ehitami
seks.

Projekteerimistingimuste 
eelnõude avalik väljapanek 
toimub Audru osavallakesku-
ses Audru alevik Pärna allee 7 
tuba 13, tööpäeviti kell 08.00
16.00, Pärnu linna veebilehel 
www.parnu.ee ja Audru osa
valla veebilehel www.audru.
ee. Selle aja jooksul võib esi
tada kirjalikke ettepanekuid ja 
vastuväiteid projekteerimistin
gimuste kohta kohapeal, posti 
teel või saata eposti aadressile 
linnavalitsus@parnu.ee.

Valgerand – suvitajad vs neljajalgsed sõbrad
Suvine aeg on peatselt käega 
katsuda ning Valgeranda külas
tab päevast päeva aina rohkem 
inimesi, millest tulenevalt on 
aeg pisut Valgerannas kehti
vaid reegleid meelde tuletada, 
et me kõik sõbralikult Valgeran
da ära mahuksime. Tuletame 
loomasõpradele meelde, et 1. 
maist kuni 15. septembrini on 
Valgeranna suplusala ainult ini
meste päralt. Koeri saab jook
sutada ja ujutada alates Poldri 
pumbamajast läänepoole ning 
Andropoffi villast edasi min
nes ca poole kilomeetri pärast 
idapoole (kaardil märgitud ro
heliselt). Valgeranna puhkealal 
ehk metsaalal (kaardil märgitud 
sinise joonega) võib koertega ja
lutada igal aastaajal.

Kus hobustega liikuda 
võib?

Hobustega võib liikuda väl
jaspool Valgeranna puhkeala 
ning rannaalal, mis on kaardil 
märgitud rohelisega. Hobustega 
viibimine Valgeranna suplus 
ja puhkealal on aastaringselt 
keelatud.

Kas koerad peavad olema 
rihmastatud?

Valgeranna puhkeala on 
avalik koht, kus liigub igal 
aastaajal palju inimesi. Arves
tades, et Valgeranna tervise 
või discgolfi rajad on niivõrd 
populaarsed tervisesportlaste 
seas, siis koerte vabastamine 
rihma otsast võib tekitada eba
meeldivaid ja ohtlikke olukordi. 
Sellest tulenevalt ei ole lubatud 
koeri rihma otsast vabastada 
Valgeranna puhkealal (vaata 
täpsemalt kaardilt, kus koerte 
vabastamine ei ole lubatud). Et 

koerad ikkagi joostud saaksid, 
võib suvisel ajal koeri lahti rih
mastada rannaalal, mis on kaar
dil märgitud rohelisega. Kuid ka 
rohelisel alal peab koerapidaja 
koera vabastamisel jälgima, 
et tema koer ei ohustaks teisi 
inimesi ja loomi. Siinkohal tu
leb rõhutada, et loomade all ei 
mõelda ainult teisi koeri, vaid 
ka hobuseid. Kuigi hobused on 
koertest tunduvalt suuremad, on 
nad küllaltki kartlikud loomad. 
Haukuv ja vabalt ringi jooksev 
koer võib ohtu seada nii hobu
se, ratsutaja kui ka koera enda. 
Koerapidaja peab tagama pideva 
järelevalve oma koera üle, seal
hulgas tagama võimaluse vaja
duse tekkimisel koheselt koer 
jalutusrihma külge kinnitada. 

Mootorsõidukid ei sobi 
Valgeranda

Valgerand on tunnistatud 
mitmeks kaitsetavaks alaks – 
ühelt poolt Audru poldri loo
duskaitseala, teiselt poolt Valge
ranna hoiuala, merelt aga Pärnu 
lahe hoiuala. Kaitsetavate alade 
eesmärkideks on säilitada Val
geranna maastik, mis on tun
tud oma kaunite valgete luidete 
poolest ning taastada ohustatud 
ja haruldaste linnuliikide elu
paigad ning rändlindudele sobi
vaid peatumis ja toitumisalad. 
Mootorsõidukitega liiklemine 
Valgeranna metsa ja rannaalal 
lõhub aga maastikku ja taimes
tikku, seab ohtu lindude pesad 
ning tekkiv müra häirib lindude 
tavapärast elu. 

Hoiame koos Valgeranda!
Piret Mäestu
Keskkonna- ja 

heakorraspetsialist

Algab kampaania  
„Värvid linna!“

1. maist võivad kõik Pärnu 
linnas ja osavaldades ehitisi 
omavad füüsilised ja juriidili
sed isikud osaleda kampaanias 
„Värvid linna!“, kus linn osa 
värviostuga seotud kuludest 
kinni maksab. Kampaania 
eesmärgiks on Pärnu välisilme 
parandamine, puit ja kiviarhi
tektuuri säilitamine ja ehitiste 
välisfassaadide korrastamine. 
Korteriühistud ja majaomani
kud, kes värvimistöö ette võtta 
kavatsevad, peaksid hankima 
linna veebilehelt www.parnu.
ee või linnavalitsuse infolauast 
(SuurSepa 16) avalduse vormi, 
kirja panema värvikogused, li
sama avaldusele foto värvitavast 
ehitisest ning saatma täidetud 
avalduse ja foto hiljemalt 1. ok
toobriks eposti aadressil lin
navalitsus@parnu.ee või need 

ise kohale tooma. Linnavalitsus 
hüvitab kampaanias osalenud ja 
tähtajaks värvimistööd lõpeta
nud isikule osa värviostuga seo
tud kuludest. Eraisikutele ja kor
teriühistutele hüvitatakse 10100 
liitrise värvikoguse puhul pool 
värvi maksumusest ja suurema 
värvikoguse korral 40%, kuid 
mitte üle 2000 euro värvi hin
nast. Teistele juriidilisele isikule 
makstakse kinni 10100 liitrise 
värvikoguse puhul 40% ja suu
rema värvikoguse puhul 30%, 
kuid mitte üle 2000 euro värvi 
maksumusest. Kampaanias osa
levate ehitiste värvimistööd pea
vad olema lõpetatud selle aasta 
15. oktoobriks. Linnavalitsus 
hindab tehtut 16.19. oktoobri
ni. Pärast seda kontrollitakse 
kuludokumentide õigsust ja 
makstakse välja hüvitised. (KH)

Prügist ja jäätmetest
Õpilasmalevlased alustasid 
Valgerannas koristustöid

28. aprillil alustasid tublid 
õpilasmalevlased taaskord ke
vadkoristusega Valgerannas. 
Koristustööde sellekevadine 
saak on juba ca 1,5 tonni prü
gi. Kõigepealt suured kiidu ja 
tänusõnad malevlastele endile. 
Aitäh, Lindi ja Jõõpre koolide 
lapsed, et te looduse eest hoolt 
kannate! Suured kummardused 
ja kniksud Teie ees! Suured 
tänud ka juhendajatele – Ulla 
Orgusaar ja Mati Sutt! Et Teie 
jõud ei raugeks!

„Peale jääminekut algab 
Valgerannas rehvide saabu-
mise aastaaeg“

Prügistajad on seekord too
nud randa hulganisti rehve, 
diivaneid, elektroonikat, olme
prügi jms. Kui malevlased olid 
ühe prügitiiru ära teinud, siis 
juba teisel päeval oli koristatud 
alale taaskord toodud rehvid. 
Siinkohal tsiteerin õpilasmale
va eesvedajat Mati Sutti: „Minu 
arvamus Valgerannas toimivate 
lokaalsete aastaaegade kohta – 
peale jääminekut algab Val
gerannas rehvide saabumise 
aastaaeg!“. Õpilasmalevlased 

korjasid kokku lisaks 1,5 tonnile 
olmeprügile ka 17 rehvi.

Kuhu jäätmed viia?
Kõima külas asub rehvide 

kogumispunkt, mis on Valge
ranna poldrist ca 45 km kau
gusel. Rehvide kogumispunkt 
on iga päev 24/7 avatud ning 
rehvide äraandmine on tasuta. 
Samuti on olemas ka muude 
jäätmete tasuta äraandmise 
võimalused osavalla erineva
tes piirkondades. Elektroonika 
ja ohtlikud jäätmed saab tasuta 
ära anda Audru alevikus (spor
dihoone juures) ja Lavassaare 
alevi jäätmete kogumispunktis. 
Valgerannast koristatud prügi 
seast leiab palju sorteerimata 
jäätmeid ehk pakendeid, mida 
saab samuti tasuta ära anda. 
Osavalla territooriumil on het
kel 24 segapakendijäätmete 
konteinerit ning mõned klaaspa
kendijäätmete konteinerid. See 
aga ei tähenda, et pakendid peab 
ainult osavalla territooriumil üle 
andma. Pakendid võite ükskõik 
millisesse asulasse viia (näiteks 
ka Pärnusse), kus on avalik pa
kendijäätmete konteiner.

800-eurone rahatrahv või 
10 tonni prügi jäätmejaama?

Prügistamine ja jäätmete põ
letamine on jäätmehooldusees
kirja nõuete tõsine rikkumine. 
Jäätmehoolduseeskirja nõuete 
rikkumise eest karistatakse füü
silist isikut rahatrahviga kuni 
800 eurot. Arvestades Paikre 
prügila hinnakirja, siis 800 euro 
eest on võimalik viia jäätmejaa
ma 10 tonni prügi. Kui uskuda 
statistikat, siis keskmiselt tekib 
Eestis ühe elaniku kohta 291 kg 
prügi, mis omakorda tähendab, 
et 800 euro eest on võimalik viia 
jäätmejaama 34 inimese aasta
prügi. Siit küsimus – kas paari 
prügikoti, mõne rehvi või teleka 
ladestamine loodusesse on seda 

väärt, et riskida 800eurose ra
hatrahviga?

Rikkumistest teavitamine
Kutsun kõiki rikkumistest 

teavitama! Kui te näiteks satute 
peale prügistatud alale, prügis
tajale endale või hoopis prügi 
põletajale, palun tehke sellest 
foto/video ning andke sellest ko
heselt teada eposti aadressile 
piret.maestu@parnu.ee. 

Piret Mäestu
Keskkonna- ja 

heakorraspetsialist
Piret.maestu@parnu.ee, 

tel 5450 2523
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Ajaratta lood

Gurmeeklubi peibutab ja õpetab
Audru Kooli Gurmeeklubi 
on vallutanud juba palju sü-
dameid oma imeliste toitude 
ning maitsvate käsitöökom-
midega. 

Gurmeeklubis käivad hõr
gutisi tegemas 6. ja 7. klasside 
õpilased, kuid ka päris pisike
sed algkoolilapsed saavad käe 
kokanduses valgeks. Tegemist 
on Eesti Noorsootöö Keskuse 
poolt algatatud projektiga, mis 
finantseerib selliseid huviringe 
maapiirkondades. Kokandusrin
gi veab eest Marek Sild, kes 
kokana töötanud juba 2002. 
aastast alates. 

Marek, kuidas sai Portaal 
Elamuscateringi tegevkokast 
õpetaja?

Sattusin sellesse projekti läbi 
Audru Kooli huvijuhi Reelika 
Rüütli ja Noorteühingu Eesti 
4H, kus olen noortega varem
gi tegutsenud. Vedasin Tootsis 
noortekohvikut ja sealt saigi 
alguse veendumus, et noored 
on söögitegemisest vägagi hu
vitatud. Ja kui Reelika mulle 
kokandusringide juhendamiseks 
pakkumise tegi, siis võtsin kohe 
sellest ideest ka kinni. Samal 
ajal alustas sama projekt ka Tõs
tamaal, seega oli kaks kärbest 
ühe hoobiga ja sõrm sai antud. 
Nüüdseks on lisandunud peale 
Audru Kooli veel 5 kooli üle 
Pärnumaa. 

Koolis on ju ka kokandus-
tunnid õppeprogrammis. Kas 
sellest ei piisa?

Kooliprogrammi kokandus 
on tõesti liiga vähene ja ka õpe
tajate ressurss pole piisav. Nii 
nagu arstidki, peavad kokad 
end pidevalt koolitama ja aren
dama, sest toidumaailm areneb 
iga päev ja õpetajad lihtsalt ei 
jõuaks seda. Audrus on olemas 
suurepärane kodundusklass 
söögitegemise õpetamiseks ja 
ka kõik vajalikud vahendid – 
seal saab imeliselt hästi jälgida 
laste tegevust õppeköögis, kuid 
lihtsalt ressurssi õpetamiseks 
pole. Loodan väga, et söögitege
mine võetakse tulevikus õppe
kavasse pisut rohkemal määral, 
vähemalt 2 korda kuus. Oluline 
on ju, et noored oskaksid peale 
kooli kiirnuudlite asemel teha 
korralikku toitu.

Õpetad lisaks 6. ja 7. klas-
side noorte ka päris pisikesi 
– algklasside lapsi. Kuidas 
nemad söögitegemisse suh-
tuvad?

1. ja 2. klasside lapsed on pä
ris targad kokad, kes küsivad 
tarku küsimusi. Muidugi on 15 
esimese klassi last kokkama 
panna päris suur väljakutse, 
kuid siin saab kavalusi kasuta
da. Mängime erinevad mänge, 
õpime köögiriistu tundma jne. 
Loomulikult ei tee me ainult 
süüa, vaid lõbutseme omajagu. 
Oluline on muidugi õpetada 
kõikidele, mitte ainult algklas
silastele, ohutustingimusi ja toi
dutegemise põhitõdesid. Samuti 
räägime vitamiinidest ja tervis
likust toitumisest. Gurmeeklubi 
noored on juba nii omaks saa
nud, et hea huumor ja muud te
gemised käivad toidutegemise
ga käsikäes. Aktiivseid tegelasi 
on Gurmeeklubis 9 noort. 

Osalete Gurmeeklubiga 
Rimi korraldatud Meistri-
klassi võistlusel oma retsep-
tidega. Mis need endast ku-
jutavad?

Meistriklass on Rimi kor
raldatud üleEestiline võistlus, 
kus osaleb 55 kooli. Esimeseks 
võistlustoiduks oli vaja val
mistada hommikusöök. See 
on loomulikult kõige tähtsam 
toidukord ja peab olema väga 
läbimõeldud ja planeeritud. 
Konkursi töid saab hinnata läbi 
Facebooki ning seal saime eel
voorus lausa 2. koha! Suhteliselt 
aukartustäratav žürii hindab 
veel omakorda meie toitu ning 
lõpuks moodustub maikuus 
pingerivi. Tulemas on veel ka 
vahepala ja õhtusöök. Mõtleme 
noortega alati midagi põnevat ja 
erilist välja, kuid rebimine on 
hästi tihe. Õhtusöögi retsepti 
veel ei avalikusta, aga lubame, 
et see tuleb midagi eriti põnevat.

Kas teed koolitusi ka mujal 
kui koolides?

Meistrite õpitoa raames olid 
õppepäevad Audru Noorte
keskuses. Seal tegime käsitöö
komme ja pastat jne. Huvilisi 
oli väga palju ja pasta oli üli
maitsev. Nendele õppepäevadele 
võivad tulla kõik kuni 26aasta
sed noored. Praegu on juba ette 

teada, et maikuus on tulemas 
grillmarinaadi õpituba, kuhu 
võivad tulla kõik noored. 

Mis toredaid plaane te veel 
Gurmeeklubiga peate?

31. märtsil oli kontserdima
jas tantsuüritus Kuldne Kari
kas, kuhu tulid kokku 4 minu 
juhendatavat klubi oma tooteid 
müüma. Seal oli ligikaudu 1200 
inimest, kellele oma tooteid 
pakkusime ning noortekohvik 
annab lisaks toidutegemise ko
gemusele ka müügi, presentee
rimise ja ettevõtluskogemuse. 
Kohviku pealkiri oli „Nostal
giast tänapäevani“. See oli ka 
minu enda jaoks suhteliselt 
suur asjaajamine, kuid see oli 
seda kindlasti väärt. Kohvik 
läks koguni nii hästi, et pea
me sama ürituse finaalis taas 
kohvikuga välja tulema. Lisaks 
käisime Audru jõululaadal 
oma käsitöökomme müümas 
ning tõenäoliselt leiab meid ka 
Tõstamaa RäimeWestil. Kuna 
suvel tegelen ise väliürituste 
toitlustamisega, siis väga palju 
mahti mul rohkemaks ei jäägi. 
Sügisel alustame uue hooga. Nii 
äge on vaadata, kuidas noorel 
silmad säravad ja nad toiduga 
möllavad. 

Projekt kestab 2018. aasta 
lõpuni. Mis edasi saab?

Jah, nii on, et projekt saab 
otsa. Kuid ehk on edaspidi oma
valitsustel võimalus selliseid 
ringe rahastada või tuleb taas 
mõni noorteprojekt. Igal juhul 
on vajadus selle järele suur ja 
laste huvi tohutu. Noortega 
tegelemine on minu hobi juba 
pikka aega ja mulle meeldib, 
kuidas noored on kõik väga 
erinevad – ühed ei suuda kuu

lata, teised ei suuda kõike infot 
endasse imeda… Kui vähegi 
võimalust oleks, võtaks veel 
juurde erinevaid noori – ühed 
võtavad, teised annavad. Nii 
täiustatakse üksteist.

Gurmeeklubi soovitab:
Õuna, porgandi ja peedi 

toormahl koos maapähklivõi 
müslibatoonidega 
• 120 g täiskaerahelbeid
• 100g päevalilleseemneid
• 10 g linaseemneid
• 10 g chiaseemneid
• 10 g seesamiseemneid
• 25 g datleid (pane vette lik

ku)
• 50 g kuivatatud ploome
• 2 spl pähklivõid (suhkru

vaba)
• 2 spl mett
• sidruni või laimimahla 

maitse järgi
• 50 g 72% tumedat šokolaadi
• himaalaja roosat soola mait

se järgi
Röstida teraviljad ja seem

ned eraldi, linaseemned ja chi
aseemned panna vette ja lasta 
natuke seista. Leotatud datlid 
ja ploomid tükeldada väikesteks 
tükkideks. Tume šokolaad su
latada vesivannil. Lisada pähk
livõid, mett, tumedat šokolaadi 
ja pressida juurde laimimahl. 
Segada ning kui mass on vor
mimiseks liiga tahke, siis lisada 
pähklivõid või datlitest alles jää
nud vedelikku, et saada parem 
konsistents. Lasta pool tundi 
külmikus seista ning vormida 
müslibatoonid. Valmis batoonid 
panna tunniks ajaks külmikus
se. Väga hea karbiga kooli või 
trenni kaasa võtta.

Gurmeekunstiga tegi tutvust
Maris Moorits

Nii ajaratas ringi käib
Sel 2018. aasta suvel saavad ühe 
vana laulu sõnad taas tõeks, kui 
õnnitleme Audru valla segakoo
ri tema 15. sünnipäeval ja avame 
Audru pargis kaasaegsemaks 
muudetud kõlakoja. 

Audru inimestes on mi
dagi erilist, mis sunnib neid 
ikka üles võtma lauluviisi ja 
sõrmitsema pille, vaatamata 
rasketele ja vähem raskete
le aegadele. Nii on see olnud 
juba üle 100 aasta tagasi, mil 
tollane Audru mõisnik laskis 
Audru pargi korda teha. Väi
ke saar ühendati suure maaga 
valgeksvärvitud sillaga, parki 
rajati lillepeenrad ja kõnniteed. 
Puhkamiseks olid parki paigu
tatud ilusad pingid. Mõisas oli 
7 kasvuhoonet, töötas aednik ja 
6 aednikupoissi, kes ka teede ja 
lillede eest hoolitsesid. Audru 
park oli nii tähelepanuväärne, et 
seda kujutati isegi postkaartidel. 
1841. aastal kirjutab ajaleht, et 
ilusa ilmaga on igal pühapäeval 
Audru pargis muusikaline aja
viide, kus mängib linna muusik 
Carl Volle. 1868. aastal ja 1869. 
aastal mängis Audru pargis lin
na kapell. 1890. aasta juulis oli 
pargis meeleolukas lastepidu, 
sealt siirduti hiljem lippude 
ja orkestriga Doberani. 1892. 
aastal laulis pargis vastasutatud 

laulukoor, kusjuures „ärksamad 
laulukoori liikmed“ tahtsid lau
luseltsi asutada.

Teist ringi alustab seltsielu 
peale Audru sovhoosi moodus
tamist. 1951. aastal alustasid 
Tornimajas tööd mitmed isete
gevusringid, sealhulgas sega
koor Karl Väljaotsa juhatusel. 
Ka vana viinavabrik alustas uut 
ringi, kui see klubiks ümber ehi
tati. 1960. aasta Tallinna laulu
peol käis Audru 30liikmeline 
segakoor Hermann Egloni juha
tusel. Suurele peole minekuks 
õmmeldi naistele rahvuslike 
motiividega kleidid ja valmis 
uhke koorilipp, mis veel alles 

on ja asub Audru muuseumis.
Ammendamatuks taimela

vaks Audru valla kooridele on 
olnud meie koolid, kus ikka on 
tegutsenud mitmed ja mitmed 
koorid, kust käidud kõikidel 
laulupidudel jne. Eriti meenuta
takse õpetaja Aili Tamme järje
pidevat tööd koorilaulukultuuri 
edendamisel.

Nõukogude ajal alustas oma 
teist ringi Audru park. 1962. 
aastal algas Audru puhkepargi 
väljaehitamine – valmisid kõla
koda, tantsupõrand ja kõnniteed 
ja 3 statsionaarset müügipavil
joni. Ehitati uhked rippsillad, 
kiik, pandi tööle purskkaevud 

ja prožektorid. Peeti ka uhke 
avapidu, mis sai tollele ajale 
vastava nime Suur Rahvaste 
Sõpruse Õhtu.

Audru pargi peod olid kuul
sad üle vabariigi.

Mitmeid ringe on teinud 
harrastusteater. Näitemängu
dega alustati samuti mõisaajal. 
1893. aasta ajaleht kirjutab, et 
Tõstamaa „Laine“ seltsi lauljad 
ja näitlejad külastavad Audrut, 
kus koos audrulastega korral
datakse suur rahvapidu.

Teise ringi kõige ilmeka
maks näitemänguharrastajaks 
on olnud Milvi Andres, kelle 
lustmänge mäletavad veel pal
jud. Audru kihelkonnapäevade 
kavast 1993. a saab lugeda, et 
Lindi aasal mängitakse M. And
rese näidendit „Talud tagasi“. 
Kõrgetasemelised olid Audru 
pargi vabaõhuetendused. Kol
manda ringi vedajaks on nüüd 
Audru mõisateater.

Need on vaid põgusad näited 
Audru rahva kultuurilembusest.

Õnnitleme kõiki Audru 
kultuuriharrastajaid, soovime 
jõudu ja edu nii eestvedajatele 
kui taganttõukajatele.

Helgi Roots
Audru muuseumi juhataja

Emadepäeva kingitus 
koolilõpetajatelt ehk  

me ise ilutegijad
Jõõpre koolipoistele ja ka tüdru
kutele ning osadele vanematele 
on kolmapäevaõhtune puutöö
ring tuttav koht, kus erinevates 
puutöödes oma jõudu katsuda. 
Nii valmivad jõulukingid, pa
randatakse kodust kaasa toodud 
toolelaudu, treitakse. Eelmisel 
aastal sai grupitööna valmis 
loomade söögiautomaat, mis 
jahimeestele üle anti ja välijõu
saal, mis ka peale tunde kiiresti 
kasutusele võeti. Värskelt said 8. 
klassi poisid valmis kooli õuele 
uue ehitise – turnimisraja. Selle 

aasta kõige suuremaks tööks oli 
aga nn marmorlaudade valmis
tamine. Alustati sügisel ja luba
tud ajaks – emadepäevaks said 
lauad valmis. Oluline on juurde 
lisada, et oma lauad said val
mis kõik tööd alustanud Jõõpre 
9. klassi poisid. Eraldi väärib 
mainimist Jõõpre Kooli 8. klassi 
tüdruk GreeteAneete, kes visa 
tööna sai valmis ehtekirstu, te
hes silmad ette nii mõnelegi 
poisile.

Mati Sutt
Jõõpre Kooli direktor

9. klassi poisid Kardo Pruul, Jan Markkus Salk, Clyde 
Avamere, Leonhard-Juri Malinovski, Ako-Robi Maido, 
Markus Martinson, Valdur Lubja, Grant Saagim 
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Raamatututvustus

KIRIKUTEATED

Tel. 505 9868
Õnnitleme 
vastsündinuid!
 MERITE-LIISA KLADE 23.02.2018
STENAR LEIMAN 2.03.2018
HELLA PHILIPS 17.03.2018
ASSAR KALDA 23.03.2018
LISANNA REIMANN 23.03.2018
TARMO KAELEP 23.03.2018
RAMON TÕNISSON 2.03.2018
ANDER HEINLA 28.03.2018
CHRIS SUVISTE 27.04.2018
RASMUS LEPP 9.04.2018
KERILI KULDKEPP 5.04.2018
TEIRON LÕHMUS 6.05.2018

Soovin osta Ahastesse/lähiümbrusesse maja 
või (elamu)maa. 

Tel. +372 5665 3553

 SPORT
Juubeliturniiri kokkuvõte

14. aprillil lõppesid Audru 
Kooli võimlas 10. Audru kari
kavõistlused korvpallis. Mõ
ningase üllatusena tuli võitjaks 
viiendat hooaega Audru liigas 
mängiv meeskond Gellerton. Põ
hiturniiri 6 võidu, 3 kaotuse ja 
viienda kohaga play offi siirdu
nud Gellerton võitis esmalt haa
ravas veerandfinaalseerias kahe 
mängu kokkuvõttes kõigest ühe 
punktiga Paikuse Lokomotiivi 
(89:82 ja 79:71). Poolfinaalsee
rias pandi oma paremus maks
ma eelmise hooaja võitja ning 
tänavu põhiturniiri esikohaga 
lõpetanud AK Spartaki vas
tu. Gellertoni finaalivastaseks 
osutus põhiturniiri teise kohaga 
lõpetanud Siris. Endiste KK Pär
nu esindusmeeskonna mängijate 
Elgar Tamsalu, Siim Joosepi ja 
Olaf Siiguri vedamisel alistati 

veerandfinaalides Mariine Auto 
ning poolfinaalides oldi pare
mad Kõwa meeskonnast. 

Põhiturniiril 63:52 Sirise 
paremust tunnistanud Geller
ton võttis finaalis Janar Aniste 
eestvedamisel 79:69 võidu ning 
krooniti esmakordselt Audru ka
rikavõistluste võitjaks.

2017/18 Audru korvpalli ka
rikavõistluste lõplik paremus
järjestus:

1. Gellerton
2. Siris
3. Kõwa
4. AK Spartak
5. Paikuse Lokomotiiv
6. BC Pärnu
7. Keskus
8. Mariine Auto
9. BC Tauriin
10. SK Tünamo

Kaur Kalamets

Gellerton

Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirik:
Laupäeval 23.06.2018 kell 10.00 liturgia
23.06.2018 kell 12.00 Jõõpre kalmistul üldine hingepalve. Surnuaiapüha.
23.06.2018 kell 14.00 Audru kalmistul õigeusu üldine hingepalve. 
Surnuaiapüha.
Info tel  5384 1350 – preester Agaton Paalberg
 5196 8992 – Helju Holm

Piret Tali „Minu Pärnu. 
Suvitajaks saamine“

P. Tali sulest ilmunud raamat 
Pärnust on vahva nostalgiline 
lugemine. Kirjutatud sellise 
mõnusa humoorika stiiliga nagu 
sellele autorile ikka omane on. 
Kuigi teosesse on lisatud ka mõ
ned fotod, suudame meie, Pär
numaalased, tegelikult ka ise iga 
lehekülje juures oma silma ette 
manada maja, pargi või millegi 
muu, millest autor parajasti paja
tab. Oleme ju selle linnaga kok
ku kasvanud ja mäletame üsna 
täpselt, et kus ja kuidas miski oli 
ja isegi seda, milliseid lõhnu ja 
maitseid erinevates situatsioo
nides adusime.

Kindlasti polnud autori üheks 
konkreetseks eesmärgiks raama
tusse Pärnuga vastliitunud valdu 
sisse kirjutada, aga Audru sin
na sattus küll. Näiteks peatükis 
„Valget laeva oodates ehk Õnn 
Tuli Õuele“. 

Katkend raamatust: Samas on 
ju tore, et pasunamehed koorist 
Õnn Tuli Õuele varahommikul 
sadamakaile kohale tulid. See 
on üldse üks kelm orkester. Ja 
lisab sellele kruiisindusele mõ
nusat provintsilikku ülepaisu
tatust. Koos linnavolikogu esi
mehe kõnega, punase vaiba ja 
muuga. Mäletan, kuidas minu 
kooliorkestri kaaslased panid 
1980ndatel kokku spontaanse 
orkestri ja käisid happening’i 
korras Pärnu bussijaamas Riia 
bussi tuleku puhul törtsutamas. 
Muide, mõned neist mängivad 
siiani pilli sellessamas koossei
sus Õnn Tuli Õuele, mis triibu
listes supelkostüümides esineb 
tavaliselt Koidula platsil või suve 
avamisel. Puhas punk.

Oma peatükikesed või read 
on leidnud ka mälestused Kuld
Lõvist, Valgerannast, Audruran
nast jne.

Tundub, et raamat pakkus 
huvi ja võitis kohe lugejate sü
damed. Igatahes müüki pais
kamise päeval õnnestus mul 
Selveri raamatuletist enesele 
veel täiesti viimane eksemplar 
rabada. Ja proua Pireti kirjutatud 
raamatud näiteks oma pioneeri
ajast või Koidula kooli ajaloost 
ongi lugemisvara, mis asjast 
vähegi teadjale palsamiks hin
gele. Olin väga meelitatud, kui 
Piret Tali minult Koidula kooli 
ajaloo II osale kaastööd palus. 
Võin kinnitada, et temaga koos
tööd teha oli puhas rõõm. Ja just 
elurõõm ongi minu meelest üks 
läbivatest teemadest, mis P. Tali 
raamatutest läbi kumab. Ja seda 
me ju vajame iga päev. Miks siis 
mitte ammutada seda ka vahvast 
„Minu Pärnu“ raamatust.

Sirje Suurevälja 

Kutse sünnipäevale
9. juunil ootab Tamme talu 
ürdiaed oma 10. sünnipäeva 
tähistama.

Tamme talu ürdiaia avamisest 
alates oleme korraldanud kõikide
le maitse, lõhna ja ravim taimede 
austajatele Tamme talu ürdiaia 
lahtiste uste päevi. Selle aasta 
9. juunil toimuvad Tamme talu 
ürdiaia lahtiste uste päevad juba 
kümnendat korda. Tule ja tähista 
Tamme talu ürdiaia sünni päeva 
koos meiega!

Ürdiaia sünnipäevakohviku 
suussulavate maitsete eest hoo
litseb personaalkokk Moonika 
Lauba. Moonika on ürdiaia sün
nipäevalaua suupisteteks inspi
ratsiooni saanud nii ürdiaias kui 
ürdiaia taga kasvavate taimede 
põnevatest maitsetest.

Oma väga erilist Eesti pärand
rooside kogu, koduseid ürdinapse 
ja mesilaslangetist tutvustab Pan

ga talu roosiaia perenaine Silva 
Tamsalu.

Sünnipäevakohvik ootab kü
lalisi kell 10.0016.00.

Perenaine ootab ürdiaeda 
tutvustavatele jalutuskäikudele 
kõiki huvilisi kell 11.00, 13.00 ja 
15.00.

Kaasa ostmiseks pakume mit
mekesist valikut maitse, ravim 
ja lõhnataimede istikuid. Avatud 
on Tamme talu pood ja aiakohvik. 
Ostlemiseks võta palun kaasa su
laraha. Külastuse eest piletiraha 
ei küsita.

Maitsvate ja lõhnavate koh
tumisteni Tamme talu ürdiaias!

 Heli Viedehof 
Tamme talu perenaine

tel 56253075
FB: TammeTaluUrdiaed

Aadress: Tamme talu, 
Malda küla, Pärnu linn, 

Pärnumaa

VI SUUR VANASÕIDUKITE ja -TEHNIKA 
NÄITUS AUDRUS

Tehnika väljanäitus
2. juunil 2018, kell 12.00-17.00

Audru Õuemuuseumi õuel
Näituse ajal algusega kell 13.00

III SUUR SÄÄREVÄRISTAJATE VÕIDUSÕIT
Kihutatakse 800 meetri pikkusel ringil 15 minutit. Võitjaks saab kõige 

rohkem ringe läbinu. Sõidukite tehniline kontroll teostatakse 1 tund enne 
võistluse algust kohapeal.

Info: 511 0511 ja 555 9930
Tule vaatama, veel parem – osalema!

Tehnikanäitust korraldav meeskond ja Audru muuseum

2. juuni Võidusõit liikluskorralduse muudatus




