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Selleks, et teha üks heategu ei
pea olema palju raha ja aega.
Kindlasti aga peab olema hea
mõte, tugev tahe ja toredad
kaaslased, kellega koos seda
teha. Heategu võib olla ka
naeratuse kinkimine sellele,
kellel seda endal ei ole või
näiteks voodihaige vanuri käe
puudutus ja lahke sõna ütle-
mine.

Meie rühma hea mõte sai
alguse Jõõpres kuuse juures
esimese advendiküünla süüta-
misel. Otsustasime algatada
heategevusprojekti „Tantsuga
toome südamesooja“. Hea on
meenutada suvist Tantsupidu

Jõõpre Vallatud heategevusprojektis
„Tantsuga toome südamesooja“

Tallinnas, kuna saime palju
häid emotsioone ja südame-
soojust sealt kaasa võtta!
Igaüks saab jagada seda, mis
tal on. Meil on heameel tant-
sida rahvatantse, millest jagub
rõõmu rühmaliikmetele endile
kui ka teistele. Viisime 21. det-
sembril tantsuga südamesooja
Jõõpre Põhikooli, lasteaeda ja
vanurite kodusse. Esitati ju-
hendaja Anu Kurmi seatud
tantsud „Kui vaikne muusika
mängib“ ja „Tuulevaiksel
ööl“. Külakostiks võeti kaasa
omaküpsetatud ja kaunistatud
213 piparkooki, mandariini,
jõulukaardid heade soovide ja

tantsijate pildiga ning vanuri-
tele kodus valmistatud liha-
pirukaid. Vanadekodus esitati
lisaks tantsudele ka jõulu-
luuletusi, voodihaigete juures
käidi tubades, loeti luuletusi ja
jagati parimate pühadesoo-
videga kodupoolist. Vastuvõtt
oli väga soe ja südamlik. Jõõp-
re Vanurite Kodu juhataja Heli
Hallikmäe kutsus meid tagasi
ning tantsijate poolt sai antud
lubadus: „Ega see meil viima-
seks korraks siin majas tant-
sida jää!“.

Merle Lillak

Imelise lauluhäälega Hanna-
Liina Võsa tõi peolistele jõu-
lumeeleolu. Lauljatari saat-
sid Tarmo Eespere (fotol va-
sakul) klaveril ja Priit Aimla
(fotol paremal) flüügelhor-
nil.
Särtsaka kavaga esines kõ-
hutantsijate  trupp "Aleha".

Lindi Rahvamajja pensionäride jõulupeole 17. detsembril kogunes ligi kakssada pidulist

Üle mitmete aastate kinkis
Suur Loodus meile kauni valge
jõulukuu ja paksu lumega tõe-
lise talve. Lõpp-akordiks nagu
ikka olid kõikjal aastalõpu-
peod ja kontserdid.

Väga elamusrikas ja nau-
ditav oli Audru Kultuurikes-
kuses  Mihkel Matiiseni kont-
sert. Kuna tal oli libedal teel
Tallinna lähistel väike auto-
avarii juhtunud, siis olid ka
Raimond Valgre laulude noo-
did sinna kraavi põhja jäänud.
Oma süntesaatoriga ja hääle-
tades jõudis ta ikkagi Aud-
russe.

Esinemine oli tõeline im-
provisatsioon: oma virtuoosse
W.A. Mozarti ja J.S.Bachi
esitusega jõudis ta välja kaas-
aegsesse heliloomingusse.
Publikule meeldis väga tema
aval suhtlemine, kus ta oma
tekstiga muusikapalade ette

Talvemõtisklus
andis ülevaate selle teose saa-
misloost ja mõtestas sisu lahti.
Kontserdi teises osas saime
nautida tema lüürilist laulu,
mis on nagu loodud Raimond
Valgre loomingu esitamiseks.
“Veel viivuks jää mu armsam”
– see igihaljas lugu puudutab
igaühel meist hingekeeli, eriti
aastalõpul. Lõpuks saime ka
ise kaasa laulda ja “Aisakella
helinal...” minna härmas õue.

Heaks traditsiooniks on
saanud Ado Kirsi korralda-
misel jõuluõhtul enne tee-
nistust puhkpilliorkestri väike
tervituskontsert. Surnuaias oli
nagu rahvasteränne ja küünla-
tulede meri, parkimisplatsil ei
ainsatki vaba kohta. See oli
tänuvõlg helide kaudu oma
lähedastele  ja neile armsaile
inimestele, kes on Audru heaks
midagi teinud.Üle kõige tähis-
taevas, nagu tahaks öelda “kui

hing läbi kõiksuse kumab, siis
oled sa soovinud head .....”

Lisaks iga-aastasele  jõulu-
õhtul kuuldud müüdile jeesus-
lapse sünnist on rõõm minna
kirikusse osa saama helide
maagiast ja tunda selles kiri-
kuliste peres nähtamatut sidet,
mis meid siia toob. Audru valla
segakoori esituses Ester Mägi
“Jõuluõhtul” või lõpulauluna
Arkandeldti “Ave Maria” oma
filigraanses töötluses annab
tunnistust koori kõrgest tase-
mest ja dirigentide Tiia Tam-
me ja Anneli Kuninga suurest
tööst, organisti Tiia Tamme
võimsad orelihelid aga tõsta-
vad sind nagu pilvedele.

On heameel Audru inimes-
test, kes said rikkamaks tasuta
muusikaelamuste eest.

Dora –Alviine Kesper

Mihkel Matiiseni kontsert
Audru Kultuurikeskuses ja
tema suhtlemine kontserdi-
publikuga pakkus elamusi
algusest lõpuni.
Esinemine oli tõeline impro-
visatsioon: oma virtuoosse
W. A. Mozarti ja J. S. Bachi
esitusega jõudis ta välja
kaasaegsesse heliloomin-
gusse. Mihkel Matiiseni kontsert pakkus publikule meeldivaid elamusi

Lemmetsa küla mudilaste ja kooliõpilaste jõulupidu toimus Sanga Seltsimajas, enne
jõuluvana tulekut lõbustasid kohalolijaid Audru Lasteaia näitlejad
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Vallavalitsuse istungitelVolikogus
29. detsembril
Vallavolikogu istungil ei osalenud Ardo Lünekund.
1. Seoses volikogu liikmete volituste peatumisega (valimisega
vallavanemaks ja vallavalitsuse liikmeteks) ja sooviga taandada
end komisjoni tööst, esitasid  komisjonide esimehed esildise
muudatuste kohta komisjonide koosseisus järgmiselt: Priit
Annuse asemel  kinnitati majandus- ja planeerimiskomisjoni
liikmeks Toomas Aaviste, Margus Joonase asemel kinnitati
sotsiaalkomisjoni liikmeks Raul Arnemann ja Peep Tarre asemel
kinnitati  hariduskomisjoni liikmeks Aili Elend.
Jaanus Põldmaa soovis taandada end sotsiaalkomisjoni liikmest
ning komisjoni esimehe esildisel kinnitati Anne Seimar sotsiaal-
komisjoni liikmeks.
2. Seoses Priit Annuse volikogu liikme volituste peatumisega
valiti revisjonikomisjoni liikmeks Toomas Aaviste.
3. Muudeti Audru valla 2009. aasta eelarvet suunates reservfondi
130 545 krooni vallamaja hoone renoveerimiseks eraldatud raha,
12 000 Lindi Raamatukogu elektrikulu ja 162 102 krooni Jõõpre
Lasteaia uue hoone projekteerimisest ülejäänud summa.
Reservfondist eraldati  Jõõpre Põhikooli õpetajate töötasufondi
150 000 krooni ja maksudeks 82 783 krooni ning laenude
intresside kuludeks 27 755 krooni. Eelarve muudatused tehti
veel täiendavalt hallatavate asutuste eelarvete piires.
4. Otsustati teostada 2010.a. jooksul  projekt “Audru valla
Põldeotsa küla tööstusinfrastruktuuride rajamine” kogusummas
54 277 524 krooni juhul kui arendaja Fjord Fresh Holding AS
või tema õigusjärglane   seab Audru valla kasuks  investeeringu
teostamiseks panga garantii vastavalt lepingule.
07. jaanuaril
Istungi tööst võtsid osa kõik 17 volikogu liiget.
1. Otsustati võtta tagasi eelnõu “Detailplaneeringu kehtestamine
Audru alevikus Lille tn 9 kinnistul” kuna puudub kinnistusameti
kanne kinnistusraamatus reaalkoormatise kohta ( valla ja
arendaja vahel on sõlmitud leping, mis kohustab arendajat
ehitama välja teed ja kommunikatsioonid).
2. Kinnistu omaniku avalduse alusel ja seoses maavara kaevan-
damise loa andmise menetlusega  tunnistati kehtetuks vallavoli-
kogu 06.03.2008 otsus nr 21 “Osalise detailplaneeringu algata-
mine Soomra külas Kitsemäe kinnistul”.
3. Otsustati mitte algatada Audru tuulikupargi detailplaneeringut
FjordFresh Holding AS avalduse alusel kuna  Pärnu maavanem
on algatanud 18.09.2009  Pärnu maakonna planeeringu täpsus-
tava tuuleenergeetika teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju
strateegilise hindamise.
3.Otsustati mitte kanda vaba põllumajandusmaa kasutus-
valdusesse taotlejate nimekirja 3 isikut kuna nad ei ole kantud
äriregistrisse füüsilisest isikust ettevõtjana ja seega ei vasta
kehtestatud tingimustele.
4.Määrati vaba põllumajandusmaa maatüki nr 333 kasutus-
valdusse  2 taotleja vahelise kokkulepe sõlmimise tähtaeg 1 kuu.
5. Nõustuti maavara kaevandamise loa andmisega  ehituskruusa,
ehitusliiva ja täiteliiva kaevandamiseks Soomra II kruusakar-
jääris asuval mäeeraldisel pindalaga 5,74 ha.
6. Tunnistati peremehetuks varaks Audru alevikus Ringi tn 8A
asuv kelder, Pärna allee 5F asuv alajaam ja Pärna allee 2B asuv
kuur.
7. Muudeti Audru Päevakeskuse põhimäärust muutes
päevakeskuse asukohaks Ringi 1a Audru alevik.
8. Volikogu esindajateks koolide hoolekogudesse delegeeriti:
Lindi Lasteaed-Algkool – Siim Suursild; Aruvälja Lasteaed-
Algkool – Jaanus Põldmaa; Jõõpre Põhikool – Mercedes
Merimaa; Audru Keskkool – Jekaterina Kuru; Audru Huviala-
keskus – Ado Kirsi.
9. Volikogu  esindajateks valla alaealiste komisjoni delegeeriti
Mati Sutt ja Ardo Lünekund.
10. Volikogu esindajaks Jõõpre Vanurite Kodu hoolekogusse
delegeeriti Valdur Liivrand.
11. Valla ehituskomisjoni liikmeteks delegeeriti volikogu
esindajatena Siim Suursild ja Jaanus Põldmaa.
12. Valla raamatukogude nõukogusse delegeeriti volikogu
esindajateks: Audru Raamatukogu – Inda Orissaar; Aruvälja
Raamatukogu – Aili Elend; Jõõpre Raamatukogu – Anu Kurm;
Kihlepa Raamatukogu – Mercedes Merimaa; Lindi Raama-
tukogu – Jüri Vlassov.
13. Valla Kultuurikeskuse ja rahvamajade nõukogudesse
delegeeriti: Audru Valla Kultuurikeskus – Ado Kirsi; Aruvälja
Rahvamaja – Aili Elend; Jõõpre Rahvamaja – Anu Kurm;
Kihlepa Rahvamaja – Mercedes Merimaa; Lindi Rahvamaja –
Ervin Hansalu.
14. Tegevustoetus ekspertgrupi liikmeteks delegeeriti Ardo
Lünekund ja Toomas Aaviste.
15. Audru Ringrada kinnistu hoonestusõiguse seadmise konkursi
edukamaks pakkujaks tunnistati A2 Racing MTÜ pakkumine.
16. Nõustuti Kihlepa külas asuvale Kihlepa rahvamaja kinnistule
tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ kasuks.
17. Muudeti ja täiendati vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate
asutuste koosseise: asendades ehitus- ja kommunaalnõuniku
ametikoha vanemametnik – ehitusspetsialisti ametikohaga;

vanemametnik registripidaja muudeti ehitisregistripidajaks ja
sekretär-asjaajaja nimetus  muudeti sekretär-registripidajaks.
Kommunaali alt kustutati bussijuht-lukksepa ametikoht ja
palgaaste.
18. Mittepalgalistele vallavalitsuse liikmetele otsustati maksta
täiendavat hüvitist 1 488.- krooni kuus.

03. detsembril
1. Ehitusload väljastati Meremetsa tee 30 eramu ja paadikuuri
ehitamiseks ning Kurgo tee 7 üksikelamu ehitamiseks.
2. Esitatud avalduste alusel nõustuti jäätmekonteineri tühjenda-
misega 56 päeva järel 2 taotleja osas.
3. Kinnitati Valgeranna küla  Valgeranna noortelaagri, Marksa
küla Mereääre ja Kambri ning Saulepa küla Meremäe kinnistute
detailplaneeringute lähteülesanded.
4. Väljastati parkimiskaart liikumispuudega isikule.
5. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 2  taotlejale kogusummas 1 550 krooni.
10. detsembril
1. Nõustuti Saare-Indreku katastriüksuste riigi omandisse
jätmisega, maatulundusmaa 100 %.
2. Liu külas asuva Kirikunina tulepaak katastriüksuse aadressiks
määrati Liu tulepaak 865.
3. Liu sadama hoonete ja rajatiste teenindusmaaks määrati 2,95
ha ja nõustuti ostueesõigusega erastamisega, tootmismaa.
4. Esitatud avalduste alusel nõustuti jäätmekonteineri tühjenda-
misega 56 päeva järel 2 taotleja osas.
5. Esitatud avalduste alusel otsustati lugeda jäätmeveoga
mitteliitunuks 1. november-30. aprill 2 taotlejat.
6. Kinnitati projekteerimise lähtetingimused Tilga kinnistul
elamu ehitamiseks ja Kõima külas välikapp-jaama ehitamiseks.
7. Kasutusload väljastati Ridalepa F1 pingeparandustöödele,
Kurgo tee 7 ja 14 elektrivarustusele, Lindi külas asuvatele sani-
taartehnilistele välisvõrkudele ja Ringi tn 6 10-krt elamu katuse
ja korstnate rekonstrueerimisele.
8. Ehitusload väljastati Kiviranna kinnistul üksikelamu
rekonstrueerimiseks, Moka kinnistul tiigi rajamiseks ja Mummi
kinnistul reoveekanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
9. Seoses lapse kaheaastaseks saamisega maksti sünnitoetust
2-le emale à 1000 krooni ja lapse üheaastaseks saamisega 9-le
emale à 2000 krooni.
17. detsembril
1. Ehitusload väljastati Neitsiraba AJ elektrivarustusele ning
Erlendi kinnistule elamu ja garaaþ-sauna ümberehitamiseks
puhkemajadeks.
2. Projekteerimise lähtetingimused väljastati Eassalu küla

Kallase kinnistule veekogu ehitamiseks.
3. Väljastati kirjalik nõusolek Ringi tn 1-4 tehnosüsteemide
muutmiseks.
4. Tühistati vallavalitsuse 30.12.2002 korraldus nr 479 ja
22.08.2005 korraldus nr 282 Mardi katastriüksuse osas seoses
OÜ KLM Maakorraldusbüroole väljastatud uue lähteüles-
andega.
5. Tagastati õigusvastaselt võõrandatud end Allika A-12 talu
maad, moodustades Mardi maaüksuse, maatulundusmaa 100 %.
6. Tühistati vallavalitsuse 25.09.2006 korraldus nr 337  Rohtaia
maaüksuse osas seoses OÜ AB Büroole väljastatud uue
lähteülesandega.
7. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Rohtaia
katastriüksuse osas, maatulundusmaa 100 %.
8. Nõustuti Köninga katastriüksuse jagamisega Köninga,
Köninga põld ja Salumetsa katastriüksused, maatulundusmaa.
9. Nõustuti Pauri tee 3 katastriüksuse jagamisega Pauri tee 3,
Pauri tee 5 ja Pulga katastriüksusteks, elamumaa 100%.
10. Nõustuti Kallase katastriüksuse jagamisega Kallase ja Tiigi
katastriüksusteks, maatulundusmaa 100 %.
11. Esitatud avalduste alusel nõustuti jäätmekonteineri
tühjendamisega 56 päeva järel 3 taotleja osas ja 2 taotlejat loeti
jäätmeveoga mitteliitunuks 1. november-30. aprill.
12. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ülejäägi arvelt maksti
toetust 1 taotlejale kogusummas 927  krooni.
13. Valla pereabikomisjoni liikmeks kinnitati Heli Hallikmäe.
14. Kinnitati komisjon Aruvälja Lasteaed-Algkooli juhataja vaba
ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks
järgmises koosseisus: Margus Joonas, Siiri Jõerand, Jaanus
Põldmaa, Mati Sutt ja Peep Tarre.
23. detsembril
1. Ehitusluba väljastati Mäetoa kinnistul puurkaevu rajamiseks.
2. Detsembrikuu toimetulekutoetus määrati 164 taotlejale
kogusummas 256 374 krooni ja ühekordset toetust
toimetulekutoetusteks eraldatud vahendite ülejäägi arvelt
abivahendi maksumuse osaliseks hüvitamiseks maksti 18 459
krooni.
3. Eakate jõulupeo korraldamiseks eraldati reservfondist 19 080
krooni.

Käesoleval talvel teevad lumetõrjet Audru valla teedel järgnevad
ettevõtjad:
OÜ PÕLDEOTSA SUURTALU –    Soeva, Ahaste, Aruvälja
ja  Kärbu külad.Tel. 516 516 9; 539 311 83.
OÜ PÕHARA AGRO –  Põhara, Liiva, Jõõpre, Oara, Malda,
Ridalepa ja  Saari külad ning Audru Keskkooli ümbrus.
Tel. 506 2246.
OÜ NURME TEEDEEHITUS – Lemmetsa küla, Elutee I,
Elutee II, Papsaare küla Pärnu linnaga külgnevad teed  ning
Käreda tee, Kadaka tee ja Valgeranna tee. Tel. 502 984 5.
FIE MEERI ENDE – Kõima, Kabriste,  Saulepa ja  Lindi küla
(kuni Audruranna teeni), Kihlepa ja  Tuuraste küla.
Tel. 566 834 51.
OÜ HERLI KAUBANDUS - Lindi (alates Audruranna teest),
Marksa ja  Liu küla. Tel. 564 193 3.
FIE VALDI KILLING – Eassalu ja Soomra küla .
Tel. 565 074 74.

Lumetõrje talvel 2009/2010
OÜ AUDRU MÕIS – Audru aleviku tänavad ja kõnniteed,
Kuldlõvi, Vau, Linavästriku I ja II, Meremetsa ja  Kullimänniku
elamupiirkonna teed ning Valgeranna küla  Liini tee;
Audru alevik – tel. 5042474, Papsaare  tel 5544771.
OÜ LIVONTIKA INVEST – Audru aleviku Tiigi, Muti ja
Rebasefarmi elamupiirkonna tänavad, Põldeotsa küla teed.
Tel. 50 69729.
 
Audru Vallavalitsus võimaldab teostada lumetõrjet ka erateedel,
mis viivad alaliselt Audru vallas elava elaniku majaõueni (mitte
hoovides).
Erateedel lumetõrje tööde teostamise tingimused on:
eratee servad ja eratee servades olevad ohud (ilupõõsad,
puuistikud, truubiotsad)  peavad olema märgistatud mini-
maalselt 1,5 m kõrguste ja otsast  punaste tokkidega; eratee
kohalt peavad olema  eemaldatud puude oksad minimaalselt
3,5 m kõrguselt.
Erateedel toimub lumetõrje hiljemalt 12 tunni  jooksul peale
lumesaju lõppemist.
Juhul kui eratee omanik ei soovi või tahab täpsustada lumetõrje
teostamist temale kuuluval teel, palume võtta ühendust lumetõrje
tööde tegijaga antud piirkonnas või  Audru Vallavalitsusega 
telefonil 50 49564.

Viis aastat on olnud tshernobõllastel võimalus kasutada Seli
tervisekeskuse taastusravi teenuseid.
Selleks aastaks taastusravi saamiseks peab õigustatud isik
esitama Seli Tervisekeskusele kirjaliku avalduse ning esitama
enda kohta vajalikud andmed. Avaldus võib laekuda posti,
e-posti teel või ise kohale tooduna.
Avaldusele tuleb lisada represseeritud isiku tunnistuse
koopia. Samuti tuleb ära märkida, et taotleja on osalenud
Tshernobõli AEJ avarii tagajärgede likvideerimistöödel.
Kõik avaldused registreeritakse ja avaldaja nimi kantakse
taastusravi taotlejate nimekirja laekumise järjekorras. Ühel
aastal saab taastusravil viibida üks kord. Iga aasta tuleb
esitada uus avaldus. Eelmise aasta rahuldamata avaldust
automaatselt järgmise aasta nimekirja ei kanta.

Seli tervisekeskus: Seli, Rapla vald 79604 Rapla maakond
489 2576; selitervisekeskus@hot.ee;
www.selitervisekeskus.ee

Taastusravi Tshernobõlis käinutele

Audru Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
EHITUSSPETSIALISTI
ametikohale
Töökohustused: põhieesmärk on projekteerimis- ja
ehitustegevuse ning ehitusjärelvalve korraldamine Audru
vallas.
Kvalifikatsioon: ehitusalane kõrgharidus

Pakume:
* 0,5 ametikohta
* meeldiv töökollektiiv
* avalikus teenistuses töötamisega kaasnevad soodustused
* palk kokkuleppel

Kandideerimiseks palume saata CV
koos kandideerimisavalduse ja haridust tõendavate
dokumentide koopiatega hiljemalt 01.03.2010 aadressil
Pärna allee 7, Audru alevik 88301 Audru vald Pärnumaa
või info@audru.ee.
Täpsem info valla kodulehel www.audru.ee
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POLITSEITEATED

Naabrivalve on naabrite
ühine tegevus kodukoha
turvalisemaks muutmisel.
Selleks moodustatakse
naabrivalve sektorid. Need
haaravad paljukorterilisi
elumaju kas tervenisti või
trepikodade kaupa, tänavaid
või selle lõike, maakohtades
külasid või ligistikku asu-
vaid talusid,  suvilarajooni-
des kokkulepitud piirkonda.

Kokkulepitud sektori
piirid märgistatakse vasta-
vate infotahvlitega. Iga
naabrivalve liikmel on teiste
sektori liikmete kontakt-

andmed, samuti politsei ja
turvateenistuste telefonid, kuhu
saab vajadusel helistada.

Eesti inimene on suhteliselt
alalhoidlik. Ta ei kipu vahele
segama teiste probleemidesse.
Naabrit hädas olles nähes tuleks
aga mõelda, et sama asi võib
juhtuda ka minuga. Kes siis
mind aitab? Eks ikka pealtnägija
või naaber!

Tartu Ülikooli ja Justiits-
ministeeriumi poolt läbi viidud
uuringud näitavad, et peale
naabrivalvega liitumist on para-
nenud naabritevaheline läbi-
saamine, vähenenud kuritegevus

piirkonnas, vähenenud
elanike hirm kuritegevuse ees.

Politseitööst on teada juh-
tum, kus korterivaras põhjen-
das naabrivalve plakatita
majja vargile minekut nii-
moodi: “sest seal plakatiga
majas kunagi ei tea, kes mil-
lisest aknast vaatab!„.

Naabrivalve tegevuse võib
kokku võtta sõnapaariga- kui
märkad, siis reageeri! Naab-
rivalves osalemine on igapäe-
vaelu osa - võib öelda isegi,
et täna üle maailma mitme-
kümne miljoni inimese elu-
viis. Naabrivalve raames on

kindlasti koosolekuid ja
infovahetust, kuid põhiline on
ikka see, et inimesed hoolik-
sid, suhtleksid omavahel,
märkaksid kahtlasi tegevusi/
inimesi ja reageeriksid vas-
tavalt olukorrale. Kui tänava
ääres on ühtäkki neli telliskivi,
aeglaselt mitmendat korda
sõitev auto, võõrad trepikojas
– kui selliseid asju märgata,
infot naabritele, politseile või
mujale, kokku lepitud kohta
edastada, siis nii sünnibki
turvalisus - koostöös loodud
väärtus.

Audru vallas ei ole veel

Naabrivalve abil kodupaik turvaliseks!

Nii nagu  igas  kodus  kom-
beks, saabus Sassi talligi
jõulurahu  24. detsembril  ja
hobused said  mitu  päeva
pühadest rõõmu tunda  ja pu-
hata.

Siis aga  sadas maha
palju-palju lund ning trill ja
trall läks jälle lahti. Peakan-
gelaseks osutus imetilluke

Talv Sassi Tallis

09. jaanuar algas paljudele võrkpallisõpradele spordikoti
pakkimisega ja siis võeti suund Audru Keskkoolile, kus toimus
järjekordne Audru Võrkpalliturniir. Rassimist oli terve päev
ja õhtuks selgusid parimad. Võitjaks tuli Pärnu Maavalitsuse
võistkond, kelle ridadesse kuulus ka linnapea hr. Toomas
Kivimägi. Tähelepanelikul vaatlusel selgus, et pea igas
võistkonnas oli ka Audru võrkpallureid.
Eelmise aasta võitja Eesti Posti võistkond pidi leppima 7.
kohaga. Vaatamata rahulikule tulemusele, oli turniir meie jaoks
kindlasti korda läinud. Seda just seetõttu, et turniirikogemuse
said ka mitmed meie võrkpallitreeningutel osalevad uued
mängijad. Võistkonna treeneri Kristjan Sikaste sõnul oli
turniir üliheaks treeningprotsessi osaks.
Õhtu jätkus meeleolukalt Valgerannas, kus ootas meid
Bolseviku kolhoosi a/ü klubi vokaalinstrumentaalansambel
Ristikhein, kelle pilli järgi sai tantsu  lüüa varaste
hommikutundideni.
Oli mõnus laupäev ja omaltpoolt soovime jõudu Sirjele ja
Alarile järgnevate turniiride korraldamisel. Meie tuleme
kindlasti.
 

Urve Vesik ja Indrek Raig
Eesti Posti Spordiklubi nimel

Oli mõnus laupäev

Teodor suuskamas

poni Teodor,  kes tegi oma elu
esimese saanisõidu ja vapralt
lapsi  suuskadel sõidutas. Talli
vanim hobune Sauragi tuletas
nooruspäevi meelde ja traavis
laka lehvides uhkelt külaliste
rõõmuks saani ees.

Aastavahetuse ööl, just siis
kui raketid kuulutasid uue aasta
algust, limpsisid hobused ini-

mestest sõpradega tallis koos
shampust (see on pererahva
traditsioon juba Sassi tallide
loomisest alates). Puristamine
tallis andis märku, et  hobuste
arvates tuleb tore ja tegude-
rohke aasta!

… ja küllap neil oli  õigus,
sest aasta tallis algas juba
lastelaagriga ning 27. jaa-
nuaril toimub oma tallirahva
keskne treeningvõistlus, kus
hobused osalejatele võistle-
miseks loositakse vaid pisut
enne starti. Seekord võistel-
dakse Juhtimisparkuuris, mis
on nagu  aja peale vigursõit,
kus läbitaval rajal on ka üle-
tamiseks mõned takistused.
Kindlasti on see hea päev
külla tulemiseks ja talliga
tutvumiseks kõigile  huvilis-
tele!

13.-14.02  aga  korraldab
Audruranna Ratsasporiklubi
Sassi  talu maneezis vähe
tõsisema ürituse –  “Sõbra-
päeva kahevõistluse”,  kus

osalejad saavad taas sport-
likke   võimeid proovile panna
nii  koolisõidus  kui ka takis-
tussõidus ja oma ratsutamis-
oskuseid külaliskohtunikele
hindamiseks esitleda.

Sassi talu ja Audruranna
RSK plaanivad sel talvel ko-
dust välja viia  Eesti Ratsaliidu
tasemega võistlustele kuni
kaheksa hobust. Kindlasti
kohtuvad nad võistlustel veel
viie-kuue Sassi talu hobusega,
kes on talveperioodiks sporti-
miseks välja  laenatud Tallin-
na Ratsaklubile ja Niitvälja
Ratsakoolile. Seega pole Sassi
talu mitte ainult turismitalu,
vaid seal on kõigil hobusehu-
vilistel, nii väikestel kui suur-
tel,  head  võimalused hobuseid
tundma  õppida,  ratsutamis-
kunsti omandada ja ka heal ta-
semel  võistlusspordiga  tege-
leda.

Malle Aava
Sassi Talu

Selle aasta 1. jaanuarist alustas tööd uus amet, nimelt 
Politsei- ja Piirivalveamet, mis koondab endas Politsei-
ametit, Keskkriminaalpolitseid, Julgestuspolitseid, Piiri-
valveametit ning Kodakondsuse ja Migratsiooniametit.
Selle ühinemisega ei muutu Teie jaoks, hea lehelugeja, suurt
midagi, kõik teenused on sarnaselt kättesaadavad nagu
varasemalt. Politseitöö valdkonnas on põhiliseks kontaktiks
jätkuvalt elukohajärgne prefektuur, jaoskond või konstaab-
lipunkt. Audru vallas teenindavad teid endiselt piirkonna-
politseinikud  Harli Hansen ja noorsoopolitseinik Ingrid
Meltsas, tel 446 4 102.
Muutunud on meie ametitõendite välimus, mis oma
suuruselt on nüüd nagu ID kaart, samuti plastikust.
Ülemisse serva on kirjutatud  „POLITSEI“ ning tõendi peal
on ametniku pilt, tema nimi ja isikukood, tõendi number
ning kehtivusaeg. Uue ameti ühtne veebileht asub aadressil
www.politsei.ee. Sealt leiab palju kasulikke nõuandeid ja
muud huvitavat lugemist. Politsei tasuta lühinumber on
jätkuvalt 110.
Igal juhul tasub politseile teada anda, kui teile jääb silma
midagi kahtlast ja teile süüteona tunduvat.

Ajavahemikul juuni 2009 kuni 04.12.2009 on varastatud
Papsaare külast, avaldajale kuuluvat puitmaterjali, millega
tekitati kahju 2900 krooni suuruses summas.
Ajavahemikul 08.12 kell  17 kuni 09.12 kell 08.00 varastati
Eassalu külas karjääris seisvatest  ekskavaatori, laaduri ja
kalluri kütusepaakidest kokku 400 liitrit eriotstarbelist
diislikütust. Kahju selgitamisel.
18.12 ajavahemikul kella 07.30-st kuni 13.00-ni on sisse
murtud taba eemaldamise teel Papsaare külas asuvasse
elamusse ja varastatud avaldajale kuuluvad 2 vasest sõidu-
auto radiaatorit, spoiler ja 4 pakki briketti. Kahju selgita-
misel.
Ajavahemikul 15.12 kuni 18.12 on Põldeotsa külas asuvast
korterist ära varastatud avaldajale kuuluvad trimmer ja
mootorsaag Stihl. Kahju selgitamisel.
Ajavahemikul 16.12 kella 16.35 kuni 17.12 kella 07.50
Lemmetsa külas asuvast tehase territooriumilt varastatud
eriotstarbelist diiselkütust. Kahju selgitamisel.
Ajavahemikul septembrist 2009 kuni 11.12.2009 on Soeva
külast avaldajale kuuluvalt kinnistult ära varastatud erinevat
ehitusmaterjali. Kahju selgitamisel.

Harli Hansen
Audru konstaablijaoskonna piirkonnavanem

Toimus teabepäev töötutele
Vallavalitsuse ja Töötukassa
Pärnu osakonna kutsel kogu-
nes 19. jaanuaril 39 tööotsi-
jat valla kultuurikeskusesse.
Valla psühholoog Merle
Tomson vestles teemal kui-
das toime tulla stressiga ja
mida silmas pidada kui ava-
neb võimalus töövestlusele
minna.

Töötukassa Pärnumaa
osakonna karjäärinõustaja
Silvia Paara rääkis töötutele
korraldatavatest koolitustest,
palgatoetusest, tööpraktikast
ja tööharjutusest.

Töötul on võimalus teha
tööpraktikat asutuses või et-
tevõttes. Tööpraktika käigus
on tööandjal võimalus välja
õpetada sobiv töötaja ja töö-
tul võimalus saada praktiline
töökogemus. Praktika kestus
on kuni 4 kuud. Töötu saab
praktika ajal stipendiumi 60
krooni tööpäevas ja talle hü-
vitatakse sõidukulu tööle ja
koju arvestusega 1.50 krooni
km.

Tööandjale makstakse
tööpraktikal viibinud inime-
se juhendamistasu.

Käesoleval aastal maks-
takse palgatoetust tööand-
jale, kes võtab tööle vähe-
malt 6 kuud töötukassas

arvel olnud töötu. Toetuse suu-
rus on  50% töötaja palgast, kuid
mitte rohkem kui töötasu alam-
määr - 4350 krooni.  Tähtajatu
töösuhte puhul makstakse pal-
gatoetust 6 kuud.

Puude või pikaajalise ter-
visehäirega inimese töötamise
toetamiseks abistab töötukassa
puudega inimest töövestlusel,
võimaldab töötada koos tugi-

isikuga, annab töötamiseks
abivahendi ning hüvitab töö-
ruumi või töövahendi kohan-
duse.

Silvia Paara soovitas töö-
tutel alati töötukassasse tulla,
vaadata ja küsida millised
võimalused on koolituseks ja
ka töölesaamiseks.

Nõustaja Maie Ojasalu
rääkis töötamise võimalustest

välismaal ja juhtumikorraldaja
Maret Vaik vastas küsimus-
tele.

Teabepäevast osavõtjatele
pakuti pirukaid ja kringlit ning
sooja teed.

ühtegi naabrivalve sektorit
loodud, kuid kindlasti on
naabrivalvest räägitud küla-
de ja ühistute koosolekutel
või naabrite omavahelises
vestluses. Nüüd oleks vii-
mane aeg ammu mõeldu
teoks teha!

Eesti Naabrivalve tege-
vusi Pärnumaal toetab Ko-
daniku-ühiskonna Siht-
kapital.

Lisainfot naabrivalve
kohta saab:tel: 566 98 446,
anet@naabrivalve.ee

www.naabrivalve.ee

Anet Asumets
Pärnumaa

naabrivalveprojektijuht

Peep Tarre

Audru Kultuurikeskusesse teabepäevale kogunes 19. jaanuaril 39 tööotsijat.
Esireas istuvad Töötukassa spetsialistid, vasakult: Maret Vaik, Silvia Paara, ja Maie Ojasalu
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Toimetus Pärna allee 7 Audru 88301
Telefon 447 2785, e-post: siiri.j@audru.ee
Toimetaja Peep Tarre
Küljendaja Siiri Jõerand
Ajaleht on Audru valla kodulehel:www.audru.ee

Trükkis AS Pajo
Hind 2.- krooni

Õnnitleme
01. jaanuari kuni

19. veebruar
sünnipäevalapsi !

Õnnitleme
vastsündinuid!

Maria Orav Leonida Silivälja

Elli Sakjas Linda Uustalu

Adele Pärna Marta Saar

Mangus-Madis Süvari Meeta Käsper

Leida Madison Heino Trussmann

Elfriede Ruth Gläser Voldemar Rehe

Kalju Ausmaa Anton Tohver

Luida Kurm Hilda Pikkor

Ella Tiido Hilda Arnemann

Elga Ollino Lembit Korb

Lilli Popova Aino Kruusmaa

Elfrida Noor Helmi Harjakas

Leili Puusild Ahto Mäesalu

Asta Järvesaar Pilvi Leesment

Alfred Kaints Vaike Lilienthal

Laine Linnast Silvi Muiso

Endel Koger Avo Süvang

Ago- Raivo Aljas Ülo Tamm

Ivan Saunanen Helgi Kipper

     Juta Raudsepp Rein Ruul

     Mihkel Säde Tamara Tomast

     Voldemar Nõmm Ain Käämer

     Jüri Paulus Elvi Mitt

    Liivi Kodasma Inge Leetsar

    Meelis Lepik Mall Tarre

    Harald Lammas Natalja Luur

    Aadi Paju

Audru hambaravikabineti vastuvõtuajd:
   T: 12- 18 dr. Kristel Vällo
   N: 8.30- 14 dr. Helen Jõeäär
  Tel: 446 4444 ;  530 06434

TEATED*TEATED

Aruvälja Rahvamaja Beebiring alustab taas
neljapäeviti kell 17.00
Ootame beebiringi rõõmsameelseid ja aktiivseid emmesid-
issisid oma pisipõnnidega. Koos saab laulda, tantsida,
mängida ringmäne ja veel palju põnevat teha
Kui soovid meiega liituda, siis helista juhendajale Kristale
Tel. 511 5755
Või tule Aruvälja Rahvamajja teisipäeval kell 17.00

MTÜ Lindi külaselts kuulutab välja külaseltsi
logo konkursi.
 Logo valmistamisel lähtuda: *kalurikülast
                                              *rahvuslikest motiividest
Konkursi tööd palume saata 15. märtsiks 2010.a aadressil:
MTÜ Lindi Külaselts, Lindi rahvamaja, Audru vald 88302,
Pärnumaa või e – mail aadressil: tiina@janmax.ee

SA Erametsakeskus ja IT Koolituskeskuse OÜ kutsub
koolitusele:
E-TEENUSTE  KOOLITUS  PÄRNUS
13. veebruaril 2010 SPA Hotell Sõprus, Eha 2
Koolituse orienteeruv kestvus: 9.00-17.00
Koolitusel käsitletavad teemad:
· ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamise õpetus ning
kasutusalade lühitutvustus;
· Metsaregistri avaliku veebiteenuse kasutamise õpetus;
· Maa-ameti X-GIS – kuidas teha kiirpäring
maaregistrist;
· E-metsateatise esitamine eesti.ee riigiportaali kaudu;
· E-teenuste infosüsteemi kaudu SA Erametsakeskus
toetuse taotluste esitamine.
Õpitu kohapeal praktiseerimiseks on kõigile koolitusel
osalejatele tagatud internetiühendusega arvuti
kasutamise võimalus.
Koolitusele tuleb kaasa võtta ID-kaart ja PIN koodid.
Koolitusest osavõtt on kõigile erametsaomanikele
TASUTA!
Osalejate arv on piiratud. Vajalik eelregistreerimine!
Info ja registreerimine:
Evelin Huul, E-mail: evelin.huul@eramets.ee, tel: 683
6066

Audru valla sportlased, isetegevuslased
ja tegutsevad MTÜ - d

Ootame teid sportlaste ja isetegevuslaste
TÄNUÕHTULE

30. jaanuaril kell 19
Audru Kultuurikeskusesse

Tantsuks mängivad ansamblid Ristikhein
ja Jõepress, külalisesinejad Pärnust

Võimalus osta sööki-jooki, osavõtumaks 25 kr. tasuda
hiljemalt 27. jaanuariks

Info tel. 446 4274 Audru Kultuurikeskus,
446 7746 Lindi Rahvamaja,

44 65 542 Jõõpre Rahvamaja
Pidu toetavad Audru Vallavalitsus

ja Eesti Kultuurkapital

Rome Jõerand

Kender Vaher

Leela Tasane

Lisete Toompalu

Armin Kivila

Andreas Armas Aas

Keira Truus

Õhksoojuspumpade müük ja paigaldus, külmikute ja
elektripliitide remont. OÜ Kaser,  Aroonia 65,
tel. 513 6323, 443 3523.

Vabandame!
Eelmises lehes oli pildi alla kirjutatud lapse nimega eksitud,
4. leheküljel, fotol, kus esinevad Audru Keskooli õpilased
Audru Keskkooli vilistlaspäeval, on vasakult: Silver Orissaar,
Mattias Umal, Tanel Vaikjärv, Jaan Endrik Kirsi.

Seoses sellega, et 2010. aasta on kuulutatud kultuuri-
ministeeriumi poolt lugemisaastaks, toimub Audru vallas
suur muinasjuttude kirjutamise ja esitamise konkurss

„Muinaslood ja Loomisrõõm“

Võistlus toimub kahes voorus ja neljas vanuseklassis
(1.-3. klass; 4.-6. klass; 7.-9. klass ja 10.-12. klass).
I voor – muinasjutu kirjutamine (tähtaeg
11. veebruar).
Iga Audru valla kool valib koolisiseselt igast vanuse-
klassist välja maksimaalselt kolm parimat muinasjuttu.
Konkreetset muinasjututeemat ei ole. Võib olla ka
kaasaegne muinasjutt, aga muinasjutule iseloomulikud
tunnused peavad olema. Muinasjutu pikkuseks on 100-
150 sõna. Audru vallas elavad, aga väljaspool Audru valda
õppivad lapsed saavad samuti osaleda. Neil palume
muinasjutud saata 11. veebruariks  aadressile
hellekirsi@hot.ee. Edasipääsenuid teavitatakse meili teel.
II voor – muinasjutu esitamine  Audru Kultuuri-
keskuses 5. märtsil kl 12.00

Linetantsu tunnid
Lindi Rahvamajas
Teisipäeviti kell 19.30 ja
neljapäeviti kell 20.00

Oodatud on kõik huvilised!
Ühe tunni hind täiskasva-
nule 35.- ja õpilasele 25.-
perepilet 35.-, nädalapilet
60.-
Õpetab Kaie Seger
Tel. 5179066

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu ja MTÜ Kohaliku
Arenduse Tugistruktuur (KAT) korraldavad koostöös
kohalike omava-litsustega meie ettevõtjatele täiesti
tasuta internetiturunduse seminari. Internetiturunduse
seminar “Väikeettevõtja võimalused internetis” toimub
5. veebruaril kell 10 Audru Kultuurikeskuses.
Kogu informatsiooni saamiseks ning registreerumiseks
mine MTÜ KAT kodulehele
www.internetiturundusLeader.ee, millest leiad ka
muud kasulikku informatsiooni teemal interneti-
turundus, ühisturundus või Leader programm.

Merlis Jusupov
MTÜ KAT, Internetiturunduse projektijuht

Ettekandmisele tulevad I vooru parimad muinasjutud.
Muinasjutu võib esitada autor ise või valib ta oma loo
esitajaks kellegi teise. Esitamise vorm on vabal valikul:
kas loetakse ette, mängitakse etendust, esitatakse
kahekõnena vms. Lase fantaasial lennata! 
II vooru hindab 4-liikmeline þürii. Þürii esimees on
lastekirjanik Heiki Vilep. Hindamine: 1.-3. klass I - III
koht; 4.-6. klass I - III koht; 7.-9. klass I - III koht;
10.-12. klass I – III koht. Eraldi auhinnatakse nii kirjutisi
kui esitusi.
Antakse välja ka publiku preemia. Zhürii kokkuvõtete
tegemise ajal esitab Jõõpre Põhikooli algklasside näitering
vene muinasjutu põhjal kirjutatud näidendi „Kapriisitar“.
Pärast autasustamist tutvustab oma loomingut lastekirjanik
Heiki Vilep.
Ootame rohket osavõttu ja õpetajate kaasabi kirjandite
hindamisel ja esituste ettevalmistamisel.
Toredate loominguliste elamusteni!
Info tel 5115755 Krista Kingo, tel 5175518 Helle Kirsi.

Audru Muuseumis on avatud Audruga tihedalt seotud
perekond Rändla isikunäitus kaunitest käsitöödest
- ristpistes tikitud pildid ja põletustehnikas puutööd.
Näitust  on võimalik külastada muuseumi lahtioleku
aegadel T ja N kell 14-18 või kokkuleppel tel 446 4191.

Fotol: 2006. aasta Sassi Talu sündmus "Linefest 2006 Guiness"

Torutööd, boilerite puhastamine.
Toomas Jürisoo, tel 5244939


