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6. novembri pärastlõunal said
Aruvälja rahvamajas kokku
kunagise Kalevipoja kolhoosi
töötajad. Rahvast oli tulnud
lähemalt ja kaugemalt – kokku
ligikaudu 140 inimest.
Vana rahvamaja sai täis jälle-
nägemise rõõmu, mälestusi-
meenutusi. Õhtu esimesel poo-
lel meenutasime  aegu alates
kolhooside loomisest kuni
nende likvideerimiseni. Pärast
väikest isetegevuskava jätkus
pidu pika kaetud laua taga
nagu see oli tavaks ka kolhoo-
siajal. Et toidulaud oleks
toekam, aitasid meid Aivar
Liiv, Jaanus Põldmaa, Ar-
voVäiko.
Terve õhtu jooksul vaheldusid
suurel ekraanil  600 fotot
kolhoosiajast – nii tööst kui
puhkusest  läbi aastakümnete.
Palju huvi pakkus näitus, mis
sai teoks paljude inimeste
kaasabile. Suur äitäh teile
Enno Peterson, Raimo Vänt,
Mihkel Suurevälja, Mare
Põldsam, Jüri Lepik, Elve
Naudi, Helgi Põldsam,
Helju Saardson, Ülle Kurm,
Malle Kiis, Mari Joosep,
Kristjan Saarsoo, Aita Kun-
to, Eneli Ojaste,  et te olite
nõus andma kasutada oma
kodust fotoarhiivi ning tooma
esemeid ja kolhoositeemalisi
materjale. Suur tänu Audru
Muuseumile, mille kogudest
saime palju fotomaterjali ning
Ain Krillole,  kes kõik fotod
digiteeris.
Ürituse ettevalmistamisel sai-
me tunda tugevat kaasaelamist
ning abi paljudelt inimestelt.

Saime kokku!

Töö, mis kulus ürituse etteval-
mistamiseks, magamata ööd,
mis eelnesid üritusele, on kuh-
jaga tasutud – meil on rõõm
kordaläinud peost ja väga
paljude inimeste tänusõnad.

On hingedekuu, talvekuu.
Tihti nii hämarast hämaram,
taevas madal ja hall. See on
meile põhjamaalastele aeg,
kus hea vaadata endasse ja
nautida sügisloodust. Ega talv-
gi kaugel ole. Meie talikülaline
siidisaba lehvitab juba siin
oma uhket lakka. Tasus põh-
jast siia lennata, sest marja-
saak viirpuudel on väga rik-
kalik.   Iidsed pargipuud näe-
vad välja nüüd nii suured ja
vägevad oma alastiolekus.
Audru Kultuurikeskuse taga
jõekaldal on üks haruldane
vaatepilt jalakast, kes on pea
kümnest harust ülesse kasva-
nud. Kindlasti nägi ta oma
kõrgusest imeilusat, renovee-
ritud Audru silda, mis avati 4.
novembril.  Tema mäletab ka
aega, kui seda silda 100 a. ta-
gasi ehitati.

Novembris tähistame uue
traditsioonina isadepäeva.
Aasta kõige pimedamal ajal
oskas rahvas mardi- ja kadri-
jooksuga ammu enne televii-
sori ja  raadio leiutamist aega
lõbusalt laulu, tantsu ja näite-
mänguga täita ja üksteisest
hoolimist  üles näidata.  Sellel
kuul sündinud poisslapsed
said nimeks Mart, Martin,
Märt.

10. novembril tähistab
oma 75. sünnipäeva Mart
Lainela. Tema elukäik on nii
tüüpiline  sõja ajal kasvanud

Sügismõtisklus
põlvkonnale. Mart sündis
Urissaares paljulapselises
peres, jäi varakult orvuks,
kasvas võõras peres, 15-aas-
taselt alustas iseseisvat elu.
Lõpetas Tallinna aastase ehi-
tuskooli, kus 50.-ndatel aas-
tatel praktikal olles ehitas
ilusaid sammaste ja karniisi-
dega maju. Järgnes sõjavägi.
Pärast seda tuli oma venna
Alberti järel Audru sovhoosi
ehitustööliseks 1957.a. Tol-
leaegses suurtootmises oli
põhitööks remontimine, ehitati
Komsomoli noorkarjalaut,
keskuse töökoda, garaazh,
kuivati–koolis õpitud kaunis-
tuste tegemist ja loomingut ei
olnud kusagil kasutada.
Elamuehitusega sai tegeleda
Allan Savi firmas. Oma käte-
tööga ehitatud kaunis kodus
elab perega juba 27 aastat. Kes
armastab ja oskab tööd, see
imeasju teha suudab.

Kõik maja juures on tehtud
ja korras, aga üle heki paistsid
naabermajad, kellel majasoo-
justamisel oli abi vaja. Sel pa-
laval suvel Mart soojustas
kaks maja ja proovis kätt am-
mu soovitud karniiside tege-
misel.

Õnnitleme abivalmis naab-
rimeest juubelisünnipäeval!

Dora-Alviine Kesper

13. novembril toimus Audru Kultuurikeskuses isadepäeva kontsert. Esinesid emad ja vanaemad koos lastega, Audru Lasteaia
folkloorirühm, Lindi Lasteaia liikumisrühm ja kandleansambel. Kontserti toetas Eesti Kultuurkapital ja Audru Vallavalitsus.
Suur äitah kõikidele abilistele! Pilte on võimalik vaadata: http://www.audru.ee/kultuur/pic/isadepaev_audrus_2010
Foto Villu Puusepp

Kas kunagi sarnane kokku-
saamine veel teoks saab, seda
näitab aeg.
Üritust toetasid Audru Valla-
valitusus ja EAS.
Näitus jääb avatuks kuni
novembrikuu lõpuni rahva-
maja lahtioleku aegadel.

Kõiki osavõtjaid tänades
korraldajad
Malle Kiis

Helgi Põldsam
Eve Krillo

Fotol paremal: Kalevipoja kolhoosi esimees aastatel
1986-1989 Ado Viik.
Foto Ain Krillo

Kalevipoja kolhoosi kunagised töötajad Ülo Vendelin, Evald
Lepik, Mihkel Suurevälja, Arteemi Muiso.
Foto Ain Krillo

21. detsembril kell 18
Audru kirikus

Audru Keskkooli

JÕULUKONTSERT
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Vallavalitsuse istungitelVolikogus
04. november
Istungilt puudus vallavolikogu liige Jaanus Põldmaa.
Esitatud  avalduse alusel registreeriti  14 liikmeline  „Valimisliit
Audru ja SDE volikogu fraktsioon“, esimees Jaanus Põldmaa,
aseesimees Mati Sutt.
1. Kuulati informatsiooni projektist  „Pärnu linna ja lähiümbruse
võrgustikke siduv teemaplaneering“.
2. Kehtestati Saulepa küla Reinu kinnistu 1,37 ha suuruse maa-
ala detailplaneering.
3. Kehtestati Jõõpre küla Veehaarde kinnistu 0,4 ha suuruse
maa-ala detailplaneering.
4. Kehtestati Audru aleviku Lille tn 9  6,3 ha suuruse maa-ala
detailplaneering.
5. Parandati ilmne ebatäpsus Audru valla üldplaneeringu peatükk
2.2.3. kuuendas lõigus ja otsustati lugeda õigeks sõnastuse
„vähemalt 5 elamukrundiga ala“  asemel  „vähemalt 10 elamu-
krundiga ala“.
6. 2011. a. maamaksumääraks kehtestati 1,9 % maa maksus-
tamishinnast aastas.  Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutu-
sel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks
on 2011.a. 1,0 % maa maksustamishinnast aastas.
7. Toimus maamaksuvabastamise taotlemise korra 1. lugemine.
8. Peremehetuks ehitiseks tunnistati Jõõpre külas asuv masuudi-
hoidla.
9. Kodaniku esitatud avalduse alusel nõustuti Jõõpre külas
Looga tee 7-12 vallale kuuluva korteriomandi vahetamisega
kodaniku korteriomandiga Aisa tee 3-1 vastu.
10. Audru valla kohalikku teeregistrisse kanti Papsaare küla
Kambi, Pauri, Tohvri  ja Nurme teed.
11. Muudeti vallavolikogu 10.06.2010 otsust nr 63 asendades
pealkirjas ja tekstis maaüksuse nime „Liu spordi ja puhkeala“
nimega „Liu puhkeala“.
12. Seoses Euro kasutusele võtmisega 01.01.2011 muudeti
vallavolikogu määruseid.
13. Esimesel lugemisel oli eelnõu „Audru valla eelarvest
huvihariduse ja - tegevuse toetamise kord.
14.  Keskkonna- ja maanõunik Priit Annus esitas suulise vastuse
volikogu liikmete Anne Seimari ja Inda Orissaare  02.09.2010
avaldusele seoses pensionäride ebavõrdse kohtlemisega maa-
maksusoodustuse rakendamisel.
15. Volikogu esimees Siim Suursild esitas ülevaate volikogule
laekunud kirjadest.

06. oktoobril
1. Kinnitati Audru Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri.
2. Nõustuti Oara külas Karmo ja Kadaka katastriüksuste vahelise
piiri muutusega, sihtotstarve maatulundusmaa 100 %.
3. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ajavahemikul 01.11.-
30.04 loeti 1 taotleja.
4.Ehitusluba väljastati Vana-Pärnu kütusetankla rekonstrueeri-
miseks.
5. Projekteerimise lähtetingimused väljastati Tamme kinnistule
küün-kuivati ehitamiseks, Tiigi tn 56 suvila ehitamiseks ja Kuti
kinnistu komplektalajaama ja maakaabelliinide ehitamiseks.
6. Kasutusluba väljastati Liini tee 6 asuvale elamule ja majan-
dushoonele, Audru-Kihlepa-Kõima-Lindi valgus- ja vaskkaab-
litele.
7. 2010/2011 õppeaastal I klassi õppima asunud lapse vanemale
maksti sotsiaaltoetust 1000 krooni.
8. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägist maksti raske või sügava puudega laste ja nende
peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks
toetust kolmele taotlejale kokku summas 3 480.- krooni.
9. Kinnitati Audru Lasteaia hoolekogud järgmises koosseisus:
Männituka maja -  lastevanemate esindajad: Marju Toova, Krista
Kingo, Allan Lainet ja Sirle Seeman, Anne Rebane – õpetajate
esindaja, Peep Tarre – vallavalitsuse esindaja.
Vikerkaare maja – lastevanemate esindajad: Harli Hansen, Karin
Mitt, Helena Aruste ja Ingrid Smarzoch, Margit Kuusik –
õpetajate esindaja, Peep Tarre – vallavalitsuse esindaja.
10. Kinnitati Aruvälja Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseisus:
lastevanemate esindajad: Ranet Kunto, Pille Hansalu, Jüri
Nõmm, Ave Sapkin ja Aire Vendelin, Merike Meidra – kooli
õpetajate esindaja, Kaia Vettik – lasteaia õpetajate esindaja ,
Jaanus Põldmaa – vallavolikogu esindaja.
13. oktoobril
1. Nõustuti Lauri katastriüksuse jagamisega Lauri ja Metsa
maaüksusteks, maatulundusmaa 100%.
2. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ajavahemikul 01.11.-
30.04 loeti üks taotleja.
3. Ehitusluba väljastati Kõima kuivati kinnistul asuva ait-kuivati
osaliseks lammutamiseks.
4. Kasutusluba väljastati Tilga kasvumaja elektriliitumisele.
5. Kinnitati Audru Keskkooli hoolekogu koosseis: Maigi
Reepalu, Maryel Loorents, Katrin Pirs, Margit Merila, Üllar
Väli - lastevanemate esindajad, Kai Oraste ja Maret Savka –
õppenõukogu esindajad, Taavi Luhamaa – õpilaste esindaja,
Jekarina Kuru – vallavolikogu esindaja.
6. Määrati hooldaja puudega isikule oma igapäevaeluga
toimetulekuks.

7. Sünnitoetust maksti seoses lapse kaheaastaseks saamisega
5-le emale à 1000 krooni ja lapse üheaastaseks saamisega 4-le
emale à 2000 krooni.
8. Audru Keskkooli katlamajast OÜ SW Energia poolt elanikele
müüdava soojusenergia hinnaks  alates 01.11.2010 kehtestati
18.20 kr/ m2 / 1.16 eurot/m2 (hind sisaldab käibemaksu).
9. Kinnitati koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse
toetuse avalduse ja toetamise finantseerimislepingu vorm.
10. Muudeti peretoetuse maksmist kuna lapse ema ei täida
vanemlikke kohustusi.
20. oktoobril
1. Papsaare külas Lõvi elamurajooni juures asuva ühissõiduki-
peatuse nimeks määrati Lõvi peatus.
2. Muudeti vallavalitsuse 26.11.2009 korraldust nr 466 seoses
täiendava mõõdistamisega ja pindala muutusega – Kalapõllu
maaüksus, pindala 56,14 ha, maatulundusmaa 100%.
3. Nõustuti jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva
tagant 1 taotleja osas.
4. Lõpetati  kahe vanuri hooldus seoses hooldatavate elukoha
muutusega.
5. Pidevat hoolt ja järelvalvet vajavale vanurile eraldati elamis-
pind Jõõpre Vanurite Kodus.
6. Valla eelarve reservfondist eraldati 30 000.- krooni Aruvälja
Lasteaed-Algkoolile lasteaia õpetaja abi koha loomiseks.
7. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägist maksti raske või sügava puudega laste ja nende
peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks
toetust ühele taotlejale summas 603 krooni.
8. Ehitusluba väljastati Siisikese kinnistule üksikelamu
ehitamiseks ning Pärnametsa kinnistule üksikelamu ja abihoone
ehitamiseks.
26. oktoobril
1. Ehitusluba väljastati Talli kinnistul elektriliitumise ehita-
miseks.
2. 2010/2011 õppeaastal I klassi õppima asunud lapse vanemale
maksti sotsiaaltoetust 1000.- krooni.
3. Reservfondist eraldati 46 700.- krooni vallavalitsuse hoone
remondiks ja 3300 krooni Jõe tn 9 kanalisatsioonitöödeks.
4. Täiendati vallavalitsuse 24.09.2010 korraldust nr 316
„Strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
Veehaarde kinnistul“ lisa 1, lisades juurde  kavandatava tegevuse
olulise keskkonnamõju eelhinnangule sisulise hinnangu  ja
põhjenduse.
5. Oktoobrikuu toimetulekutoetus määrati kogusummas 171 526
krooni.Lumetõrje talvel 2010/2011

Käesoleval talvel teevad lumetõrjet Audru valla teedel
järgnevad ettevõtjad:
OÜ PÕLDEOTSA SUURTALU – Soeva, Ahaste,
Aruvälja ja  Kärbu  teed, tel. 516 5169, 5393 1183;
OÜ PÕHARA AGRO –  Põhara, Liiva, Jõõpre, Oara,
Malda, Ridalepa,  Saari  ja Audru Keskkooli teed,
tel 506 2246;
OÜ NURME TEED – Lemmetsa, Elutee I, Elutee II,
Papsaare küla Pärnu linnaga külgnevad teed ning  Käreda,
Kadaka ja Valgeranna teed, tel 502 9845;
FIE AVO ENDE – Kõima, Kabriste,  Saulepa, Lindi (kuni
Audruranna teeni), Kihlepa ja Tuuraste teed,  
tel 5668 3451;
OÜ HERLI KAUBANDUS - Lindi (alates Audruranna
teest),  Marksa ja  Liu teed, tel  564 1933;
FIE VALDI KILLING – Eassalu ja Soomra teed,
tel 5650 7474;
OÜ AUDRU MÕIS – Audru aleviku tänavad ja kõnniteed,
Kuldlõvi, Kirila, Linavästriku I ja II, Meremetsa, Kulli-
männiku ja Liini teed, Audru alevik – tel 504 2474,
Papsaare küla  554 4771;
OÜ LIVONTIKA INVEST – Tiigi, Muti ja Karuslooma
elamupiirkonna tänavad, Põldeota teed,  tel 506 9729.
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
minimaalselt 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,  tel 504 9564 Vahur Kobolt.

LINDI RAHVAMAJAS TEGUTSEVAD RINGID
SÜGIS 2010

E  Kell 15.30 Laste liikumisrühm(lapsed 4 – 7 aastat)
      Alge Kiiup

T Kell 10.30 Beebiring Tiina Saar, tel. 5341 1092
    Kell 17.30 Toimub üle nädala T ja K

       Laste jõutrenn (lapsed alates 5st eluaastast)
      Valdi Killing, tel. 5650 7474

     Kell 19.30 Line-tants
    http://www.estonianlinedance.com, Kaie Seger
K Kell 15.30 Laste liikumisrühm(lapsed 4 – 7 aastat)

      Alge Kiiup
    Kell 19.00 Bodytreening naistele(Käed Kõht Tuhar)

     Alge Kiiup
N Kell 14.30 Toimub üle nädala
   Eakate folkloorirühm TARN   Linda Mulk
   Kell 17.30 Toimub 2x kuus Seiklusring kogu perele

     Venno Slugen, tel. 5553 8682
   Kell 18.30 Segarühm Lindi Lappajad

     Maie Kalbus

Valla arengukava 2011 - 2025

Audru Vallavolikogu algatas 10. juunil 2010 valla arengukava
2011 – 2025 aastateks koostamise. Arengukava koostamisele
on kaasatud Tartu Ülikooli üliõpilased Garri Raagmaa juhen-
damisel. Vallavalitsus soovib novembri – detsembrikuu jooksul
kuulata vallaelanike ettepanekuid valla tulevikuarengute kohta.
Selleks palume inimesi tulla oma ettepanekuid tegema
alljärgnevatel päevadel:
kolmapäeval 24. novembril kell 18.30  Papsaares  Audru
Lastesaia Vikerkaare majja,
neljapäeval 25. novembril  kell 18.30 vallamaja saali,
teisipäeval 30. novembril  kell 19 Kihlepasse, Neitsiraba
külastuskeskusesse –külamajja.
kolmapäeval 8. detsembril  kell  19 Lindi Rahvamajja.

Vallavalitsus soovib saada vallaelanike ettepanekuid tulevi-
kuarengu kohta erinevatel aladel ja valla erinevates piirkon-
dades.  Millised on suuremad probleemid vallas üldiselt, mida
peaks vallas lähiaastatel ära tegema jne. Räägime sellest, kuidas
võiks vald välja näha kaugemas tulevikus -  10 – 15 aasta pärast.
Info tel 447 2785 Peep Tarre.

Oktoobrikuu viktoriini vastused
1. Audru kiriku tuulelipul on aasta-arv 1783, mis märgib torni
remontimise aastat.
2. Irina Teesalu on Audru valla kultuuritegija 2010.
3. Kolhoosiaeg oli aastatel 1949-1993.
4. Audrus algas Rootsi aeg 1617.aastal seoses Pärnu linna
vallutamisega Gustav II Adolfi poolt, kes läänistas Audru krahv
von Thurnile ja mõis kujunes Pärnu krahvkonna peamõisaks.
5. Audru mõisa väikeses aidas ehk viinakeldris asub Audru
õuemuuseum.
Novembrikuu viktoriini küsimused
1. Millist nime kandis 1913.aastal ilmunud Audru kihelkonna
ajaleht? (1p)
2. Mis aastal valmis ja kui pikk oli Audru esimene muul? (2p)
3. Meie november on soomlastel marraskuu, kuidas seda tõlkida
eesti keelde? (1p)
4. Nimetus “mardipäev” on seotud püha Martiniga.
Kelle pühak Martin oli? (1p)
5. Milliselt maalt ja mis aastal sai alguse isadepäeva tähistamine?
(2p)

04. novembril avati pärast esmakordset põhjalikku remonti
Audru 100-aastane sild. Linti lõikavad läbi (paremalt):
Siim Suursild, Andres Metsoja,  Ervin Hein ja Priit Rand.
Foto Peep Tarre
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Hispaaniat avastamas
Euroopa Liidu projekti „Kui-
das integreerida noori ühis-
konda pärast kooli lõpetamist“
raames toimus projektis osa-
lejate teine tööalane kokku-
saamine. Sedapuhku kohtuti
Hispaania lõunaosas asuvas
Tentudias. Audrust osalesid
töös projekti koordinaator
Ülle Haavasaar, Peep Tarre,
Krista Kingo, Piret Mein-
berg, Rainer Ristimets ja
Sirje Suurevälja.

26. oktoobril jõudsime
suvisesse Sevillasse ja sealt
juba edasi Tentudiasse. Meid
ja meiega koos lennanud Läti
kolleege ootasid ees Soome
grupi liikmed, võõrustajad, 26
kraadi sooja ja vilju täis apel-
sinipuud.

Seekord kuulusid kõikide
riikide töögruppidesse valda-
valt õpetajad, sest põhirõhk oli
suunatud osalevate riikide
haridussüsteemide võrdlemi-
sele, probleemidele koolielus
ning nende lahendamise või-
malustele. Eesti, Läti ning
Soome koolimured ja -rõõmud
on meile ju valdavalt teada ja
sarnased, küll oli aga huvitav
tutvuda Hispaania haridus-
eluga.

Suurimaks probleemiks
peavad hispaanlased ise seda,
et igal aastal langeb koolist
välja lõputunnistust saamata
ligi 30 % õpilaskonnast!
Väljalangevus on suurem
maapiirkondades, kus laste-
vanemad aktsepteerivad
rahulikult fakti, et laps jätab
kooli pooleli ning asub tööle
perekonna oliivi- või apelsini-
istanduses või loomafarmis.
Õpetajaskond on muidugi
väga mures riigi keskmise

haridustaseme pärast, aga
samas pole need lapsed, kes
kooli pooleli jätavad Hispaa-
nias tavaliselt tänavatel ega
töötud. Koolikohustus kestab
Hispaanias 16 eluaastani.
Samuti kurtsid kolleegid
Hispaaniast tugisüsteemide
puudulikkuse üle (iga 600
lapse kohta vaid 1 tugiisik),
aga meid tegi samal ajal
kadedaks fakt, et paljudes
Hispaania piirkondades on
koolides igas klassis ja kabi-
netis laua peal arvuti (1 arvuti
2 õpilase kohta). Külastasime
Maestro Juan Calero Kesk-
kooli, kus selles ka ise veen-
duda võisime. Koolihoone
kõrgete kivimüüride ja har-
jumatult väikeste akendega (et
päike maja liiga kuumaks ei
kütaks) oli hubane ning tulvil
naerusuiseid ja väga tempera-

mentseid õpetajaid ja kooli-
noori. Omaette vaatamis-
väärsus oligi vahetund, kus
lapsed tantsisid, kallistasid ja
nakatavalt laginal naersid.
Suuresti väitsid õpetajad (ja ka
demonstreerisid tööõpetuse
kabinetis), et väga tähtsaks ja
lastele meelepäraseks on nen-
de meelest koolis projekti-
põhine õpe.

Töökoosolekutel kolleegi-
dega arutati mitmeid teemasid,
aga kokkuvõtteks leidsid
projektipartnerid ühiselt, et
kõik õnnestub, kui noored
tunnetavad, et neist hoolitakse.

Loomulikult ei piirdunud
kõik Hispaanias veedetud
päevad ainult töökoosole-
kutega. Meie võõrustajad olid
korraldanud üliköitva kultuu-
riprogrammi tutvustamaks
kohalikku külaelu, ümbrus-

konna vaatamisväärsusi ja
kultuuri. Niimoodi Hispaaniat
avastada, koos inimestega,
keda seovad ühised huvid, on
kahtlemata parim viis enese-
täienduseks.

Järgmine projektis osale-
vate riikide töösessioon saab
toimuma maikuus Grobina
linnas Lätis. Sedapuhku saab
grupi liikmete seas olema
rohkelt noori, kes ise saavad
kaasa rääkida teemal, milliseid
võimalusi integratsiooniks nad
ise parimateks hindavad.

Projektisisesed tööalased
dokumendid ja illustreerivad
fotod ning materjalid on kõi-
gile kättesaadavad Internetis
aadressil:
 integrationofyoungpeople.org

Kehamassiindeksi mõõtmine Audru Keskkoolis
Audru Keskkooli laste keha-
massiindeksi mõõtmisel sel-
gus, et ligi neljandik tüdru-
kutest ja rohkem kui viiendik
poistest on ülekaalulised. Üle-
kaaluliste õpilaste osakaal
Eesti koolides üldiselt näitab
kasvutrendi.

Viisime eelmisel aastal
Audru Keskkoolis läbi uuri-
muse 1-12 klassi õpilaste seas,
et selgitada välja laste füüsilise
arengu erinevused ja saada
teada, kas koolis leidub üle-
või alakaalulisi lapsi. Selleks
kasutasime kehamassiindeksi
arvutamist, kus võtsime arves-
se laste kehakaalu ja pikkust.
Uurimuses osales kokku 229
õpilast (117 tüdrukut ja 112
poissi). Tüdrukute ja poiste
pikkuse ja kehakaalu uuringust
selgus, et ülekaalulisi tüdru-
kuid oli 21% (25) ja ülekaalu-
lisi poisse 10,7% (12), alakaa-
lulisust ei esinenud. Kõige
rohkem oli ülekaalulisust
gümnaasiumi astme õpilaste
seas.

Kehamassiindeks (KMI)
on suurus, mis näitab inimese
kaalu ja pikkuse suhet. Indeksi
arvuline väärtus saadakse
jagades kehakaal (kg) pikkuse
(m) ruuduga. KMI kasutatakse
rasvumise määramiseks ning
südame-veresoonkonna hai-

gustesse haigestumise riski
hindamiseks. KMI määrad
töötas 1985. aastal välja Maa-
ilma Terviseorganisatsioon,
mis on 2009. aastal just laste
kehamassiindeksi arvuta-
miseks välja töötanud eraldi
hindamiskriteeriumid:
alla 16,4—  tõsine alakaal;
16,5-18,4—alakaal;
18,5-24,9—normaalne;
25-30—ülekaal;
31-35—rasvumine

Tervise Arengu Instituudi
2008. aasta tervisekäitumise
uuring näitab, et ülekaalulisust
põhjustavad tervisehädad on
mureallikaks aina suuremale
hulgale eestlastele - iga teise
mehe ja pea iga teise naise ke-
hakaal ületab normi. Regu-
laarselt kehalise aktiivsusega
tegelevate inimeste osakaal
Eestis ja mujal maailmas vähe-
neb.

Negatiivse trendina on
viimastel aastatel oluliselt
suurenenud ülekaaluliste
õpilaste osakaal Eestis (2004.
aastal oli ülekaalulisi 6%,
2009. aastal 9,8%). Teisisõnu
on iga saja õpilase seas kesk-
miselt kümme ülekaalulist last.
Seega on Eestis ligi 200 klas-
sitäit lapsi, kellel suure tõe-
näosusega tekivad täiskas-
vanueas terviseprobleemid.

Liikumine ja tasakaalustatud
toitumine  on vajalik igas
vanuses inimeste töövõime
tõstmiseks ja hea enesetunde
saavutamiseks. Ülekaalulisuse
põhjuseks on pea alati toiduga
saadava energiahulga ja orga-
nismi üldise energiakulu tasa-
kaalustamatus. Teisisõnu on
kehakaalu suurenemine rasv-
koe arvel paratamatu, kui me
rasvade, valkude ja süsivesi-
kutega saame energiat rohkem
kui kulub põhiainevahetuse
säilitamiseks, toidu omasta-
miseks ning kehaliseks tööks.

Ülekaalulisus on tänapäe-
va arenenud maades üks kõige
tõsisemaid terviseprobleeme,
mis ei puuduta üksnes selle all
kannatavaid inimesi, vaid juba
terveid ühiskondi. Liigsed
kilod soodustavad haigestu-
mist väga paljudesse haigus-
tesse (südame- veresoonkonna
tõbi, diabeet, kõrgvererõhu-
tõbi ning rida vähivorme), sa-
muti langeb üldine töövõime
ja lüheneb eluiga.

Kõige tõhusam retsept
ülekaalulisuse vastu on süüa
tervislikult ja varuda söögi
nautimiseks aega. Samuti tuleb
rohkem liikuda ja oma kehale
koormust anda, sest see soo-
dustab ainevahetuse kiirene-
mist. Laste õige toitumine al-

gab aga kodust ja seetõttu
peaksid just emad-isad lastele
õiget eeskuju näitama. Ühine
võitlus kilode pealetungi vastu
peaks algama maast madalast.
Enne kokakoola ja krõpsude
söömise õpetust tuleks lastele
atraktiivseks muuta porgandid
ja mahlad, et rämpstoit ei val-
lutaks põhisöögilauda.

Kehalise aktiivsuse mõju
organismile on laiaulatuslik ja
mitmeti kasulik. Kehaline
aktiivsus on peamine energia-
kulutamise viis ja seetõttu
põhiline energia tasakaalu ja
kehakaalu säilitamise vahend.
Spordiga tegelemine aitab
säilitada ja parandada tervist,
mistõttu paraneb ka elukva-
liteet. Oluline on luua sporti-
misharjumused nooruses,
püstitada eesmärgid ja nende
nimel ka tegutseda. Positiiv-
seid emotsioone ja rahulolu-
tunnet, mida spordis läbi
elatud, tahetakse kogeda ikka
ja uuesti, mistõttu jäädaksegi
spordile truuks ja sport muu-
tub inimese elu lahutamatuks
osaks.

Maestro Juan Calero Keskkoolis on iga kahe õpilase jaoks laual arvuti

Sirje Suurevälja

Vivika Lass ja Harri Lelle
Audru Keskkooli

kehalise kasvatuse õpetajad

Õppida pole kunagi liiga
hilja … ega vara

Novembris avati Audru Keskkoolis taas üle pikkade aastate
eelkooli klass.Ühtekokku registreerus ja istus esimest korda
koolipinki 36 mudilast.
Õppetöö toimub üks kord nädalas neljapäeviti. Tulevased
koolilapsed saavad õppida inglise keelt, harjutada lugemist ja
arvutamist, mängida, laulda, tantsida ning meisterdada.
Koolieelikutele on tagatud ka transport kooli ja tagasi. Kuna
õppureid on nii palju, toimub töö kolmes grupis, mille liikmed
pidevalt vahetuvad, et kõik saaksid omavahel tuttavaks ning
leiaksid uusi sõpru. Kes teab, võib-olla saab tulevikuks päris
pinginaabergi valitud.
Esimene eelkoolipäev möödus kogu kooliperele lustlikult.
Paljud olid riietehoidu tulevasi koolikaaslasi kaema tulnud,
abistasid neid üleriietest vabanemisel ja aitasid neid üles rivis-
tada. Põnnid ise olid väga asjalikud ja jutukad. Demonstreeriti
oma esimest koolikotti, pinalit ja muid kaasavõetud asju. Üks
mudilane teatas ka kõigile valjul häälel, et tema ema väga
närveerib, et kuidas ta hakkama saab.
Üheks eelkooli eesmärgiks ongi sotsiaaliseerumine, aga väga
tähtis on ka valmisolek koolieluks ja koolivalmiduse testimine.
Loodame, et kui kevadel 0 klassi lõpupidu peame, on kõigil
eelkooli läbinud õpilastel tekkinud selge arusaam, mis see kool
on ja mis siin tehakse ja mis peaasi – tal on tekkinud soov päris
koolilapseks saada.
Eelkooliga on võimalik ka veel nüüd liituda. Selleks tuleb
ühendust võtta telefonil 446 4421 või aadressil
audrukk@parnumaa.ee

Sirje Suurevälja
Audru KK õppealajuhataja

Valgeranna
spordipühapäev 31.10

Sügis on tihe erinevate jooksuürituste poolest aga siiski
mahutasime me oma valla sportliku pühapäeva ka ikka kuidagi
ajakavasse .Vaatamata valjule tuulele, mis mere kalda peal veel
eriti vinge tundus, oli Valgeranna männimetsa alla kogunenud
kenake hulk rahvast ja mis saab korraldajale rohkem rõõmu
valmistada! Probleem oli küll lõkke süütamisega aga kui sportlik
seltskond mere poole tuulevarjuks ette seisis-sai ka soojen-
dusallikas süüdatud! Kõige pealt joosti soojendus-ja rajatut-
vustusring ja väikese hingetõmbe pausi järel saigi rajale saadetud
1 km distantsi läbijad, keda kokku sai lausa 21! Kuna ikkagi
rahvaspordi üritus, siis sellele distantsile läksid kõik, kes 3 km
pikaks pidasid. Üksikvõistlejate kõrval oli rajal ka perekond
Laineti tiim-isa, ema, 10 aastane Gelly ja 3 aastane Tom, kes
sai au ja kuulsuse vanuserekordi purustamise eest sellel dis-
tantsil.
 Seejärel läks kolme ringi start-3 km-le läkitati 12 võistlejat-11
meest/poissi ja Piret Mäe, kes ei pidanud paljuks 1 km järel ka
3 km silgata. Ning kui jooksjad finishis ja kuum tee joodud, oli
jalgratturite stardi järjekord. Jalgrattureid oli kokku 12, neist
noorim 9 a Marlon Tamme.
Tõeliselt vahva päev oli koos laheda rõõmsa seltskonnaga. NB!
Aja-ja kohaprotokollid leiate valla koduleheküljelt.
Tänud Mati Puustile stopperitöö eest ja rajameister Valdi
Killingule. Kohtume Audru sillad 100 jooksul!

Õie Killing

Sassi talu jõulushow
Juba mitmeid  aastaid  on toimunud  Sassi tallides  jõulushow.
Paaril viimasel aastal korraldati suisa etendusi. Sel  aastal 19.
detsembri õhtul, taastab talli ratsutajate pere vanemad
traditsioonid–moodustatakse   showrühmad  ja esinetakse võistu.
Publik saab  kaasa lüüa, andes  punkte  parimatele artistidele.
Loomulikult esitletakse ka seekord Sassi Talu aasta 2010  kõige
populaarsemat hobust. Üritus on tasuta. Kogumiskarpi aga  saab
poetada endale sobiliku väikese panuse laste ja noorte  spordi-
arendamiseks Sassi Talus. Taskuraha  tasuks  kaasa  võtta, sest
otse tallides pakuvad päkapikud ka jõuluglöggi, kohvi, teed  ja
muud  nänni. Hobustele  kingikotti saab kaasa võtta õunu,
porgandeid, leiba, tükisuhkrut.
Avatud on Sassi talurestoran “B.A.R- Before&After Riding“.
Täpsem ajakava ilmub detsembrikuu lehes.

Malle Aava
Sassi talu
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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
vastsündinuid!

TEATED*TEATED
Õnnitleme

20. november kuni
19. detsember

sünnipäevalapsi !

VILLA  ANDROPOFFI 
Romantikapakett

Pakett kahele sisaldab: 
Majutust peamaja neljases saunaga apartemendis,

mis on kaunistatud roosiõite ning küünaldega.
Kolmekäiguline romantiline õhtusöök kahele

(soovi korral serveeritakse tuppa).
Pudel majaveini, mis ootab saabudes.

Hommikusöök (võimalus tellida tuppa).
Hiline check-out (võimalusel).
Soodustus iluteenustelt -15%

Hind: 1050.-

Valerian Ling Alviine Sakk

Ludmilla Milber Mart Allik 

Linda Raadik Aino Pufal

Roza Koos Alfon-Eduard Ploompuu

Elvi-Laine Sirel Maimo Kalm

Amalia Stüf Heino Kallasmaa

Linda-Edita Aume Aarni Kesper

Jaan Sagim Elvi Volkmann

Evald Lepik Mare Jääger

Valve Paju Leili Udusalu

Agnes Laas Sven-Johann Juckum

Liivi Mäe Tiina Lainela

Uno Pedaksoo Paul Biene

Kersti Metsmaker Silvester Aulik

Viive Hansberg Leili Altküla

Kalju Kull Aksel Veerde

Lea Voltenberg Arved Põldeots

Audru Spordihoones:
27. novembril kell 13
Paarissulgpalli turniir
Osa saavad võtta spordihoones treeningutel osalenud!
20. novembril kell 13
Korvpalli paaristurniir

Mari-Ann Sutt

Konstatin Klink

Mikk Martin Tõnismann

Müüa 1-toaline korter Audru alevikus Pärna allee 3 A.
Info tel 5657 1778

„Muinaslood ja loomisrõõm" illustreerimise konkurss II voor
Võidutööde esitamine ja näitus
Audru Kultuurikeskuses 26. novembril kell 12.00

II vooru hindab 5-liikmeline þürii.
Zhürii esimees on kunstnik Heiki Leis.
Hindamine: Igale muinasjutule parim illustratsioon.
Eraldi auhinnatakse nii tehnikaid kui loovust.
Antakse välja ka publiku preemia.
Enne autasustamist tutvustab oma loomingut
ja viib läbi õpituba kunstnik Heiki Leis.
http://www.heikkileis.ee/heikkileis.html

Toredate loominguliste elamusteni!

Jõõpre Külaselts kutsub:
28. novembril kell 18
Jõõpre Rahvamaja juures
I advendiküünla
süütamine

Advenditervitused Audru kirikuõpetaja Tiina
Jannolt, Jõõpre kooli õpilastelt ja rahvamaja
taidlejatelt.

Pühapäevased jumalateenistused Audru Püha Risti kirikus:

21. novembril kell 11 surnutemälestuspüha
28. novembril kell 11 I Advendi jumalateenistus
5. detsembril kell 11 II Advendi jumalateenistus, leeripüha
12. detsembril kell 11 III Advendi jumalateenistus,
jõulukoraalide õppimine

Audru Vallavalitsus teatab:
- kehtestati Audru Vallavolikogu 4.11.2010 otsusega nr 81
Saulepa külas Reinu kinnistu detailplaneering, katastriüksuse
tunnus on 15905:004:0711. Detailplaneeringuga jagatakse 1,37
ha suurusel maa-alal kinnistu kaheks elamumaa krundiks.
Detailplaneeringuga määratakse hoonestamata krundile ühe
ühepereelamu ja kahe kõrvalhoone ehitusõigused, lahendatud
on tehnovõrkudega varustamine ning liikluskorraldus.
- kehtestati Audru Vallavolikogu 4.11.2010 otsusega nr 82
Jõõpre külas Veehaarde kinnistu detailplaneering,
katastriüksuse tunnus on 15902:001:0410. Detailplaneeringuga
on kavandatud 0,4 ha suuruse munitsipaalomandis oleva
tootmismaa sihtotstarbega kinnistul ehitusõiguse määramine
puurkaev-pumplale ja septikule. Kinnistule puurkaev-pumpla
rajamine loob võimaluse kogu Jõõpre küla varustamiseks
nõuetele vastava joogiveega.
- kehtestati Audru Vallavolikogu 4.11.2010 otsusega nr 83 Audru
alevikus Lille tn 9 kinnistu detailplaneering, katastriüksuse
tunnus on 15904:003:0771. Detailplaneeringuga jagatakse 6,3
ha suurune kinnistu 34 elamumaa, 5 transpordimaa, 2
tootmismaa ja 1 üldkasutatava maa krundiks. Planeeringuga on
määratud hoonestamata kruntidele ühepereelamute ja ühe
kõrvalhoone ehitusõigused, lahendatud on tehnovõrkudega
varustamine ning liikluskorraldus. Detailplaneeringu lahendus
muudab üldplaneeringuga sätestatud üldmaa krundi suuruse
nõudeid detailplaneeringuga hõlmatud alal.
- kehtestati Audru Vallavolikogu 4.11.2010 määrus nr 30,
millega parandatakse ilmne ebatäpsus Audru valla
üldplaneeringu peatüki 2.2.3. kuuendas lõigus ja loetakse
õigeks sõnastus “Vähemalt 10 elamukrundiga ala
detailplaneeringu koostamisel tuleb tagada vähemalt üks
keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala; iga järgneva
elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20%
suurune avalik haljasala.”
Planeeringute materjalidega on võimalus tutvuda Audru valla
kodulehel www.audru.ee, küsimusi on võimalus esitada
info@audru.ee.

Pärnumaa Omavalitsuste Liit teatab Pärnu linna ja
lähiümbruse võrgustikke siduva teemaplaneeringu esimesest
tutvustusest 10. novembrist kuni 24. novembrini 2010 Audru
valla veebilehel. Esimese tutvustuse avalik arutelu toimub Audru
vallamajas 24.11.2010 kell 16.

Täname vanemkonstaabel Ingrid Meltsast sisukate
ja tarvilike koolituste eest nii lastele kui lastevanematele.
Eriline tänu meie isadepäeva peo põnevamaks muutmise eest!

Aruvälja Lasteaed-Algkooli pere.

Rahvusvahelise Puuetega Inimeste Päeva tähistamine
Pärnumaal toimub sel aastal 05.detsember
Pärnu Kontserdimajas algusega kell 14.00.
Esimeses pooles pakuvad meile külakosti Ivo Linna koos
Anti Kammistega. Teises pooles esineb vahva noorte
rahvatantsu-rühm”Tuurit,tuurit”.
Nagu alati toimub ka Punase Risti loterii.
Tasuta toitlustamist ei toimu, töötavad kontsertmaja
mõlema korruse baarid.
Pileteid saate vallavalitsusest.

Kõik bürootööd teenusena!
Raamatupidamine, sekretäri-, personalitöö- ja töökeskkon-
naspetsialisti teenused, arhiivide korrastamine, äriplaanid.
Info: www.lobyroo.ee, e-post: info@lobyroo.ee,
tel 5551 0492, 5551 0459.


