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Tänavu on loodus kinkinud
jõuluajaks erakordselt ilusa
talve ohtra lume ja parajate
külmakraadidega. Aastaring
on taas täis saamas ja 2010.
aasta viimane kuu käib viima-
seid päevi. On aeg teha  kok-
kuvõtteid.

Tagasivaates jääb see aasta
ilmselt meile kõigile eelkõige
meelde kogu maailma vapus-
tanud majandusseisakust
väljatulemise aastana. Uuest
aastast peame oma armsaks
saanud eesti krooni vahetama
euroopa ühisraha - euro vastu.
See on omakorda hea märk
meie majanduse ja riigi tun-

Kallid vallaelanikud!
nustamisest. Lootused uueks
aastaks on kõrged - loodame
kõik saada leevendust viletsu-
sele ja lootusetusele. Paljud
pered on poolitatud, sest osad
pereliikmed on tööl kaugel
kodumaast ja paljud lapsed
näevad isa või ema korra kuus
või veel harvem... Jõuludeks
saab aga pere taas kokku ja
seda rõõmu laste silmis ning
südames on raske kirjeldada.

Ei ole meie riigis elu veel
täiesti rööbastes, kuid läheda-
sed ja sõbrad on tugi, mis on
meil kõigil alati olemas. Kallil
jõuluajal leidke rohkem aega
nende jaoks ja kulutage vähem

aega kaupmehi rikastades. Soe
käepigistus ja head soovid
kuluvad kõigile ära ja toovad
ka kõige pettunumale sära sil-
madesse ja hingerahu süda-
messe. Kuuse alla poetage väi-
kesed kingitused, lauale ase-
tage lõhnavad piparkoogid ja
muud jõulumaiused ja laske
pühad sisse tulla.

Keskenduge sel aasta pi-
medaimal kuid samas rõõmu-
rikkaimal ajal inimsuhetele ja
leplikkusele. On asju, mida me
muuta ei suuda ja sellega tuleb
hetkel leppida, samas on aga
asju, mida me suudame teha
paremini kui seni!

Siim Suursild Margus Joonas
Volikogu esimees    Vallavanem
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Advendiaeg hakkab lõppema
ja jõulud on ukse ees. Olen sel
kuul seisnud nii noorte kui
täiskasvanute ees ja rääkinud
Jeesuse sünnipühadest. Need
hetked on olnud hingeminevad
ent samas üürikesed, mõned
põgusad piilumised kristliku
advendikalendri luukide taha.
Selleks, et jõulusõnum hak-
kaks kõnelema, on vaja hoopis
enam aega ja keskendumist.
On ju jõulude vaimne pool
piltlikult öeldes mattunud pä-
kapikkude, piparkookide, jõu-
lushokolaadi ja kuusekarra
kuhila alla ja seda sealt välja
puhastada ning inimeste ette
tuua pole lihtne.

Advent on jõulude poole
liikumise ja ootuse kasvu aeg.
Vahel on aga tunne, et kaasaja
advendil on sootuks teine
suund, mitte jõulude poole
vaid jõuludest jõuliselt eemale

kandev. Sellepärast olen ikka
ühtaegu  imestanud ja rõõmus-
tanud, et veel on inimesi, kes
avatud südamega tulevad ja
kuulavad. Et veel on lapsi, kes
tunnevad ja tahavad tundma
õppida jõululugu. Nende ini-
meste pärast on jõulukuu ka
kirikurahvale töörohke ja
rõõmus kuu.

Ehk leidub nendelgi jõu-
ludel neid, kelle südames on
igatsus jõulurõõmu järele, mis
kestab kauem kui riknevad
toidud ja purunevad asjad.
Ärgem siis rikkugem seda
aega tühiste sõnade ja riiuga,
kõigil meil on rõõmu leppinud
inimestest. Ehk leidub mõni
vanem või vanavanem, kellel
on aega oma lastega ja laste-
lastega tegeleda, piiblilugude
raamatust Jeesuse sünnilugu
lugeda ja jõululaulegi laulda.
Jõululapsega koos on pühad

südamlikumad ja elu turva-
lisem.

Jõululaps Jeesus on nagu
väike aken suurde saladusse,
taevastesse saalidesse ja ava-
rustesse. Kuigi me arvestame
aega Jeesuse Kristuse sünni
järgi, ei mahu jõulud tegelikult
ühtegi kalendrisse, sest nende
algus ja lõpp on igaveses Ju-
malas. Jumala tahe oli läkitada
oma Poeg siia maailma, et otsi-
da nii teed meie südamesse.
Jõululugu on jumaliku armas-
tuse ja halastuse lugu. Killuke
Tema igavesest armastusest
kumab ka loendamatutes
küünlaleekides, mis süttivad
jõuluõhtul kodudes, kirikutes
ja kalmistutel.

Rahulikku ja õnnistatud
jõuluaega kõigile!

Tiina Janno
Audru koguduse õpetaja

Jõulumõtisklus

Audru Huvialakeskuse kontsert. Fotol vasakult: Karl Mumme, Mattias Umal,
Siim Tammearu, Jaan Endrik Kirsi. Foto Peep Tarre

Isadepäevakontsert Audru Kultuurikeskuses 13. novembril, tantsivad Audru Lasteaia
folkloorirühma lapsed Anneli Kala ja Evi Vaheri juhendamisel. Foto Peep Tarre

Reedel 3. detsembril tutvus  põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder Liu ja Lindi
sadamatega. Lindi koolimajas arutati mitme omaniku vahel jagatud kalasadamate
haldamise ja neisse tehtavate investeeringute üle.
Pildil: kalur Ain Mango, vallavolikogu esimees Siim Suursild, põllumajandusminister Helir-
Valdor Seeder, Pärnumaa kalurite ühingu juhatuse liige Arne Taggo, kalur Margus Post ja
maavanem Andres Metsoja. Foto Peep Tarre

Laste jõulupeod
27. detsembril kell  11
oodatakse Aruvälja Lasteaed-
Algkooli saali jõulupeole
Ahaste, Aruvälja, Kärbu, Põ-
hara ja Soeva külades elavaid
lasteaias mittekäivaid ja Pärnu
koolides õppivaid 1. - 9. klas-
side õpilasi. Lapsed saavad
kommipakid.
28. detsembril  kell 11
oodatakse Audru Kultuurikes-
kusesse jõulupeole lasteae-
dades mittekäivaid eelkooli-
ealisi lapsi ja Pärnu linna koo-

lides õppivaid 1. – 9. klasside
õpilasi. Lapsed saavad kom-
mipaki. Kommipakki kätte
saama on oodatud Audru ale-
viku, Lemmetsa, Papsaare,
Valgeranna, Põldeotsa, Eas-
salu, Kihlepa, Malda, Liiva,
Soomra ja Tuuraste külades
elavad mudilased ja õpilased.
28. detsembril kell 14
esitatakse Sanga Seltsimajas
jõulunäidendit. Pärast etendust
jagab Jõuluvana Sangamäel
elavatele lasteaedades mitte-

käivatele eelkooliealistele
lastele ja Pärnu linna koolides
õppivatele 1.-9. klasside  õpi-
lastele kommipakke.
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Vallavalitsuse istungitelVolikogus
09. detsember 2010
Istungil osales 17 vallavolikogu liiget.
1. Kehtestati Valgeranna küla Valgeranna noortelaagri 1,10 ha
suuruse maa-ala detailplaneering.
2. Nõustuti geoloogilise uuringu loa andmisega OÜ‘le Soomra
Kruus ehituskruusa ja ehitusliiva tarbevarude uuringuks Soomra
külas Andrese kinnistul.
3. Kehtestati maamaksuvabastuse taotlemise kord. Maa-
maksuvabastust saavad taotleda okupatsioonire•iimide poolt
represseeritud isiku seaduse alusel maamaksuvabastuse saajad
nende kasutuses olevalt elamumaalt tingimusel, et maksuvabas-
tuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
4. Kooskõlastati Lavassaare valla üldplaneering.
5. Toimus Audru valla 2011. aasta eelarve 1. lugemine, milles
tulud-kulud tasakaalus 70 659 761 krooni.
6. Kinnitati muudatused Audru valla 2010.a. eelarves.
7. Muudeti ja tunnistati kehtetuks Audru Vallavolikogu otsused
seoses Euro kasutusele võtmisega
8. Toimus Aruvälja Lasteaed-Algkooli põhimääruse 1. lugemine.
9. Kinnitati muudatused Audru Lasteaia põhimääruses.
10. Kehtestati Audru valla eelarvest huvihariduse ja huvitege-
vuse toetamise kord.
11. Otsustati lõpetada Kihlepa rahvamaja tegevus alates
31.12.2010.
12. Muudeti Audru Vallavolikogu 06.04.2006 määrust nr 19
„Audru Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste
koosseisude struktuur“ ja Audru Vallavolikogu 7. veebruari 2008
määruse nr 5 „Audru Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate
ametiasutuste töötajate palgaastmete ja palgamäärade ning
palgatingimuste kinnitamine“ moodustades 01.01.2011 Lindi
Lasteaed-Algkooli juurde 0,5 koka abi kohta palgaastmega 1,
Lindi Rahvamaja juurde alates 01.01.2011 0,8 kultuuri- ja
noorsootöötaja kohta, palgaastmega 5-7 ning kustutati Kihlepa
rahvamaja administraatori koht alates 31.12.2010.
14. Lähtuvalt K2U KV OÜ (pankrotis) pankrotihalduri
avaldusest otsustati omandada tasuta Audru valla omandisse
Papsaare küla Linavästriku tee (transpordimaa 100%), Pääsu
tee 2b (tootmismaa 40%, üldmaa 60%), Pääsu tee 2a (tootmis-
maa 100%), Kotka tee (transpordimaa 100%), Kotka tee 2a
(tootmismaa 100%), Pääsu tee 18 (üldkasutatv maa 100%),
Pääsu tee (transpordimaa 100%).
15. Kuulati Audru Vallavolikogu revisjonikomisjoni tööaru-
annet.
16. Volikogu esimees Siim Suursild esitas ülevaate volikogule
laekunud kirjadest.

03. novembril
1. Lõpetati hooldus hooldaja avalduse alusel.
2. Väljastati parkimiskaart liikumispuudega isikule.
3.Kasutusluba väljastati Taara AJ ja Saulepi AJ elektri-
varustusele, Lindi AJ rekonstrueerimisele mastalajaamaks ning
Tilga kinnistu kasvuhoonele.
4.Kinnitati Halupõllu kinnistu elektri liitumisühenduse
projekteerimise lähtetingimused.
5. Ehitusluba väljastati Tormi AJ tarbijate liitmiseks Purje AJ
toitele, Kuti kinnistu elektrivarustuse ehitamiseks, Kihlepafarmi
kinnistul farmi rekonstrueerimiseks, teede ja platside ehitami-
seks ja noorkarjalauda lammutamiseks.
6. Kinnitati Kuura ja Leevi detailplaneeringu muudetud ja
pikendatud lähteülesanded.
7. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägist maksti raske või sügava puudega laste ja nende
peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks
toetust kolmele taotlejale kogusummas 8 880 krooni.
8. Kinnitati 2010/2011 talveperioodil valla teedel lumetõr-
jetööde teostajad piirkonniti.
9. Reservfondist eraldati 45 000 krooni vallavalitsuse hoone
remondiks.
10. novembril
1. Lindi külas riigi omandisse jäetud  maaüksuse M120
lähiaadressiks määrati Kammimetsa maaüksus, pindala 23,04
ha, maatulundusmaa 100%.
2.  Nõustuti Marksa külas asuva  35390 m2 suuruse Pikavälja
maaüksuse jätmisega riigi omandisse, maatulundusmaa 100 %.
3. Seoses katastriüksuse täiendava mõõtmise ja sellega kaas-
nenud pindala muutusega muudetakse vallavalitsuse 12.01.2004
korraldust nr 14 ja ostueesõigusega erastatakse Kübara
maaüksus suurusega 4710 m2, elamumaa 100 %.
4. Nõustuti Pätu katastriüksuse jagamisega Pätu ja Nõlva-Põllu
katastriüksusteks, maatulundusmaa 100 %.
5. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loeti ajavahemikul
01.11-30.04 kaks taotlejat, jäätmekonteineri tühjendamise
sagedusega 56 päeva järel ajavahemikul 01.05-31.10 nõustuti
ühe taotleja osas ja  jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega
56 päeva järel ühe taotleja osas.
6. Täiendati vallavalitsuse 22.06.2010 korralduse nr 230
„Strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
Valgeranna noortelaagri maa-alal“ lisa 1, lisades juurde
kavandatava tegevuse olulise keskkonnamõju eelhinnangule
sisulise hinnangu ja põhjenduse.
7. Reservfondist eraldati MTÜ Lindi Külaseltsile Lindi aasa
rekonstrueerimisega seotud täiendavate kulude katteks 12 786
krooni.
8. Seoses lapse kaheaastaseks saamisega maksti 4-le emale
toetust à 1000 krooni ja seoses lapse üheaastaseks saamisega
2-le emale à 2000 krooni.
9. Audru valla Kultuurikeskuse administraatori vaba ametikoha
täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks moodustati
komisjon koosseisus: komisjoni esimees Peep Tarre, sekretär

Siiri Jõerand ning liikmed Krista Kingo, Ado Kirsi ja Ardo
Lünekund.
10. Kinnitati valla elanikele kultuuri- ja spordiüritusi korral-
datavatele mittetulundusühingutele, seltsingutele ja sihtasu-
tustele tegevustoetuse maksmise tegevustoetuse lepinguvorm.
18. novembril
1. Algatati Lemmetsa küla Laane kinnistu 2,35 ha suuruse maa-
ala osaline detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne.
2. Kasutusload väljastati EE Jaotusvõrk OÜ‘le Kabriste, Jõeääre
ja Laane alajaama rekonstrueerimiseks, Audru Vallavalitsusele
Raku tee 1 asuvale veetorustikule, Nopri ja Tilga kinnistute vee-
ja kanalisatsioonitorustikele.
3. Munitsipaalomandisse taotletava 17,61 ha suuruse Liu
puhkeala maaüksuse sihtotstarbeks määrati ühiskondlike ehitiste
maa 100%.
4. Liikumispuudega isikule väljastati parkimiskaart.
5. Jõõpre küla Looga teele otsustati paigaldada liiklusmärgid:
“Veoauto sõidukeeld”, “Vastassuuna eesõigus” ja “Pärisuuna
eesõigus”.
6. Ehitusluba väljastati Pirsi kinnistul elamu ehitamiseks.
7. Eraldati sotsiaaltoetust 6 500.- krooni puudega isikule
hingamisaparaadi ostuks.
8. Kinnitati vallaeelarvest finantseeritavad kultuuri- ja
spordiürituste projektid kogusummas 23 624.- krooni.
25. novembril
1. Kasutusluba väljastati Popi kinnistul asuvatele teedele ja
Veikko-Tooma kinnistul asuvale elamule.
2. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägist maksti raske või sügava puudega laste ja nende
peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks
toetust kahele taotlejale summas 1 007.- krooni.
3. Kinnitati Jõõpre Lasteaed JÕMMU hoolekogu koosseis:
Murel Jaaniste – vanema rühma lastevanemate esindaja, Jaanika
Juurik - noorema rühma lastevanemate esindaja, Eve Piperal –
õpetajate esindaja  ja Peep Tarre – vallavalitsuse esindaja.
4. Määrati hooldajad puuetega inimestele igapäevaeluga
toimetulekuks.
5.Nõustuti Elise katastriüksuse jagamisega Elise katastri-
üksuseks, maatulundusmaa 100 % ja Stealla katastriüksuseks,
elamumaa 100 %.
6. Reservfondist eraldati 9174.- krooni vallavalitsuse
valvesigna-lisatsiooni remondiks ja 30 000.- krooni “Eakad
inimesed teiste valdade hooldekodudes”.
7. Seoses lapse osalemisega rahvusvahelisel korvpalliturniiril
maksti  toetust 1000.- krooni.
8. Sotsiaaltoetust maksti kahele taotlejale laste prillide maksu-
muse osaliseks kompenseerimiseks kogusummas 2 400.- krooni.
9. Novembrikuu toimetulekutoetust maksti välja kogusummas
157 608.- krooni.
10. Toimetulekuraskustes olevale perele maksti sotsiaaltoetust
summas 2 131 krooni 75 senti.
11. Kiideti heaks  valla 2011. aasta eelarve eelnõu ning otsustati
esitada volikogu menetlusse.

Maamaksuvabastuse taotlemise kord
Määrus kehtestatakse ”Maamaksuseaduse” § 11 lg 21, lg 3,
“Maamaksuseaduse rakendamise kord” § 7 ja “Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 3, § 22 lg 1 p 37 ja lg
2 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
Määrus reguleerib Audru Vallavolikogu poolt kehtestatud
maamaksuvabastuse suurust, maamaksuvabastuse taotluse
esitamist ja menetlemise korda.
§ 2. Isikud, kellel on õigus taotleda maamaksuvabastust
Maamaksuvabastust saavad taotleda okupatsioonireþiimide
poolt represseeritud isiku seaduse alusel maamaksuvabastuse
saajad nende kasutuses olevalt elamumaalt tingimusel, et
maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi-
või üüritulu.
§ 3. Maamaksuvabastuse määr
Maamaksuvabastuse määra maksimumsuuruseks ühe
maksuvabastuse saaja kohta on 26 eurot.
§ 4. Maamaksuvabastuse taotlemine.
(1) Käesoleva määruse § 2 nimetatud isikud, kes soovivad saada
maamaksuvabastust, esitavad vastavalt käeoleva korra lisale 1
vormikohase avalduse koos represseeritud isiku tunnistuse
koopiaga Audru Vallavalitsusele hiljemalt maksustamisaastale
eelneva aasta 31. detsembriks. Hilisemaid avaldusi jooksval
aastal ei rahuldata.
(2) Maksuvabastuse taotluse avaldus peab sisaldama järgmisi
andmeid:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) elukoht;
4) kontakttelefon;
5) represseeritu tunnistuse number;
6) maksustatava maaüksuse aadress ja pindala;
7) kinnitust, et taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi-
ega üüritulu.
(3) Okupatsioonireþiimide poolt represseeritud isiku seaduse
alusel maksuvabastuse saajad, kes on esitanud avalduse
maksuvabastuse saamiseks nende kasutuses olevalt elamumaalt
eelnevatel aastatel ning kelle avaldus on Audru Vallavalitsuse
poolt rahuldatud, ei pea esitama täiendavat avaldust
maksuvabastuse saamiseks juhul, kui ei ole muutunud
maksuvabastuse alused või taotleja andmed.

§ 5. Maamaksuvabastuse andmise otsustab Audru Vallavalitsus
maksuvabastuse taotleja kirjaliku avalduse alusel arvestades
paragrahvis 2 esitatud tingimusi. Vallavalitsus kinnitab
maksuvabastuse saajad korraldusega, milles on märgitud
alljärgnevad andmed:
1) maksuvabastuse andmise õiguslik alus;
2) maksuvabastuse saaja ees- ja perekonnanimi;
3) maksuvabastuse saaja isikukood;
4) maksuvabastuse saaja represseeritu tunnistuse number;
5) maksustatava maaüksuse aadress ja pindala;
6) maksuvabastuse suurus.
§ 6. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 09.12.2004
määrus nr 70
“Maamaksuvabastuse taotlemise korra kinnitamine”.

Audru Vallavolikogu 09. detsember 2010 määrus nr  33

Maamaksusoodustusest

Audru Vallavolikogu kehtestas detsembri istungil uue
Maamaksuvabastuse taotlemise korra. Seni kehtinud
maamaksuvabastuse kord võimaldas taotleda maamaksu
vabastust Audru vallas elavatel riikliku pensionikindlustuse
seaduse alusel pensioni saajatel ja okupatsioonirezhiimide poolt
represseeritud isikutel. Pensioni saajaid, kes on valla elanikud
ja kes said seni kehtinud korra alusel maamaksusoodustust oli
kokku 150 isikut ning keskmine soodustuse suurus oli 217 eesti
krooni. Seni kehtinud maamaksuvabastuse taotlemise korra
vaidlustasid kaks vallavolikogu liiget, kes viitasid, et kehtiv kord
ei ole kooskõlas põhiseadusega, kuna selle kohaselt on
võimaldatud maamaksuvabastust ainult Audru vallas elavatele
isikutele. Selles küsimuses on õiguskantsler asunud seisukohale,
et kuna maamaksu puhul on tegemist riikliku maksuga, siis tuleb
maksusoodustuse andmisel võimaldada seda kõigile pensioni

saajatele olenemata nende elukohast. See aga tekitaks olukorra,
kus linnas maja või korterit omav pensioni saaja saab maamaksu-
soodustust nii linnas kui ka vallas asuva suvilakrundi maksus-
tamisel. Sellega ei oleks täidetud seaduse eesmärk anda soodus-
tust neile, kes seda tegelikult vajavad. Elamumaa omanikest
pensioni saajaid, kes ei ole valla elanikud on kokku ligi 400,
sest vallas on hulgaliselt suvilaid. Ehk siis kokkuvõtvalt öeldes
ei ole seaduse kohaselt vallal õigust toetada ainult oma valla
pesionäre, kes on siin elanud ja töötanud, kelle  maksutulu on
laekunud valla eelarvesse ning kes oleks seetõttu igati õigustatud
maamaksusoodustust saama. Seetõttu langetaski vallavolikogu
otsuse, et maamaksusoodustust saavad taotleda ainult okupat-
sioonirezhiimide poolt represseeritud isikud.
Uus maamaksuvabastuse kord reguleerib maamaksu vabastuse
saamiseks avalduste esitamist ja avalduste menetlemist. Seoses
eurole üleminekuga kehtestati ka senise 400 eesti krooni suuruse
maamaksuvabastuse maksimumsuuruse asemel 26 euro suurune
piirmäär. Represseeritud, kes soovivad taotleda maamaksuva-
bastust, peavad esitama vormikohase avalduse koos repres-
seeritud isiku tunnistuse koopiaga Audru Vallavalitsusele
hiljemalt käesoleva aasta 31. detsembriks. Represseeritud , kes
on esitanud avalduse maksuvabastuse saamiseks eelnevatel
aastatel ning kelle avaldus on Audru vallavalitsuse poolt
rahuldatud, ei pea esitama täiendavat avaldust maksuvabastuse
saamiseks juhul, kui ei ole muutunud maksuvabastuse alused
või taotleja andmed. Riigikogu on muutnud ka Maamaksu-
seadust selliselt, et alates 2011 aastast ei määrata maamaksu ja
maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro. See
puudutab peamiselt korteriomanikke, kelle maamaksu summa
jääb enamasti alla nimetatud 5 euro suuruse piirmäära ja seega
ei tule korteriomanikel uuel aastal maamaksu maksta.

Priit Annus
keskkonna- ja maanõunik
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26. novembril kogunes suur
hulk kooliõpilasi Audru Kul-
tuurikeskusesse parimate mui-
nasjuttude illustreerimise kon-
kursile ning nende näituse ava-
misele.

Keskpäeval, mõni minut
enne kahtteist, sai kultuuri-
hoonesse viiv tee tihedasti väi-
kesi sädistavaid autoreid ning
huvilisi täis. Saalis jätkus neil
seintele üles riputatud lusta-
kaid joonistusi vaadates ele-
vust tükiks ajaks.

Osadele õpilastele avanes
võimalus omandada joonista-
misnippe päris kunstniku -
Heikki Leisi käe all õpitoas.

Samal ajal hakkas tegut-
sema ka viieliikmeline zhürii
(Heikki Leis, Ragnar Kop-
pel, Irina Teesalu, Anneli
Kala, Mare Heinluht), kelle
hooleks jäi igale muinasjutule
kolme pildi valimine paremus-
järjestuses. Lihtne see küll
polnud, sest pea igas töös
leidus mingi tugevus ja võlu.

Lapsed illustreerisid muinasjutte
Mõni vastas rohkem teemale,
teine tundus jällegi teostuse
poolest parem. Võta siis nä-
pust! Seepärast pidid zhürii-
liikmedki omavahel kompro-
misse leidma. Paaril korral
said mõned pildid lausa
seintelt maha võetud, et neid
kõrvutades õiglasem otsus
langetada.

Üritusele planeeritud aeg
kulus kiiresti. Märkamatult oli
koolibuss laste kojusõiduta-
miseks kohal ning õhevil
poisse – tüdrukuid kiirustati
riidesse panema.

Muinasjutud said kenad
illustratsioonid ja tublisid
noori kunstnikke premeeriti
aukirjadega. Audru valla laste
töödest võrsub peagi muinas-
juturaamat, mis ka ära trüki-
takse. Selline rõõmus ettevõt-
mine jääb kauaks südant soo-
jendama ja lugemisaastat
meenutama.

Irina Teesalu

Illustratsioonide konkursi
võitjad on:
„Kuidas taevas sinise värvi
sai“
I koht Melanie Anett Too-
mast
II kohtLiisu Saar
III koht Helena Jaaniste
„Seitse poisikest“
I koht Tauno Danilov
II koht  Merko Aasaleht
III koht Katrin Altmann
„Roheline hunt“
I koht Nele-Anett Taggo
II  koht Rander Kristyan
Raid
III koht Karoly Koitsaar
„Hiiretüdruku tähtis valik“
I koht Melanie Anett Too-
mast
II koht  Kaidi Seos
III koht Elina Elend

„Lilli, Trulla ja rahapada“
I koht Vanessa Vihm
II koht  Laura Lembit
III koht Andres Pisut
„Albert versus tihased“
I koht Keitlin Seos
II koht  Vanessa Vihm
III koht Mariliis Nõmm
„Viinamari Mari“
I koht Luise Kompus
II koht  Elis Pill
III koht Laura Kompus
„Tuust“
I koht Kelly Tomson
II koht  Angelika Linder
III koht Kristjan Terva
„Printsess Õun“
I koht Kelly Tomson
II koht  Nora Karula
III koht Vanessa Vihm

Audru Kultuurikeskus tänab kõiki tublisid osalejaid,
õpilaste juhendajaid, zhüriiliikmeid.

Eriti täname õpetaja Ülle Varest
ja toetajaid Eino Ojandut ning perekond Teesalu.

Fotol vasakul: Kunstnik
Heikki Leis juhendab
õpituba

Audru vallas pandi novembris toime 92 süütegu: alkoholi-
seadus 1, karistusseadustik 1, kohaliku omavalitsuse korral-
duse seadus 1, liikluskindlustuse seadus 1, liiklusseadus  85,
tubakaseadus 1. Alustati üks kriminaalmenetlus
Ajavahemikul 02.11 kell 18 kuni 03.11 kell 11 varastati
Papsaare külast avaldajale kuuluv ATV. Kahju on 10 000.
krooni.
1. jaanuar 2011 hakkab kehtima euro, mille vahetus kursiks
on kinnitatud 1 euro = 15,6466 krooni. Alates 1. jaanuarist
kehtib kahenädalane paralleelkäibeperiood, kui kroon ja euro
on sularahas võrdväärsed maksevahendid. Kauplustes saab
maksta nii kroonides kui ka eurodes, vahetusraha antakse
üldjuhul tagasi eurodes.
Kuu aega enne ja kuus kuud pärast 1. jaanuari vahetavad
kõik sularahateenuseid osutavad pangakontorid kroone
eurodeks Eesti Panga ametliku kursiga ja ilma teenustasuta.
Mõnedes pangakontorites saab kroone eurodeks tasuta
vahetada terve aasta jooksul. Eesti Pank jääb seda tegema
samadel tingimustel tähtajatult.
Kindluse mõttes soovitab politsei järgmist:
· enne sularahaga arveldamist veendu raha ehtsuses;
· kui tekib kahtlus, et teenuse või kauba eest pakutav raha on
võltsitud, siis võimalusel kontrolli raha ehtsust pangas, sellise
võimaluse puudumisel keeldu tehingust;
· väldi suuremaid sularahatehinguid tavapärasest
vähemusaldusväärsetes kohtades, näiteks oma vara müümine
ajalehekuulutuste kaudu, turgudel, tehingud juhututtavatega
· vaheta valuutat usaldusväärses kohas, väldi kroonide
eurodeks ümbervahetamist tundmatute isikutega, kroonide
eurodeks ümbervahetamiseks kasutada ainult
krediididasutusi-pankasid, vastasel korral on oht sattuda
kelmide ohvriks;
· tasuta lõunaid pole olemas ehk väldi „ülisoodsa kursiga“
kroonide ümbervahetamist tundmatutes kohtades, taas:
kroone eurodeks vahetamist tee seda ainult pankades;
· tuleb meeles pidada raha väärtust, s.t et euro nominaal-
väärtus on üle 10 korra suurem krooni omast; vastasel korral
võidakse tasuda kauba/teenuse eest näiteks 15.6466 korda
enam.
Mida sularahaga tegutsedes või seda kaasas kandes alati
tasub meeles pidada:
· sularahaautomaadist raha välja võtmisel jälgi, et vahetus
läheduses poleks isikuid, kes võiksid fikseerida teie
pangakaardi parooli;
· sularahaautomaadist suurema summa välja võtmisel
veenduda, et lähedal ei viibi isikuid, kes võivad väljavõetud
raha endale himustada;
· suurema summa väljavõtmiseks võtta endaga kaasa
usaldusväärne isik, parem kui neid oleks mitu;
· rahakotti, kus asub sularaha, ära kunagi kanna pükste
tagataskus või lahtises kotis;
· naiste käekotti, kus asub rahakott, kanna pigem üle õla,
kõhu peal ja sellest käega hoides;
· ühistranspordis, rahvarohketes kohtades jm kus on suurem
tõenäosus taskuvaraste olemasoluks, ära kanna rahakotti
seljakotis, lahtises käe- või kandekotis;
· ühistranspordis hoia oma rahakotil silma peal: kõige kindlam
on kott, kus rahakott asub, sülle võtta.
· ära jäta oma asju kunagi järelvalveta, ära usalda oma asjade
järele valvamiseks ka tundmatuid isikuid.
Harli Hansen
piirkonnavanem

Politseiteated

Laupäeval, 11. detsembril
avati Lindi külaseltsi kõlakoda
ja parkla, mille projekteeris
Tiiu Kesküla ja ehitas OÜ
Sternhill.  Rajatise maksumu-
seks kujunes 925 365 krooni,
sellest PRIA toetus on 862 529
krooni.

Kõlakoja ehitamise korral-
daja Jüri Kivirand on ehi-
tajate tööga rahul. Avamistse-
remoonial esinesid Lindi

Lindil avati kõlakoda

Fotol: Margus Joonas tänab Jüri Kiviranda. Foto Peep Tarre

koolilapsed, tantsurühm
Lappajad ja vokaalduo Tiina
Saar ja Taavi Tamberg .
Meeleolu hoidis üleval puhk-
pilliorkester "Õnn tuli õuele".

Lindi lõikasid läbi maa-
vanem Andres Metsoja ,
vallavanem Margus Joonas,
külaseltsi juhatuse liige Jüri
Kivirand ja OÜ Sternhill ju-
hataja Kristo Nurmsalu.

Head lapsed ja lapsevanemad

Vald on igal aastal kinkinud rahvastikuregistri andmetel Audrus
elavatele eelkooliealistele lastele ja 1. – 9. klassides õppivatele
lastele kommipakid.
Valla lasteaedades käivad ja koolide 1. – 9. klassides õppivad
lapsed saavad kommipakid kätte lasteaedade ja koolide
jõulupidudel. Lasteaedades mittekäivad eelkooliealised lapsed
ja Pärnu ning teiste omavalitsuste koolides õppivad lapsed
saavad kommipakid eelpooltoodud üritustel kätte.
Juhul, kui lapsel või lapsevanemal ei ole võimalik lastele
korraldatud üritustest osa võtta, siis palun neil pöörduda
vallavalitsusesse, kust on võimalik kommipakke kätte saada.

Audru Vallavolikogu
ootab kirjalikke

taotlusi
valla vapimärgi

omistamiseks
1. veebruariks 2011

aadressil:
Pärna allee 7 Audru
88301 Pärnumaa.

Vapimärk omistatakse
inimesele, kes oma

tegevusega on oluliselt
kaasa aidanud Audru

valla arengule või
vallaelanike heaolule.

Audru valla eelarvest huvihariduse ja
huvitegevuse toetamise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 6 lg 3 p 2  ja § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

§ 1. Eesmärk ja reguleerimisala
Käesoleva määruse eesmärgiks on kehtestada ühtne põhimõte
ja kord Eesti rahvastikuregistri andmetel Audru vallas elavate
üldhariduskoolides õppivate 6-19 aastaste laste ja noorte
(edaspidi õppur) huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks valla
eelarvest.
§ 2. Üldsätted
(1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetus (edaspidi toetus) on
vallapoolne toetus huvikoolile, kes pakub huviharidust
Pärnumaal või tulumaksu soodustust saavale
mittetulundusühingule, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on
huvitegevuse pakkumine, tegevuskulu osaliseks
kompenseerimiseks.
(2) Toetusega toetatakse õppuri õppimist ühes huvikoolis või
osalemist huvitegevust pakkuva mittetulundusühingu tegevuses.
(3) Toetuse taotlejaks on õppur või tema seaduslik esindaja.
(4) Toetust eraldatakse Audru valla eelarves selleks ettenähtud
vahenditest.
(5) Toetuse suurus eurodes fikseeritakse huvikoolile või
huvitegevuse pakkujale esitatud garantiikirjas.
(6) Lõikes 5 nimetatud toetuse maksimaalne suurus on:
1) munitsipaalhuvikooli puhul (muusikakool, kunstikool)
koolipidajaga  kokkulepitud summa;
2) huvitegevust pakkuva MTÜ puhul 160 eurot aastas.

§ 3. Toetuse taotlemine ja määramine

(1) Toetuse taotlemiseks peab taotleja esitama vallavalitsusse
käesoleva määruse lisas oleva avalduse.
(2) Otsuse toetuse määramise või mittemääramise kohta teeb
vallavalitsus 10 päeva jooksul ja teavitab sellest taotlejat.
(3) Toetus kantakse huvikooli või huvitegevuse pakkuja
pangakontole nende poolt esitatud arvete alusel.
§ 4. Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011. a.

Audru Vallavolikogu 09. detsember 2010 määrus nr  36
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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. -31. detsember
sünnipäevalapsi !

Jaan Käär Helmi Höövel

Arnold Kaints Andres Gustavson

Maria Roosna Florida Tuulik

Salme Siimisker Salme Niidla

Arno Roseniit Heino Kivistik

Ljubov Koroljova Jüri Tiivits

Rein Soomann Helle Kants

Brandon Leinasaar

Bradley Blank

Sandra Luik

Liisa-Merlisse Tromm

Ruudi Kuuskmann

Anda üürile erinevad kontori-, lao- ja tootmisruumid
(pindala 15-250 m2) Audrus Lihula mnt 1d.
Üür 10 kr/m2/kuus. Info tel.  50 79 894

Irina Teesalu Kunstikursus

Audru Keskkoolis kolmapäeviti algusega 15.30
1, 8, 15.detsember – Akvarell (7,5 tundi) 125.-
12, 19, 26. jaanuar – Õlimaal (7,5 tundi)  12 EUR
2, 9, 16. veebruar – Süsi ja visandamine (7,5 tundi) 12 EUR
9, 16, 30.märts – Portree ja figuur (7,5 tundi) 12 EUR
6, 13, 20, 27.aprill – Tushshijoonistus ja kalligraafia 16 EUR
(10 tundi)
4, 11, 18, 25.mai – Perspektiiv (10 tundi) 16 EUR
Jõõpre Põhikoolis neljapäeviti algusega 18.00
2, 9, 16.detsember – Akvarell (7,5 tundi) 187,50
6, 13, 20, 27. jaanuar – Õlimaal (10 tundi) 16 EUR
3, 10, 17. veebruar ja 3.märts – Süsi ja visandamine
(10 tundi) 16 EUR
10, 17, 24, 31.märts - Portree ja figuur (10 tundi) 16 EUR
7, 14, 21, 28.aprill – Tushshijoonistus ja kalligraafia 16 EUR
(10 tundi)
5, 12, 19, 26.mai – Perspektiiv (10 tundi) 16 EUR

Oma soovist osaleda palun teatada
pollukersti@gmail.com või tel 53 404 078.

26. detsembril kell 20
Aruvälja Rahvamajas

AASTALÕPU PIDU
Tantsuks mängib

Toomas Anni
Pilet 45.-

30. detsemril kell 20
Jõõpre Rahvamajas
VANA-AASTA

PIDU
Tantsuks mängib

ansambel MELODY
Üllatusesinejad!

Pilet 45.-

31. detsembril kell 22
Lindi Rahvamajas

HÜVASTI  KROON,
TERE TULEMAST

EURO!
Kohal Audru Jõelaevanduse

Punt
Tants kestab hommikuni
Pilet: 100.- / 6,4 eurot 

Lemmetsa Külaselts kutsub:
31. detsembril kell 19.30

Sanga Seltsimajas
VANA-AASTA

ÄRASAATMINE
Kohal kuum tansutrupp

DANZART
Tantsuks ansambel  VOSS

Õhtut sisustab Viktor

Piletid eelmüügist 35.-, kohapeal 50.-
Info ja broneerimine: Reet tel 517 7305

Audru Püha Risti kirikus:
21. detsembril kell 18 Audru Keskkooli jõulukontsert
24. detsembril kell 18 Jõuluõhtu jumalateenistus,
laulab Audru valla segakoor, kiriku tornis mängib Audru
puhkpilliorkester
25. detsembril kell 11 I Jõulupüha jumalateenistus
armulauaga, laulab koguduse naisansambel
31. detsembril kell 16 Vana-aastaõhtu jumalateenistus
armulauaga
31. detsembril kl. 23.30 Vana-aasta vigiilia muusika ja
küünlavalgusega

Audru postkontori lahtioleku ajad jõulude ajal
ja aastavahetusel
23. detsember kell 8 - 12
31. detsember kell  8 - 11
24. , 25. , 26. detsembril suletud
1. -15. jaanuar 2011  iga päev 7.30-14.30
Jaanuari  kaks esimest nädalat vahetatakse ka eurosid

Urve Vesik, vastutav klienditeenindaja
Telefon 4471149

Kristuse lihassesündimise pühad
õigeusu kirikutes:
24. detsembril
kell 14 Uruste Issanda Taevaminemise Kogudus
kell 16 Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse Kogudus

Jumalailmumise ( Issanda ristimise) pühad 2011
09. jaan. kell 11 Jõõpre Suurkannataja Georgiuse kogudus
Liturgia ja Suur veepühitsus
Preester Enos Heinsoo: tel 51987323,
enos.heinsoo@eaok.ee

Audru Spordihoones 30. detsembril kell 12
Lauatennise turniir
*põhikooli poistele ja tüdrukutele
*keskastme neidudele ja noormeestele.
Info ja registreerimine tel 446 4036, 5669 5673;
jaan.moorits@mail.ee

Aruvälja Rahvamaja huviringid

T kell 19 Bodytreening (Käed Kõht Tuhar) Alge Kiiup
K kell 17 Tütarlaste tantsurühm Alge Kiiup, Silvi Tolmats
    kell 18 Laste jõutrenn (5 – 10 a.) Raul Sepp
N kell 15.40 Naistantsurühm Aruvälja Memmed Elma Killing
    kell 19.30 Line-tants Elma Killing

Jõõpre Rahvamaja huviringid

E kell 19 Segarahvatantsurühm Jõõpre Vallatud Anu Kurm
    kell 13.45 Tervisevõimlemine eakatele Anneli Suits
T kell 15.30 Estraadi- ja näitemänguring Anneli Suits
    kell 17 Rahvatantsurühm Jõõpre vanaemad Anu Kurm
    kell 18 Lauluansambel Jõõpre memmed Signe Pae
K kell 19 Aeroobika naistele Triin Tõnts

Audru Vallavalitsus teatab, et algatati Audru Vallavalitsuse
18. novembri 2010 korraldusega nr 384 Lemmetsa külas
Laane kinnistu osaline detailplaneering. Laane kinnistu
asub Audru-Sanga tee ääres, Audru viaduktist 1,2km kaugusel
idakaares, katastriüksuse tunnus on 15904:003:0857. Osalise
detailplaneeringu koostamise eesmärk ühe 2,35ha suurusega
krundi eraldamine maatulundusmaast (endine põllumaa)
ühepereelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu materjalidega
on võimalus tutvuda Audru valla kodulehel www.audru.ee,
küsimusi ja ettepanekuid on võimalus esitada
info@audru.ee.

Detsembrikuu viktoriini küsimused
1.Kes sai Pärnumaalt ainsana vabariigi valitsuselt kodaniku-
päeva aumärgi? (1p)
2. Kuidas hävis legendi järgi endises Sarvi külas Püha Martinuse
kabel? (1p)
3. Mitu omavalitsust on Pärnumaal? (1p)
4. Kes on lastepühak ja jõuluvanade esi-isa? (1p)
5. Millise taevakehaga seostub nädalapäeva “pühapäev”
nimetus? (1p)
Novembrikuu viktoriini vastused.
1. 1913.aasta ajaleht “Kodused Hääled”.
2. Esimene muul valmis 1936.a ja oli 6km pikk.
3. Marraskuu - talvekuu, surnute(kadunukeste) kuu, hingede kuu.
4. Püha Martin oli kerjuste ja Prantsusmaal sõdurite, kuninga
ja rätsepade kaitsepühak.
5. Isadepäev sai alguse USA-st 1910.a.Eestis tähistati ametlikult
esimest korda 1966.a.

Tule 30. detsembril kell 17
Aruvälja Lasteaed-Algkooli II korruse saali

vaatama kolhoos "Kalevipoeg" meenutuse päeva pilte.

Audru Vallavalitsus võtab konkursi korras tööle
Lindi Rahvamaja kultuuri- ja noorsootöötaja (0,8 kohta).
Sooviavaldus, CV ja haridust  (vähemalt keskharidus) tõenda-
vate dokumentide koopiad palume saata Audru Vallavalitsusele
15. jaanuariks 2011.  Info Peep Tarre tel 4472785.

Lindi Lasteaed-Algkool otsib oma meeskonda
KOKA-ABI (0,5 kohta).
Kandideerimiseks saata 28. detsembriks 2010
avaldus, cv ning haridust tõendavate dokumentide koopiad
Aadressil: Lindi Lasteaed-Algkool, Lindi küla, Audru vald
 88302, Pärnumaa
Info tel 55 697 597

Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduva
teemaplaneeringu KSH aruande ja teemaplaneeringu eelnõuga
on võimalik tutvuda perioodil 28.12.2010-18.01.2011 Audru
Vallavalitsuses ja veebilehel www.audru.ee.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu
toimub 19.01.2011 kell 18 Pärnu Linnavalitsuses, Suur-Sepa
16, Pärnu.
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