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Valgeranna uudised
Valgerannas pai-
galdati kummu-
li paati meenutav 
katusealune, mille 
alla pingile mahub 
üheksa jalapuhka-
jat. Varjualune on 
ehitatud mitmest eri 
tugevusega puust 
– raamistik on 
kuusest, katuseosa 
haavast ja puit on 
tõrvaõliga üle tõm-
matud. Kummuli 
paati meenutavad 
istumis- ja puhke-
kohad valmisid ro-
mantilise rannatee 
tellimusena. Kok-
ku tuleb selliseid 
istumiskohtadega 
varjualuseid kahek-
sasse romantilise 
rannatee valda 23. 

Va l g e r a n n a s 
juba olemasolevat 
suurt paadikuuri kujunduslikult 
täiendavaid varjualuseid paigal-
datakse ranna lähedusse 2, park-
lasse suvise toidukoha vahetusse 
lähedusse ning rannaluitele pro-
menaadi lõppu. Istumiskohtade 
juurde paigaldatakse romantilise 
rannatee turismikaardid, et tee-
listel oleks veel parem meie piir-
konnas orienteeruda ja endale 
meelepärast tegevust leida. Pärnu-
maa 250-kilomeetrist rannajoont, 
Kihnu saart ja sisemaa põnevaid 
ajaloolis-kultuurilisi paiku ühen-

daval romantilisel rannateel on 
teeliste teavituseks üles pandud 
puutetundliku ekraaniga infokios-
kidki.

Nii kioskite paigaldamine kui 
mereäärsele maakonnale iseloo-
mulike kummuli paadi kujuliste 
varjualuste valmistamine said 
võimalikuks PRIA (põllumajan-
duse registrite ja informatsiooni 
amet) Leader-meetmest, mis on 
mõeldud maapiirkondade kon-
kurentsivõime suurendamiseks. 
(KH)

Sanga Seltsimaja  
hakkab uuenema

Viimane aasta on Lemmetsa Külaseltsile olnud 
edukas. Algust on tehtud kergema remondiga 
siseruumides ja suurem ettevõtmine on see, et 
maja saab tänu MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu 
PRIA projektitoetusele uue katuse. Lisaks korja-
me lastele mõeldud mängutuppa mänguasju. Kui 
teil on jäänud seisma mänguasju, lauamänge või 
muid vahendeid, mida ei ole enam vaja ja nad on 
heas korras, siis tooge need meile. Meil on tänu 
projekti toetusele olemas sisustus, aga puudu-
vad vahendid, millega lapsed saavad mängida. 
Kogumise eest vastutab Viktooria Hrabrova tel 
58047629.  

Lisaks toimuvad novembris erinevad tege-
vused. 10. novembril toimub õpituba VANAST 
UUS, kus õpetatakse dekupaaši tehnikat ja sel-
lega seoses antakse uus ilme vanale mööblile, 
juhendaja Heili Rivimets; 17. novembril toimub 
ÕMBLEMISE ÕPITUBA, kus valmistatakse 
kardinaid ja patju Sanga Seltsimajas kasutami-
seks, juhendaja Viktooria Hrabrova. 

Regulaarselt toimub seltsimajas tegevus igal 
NELJAPÄEVAL toimub Line-tantsu trenn kell 
19.00. Samuti tähistame traditsioonilisi üritusi 
nagu Aastavahetus ja Vastlapäev 2013. Toimuma 
hakkab käsitööring, peale mängutoa avamist nä-
dalavahetustel mängulised pärastlõunad lastele 
ja võimalik on vastavalt eelnevale kokkuleppele 
kasutada ka noortetuba.

Sanga seltsimaja ruume on võimalik rentida 
nii laste tarvis, kui ka muudeks üritusteks. 

Kontakt Reet Hollo 
tel 517 7305 
e-mail reethollo@gmail.com

Viktooria Hrabrova

Audru kiriku katuse ja torni 
liitumissõlm tehti veekindlaks

Ilmselt märkasid oktoobri-
kuu lõpul paljud inimesed 
Audru kiriku katusel toime-
tavaid töömehi, kes vapralt 
julgestusköite otsas rippudes 
ja turnides oma tööd tegid. 
Viimati parandati Audru ki-
riku katust pärast 2005. aasta 
jaanuaritormi, mil tugev tuul 
oli hulgaliselt katusekive 
lahti rebinud ja kivikatusesse 
ka huvitava kujuga pööriseid 
moodustanud.  Suuremad 
katuse remonttööd jäävad 
aga juba 17 aasta tagusesse 
aega.

Heas korras katus on iga 
hoone korrashoiuks esma-
tähtis. Audru kiriku katus 
on valla vanimat ja suure 
kultuuriväärtusega hoonet 
suhteliselt hästi teeninud, 
paljudes kirikutes on olu-
kord hoopis hullem. Sellele 
vaatamata on viimastel aas-
tatel ilmnenud läbijooksud 
käärkambri piirkonnas ja ki-
riku pikihoone mitmes osas. 
Eriti murelikuks on teinud  
ajaloolise oreli kohal oleva 
lae tugev märgumine vihma-
sadude ajal. Igaüks, kes on 
käinud Audru kiriku koori-
pealsel, teab, et sealse laeosa 
olukord on üsna nutune, see 
on pikaajalise veekahjustuse 
tulemus. Läinud sügis ja talv 
olid väga sademeterohked 
ning tuletasid meelde, et ki-
riku sees oleva oreli ja kogu 
hoone kaitseks on vaja ette 
võtta konkreetseid samme. 

Osaühing Rändmeister 
eesotsas kustiajaloolase Ju-
han Kilumetsaga on alates 
1999. aastast teinud  uuri-
mis-, projekteerimis- ja res-

taureerimistöid Eestimaa 
kirikutes. Rändmeistri spet-
sialistid tegid sel sügisel ka 
Audru kiriku katuse olukor-

ra ülevaatuse. Kogenud töö-
mehed tegid ka esimesed hä-
davajalikud avariilised tööd 
kiriku kellatorni ja katuse 
liitekoha kindlustamiseks 
ning asendasid purunenud 
katusetellised. Ees seisavad 
Audru kiriku katuse projek-
teerimistööd, mis on planee-
ritud 2013. aastale. Seejärel 
saab mõelda juba kogu katu-
se remonttööde peale. 

Audru kiriku katuse ava-
riilist remonti rahastasid Pü-
hakodade programm, Audru 
vald ja Audru kogudus. Eri-
line tänu ka hr. Jüri Kirsile, 
kes vabatahtlikuna tööde hea 
kulgemise heaks oma aega 
ja energiat panustas. Kiriku 
katusel ronisid Viktor Erm 
ja Kalev Kuusksalu, katuse 
seisukorra ülevaatuse tegi 
Ain Pihl.

Tiina Janno
Koguduse õpetaja

Mood on üks kummaline 
nähtus ja need inimesed, 
kes on suutelised mingi asja, 
idee või tegevuse trendiks 
muutma, minu meelest lau-
sa geniaalsed. Kuidas nad 
küll ära aimavad, mis mingil 
ajahetkel populaarseks muu-
tub? Arusaamatu. Või tekib 
see kõik kuidagi stiihiliselt? 
Aastaid olid moes näiteks nn 
nabapluusid. Taolisi keha-
katteid kandsid paljud nai-
sed lasteaiapreilidest eakate 
daamideni välja. Võidi küll 
viriseda, et tegemist oli isegi 
tervistkahjustava ja paiguti 
maitsetugi riideesemega, aga 
ikkagi kanti...

Tänasel päeval võib jul-
gelt väita, et moes on – 
jooksmine. Ei möödu ühtegi 
nädalavahetust, kui mõnes 
Eestimaa paigas ei toimuks 
mõnda maratoni või rahva-
jooksu. Ja inimesed sõida-
vadki suurtel kiirustel ja hul-
gakaupa kuhugi, kus joosta 
saab. Justkui kodus ümber 
maja ei võiks sörkida. Ja ol-
lakse nõus ka veel osalustasu 
maksma. Jah, jooksmine on 
praegu ülipopulaarne vaba 
aja veetmise vorm. Nii ka 
Pärnumaal ja meil Audruski. 
4. novembril anti start III-
le Audru sildade jooksule. 

Ühtekokku lähetati radade-
le üle saja jooksja-kõndija 
pisipõnnidest veteranideni. 
Tuldi lausa tervete peredega 
ja heameel oli näha, et nagu 
tavaks saanud, olid star-
dis ikka ka meie sportlikud 
maavanem ning vallavanem. 
Jooksu võitjaisikus polnud 
kahtlust juba enne stardipau-
kugi. Kui selline jooksuäss 
nagu Roman Fosti isiklikult 
rivis, siis on kellelegi teisele 
väga riskantne võitu ennus-
tada. Aga tegelikult olid kõik 
hästi tublid: jooksjad, ürituse 
korraldajad, kohtunikud ja 
niisket ilma trotsivad pealt-
vaatajadki. Tänud ka neile 
vallakodanikele, kes suutsid 
oma koerad rajal jooksjatest 
ohutul kaugusel hoida. Aga 
eriline tänu veel sponsorite-
le! Nii lustakad ja samal ajal 
väärt auhinnad tasusid oota-
mist-loosimist. 

 Jääb üle vaid loota, et 
jooksmine moest ei lähekski. 
Tervis, võistlusmoment, hea 
tuju, suhtlemisvõimalus, au-
hinnad jne. Mis see hing siis 
veel ihaldab? Aga sina, ar-
mas lehelugeja? Kas kohtu-
me järgmisel jooksuvõistlu-
sel? Kasvõi pealtvaatajatena. 

Olgem moodsad!
Sirje Suurevälja

Suured tänud sponsoritele, kes toetasid 
3. Audru sildade jooksu loosiauhindadega: 
AS Japs
Pärnumaa Spordiliit
Kahe Silla Klubi
Massöör Jana Ilutoast
Kosmeetik Agnes Ilutoast
Juuksur Ester Osjamets
Liilia Luik
MTÜ Eassalu Neitsi Külaselts
AS Medical Spa Tervis
Piccolo Harmonica Club
Audru Kultuurikeskuse joogatreeningu juhendaja Kaire
Aeroobikatreener, Line tantsu juhendaja Aili

VÕITJAD:
9 km
1. Roman Fosti
2. Jaanus Mäe
3. Priit Talu

3 km
1. Vahur Mäe /Pärnu/
2. Vahur Mäe /Audru/
3. Carl Tõnisman

Lapsed 500 m
1. Rasmus Isak 8 a 
2. Indrek Saunanen 8 a 
3. Rihard Rokk 8 a

Moes on – jooksmine 

Toetused kultuuri- ja spordi-
sündmuste korraldamiseks

Vallavalitsusele mittetulun-
dusühingute ja seltsingute 
poolt 25. oktoobriks esitatud 
taotlused kultuuri- ja spor-
disündmuste korraldami-
seks rahuldati kogusummas 
2261,00 eurot. 

Audru Naiste Squashi-
seltsing sai 125 eurot naiste 
squashi edendamiseks. Aud-
ru valla karikavõistluste kor-
raldamiseks korvpallis 2013. 
aastal sai seltsing Korvpalli-
klubi „AUDRU“ 200 eurot. 
Seltsingule Audru Pätsijad 
eraldati Audru võrkpalli-
turniiri korraldamiseks 300 
eurot. Audru Võrkpallinais-
konna hooaega 2012/2013 
toetati 220 euroga.

4. novembril toimunud III 
Audru sildade jooksu korral-
damiseks sai Spordiseltsing 
Audru Vektor 400 eurot. 
Audru Lastekaitse Ühingule 
eraldati 230 eurot väikelaste 
jõulupidude korraldamiseks. 
Aruvälja seltsingule eraldati 

220 eurot Aruväljal raama-
tukogu 90 aastapäeva sünd-
muste läbiviimiseks. MTÜ 
Lindi Külaselts sai 225 eurot 
spordi- ja kultuurisündmu-
se „Lindi küla lumemöldrid 
valmistuvad Audruranna 
I talviseks tantsupeoks“ 
läbiviimiseks. Sügispeo 
korraldamiseks Aruvälja 
rahvamajas sai MTÜ Aru-
välja Suurküla Selts 75 eurot. 
Lemmetsa Külaseltsi projekt 
„Head vana aasta lõppu“ sai 
toetust 160 eurot. Seltsingule 
Audru Võrkpallimeeskond 
Tõusev eraldati 106 eurot 
Pärnumaa 2013. a. võrkpalli 
meistrivõistlutest Eesti Rah-
valiiga „Credit24“ A-tuge-
vusgrupp osavõtuks.

Järgmise aasta I taotlus-
vooru projektide esitamise 
tähtaeg on 15. jaanuar 2013.

Peep Tarre 
Humanitaarnõunik
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Vallavalitsuse istungitel

VALLAVANEMA VEERG
Piirkondliku seltsitegevuse  

korraldamine on kohalike kätes
Kohalik omavalitsusüksus peab kohaliku kogukonna elu 
korraldamiseks lahendama mitmesuguseid avalikke üles-
andeid. Avalikud ülesanded jagunevad oma olemuselt 
riiklikeks ja kohalikeks ülesanneteks. Riiklikud on eel-
kõige ülesanded, mis peaksid tulenevalt avalikust huvist 
olema lahendatud kogu riigis ühtemoodi, mille lahenda-
mine omavalitsuse tasandil pole efektiivne, mille lahen-
damine toob kaasa muutuse kogu riigi jaoks ja millega 
lahendatakse mõni riigielu küsimus. 

Seltsielu korraldamine on kohaliku omavalitsuse vaba-
tahtlik ülesanne, mis lähtub iga omavalitsuse ja piirkon-
na eripäradest, vajadustest ja võimalustest. Vabatahtlike 
ülesannete täitmisega luuakse kohalikele elanikele lisaks 
elustandardi kindlustamisele täiendavaid võimalusi elu-
kvaliteedi tõstmiseks. 

Audru vald on seltsitegevust toetanud läbi kogu oma 
mõnekümneaastase ajaloo. Siiani korraldati vallas selt-
sielu peamiselt läbi Audru valla Kultuurikeskuse. Käes-
oleva aasta sügisesel oktoobrikuu volikogu istungil viidi 
lõpule piirkondliku seltsitegevuse üleandmine piirkond-
like külaseltside kätte. Esimesed sellelaadsed otsused ja 
üleandmised tehti volikogus 2011. aastal, kui Kihlepa 
rahvamaja piirkonna seltsitegevuse korraldamine anti 
üle MTÜ Eassalu-Neitsi külaseltsi kätesse. Sellel aastal 
järgnesid Aruvälja rahvamaja, kus tegevust korraldab 
edaspidi MTÜ Aruvälja Suurkülaselts, Jõõpre rahvama-
ja, kus tegevust korraldab MTÜ Jõõpre Külaselts, Lindi 
rahvamaja, kus tegevust korraldab MTÜ Lindi külaselts 
koos Lindi Lasteaed-Algkooliga ja Sanga seltsimaja, kus 
tegevust korraldab MTÜ Lemmetsa külaselts. Audru kul-
tuurikeskuse tegevust, mille otsene teeninduspiirkond 
hõlmab pea 60 % valla elanikkonnast, jääb jätkuvalt koor-
dineerima vallavalitsus.

Miks toimusid ümberkorraldused? Audru vald on oma 
territooriumilt suhteliselt suur omavalitsus. Ühtlast tähe-
lepanu seltsielu korraldamiseks vallamajakeskselt igale 
poole kahjuks ei jagu. Iga Audru valla rahvamaja piirkond 
on oma- ja erinäoline – oma soovide ja mõtetega. Ja kind-
lasti teavad piirkonna inimesed ise kõige paremini, kui-
das oma piirkonnas igapäevast seltsitegevust korraldada. 
Vald katab oma eelarvest jätkuvalt peamiselt kõigi rahva-
majade ülalpidamiskulud ja toetab jätkuvalt aastas kahe 
piirkondliku ürituse korraldamist ja läbiviimist, kuid ma-
jade igapäevase sisuga täitmise eest vastutab nüüd juba 
külaselts. Juhul, kui külaselts soovib piisava rahvaarvu 
olemasolul korraldada ringe või kursusi, on vald jätkuvalt 
valmis kehtestatud määrade ulatuses tasustama ka juhen-
dajate töötasud. Aga kõik, mis puudutab majade lahtiole-
kut, ürituste läbiviimist, pidude korraldamist, täiendavate 
teenuste pakkumist majas jms piirkonna spetsiifilisi te-
gevusi, on otsustada kohalikel külaseltsidel. Vallavalitsus 
omalt poolt loodab, et inimesed ise näitaksid kohtadel 
üles suuremat initsiatiivi oma külakogukonna tegemiste 
korraldamisel, sest küla, kui seal on aktiivsed inimesed, 
ei kao kuhugi erinevalt kohalikest omavalitsustest, kes on 
jälle haldusreformi tõmbetuultes!

Siim Suursild
vallavanem

Vallavolikogu istungil
08. november

Istungilt puudusid voliko-
gu liikmed Ado Kirsi ja Eino 
Ojandu.

1. Toimus Audru valla 2013. 

aasta eelarve 1. lugemine.
2. Võeti vastu Audru valla 

2012. aasta 2. lisaeelarve.
3. Otsustati algatada detail-

planeering Papsaare külas Au-

dru ringraja mängumaale.
4. Otsustati algatada detail-

planeering Valgeranna külas 
Doberani kohviku kinnistul, 
jättes algatamata keskkonna-

mõju ja Natura 2000 hindami-
se. 

5. Jõõpre külas Aisa 3-1 
asuv korter otsustati müüa ot-
sustuskorras.

5. oktoober
1. Väljastati kirjalik nõus-

olek Papsaare külas Meremetsa 
tee 16 garaaži püstitamiseks.

2. Anti kasutusluba Audru 
alevikus ja Põldeotsa külas si-
dekaabli ja kappjaama paigal-
damisele.

3. Väljastati projekteerimise 
lähtetingimused Rebase tn 4 
0,4 kV maakaabli ja liitumis-
kilbi projekteerimiseks.

4. Reservfondist eraldati 2 
305 eurot Lindi Lasteaed-Alg-
kooli inventari kuludeks.

5. Maksti riigi rahastata-
va lapsehoiuteenuse rahaliste 
vahendite ülejäägist raske või 
sügava puudega laste ja nende 
perede toetuseks sotsiaaltoe-
tust kogusummas 58,45 eurot.

6. Kinnitati hajaasustuse 
veeprogrammist rahastatavate 
taotlejate nimekiri.

7. Maksti seoses lapse 1 aas-
taseks saamisega sünnitoetust 
ühele vanemale 128 eurot ja 
lapse kaheaastaseks saamisega 
2-le vanemale à 64 eurot.

8. Maksti sünnitoetust 2012. 
aasta mai-august sündinud 16-e 
lapse vanemale à 128 eurot.

9. Avatud pakkumusme-
netlusega riigihanke „Audru 
valla asutuste katlamajadele 
eriotstarbelise diislikütuse tar-
nimine“ edukamaks pakkujaks 
tunnistati AS JETOIL.

Pakkumuse maksumus 
1602 eurot (hind sisaldab käi-
bemaksu).

10. Papsaare külas asuva 
bussipeatuse nimeks määrati 
Valgeranna tee.

11. Täiendati valla aren-
gukava aastateks 2012-2025 
muutmise eelnõud.

12. Otsustati volikogu ok-
toobrikuu istungile vallavalit-
suse poolt esitatavad otsuste ja 
määruste eelnõud.

11. oktoober
1. Anti kasutusload Lindi 

külas Kiviranna kinnistu ük-
sikelamu rekonstrueerimisele, 
Marksa külas Oja kinnistul 
asuvale puhkemajale ja Pap-

saare külas Linavästriku tee 4 
elamu püstitamisele.

2. Väljastati ehitusluba Aud-
ru alevikus Sinise AJ F1 klien-
diprobleemi lahendamiseks.

3. Kiideti heaks hajaasus-
tuse veeprojekti 4 aruannet ja 
otsustati välja maksta summad, 
mis toetuslepingute alusel kuu-
luvad väljamaksmisele pärast 
projektide lõpparuande esita-
mist.

4. Maksti riigi rahastatava 
lapsehoiuteenuse rahaliste va-
hendite ülejäägist 2-le raske või 
sügava puudega laste ja nende 
perede toetuseks sotsiaaltoe-
tust kokku 184,80 eurot.

5. Maksti toetust 2012/2013 
õppeaastal 1. klassi õppima 
asunud 2-e lapse vanemale à 64 
eurot. 

6. Anti nõusolek eestkoste-
tava vara kasutamiseks.

7. Otsustati jätta rahuldama-
ta Väino Moor̀ i poolt esitatud 
vaie.

8. Nõustuti Kõima külas 
asuva Ööbikuoru katastriüksu-
se jagamisega Ööbikuoru, ela-
mumaa 100 % ja Ööbikupõllu,  
maatulundusmaa 100 %,  ka-
tastriüksusteks.

9. Reservfondist eraldati 5 
000 eurot välivalguse kulu-
deks.

10. Kinnitati Lindi Laste-
aed-Algkooli hoolekogu koos-
seis:

kooli lastevanemate esin-
dajad – Margit Kurvits, Ly 
Suursild, Anneli Aasmaa, Rita 
Kurgu;

lasteaia lastevanemate esin-
dajad – Madli Soovik, Anneli 
Kingo;

kooli õpetajate esindaja - 
Sülvi Kaljurand;

lasteaia õpetajate esindaja - 
Anu Küber;

volikogu esindaja – Ervin 
Hansalu.

11. Maksti preemiat valda 
esindanud parimatele sport-
lastele kokku summas 3765,35 
eurot koos sotsiaal- ja töötus-
kindlustusmaksega.

18. oktoober
1. Anti ehitusluba Saulepa 

külas Saulepa lautri kinnistu 
elektriliitumiskilbi ehitami-
seks.

2. Väljastati kasutusluba 
Papsaare külas Stella kinnistul 
elamu püstitamisele.

3. Kinnitati projekteerimi-
se lähtetingimused Valgeran-
na külas Liini tee 10 ühepe-
reelamu ehitamiseks, Salme 
kaubanduskeskuse kinnistu 
automaattankla ehitamiseks ja 
Lindi külas Kivimäe kinnistul 
elamu ehitamiseks.

4. Muudeti vallavalitsuse 
04.03.2002 korraldust nr 64 ja 
16.06.2003 korraldust nr 269 
„Maa ostueesõigusega erasta-
mine“ täiendades preambulat ja 
lisati maareformi seaduse säte.

5. Audru Valla Kultuuri-
keskuses 03.11.2012  toimuva 
Disco DJ Märt Rannamäega 
piletihinnaks kinnitati 3 eurot.

6. Määrati teenimed: Kõima 
külas Allika tee, Audru alevi-
kus Rebasefarmi kõnnitee ja 
Kooli kõnnitee ning Valgeran-
na külas Valgeranna prome-
naad.

25. oktoober
1. Anti kirjalik nõusolek 

Papsaare külas Kuldlõvi kin-
nistul sauna ja Haapsalu maan-
tee 92 kuur-kõrvalhoone püsti-
tamiseks.

2. Anti ehitusluba Audru 
alevikus Paju tn 16 aiamaja 
rekonstrueerimiseks elamuks, 
Audru alevikus Tõstamaa mnt 
8 kasvuhoone püstitamiseks ja 
Eassalu külas Eassalu I alajaa-
ma pingeparanduse ehitami-
seks.

3. Kinnitati projekteerimi-
se lähtetingimused Liu külas 
Liu paadi kinnistu puutöökoja 
laiendamise projekteerimiseks.

4. Maksti riigi rahastatava 
lapsehoiuteenuse rahaliste va-
hendite ülejäägist raske või sü-
gava puudega laste ja nende pe-
redele sotsiaaltoetust 39 eurot.

5. Maksti toetust 64 eurot 
2012/2013 õppeaastal 1. klassi 

õppima asunud lapse vanema-
le.

6. 2012. aasta oktoobris 
maksti välja toimetulekutoe-
tust 3561,98 eurot, sealhulgas 
toimetulekutoetuse ülejäägi ar-
velt 380,75 eurot.

7. Seoses lapse sünniga 
maksti vanemale 128 eurot 
sünnitoetust.

8. Otsustati korraldada liht-
hange „Audru valla kohalike 
teede hooldus“.

9. Anti nõusolek alaealisele 
kuuluva vara kasutamiseks.

31. oktoober
1. Kinnitati projekteerimise 

lähtetingimused Papsaare kü-
las Salme alajaama vahetuse 
projekteerimiseks.

2. Väljastati kasutusluba 
Lemmetsa külas Pära kinnistu 
puurkaevu rajamisele, Jõõpre 
külas Viki kinnistul elamu-lau-
da rekonstrueerimisele Tiibeti 
meditsiinikeskuse administra-
tiivhooneks ja Papsaare külas 
Karulava kinnistu uue liitumi-
se madalpingel ehitamisele.

3. Otsustati anda jõulutoe-
tusena valla elanikeregistris 
olevatele koolieelikutele, 1.-9. 
klassi õpilastele ja väljaspool 
valda õppivatele üldharidus-
koolide 1.- 9. klasside õpilastele   
450-grammised kommipakid 
väärtusega 3,35 eurot.

4. Otsustati korraldada pii-
ratud hankemenetlusega val-
lahange „Audru vallamaja re-
konstrueerimise põhiprojekti 
koostamine“.

5. Otsustati finantseerida 11 
kultuuri- ja spordisündmuste 
korraldamiseks esitatud taot-
lust kogusummas 2261,00 eu-
rot. Rahuldamata jäeti 2 taot-
lust.

6. Reservfondist eraldati 2 
600 eurot heakorrakuludeks.

7. Kiideti heaks 2013. aasta 
valla eelarve eelnõu.

8. Otsustati volikogu no-
vembrikuu istungile vallavalit-
suse poolt esitatavad otsuste ja 
määruste eelnõud.

Detailplaneeringud 
• Audru alevikus Lihu-

la mnt 21a kinnistu (suurus 
2248m2, katastriüksuse tun-
nus 15904:003:1658) detail-
planeeringu ideekavandi 
tutvustamine toimub 27. no-
vembril 2012 kell 10.00 Audru 
vallamajas Audru alevik Pärna 
allee 7 tuba 11. Detailplanee-
ringu koostamise eesmärk on 
ühe ühepereelamu ehitamine ja 
vajalike tehnovõrkudega liitu-
mine ning juurdepääsutee taga-
mine avalikult teelt. Detailpla-
neeringu eskiislahendusega on 
võimalik tutvuda 20. novemb-
rist Audru vallamajas tuba 7 
tööaegadel ja Audru valla vee-
bilehel www.audru.ee, küsimu-
si ja ettepanekuid on võimalus 
esitada info@audru.ee.

• võeti vastu Audru Valla-
volikogu 06.09.2012 otsusega 
nr 35 Lemmetsa küla Kõrvit-
sa elamuala detailplaneering, 
millega kavandatakse 3,5 ha 
suurusel maa-alal rajada ole-
masolevale elamualale avalik 
juurdepääsutee, tehnovõrgud 
ja ülepääs Audru jõest. Ela-
mukruntide vahele jäävale jät-

kuvalt riigi omandis olevale 
maa-alale on kavandatud jala-
käijate sild üle Audru jõe, laste 
mänguväljak ja võrkpalliplats. 
Jätkuvalt riigi omandis olevale 
maale kavandatud puhkeraja-
tiste ja spordirajatiste krundil, 
teeb detailplaneering ettepa-
neku vähendada ehituskeelu-
vööndit 20 meetrini veepiirist, 
et saaks rajada võrkpalliplatsi. 
Võrkpalliplatsi kavandamine 
väljaspoole ehituskeeluvöön-
dit ei ole otstarbekas kõrge 
kaldanõlva ja metsa-ala tõt-
tu. Looduskaitseseaduse ko-
haselt on ehituskeeluvööndi 
vähendamine üldplaneeringu 
põhilahenduse muutmine. Ka-
vandatav tegevus ei too kaasa 
olulise keskkonnamõju aval-
dumist. Detailplaneeringuga 
tehakse ettepanek Audru valla 
üldplaneeringu muutmiseks. 
Detailplaneeringu avalik väl-
japanek toimub 3. detsemb-
rist 2012 kuni 3. jaanuarini 
2013 Audru vallamajas*. 
Avalik arutelu toimub 4. jaa-
nuaril 2013 kl 13.30. Audru 
vallamajas*. 

• võeti vastu Audru Val-
lavalitsuse 08.11.2012 otsu-
sega nr 379 Kaaluvärava 
kinnistu detailplaneering, 
millega kavandatakse anda 
11231 m2 suurusele hoones-
tatud maa-alale ehitusõigus 
viljahoidlale. Kaaluvärava kin-
nistul (katastriüksuse tunnus 
15902:001:0219) senine tegevus 
on põllumajandussaaduste la-
dustamine ja müük. Detailpla-
neeringu eesmärk on kooskõlas 
Audru valla üldplaneeringu-
ga – maa-ala juhtotstarve on 
reserveeritud tootmismaaks. 
Kavandatav tegevus ei too 
kaasa olulise keskkonnamõju 
avaldumist. Detailplaneerin-
gu avalik väljapanek toimub 
3. detsembrist 2012 kuni 16. 
detsembrini 2012 Audru val-
lamajas* ja Jõõpre raamatu-
kogus**. Avalik arutelu toi-
mub 18. detsembril 2012 kl 
15.00. Audru vallamajas*.

• algatati Audru Vallavo-
likogu 08.11.2012 otsusega nr 
47 Valgeranna külas Dobera-
ni kohviku kinnistu detailpla-
neering (1,54 ha, katastriük-

suse tunnus 15904:003:0454). 
Detailplaneeringu ideekavan-
di tutvustamine toimub 27. 
novembril 2012 kell 11 Audru 
vallamajas*. Detailplaneerin-
gu eskiislahendusega on või-
malik tutvuda Audru vallama-
jas tuba 7 tööaegadel* ja Audru 
valla veebilehel www.audru.
ee. Detailplaneeringu eesmärk 
on laiendada hoonestusala au-
tokaravaniväljaku, maakütte 
ja paadisilla rajamiseks. Audru 
valla üldplaneeringus on maa-
ala juhtotstarve reserveeritud 
ärimaaks. Detailplaneeringuga 
tehakse ettepanek vähendada 
ehituskeeluvööndit autokara-
vaniväljaku rajamiseks, kuna 
kavandatav tegevus toetab 
puhkeala kontseptsiooni. Loo-
duskaitseseaduse kohaselt on 
ehituskeeluvööndi vähendami-
ne üldplaneeringu põhilahen-
duse muutmine. Kavandatav 
tegevus ei too kaasa olulise 
keskkonnamõju avaldumist.

• algatati Audru Vallavo-
likogu 08.11.2012 otsusega nr 
46 detailplaneering Papsaare 
külas Audru Ringraja kin-

nistule (12,0 ha, katastriüksuse 
tunnus 15904:003:0419) män-
gumaa rajamiseks. Mängumaa 
rajamise eesmärk on pakkuda 
erinevas vanuses lastele ja pe-
redele vaba aja veetmise võima-
lust. Mängumaa ala piiratakse 
piirdega, et tagada ehitiste säi-
limine ja ala korrashoid ning 
tõkestatakse piletita sissepääsu 
võimalus. Koos Audru ringra-
jaga pakub mängumaa ühtset 
meelelahutuslikku tegevust. 
Planeeritav ala asub ringra-
jast kirdekaares vahetult müra 
tõkestamiseks rajatud valli ja 
kergliiklustee taga. Detailpla-
neering teeb ettepaneku muuta 
üldplaneeringut maa juhtotstar-
be osas, üldmaast ärimaaks. Ka-
vandatav tegevus on vastavuses 
looduskaitseseadusega, ehitus-
tegevust ei kavandata Sauga jõe 
äärsesse ehituskeeluvööndisse, 
planeeringuga tagatakse ava-
lik juurdepääs kallasrajale ja 
liikumine kallasrajal. Rohevõr-
gustiku toimimine Sauga jõe 
ääres tagatakse läbi jõepoolse, 
ehituskeeluvööndis oleva ala, 
kus säilitatakse kaldaala loo-

duslikkus. Tegevuse alal säili-
tatakse olemasolevad puud ja 
rajatakse lisaks kõrghaljastust. 
Planeeringualale kavandatava 
tegevusega ei kaasne olulist 
keskkonnamõju, sest eeldata-
valt tegevus ei ületa tegevusko-
ha keskkonnataluvust, ei põh-
justa keskkonnas pöördumatuid 
muutusi ega sea ohtu inimese 
tervist, heaolu, kultuuripäran-
dit, vara ning ei vaja seetõttu 
keskkonnamõju strateegilist 
hindamist.

* Avalikud väljapanekud, 
arutelud ja ideekavandi tut-
vustamine toimub vallamajas 
Audru alevik Pärna allee 7 tuba 
11. Vallamaja tööajad on ETK 
8-16.30, N 8-18, R 8-15, lõuna 
on 12-12.30.

** Jõõpre raamatukogu lah-
tiolekuajad on ETN 10-16, K 
12-18, P 10-14.

Planeeringute materjalidega 
on võimalus tutvuda Audru val-
la kodulehel www.audru.ee, kü-
simusi ja ettepanekuid on või-
malus esitada info@audru.ee.

Merle Mõttus
Planeeringute spetsialist
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Audru valla „Koidulauliku valgel“ osales  
rekordarv õpilasi

Neljapäeval, 15. novembril toimus 
Jõõpre Koolis Audru valla etlemiskon-
kurss „Koidulauliku valgel“. Juba mit-
mendat aastat on ürituse eestvedajaks 
Jõõpre Kool ja on heameel tõdeda, et 
huvi luulelugemise vastu on tõusnud 
ning võrreldes eelmiste aastatega oli 
sel aastal osalejaid lausa poole roh-
kem. Tore on seegi, et etlejate seas oli 
rohkem noormehi kui varasematel aas-
tatel.

Oma etlemisoskuse pani proovile 
43 õpilast valla neljast koolist: Lindi 
Lasteaed-Algkoolist, Aruvälja Laste-
aed-Algkoolist, Jõõpre Koolist ja Aud-
ru Keskkoolist. Vallasisesel konkursil 
esinesid koolivoorude tublimad õpila-
sed 1.– 12. klassini. Nooremad õpila-
sed esitasid ühe Ellen Niidu luuletuse 
või proosapala. Alates 4. klassist oli 
vaja selgeks õppida ka üks Lydia Koi-
dula luuletus.

Žüriisse kuuluvad ikka oma valla 
silmapaistvad kultuuriinimesed: kui 
eelmisel aastal oli žürii esinaiseks Car-
men Mikiver, siis sel aastal sai selle 
vastutusrikka ülesande enda õlule Lau-
ri-Kare Laos. Lisaks temale hindasid 
etlejaid Audru Raamatukogu juhataja 
Piret Reili, Jõõpre Raamatukogu juha-
taja Pille Ristimets ning Audru valla 
kultuurijuht Krista Kingo. 

Korraldajate nimel tahan kiita kõi-
ki tublisid õpetajaid-juhendajaid. Sel 
aastal peab kindlasti eraldi kiidusõnad 
ütlema kõikide koolide juhtkondadele, 
kes oma valla üritusi vähetähtsaks ei 
pea ja õpilaste osavõttu ning korral-

dajate tegemisi 
aktiivselt toetasid 
ning leidsid aega 
oma kooli õpilas-
tele tulla pöialt 
hoidma.

Sel korral ot-
sustas žürii kesk-
kooli vanuseast-
mes auhinnalisi 
kohti mitte välja 
anda, sest tõdeti, 
et tublimad olid 
just nooremad 
õpilased, kelle 
hulgas käis väga tasavägine võistlus 
auhinnalistele kohtadele. 

On väga tore, et Audru vallas on 
luulelugemisest kujunenud kultuu-
ritraditsioon, mida tasub edaspidigi 
väärtustada ja hoida, sest julgeid ja an-
dekaid etlejaid on sirgumas igas valla 
koolis.

Tulemused:
1.-3. klass
I koht MARIA AASMAA Lindi 
Lasteaed-Algkooli 3. klass (õp Epp 
Reinfeldt)
II koht IVAR NAAR Audru Kesk-
kooli 2. klass (õp Sirje Mölder)
III koht JASPER SUURSILD Lindi 
Lasteaed-Algkooli 2. klass (õp Kaire 
Kiivit) 
4.-6. klass
I koht MELANIE-ANETT TOO-
MAST Jõõpre Kooli 6. klass (õp Ülle 
Varik)

II koht KÄTRIIN GRÜNTHAL 
Jõõpre Kooli 4. klass (õp Ülle Vares)
III koht ELINA ELEND Audru 
Keskkooli 5. klass (õp Silvi Tolmats) 
Eripreemia – parim Ellen Niidu luu-
letuse esitus STEN TEESALU Jõõp-
re Kooli 5. klass (õp Helle Kirsi)
7.-9. klass
I koht EMILIE KIRSI Jõõpre Kooli 
7. klass (õp Helle Kirsi)
II koht HELEN PILL Jõõpre Kooli 
7. klass (õp Helle Kirsi)
III koht KATRE AASALEHT Aud-
ru Keskkooli 9. klass (õp Maret Sav-
ka)
Eripreemia – Žürii esimehe lemmik-
lugeja HELEN PILL 
Publikupreemia – EMILIE KIRSI

Helle Kirsi
Ürituse peakorraldaja,

Jõõpre Kooli eesti keele 
ja kirjanduse õpetaja 

        Kõik ei jäägi marjamaale
Tänase Eesti üheks probleemiks on 
inimeste (eriti noorte) koondumine 
suurlinnadesse või lahkumine hoopis-
ki piiri taha. Meie intervjueeritavaks 
on LIISBET PUUST, kes on naasenud 
kodustele radadele.

Oled pärit Audrust, siin üles 
kasvanud ja koolis käinud. Aastaid 
tagasi vastasid Pärnu Postimehe 
ajakirjaniku küsimusele oma tulevi-
kuplaanide kohta, et soov on õppida 
füsioteraapiat ja kes teab, vast ka 
Eestist kaugemale kiigata. Kas sinu 
plaanid on teostunud?

Võin õnneks öelda, et jah, minu 
plaanid on teostunud. Sain Tartu Üli-
koolist bakalaureusekraadi füsioteraa-
pia erialal ja seejärel suundusin ma-
gistriõppesse Belgia Leuveni Ülikooli. 
Hetkel olen leidnud endale töökoha(d) 
Pärnus. 

Miks valisid edasiõppimiseks just 
Belgia?

Peamiseks põhjuseks oli see, et 
Leuveni Ülikool osutus ainsaks üli-
kooliks Euroopas, mis ühendas kolme 
minu jaoks väga olulist kriteeriumit 
– inglisekeelset õpet, võimalust spet-
sialiseeruda spordifüsioteraapiale ja 
õppemaksu, mis silme eest mustaks 
ei võtaks (võrreldes Tartu Ülikooli fü-
sioteraapia magistriõppe õppemaksu-
ga oli see Leuveni Ülikoolis ligi kaks 
korda odavam). Lisaks sellele õppis 
Leuvenis füsioteraapiat juba ka üks 
teine Eesti tüdruk, kes mind samuti 
julgustas just antud ülikooli õpingute 
jätkamiseks valima.

Mis tundus Belgias elades mõ-
nusam ja mugavam võrreldes Ees-
tiga ja millest seal puudust tundsid?

Positiivseks oli korraliku rattatee-
devõrgustiku olemasolu. Igale poole 
oli ligipääs tagatud ilma, et tuleks au-
tode või jalakäijatega teed jagada. Sa-
muti, võrdluses Eesti kliimaga, oli ilm 
Belgias minu jaoks vägagi OK, lõuna-
poolsemad välisüliõpilased (belglased 
ise kaasa arvatud) sellega muidugi ei 
nõustuks. Aga mis elu eriti mõnusaks 
tegi, oligi teiste välisüliõpilaste kohal-
olu. Kõik nad olid üliägedad inimesed 
ja kindlasti üritan nendega kontakti 

jääda, siiamaani on see õnnestunud. 
Negatiivse külje pealt tooks esile Bel-
gia bürokraatia. Ma saan aru, et pa-
berimajandusest pole kuskil pääsu, 
kuid kui ka ilma kohaliku sissetule-
kuta välisüliõpilane peab täitma mit-
mekümneleheküljelise hollandikeelse 
tuludeklaratsiooni, siis see on pisut 
liiast. Ja selliseid näiteid on teisigi. 
Mind isiklikult häiris ka toidupoodi-
de varane sulgemisaeg (kella 20.00-ks 
olid uksed kinni, laupäeviti veel varem 
ja pühapäeviti olid poed reeglina kõik 
suletud). Belglastele meeldib ka tihti 
streikida, eriti, mis puudutab ühis-
transporti. Ja ikka ajal, millal oli vaja 
kuhugi kaugemale praktikale sõita või 
jõuluks koju saada.

Mitut keelt valdad ja kas tahad 
veel (oleks vaja) mõnda keelt õppida?

Räägin vabalt eesti ja inglise keelt. 
Keskkoolis tuli õppida ka vene, soome 
ja ladina keelt ning ülikoolis õppides 
lisandusid hispaania ja hollandi keel. 
Ei tunne, et midagi juurde peaks õppi-
ma, pigem tuleks juba õpitud keeli vei-
di värskendada, eriti vene keelt.

Mis see füsioteraapia maakeeli 
tähendab ja mida sa siis täpsemalt 
õppisid? 

Füsioteraapia või ravikehakultuur 
on kehalistel harjutustel, manuaalsetel 
võtetel, massaažil, füüsikalistel meeto-
ditel, asendravil jne põhinev taastusra-
vi osa, mille eesmärgiks on säilitada/
parandada patsiendi tugiliikumisapa-
raadi ja/või organsüsteemi funktsioo-
ni. Spetsialiseeruda on võimalik väga 
erinevatele erialadele. Eestis õpetatak-
se eraldi laste, täiskasvanute, vanurite 

ja spordifüsioteraapia valdkondi. Mina 
isiklikult spetsialiseerusin spordifüsio-
teraapiale. Kel enam huvi, siis http://
www.ut.ee/et/30760 ja http://www.
fysiot.ee/ annavad rohkem informat-
siooni. 

Millega hetkel tegeled, kus töötad?
Hetkel töötan füsioterapeudina 

Taastusravikeskuses Viiking ja Pärnu 
Korvpalliklubis. 

Tänasel päeval vaatavad noored 
just rahateenimise eesmärgil ikka 
piiri taha. Mis motiveeris sind koju 
naasma?

Peamiseks motivaatoriks oli vaja-
dus koguda erialast töökogemust ja 
Eestis töökoha leidmine tundus palju 
lihtsam, kui seda teha välismaal. Li-
saks sellele on kaks aastat piisav aeg, 
et tunda vajadust vahepeal kodumaa 
pinnal tegutseda. Palk võiks ju suurem 
olla, aga peaasi on teha seda, mis meel-
dib, muu on kõik teisejärguline. Parem 
hoian oma korvpalluritele väljaku ää-
res pöialt, kui et rügan kuskil paari li-
saeuro eest tööd teha ja jään mängust 
üldse ilma.

Kas vastab tõele, et üsna mitmed 
Audru Keskkooli lõpetanud noored 
inimesed on kõrgkoolis just füsioter-
aapiat õppinud? 

Minu „toetajaks“ bakalaureuseaas-
tatel oli Signe Kobolt, kes minust üli-
koolis aasta võrra ees oli. Viimaste 
aastate võimalike füsioteraapiaeriala 
õpilaste ja lõpetajatega ei ole hetkel 
kursis. Eeskujuks võib nimetada mui-
dugi Valdo Järvekülge.

Kas jääb ka vaba aega ja kuidas 
seda täidad? Kas Audrus on sell-
eks võimalusi? Kui palju oled üldse 
nüüd Audruga seotud?

Vaba aega just palju üle ei jää, kuid 
veidi jooksutrenni olen ikka jõudnud 
teha. Üritan erinevatel jooksuvõist-
lustel osaleda ja Audru valda/Audru 
Spordiklubi edukalt esindada. Kui kes-
kenduda ainult sportimisvõimalustele, 
siis need on minu arvates Audrus päris 
head. 

Tänan intervjuu eest!
Maris Moorits

Päike meis endis…
Kalendriaeg on nüüdseks seal-
maal, et taas on kätte jõudnud 
pimedaim aeg – hommikul, kui 
tööle tõttame, on veel pime, ja 
samamoodi õhtul, kui koju jõua-
me, on juba pime. Valget aega 
jääb üha vähemaks. Seoses sel-
lega on ka inimene tundlikum 
kõikvõimalike tegurite suhtes.

On aeg kohanduda end teisele 
biorütmile, mida loodus ja Eesti 
kliima pakub meile oma aastaae-
gadega.

Püüan siinkohal selgitada nii 
füüsiliste kui ka psüühiliste as-
pektide juures, miks see nii on.

Inimese keha on kui kee-
miavabrik, kus kõikvõimalikud 
füsioloogilised reaktsioonid (sü-
dame tegevus, vereringe, seedi-
mine jms) kulgevad kui masi-
navärk ja sealjuures mõjutavad 
oma nüanssidega meie psüühi-
kat. Et valgust ja päikest on olu-
liselt vähemaks jäänud, siis hor-
moon nimega melatoniin, mis 
võimendub organismis hämara 
saabudes, teeb meid väsinumaks 
ja tunneme suuremat vajadust 
une järele. See teeb meid rohkem 
tubasemaks ja kodusemaks. On 
soov kuulda ja teada, et ahjust 
õhkub sooja, pliidituli praksub 
mõnusalt, naudime kaminatuld 
ja lihtsalt mõnusalt fliisi sisse 
kerra tõmmatuna olemist…

Aiatööd on enamjaolt lõpeta-
tud – peenrad sätitud talvepuh-
kuseks, lehed riisutud, sahvri-
riiulid on täis moosipurke…aeg, 
kus käed-jalad õuetoimetusi täis, 
on selleks aastaks otsa saamas. 
Ja loodus justkui annab inime-
sele võimaluse ja aja, et piiluda 
enda sisse, mõtiskleda, vaagida 
oma hingeväärtusi, olla lähedas-
tega, suhelda sõpradega, kasvõi 
näiteks küünlatule valgel juua 
pärnaõieteed meega ja mängida 
perega lauamängu…

Meie igaühe sees on päike – 
sisemine valgusekilluke, mis 
särab ja annab meile elujõudu. 
Kuidas seda üles leida ja hoida 
endas? Oleks tore ja kerge, kui 
läheme apteeki ja küsime õnne-
rohtu, sööme nädal aega, kolm 
korda päevas ja olemegi õnneli-
kud.

Siinkohal on oluline meeles 
pidada, et sisemine rahu tuleb 
enda seest, mitte väljastpoolt. 

Lisaks tänapäeva kiire elu-
tempo juures tuleb meil toime 
tulla mitmete erinevate rollidega 

– lapsevanem, elukaaslane, kol-
leeg, ülemus/alluv, sõber, tren-
nikaaslane, naaber jne jne. Ar-
mastan ikka ja jälle meenutada 
lihtsaid tõdemusi, mida kipume 
unustama, et oleme eelkõige ini-
mesed ning meil on konkreetsed 
ja kindlad vajadused. Me vajame 
und, toitu, turvalisust, hellust… 
Viimased uuringud on näidanud, 
et kui inimene annab ja saab öö-
päevas vähemalt kolm paid, siis 
aitab see suurendada meie tur-
valisust ja isiklikku väge meie 
sees. Siinkohal tahaks küsida 
– mitu paid olete täna saanud 
ja andnud? Pai all on mõeldud 
naeratust, kallistust, head sõna 
ja miks ka mitte, paid ennast või 
lihtsalt öelda oma lapsele, kaa-
sale, kolleegile „mul on nii hea 
meel, et Sa olemas oled!“. Kui 
inimene (olgu ta suur või väike) 
tunneb, et ta on oluline ja temast 
hoolitakse, siis elujõud saab 
suureneda ning energiatase tõu-
seb ehk füsioloogilisest aspek-
tist võetuna inimese keemiline 
struktuur tema sees muutub – 
õnnehormoon serotoniin hakkab 
toimetama. Niisiis meie keha, 
mõtted ja tunded on omavahel 
tihedalt seotud. Kui vanasti kõ-
las loosung „terves kehas terve 
vaim“, siis tänapäeval öeldakse 
ka teisipidi – „terves vaimus ter-
ve keha“.

Soe sõna, hooliv pilk või kal-
listus ei võta kaua aega ja ei vaja 
ka lisakulutusi. Vastupidi – see 
käivitab ka meie „paivabriku“ 
meis endis. Tegelikult on selle 
toimimine tingitud meie hoia-
kutest ja suhtumistest. Positiivne 
tõmbab ligi positiivsust ja vastu-
pidi. Siinkohal esitangi küsimu-
se – kas Teie päike Teie sees on 
pooltühi või pooltäis? Maht kui 
selline on sama, ent tähelepanu 
on ühel või teisel poolel..

Palju päikest ja paisid põue!
Merle Tomson

Audru vallapsühholoog

Reelika Rüütli – 4H aastate tegija
Üle Eesti noori hõlmaval Noor-
teühingul Eesti 4H on tore tra-
ditsioon igal aastal kokkusaada, 
et tänada oma tublisid liikmeid. 
28. oktoobril tähistaski Noorte-
ühing Eesti 4H oma 12-ndat Kii-
dupäeva Rahvusooperis Estonia, 
kus tunnustusüritusele järgnes 
ühiselt operett  „Silva“ vaatami-
ne. 

Ka Audru vallas on Eesti 4H 
tegutsenud pikki aastaid ja seda 
tänu kahele aktiivsele naisele 
– Reelika Rüütlile Audru Kesk-
koolist ja Ülle Varikule Jõõpre 
Põhikoolist. Sel aastal sai Aud-
ru vallast  suurima tunnustuse 
pikaaegne ühingu liige Reelika 
Rüütli, kes on olnud organisat-
sioonis alates aastast 1994.  Tä-
navusel Kiidupäeval tunnustati 
Reelikat kui 4H Aastate tegijat, 
sest peaaegu 10 aastat on Ree-
lika vedanud ühingus vabataht-
likuna IFYE programmi, võttes 
vastu välismaalt tulevaid noori 
ja leidmaks neile Eestis majutus-
peresid. 

Reelika ise on öelnud, et or-
ganisatsioonis hoiavad teda ini-

mesed ja nende seltskond. See 
on ehe näide sellest, et Reelika 
on ühingus olnud nii IFYE koor-
dinaator kui ka juhatuse liige, 
klubijuhendaja ja Pärnumaa 
piirkonnajuht. Põhitööna töötab 
Reelika  Rüütli Audru Keskkoo-
lis huvijuhina. 

Tunnustusüritusel sai auhin-
natud ka Tõstamaa 4H klubi 
„Positiivne“ liige Kristiina Sire-
li, kes võitis  A-grupis III kohta 
ja sai sama grupi rahvalemmi-
kuks. 

Rohkem infot 4H ja ühingu 
tegemiste kohta leiate aadressil 
www.eesti4h.ee. (KH)

Tublid etlejad

• PERSOON •



Lk 4 Audru valla leht - November 2012

Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 447 2788. Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil maris.m@audru.ee. 
Artikli sisu õigsuse eest vastutab artikli autor. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Toimetus: Maris Moorits, 
Sirje Suurevälja, Vahur Tamm, Peep Tarre. Väljaandja: Audru Vallavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint. Hind 0,10 eurot

t TEATED t

Õnnitleme 
vastsündinuid!

MERILY TIITS 
04.10 Papsaare
RAAVO JÄÄRATS 
05.10 Põhara
JOHANNA VERPSON 
08.10 Ridalepa
MIA SOONIK 
09.10 Jõõpre
CAROLINA GRAUBERG 
15.10 Papsaare
KAUR KASPAR TÄRN 
16.10 Audru
ERNST JOHANNES ALMOSEN 
25.10 Papsaare
SELENA VIKTORIA SIMANE 
11.10 Papsaare

Ilutuba
MÜÜGIL WELLA KINKEKOMPLEKTID!
Palsam 200 ml, mask 150 ml  
+ TASUTA šampoon 250 ml
Ostad 3 = maksad 2 eest.

SUPERPAKKUMINE!
Ostes 2 kinkekomplekti, maksad 4 toote eest + saad 
TASUTA kuldse mugavalt kokkupandava reisifööni 
(1200 W), väärtusega 36 euri.
Müügil NIOXINI 3-osaline täiustatud hooldus  
hõrenevatele juustele. 
Täpsem info kohapeal või tel. 525 1692
Tehakse pidulikke soenguid, pruudisoenguid,  
hinnad alates 8 euri 
Juuste pesemine, lõikus, päevasoeng 10 euri
Olete oodatud E-R 10-19 L 10-16
Info ja bron. tel. 5376 9087, Pärna allee 2-15

KULTUURIKALENDER
24. novembril 
 Aruvälja Raamatukogu 90. juubeli tähistamine 

24. novembril 
 Audru Keskkooli võimlas Pärnumaa Meistrivõistlused 

sangpommi kahevõistluses. Võistluste algus 11.00, 
kaalumine 10.00-10.45. Info Valdi Killing 5650 7474; 
Õie Killing 56212600

25. novembril kl 11.00 
 Aruvälja Rahvamajas huvilistele kangastelgedel 

kudumine. Info 56654831 Aita

25. novembril kl. 12.00 
 Aruvälja Rahvamajas õpituba lõhnamaailmast. Ma-

terjali maksumus 4.50, võimalus endale valmistada 
isikupärane lõhnaõli. Info 56654831 Aita

25. novembril kl. 11.00 
 Surnute mälestuspüha jumalateenistus armulauaga, 

lahkunud lähedaste mälestamine

2. detsembril kl. 11.00 
 I Advendi jumalateenistus armulauaga

2. detsembril kl. 16.00 
 Advendiküünalde süütamine ja salongiõhtu Lindi 

Rahvamajas. Esineb Kaidi Feldmann.

9. detsembril kl. 11.00 
 II Advendi jumalateenistus armulauaga

9. detsembril kl. 15.00 
 Kungla segakoori ja Pärnu-Jaagupi naiskoori adven-

dikontsert 

13. detsembril kl. 18.00-19.15 
 Audru KK eelkooli lastevanemate koolitus „Kodu 

toimetulek 1.klassis käiva õpilasega“, lektor Merle 
Tomson. Osalustasu 1 €.

13. detsembril kl. 12.00 
 Eakate jõulupidu Lindi Rahvamajas

14. detsembril kl. 14.00 
 Pärnu Lahe Partnerluskogu meeskonnakoolitus 

Sauga Avatud Noortekeskuses

15. detsembril kl. 11.00 
 Audru Huvialakeskuse Audru maja jõulukontsert 

Audru Keskkoolis

15. detsembril kl. 11-15 
 Ülevallaline käsitöö ja kohaliku toidu Jõululaat Eas-

salu Külastuskeskuses. Kauplemiseks registreeruda 
eassalu@hot.ee

16. detsembril kl. 11.00 
 III Advendi jumalateenistus armulauaga

17. detsembril kl. 18.00 
 Audru Keskkooli õpilaste jõulukontsert Audru Püha 

Risti kirikus. Toimub jõululaat, kus lapsed koguvad 
raha kooli jõulukaunistuste jaoks.

20. detsembril kl. 16.30 
 Aruvälja kooli, lasteaia ja koduste laste jõulupidu. 

Oodatud on ka need lapsed, kes käivad koolis või 
lasteaias linnas.  

21. detsembril kl. 19.00 
 Eassalu-Neitsi Külastuskeskuses jõulupidu laudade-

ga. Ettetellimisel sissepääs 8 €, kohapeal 10 €.

24. detsembril kl. 18.00 
 Jõuluõhtu jumalateenistus, laulab Audru valla sega-

koor. Kell 17.30-18.00 puhkpillimuusika kiriku tornis 
(pasunakoor „Õnn tuli õuele“).

25. detsembril kl. 11.00 
 I Jõulupüha jumalateenistus armulauaga, laulab 

koguduse naisansambel

29. detsembril kl. 20.00 
 Aastalõpupidu Aruvälja Rahvamajas. Esineb ansam-

bel Vanad Sõbrad. Töötab puhvet.

29. detsembril kl. 20.00 
 Aastalõpupidu Lindi rahvamajas 

31. detsembril kl. 16.00 
 Vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga

31. detsembril kl. 23.30 
 Vana-aastaõhtu vigiilia

28.11 Audru vallamajas toas nr 11 kohtumine valijatega. 
Inda Orissaar kell 15.00 ja Anne Seimar kell 16.00 

Kihlepas Neitsiraba Külastuskeskuses on avatud näitus 
“Loodusjõud maamaja sees ja ümber”. Näitus Eesti Vaba-
õhumuuseumi Maa-arhitektuuri keskusest.
Avatud jõuludeni E-13-17 ja N 16-20 muud ajad kokku-
leppel eassalu@hot.ee või 5668 8755 Marika

Pensionäride aastalõpu pidu 
neljapäeval, 13.detsembril kell 12.00 

Lindi Lasteaed-Algkooli (rahvamaja) saalis.
Esinevad: Suupilliklubi Piccolo Folk, Lindi Lasteaed-

Algkooli ja Audru Keskkooli õpilased.
Pidulik lõunasöök
Registreerimine ja osavõtumaksu 1 euro tasumine val-

la raamatukogudes juhatajate, koduhooldustöötajate Evi 
Rubini, Helve Samarina ja Marge Massa ning vallamajas 
sekretäri (I korrusel tuba 4) kätte. Palume registreeruda 
hiljemalt 10. detsembriks.

Bussigraafik:
I ring: 10.30 Papsaares Kahva teel, 10.32 Papsaare 

bussipeatus, 10.35 Kuldlõvi, 10.37 Viadukti, 10.40 Audru 
(Veski), 10.42 Kaske, 10.44 Audru Keskkool, 10.47 Jõõp-
re rahvamaja, 10.49 Oara bussipeatus, 10.51 Malda, 11.00 
Uruste suvilate elamurajoon, 11.03 Põldeotsa, 11.05 Reba-
sefarm (Jumetalli parkla), 11.15 Audru kiriku parkla, 11.25 
Kihlepa bussipeatus, 11.35 Kõima endise kauplus, 11.37 
Kõima bussipeatus, 11.40 Lindi vana koolimaja, 11.45 Saa-
bumine

II ring: 10.45 Soeva, 10.48 Kalevipoeg, 10.50 Ahaste, 
10.52 Põhara, 10.53 Kärbu, 10.55 Liiva, 11.00 Audru Kesk-
kool, 11.10 Lindi Lasteaed-Algkool

III ring: 11.20 Liu ja Kavaru küla piiril, 11.23 Liu bus-
sipeatus, 11.25 Sadama, 11.30 Pulliveski, 11.40 Lindi laste-
aed-Algkool.

Täiendavatest sõidusoovidest palume anda märku raa-
matukogudesse või koduhooldustöötajatele. 

Telefoninumbrid raamatukogudes: Audru 446 4191, 
Aruvälja 446 0458, Jõõpre 446 5542, Lindi 4467746, valla-
maja sekretär 447 2784, sotsiaaltöö spetsialistid 447 2785.

Soomra küla pensionärid – sõidusoovist palun anda tea-
da tel 447 2785 või 447 5270.

Peep Tarre

Jõulupeod lastele
Valla poolt saavad kommipakid jõuludeks valla elanikeregist-
ris olevad koolieelikud, valla koolide 1. – 9. klasside õpilased 
ja valla elanikeregistris olevate väljaspool valda õppivate üld-
hariduskoolide 1. – 9. klassi õpilased. 

Kommipakid antakse üle koolides, lasteaedades, Audru 
Kultuurikeskuses ja Kihlepas Eassalu-Neitsi Külastuskesku-
ses toimuvatel jõuluüritustel. 

Audru Keskkooli ja Audru Lasteaia jõuluürituste ajad tea-
tatakse nende kodulehtedel.

Järgnevalt pidude toimumise ajad ja kohad, millistel antak-
se üle kooliõpilastele ja lasteaialastele kommipakid. Samadel 
üritustel antakse üle ka lasteaedades mittekäivatele lastele ja 
piirkonnas elavatele väljaspool valda õppivatele 1. – 9. klassi-
de õpilastele.

Jõõpre Lasteaias
 Kolmapäeval, 18. detsembril kell 11.00 sõidetakse koos 

vanematega Viljandisse.
Eelkooliealiste laste, kes ei käi lasteaias, vanemad, palun 

võtke lasteaiaga tel 446 5641 kontakti, et teatada jõuluüritu-
sest osavõtust.  (Jõõpre, Oara, Ridalepa ja Saari külade lap-
sed)

Jõõpre koolis
Neljapäeval, 20.12.2012 kell 18.00 koolimajas. (Jõõpre, 

Oara, Ridalepa, Saari külades elavad väljaspool valda õppi-
vad 1. – 9. klasside õpilased).

Lindi Lasteaed-Algkoolis
Neljapäeval, 20.12.2012 kell 16.00. (Lindi, Liu, Kabriste, 

Marksa, Saulepa, Kõima külades elavad lasteaias mittekäivad 
lapsed ja väljaspool valda õppivad 1. – 9. klassi õpilased). 

Aruvälja Lasteaed-Algkooli pidu on rahvamajas 
Neljapäeval, 20.12.2012 kell 16.30. (Ahaste, Aruvälja, Kär-

bu, Põhara ja Soeva külades elavad lasteaias mittekäivad ja 
väljaspool valda õppivad 1. – 9. klassi õpilased).

Audru Kultuurikeskuses
Neljapäeval, 27. detsembril kell 11.00
Audru alevikus, Papsaare, Liiva, Malda, Lemmetsa, Põlde-

otsa, Valgeranna külades elavd lasteaias mittekäivad lapsed ja 
väljaspool valda õppivad 1. – 9. klasside õpilased. 

Kihlepas Eassalu-Neitsi Külastuskeskuses
Neljapäeval, 27. detsembril kell 13.00. (Eassalu, Kihlepa, 

Tuuraste, Soomra külades elavad lasteaias mittekäivad lapsed 
ja väljaspool valda õppivad 1. – 9. klasside õpilased.)

Teadmiseks lastevanematele ja õpilastele!
Juhul, kui teil ei ole võimalik eespool märgitud jõuluüri-

tustest osa võtta, siis kommipakid saab kätte pärast piirkonni-
ti Aruvälja rahvamajast, Jõõpre koolist, Lindi Lasteaed-Alg-
koolist ja vallamajast.

Info vallamajas: 447 2786 või 447 5270.
Kaunist advendiaega ja rahulikku Jõulu saabumist. 

Peep Tarre 
humanitaarnõunik

PILLI-TIIDU
Lastele muinasjutt laulude 
ja pillilugudega

AUDRU KULTUURIKESKUSES
02.12.2012  KELL 13.00

TASUTA!!!




