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Väikeste vallakodanike 
vastuvõtt

12. oktoobril toimus Audru 
muuseumi kaminasaalis väi-
keste vallakodanike ja nende 
vanemate pidulik vastuvõtt. 
Kutsutud 11- st perest oli kohal 
10, kes mahtusid ilusasti kami-
nasaali. Pidupävalisi tervitasid 
vallavolikogu esimees Jaanus 
Põldmaa, sotsiaalpedagoog Sir-
je Järvet ja humanitaarnõunik 
Peep Tarre. 

Vastuvõtule olid kutsu-
tud: Remy Ärma ema Anete 
Tsukker´i ja isa Kuldar Är-
maga; Kreteli Jõerand ema 
Merike Tõnisson´i ja isa Kalle 
Jõerand´iga; Helina Toomemäe 
ema Annely ja isa Eivoga; Mat-
hilda Aas ema Annika ja isa 
Matthiasega; Noora Levand 

ema Annely Mets á ja isa Vil-
jar Levand´iga; Ken-Marten 
Taats ema Irjaga; Anee Siim 
ema Merily Miil´i ja isa Andrus 
Siim´uga; Tristan Kirst ema 
Sille Kokamägi ja isa Meelis 
Kirst´uga; Katrin Truu ema 
Marge Rattiste ja isa Heigo 
Truu ǵa; Christlyn Pukk ema 
Ulvi ja isa Erviniga ning Mat-
hias Paul Killing ema Nele 
Sutt´i ja isa Ülari Killing´uga.

Muusikalise tervitusega 
esinesid Jõõpre kooli õpilased 
Grünet Trumsi juhendamisel. 
Valla vapimärgiga hõbelusika 
ja ümbriku 128 euroga andsid 
lastevanematele üle Jaanus 
Põldmaa ja vallasekretär Aino 
Aitaja. (KH).

Häid lambaid mahub palju 
ühte lauta. Eriti, kui tege-
mist on tegusate ja rõõm-
sameelsete inimestega ning 
hoone on ilus ja hubane.

1. oktoobril avati Audru 
vallamaja rekonstrueeritud 
hoone, mis nüüdsest ka 
Audru teeninduskeskuse 
nime kannab. Ühe katuse 
all on valla-ametnikud, 
politseijaoskond, perears-
tikeskus, apteek, hamba-
arst ja postkontor. Uutes 
remonditud ruumides asju 
ajada peaks nüüd senisest 
tunduvalt mugavam olema. 
Enam pole vaja arsti juurest 
üle õue apteeki silgata ega 
postkontoris pakkidega 
treppidel kulgeda. Ruumid 
on küll suhteliselt väikesed, 
aga kõik vajalik on oma 
koha leidnud ja ruumide 
lahendus on otstarbekam 
kui endistes kasutatavates 
hoonetes.

Avamispäeval tervitasid 
uudistajaid rõõmsameelsed 
töötajad ning vallaametni-
kest moodustatud segakoor 
esitas oma nägemuse „Tul-
jakust“. Ja eks ta üks pul-
mapidu oligi, sest nüüdsest 
tuleb ju ühtse perena majas 
asju ajada. Silma torkasid 
maitsekad dekoratiivele-
mendid, valla vapivärvides 
detailid ja värvilahendused 

Euroopa Liidu toiduabi
Head lastega pered, kui teie ei 
ole 2013. aastal saanud Euroo-
pa Liidu toiduabi või sellest ei 
ole piisanud ja teie olete sellest 
huvitatud, siis palun pöördu-
ge palvega vallavalituse poole. 
Võimalik on saada makarone, 
neljavilja helbeid, nisujahu, rii-

si, mannat, rapsiõli ja suhkrut. 
Neid toiduaineid jagatakse 
tasuta. Palun helistage telefo-
nidel 447 5270 või 447 2785, 
lepime kokku kuidas toiduabi 
kätte saab.

Peep Tarre 
humanitaarnõunik 

Pärnumaa Omavalitsuste Liit 
jagab spordistipendiume

Pärnumaa Omavalitsuste Lii-
du (POL) spordistipendium 
on asutatud eesmärgiga tun-
nustada ja toetada edukate ja 
lootustandvate noorsportlaste 
ettevalmistust ja osalemist Eesti 
ja rahvusvahelistel võistlustel. 
Välja antakse kaks 600 euro 
väärtuses stipendiumi. Taotlu-
si spordistipendiumi saamiseks 
võivad esitada juriidilised ja ük-
sikisikud.

Sportlane, kellele taotletakse 
stipendiumit, peab olema pärit 
POL-i kuuluvast omavalitsu-
sest, olema selles omavalitsuses 
tegutseva spordiklubi liige, va-
nuses 16-23 aastat ning kuulu-
ma oma alal Eesti paremikku ja 
esindama riiki rahvusvahelistel 
võistlustel. Taotlus peab sisalda-

ma isiku- ja elukohaandmeid, 
kontaktandmed, isiku arveldus-
arve numbrit. Lisaks taotlusele 
tuleb esitada ülevaade sportli-
kest saavutustest ajavahemikul 
1.12.2012 kuni 1.11.2013, lisada 
koopiad olulisematest protokol-
lidest ning spordiklubi ja oma-
valitsuse soovitus (kui nad ei 
ole taotluse esitajad). Taotlus 
esitatakse Pärnumaa Omava-
litsuste Liidule hiljemalt 18. no-
vembriks k.a e-postil kristel@
pol.parnumaa.ee või aadressil 
Akadeemia 2-411, 80010 Pärnu. 
Informatsiooni spordistipendiu-
mite konkursi kohta avaldatakse 
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 
kodulehel www.pol.parnumaa.
ee ja Pärnumaa Spordiliidu ko-
dulehel www.psl.ee. (KH)

Maakonna kuldpulmapaare  
oodatakse austamispäevale

Pärnu Maavalitsus korraldab 6. 
detsembril 2013 kell 14.00 järje-
korras juba kuueteistkümnenda 
maakonna kuldpulmapaaride 
austamispäeva. Sellele piduli-
kule sündmusele on oodatud 
kõik Pärnu maakonnas elavad 
juubelipaarid, kel on sel aastal 
täitunud või täitumas 50 koos-
eluaastat, samuti abielupaarid, 
kes briljantpulmadeni jõudnud 
(60 kooseluaastat). 

Palume juubelipaaridel en-
dast teada anda Pärnu Maava-
litsuse rahvastiku toimingute 
talituse telefonidel 447 9724 
või 447 9760. Samuti võib  

maavalitsusest ise läbi astuda 
ja kabinetis 209 (Akadeemia 2, 
II korrus) austamispäevale nime 
kirja panna. Eelregistreerimine 
kestab 25. oktoobrini. 

Pärnu Maavalitsus soovib 
tänada ja õnnitleda kuld- ja 
briljantpulmapaare, tänu kelle-
le saab meie noorem põlvkond 
aimu abielu kestmajäämise 
võimalikkusest. Väärikad abi-
elupaarid on eeskujuks oma las-
tele, andes neile eluteele kaasa 
pagasi väärt elutarkustega ja 
on eeskujuks kõigile, kes abi-
elu väärtustes ning püsimises 
kahtlevad. (KH) 

Annika ja Matthias Aas koos Mathilda (isa süles) ja poja 
Andreas Armasega Jaanus Põldmaalt ja Aino Aitajalt 
õnnitlusi vastu võtmas.

Kingitusi tuli üle andma teeninduskeskuse ehitaja 
AS YIT

Meeleolukalt esines Jõõpre kooli porgandiorkester

Suur ülevallaline muistendite 
kirjutamise ja illustreerimise 

konkurss
2011. aastal valmis Audru koo-
lide ühistööna muinasjuturaa-
mat „Audru laste loomevakk“, 
mis pälvis ka kirjanik Heiki 
Vilepi ja kunstnik Heiki Leisi 
poolt palju kiidusõnu. Nüüd on 
aeg hakata koostama muisten-
dite raamatut. 

Ootame konkursile oma-
loomingulisi kohamuisten-
deid, mis seotud Audru val-
laga. Muistendi pikkuseks on 
maksimaalselt 150 sõna ja loos 
peab kindlasti olema Audru 
vallas oleva koha nimi (küla, 
talu, veekogu, mägi, tee, vms).

Ootame Audru vallas ela-
vatelt 1.–9. klassi õpilastelt 
tekkelugusid, milles tuleb 
kirjutada, kuidas üks või tei-
ne paik on Audrusse tekkinud. 

Palume õpetajatel, kes 
konkurssi läbi viivad, valida 
igast klassist kuni kolm pare-
mat muistendit, mis pääsevad 
edasi järgmisesse vooru. Töö-
le lisada juurde õpilase nimi, 
kool, klass ja juhendaja. Tööd 

saata meiliaadressile hellekir-
si@gmail.com

Vanuseklassid: 1. - 3. klass, 
4. - 6. klass, 7. - 9. klass.

I voor – koolivoor TÄHT-
AEG 29. november 2013 (hil-
jem saadetud töid ei arvesta-
ta!)

II voor – žüriivoor
Parimad muistendikirjuta-

jad kuulutatakse välja 16. det-
sembril 2013. Žürii esimees on 
sel korral kirjanik CONTRA. 
Igas vanuseklassis antakse väl-
ja 4 preemiat: I koht, II koht, 
III koht ja eripreemia. Žürii 
poolt valitud iga vanuseklassi 
4 parimat muistendit on alu-
seks illustreerimiskonkursi-
le, mis viiakse läbi jaanuaris 
2014.

Teeme üheskoos järgmise 
toreda raamatu, mida on kena 
kinkida nii külalistele kui ka 
lastele auhindadeks!

Konkursi korraldajad 
Helle Kirsi, Ülle Vares 

ja Krista Kingo

Audru teeninduskeskus avatud!
ning teeninduskeskuse tööta-
jad vastasid küsimusele, mis 
uues majas nüüd parem on, 
nagu ühest suust esimese as-
jana, et ruumid on palju sooje-
mad. Samas nentis vallavanem 
Siim Suursild oma avakõnes, 
et küttekulusid on nüüd suu-
resti vähendatud. Vastsed 
sissekolinud väärtustasid ka 
fakti, et nüüd saab töötada 
kollektiivina, sest ollakse ju 
ühes majas külg-külje kõrval. 
Tore, et majja pääseb  ka ratas-
tooliga ja apteegi töötajatel oli 
varuks ka uudis, et pakutava 
kauba sortiment on laienenud. 
Näiteks saab nüüd ka kepid ja 
kargud kohapeal ära osta. Po-
litseiametnikud rõõmustasid 
olmeruumide üle (nüüd olemas 
ka duširuum ja kööginurk). 
Uuendusi oli ka vallamaja 
saali kasutuslahenduses ja 
teisteski vallamajapoolsetes 
ruumides.

Avamistseremoonial esines 
ka Jõõpre kooli porgandior-
kester ja näidati vastvalmi-
nud lühifilmi Audru vallast. 
Külalistel jätkus tänusõnu nii 
vallavalitsusele, vallavoliko-
gule kui ehitajatele. Peale uu-
distajate ja külaliste olid kohal 
ka kliendid, kes juba uue ma-
jaga harjunult oma asju ajasid. 
Natuke ehk kripeldab hinges 
tõik, et postkontori laoruum 
on hästi pisike ja võib tekkida 

mure, et kas kõik jõuluvanalt 
teele läkitatud kingipakid sin-
na ikka ära mahuvad, aga re-

noveeritud maja isegi on juba 
kingitus ja seda meile kõigile.

Sirje Suurevälja

Ootame 16. novembril Aruvälja rahvamajja kõiki 
neid, kes kunagi meie majas tantsinud, laulnud, 

pilli mänginud, näitemängu teinud jne!
Toimub Aruvälja Kultuuripäev!

Alustame kell 17.00 meenutustega möödunust, seejärel väike 
kontsert. Alates kell 20.00 keerutame jalga Udo Bändi (Udo 
Jakobson) saatel. 
Olete väga oodatud!
Osavõtutasu 5 € palume kanda MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsi 
a/a-le 10220107914018 (selgituseks märkige PIDU ja osalejate 
nimed) või maksta Mallele raamatukokku.
Lisainfot saate telefonidel 5340 8253 või 446 0458.

Lindil purustati rekordeid
Lindi kooli lõikuspidu on suur-
te traditsioonidega – sel aastal 
peeti Lindil sügispidu juba ko-
guni 53-ndat korda. Seekord 
olid külla kutsutud ka sõbrad 
Aruvälja Lasteaed-Algkoolist. 
Üheskoos võeti ette Lindi piki-
ma võileiva valmistamine. Las-
te töö tulemusel  valmis 10,12 
meetri pikkune imekena ja 
maitsev võileib. Lisaks pikima 
võileiva meisterdamisele lauldi 
muusikaõpetajate Anne Paiste 
ja Aili Elendi juhendamisel ning 
tantsiti rahvatantsuõpetaja Teet 
Killingu eestvedamisel folk-
loorseid tantse-mänge. 

Kuid pikim võileib ei olnud 
selle aasta ainuke purustatud 
rekord. Sügis on teadupärast 
õige aeg igasuguste hoidiste te-
gemiseks ja aedviljade salve ko-
gumiseks – eks ikka selleks, et 
oleks tervislik ja odavam. Sellel 
eesmärgil hoidistas Lindi laste 
jaoks hulga liitreid kokk Kar-
men Feldman. Kõik valmistatud 

hoidised pandi sahvrisse hoiule 
ning need ootavad nüüd talve, et 
oma kooli lastele lõunaks lauale 
jõuda. Kuid ka loomad nii met-
sas kui ka taludes vajavad lu-
misel ajal turgutust. Loomade 
abistamiseks olid Lindi lapsed 
valmis korjama tammetõrusid. 
Tõrude korjamine sai sisse sel-
lise hoo, et üheskoos saadi kok-
ku pea ühe tonni suurune saak! 
Kõigest 8 kg jäi sellest ümmar-
gusest numbrist puudu. See tõe-
liselt suur kogus tammetõrusid 
anti meie kooli sõpradele Reinu 
talu peremees Peeter Rajale ja 
Kihlepa-Lindi jahiseltsi liikme-
le Jüri Kivirannale. Nemad juba 
teavad, kui palju, kuhu ja millal 
seda saaki jagada.

Sellel aastal sellised numb-
rid, kuid järgmisel aastal pin-
gutame jälle rohkem, et veelgi 
rekordeid purustada! 

Ulla Orgusaar
Lindi lasteaed-algkooli 

direktor
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Vallavalitsuse istungitel

Vallavolikogu istungil
10. oktoobril

1. Võeti vastu Papsaare 
külas asuva Audru ringraja 
mängumaa ja Marksa külas  
Mereääre ja Kambri kinnistute 
detailplaneering.

2. Vallavalitsusele anti luba 
võtta varalisi kohustusi seoses 
hankemenetluste „Soojus-
energia ostmine Jõõpre koo-
lile“ ajaperioodiks 01.12.2013 

– 30.06.2015 ja „Audru valla 
kohalike teede talvise hoolduse 
lihthankemenetlus“ ajaperioo-
diks 15.11.2013 – 15.04.2016 
läbiviimisega.

3. Anti volitus Pärnumaa 
Omavalitsuste Liidule korral-
dada riigihange elektrienergia 
ostmiseks ühishankena kuni 
2-aastaseks perioodiks.

4. Otsustati müüa avalikul 

kirjalikul enampakkumisel 
Lindi külas asuv hoonestatud 
Liiva kinnistu, üldpind 6686 
m2, sihtotstarve elamumaa, 
alghinnaga 30 000 eurot.

5. Kooskõlastati Audru valla 
territooriumil asuvate metsatee 
teelõiku sisaldatavate terviktee-
de teeosade nimekiri.

6. Kinnitati Audru valla põ-
himäärus.

7. Kinnitati Jõõpre Kooli 
arengukava aastateks 2013-
2016.

8. Muudeti Audru Valla-
volikogu 07.02.2008 määrust 
nr 3 „Koolieelse lasteasutuse 
rahastamisel lapsevanemate 
poolt kaetava osa määra keh-
testamine“.

19. september
1. Kirjalik nõusolek anti 

Lindi külas Mesika kinnistul 
asuva elamu tehnosüsteemide 
muutmiseks ja imbväljaku ra-
jamiseks.

2. Ehitusluba anti Audru ale-
vikus Ringi tn 5 elektriliitumise 
ehitamiseks.

3. 2013/2014 õppeaastal I 
klassi õppima asunud 12 lapse 
vanemale maksti toetust à 64 
eurot. 

4. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägi arvelt maksti 1 vane-
male 40 eurot toetust.

5. Tootsi tee kinnistule seati 
isiklik kasutusõigus Elektrilevi 
OÜ kasuks.

6. Reservfondist eraldati 200 
eurot Audru muuseumi kalendri 
tegemiseks.

7. AS`ile Eesti Post anti üüri-
le kolmeks aastaks Pärna allee 7 
asuv äriruum üldpinnaga 20 m2. 

26. september
1. Kirjalik nõusolek anti Lu-

koil Eesti AS`ile Papsaare külas 
Nopri kinnistul gaasitankla ma-
huti paigaldamiseks.

2. Ehitusluba anti Papsaare 
külas Kahva tee 2 varjualuse 
püstitamiseks.

3. Kasutusluba väljastati 
Eassalu I Aj F1 pingeparandu-
sele ja Audru Kooli kodunduse 
ja käsitöö klassi ümberehitami-
sele.

4. Nõustuti Ääremetsa tee 
15 kinnistule isikliku kasutus-
õiguse seadmisega Elektrilevi 
OÜ kasuks. 

5. Kõima külas Torni tee 3 
asuva munitsipaalomandisse 
taotletava pumbamaja juurde 

määrati teenindusmaa 392 m2.
6. Kõima külas keskasula 

puhkealana munitsipaaloman-
disse taotletava Pargi maaüksu-
se pindalaks määrati 6566 m2.

7. Audru alevikus munit-
sipaalomandisse taotletava 
lauda teenindusmaaks määrati 
732 m2.

8. Nõustuti Kõima külas 
asuva Kaelepa-Kivimäe tee 
maaüksuse riigi omandisse jät-
misega, transpordimaa 100 %..

9. Nõustuti Audru metskon-
na maaüksuste riigi omandisse 
jätmisega, maaüksustele määra-
ti lähiaadressid ja sihtotstarbed.

10. Abivajajale määrati ko-
duhooldusteenus.

11. Vanurile eraldati elamis-
pind Jõõpre Vanurite Kodus.

12. Septembrikuu toime-
tulekutoetus määrati summas 
4074,89 eurot, sealhulgas toi-
metulekutoetuse ülejäägi arvelt 
2096,11 eurot.

13. Vajaduspõhist peretoe-
tust maksti 230,16 eurot.

14. 2013/2014 õppeaastal I 
klassi õppima asunud 8 lapse 
vanemale maksti toetust à 64 
eurot.

15. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägist maksti toetust abiva-
jajale 167 eurot.

16. Kinnitati Lindi Lasteaed-
Algkooli hoolekogu koosseis.

17. Edukamaks pakkujaks 
avatud menetlusega lihthankel 
„Audru kooli arvutiklassi ar-
vutite kasutusrent 4 aastaks“ 
tunnistati Digistep OÜ pakku-
mus maksumusega 130,38 eu-
rot kalendrikuus (hind sisaldab 
käibemaksu).

18. Tunnistati nurjunuks 

avatud menetlusega lihthange 
„Audru koolihoone osaline üm-
berehitus“ kuna pakkumused 
ületasid hankelepingu eeldatud 
maksumuse.

19. Anti üürile Papsaare kü-
las asuv sotsiaalkorter.

3. oktoober
1.Kinnitati Marksa küla 

Ojako kinnistu projekteerimise 
lähtetingimused.

2. Kirjalik nõusolek anti 
Soomra külas Signaali ühistu 
21 kinnistul puurkaevu raja-
miseks. 

3. Muudeti ja pikendati Pap-
saare küla Jõe kinnistu detail-
planeeringu lähteülesannet.

4. 2013/2014 õppeaastal I 
klassi õppima asunud 4 lapse 
vanemale maksti toetust à 64 
eurot.

5. Otsustati eestkostetava 
vara kasutamine.

6. Abivajajale määrati kodu-
hooldusteenus.

7. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahen-
dite ülejäägi arvelt maksti toe-
tust abivajajale summas 118,80 
eurot.

8. Seoses lapse üheaasta-
seks saamisega maksti 3 lap-
sevanemale toetust à 128 eurot 
ja seoses lapse kaheaastaseks 
saamisega 1 vanemale 64 eurot.

9. 2013. aasta mai-august 
sündinud 11 lapse vanemale 
maksti toetust à 128 eurot.

10. MTÜ Eassalu Neitsi Kü-
laseltsile nõustuti väljastama 
garantiikiri projekti „Võilille-
festival 2014“ kaasfinantseeri-
mise osas 500 euro ulatuses ja 
MTÜ Lemmetsa Külaseltsile 
projekti „Ühtsuses peitub jõud“ 

kaasfinantseerimisega 75 euro 
ulatuses.

11. Otsustati eelnõude esita-
mine volikogu istungile.

11. oktoober
1. Kasutusluba väljastati 

Papsaare külas Haapsalu mnt 92 
elamu püstitamisele ja Jõõpre 
rahvamaja rekonstrueerimisele.

2. Projekteerimise lähtetin-
gimuste kinnitati Põhara AJ F1 
rikete vähendamiseks, Põldeot-
sa külas Lille kinnistu 0,4 kV 
elektrikaabli ja liitumiskilbi 
ehitamiseks ja Kõima külas 
Kasemaa kinnistul elamu ehi-
tamiseks.

3. Kirjaliku nõusolek anti 
Lindi külas Rannamänniku tee 
1 puukuuri ja suveköögi ning 
Audru alevikus Lihula mnt 17 
garaaži püstitamiseks.

4. Nõustuti Papsaare külas 
Pärnakivi katastriüksuse jaga-
misega Pärnakivi katastriük-
sus, maatulundusmaa 100% 
ja Puugiserva katastriüksus, 
elamumaa 100%.

5. Moodustati vallaeelarvest 
rahastatavate noorteühingute, 
noorteprogrammide ja noorte-
projektide taotluste hindamis-
komisjon ja kinnitati lepingu-
vorm.

6. Reservfondist eraldati 913 
eurot MTÜ Lindi Külaseltsile 
avalike teenuste osutamiseks, 
3 033,63 eurot Jõõpre Vanurite 
Kodu fassaadi soojustamise 
omaosaluseks ja 448,77 eurot 
MTÜ Lemmetsa Külaseltsile 
avalike teenuste osutamiseks.

7. Audru muuseumi kalendri 
hinnaks kehtestati 5 eurot.

Planeeringute teated
Audru Vallavalitsus teatab, et 

- Audru Vallavolikogu 
10.10.2013 otsusega nr 73 võeti 
vastu Papsaare külas Audru 
ringraja mängumaa detail-
planeering (katastriüksuse 
tunnus on 15904:003:0419), 
millega on kavandatud 12 ha 
suurusel maa-alal anda ehitus-
õigus mängumaale ja majutus-
hoonetele. Mängumaa rajamise 
eesmärk on pakkuda erinevas 
vanuses lastele ja peredele vaba 
aja veetmise võimalust. Maju-
tushoonete maa sihtotstarbega 
krunt on moodustatud arvesta-
des läheduses asuvat ringrada 
ning seal toimuvate võistluste 
ja ürituste ajal tekkivat maju-
tamise vajadust lähipiirkonnas. 
Lubatud on krundile rajada 
motell, külalistemaja, puhke-
küla ja -laager ning puhkema-
jad. Kavandatavate hoonete ja 
rajatiste suurim lubatud kõrgus 
on 9 m. Detailplaneeringuga 
tehakse ettepanek muuta üld-
planeeringut, üldkasutatava 
maa sihtotstarve määrata ka-
hel krundil ärimaaks ning ühel 
krundil ühiskondlike ehitiste 
maaks. Kavandatav tegevus ei 
too kaasa olulise keskkonna-
mõju avaldumist. Detailpla-
neeringu avalik väljapanek 
toimub 4. november 2013 
kuni 1. detsember 2013 Audru 
vallamajas Audru alevik Pärna 
allee 7 tuba 8 vallamaja töö-
aegadel ETK 8-16.30, N 8-18, 
R 8-15, lõuna on 12-12.30 ja 
Vikerkaare Lasteaias Kahva 
tee 1 Papsaare külas E-R 15-
18. Avalik arutelu toimub 
6. detsembril 2013 kl 13.00. 
vallamaja saalis. 

- Audru Vallavalitsuse 
17.10.2013 korraldusega nr 
445 võeti vastu Lindi külas 
Teeääre kinnistu detail-
planeering (katastriüksuse 
tunnus on 15905:004:1816), 
millega kavandatakse 27687 
m2 suurusel maa-alal viie ühe-
pereelamu ehitamist ja vajali-
ke tehnovõrkudega liitumist 
ning juurdepääsutee tagamist 
avalikult teelt. Alates 5000 m2 
suurusega kruntidele on luba-
tud kuni 8 m kõrgused ja 30-50 
kraadise katusekaldega elamud 
ning ehitusalune pind kuni 250 
m2. Korrastatakse kinnistut lä-
biv tee, mida kasutavad lähi-
ümbruse elanikud ja rajatava 
puurkaevu baasil võimalda-
takse liituda naaberkinnistute 
omanikel. Detailplaneeringu 
eesmärk on kooskõlas Audru 
valla üldplaneeringuga. Ka-
vandatav tegevus ei too kaasa 
olulise keskkonnamõju aval-
dumist. 

Detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimub 4. novem-
ber 2013 kuni 17. november 
2013 Audru vallamajas Aud-
ru alevik Pärna allee 7 tuba 
8 vallamaja tööaegadel ETK 
8-16.30, N 8-18, R 8-15, lõuna 
on 12-12.30 ja Lindi raamatu-
kogus, avatud ETKN 10-16, P 
9-13. Avalik arutelu toimub 
19. novembril 2013 kl 15.00. 
vallamaja saalis. 

- Planeeringu materjalide-
ga on võimalus tutvuda Audru 
valla kodulehel www.audru.
ee, küsimusi ja ettepanekuid 
on võimalus esitada info@
audru.ee. 

Ära jäta oma vara ja end 
kaitseta!

Sügis on see aeg, kus hakkavad sagenema vargu-
sed eluruumidest, suvilatest ja kütusevargused 
sõidukitest. Panen kõigile südamele, et oma varaga 
tuleks hoolikamalt ümber käia. Kallihinnalisemaid 
esemeid tasub kindlustada, sest isegi, kui politsei 
avastab varguse, ei pruugi esemeid tagasi saada 
– politsei tegeleb eelkõige menetlusprotsessis süü 
tõendamisega ning esemete tagasisaamine võib 
jääda tahaplaanile.  

Lisaks sellele, et olla hoolikas oma varaga, tu-
leb tähelepanu pöörata ka kahtlastele tegevustele 
meie ümber ja kogukonnas tervikuna ning sellele 
kohe reageerida. Iga inimese tähelepanekutest on 
turvalisuse tagamisel abi. Viimasel ajal on mär-
gata trendi, et varguste toimepanijateks on just 
Läti ja Leedu Vabariigi kodanikud. Kui märkate 
kõrvalistel teedel ja õhtusel ajal liikumas naaber-
riigi numbrimärkidega sõidukeid, siis sellest võiks 
kindlasti politseid teavitada.

Samuti tuletan meelde, et kergliikleja (jalakäija, 
jalgrattur) peab olema hämaras ja pimedas nähtav. 
Jalakäija peab oma ohutuse tagamiseks kasutama 
helkurit või muud  valgusallikat, see on lausa sea-
dusega sätestatud kohustus. Kui külma trotsides 
on otsustatud jätkata liiklemist jalgrattaga, siis 
sõiduvahendil peavad põlema ees valge ja taga 
punane latern, samuti peavad küljes olema nõue-
tekohased helkurid.

Enda nähtavaks tegemise teemat tuleb võtta 
väga tõsiselt – oma elu ja tervis on hindamatu ja 
ka politsei hakkab sellele rohkem tähelepanu pöö-
rama. Seega ei ole vaja süüdistada kõiki teisi oma 
tegudes või tegemata jätmistes, mis on põhjustanud 
õnnetuse või lõppenud rahalise karistusega. 

Hoidke oma vara ja iseend!
Harli Hansen

piirkonnavanem

Audru valla õpetajatepäeva vastuvõtt 
Jõõpre koolis

On juba kenaks traditsiooniks saanud, et 
igal aastal õpetajate päeval saavad Audru 
valla haridustöötajad kokku mõnes valla 
koolis või lasteaias, mis on „selga saanud 
uue kuue“. 

Nii kogunesidki valla lasteaedade 
ja koolide õpetajad seekord Jõõpresse, 
kus tutvuti päris uue Jõmmu lasteaiaga. 
Need, kes esimest korda Jõõpres viibisid, 
said lasteaiast otse jalutada koolimajja 
ning ringi vaadata ka õpperuumides. 

Õpetajaid tervitasid nende pidupäe-
val vallavanem Siim Suursild ja huma-
nitaarnõunik Peep Tarre, kes andsid üle 
ka aasta õpetaja tiitli. 2013. aasta õpeta-
ja tunnustuse pälvis Audru Vikerkaare 
lasteaia õpetaja Kairi Ojakäär. Lasteaia 
juhataja Jekaterina Kuru iseloomustas 
Kairit kui vastutustundlikku, sõbralikku 
ja teisi innustavat õpetajat, kelle kätte 
lastevanemad heal meelel oma lapsed 
usaldavad.

Seejärel tutvustasid kõik lasteaia- ja 
koolijuhid lühidalt oma asutust. 

Kahjuks ei ole Jõõpre koolil aulat, kus 
aktusi, koolipidusid ja muid üritusi läbi 
viia. Niisiis tuli pidulik vastuvõtt korral-
dada kooli fuajees, kuhu õpilased olid 
klassidest toolid toonud. Vaatamata sel-
lele andsid Jõmmu lasteaia mudilased ja 
8. klassi näiteringi õpilased meeleoluka 
lühikontserdi. Mudilaste esituses tuli es-
maettekandele Jõmmu lasteaia laul, mille 
sõnad kirjutas eesti keele õpetaja Helle 
Kirsi ning viisi lasteaia ja kooli muu-
sikaõpetaja Grünet Trumsi. Näiteringi 
õpilased mängisid lühinalja „Õpetaja ja 

pedagoog“ ning loomulikult ei saanud 
üle ega ümber porgandiorkestrist, kes 
kandis ette kõigile tuntud pala „Kus on 
minu koduke“. Kontserdiosa lõpetas 8. 
klassi õpilase Helen Pilli ideest sündinud 
koolifilm „Meie armastame porgandit“, 
milles lõi kaasa kogu koolipere. 

Pidulaua juures maitsvaid suupisteid 
nautides said õpetajad puhuda nii pidu- 
kui argijuttu. 

On tore tõdeda, et valla koolide va-
heline koostöö on aktiivne ning toredaid 
üritusi on ootamas kogu õppeaasta vältel. 

Helle Kirsi
Jõõpre kooli õpetaja

Head Audru valla elanikud!

Pühapäeval toimusid järjekordsed kohalike omavalitsuste va-
limised. Seekord käis oma häält andmas ligi 2300 aktiivset 
Audru valla elaniku. Tahan tänada kõiki, kes valimas käisid. 
Eriti soovin tänada teid, kes te usaldasite oma hääle IRL-
i Audru nimekirja kandidaatidele. Oleme üheskoos valmis 
jätkama Audru valla edendamist ka järgnevatel aastatel! 

Lugupidamisega IRL-i valimisnimekirja nimel,
Siim Suursild

Aasta õpetaja 2013 Kairi Ojakäär

Audru Vallavalitsus müüb avalikul 
kirjalikul enampakkumisel:

1. 2-toaline korteriomand 
Audru alevik, Tulbi tn. 3-4 
(kinnisturegistriosa number 
2597306, üldpind 41,3m2) alg-
hinnaga viis tuhat viissada (5 
500,00) eurot, 

2. kinnistu Audru vald, 
Ahaste küla, Taltsi (katast-
ritunnus 15901:001:0417, ela-
mumaa 12 589m2) alghinnaga 
kümme tuhat kuussada (10 
600,00) eurot, 

3. kinnistu Audru vald, 
Audru alevik, Ringi tn 10 (ka-
tastritunnus 15904:003:2031, 
tootmismaa 985 m2) alghin-
naga kümme tuhat (10 000,00) 
eurot;

4. kinnistu Audru vald, Lin-
di küla, Liiva (katastritunnus 
15905:004:1032, elamumaa 
6686 m2) alghinnaga kolm-
kümmend tuhat (30 000,00) 
eurot, tagatisraha kolm tuhat 
(3000) eurot ja osavõtutasu 
kolmsada (300) eurot;

5. kinnistu Audru vald, 
Põldeotsa küla, Põldeot-
sa tee 7a (katastritunnus 
15905:002:0469, tootmismaa 
36 m2) alghinnaga nelisada 
(400,00) eurot, tagatisraha 
nelikümmend (40) eurot ja 
osavõtutasu neli (4) eurot.

Kirjalikud pakkumised tu-
leb esitada hiljemalt 07.11.2013 
kell 9.00, Pärna allee 7 Audru 
alevik tuba nr 1. Pakkumine 
tuleb esitada kirjalikult, eesti 
keeles, kinnises ümbrikus, mil-
lel on märgitud pakkuja kon-
taktandmed ja müüdava vara 
nimetus ning aadress. Lisaks 

tuleb kirjutada ümbrikule hoia-
tusmärge „ Mitte avada enne 
07.11.2013 kell 9.15“.

Pakkumine peab sisaldama 
avaldust milles on:

• nõustumine enampakku-
mises osalemiseks ja müüdava 
vara ostmiseks enampakkumi-
se teates kehtestatud tingimus-
tel;

• pakkuja nimi ning elu-
või asukoht, kontakttelefon ja 
e-maili aadress;

• numbrite ja sõnadega kir-
jutatud konkreetne arvuline 
pakkumissumma;

• panga ja arveldusarve 
number, kuhu saab enampak-
kumise mittevõitnud osaleja 
tagatisraha tagastada;

• pakkumise tegemise kuu-
päev ja pakkuja allkiri;

• füüsilise või juriidilise 
isiku esindaja volitus enam-
pakkumisel osalemiseks. 

Kirjalike pakkumiste ava-
mine toimub 07.11.2013 kell 
9.15 Audru vallamajas tuba nr 
11 Pärna allee 7, Audru alevik.

Müüdava vara tagatisraha 
ja osavõtutasu peavad olema 
laekunud Audru Vallavalitsu-
se kontole nr. 334706620007 
Danske pan k h i ljemalt 
05.11.2013 või tasutud sula-
rahas valla kassasse hiljemalt 
07.11.2013 kell 9.00.

Täiendavat teavet müüdava 
vara ja enampakkumise kohta 
saab valla majandusspetsia-
listilt  Vahur Kobolt´ilt telefo-
nilt 504 9564 või e-posti teel: 
vahur.k@audru.ee 
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Ajaratta lood

Audru vallast ja vallamajadest
1866. aastal anti välja Baltimaa-
de uus vallaseadus. Varem olid 
kõik vallad, sealhulgas Audru 
vald, mõisniku järelvalve all. 
Selle seadusega muutus vald 
iseseisvaks üksuseks, kuigi 
õigus kaasa rääkida oli ainult 
vallaelanike hoolduse ja koolide 
küsimustes.

Valdadesse hakati ehitama 
vallamaju. Meie lähemas ümb-
ruses ehitati 1900. aasta paiku 
vallamajad Audrusse, Jõõpres-
se ja Kihlepasse (tollal oli seal 
Võlla vald). Audru vallamaja 
asus tänasel Nooruse teel nr 12, 
kahjuks hävis hoone 1941. aas-
tal verise Audru lahingu käigus. 

Valla asutustele leiti uus asupaik 
Audru kõrtsihoones, siis Käreda 
talus, Abrami (Jõeäärse) talus 

ja kuuldavasti mujalgi. Seoses 
valdade likvideerimisega 1950. 
aastal moodustati külanõuko-

gud. 1954. aastal paiknes Audru 
külanõukogu Kihlepas, hiljem 
koliti tagasi Audrusse, kaup-
lusehoone vasakpoolsesse otsa, 
kus ta oli nõukogudeaja lõpuni.

1991. aastal, kui Eesti ise-
seisvus, paiknes Audru valla-
valitsus mõnda aega Audru sov-
hoosi kontorihoones, kust koliti 
edasi endisesse sööklamajja.

Tänu kõigile asjaosalistele, 
kes nimetatud hoone on ümber 
ehitanud nii, et nüüd on meil 
vallamaja-teeninduskeskus, 
mille väljanägemise pärast hä-
benema ei pea.

Helgi Roots
Muuseumi juhataja

Uuskasutuskeskus aitab asju 
korduvkasutada

Pärnus avas suvel uksed 
sotsiaalne ettevõte Uuskasu-
tuskeskus, mille eesmärk on 
muuta uus-ja taaskasutamine 
lihtsasti kättesaadavaks kõi-
kidele Eesti inimestele.

Mis on uuskasutus? Uus-
kasutus on asjade korduvka-
sutamine või kasutatud asjale 
uue väärtuse ja kasutusees-
märgi andmine. Kui taaskasu-
tuse puhul peetakse eelkõige 
silmas pakendite, paberi ja 
muude esemete ümbertööt-
lemist toormaterjaliks, siis 
uuskasutuse eesmärk on asja 
kasutusaja pikendamine või 
tema väärtuse suurendamine.

Uuskasutuskeskus tegeleb 
uuskasutuse edendamisega 
eelkõige kahel viisil: suunab 
puhtad ja kasutuskõlblikud as-
jad uuesti ringlusesse või otsib 
võimalusi, et vanale asja uus 
elu anda.

Uuskasutuskeskusesse 
saab annetada oma seisma-
jäänud, kuid siiski veel ka-
sutuskõlblikud, puhtad ja 
terved majapidamisesemed 
nagu mööbel, kodutehnika, 
riided, raamatud, nõud, män-
guasjad jne. Neid asju saavad 
inimesed ka soodsa hinna eest 
ostma tulla.

Teistest kasutatud asjadega 
kauplevatest poodidest eris-
tab Uuskasutuskeskust see, et 
ringlusse saadetav kaup pä-
rineb ainult Eesti inimestelt, 
neid ei tooda mujalt sisse.

Uuskasutuskeskuse kaup-
lustes realiseeritakse müügi 
kaudu umbes 20-30 protsenti 
annetatud asjadest, ülejäänud 
annetatakse kas koostööpart-
nerite kaudu abivajajatele, või 
pakutakse materjaliks käsi-
töölistele ja teatritele. Täieli-
kult isemajandava MTÜ-na 
peab Uuskasutuskeskus end 
müügist saadud tuludega ülal 
ning kasutab kasumi uute 
kaupluste avamiseks Eestis, 
ikka selleks, et kõikidel ini-
mestel oleks võimalus oma 
liigne asi ära anda ning ka 
teise ringi asju osta. Nüüd 
on ka Pärnumaa elanikel see 
võimalus olemas.

28.-30. oktoobril on Pärnu 
Uuskasutuskeskuses, Lai tn 
10, sooduspäevad, kus kõik 
riided, jalanõud ja kotid maks-
vad 1 euro ja mööbel ning 
tehnika on poole võrra alla 
hinnatud.

Katriin Jürsika
MTÜ Uuskasutus 

tegevjuht

Noored ja ääred
Audru Kooli kodutütred ja 
noorkotkad viibisid koos oma 
sõpradega 20.-21. septembril 
Põlvamaa kagupoolseimas 
nurgas Värskas.

Esimesed märgid sellest, 
et oleme jõudnud Setumaale 
või nagu nad ise ütlevad Se-
tomaale, olid teeviidad sõna-
dega nulk, mis meie keeles on 
nurk ja tähistab küla. Värskas 
võttis meid vastu grupp koha-
likke noori koos väga meel-
diva noorsootöötaja Triinu 
Arundiga. Triinu on Värska 
Avatud Noortekeskuse (ANK) 
juhataja ja ta tutvustas meile 
keskust ning kohalike noorte 
vaba-ajaveetmise võimalusi. 
Eriti huvitas meie lapsi ska-
tepark, kus nad ka ise said 
rataste ja ruladega sõita. Tegi-
me lühikese ekskursiooni läbi 
Värska. Käisime uudistamas, 
kust saab alguse meile tuntud 
Värska vesi ja kust pärineb 
kohalikus spaas kasutatav 

ravimuda. 
Meeldiv oli kogeda, et noo-

red Eestimaa äärealalt, kust 
Venemaa piirini on paarsada 
meetrit ja metsas käies peab 
olema valvel, et kogemata ei 
oleks riigipiiri ületatud, on 
hakkajad ja ettevõtlikud ini-
mesed. Et neil on olemas koht, 
kuhu minna ja kus olla ka pä-
rast koolitööd või nädalava-
hetusel. Nemad ei pea olema 
bussijaamas ega pargipingil 
ja „hängima“. Küll oleks tore, 
kui meil Audru vallas ka olek-
sid sellised avatud noortekes-
kused, kus on lastel tegevust 
ja emal-isal ei oleks muret, 
kus nende lapsed viibivad.

Sõit sai teoks projekti 
"Noored ja ääred" raames, 
mida rahastas Eesti Noor-
sootöö Keskus.

Kai Oraste
Audru Kooli Kodutütarde 

ja Noored Kotkad 
rühmajuht

Eesti 4H Jõõpre ja Lavassaare klubide esindused 
Ida-Virumaal

Riigikantselei ja Haridus- ja 
Teadusministeerium algatasid 
Eesti Vabariik 95 raames pro-
jekti „Noored ja ääred“, mis 
võimaldab enam kui tuhandel 
noorel külastada oma eakaas-
lasi Eesti erinevates paikades ja 
tutvuda sealse elu-oluga, vaata-
misväärsustega ning üheskoos 
arutleda erinevatel teemadel. 
Ka Jõõpre ja Lavassaare klu-
bide esindused osalesid selles 
projektis.

„Noored ja ääred“ projektis 
osalemiseks peavad noored 
omaalgatuslikult välja valima 
sihtkoha ning koos vastuvõtva-
te eakaaslastega kokku leppima 
kohapealse tegevuse. Eesti 4H 
Virumaa piirkonna Muraka ja 
Kurtna klubi liikmed kutsusid 
sõpruskohtumisele Pärnumaa 
noored. Eelnevalt kohtuti Ees-
ti 4H suvepäevadel, kus tekkis 
vastastikune huvi teineteise 
tegemiste vastu. 

Projekti elluviimiseks moo-
dustasid noored töörühmad, kus 
sai jagatud, kes mille eest vastu-
tab. Noortevahetuse käigus toi-
mus kohalike tavade ja kultuuri 
praktiline tutvustamine muu-
sika, söögitegemise, mängude, 
ajaloo ja vaatamisväärsuste tut-
vustamise näol. Toimus ühine 
arutelu konkursi võtmeteemal 
– mida teha, et Eestis oleks veel 
parem elada.

Erilistelt jäi meelde ringsõit 
noortekeskuse piirkonnas ko-
halike noorte poolt väljavalitud 

kultuuri- ja vaatamisväärsuste 
juurde ning nendega tutvumi-
ne koos Kurtna 4H klubi liikme 
Ragnar Dietrichiga ning Kurtna 
noortekeskuse juhataja Marika 
Markusega.

Teel Ida-Virumaale peatu-
sime Rakvere linnusevareme-
te juures, kus kaesime Tauno 
Kangro poolt loodud Tarvast. 
Imelise sügisese looduspildi-
ga paelus Valaste joa ümbrus 
ja Vaivara Sinimägede vaate-
platvorm, mis asub mäe otsas, 
kus asub ka allikakoht, mis ar-
vatakse olevat põhjatu. Rahva-
juttude järgi käinud siin jaaniööl 
kuradid suplemas. Mäeharjalt 
avanevad huvitavad vaated 
ümbruskonnale. Sõja ajal asus 
Tornimäe otsas Sinimägede 
rinnet hoidvate vägede keskne 
juhtimiskeskus, praegugi on 
seal näha rohkesti kaevikuau-
ke. Edasi sõitsime läbi nõuko-
gudeaja keelutsooni, Sillamäe. 
Pikem peatus oli Narvas, kus 
käisime kindluses ja kolledžis, 
kus saime IV korrusel asuvast 
raamatukogust nautida vaadet 
linnale. Uus hoone oli kaunis, 
selle kõrval kahvatus ka raekoja 
hoone. Tagasi sõitsime mööda 
Kukruse tuhamäest, uuest 
vanglakompleksist, Kurtna 
järvistust.

Õhtu veetsime Kurtna Noor-
tekeskuses noorsootöötaja Mir-
jam Vinkleri eestvedamisel. 
Parema kontakti saavutamiseks 
valmistasime ühiselt Eesti 4H 

22. sünnipäevaks tordi.
Teisel päeval vaatasime ringi 

Ida-Virumaal ning tuvastasime 
parimaid paiku, kuhu soovitame 
ka teistel minna. Illuka valda 
tutvustava kava panid kokku 
võõrustajad. Meenutame tänagi 
Illuka mõisa, kus asub põhikool, 
võrratut Kuremäe kloostrit ja 
ohvripuud, mille ümber tegime 
kolm ringi, soovides südameso-
pis salajaseimaid soove. Vask-
narva oli koht, kus piirivalve-
kordonist möödudes Eestimaa 
otsa sai. Kui käia Ida-Virumaal, 
on kohustuslik üle vaadata ka 
Peipsi rand. Sõitnud läbi Alu-
taguse põlismetsade, käisime 
Remnikus ja noortele mõeldud 
laagrikohas Karjamaal. Iisaku 
parkmetsa vaatetornist nägime 

nii Peipsit kui tuhamägesid, vii-
maseks  muljetavaldavaks pea-
tuspaigaks kujunes Avinurme 
puidukoda.

Eeloleval nädalavahetusel 
paneme kokku reisijuhi vaa-
tamisväärsustest läbi noorte 
silmade, mis oli ka üheks pro-
jektile toetuse saamise tingimu-
seks. Jõõpre Kooli 4H liikmed 
otsustasid sügisesel kooliva-
heajal külla kutsuda Virumaa 
piirkonna noored.

Mirjam Metsaäär 
klubi „Jõõprekad“ 

tutvustaja
Ülle Varik 

Jõõpre ja Lavassaare 
klubide juhendaja

Ilu ei panda padaje
Eestlasi peetakse üldiselt ilu-
sateks inimesteks, aga meie 
vanasõnad ja hilisemas ajape-
rioodis tekkinud kõnekäänud 
ilu eriti kõlavalt ei väärtusta. 
Mõned näited: Ilu ei kõlba patta 
panna, Ilu on vaataja silmades, 
Paks laps – ilus laps jne. Aga 
ometi lisab ilutunne meisse 
enesekindlust, mis ju peaks 

tõstma ka tööviljakust ja läbi 
selle mõjutama palganumbrit 
ning sellest johtuvat ninaesist.

Audru vallas on olemas päris 
oma Ilutuba. Ja kuigi see asu-
tus saab 17. jaanuaril juba kolme 
aastaseks, peab piinlikusega tõ-
dema, et allakirjutanu külastas 
seda asutust sel kuul alles esi-
mest korda elus. 

Nimetatud salongi asukoht 
on mugav, seda eriti keskuses 
elavate ja töötavate inimeste 
jaoks, aga ka bussi pealt kõm-
pida pole pikk maa. Kliendi-
sõbralikud on lahtiolekuajadki 
– ka kell seitse õhtul pole juuk-
suritooli istumisega probleemi. 
Linnasalongidele alla ei jääda – 
kena interjöör, lahke pererahvas 
ja sõbralik ning avatud teenin-
dus. Klient on Ilutuppa ooda-
tud ja tema soovid hinnatud. 
Ja töötavad seal väljaõppinud 
spetsialistid: juuksur Ülle Raud-
kivi, kosmeetik Serli Sipelgas ja 
massöör Jana Ristimets. Järjest 
pikeneb ka pakutavate teenus-
te loend. Näiteks, kuidas teile 
meeldiks vetika-kummi mask? 
Tuttavamatest teenustest võiks 

ära märkida veel pediküüri, 
maniküüri, depillatsiooni. Aga 
hinnakirjas seisavad ka juuk-
sepikendused, juuste keemiline 
sirgestamine, peanaharavi jne. 
Saadaval on ka kinkekaardid. 
Proua Raudkivi rääkis pikemalt 
ka huvitavast juuksesalgutami-
se meetodist, mida teostatakse 
ilma juukseid fooliumisse pak-
kimata color.id abil. Veel töötab 
Ülle Raudkivi sarjadega Wella, 
Sebastian ja Nioxin.

Taolise asutuse avamine 
Audrus oli kahtlemata kiidu-
väärt ettevõtmine, sest kes siis 
ei tahaks oma kodu lähedal 
teenindatud saada ja töökohta 
omada.

Ilutuba on avatud E – R kell 
10.00 – 19.00 ja L 10.00 – 16.00. 
Aga juuksur Ülle Raudkivi sõ-
nutsi pole probleemi ka sellest 
graafikust väljaspool aegu kok-
ku leppida. Proua Ülle sõnul 
pelgavad inimesed veidi hinda-
sid ja Pärnu elanikud helistavad 
vahel lootuses, et hinnad maal 
on odavamad kui linnas. Kuigi 
hinnad võivad tõesti linnasa-
longides küsitavatest tsipa ma-

dalamad olla, siis esmajoones 
sõltub hind ikkagi kasutatava 
värvikoguse hinnast, möönab 
juuksur.

Ülle omas varem juuksurisa-
longi Pärnus ja ta nendib, et talle 
meeldib Audrus rohkem tööta-
da. Seda eelkõige sellepärast, et 
siin on aega pühenduda ühele 
kliendile korraga. Ka paljud 
külastajad on nentinud, et Ilu-
toas on hästi rahulik ja kodune 
õhkkond. Rohkem infot Ilutoa 
tegemistest leiab Facebooki Ilu-
toa leheküljelt.

Kokkuvõtteks võin nentida, 
et pärast Ilutoa külastust oli 
eestlasele omane kartulikarva 
juuksevärv ja austustväärivad 
hallid salgud asendunud kirka 
värviga, enesetunne mõnus ja 
meel rõõmsam. Ka väsimus oli 
pärast peanaha massaaži nagu 
käega pühitud. Ja siis tehti mul-
le veel glossingut. Aga mis see 
on, seda, armas lehelugeja, küsi 
juba ise, kui ennast Ilutoa muga-
vasse tooli istuma sätid.

Kõike kaunist!
Sirje Suurevälja

klient

4H seltskond Kuremäe kloostri juures

Meie grupp Setomaa viljakusjumala Peko juures – 
Jaan Endrik Kirsi, Steve Sepp, Karl Mumme, Reido 
Nurk, Tanel Vaikjärv, Karl Kristohver Klassepp, õp. 
Kai Oraste, Diandra Ojaots, Kaia-Liina Silberk, Kaidi 
Seos, Keitlin Seos, Laura-Riina Altmart, Kati Mumme, 
Marilin Roosileht, Astrid Linder, Johanna Viimsalu, 
Analore Närep

Audru esimene vallamaja
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Õnnitleme
vastsündinuid!

HANNAH BORISSOV 
27.08.2013 VALGERANNA

NAUDI OSKAR 
02.09.2013 PAPSAARE

EMMA LINDE 
06.09.2013 PAPSAARE

KAUR TAMM 
08.09.2013 AHASTE

LENNA LEHTSAAR 
11.09.2013 JÕÕPRE

THOR LASN 
14.09.2013 RIDALEPA

GERON SAAGIM 
19.09.2013 JÕÕPRE

ROOSI JÄÄGER 
21.09.2013AUDRU

VILLIAM VÄRBU 
24.09.2013 PAPSAARE

LISELL LIIVRAND 
28.09.2013 LEMMETSA

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Kirik kutsub
Armas Audru valla elanik, sinu 
koduvalla kirikus, Audru Püha 
Risti kirikus, toimuvad juma-
lateenistused igal pühapäeval 
algusega kell 11.00. Lisaks selle-
le on võimalus tuua oma lapsed 
ristimisele ja pühapäevakooli, 
täiskasvanutel on võimalus tulla 
leerikooli ja laulatada oma abi-
elu.

Ristimise and
Kui perekonda sünnib laps, 

tunnevad vanemad rõõmu ja 
sügavat tänutunnet uue elu 
üle. Lapsele soovitakse anda 
parimat hoolt ja kaitset. See on 
ka põhjus, miks lapsi ristimi-
sele tuua – vanemad soovivad 
anda lastele Jumala õnnistust 
ja kaitset. Laste ristimine toe-
tub Jeesuse üleskutsele ja tema 
sõnadele: „Laske lapsed olla ja 
ärge keelake neid minu juurde 
tulemast, sest selliste päralt on 
taevariik“. Valge ristimisrüü 
meenutab Kristuse vagadust 
ja kutsub meid elama valguse 
lastena.

Pühapäevakool
Pühapäevakool on koguduse 

kool, kus lapsed saavad tundma 
õppida Jumalat, kiriku pühi ja 
tavasid. Pühapäevakoolis käib 
õppetöö käsikäes meisterdami-
se, joonistamise, laulu ja män-
guga. Suvel on võimalus osa 
võtta praostkonna lastelaagrist.

Pühapäevakoolis on vahva!

Tänavu sügisel alustasime 
taas pühapäevakooliga Audru 
keskuses. 

Tunnid toimuvad pühapäe-
viti algusega kell 12.30 Audru 
koguduse toas Pärna allee 3A-
14 (nn ühikamaja). Oodatud 
on kõik lapsed!

Leerikool
Leerikool annab elu mõtet 

otsivale noorele ja täiskasvanule 
võimaluse tulla jumalariigi sa-
laduste juurde. Jeesus võrdles 
jumalariiki hinnalise pärliga, 
mis on peidetud pärlikarbi sisse. 
Leerikooli õpetus annab alused 
inimese iseseisva usu arenguks 
ja osaduseks koguduse eluga. 
Elav usk on nagu lamp, mis val-
gustab inimese eluteed. Täis-
kasvanud, kes ei ole lapsena 
ristitud, saavad ristitud leeri-
kooli lõppedes. Leerikooli lõ-
pus on pidulik konfirmatsiooni 
jumalateenistus. Leeriskäinu on 
koguduse täieõiguslik liige, tal 
on õigus lasta ristida oma lap-
si, olla ise ristivanemaks, lasta 
laulatada oma abielu ja osaleda 
koguduse juhtorganite töös.

Olete oma soovidega ooda-
tud ja teretulnud! 

Koguduse õpetaja kontakt: 
tel 556 29595 ja 446 4022, tii-
najanno@hotmail.com

Tiina Janno
Audru koguduse õpetaja

Ilutoa juuksurimäng
(alates 21. oktoober kuni 21. detsember)

Loosimisel osalevad kõik kliendid, kes tulevad juuksurisse 
(võib olla ka toote ostmine).
Loosimisele lähevad Wella miniföön väärtusega 36 €; kinke-
kaart (20 €), juuksuritooted (Wella, Sebastian, Nioxin), kin-
kekaart (10 € teenusele), kinkekaart (5 € teenusele), 2 Wella 
kosmeetikakotti koos väikese üllatusega.
Loosimine toimub 23. detsembril. Kõikide võitjatega võetakse 
ühendust ja nimed ilmuvad Ilutoa FB lehel.
NB! Kinkekaardid kehtivad veebruari lõpuni 2014. a.
Olete oodatud Pärna allee 2-15, Audru.
Info ja broneerimine 5251 692, 5376 9087 või kirjutada 
Ilutoa FB lehele.

IV Audru sildade jooks
pühapäeval 3. novembril 2013

Sildade jooksud 3 km ja 9 km – start 13.00 
Vallamaja eest.
Arvestus veteranide (NVI 1978-1958; NVII 
alates 1957, MVI 1973-1953, MVII alates 
1952), täiskasvanute (N 1979-95, M 1974-
95), A (1996-97), B (1998-99), C (2000-2001) 
vanuseklassides.
3 km ja 9 km osavõtutasu – 4 €.
Energiakõnd.
Lastejooks 500 m – 
start kell 12.30 Lillepoe 
eest (2004 ja hiljem 
sündinutele).
Lastejooks ja energikõnd 
tasuta.
Eelregistreerimine:
Spodiseltsing ,,Audru Vektor“ 
Õie Killing
221051187735
Selgitusse nimi, vanus, distants.
Lastejooksule eelregistreerimine oiekilling@hot.ee
Registreerimine ka 1 tund enne algust kohapeal.

Kuivad/poolkuivad küttepuud 
võrkkotis ja lahtiselt. 

Transport tasuta.
Tel. 50 20 358

Massaaži ja  T� aapiasopike
Lavassaares, Võidu 4

Klassikaline massaaž ja teraapia 
(tegemist on holistilise 
regressiooniteraapiaga)

Abi saab hingehädade, psüühiliste 
ja kehaliste vaevuste korral

Rohkem infot: 
www.lahesopp.wordpress.com

Hilde M Mattila
tel. 5904 4057

mail: hildekene@gmail.com

PUKSIIRABI 24H
KÄIVITUSABI 12/24V 24H

Koostöö kõikide 
kindlustusseltsidega

+372 56 830 169
+327 51 821 69

Huviringid Lindi rahvamajas 
Võrkpall (Kristel Närep)   T  18.00 – 19.30
Laste kunstiring (Silvi Arukase)  K  14.00 – 16.00
Laste rahvatants (Kärt Jürgens)  K  14.00 – 16.00
Laste spordiring (Jaan Moorits)  K  16.00 – 17.30
Südametennis (Jaan Moorits)  K  18.00 – 20.00
Segarahvatantsurühm Lindi 
Lappajad (Maie Kalbus)  üle nädala  N  18.30 – 21.00
 üle nädala R  18.30 – 21.00
Koolilaste lauluring (Anne Paiste) T  16.30 – 17.15
Lasteaialaste lauluring (Anne Paiste)  K  16.45 – 17.30
„Tarn“ (Linda Mulk) üle nädala  R  15.00 – 18.00

Audru noored Pärnu kodutute 
loomade varjupaigas

Koolivaheajal, 23. oktoobril käi-
sid Audru Kooli noored Pärnu 
kodutute loomade varjupaigas. 
Käik oli suunatud isetegemisele 
ja heategevusele. Nimelt on uue 
õppekava järgi kohustus käsitöö 
ja tehnoloogia tundides läbi viia 
projektõpet. Aineprojektid 
võimaldavad õpilastel katseta-
da oma ideede elluviimist mit-
mesuguste ettevõtlusmudelite 
kaudu. Ühised arutelud ning töö 
ja selle tulemuse analüüsimine 
aitavad õpilasel kujundada ja 
põhjendada oma arvamust, 
tunda töörõõmu ning vastutust 
alustatu lõpule viimisel. Ette-
võtlikud ja ideederohked 

arutelud viisid mõtted kodu-
tutele loomadele, kes vajavad 
külmaperioodil rohkem hoolit-
sust ja tähelepanu. Käsitööklassi 
kappides leidus rohkesti heade 
inimeste poolt annetatud ma-
terjali, mida kasutati loomadele 
patjade õmblemiseks. Täname 
Pärnu kodutute loomade varj-
upaiga inimest, kes tutvustas 
õpilastele nende loomade kur-
ba  olukorda ning õpetas, kui-
das oleks õige käituda looma 
omamisel. Hoolige, siis hooli-
takse ka Teist!

Merje Tõnismann
Audru Kooli 

käsitöö õpetaja

Lindi Lasteaed-Algkool otsib oma 
meeskonda

LOGOPEEDI
0,5 ametikohta

LASTEAIAÕPETAJAT
1,0 ametikohta

Kandidaatidelt eeldame:
• lapsesõbralikkust ja usaldusväärsust 
• valmisolekut vastutusrikkaks tööks, 

korrektsust ja initsiatiivikust
• väga head suhtlemis- ja koostööoskust
• iseseisva töö oskust ja meeskonnatöö tahet
• loomingulisust ja positiivset ellusuhtumist
• kutsetunnistust

Omalt poolt pakume:
• kindlat tööd alates 2. jaanuarist 2014
• loomingulist õhkkonda koos sõbraliku 

meeskonnaga
• enesetäiendusvõimalusi
• võimalust kaasa lüüa organisatsiooni 

kujundamisel

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide 
koopiad saata 2. detsembriks 2013 aadressile Lindi 
Lasteaed-Algkool, Lindi küla, Audru vald, 88302 
Pärnu maakond. Märksõna „KONKURSS“
Info: 446 7733




