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Kooli koos lapsega
21. novembril 2013 alustab 
Audru Koolis eelkool. Tunnid 
toimuvad nii õpilastele  kui las-
tevanematele neljapäeva õhtuti 
kell 18.00-19.15. Lastega tege-
levad kooli algklassiõpetajad 
ning koos tutvutakse eesti ja 
inglise keele, matemaatika, 
loodusõpetuse, muusika ja 
käeliste tegevustega. Õppeained 
on omavahel seotud ning meie 
eesmärgiks on pakkuda lastele 
eelkõige koolitööga tutvumise 
võimalust. 

Laste tundidega samal ajal 
toimuvad loengud lapsevane-
matele. Põhirõhk on teemadel, 
mis paneksid neid mõtlema, 
kuidas oma lapsele toeks olla. 
Loengupidajateks on Pärnu 
Ühisgümnaasiumi õpetaja 
Anu Krinal, Tõstamaa perearst 
Madis Veskimägi, Valdo Järve-
külg, Audru valla psühholoog 

ja koolitaja Merle Tomson ning 
lektorid Pärnu Õppenõustamis-
keskusest, Audru Politseist ja 
Audru Koolist.

Eelkooli valmistavad ette ja 
viivad läbi Audru Kool ja MTÜ 
Schola Audruensis ning osa 
võivad võtta kõik aastal 2014 
1. klassi minevad lapsed koos 
vanematega. Õppetöö kestab 
kokku 10 korda ning maksab 
16 €. Huvilistel palume kirju-
tada avaldus eelkoolis osale-
miseks (kooli kodulehel) ning 
kanda osalustasu MTÜ Schola 
Audruensis a/a 221055573497 
(selgituseks: eelkool ning lap-
se ees- ja perekonnanimi). Eel-
kooli tundide ajal toimuvatest 
lastevanemate loengutest on 
oodatud osa võtma ka kõik tei-
sed lapsevanemad ja huvilised. 
Ühe loengu hind on 1 € (maksta 
saab kohapeal).

Kinnitati hajaasustuse  
programmist toetust saavad  

projektid
Hajaasustusega piirkondade 
lastega peresid toetab elutingi-
muste parandamisel regionaal-
ministri algatatud hajaasustuse 
programm, millesse Audru val-
las esitati 21 projekti, enamik 
neist ehk 19 projekti saab raha. 
Hajaasustuse programmist võis 
toetust taotleda isik, kelle ma-
japidamine on ja kes elab ala-
liselt sellises piirkonnas ning 
kelle leibkonda kuulus taotlu-
se esitamise ajal vähemalt üks 
kuni 18-aastane laps, kelle ala-
line elukoht rahvastikuregistri 
andmetel on samas. Vald ja riik 
garanteerisid toetusteks kumb-

ki võrdselt 60 000 eurot, kuid 
sõelalejäänute vahel läks jaga-
misele pisut üle 80 000 euro. 
Projekti suurim võimalik toetus 
majapidamise kohta oli 6500 eu-
rot. Täpsem toetusesaajate info 
on leitav valla kodulehel www.
audru.ee. Tegevused, millele 
taotlused esitati olid: puur- ja 
salvkaevude rajamine, vee-
trasside ehitus, kanalisatsioo-
nisüsteemide ehitus ja joogivee 
filtersüsteemide paigaldamine. 
Esitati ka 1 taotlus talule juurde-
pääsutee rekonstrueerimiseks. 
(KH)

Lastekirjanik Mika Keränen 
külastas Jõõpre ja Audru kooli

4. novembril oli Jõõpre ja Aud-
ru kooli õpilastel tore võimalus 
kohtuda kirjanik Mika Kerä-
neniga, kelle raamatud on las-
te hulgas väga populaarsed ja 
nõutud. Kui paljud täiskasvanud 
pole sellenimelisest kirjanikust 
midagi kuulnudki, siis lapsed 
teavad Supilinna-sarja raama-
tutes tegutsevast salaseltsist 
Ramps nii mõndagi põnevat. 

Kõigepealt oli kirjanik külas 
Audru kooli ja seejärel Jõõpre 
kooli õpilastel. Keränen vastas 
laste küsimustele, millest sai 
teada, et end pigem lastekirjani-
kuks nimetav Keränen on Eestis 
elanud juba 20 aastat, ta armas-
tab Eestimaad ja eesti keelt ning 
räägib seda ka väga selgelt ja 
soravalt. Tema lemmiklinn on 
Tartu, kus ta hetkel elab ja vaba-
kutselise kirjanikuna tegutseb. 

Raamatute „Varastatud oranž 
jalgratas“ ja „Vana roosa maja“ 
sündmused on nüüd ka teatri-
lavadele toodud ning neid saab 
vaadata Eesti Draamateatris. 
Samast Supilinna-sarjast on 
ilmunud veel „Peidetud hõbe-
dane aardelaegas“, „Salapära-
ne lillenäppaja“ ja „Professor 
Must“. Juba ootab trükkimist ka 
sarja järgmine raamat. Samuti 
on tema sulest ilmunud raamat 
„Minu Supilinn“. 

Lastel küsimusi jätkus ja 
kõik soovijad said kodust kaa-
sa võetud või kohapeal ostetud 
raamatutesse ka kirjaniku au-
togrammi. 

Helle Kirsi
Jõõpre kooli õpetaja

Kaja Nurk 
Audru kooli raamatukogu 

juhataja

Audru mõisapark sai  
kujundusprojekti

Kõrge miljööväärtusega ja rik-
ka ajalooga Audru park hakkab 
järjest enam arenema. Suvel 
rekonstrueeritud rippsillale 
lisaks valmis äsja Audru pargi 
rekonstrueerimiskava. Kavaga 
lahendatakse projektala haljas-
tuspõhimõtted, teed, parklad, 
arhitektuursed väikevormid 
ning valgustuse lahendused. 
Rekonstrueerimisprojekti tegi 
HÜÜP OÜ Audru Vallavalit-
suse tellimusel ja Keskkonna-
investeeringute Keskuse toel.

Audru park on valla kultuu-
rielu keskmeks ja kooskäimise 

kohaks olnud juba aastaid. Pa-
raku on park kohati metsistunud 
ning tormimurdudes kahjustusi 
saanud ning vajab taastamist. 
Audru park on tõenäoliselt ter-
vikuna inimeste poolt rajatud 
ning seal on teostatud ühed 
suuremad pargiistutustööd 
Eesti ajaloos. Seni on Audru 
vald parki hooldanud vastavalt 
võimalustele ja oskustele. 

Täpsemalt on rekonstruee-
rimiskavaga võimalik tutvuda 
veebilehel http://www.audru.ee/
et/valla-projektid (KH)

Langetagem pea
Nädalapäevad tagasi tähistas 
meie naaberriik Läti suurejoo-
neliselt oma riigi 95. sünnipäe-
va. Igas vallas ja linnas toimusid 
kontserdid, võeti vastu õnnitlusi 
ja peeti pidusid. Nüüd aga on 
lõunanaabritel lein...

Nagu tõdes Audru sõprus-
valla Grobina Põhikooli direk-
tor Laila Urbane, et kui teil, 
eestlastel, oli Estonia, siis meil 
on nüüd Maxima. 

Ja mis see siis oli? Lohakus, 
viga, ettevaatamatus, rumalus? 
Või hoopis saatus? Kuidas tei-
siti nimetadagi näiteks tõika, 
kus noor abielupaar suundus 

sisseoste tegema, jättes oma 
pisibeebi hoolimatult vankriga 
poe ukse ette külma ja vihma 
kätte. Aga beebi elab, kuid tema 
vanemad enam mitte. 

Iga lahkumine on valus, 
aga eriti võimendub lein ohv-
riterohke katastroofi korral. 
Kuigi meie sõprusvald asub 
Riiast kaugel ning nende lähe-
dased õnnetusse ei sattunud, on 
nemadki šokeeritud ja ääretult 
kurvad. Langetagem meiegi siis 
koos pea sõprade rahvuslikus 
leinas sel mõtlikul jõulueelsel 
ajal. 

Sirje Suurevälja

Audru vallavalitsus ootab  
parimate sportlaste nominente
Palume esitada 2012. aasta parimate sportlaste nominendid 
järgnevates kategooriates: 

• parim neiu, 
• parim noormees, 
• parim naine, 
• parim mees, 
• parim veteransportlane, 
• parim võistkond, 
• aasta üllataja, 
• aasta treener  
• aasta spordielu toetaja/sponsor.

Nominentide nimed koos 2012. aasta tulemustega palume 
saata aadressil info@audru.ee hiljemalt 1. veebruariks.

Auhindade kätteandmine toimub valla isetegevuslaste ja 
sportlaste tänuõhtul 9. veebruaril kell 18.30 Audru Spordihoones.

TerviSeKeSKuS
Apteek
E–T  8.30–18.00
K–R   8.30–16.30

Hambaravi
T  11–18
R  9–13

Perearstid
dr. Ü. runnel
E  14–18
T–R  9–13

dr. L. Napp
E, K, N, R  9–13
T  14–18

Kuupäev Teemad Koolitajad
N 21.11.2013 Mida ootab õpetaja 

koolitulevalt 
lapselt ja kodult?

Pärnu 
Ühisgümnaasiumi 
õpetaja Anu Krinal

N 05.12.2013 Koolilapse tervis Tõstamaa perearst 
Madis Veskimägi

N 09.01.2014 Kodu toimetulek 
1. klassis käiva 
õpilasega (I osa)

Audru valla 
psühholoog ja 
koolitaja Merle 
Tomson

N 23.01.2014 Kodu toimetulek 
1. klassis käiva 
õpilasega (II osa)

Audru valla 
psühholoog ja 
koolitaja Merle 
Tomson

N 06.02.2014 Kodu toimetulek 
1. klassis käiva 
õpilasega (III osa)

Audru valla 
psühholoog ja 
koolitaja Merle 
Tomson

N 20.02.2014 Kodu toimetulek 
1. klassis käiva 
õpilasega (IV osa)

Audru valla 
psühholoog ja 
koolitaja Merle 
Tomson

N 06.03.2014 Liikumine – tervise 
alus

Füsioterapeut Valdo 
Järvekülg

N 27.03.2014 Koolivalmidus ja 
kodu

Pärnu Õppenõustamis-
keskus

N 10.04.2014 Turvaline koolitee 
Koolivalmidus ja 
kool

Noorsoopolitsei 
Klassijuhataja Silvi 
Tolmats 
Kooli juhtkond

N 17.04.2014 Eelkooli 
lõpetamine 
Soovijatele 
majaekskursioon

Õppejuht Kersti 
Põllu ja direktor Peep 
Eenraid

Audru muuseum andis välja  
2014. aasta kalendri

Audru muuseumi juhataja Helgi 
Rootsi eestvedamisel anti välja 
2014. aasta kalender. Kalendri 
muudavad eripäraseks Audrus 
paiknevate hoonete lühikesed 
ajaloolised kirjeldused ning 
rohked fotod. Kalendri eesmärk 

on talletada Audru ajalugu ning 
tutvustada inimestele meie ko-
dulugu. Kalendrit on võimalik 
endale soetada Audru muuseu-
mist selle lahtiolekuaegadel. 
Kalender maksab 5 eurot. (KH)

Audru TeeNiNduSKeSKuS 
on avatud:

Audru vALLAMAJA
E, T, K  8–12, 12.30–16.30
N  8–12, 12.30–18.00
R  8–12, 12.30–15.00

PoSTKoNTor
E–T  10–18
K–R  9–14
L, P  suletud

Mika Keränen Audru valla õpilastega kohtumas
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vallavalitsuse istungitel

vallavolikogu istungilVALLAVANEMA VEERG
Audru valla koosseisus on nüüd ka 

üks alev
Peale oktoobrikuus toimunud kohalike omavalitsuste valimiste 
valimistulemuste välja kuulutamist ja vallavolikogu poolt val-
lavalitsuse kinnitamist, on Lavassaare alev juriidiliselt nüüd 
Audru valla osa. Audru valla koosseisus on nüüd 25 küla, üks 
alevik (Audru) ja üks alev (Lavassaare) ning rahvastikuregistri 
andmetele tuginedes on valla rahvaarvuks 5923 inimest. 

Seekord valisid Audru ja Lavassaare elanikud ühist volikogu 
koos esimest korda. Kui valimiste eel võis näha ohumärke, et 
kas Lavassaare elanikud saavad oma esindaja ühiselt valitavasse 
volikokku, siis valimiste järgselt võib öelda, et kartused olid 
asjatud. Tänase Audru Vallavolikogu liikmed on Merle Lillak, 
kes on alaline Lavassaare elanik ja Rita Kurgu, kes on vaata-
mata elukoha muutusele siiski väga tihedalt sealse piirkonna 
asjadega kursis. Samuti omab lavassaarlaste probleemidest head 
ülevaadet volikokku valitud piirkonna perearst Ülle Runnel.

Mida toob Lavassaarega liitumine kaasa Audru vallaela-
nikele nende igapäevaelu korralduses? Kui vaadata Audru 
poole pealt, siis oluliselt mitte midagi. Suurim muutus on 
tõenäoliselt hommikul kell 7.00 Pärnust väljuva liinibussi 
marsruudimuudatus. Buss, mis enne sõitis marsruudil Pär-
nu-Sangamäe-Jõõpre-Audru-Pärnu, teeb nüüd „haagi sisse“ 
ka Lavassaarde, et sealsed õpilased pääseksid mugavamalt 
Jõõpre kooli või elanikud Audru vallamajja asju ajama. See 
liinimuudatus võimaldab Jõõpre koolis järgmisest õppevee-
randist alates alustada koolitunde 7.45 asemel kell 8.00 ehk 
koolitundide varase alguse jaoks ei ole vaja enam taotleda 
Haridusministeeriumi eriluba.

Küll toob liitumine kaasa muudatusi Lavassaares. Nagu 
liitumislepingus on sätestatud, leiab endise Lavassaare valla-
valitsuse ruumidest kuni selle aasta lõpuni kõik senised valla-
töötajaid v.a. vallavanem. Need töötajad abistavad kohalikke 
elanikke oma pädevuse piires probleemide lahendamisel või 
suunavad abivajajad vastava ametniku juurde Audru vallamajja 
Pärna allee 7 Audru alevikus. Peale aastavahetust jätkab Lavas-
saares tööd sotsiaaltööspetsialist Sirli Sabiin aadressil Võidu 
2 (endise õmblustoa ruumides). Lisaks sotsiaaltöövaldkonna 
küsimuste lahendamisele on Sirli ka ühenduslüliks Lavassaare 
elanikele Audru alevikus asetseva vallamajaga. Tema käest 
saab infot, näiteks – kelle juures ja mis telefonil oma problee-
me vallaametnikega lahendada. Juhul, kui tuleb korraldada 
mingit vallatoimingut, mille tarvis kohalikul elanikul ei ole 
võimalik mitte kuidagi vallamajja tulla, korraldab Sirli Sabiin 
ka vastava ametniku visiidi Lavassaarde. Sirli Sabiini tööaeg 
ja telefoninumber on samad, mis olid ka Lavassare vallamajas 
töötades. Tema vastuvõtuajad (s.t. ajad, millal ta on kindlalt oma 
tööruumides) avaldame täpsemalt järgnevates vallalehtedes.

  Siim Suursild
Vallavanem

31. oktoobril
1. Audru Vallavolikogu esi-

meheks valiti Jaanus Põldmaa ja 
aseesimeheks Mati Sutt.

2. Audru Vallavalitsus ja La-
vassaare Vallavalitsus esitasid 
volikogule lahkumispalve, kuid 
jätkavad kohustuste täitmist kuni 
uue vallavalitsuse ametisse kin-
nitamiseni.

07. novembril
1. Audru vallavanemaks valiti 

Siim Suursild.
2. Vallavanema ettepanekul 

kinnitati 4-liikmeline vallavalit-
suse koosseis: vallavanem Siim 
Suursild ja vallavalitsuse liikmed: 
Priit Annus, Ülle Kaljumäe ja Peep 
Tarre.

3. Moodustati neli vallavoliko-
gu alatist komisjoni, määrati nende 

töövaldkonnad, valiti esimehed, 
aseesimehed ja kinnitati liikmed: 

majandus- ja planeerimisko-
misjon: esimees Toomas Aaviste, 
aseesimees Toomas Rehe ja liik-
med Eino Ojandu, Jüri Makarov, 
Rita Kurgu, Marko Luhaoja ja 
Mercedes Merimaa; 

sotsiaalkomisjon: esimees Eino 
Ojandu, aseesimees Aili Elend ja 
liikmed Merle Tomson, Raivo 
Loorits, Merle Lillak, Ülle Run-
nel ja Katrin Zagorski;

hariduskomisjon: esimees Mati 
Sutt, aseesimees Jekaterina Kuru, 
liikmed Inda Orissaar, Aili Elend, 
Marge Tuul, Kai Oraste ja Karmo 
Näkk; 

kultuuri-, spordi- ja noorsoo-
töökomisjon: esimees Kai Oras-
te, aseesimees Ado Kirsi, liikmed 
Marge Tuul, Merle Lillak, Õie 

Killing, Kaie Seger ja Anu Kurm.
4. Moodustati 5-liikmeline re-

visjonikomisjon koosseisus: esi-
mees Toomas Rehe, aseesimees 
Toomas Aaviste ja liikmed Ülle 
Runnel, Mati Sutt ja Karmo Näkk.

5. Võeti vastu määrus ”Valla-
vanemale makstava tasu ja hüvi-
tiste suurus ja maksmise kord”.

14. novembril
1. Võeti vastu Audru valla 

2013. aasta 3. lisaeelarve.
2. Kehtestati määrused „Audru 

Vallavalitsuse struktuuri ja  teenis-
tuskohtade koosseis, ametnikele 
esitatavad nõuded ja palgajuhend“ 
ja „Audru Vallavalitsuse hallata-
vad asutused, struktuur, töötajate 
koosseisud ja töötasustamine“.

3. Audru valla esindajateks 
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 

üldkogusse delegeeriti volikogu 
esimees Jaanus Põldmaa ja valla-
vanem Siim Suursild ning asendus-
liikmeteks volikogu aseesimees 
Mati Sutt ja abivallavanem Priit 
Annus.

4. Volikogu esindajateks valla 
haridusasutuste hoolekogudesse 
delegeeriti:

Aili Elend – Lindi Laste-
aed-Algkool; Jaanus Põldmaa – 
Aruvälja Lasteaed-Algkool; Kai 
Oraste – Jõõpre Kool, Jekaterina 
Kuru – Audru Kool, Mati Sutt – 
Lavassaare Lasteaed-Algkool ja 
Marge Tuul – Audru Lasteaed.

5. Anti nõusolek 19.05.2010 sõl-
mitud hoonestusõiguse seadmise 
lepingu muutmiseks.

6. Tunnistati kehtetuks voliko-
gu otsused seoses vajaduse äralan-
gemisega.

17. oktoobril
1. Anti kasutusluba Kihlepa 

külas Männiku kinnistu ja Lem-
metsa külas Lagre II kinnistu AQ 
Lasertool OÜ elektriliitumise 
ehitamisele.

2. Kinnitati Marksa küla Purje 
ühistu 8 elektrivõrguga liitumise 
projekteerimise lähtetingimused.

3. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägist maksti raske või sügava 
puudega laste ja nende peredega 
seotud sotsiaalteenuste osuta-
miseks ja arendamiseks toetust 
kokku 128,54 eurot.

4. Võeti vastu Lindi külas Tee-
ääre kinnistu detailplaneering.

5. Liu külas asuvale munit-
sipaalomandisse taotletavale 
Pumpla maaüksusele määrati 
teenindusmaa 278 m², sihtots-
tarve 100% tootmismaa.

6. Tunnistati kehtetuks Audru 
Vallavalitsuse 31. mai 2004 kor-
ralduse nr 194 „Detailplaneeringu 
algatamine Malda külas Mardi 
maaüksusel“.

7. Muudeti Valgeranna käm-
pingu katastriüksuse sihtotstar-
vet, 100 % ärimaa.

8. Nõustuti Soeva külas asuva 
Vahemetsa katastriüksuse jaga-
misega Vahemetsa katastriük-
suseks, maatulundusmaa 100% 
ja Vahemetsa-Raba katastriük-
suseks, kaitsealune maa 100%.

9. Nõustuti Ridalepa külas 
asuva kartulihoidla teenindami-
seks vajaliku maa (8034 m² ) riigi 
omandisse jätmisega ning riigi-
maale hoonestusõiguse seadmi-
sega eelnimetatud maale hoone 
omaniku kasuks.

10. Kinnitati vallavara müügi 
avaliku kirjaliku enampakkumise 
teade.

24. oktoobril
1. Anti kasutusluba Audru ale-

vikus Põldeotsa teel EMT mobii-
limasti sidevarustuse rajamisele.

2. Anti ehitusluba Põhara 
külas Põhata AJ fiider F1 rikete 
vähendamiseks.

3. Anti kirjalik nõusolek Põha-
ra külas Jenseni kinnistul elamu 
ja garaaži püstitamiseks.

4. Otsustati kiita heaks vee-
projektide aruanded ja maksta 
välja toetuslepingus märgitud 
summa. 

5. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägist maksti raske või sügava 
puudega laste ja nende peredega 
seotud sotsiaalteenuste osutami-
seks ja arendamiseks toetust 65 
eurot. 

6. Otsustati algatada avatud 
menetlusega lihthange „Audru 
valla kohalike teede talvine hool-
dus 2013-2016“.

7. Otsustati välja maksta ok-
toobrikuu toimetulekutoetus 
summas 3395,18 eurot,  sealhul-
gas toimetulekutoetuse ülejäägi 
arvelt 1216,48 eurot.

8. Otsustati välja maksta va-
jaduspõhist peretoetust summas 
163,03 eurot.

9. Lumelükkamismasinatele 
GPS positsioneerimissüsteemi 
paigaldus otsustati tellida Navi-
rec/GSMvalve OÜ`lt.

31. oktoobril
1. Anti kirjalik nõusolek Põl-

deotsa külas Põldeotsa tee 7 kuuri 
püstitamiseks.

2. Anti kasutusluba Papsaare 
külas Kasteheina tee 3 ühepe-
reelamu püstitamisele ja Papsaare 
külas Nopri kinnistul gaasitankla 
mahuti paigaldamisele.

3. Kinnitati Audru alevikus 
Luige tee juurdepääsutee piken-
duse projekteerimise lähtetingi-
mused. 

4. Otsustati seada Elektrilevi 

OÜ kasuks sundvaldus Jõõpre 
külas Kullerkupu kinnistul elekt-
rimaakaabelliini ehitamiseks ava-
likes huvides.

5. Tunnistati kehtetuks Audru 
Vallavalitsuse 26.09.2013 korral-
dus nr 417 „Jõõpre Vanurite Ko-
dusse paigutamine“.

6. Otsustati algatada piiratud 
hankemenetlusega vallahange  
„Audru valla objektidel valve-
seadmete, ATS-i ja evakuatsioo-
nivalgustuse hooldaja leidmine 
2014-2016“.

7. Algatati vallahange „Aud-
ru valla objektide tehnilise valve 
infoedastusteenus 2014-2016“.

8. Algatati avatud menetlusega 
lihthange „Audru valla kohalike 
teede talvine hooldus 2013-2015“.

7. novembril
1. Väljastati ehitusluba Aud-

ru alevikus Käreda tee 10 elamu 
püstitamiseks, Jõõpre külas Tam-
mesilla AJ fiider F1 pingeparan-
duse ehitamiseks ja Papsaare kü-
las Nurme tee 13a tootmishoone 
püstitamiseks.

2. Anti kirjalik nõusolek Aud-
ru alevikus Aia tn 3 kuuri püsti-
tamiseks.

3. Algatati avatud menetlusega 
lihthange „Kihlepa küla joogivee 
kvaliteedi nõuetele vastavusse 
viimine“.

4. Lindi Lasteaed-Algkooli 
saali rendihinnaks kinnitati 25 
eurot/tund v.a avalike ürituste 
korraldamiseks ja avalike tee-
nuste osutamiseks.

8. novembril 
1. Otsustati eelnõude esitami-

ne volikogu istungile.

14. novembril
1. Tunnistati kehtetuks Audru 

Vallavalitsuse 13.06.2013 korral-
dus nr 299 „Ehitusloa andmine“.

2. Kinnitati Papsaare külas 
Papsaare masti kinnistu 0,4 kV 
elektrimaakaabli ja liitumiskilbi 
projekteerimise lähtetingimused.

3. Anti ehitusluba Liu külas 
asuva pumbamaja ja veetrassi re-
konstrueerimiseks, Lindi külas 
Annikaevu kinnistul asuva puur-
kaev-pumbamaja rekonstrueeri-
miseks ning Lemmetsa külas Kuti 
kinnistul lehtla püstitamiseks.

4. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägist maksti raske või sügava 
puudega laste ja nende peredega 
seotud sotsiaalteenuste osuta-
miseks ja arendamiseks toetust 
kokku 216,94 eurot.

5. Peatati peretoetuse maksmi-
ne lapse emale ja jätkati maksmist 
kasuvanemale.

6. Otsustati eestkostetava vara 
kasutamine.

7. Kinnitati projektitoetuste 
komisjon koosseisus: esimees 
Peep Tarre, sekretär Marju Too-
va, liikmed Mati Sutt, Kai Oras-
te, Ado Kirsi, Marge Tuul, Merle 
Lillak, Õie Killing, Kaie Seger ja 
Anu Kurm.

8. Otsustati jätta rahuldamata 
hajaasustuse programmi esitatud 
2 taotlust, kuna kinnistud, millele 
toetust taotleti, ei asu hajaasus-
tuses.

9. Kinnitati hajaasustuse prog-
rammist rahastatavad projektid.

10. Kinnitati avatud menet-
lusega lihthanke „Audru valla 
kohalike teede talvine hooldus 
2013-2015“ edukamad pakkujad 
piirkonniti.

11. Seoses lapse üheaastaseks 
saamisega maksti toetust 7 lapse 
vanemale à 128 eurot ja lapse ka-
heaastaseks saamisega à 64 eurot 
6-le vanemale.

valminud on mereplaneeringu  
esimene eskiislahendus

Valminud on Pärnu maakonna-
ga piirneva mereala planeeringu 
esimene eskiislahendus aastani 
2030. Planeeringumaterjalidega 
on kõigil võimalik tutvuda alates 
19.11.2013 planeeringuportaalis 
http://parnumeri.hendrikson.
ee/. Avalikud arutelud toimuvad 
5.12.2013 kell 10.30 Tahkuranna 
vallamajas (Uulu küla, Tahku-
ranna vald) ning kell 15.00 Maria 
talus, Tõstamaa vallas. 6.12.2013 

toimub avalik arutelu Pärnu Kesk-
raamatukogus (Akadeemia tn 3, 
Pärnu) kell 13.00. Ettepanekuid, 
vastuväiteid ja küsimusi saab pla-
neeringulahenduse kohta esitada 
kirjalikult hiljemalt 27.11.2013 
Pärnu Maavalitsusele (Akadeemia 
tn 2, 80010, Pärnu, mv@mv.parnu.
ee).  Täiendav info Pärnu Maava-
litsusest planeeringunõunik Raine 
Viitas, tel 4479762, raine.viitas@
mv.parnu.ee

Keskkonnaameti avalik väljapanek
Keskkonnaamet teatab Soomra IV 
liivakarjääri maavara kaevanda-
misloa taotluse keskkonnamõju  
hindamise (KMH) programmi 
avalikust väljapanekust ja avaliku 
arutelu toimumisest. Soomra IV 
liivakarjääri maavara kaevanda-
misloa taotluse KMH programmi 
eelnõuga saab tööpäeviti tutvuda 
Keskkonnaameti Pärnu kontoris 
ja Keskkonnaameti veebilehel 

www.keskkonnaamet.ee. KMH 
programmi kohta saab Kesk-
konnaametile esitada kirjalik-
ke ettepanekuid, vastuväiteid 
ja küsimusi ajavahemikus 27. 
november kuni 12. detsember 
2013. KMH programmi avalik 
arutelu toimub 12. detsembril 
2013 kell 15.00 Audru vallama-
ja saalis (Pärna allee 7, Audru 
alevik).

Jõulukommid lastele
Jõulupühadeks saavad kommi-
pakid pereregistri järgi Audru 
vallas elavad eelkooliealised 
lapsed, valla koolide õpilased 
ja pereregistri järgi vallas elavad 
väljaspool valda õppivad 1.–9. 
klasside õpilased. 

Kommipakid antakse üle koo-
lides, lasteaedades, Audru Kultuu-
rikeskuses ja Kihlepas Neitsiraba 
Külastuskeskuses toimuvatel jõu-
lupidudel.

Jõulupeod toimuvad:
Audru Koolis 
Kolmapäeval, 18. detsembril 

kell 18.00 (algklasside jõulupidu)
Neljapäeval, 19. detsembril kell 

18.00 (põhikooli jõulupidu)
Jõõpre Lasteaias
Kolmapäeval, 18. detsembril 

kell 16.00. Peole oodatakse lisaks 
lasteaia lastele ka Jõõpre, Oara, 
Ridalepa ja Saari külades elavaid 
lasteaedades mittekäivaid lapsi.

Lavassaare Lasteaed-Alg-
koolis

Neljapäeval, 19. detsembril, 
kell 16.00. Peole oodatakse laste-

aialapsi ja lasteaias mittekäivaid 
lapsi, kell 18.00 oodatakse peole 
kooliõpilasi.

Lavassaare lapsed, kes õpivad 
väljaspool valda asuvates koolides, 
saavad kommipakid kätte Pärna 
4, endise vallamaja ruumidest. 
Jõõpre koolis õppivad Lavassaare 
lapsed saavad kommipakid kooli 
jõulupeol kell 18.00 Jõõpre Rah-
vamajas.

Aruvälja Lasteaed-Algkoolis
Lasteaedades mittekäivad 

lapsed Ahaste, Aruvälja, Soeva, 
Kärbu ja Põhara külades saavad 
kommipakid kätte Aruvälja Laste-
aed-Algkoolis toimuval jõulupeol 
reedel, 20. detsembril kell 16.30.

Aruvälja piirkonna külades 
elavad väljaspool valda õppivad 
1.–9. klasside õpilased saavad 
kommipakid reedel, 21. detsembril 
algusega kell 17.00 Aruvälja rah-
vamajas toimuval Jõuludiskol.

Jõõpre Koolis
Jõõpre piirkonna külades ela-

vad väljaspool valda õppivad 1.– 9. 
klasside õpilased saavad kommi-
pakid kätte Jõõpre rahvamajas 

toimuval Jõõpre Kooli jõulupeol 
neljapäeval, 19. detsembril kell 
18.00.

Lindi Lasteaed-Algkoolis
Jõulupidu toimub neljapäeval, 

19. detsembril kell 16.00 Lindi 
rahvamajas. Peole on oodatud 
ka Lindi, Liu, Marksa, Kabriste, 
Kõima ja Saulepa külades elavad 
valla lasteaedades mittekäivad ja 
piirkonnas elavad väljaspool valda 
õppivad 1.–9. klasside õpilased. 
Tore on, kui viimatinimetatud 
laste vanemad annavad laste peol 
osalemisest teada telefonil 446 
7733 või lindiakool@gmail.com

Audru Kultuurikeskuses
Reedel, 27. detsembril kell 

11.00. Peole oodatakse valla las-
teaedades mittekäivaid ja väljas-
pool valda 1.–9. klassides õppi-
vaid Audru vallas elavaid lapsi, 
Audru aleviku, Lemmetsa, Põl-
deotsa, Malda, Liiva, Papsaare ja 
Valgeranna külades elavaid valla 
lasteaedades mittekäivaid lapsi ja 
väljaspool valda 1.–9. klassides 
õppivaid lapsi.

Kihlepas, Neitsiraba külas-
tuskeskuses

Reedel, 27. detsembril kell 
14.00. Peole oodatakse valla laste-
aedades mittekäivaid ja väljaspool 
valda 1.–9. klassides õppivaid Kih-
lepa, Eassalu, Soomra ja Tuuraste 
külades elavaid lapsi.

Lapsed, kes erinevatel põh-
justel ei saa väljakuulutatud ajal 
jõulupeole tulla, saavad

kommipakid kätte ülalmärgi-
tud koolidest ja lasteaedadest.

Audru Kultuurikeskusesse 
kutsutud lapsed, kes väljakuulu-
tatud kuupäeval ei saa jõulupeole 
kommipakkidele järele tulla, saa-
vad kommipakid kätte vallamajast 
vallamaja lahtioleku aegadel.

Ilusat saabuvat advendiaega!
Peep Tarre 

humanitaarnõunik 
tel. 447 5270

eakate pidu Lavassaares
Kolmapäeval, 11. detsembril al-
gusega kell 12.00 toimub Lavas-
saare rahvamajas Audru valla ea-
kate aastalõpupidu. Peo korraldab 
Lavassaare Külaselts koos Audru 
Vallavalitsusega. Eeskava, jõulul-
õuna. Palume jälgida lisainfot. Pi-
let maksab 1 euro.

Pileteid saab osta Audru, Aru-
välja, Jõõpre, Lavassaare ja Lindi 
raamatukogudest, koduhooldus-
töötajatelt ja vallamajas sekretär-
registripidajalt.

Selleks, et pidu ilusasti korda 
läheks, palume kõigil peole tulla 
soovijatel osta pilet ja registreerida 
samas end hiljemalt reedeks 6. 

detsembriks kella 15.00-ks.
Buss väljub vanaõue bussi-

peatusest kell 11.00, Papsaarest 
Kahva tänavalt vikerkaare las-
teaia parklast kell 11.00 ning Liu 
ja Kavaru küla piirilt kell 11.00.

Peopiletite müüjad teatavad ka 
kellaaja ja koha, kust peolesõitja 
saab bussi siseneda. 

Info: Evi Rubin, tel 5331 4549; 
Helve Samarina, tel 514 7773; 
Marge Massa, tel 5452 6833; Sir-
li Sabiin, Lavassaare Pärna 4, tel 
53446718; Marju Toova, Audru 
Kultuurikeskus, tel 5538832 või 
Peep Tarre, humanitaarnõunik, 
tel 447 5270.
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Ajaratta lood

Novembrikuu – hingede aeg
Hingede aeg on looduses hämar 
ja salapärane...

Meie ümber on mõistatuslik-
ke nähtusi, milledele on leitud 
lahendusi, aga ka neid, mis on 
jäänudki mõistatuseks. Paljud 
tavad ja kombed ulatuvad kau-
gesse minevikku ja mõnedele 
neist on leitud ka tekke põhjus. 
Üks müstiline aine on olnud 
sool, sest ta lahustub vees ja 
ilmub pärast vee aurumist taas 
nähtavale. Soolaga on seotud 
palju tegevusi, uskumisi ja 

kombeid. Sool on elutähtis aine, 
millele on leitud tuhandeid ka-
sutusvõimalusi – konserveeri-
mine, ravimine, puhastamine 
jne jne. Muinasegiptlased hin-
dasid soola kõrgelt, kasutades 
seda laipade mumifitseerimisel. 
Roomlased maksid töötajatele 
soolaraha (salarium), sellest 
nimetusest tuleneb ka inglise-
keelne sõna „salary" (töötasu). 
Rahvapärimuse järgi toob sool 
jõukust, mistõttu seda kingitak-
se näiteks uude kodusse kolimise 

puhul. Usutakse, et sool kaitseb 
nõiavõimu ja kurja silma eest. 
Soola mahapillamist peetakse 
väga halvaks endeks. Põhjendu-
seks võib olla see, et soola kui 
väärtuslikku ainet ei tohi raisa-
ta. Rahva uskumuse järgi käivad 
pahatahtlikud vaimud inimese 
vasaku õla taga, selle vastu ai-
tab näputäie soola viskamine (ka 
sülitamine) üle vasaku õla. Va-
nas Jaapani teatris puistati enne 
etendust lavale soola, et peletada 
eemale kurje jõude. 

Ka Eestis on sool elatusva-
hendina tähtsat osa etendanud. 
Sõdade ajal oli Eestis sool väga 
kallis ja raskesti kättesaadav 
aine. Randlased tõid seda vä-
lisriikidest salakaubana ning 
müüsid suure vaheltkasuga 
maha, juhul, kui piirivalve neid 
enne kätte ei saanud. Soola pä-
rast riskiti isegi eluga.

Helgi roots
Audru muuseum

Sellel aastal pälvis 
Lindi pii rkonna 
Aasta isa tiitli Erki 
Tart. Erki on isaks 
kolmele vahvale 
tüdrukule. Sära 
tütarde silmis on 
märk sellest, et 
Erki on teinud õi-
ged valikud. Ometi 
ei suuda ka kõige 
tugevam isa kolme 
lapse kasvatamisega 
üksi hakkama saa-
da. Erkil on olnud 
õnne, et tema kõr-
val on naine, kes 
on kindlameelne, 
kannatlik ja vastu-
tustundlik, aidates 
hakkama saada ka 
kõige keerulisemate 
elu keerdkäikudega. 
Aitäh Teile Erki ja 
Keiu, et olete võtnud 
oma ülesandeks ja kohustuseks kasvatada kolme last, pakkudes 
neile hoolt, armastust ja kindlustunnet, mida suudab pakkuda 
vaid tõeliselt tugev perekond.

ulla orgusaar
Lindi LAAK direktor

Aruvälja arutlusi
Novembrikuu on talvekuu ja 
hingedekuu. Talv ennast meile 
küll veel näidanud pole, aga to-
redaid hetki ja vahvaid toime-
tamisi on meie maja uude õp-
peaastasse jagunud küllaga. Ja 
meil toimetatakse ikka hoole ja 
armastusega. Esimesel korrusel 
põrisevad ja sumisevad väikesed 
„lepatriinud“ ning usinad „me-
silased“. Kooliperre lisandus 
sügisest ka kolm särasilmset 
tüdrukutirtsu. Lisaks lastele 
on meie maja pere suurenenud 
toredate lastevanemate näol, kes 
aktiivselt asunud meie tegemisi 
nõu ja jõuga toetama. Ka Hoole-
kogu toimetab kindlalt ja on oma 
tegemistes meile toeks.

Õppeprotsessi terviklikkus 
ja kvaliteet kodulähedases las-
teaed-algkoolis on meie priori-
teediks. Püüame selleks luua 
parima keskkonna ja toetada 
iga lapse arengut parimal viisil. 
Seda saab teha vaid üheskoos – 

kool ja kodu sammumas ühte 
rada. Suur rõõm on, et meil on 
olemas palju toetajaid-abistajaid. 
Aruvälja kooli esimesse klassi 
tulijatele kinkis OÜ Põhara 
Agro Apollo 50 € kinkekaardi 
vajalike koolitarvete ostmiseks. 
Ka Audru valla koolitoetus oli 
kooliteed alustavatele lastele 
suureks abiks. 

Meie maja sahver on sellel 
aastal saanud täiendust mitmete 
lastevanemate aiasaadustest-an-
netustest (Marju Laagus, Linda 
Kodar, Aili Moppel, Reelika 
Rüütli ja Karin Alamaa). Lapse-
vanem Ly Itter oli abiks köögis. 
Aitäh teile kõigile! Üheskoos 
laste ja lastevanematega sai 
tehtud 120 liitrit õunamahla, 
mis meie armsa kokatädi Veera 
eestvõtmisel sai hoidistatud.

Lausa imeline on, et ühte 
väiksesse majja mahub nii pal-
ju. Palju häid mõtteid ja inimesi. 
Üheskoos sai veedetud soe ja sü-

damlik isadepäev. Tore, et pal-
jud isad, vanaisad ja onud said 
mahti kokku tulla ja olla koos 
meiega. Sellest õppeaastast on 
meiega liitunud ka Teet Killing. 
Tema juhtimisel ning toel saavad 
väiksemad ja suuremad susside 

sahinal tantsusammud seatud. 
Võib julgelt öelda, et rahvatant-
supisik on meid kõiki nakatanud.

Kui teed, tee südamega!
ruth Kalde

Õpetaja

Tulekul on väike draamafestival
Just sellist nime kannab 2014. aastal 14. märtsil toimuv lühinäiden-
dite päev. Festival toimub Lindi Lasteaed-Algkoolis ja on mõeldud 
Audru valla koolide 1.-4. klassidele. Idee päris oma festival luua 
sündis seoses märtsis peetava üleriigilise teatrikuuga. Lindi koo-
lis oleme mitmed aastad pühendanud ühe päeva lühinäidendite 
vaatamisele ja esitamisele, mida iga klass ja rühm on eelnevalt 
harjutanud. Samuti annab draamafestival võimaluse tulla naaber-
koolide lastel Lindi kooliga tutvuma ja nautida koostegutsemise 
rõõmu. Tänapäeva koolide õpetamise suund liigub üha enam 
lapsest lähtuva ning integreeritud õppe suunas. Draamaõpetus on 
üks parimaid viise ainevaldkondi lõimida. Samuti arenevad läbi 
draamaõpetuse nii lastel kui ka täiskasvanutel intellektuaalsed, 
füüsilised ja emotsionaalsed oskused. Draamaõpetuse seisuko-
halt tähendab õppimine alati koosõppimist, mis arendab tohutult 
meeskonnatöö oskust.

Meie väikesel draamafestivalil ei ole kindlasti mitte ühtegi 
kaotajat. Iga noor näitleja annab endast parima ja selle eest väärib 
ta vaid tunnustust. Samavõrra või rohkemgi veel on tunnustu-
se ära teeninud need vaprad õpetajad, kellel on tahtmist oma 
kasvandikke õrnal käel teatri muinasjutumaailma juhatada. 
Projekti käigus õpivad lapsed selgeks ja etendavad lühinäidendi 
(15-20 min) vabalt valitud teemal ja žanris (komöödia, muusikal, 
draama jne).

• iga kool esitab festivalile ühe dramatiseeringu (koolisiseselt 
parima väljavalimine on kooli enda otsustada);

• õpilased kujundavad reklaamplakati oma näidendi kohta ja 
saadavad edastamiseks Lindi kooli (plakat võib olla digi-
taalne või käsitsi valmistatud);

•	 draamafestival toimub Lindi koolis 14.03.2014 kell 9.30-
12.00;

• kõik teatritrupid ja juhendajad saavad äramärgitud (grand 
prix, parim poiss ja tüdruk, kostüümid, stsenaarium, mees-
konnatöö jne). 

Projekti lõppedes valmivad DVD-d kõikide esitatud näiden-
ditega. DVD-d saavad kõik esindatud koolid.

Teatrifestivalile on oodatud ka pealtvaatajad.
Lisainfo ja registreerimine festivalile (kuni 01.03.2014)  

lindiakool@gmail.com 
ulla orgusaar

Lindi Lastaed-Algkooli direktor 

Loodusvägedega tutvumas
Käesoleval õppeaastal toimus 
Audru Koolis taas keskkon-
nateadlikkuse projekt "Eesti 
pinnavormid ja neid kujunda-
vad tegurid", mida toetas SA 
Keskkonnainvesteeringute 
Keskus. Seekord käisid 4.-5. 
klasside õpilased ühiselt uu-
distamas Jääaja Keskust  Äksis 
Tartumaal. Õppekäigu jooksul 
tutvuti muuseumi ekspositsioo-
nidega ja õpilased tegid läbi 
koolitusprogrammi „Jääaeg 
ja jää meie ajas“. Selle käigus 
õpiti tundma, kuidas tekib 
liustikujää, kaugele see ulatus 
jääajal ja mida on sellest pe-
rioodist teada. Kõige suuremat 
elevust tekitasid õpilaste seas 
loomade topised. Lisaks tutvu-
misele Jääaja keskusega külas-
tati ka Soomepoiste tuba-muu-
seumi. 6.-7. klasside õpilastele  
toimus mitmekesine programm 
Harjumaal. Külastati Kostivere 
karstiala, kus on näha põnevaid 
pinnavorme – karstiseeni, mille 

otsa sai ka ronida. Lisaks vaa-
dati üle ka Jägala juga ja selle 
mõju pinnasele ning Linna-
mäe Hüdroelektrijaam. 8.-9. 
klasside õpilased külastasid 
Kohtla-Nõmme kaevandus-
park-muuseumi, kus tutvustati 
Eesti kõige olulisemat maava-
ra – põlevkivi, selle kaevanda-
mise mõju keskkonnale ning 
kõige põnevam oli õpilastele 
loomulikult kaevurite igapäe-
vaeluga tutvumine ja kaevuri-
lõuna maa all.

Lisaks väljasõitudele toimus 
koolis ka loodusfotode kon-
kurss, mille raames avati loo-
dusfotode näitus ja auhinnati 
parimaid. Õppekäikudel teada 
saadust valmisid stendid ja õpi-
lastel, kellel tekkis suurem huvi 
loodusvägede vastu, on võima-
lus iseseisvalt vastuseid otsida 
uutest loodusraamatutest.

Karin Sikkal
Projektijuht

igal lapsel on õigus olla kaitstud, tugev ja vaba
28. ja 29. oktoobril osales Aud-
ru Kool rahvusvahelise väär-
kohtlemise ennetusprogrammis 
CAP (Child Assault Preven-
tion). Kahe päeva jooksul said 
1.-6. klassi õpilased, lapsevane-
mad ja koolipersonal teadmisi 
sellest, kuidas erinevates ohu-
olukordades käituda ning kelle 
poole abi saamiseks pöörduda. 
Projekti rahastas Sotsiaalmi-
nisteerium (HMN) ja kohalik 
omavalitsus.

Mis on CAP ja kellele see 
mõeldud on? 

CAP (Child Assault Pre-
vention) on Ameerikast alguse 
saanud rahvusvaheline laste 
väärkohtlemise ennetuskooli-
tus, mis koosneb rollimängudega 
õpikodadest lastele vanuses 6-12 
aastat (0.-6.kl) ning temaatilis-
test loengutest täiskasvanutele 
(koolipersonal ja lapsevanemad). 
CAP programmi eesmärgiks on 
vähendada laste haavatavust ja 
ennetada nende ohvriks sattu-
mist; kaasata täiskasvanud laste 
kaitsmise töösse ja õpetada neid 
abivajavat last märkama, õiges-
ti reageerima ja lapse heaks abi 
otsima. 

Millised lapsed võivad sat-
tuda ohvri, kiusatava rolli pä-
riselus?

Põhimõtteliselt võib iga laps 
sattuda kiusatavaks, kui koolis 
või klassis on keegi, kes teisi 
kiusata tahab. Kindlasti on vale 
arvamus, et ohver on ise süüdi, 
et teised teda kiusavad (nt haiseb, 
on teistest rumalam, targem, pi-
kem, paksem, jne) või et ohver 
ise provotseerib kiusajat. Loo-
mulikult on kergem kiusata haa-
vatavamat ja ebakindlamat last, 
kes ei julge või ei oska enese eest 
seista ning ei lähe abi küsima. 
Kui laps on teiste poolt tõrjutud, 
siis on ka suurem tõenäosus, et 
selline laps jäetakse kaaslaste 
poolt abita, kuigi märgatakse, 
et teda kiusatakse. Nii ohver kui 
kiusaja vajavad mõlemad abi ja 
kiiret sekkumist olukorra lõpe-
tamiseks. 

võrreldes teiste riikidega on 
eestis liiga palju laste depres-
siooni ja laste suitsiide. Miks 
ohver ei otsi abi õigel ajal?

Igasugune vägivald muudab 
inimese jõuetuks, alandatuks ja 
abituks. Need tunded takistavad 
meid sageli abi otsimast. Vahel 

võib ohvrile ka tunduda, et polegi 
kedagi, kellelt abi otsida. Siinko-
hal on väga oluline märkida, et 
uuringud on tõestanud, et kooli-
des, kus on tööl tugispetsialistid 
(sotsiaalpedagoog, psühholoog), 
on laste väärkohtlemist paremini 
märgatud ja sellele õigeaegselt 
reageeritud ning lapsed on  saa-
nud rohkem abi kui koolides, 
kus need spetsialistid puuduvad. 
Audru Koolis viib sotsiaalpe-
dagoog Sirje Järvet läbi TORE-
ringi lastele, mis on ka üks osa 
ennetustööst ja kooli õhkkonna 
sõbralikuks ja hoolivaks muut-
misest. 

Kas kiusajat peaks ka kui-
dagi aitama?

Kindlasti. Vägivaldne, agres-
siivne käitumine näitab, et laps 
on sisimas väga õnnetu, vihane 
ja vajab abi. Ükski õnnelik ja 
tasakaalukas laps ei kiusa teisi. 
Sageli on lapse ängi ja viha põh-
juseks vanemate lahutus, peretü-
lid, mingid mured, mida laps pole 
saanud kellegagi jagada. 

Mida saaksid lapsevanemad 
teha, et aidata oma lapsi – nii 
ohvreid kui kiusajaid?

Lapsevanematel on laste 

väärkohtlemise ennetuses väga 
oluline roll, mida me ka lasteva-
nemate koosolekul Audru Koolis 
rõhutasime. Kõige esimene asi 
on, et vanematel tuleb hoida oma 
lastega usalduslikku ja avameel-
set suhet, mis võimaldaks lapsel 
oma vanemaga kõigest rääkida. 
Tavaliselt pelgavad vanemad 
vestlusi seksi ja vägivalla tee-
mal. Kui laps tajub, et vanemal 
on nendest teemadest ebamugav 
rääkida ja parema meelega ta 
nendest ei räägiks, siis on lapsel 
väga raske sellisele vanemale 
oma väärkohtlemisest rääkida. 
Kui aga enda laps käitub teiste 
suhtes vägivaldselt või paha-
tahtlikult, oleks tark kurjusta-
mise asemel nö aeg maha võtta 
ja rahulikult lapselt uurida, mis 
teda vaevab. Kas mingi vanema 
käitumine või mingi pere olukord 
on tekitanud lapses pingeid, mil-
lega ta ei tule toime? Kindlasti 
vajab agressiivselt käituv laps, 
et talle õpetataks, kuidas oma 
negatiivsete emotsioonidega toi-
me tulla ilma teistele kannatusi 
põhjustamata. 

Agnes Pulk
CAP koolitaja

Kuna 27. oktoober oli rahvusva-
heline kaisukarupäev, siis käis 
Audru Lasteaia direktor Kati 
Kuru välja idee muuta üks meiegi 
lasteaiapäevadest kaisukaru päe-
vaks. Võtsime nõuks, et iga laps 
toob sellel päeval kaasa oma lem-
mikkaru ja me saame kõik saalis 
kokku ning mängime lastele ette 
mingi lühikese loo karudest.

Pea sai kohe tööle pandud ja 
läbi lapatud mitmed raamatud, 
kuni ette tuli Peeter Volkonski 
„Karukell ja kellakaru”. Lugu 
näis huvitav olevat. Jagasime 
omavahel ära osad: karumam-
mi – Ene Peterson; karud – Kati 
Kuru, Aili Rehe, Sirli Tamm; 
kellakägu – Marja-Liisa Kesküla 
ja jutustaja – Evi Vaher. Panime 
paika kuupäeva ja kellaaja ning 

Audru lasteaia pere kaisukarudega

Kaisukarupäev Audru Männituka ja vikerkaare lasteaias
hakkasime proove tegema – 
ega ei saanud ju mütsiga lööma 
minna. 

25. oktoobri hommikul võeti 
oma lemmikud kaasa ja suun-
duti saali. Istuti täiesti vaikselt, 
kuni uks lahti läks ja karupere 
sisse kõndis. Väikesed särasil-
mad uudistasid etteastet ja väi-
kesed käed hoidsid tugevalt oma 
karukest süles paigal. Pärast 
etendust oli nii vaikne, et oleks 
kuulnud nõela kukkumist. Ka-
rud katkestasid vaikuse – lapsed 
kutsuti koos lemmikutega tantsi-
ma, karu moodi kõndima. Peale 
seda tehti ühine pilt ja maiustati 
„Mesikäpa” kommidega.

evi vaher 
Audru Lasteaia  
muusikaõpetaja

Erki Tart perega

Lindi Aasta isa 2013 on  
erki Tart



Lk 4 Audru valla leht - November  2013

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

� TEATED �

KULTUURIKALENDER
1. detsember
 11.00 I advendi jumalateenistus Audru kirikus
 17.00 Advendiküünla süütamine Lindi Lasteaed-Algkoolis
7. detsember
 12.00 – 16.00 Sanga Seltsimajas perepäev “Jõulutaati 

oodates”
 11.00 – 15.00 Neitsiraba Külastuskeskus-Külamajas 

käsitöö näitusmüük. Palju sobilikku jõulukaupa päka-
pikkudele

8. detsember
 11.00 Advendihommik muusika ja sõnaga Audru Muu-

seumis, esineb vokaalansambel „Campanella“ Paidest 
Olaf Lääne juhatusel

11. detsember
 12.00 Audru valla eakate jõulupidu Lavassaare rahva-

majas. Pilet 1 euro.
14. detsember
 17.00 Kontsert „Vahtraõied – 20“. Naisansambli Vaht-

raõied ja Nõo meesansambli advendikontsert Audru 
kirikus

15. detsember
 11.00 III advendi jumalateenistus Audru kirikus
17. detsember
 18.00 Audru Kooli jõulukontsert Audru kirikus 
19. detsember
 19.00 Karl-Erik Taukar ja Peter Põder – akustiline kont-

sert Audru Kultuurikeskuses. Pilet eelmüügis Audru 
vallamajas 5 eurot, kohapeal 8 eurot. Pileteid piiratud 
koguses.

20. detsember 
 19.00 Kihlepas Neitsiraba Külastuskeskus-Külamajas 

JÕULUPIDU laudadega, hind 8 eur/inimene (soe söök, 
ansambel, jõulutöötoad) Eelregistreerimine 522 4812 
Koidu või 5668 8755 Marika

 15.00 Jõulufilmide filmiõhtu Audru Kultuurikeskuses. 
Üritus tasuta, avatud puhvet. Korraldaja Audru Noorte-
volikogu.

27. detsember
 20.00 Meeleolukas aastalõpupidu Aruvälja rahvamajas. 

Muusikat teevad Reet Linna ja Tõnu Raadik, avatud 
puhvet. Pilet eelmüügist kuni 23. detsembrini 3 eurot, 
peoõhtul 6 eurot

31. detsember
 20.00 Sanga Seltsimajas Vana-aasta ärasaatmise disco. 

Tasuta.

Õnnitleme
vastsündinuid!

revoN HerMANN 
03.10.2013 LeMMeTSA

eLiZABeTH roKK 
05.10.2013 Audru

HANNA KuLdMAA 
13.10.2013 LiivA

ANdre KiviLA 
13.10.2013 Audru

GreGor iLJiN 
24.10.2013 LeMMeTSA

MiA MArie MAriPuu 
23.10.2013 PÕHArA

eLiiSABeTH GuFF 
27.10.2013 PAPSAAre

Lootusrikas tagasivaade
Möödunud kuusse mahtus kaks 
silmapaistvalt toredat traditsioo-
nilist Audru valla spordiüritust: 
Sildade jooks ja Spordipühapäev 
Valgerannas. Mõlemal juhul 
osales arvestatav hulk spordi-
huvilisi, pikk rida sponsoreid ja 
ilmataat oma parimas tujus, mis 
tal novembrikuus üldse olla saab. 
Kõige rohkem aga tegid heameelt 
lapsed! Nii palju lastejooksust 
osavõtjaid pole Sildade jooksul 
kunagi enne nähtud. Tuli teha lau-
sa kaks jooksu – muidu poleks 
kohtunikud seda entusiastlikku 
hulka finišis lihtsalt vastu võtta 
suutnud. 

Lapsed olid rõõmsad, puna-
põsksed, ilmale vastavalt riides 
ja valdavalt koos vanematega. 
Kui lähtuda faktist, et tervis 
jaguneb füüsiliseks, vaimseks 
ja sotsiaalseks terviseks, siis 
tugevdatud said sel päeval need 
kõik. Tahes-tahtmata meenus vei-
di enne seda telerist nähtud klipp 
Tallinnas vastloodud kaupluse 
H&M avamisest –  varateismeli-
sed lapsukesed vinges sügistuules 
ja lausvihmas öö otsa kaupluse 

avamist ootamas... Ja seda kõike 
mõne kinkekaardi pärast. Tundus 
arusaamatu. Siinkohal peab tões-
ti möönma, et tugev tervis meie 
noortel ikka. Ja kas polnud see 
öine vahtkond ka muud moodi 
ohtlik? Ja kuidas vanemad neid 
üldse lubasid? Päris hea, et meie 
lastel selliseid ahvatlusi pole ja 
oma tervist tugevdatakse hoopis 
kodulähedasel jooksuvõistlusel. 
Ja premeeritud said siin kõik. 
Auhinnalaud oli mõlemal üri-
tusel tõesti muljetavaldav: villa-
sed sokid ja kaunid talvemütsid, 
talvekartulid ja ahjupuud, SPA 
pakettidest rääkimata. Päris ras-
ke oletada, kes pälvib sel aastal 
Sportlaste peol Parima sponsori 
aunimetuse.

Nüüd on aga vist aeg kogu 
pere suusavarustus üle vaadata, 
sest meie sportlik järelkasv ootab 
aastaajast sõltumata looturikkalt 
uusi starte.

Võistlusprotokollidega on või-
malik tutvuda veebilehel www.
audru.ee.

Sirje Suurevälja

Lõppesid kolmandad Audruranna 
karikasarjad ratsutamises

Audruranna ratsaspordiklubi ja 
Sassi Talu eestvedamisel leidsid 
9.–10. novembril aset koolisõidu 
ja takistussõidu finaalid. Seda-
korda jõudsid lõpule kolmandad 
võistlussarjad.

Laupäeval, 9. novembril, alus-
tati koolisõiduga, milles osales 
seekordki tubli hulk võistlejaid. 
Karikasarja edetabeli esimeses, 
kõige kergema raskusastmega 
arvestuses saavutas parima lõpp-
tulemuse Meril Jerofejev (Aud-
ruranna RSK). Talle järgnesid 
Annette Rallmann (Audruranna 
RSK) ja Maian Kesküll (Ruttar 
RSK). Teises arvestuses tegi pa-
rima tulemuse Maian Kesküll 
(Ruttar RSK). Teine koht läks 
Johanna Ojandule (Audruranna 
RSK) ja kolmas Getter Puustale 
(Audruranna RSK). Kolmandas, 
kõige raskema raskusastmega ar-
vestuses, tuli võitjaks Johanna 
Ojandu (Audruranna RSK), tei-
seks Maarja Liisa Nõmm (Aud-
ruranna RSK) ja kolmandaks Elis 
Pill (Audruranna RSK).

Pühapäev kujunes korraldajate 
rõõmuks startiderohkeks. Kari-
kasarja edetabeli madalaimas 
arvestuses takistuste kõrgusega 
kuni 60 cm tegi parima lõpptu-
lemuse Kelly Roosilill (Vändra 
RSK), teiseks tuli Anni Tamberg 

(Audruranna RSK) ja kolman-
daks Karmen Sule (Audruranna 
RSK). Järgmises arvestuses, ta-
kistuste kõrgusega kuni 80 cm, 
tuli võit Maarja Liisa Nõmmele 
(Audruranna RSK), talle järg-
nesid Taisi Viire (Vändra RSK) 
ja Meril Jerofejev (Audruranna 
RSK). Karikasarja kõige kõrge-
mas arvestuses, takistuste kõr-
gusega kuni 100 cm, tuli võitjaks 
Johanna Ojandu (Audruranna 
RSK), jättes teiseks Maarja Liisa 
Nõmm`e (Audruranna RSK ) ja 
kolmandaks Meril Jerofejev`i 
(Audruranna RSK).

Lõppkokkuvõtteks olid mõ-
lemad võistlussarjad meie oma 
koduklubile vägagi edukad! 

Võistluste täielikke tulemusi 
saab näha  www.hobumaailm.ee. 

Audruranna ratsaspordiklubi 
ja võitjad tänavad karikasarjade 
toetajaid: Janari Jaani, Valdur 
Liivrand, Ü&A autokaubad, Kai-
di Sibrik Pajula, Urmas Sule, Bio 
Energia Grupp, Reiu Tall, Rotaks-
R OÜ ja Hedro Balti OÜ.

Juba järgmise aasta alguses 
plaanitakse avavõistlust järgne-
vateks sarjadeks.

Taaskohtumiseni! 
Malle Aava

Sassi Talu

Neitsiraba Külastuskeskus otsib oma käsitöötuppa kangastelgi. 
Kui kellelgi on jõude seismas ja ei leia kasutamist kangasteljed 
ning ollakse nõus neid laenutama, siis oleks see informatsioon 
väga teretulnud. Infot ootame 521 1311 Salme või 503 8431 Sirli.

* * * 

Neitsiraba Külastuskeskuses-Külamajas Kihlepas igal es-
maspäeval kell 13.00-17.00 klaasikoja töötuba ja neljapäeval 
16.00-20.00 nobedate näppude töötuba. Tule ja võta osa meie 
meisterdamistest!

vahtraõied – 20
Sel aastal tähistab naisansambel 
„Vahtraõied“ oma 20. sünnipäe-
va. Ansambel alustas tegutsemist 
Audru Kultuurikeskuse juures 
1993. aasta oktoobrikuus ja selle 
esimeseks juhendajaks oli Inda 
Orissaar. Ansamblit on juhen-
danud ka Kai Mölder ja Karmen 
Orissaar, käesoleval ajal on ju-
hendajaks Evi Vaher. Ansambel 
on kuueliikmeline ja tuntud oma 
kauni kõla poolest, selle repertuaa-
ris on rohkelt nii vaimulikku kui il-
malikku muusikat. Tegutsemisaas-
tate jooksul on üles astutud Audru 
valla ja Pärnumaa mitmesugustel 
üritustel, kaasa on teenitud juma-
lateenistustel kodukirikus Audrus 
ja mitmetes teistes Eestimaa ki-

rikutes. Ansambel on osa võtnud 
laulukonkurssidest, rohkesti häid 
elamusi on toonud kontsertreisid 
Soome ja Saksamaale. 

Oma kahekümnendat sünni-
päeva tähistab ansambel Vahtra-
õied ühe ilusa advendikontserdiga 
Audru kirikus, kus löövad kaasa 
ka head sõbrad Nõo meesansamb-
list. Kõlavad kaunid advendi- ja 
jõululaulud nais- ja meesansambli 
esituses, üheskoos moodustatakse 
ka improviseeritud segakoor. 

Olete kõik lahkesti oodatud 
naisansambli „Vahtraõied“ sün-
nipäevakontserdile Audru kiri-
kus laupäeval, 14. detsembril kell 
17.00.

Tiina Janno

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

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

Sanga Seltsimajas 7. detsembril kell 12:00-16:00 
tore perepäev

JÕULUTAATI OODATES
* Lapsed saavad koos päkapikkudega jõuluvanale pilte joonistada ja 

jõulusoove kirjutada
* Toimub käsitöö müük
* Toimuvad õpitoad - klaas, salvrätitehnika
* Tuleb jõuluvana isikl ikult laste soove 

kingikotti kokku korjama
* Jõulusõit jõulusaaniga ja jõuluhobuga

NB: Arveldamised sularahas
Käsitöö  müüjaid oodatakse registreeruma 
tel 517 7305 Reet




