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Audru Kooli vilistlaste kokkutulek –  
naeratava pere pidu

11. oktoobril peeti Audru Koolis 
koolimaja 75. sünnipäevale pü-
hendatud traditsioonilist iga viie 
aasta järel toimuvat vilistlaste 
kokkutulekut.

Tuldi perekonniti, sõprus-
konniti ja üksindagi, lootuses 
kohata endisi koolikaaslasi, 
õpetajaid ning kolleege, et tunda 
taas oma kooli tunnet ning su-
kelduda mälestustes lapsepõlve. 
Rahvast oli väga palju ning koo-
li aula osutus taas kord liiga väi-
keseks, et mahutada kõiki koha-
letulnuid. Ja kui palju teresid, 
kallistusi ning seitse tundi ainult 
naeratavate inimeste kooslust! 
See oli pidu, mida oodati ja nau-
diti. Kes paitas trepikäsipuud 
või üritas sellel liugu lasta, kes 
tuletas meelde nurka, kuhu teda 
kooliajal seisma pandi või ot-
sis seda aknalauda, kuhu omal 
ajal sai midagi kritseldatudki. 
Isegi WC uste taga meenutati 
ja kihistati.

Üheskoos jälgisid mõnusaid 
etteasteid ja jagasid hubaseid 
ruume nii alles eelmisel aastal 
IX klassi lõpetanud, kui ka va-
nimad, 86-aastased kooli vilist-
lased Maara Kesper ja Mihkel 
Suurevälja, kes olidki selle maja 
esimesed õpilased. Kohal olid 

ka Audru kooli endised direk-
torid.

Eriliselt olid hõivatud õpe-
tajad, kuna järjekord fotograafi 

juurde ei katkenud hetkekski ja 
taas ja taas tuli jälle järjekord-
se klassiga end pildile seada. 
Neil oli palju rõõmu tublidest 
inimestest, kellele oli võimalus 
esimesi tarkuseteri ja teadmi-
si jagada. Õpilaste tänutunnet 

kinnitasid lilled ja kingitused 
õpetajate käes. Aktusel tänati 
legendaarset koolipapat Krist-
jan Saarsood, kes töötas Audru 

Koolis 55 aastat. Järgnev aplaus 
oli maruline ning tundus, et ei 
lõpegi. Oli erakordselt hea meel, 
et Audru Kooli raudvara: kogu 
oma elu Audru Koolis tööta-
nud õp. Tiiu Jalakas, õpetajad 
Helgi Roots, Elma Killing, 

Ellen Roots (Mitt), Taimi Mal-
tis (Teivik), Pilvi Leesment ja 
Mai Vaino (Andrea) olid nii 
lähemalt, kui ka kaugemalt 
kohale saabunud. Ja mis kõige 
vahvam – ikka elurõõmsad ja 
endiselt sarmikad. Küllap on 
igavene noorus õpetaja-ameti 
üks boonustest. Veel kord tuge-
vat tervist neile kõigile!

Õhtu jooksul oli ka hetki, 
kus inimesi valdas kurvem 
meeleolu, kui meenutati meie 
seast lahkunud õpetajaid ja 
klassikaaslasi ning tõsteti klaas 
või tõusti klassiruumides nende 
mälestuseks...

Oli meenutusi, erinevate esi-
nejate etteasteid, ühine sünni-
päevatordi söömine, tants, oks-
jon kooli paraadlipu tarvis raha 
kogumise eesmärgil, mälumäng 
ja veel palju muud. Kõige täht-
samad on muidugi emotsioonid, 
mis kindlasti veel kaua aega rei-
pust jagavad.

Lihula maantee 10 ei ole 
pelgalt aadress, see on meile 
paljudele tükike õnnelikust 
lapsepõlvest.

Sirje Suurevälja
Audru Kooli vilistlane

Audru on Pärnu maaoma
valitsustest kõige võimekam

Äsja avalikustatud Geomedia 
uuringu järgi on Eesti omava
litsuste võimekuse tabelis Pär
nu maaomavalitsustest kõige 
võimekam vald Audru.

Konsultatsiooni- ja koolitus-
keskus Geomedia tehtud kohali-
ku omavalitsuse võimekuse in-
deksi (KOV-võimekuse indeks) 
aruande andmetel on Audru vald 
perioodil 2010-2013 Eesti oma-
valitsuste tabelis 35. kohal. Aud-
ru valla 2010 – 2013 keskmine 
koondindeks on 64,3 punkti 
100-st võimalikust. Pärnu linn oli 
66,8 punktiga 20-ndal kohal ning 
esiviiekümnesse positsioneerus 

ka veel Kihnu vald 47. kohaga. 
Indeksi koostamise eesmärk on 
kohaliku omavalitsuse haldus-
suutlikkuse tasemete hindamine. 
Omavalitsusüksusi analüüsiti 29 
erineva näitaja põhjal. Pingeri-
da koostades võeti muu hulgas 
arvesse omavalitsuste elani-
ke arvu, seal elavate inimeste 
sissetulekuid, töötuse määra, 
omavalitsuse finantsolukorda 
ning kohapeal pakutavaid teenu-
seid. Neid näitajaid mõõdetakse 
iga-aastaselt, mistõttu võrrelda 
saab nii kohalikke omavalitsusi 
omavahel kui ühte omavalitsust 
aastate lõikes. (KH)

Sanga Seltsimajas saab  
valmistada klaasist kingitusi

Jõulud ei ole enam kaugel ja 
Sanga Seltsimaja pakub ka 
sellel aastal võimalust külas-
tada meie Sanga Seltsimaja 
klaasisulatuse töötuba, kus on 
võimalik valmistada kauneid 
jõulukaunistusi klaasisulatuse 
tehnikas. Esemed sobivad oma 
tarbeks, jõululaatadele müügiks 
või lähedastele kingiks. Sanga 
Seltsimaja asub nii Audrust kui 
Vana-Pärnust umbes 15 minuti 

autosõidu kaugusel Lemmetsa 
külas Sangal. Korraga suude-
takse seltsimajas tegeleda 6-8 
huvilisega. Töötoad toimuvad 
regulaarselt teisipäeviti kell 
17.30-20.00. Tellida saab töötu-
basid ka koolidele, firmadele või 
mõneks muuks ürituseks. Täp-
semat infot on võimalik saada 
ja aega broneerida telefonil 517 
7305, Reet Hollo. (KH)

Terviserada saab valgustuse
Valgeranna metsas asuva tervi-
seraja 1-kilomeetrisel lõigul on 
alanud valgustuse väljaehitus-
tööd. Terviserajale kaevatakse 
elektri paigalduse käigus maha 
üle kilomeetri kaablit ja paigal-
datakse 27 valgustit. Vallavalit-

suse korraldatud hanke võitis 
AS ELWO. Projekti kogumak-
sumus on 15 840 eurot, millest 
10 00 moodustab projektitoe-
tus. Valgustite paigaldamine 
lõpetatakse veel enne algava 
suusahooaja algust. (KH)

Audru valla parim ettevõte 2014 
on OÜ Marmorest

Pärnumaa Ettevõtlus- ja Aren-
duskeskuse eestvedamisel toi-
munud ettevõtlusnädala kulmi-
natsiooniks valiti Pärnumaa ja 
omavalitsuste parimad ettevõt-
ted 2014. a. Audru valla 2014. 
a. edukamaks ettevõtteks valiti 
OÜ Marmorest, kes lisaks edu-
kale äritegevusele on olnud ak-
tiivne kohalikust elust huvitatud 
koostööpartner. Marmorest on 
tegutsenud alates 2001. a. ning 
tegeleb valumarmorist valamute 

ja vannitoamööbli tootmisega. 
Marmoresti tuntuimaks tooteks 
on rahvusvaheliselt tunnusta-
tud Soome disaineri Ristomatti 
Ratia kujundatud ajatu vormi-
ga vannitoamööbli kollektsioon 
RISTOMATTI RATIA STAGE. 
Samuti eksporditakse erinevaid 
valamuid, mööblit ja metallitoo-
teid Soome suurtele kruiisilae-
vadele, hotellidele, haiglatele, 
sisustuskauplustele jne. (KH)

Vaskult paremale: Kristjan Saarsoo 1962 - 1985, Mart 
Kuuskmann 1985 - 1991, Alar Külm 1991 - 1994, Lembi 
Nõmm 1994 - 1998, Kersti Rohtmets 1998 - 2010, /Peep 
Eenraid 2010 - .../. Pildistas RAEFOTO OÜ

Väikeste vallakodanike  
vastuvõtt

11. oktoobril toimus vallama-
ja saalis käesoleva aasta mai-, 
juuni-, juuli- ja augustikuul 
sündinud väikeste vallakoda-
nike ja nende vanemate pidulik 
vastuvõtt. Pidupäevalisi tervita-
sid vallavanem Siim Suursild, 
sotsiaalpedagoog Sirje Järvet 
ja sotsiaalnõunik Peep Tarre. 
Vastuvõtul laulis Audru Kooli 
tütarlasteansambel õpetaja Tiia 
Tamme juhendamisel.

Vastuvõtule olid kutsutud: 
Tiina ja Maigro Rehe poeg 
Robert´iga, Sirel Peet ja Reijo 
Pillmaa poeg Marek´iga, Liis 
ja Raido Hanst tütar Laura ǵa, 

Liis Aarn ja Heiki Vaher tü-
tar Lisandra´ga, Alice Trei-
muth ja Kristjan Kaunissaar 
poeg Sebastian´iga, Eveliina 
Janop ja Tauri Intsar tüter 
Lisette ǵa, Kristel Saardson tü-
tar Karoliiná ga, Riina ja Tarmo 
Martinson tütar Marie ǵa, Kati 
ja Gunnar Lindt tütar Kirtel´iga, 
Marianne Künnapas ja Sten Ju-
paschevski poeg Sebastian´iga, 
Anželika ja Roman Berget tü-
tar Nicole´ga, Riina ja Janek 
Tomast tütar Gerrit Maria ǵa, 
Marju Toova ja Tanel Maiste 
poeg Mart´iga, Ingrit ja Indrek 
Eha tütar Kendra ǵa, Anželika 

Samoškina ja Raimo 
Reest poeg Oliver´iga, 
Marit ja Jaanus Põld-
maa tütar Madli´ga, 
Haidi ja Toomas Väl-
jas poeg Maurice´ga, 
Brita Bogdanova ja 
Janary Guff poeg 
Andre´ga, Jekaterina 
Grinkin ja Vladimir 
Filoppov poeg Eric 
Niclas éga, Egle Uus-
tal ja Kalle Vaargas 
tütar Karmen´iga, Ele 
ja Janek Andrea tütar 
Elisabeth´iga, Õnne-
Lys Raab-Riismaa ja 
Lembit Riismaa tütar 
Stella´ga ning Madli 
Soovik ja Üllis Eha tü-
tar Brianna ǵa.

Vallavapiga hõbe-
lusika, sünnitoetuse 
esimese osa ning lilled 
andsid lastevanemate-
le üle Siim Suursild ja 
sekretär-registripidaja 
Maigi Reepalu.

Peep Tarre
Sotsiaalnõunik

Marju Toova ja Tanel Maiste laste 
Mardi, Merje ja Dorisega

Kinnitati hajaasustuse  
programmist toetust saavad 

projektid
Hajaasustusega piirkondade 
lastega peresid toetab elutingi-
muste parandamisel regionaal-
ministri algatatud hajaasustuse 
programm, millesse Audru val-
las esitati 14 projekti, enamik 
neist ehk 13 projekti saab raha. 
Hajaasustuse programmist võis 
toetust taotleda isik, kelle maja-
pidamine on ja kes elab alaliselt 
sellises piirkonnas ning kelle 
leibkonda kuulus taotluse esi-
tamise ajal vähemalt üks kuni 
18-aastane laps või puudega 
kuni 35-aastane isik, kelle ala-

line elukoht rahvastikuregistri 
andmetel on samas. Vald ja riik 
garanteerisid toetusteks kumbki 
võrdselt 27 900 eurot. Projekti 
suurim võimalik toetus maja-
pidamise kohta oli 6500 eurot. 
Täpsem toetusesaajate info on 
leitav valla kodulehel www.
audru.ee. Tegevused, millele 
taotlused esitati olid: puur- ja 
salvkaevude rajamine, veetras-
side ehitus, kanalisatsioonisüs-
teemide ehitus ja joogivee filter-
süsteemide paigaldamine. (KH)

Noored, ettevõtlus ja võimalused
Audru vald on olnud osaline nel-
ja riigi koostööprojektis “How 
to promote young people to start 
their own business” alates 2013. 
a. suvest. Aasta jooksul käis 
grupp inimesi tutvumas nii Läti, 
Leedu kui Poola ettevõtetega. 
Sel sügisel oli Audru valla kord 
korraldada viimast koostöö koh-
tumist. Läbi aasta kestnud pro-
jekti eesmärgiks oli kohtumiste 
käigus välja selgitada erinevaid 
võimalusi, kuidas motiveerida 
noori oma kodukohas ettevõt-
lusega algust tegema ning mitte 
suurlinnadesse lahkuma.

Projektist võtsid osa nii val-
la esindajad, ettevõtjad kui ka 
noored ettevõtlusest huvitatud 
inimesed. Seminaride käigus 
jagati ideid lähtuvalt erinevatest 
vaatenurkadest. Näiteks räägiti 
sellest, mida saavad vallad omalt 
poolt teha ettevõtluse arendami-

seks maapiirkonnas, milliseid 
võimalusi erinevates riikides 
pakutakse ettevõtete toetuseks 
ning millised on noorte võimalu-
sed ettevõtlusega alustamiseks. 
Neist viimasel teemal oli häid 
näiteid just Eestist, milledest 
võib välja tuua Ajujahi, Gara-
ge48, Pärnumaa Ettevõtluse- ja 
Arenduskeskuse, mis loomuli-
kult ei ole veel kõik.

Lisaks uutele ideedele on 
rahvusvahelised projektid heaks 
võimaluseks ka keele praktisee-
rimiseks ning koostööpartnerite 
leidmiseks. Praegusel juhul on 
mõlemad ettevõtluse ja piirkon-
na arendamises olulised märksõ-
nad, sest läbi osava keeleosku-
se ja tutvuste on võimalik oma 
ettevõtte tegevusi suunata ka 
välisturgudele.

Margit Ajaots
Projektis osaleja  Audru muuseum andis välja 

2015. aasta kalendri
Audru muuseumi juhataja 
Helgi Rootsi eestvedamisel 
anti välja 2015. aasta kalender. 
Tuleva aasta kalender tutvus-
tab sõnas ja pildis Audru vallas 
tegutsevaid turismiettevõtteid. 
Kajastatute hulgas leiab kalend-
rist Kipperi turismitalu, Sassi 
talli, Tamme talu, Vene talu ja 
palju muid tähtsaid turismiga 
tegelevaid ettevõtteid. Kalendri 

eesmärk on talletada Audru aja-
lugu ning tutvustada inimestele 
meie kodulugu. Fotod on teinud 
Rein Holtsmann. Läinud aasta 
novembris esitles Audru muu-
seum oma esimest kalendrit, 
mis andis põhjaliku ülevaate 
Audru mõisast ja mõisahoone-
test. Kalendrit on võimalik en-
dale soetada Audru muuseumist 
selle lahtiolekuaegadel. (KH)
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Vallavolikogu istungilVALLAVANEMA VEERG
Muutused, mis tingivad muutusi
Iga päev kogeme endi ümber muutusi. Muutuvad soovid, huvid, 
vajadused jne. Vallaelu korraldamisel on tähtsal kohal rahva 
paiknemine valla territooriumil, vallaelanike vanuseline koos-
seis ja lähtuvalt nendest asjaoludest avalike teenuste korraldami-
ne vallas. Osad valla poolt osutatavad teenused on universaalsed, 
näiteks teede hooldus, mis ei sõltu eelnimetatud asjaoludest. 
Kuid on ka teenuseid, mille puhul rahvastiku paiknemine ja 
vanuseline koosseis mängivad väga olulist rolli. 

80-ndate keskel paiknes umbes 40% Eesti töökohtadest 
maapiirkonnas ja need olid otseselt või kaudselt seotud põllu-
majandusega. Suurenenud tööhõive tagajärjel siirdus samal pe-
rioodil aina rohkem inimesi elama maapiirkondadesse ehitatud 
kortermajadesse, sündis aina rohkem lapsi ningsuurenes vajadus 
nii lasteaia- kui ka koolikohtade järele. Sama kümnendi lõpul 
ning järgneva alul avati või taasavati Eesti maapiirkondades 
hulgaliselt väikekoole, mis olid olnud aastakümneid suletud. 
Sellesse perioodi jäid ka näiteks Audru vallas Aruvälja ja ka 
Lavassaares algkooli avamine. 

Viimasel paarikümnel aastal on Eesti majanduses toimunud 
olulised muutused. Täna on tööhõive põllumajanduslikus tootmi-
ses vaid 3-5%. Töökohad on liikunud suurematesse keskustesse 
või nende vahetusse lähiümbrusse. Sarnaselt töökohtadega on 
liikunud ka inimesed. Nooremad inimesed aina rohkem sinna, 
kus on töökohti. Paigale jäävad vanemad inimesed. Kui vaadata 
viimase rahvaloenduse andmeid, siis Eestis on linnastumise 
protsent 67-68, meid ümbritsevates Põhjamaades aga ligi 80. 
Sageli ei meeldi meile seda tunnistada, aga tõenäosus on see, 
et ka meil Eestis, samuti ka Audru vallas jätkub veel edasi 
Põhjamaadega sarnane rahvastiku ümberpaiknemise trend. 
Ühelt poolt peame me Audru vallas õnnelikud olema, et oleme 
suutnud hoida oma rahvaarvu stabiilselt 6000 elaniku kandis, 
aga teiselt poolt peame tunnistama, et seda hinnaga, et tänasest 
valla rahvastikust juba pool elab vaid kolmes asustusüksuses – 
Audru alevikus ning Papsaare ja Lemmetsa külas (Audru vallas 
on 25 küla, 1 alev ja 1 alevik). Nii on Aruvälja, Lavassaare, kui 
ka Jõõpre kooli piirkonnad kaotanud viimase kümnendi jooksul 
ca 20% oma piirkonna elanikest. Väheneb elanikkond, väheneb 
ka laste arv piirkonnas. 

Sellel sügisel alustas Aruvälja koolis õpinguid I-IV klassides 
kokku 13 õpilast, Lavassaares 12 õpilast. Lähiaastatel õpilaste 
arvu olulist muutust nendes koolides ette näha ei ole. Lähtuvalt 
piirkondade sündivusest jääb mõlemas koolis prognoositav 
õpilaste arv lähimal viiel aastal vahemikku 10-16 õpilast. 

Ajaga on muutunud ka riiklik hariduse rahastamise polii-
tika. Kuni 2013. aastani võeti riiklike haridustoetuste (pea-
miselt õpetajate palgaraha) eraldamise aluseks omavalitsuse 
territooriumil asuvate koolide arv koos nendes olevate klas-
sikomplektide arvuga. Alates 2014. aastast on rahaeraldamise 
peamine alus õpilaste arv omavalitsuses. Kui mitme kooli ja 
klassikomplekti peale kohalik omavalitsus selle raha jagab, on 
tema enda otsustada.

Eeltoodud asjaolud ning arvud on vallavalitsuse ja vallavoli-
kogu pannud tõsiselt kaaluma muudatuste vajalikkusest Audru 
valla koolivõrgus. Oma oktoobrikuu istungil kehtestasvallavo-
likogu valla arengukava aastateks 2014-2025. Arengukava näeb 
ette, et 2015. aasta septembriks on Audru vallas kolm kooli: 
Audru Kool, Jõõpre Kool ja Lindi Lasteaed-Algkool. Vaatamata 
muudatustele tagatakse Aruvälja ja Lavassaare piirkonna lastele 
jätkuvalt kaasaegsed õppimisvõimalused, aga seda teistes valla 
koolides. Lasteaiarühmad Aruväljalt ja Lavassaarest ei kao ning 
jätkavad oma tavapärast tegevust ka peale muutusi koolivõrgus.

Siim Suursild
Vallavanem

Vallavalitsuse istungitel

09. oktoober
Kinnitati Audru valla aren-

gukava 2014-2025.
Kinnitati Audru valla eelar-

vestrateegia aastateks 2015-2018.  
Otsustati Audru alevikus asu-

va Vikero jalgtee L2 ja Malda 
külas Lauda maaüksuse munitsi-
paalomandisse taotlemine.

Anti nõusolek kohustuste võt-
miseks üle eelarveaasta Jõõpre 
Kooli arvutiklassi arvutite ren-

timiseks ajaperioodil 13.10.2014 
– 20.06.2018.a.

Võeti vastu määrus nr 29 
„Õpilastele sõidusoodustuste 
võimaldamise tingimused ja 
kord“.

Läbiti Audru valla tervisepro-
fiili I lugemine ning suunati see 
teisele lugemisele.

Otsustati ratsaspordi- ja puh-
keala detailplaneeringu algata-
mine.

15. september
Muudeti Audru Vallavalitsu-

se 04.09.2014 korraldust nr 307.
Anti ehitusload Lindi külas 

Sarnakõrtsi kinnistul elamu-
kuuri rekonstrueerimiseks ja 
garaaž-kuuri laiendamiseks 
ning muudeti katastriüksuse 
sihtotstarvet.

Anti kirjalik nõusolek Lin-
di külas Sarnakõrtsi kinnistule 
kämpingmaja ja lehtla püstita-
miseks.

Otsustati anda kasutusluba 
Audru alevikus Lille tn 2 asuva 
rekonstrueeritud elamu kasutu-
sele võtmiseks.  

Algatati piiratud hankeme-
netlusega vallahange „Audru 
kultuurikeskuse akende pai-
galdamine“.

Kinnitati edukam pakku-
mus piiratud hankemenetlusega 
vallahankel „Liu küla veetrassi 
ehitamine“.

Võeti vastu otsus Lavassaa-
re alevis asuva kahe eluruumi 
üürile andmise kohta.  

Anti volitus Audru Vallava-
litsuse esindamiseks.

18. september
Otsustati maksta rahvus-

vahelise koolivälise tegevuse 
toetust, I klassi õppima asumi-

se toetust ning raske või sügava 
puudega laste ja nende peredega 
seotud sotsiaalteenuste osutami-
se ja arendamise toetust.  

Muudeti Audru Vallava-
litsuse 13.02.2014 määrust nr 
2 „Audru valla koolieelsesse 
munitsipaallasteasutusse vas-
tuvõtmise ja sealt väljaarvamise 
kord“.

Anti nõusolek Liiva külas 
Nõmme kinnistule puurkaevu 
rajamiseks.

Kinnitati Papsaare külas 
Meremetsa puurkaevu ja Me-
remetsa spordiväljaku kinnistu 
sidetrassi ja sidekapi projektee-
rimistingimused.

25. september
Lahendati Anne Seimari 

poolt 16.09.2014 esitatud vaie.
Väljastati kasutusluba Lin-

di külas Tiido-Tiiu kinnistule 
püstitatud väliköök-katusealuse 
kasutuselevõtmiseks.  

Tunnistati kehtetuks Audru 
Vallavalitsuse 18.04.2013 kor-
raldus nr 187.

Kinnitati avatud hankeme-
netlusega lihthanke „Valgeranna 
terviseraja valgustuse ehitami-
ne“ tulemused.

Eraldati kohad Jõõpre Vanu-
rite Kodusse.

Määrati munitsipaaloman-
disse taotletavale katastriük-
susele lähiaadress, pindala ja 
sihtotstarve.

Otsustati määrata erinevaid 
sotsiaaltoetuseid.

02. oktoober
Kinnitati Aruvälja Lasteaed-

Algkooli, Lindi Lasteaed-Alg-
kooli ja Lavassaare Lasteaed-
Algkooli hoolekogu koosseisud.

Kinnitati Audru Muuseumi 
nõukogu koosseis.

Anti ehitusload Valgeranna 
külas Sandri kinnistul valvu-
ri majakese püstitamiseks ja 
Papsaare külas Nurme tee 13a 
kinnistu elektriliitumise ehita-
miseks.

Kinnitati piiratud hankeme-
netlusega vallahanke „Audru 
kultuurikeskuse akende pai-
galdamine“ tulemused.

Määrati koduhooldusteenus.
Kinnitati Papsaare külas 

Maidle kinnistu küüni ümber-
ehituse projekteerimistingimu-
sed.

Algatati avatud hankemenet-
lusega lihthange „Liu küla teede 
rekonstrueerimine“.

Vaadati läbi Audru valla 
arengukavale 2014-2025 esita-
tud ettepanekud.

Otsustati eelnõude esitamine 
volikogule.

9. oktoober
Kinnitati Audru Lasteaia 

hoolekogu koosseis.
Otsustati eestkostetava vara 

kasutamine.
Anti ehitusluba Lemmetsa 

külas Lasertooli kinnistul asuva 
tootmishoone laiendamiseks.

Otsustati üürilepingute era-
korraline ülesütlemine.

Kinnitati hajaasustuse prog-
rammi toetuse saajate nimekiri.

Otsustati kinnistute piiride 
muutmine ja maa sihtotstarbe 
määramine.

Määrati katastriüksusele 
lähi-aadress.

Anti nõusolek laskepaiga 
rajamiseks.

Tunnistati kehtetuks Audru 
Vallavalitsuse 06.10.2010 mää-
rus nr 11 „Audru Vallavalitsuse 
raamatupidamise sise-eeskirja 
kinnitamine“ ja Audru Valla-
valitsuse 27.02.2014 määrus 
nr 4 „Audru valla omandis või 
valduses olevate ametiautode ja 
isikliku sõiduauto teenistus-, 
töö- või ametiülesannete täitmi-
sel kasutamise kohta arvestuse 
pidamise ja hüvitise maksmise 
kord“.

Planeeringualane teade
Audru Vallavalitsus teatab, et 
Audru Vallavolikogu on alga-
tanud 09.10.2014 otsusega nr 58 
Audru alevikus ratsaspordi- ja 
puhkeala detailplaneeringu. Pla-
neeringu koostamise eesmärk on 
rajada ratsaspordi- ja puhkeala 
keskus, mille läbi laienevad rat-
saspordiga tegelemise ja noorte 
vaba aja sisustamise võimalu-
sed. Planeeritavad alad külg-
nevad Põldeotsa tee ja Rebase 
tänavaga ning Muti ringteega. 

Planeeritav ala asub Audru 
Kooli ja elamualade läheduses. 
Detailplaneeringuga tehakse 
ettepanek muuta maa-ala üld-
planeeringukohast maakasutu-
se juhtfunktsiooni ühiskondlike 
ehitiste maaks, kuna soovitakse 
rajada spordi- ja ratsutamisväl-
jakuid ilma hoonete ehitamise 
õiguseta. Detailplaneeringu ma-
terjalidele on avalik juurdepääs 
Audru valla veebilehel www.
audru.ee, info info@audru.ee.

Audru vallsekretärina asus tööle Katri Pruul

Alates 2. juunist asus Audru 
vallasekretärina tööle varem 
Pärnu Linnavalitsuse majan
dusosakonnas juristina tööta
nud Katri Pruul

“Olen pärit Pärnust ja kui 
mõned Tartus veedetud koo-
liaastad välja arvata, siis terve 
elu seal ka elanud. Audru Valla-
valitsuse poolt välja kuulutatud 
vallasekretäri konkurss tuli mu 
ellu väga õigel ajal, sest peale 
pea 8-aastast töötamist Pärnu 
Linnavalitsuses tundsin, et ta-
han ametialaselt edasi liikuda“ 
sõnas Katri Pruul. Ta lisas, et 
kuna Audru on tema hinnan-
gul edumeelsemaid Pärnumaa 
valdasid, siis ei tekitanud kon-
kursist teada saades kandidee-
rimine enam kahtlusi. „Oma 
rolli omas muidugi ka lähedus 
linnale, sest mulle väga meeldib 
siinne piirkond ning kohalikus 
omavalitsuses töötamise puhul 
sümpatiseerib mulle ka üldiselt 
võimalus isiklikult panustada 

kogukondlikuks hüvanguks 
ning näha reaalsuses selle mõ-
jude avaldumist,“ lisas ta posi-
tiivset lisaväärtust oma otsusele 
tulla Audru valda tööle.

Värske vallasekretär omab 
magistrikraadi õigusteaduses. 
Nii oma bakalaureuse- kui 
magistrikraadi omandas Tartu 
Ülikooli õigusteaduskonnas. Li-
saks eelnevale omandatule asus 
Katri Pruul 2013. aastal õppima 
majandusteadust Tartu Ülikooli 
Pärnu kolledži bakalaureuseõp-
pesse.

„Kuna olin 8 aastat kohalikus 
omavalitsuses juba töötanud, siis 
võib öelda, et sain sealt väga 
hea erialase kogemuse avali-
ku sektori kontekstis“ märkis 
ta. „Olles nüüd juba mõned 
kuud ametis olnud ning uute 

oludega kohanenud, on minu 
jaoks oluline eelkõige asutuse 
õiguspärase tegevuse eest hea 
seismine ning minu sooviks on 
viia Audru Vallavalitsuse jurii-
diline teenindamine järgmisele 
tasemele“. Pruuli ülesanneteks 
on ka vallavalitsuse asjaajamise 
administratiivse poolega tege-
lemine, mille nõuded on seatud 
kõrgeks ja suuremates asutustes 
võetakse vastava valdkonna pea-
le reeglina tööle vaid inimesed, 
kes vastavat eriala on õppinud. 
„Üldisemas pildis ootan oma 
teenistuselt eelkõige positiivses 
mõttes väljakutseid, et töö ame-
tialaselt ikka arenemisvõimalusi 
pakuks ning et kasvõi kaudselt 
oleks ka minu tegevusel mõju 
Audru valla edenemisele,“ lisas 
värske vallasekretär. (KH)

Politseireform tõi kaasa muutuseid Audru konstaablijaoskonna 
töökorralduses

Alates 1. oktoobrist 2014 ra-
kendusid muudatused politsei-
süsteemis ning sellega seoses 
muutus töökorraldus ka Lää-
ne prefektuuris. Väga suures 
osas on need muutused seotud 
struktuuriliste ümberkorraldus-
tega. See tähendab, et praegune 
Audru konstaablijaoskond ei ole 
enam eraldiseisev üksus, vaid 
osa Pärnumaa politseist, mille 
tööd koordineeritakse edaspidi 
Pärnus asuvast keskusest.

Turvalisuse küsimuste la-
hendamiseks jääb Audru, Tõs-
tamaa, Varbla ja Kihnu valda 
teenindama üks piirkonnapo-
litseinik. Piirkonnapolitseiniku 
töö saab seoses muudatustega 
varasemast erineva näo ja sel-
leks on edaspidi suurem kogu-
konnakesksus. See tähendab 
ennekõike tihedamat suhtlust 
kogukonna, omavalitsuste ja 
muude kohalike organisatsioo-
nidega. Piirkonnapolitseiniku 

töö on seotud ennekõike piir-
konna turvalisuse probleemide, 
mitte paljude muude kohustus-
tega, mida varem piirkonnapo-
litseinikel tuli põhitöö kõrvalt 
lisaülesannetena täita (näiteks 
liiklusjärelevalve, menetlus jne).

Piirkonnapolitseinikku ai-
tavad tema töös veel noorsoo-
politseinik ja süüteomenetleja. 
Eelpoolnimetatud valdasid ja 
Koonga valda teenindab noor-
soopolitseinik Anni Tuulmägi, 
kelle tööülesanded on seotud 
eranditult koolide, lasteasutuste 
ning alaealistele suunatud polit-
seitööga. Lisaks temale teenin-
dab eelpoolnimetatud omava-
litsusi ka süüteomenetleja Hele 
Truus, kelle põhiülesanded on 
kriminaal- ja väärteomenetlus 
ja kodanike avalduste lahenda-
mine.

Muudatuste eesmärk polit-
seis on tugevdada kogukon-
nakeskset lähenemist politsei-

töös. See tähendab varasemast 
märksa konkreetsemat üles-
annete jaotumist ja võimalust 
piirkonnapolitseinikel tegeleda 
oma kogukonna probleemidega. 
Selle muutuse käigus suuren-
dati maakonda teenindavate 
patrullpolitseinike arvu piir-
konnapolitseinike arvelt ning 
nende tegevus on varasemast 
veidi erinev. Peale väljakutse-
te teenindamise, patrullimise 
ning liiklusjärelevalve, tegele-
vad nad ka esmaste menetlus-
toimingutega, mis puudutavad 
süüteomenetlusi. Nii nagu ka 
varem, on ennekõike oluline 
hädaolukorras helistada tasuta 
lühinumbrile 110.

Siinkohal, head inimesed, 
loodan Teie mõistvale suhtumi-
sele politseis toimuvate muutus-
te osas. Kui teil on täiendavaid 
küsimusi või muresid, siis on 
teil võimalik läbi tulla uuel 
vastuvõtuajal või võtta ühendust 

muul moel.
Uued piirkonnapolitsei

niku vastuvõtuajad on järg
mised:

Audru vallamajas, Pärna al-
lee 7 (vana konstaablijaoskonna 
ruumides)

Vastuvõtt esmaspäeviti kell 
09.00-10.00

Tõstamaa vallamajas, Sada-
maa tee 2 (vana piirkonnapolit-
seiniku kabinet)

Vastuvõtt kolmapäeviti kell 
9.00-10.00

Varbla vallamajas, Varbla 
külas (vana piirkonnapolitsei-
niku kabinet)

Vastuvõtt reedeti kell 9-10
Kihnu rahvamaja teisel kor-

rusel abivallavanema kabinetis
Vastuvõtt iga kuu kolmandal 

neljapäeval kell 10-12

Harli Hansen
piirkonnapolitseinik
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Ajaratta lood

Pidustused Audrus 88 aastat tagasi. Kaitseliidu  
Audru malevkonna pidustused VõllaKihlepas

Pidu algas kaitseliidu paraadiga. 
Paraadi võttis vastu Audru ma-
levkonna päälik leitn. E. Haas. 
Paraad jättis vaatajaile õige 
rahuldava mulje, sest kokku 
oli tulnud kogu Audru kihel-
konnast hea hulk malevlasi, 
kes kui üks mees lasksid elada 
vabariigi valitsust, kaitseväe 
ja kaitseliidu kõrgemaid juhte. 
Paraadil mängis kohalik Võlla 
puhkpillide orkester.

Peale paraadi algasid kaitse-

liitlastel kerge- ja raskejõustiku 
spordivõistlused. Esimesed ko-
had: kettaheide - 29.55; kuuli-
tõuge - 9.91; kaugushüpe - 4.64; 
kõrgushüpe - 1.30; teivashüpe 
- 2.35. Ka raskejõustikus võis-
teldi rebimises ja tõstmises. Oli 
ka 400 m jooks (1,6 min) ja 1 
km jalgrattasõit (1,35 min), mis 
eriliselt vaatlejais huvi äratas. 
Vahekohtunikud täitsid  asja-
tundlikult omi ülesandeid.

Võistlused lõppesid kell 9 

õhtul ja siis kogunesid kaitseliit-
lased ja publik kohalikku selt-
simajja, kus algas päevakorras 
edasiminev kava, kõne, laulud 
ja näitemäng. Ettekannete va-
hel jagati võistlustest osavõtjaile 
auhindasid välja ja nii mõnegi 
noore spordimehe rind hiilgas 
mitmest auhinnast.

Põllumeeste pidu Audrus
Audru Põllumeeste Seltsi poolt 
korraldatakse pühapäeval, 27. 

juunil Audru-Malda Tamme 
talu mäel suurepärane rahva-
pidu. Pidu algus on kell 3 peale 
lõunat ja sisseminek 30 marka. 
Kuna piduplats asub loodusliselt 
veetleval kohal, siis loodetakse 
rohket osavõttu niihästi maa kui 
ka linna publiku poolt.

Ajalehest „Pärnumaa“ 25. 
juuni 1926

Tiiu Jalakas
Audru muuseum

Ene Jaanimägi töötab Audru 
Vikerkaare Lasteaias alates 
selle avamisest aastal 2007. Ta 
alustas õpetajaabina rühmas, 
kuid kuna oli asunud õppima 
Tallinna Ülikooli alushariduse 
pedagoogika erialale, siis ava-
nes tal juba järgmisel õppeaas-
tal võimalus end proovile õpe-
tajana. Alushariduse pedagoogi 
eriala oli Enele uus väljakutse, 
kuna eelnevalt oli Enel oman-
datud juuksuri eriala, kellena 
oli töötatud seitse aastat.

Enel on olnud võimalus töö-
tada erinevas vanuses lastega, 
ta on saanud koolis omandatud 
teoreetilisi teadmisi koheselt 
praktikasse rakendada. Ene 
ülesandeks sai koos noorte ja 
teotahteliste kolleegidega haka-
ta kujundama uue lasteaia nägu, 
kuhu on oodatud iga laps koos 
oma vanematega. Rühma töös 
peab Ene vajalikuks töötada 
ühtse meeskonnana, kaasates 
nii õpetajaabi, kui ka oma rüh-
ma lapsevanemaid.

Lasteaias on Ene tihti olnud 
mitme kordaläinud ürituse eest-
vedajaks, samuti on ta koostöös 
oma rühma meeskonnaga kor-
raldanud meeleolukaid üritusi 
kogu maja personalile.

E n e  o n  s ü d a m l i k , 

õiglane, tahab koostööd teha 
lastevanematega ning olla las-
teaias toeks oma kolleegidele. 
Väga oluliseks peab ta oma 
igapäevatöös kuulamisoskust. 
Kui õpetajal on alati aega lapsi 
ära kuulata, saab see eeskujuks 

ka lastele, kes omakorda õpivad 
kuulama nii täiskasvanut kui ka 
eakaaslasi.

Ene leiab oma töö kõrval 
aega tegeleda ka paljude ho-
bidega, mille abil tal õnnestub 
ka laste elu põnevamaks muuta. 

Tänu lauluoskusele lavastas ta 
koos oma eelmise rühma las-
te ja meeskonnaga üheskoos 
Riine Pajusaare seatud muu-
sikali „Ühes šokolaadilinnas“. 
Etendus oli hästi meeleolukas, 
kogu rühm nautis oma etteastet. 
Näidendit etendati ka Männitu-
ka maja ja Pillerpalli lasteaia 
vanematele rühmadele.

Ene on ühiskondlikult ak-
tiivne, ta osaleb Audru las-
tekaitseühingu töös, laulab 
Audru segakooris, on alati nõus 
kaasa lööma erinevates lastele 
korraldatud üritustes. Ene oma 
peres kasvab kolm toredat last 
ning üheskoos oma abikaasaga 
on loodud soe ja hubane kodu 
Audru valda.

Iga laps ja tema vanem leiab 
hommikul lasteaeda tulles eest 
naerusilmse ja heatujulise 
õpetaja Ene, kes oskab lahke 
sõnaga toeks olla igale oma 
kolleegile. Sellel õppeaastal 
alustas Ene jälle uut ringi koos 
kõige väiksematega. Jõudu ja 
ikka sära silmadesse meie kõigi 
poolt!

Ene Peterson
Audru Lasteaia õppeala-

juhataja

Audru Kooli eelkoolist
12. novembril alustame taas 
kooliks ettevalmistavate tundi-
de sarja. Tunnid toimuvad kol-
mapäeviti kell 18.00-19.15 üle 
nädala (va jõuluaeg) kuni 1.ap-
rillini. Lastele antakse ülevaade, 
kuidas hakkab sügisest õppetöö 
koolis toimuma. Tehakse tut-
vust eesti keele, matemaatika, 
inglise keele, muusika, käelise 
tegevuse jm.  Laste tundidega 
samal ajal pakume lapsevane-
matele loenguid. Teemadeks 

koolilapse tervis, liikumine, 
toitumine, kodu ja lapsevanema 
valmisolek ja võimalused oma 
last toetada. 

Õppetöö eelkoolis on tasu-
line. Õppetööle registreerumi-
seks palume tasuda 16 € Hari-
dusselts Schola Audruensise 
a/a EE642200221055573497; 
selgitus: lapse nimi – eelkool.

Kohtumiseni 
Audru Koolis!

Õp. Kaial on laste-
aiaõpetaja staaži juba 
ligi 30 aastat. Selline 
kogemustepagas on 
suureks eeliseks laste 
mitmekülgsele aren-
gule kaasaaitamisel. 
Pidev enesetäienda-
mine aitab tänapäeva 
lastega sammu pidada. 
Suur teadmistepagas 
teeb Kaiast suurepä-
rase mentori, mida 
ta on olnud ka uutele 
kolleegidele Aruvälja 
Lasteaed-Algkoolis.

Õ p .  K a i a  o n 
väga hinnatud nii 
lastevanemate kui 
kol leeg ide poolt . 
Särava ja positiivse 
õpetajana tervitab ta 
igat last, kes hommikul 
lasteaeda tuleb. Tema 
entusiastlik ja rahulik 
e l l u s u h t u m i n e 
muud ab  l a s t e a i a 
selliseks kohaks, kuhu 
lapsevanemad tahavad 
rõõmuga oma lapsi 
tuua.

Kuigi õp. Kaia ei saa saata 
pisikesi olümpiaadidele, tunne-
vad meie lapsevanemad pidevat 
võidurõõmu tema heast tööst, 
sest näevad oma laste arenemist 
tänu tema tublile panusele.

Palju õnne sulle, armas õp. 
Kaia, Audru Aasta Õpetaja 
2014!

Aruvälja Lasteaed
Algkooli lastevanemad ja 

kolleegid

* * *
Täname kõiki kooli kokkutule-
kul osalenuid. Anname teada, 
et fotoülevaadet on võimalik 
vaadata Facebooki lehelt Aud-
ru Kooli vilistlased. Samuti on 
võimalik anda tagasisidet Audru 

Kooli kodulehelt ja eelpool mai-
nitud Facebooki lehelt.

Tellitud on ka kooli paraad-
lipp, millele kenasti toetust 
kogunes.

Kohtume jälle aastal 2019!

Eestimaad avastamas
Terve käesoleva õppeaasta võõ-
rustab Audru Kool päikselise 
naeratusega hispaania neidu, 
kelle nimeks Sara Nevado. Sara 
kandideeris Audrusse vabataht-
likuna organisatsiooni Euroopa 
Noored kaudu ning töötab siin 
koos huvijuht Reelika Rüütliga, 
olles nii-öelda tema paremaks 
käeks.

Sara, oled pärit Hispaania 
lõunarannikult. Miks valisid 
oma praktikapaigaks külma 
ja pimeda põhjamaa riigi?

S. Nevado: Eesti oli minu 
jaoks väga kauge maa, mille 
kultuurist ma midagi ei tead-
nud. Aga nüüd olen siin ja teie 
maa huvitab mind tõesti väga, 
eriti ajalugu, rahvamuusika, 
imeilusad linnad ja külad.

Mis sulle Eestis ja Audrus 
siiani kõige rohkem meeldi
nud on?

SN: Mulle, kui algklasside 
õpetajale, on Audrus töötamine 
väga hea võimalus ja huvitav 
väljakutse.

Fantastiline oli õpetajate 
päeva kogemus! Kontsert, 
õpilaste hool õpetajate eest, 
lilled, koogid... Hispaanias on 
see päev lihtsalt vaba päev, ei 
midagi enamat ja paljud ei teagi 

selle olemasolust.
Võrdle palun Eesti ja His

paania õpilasi ja koolikorda.
SN: Kui võrdlen oma kooli 

Audru Kooliga, siis kõige su-
urem erinevus seisneb selles, et 
meil on päevas viis kuuekümne-
minutilist tundi ilma vahetun-
dideta. Ainult 30 minutiline 
lõunapaus. Teie lapsed võivad 
koju minna, kui neljas tund lõ-
peb, aga meil kestab koolipäev 
üheksast kaheni. Ja veel on väga 
hea, et teil on siin niinimetatud 
grupitunnid, kus teil vahel ju 
ainult 11 õpilast klassis. Minu 
jaoks tundub see paradiisina, 
sest meil on alati 25 või rohkem 
last korraga õpetada. Meie alg-
kooliosas õpivad lapsed vanuses 
3-12 aastat. Seega on minu ja-
oks huvitav, kuidas teie õpetate 
lapsi lasteaedades. Hispaania 
koolides puudub ka inimene, 
keda teie nimetate huvijuhiks 
ja kes töötab otseselt õpilastega, 
et julgustada neid ja kasvatada 
neid vastutustundlikeks kodan-
ikeks. Minu meelest on see väga 
vajalik ja tähtis ametikoht.

Eesti koolilapsed tunduvad 
hoopis vaiksemad ja tagasi-
hoidlikumad, aga nad on sama 
jutukad, kui hispaania lapsed. 

Eesti lapsed tunduvad ka hoopis 
iseseisvamatena ja sõltumatute-
na. Esimest korda nägin ka sell-
ist kooslust, mida teie nimetate 
õpilasesinduseks.

Aga äkki on ka midagi 
sellist, mis on sind üllatanud 
ja ehk hämmingutki ning 
peataolekut tekitanud?

SN: On olnud mitmeid asju, 

mis on mind üllatanud, kuid 
tasapisi harjun. Näiteks lõu-
nasöök kell 10.30 tundus minu 
jaoks täiesti vastuvõetamatu. 
Alguses polnud mul isu, aga 
nüüd, kui kuulen kellahelinat, 
tuleb kohe toit meelde. Hispaa-
nias sööme lõunat kell kaks või 
kolm. Ja kui ma nägin õpetajaid 
joomas piima, tundus see mulle 
ka väga naljakas.

Kui võrrelda kahe maa kultu-
uri, siis tunnetasin, kuidas siin 
olid inimesed alguses hästi kin-
nised ja külmad. Mulle tundus 
väga üllatav, kui minu teretu-
stele ei vastatud, aga tasapisi 
hakkasin aru saama, et vao-
shoitud eestlased on tegelikult 
sõbralikud.

Samuti hämmastas mind, 
et teil on kehalises kasvatuses 
naisõpetajad tüdrukutele ja 
meesõpetajad poistele ja see, 
et Eesti lastel on lubatud koolis 
mobiiltelefonide kasutamine. 
Hispaania algkoolides on see 
täiesti keelatud.

Kuidas koduigatsusega 
võitled?

SN: Olen siin olnud vaid 
poolteist kuud, seega pole 
koduigatsus mind veel taban-
ud. Äkki talvel? Aga eks ma 

oma perest ja sõpradest ikka 
puudust tunnen. Kuid õnneks 
on ju olemas Skype (hea Eesti 
leiutis!) ja suhtlemine läbi selle 
on kerge.

Millised on sinu ootused 
eelseisvale Eestiperioodile 
ja talvele?

SN: Olen pärit Andaluusiast, 
Lõuna-Hispaaniast, Corbodast, 
mis on üks palavamatest linnad-
est, kus miinimum-temperat-
uur on -4 ja maksimum +46. 
Loomulikult ostan nüüd ühe 
hea jope, saapad ja mütsi. Ja 
see väike helkuriks nimetatud 
asi on ka vist vajalik. Natuke 
kardangi pimedaid päevi, aga 
mulle on soovitatud minna sau-
na ja SPA-desse, osta küünlaid 
ja probleemi pole! See kõik saab 
minu jaoks väga huvitav olema!

Kahtlemata seisab sul ees 
palju põnevaid kohtumisi, 
külastusi ja tegemisi uute tut
tavate seltsis. Lepime kokku, 
et kordame seda intervjuud 
kevadel uuesti ja võrdleme siis 
sinu tänaseid vastuseid.

SN: Okey!

Saraga tutvus Audru Kooli 
kokkutulekul

Sirje Suurevälja

Audru valla Aasta Õpetajad 2014 on Ene Jaanimägi ja Kaia Vettik
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Õnnitleme 
vastsündinuid!

ELiSAbETH ANdrEA 
04.08.2014 KiHLEPA
GrETTEL TATrA 
08.09.2014 KÕiMA
KASPAr HUNT 
18.09.2014 KÕiMA
KirSiKA OAd 
20.09.2014 AUdrU
GrEETELiiS ViidAS 
28.09.2014 AUdrU

ELEKTRITÖÖD 
• MAJAS, 
• KORTERIS, 
• ETTEVÕTTES.

Tel. 5343 7992 • 
 www.mogreta.ee

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

Tel 50 45 215, 51 45 215, 
info@est-land.ee

OÜ ESTEST PR ostab

mETSa- ja Põllumaad

Kui Sind huvitab teatrikunst ja Sa soovid sellega 
lähemalt tutvust teha, siis tule 
Laupäeval, 8. novembril kell 12.00
AUDRU KULTUURIKESKUSESSE
Meiega kohtub Endla teatri näitleja 
AHTI PUUDERSELL, 
kes õpetab paremini kasutama oma häält ja keha. 
Kuidas arendada endas loovust ja 
avaliku kõne oskusi ning avastame kõike uut, 
mis toimub teatrikunsti maalimas.
Koolitus toimub neljal korral. 
Tule ja Sa ei kahetse!
Lähema info saamiseks ja 
registreerimiseks kirjutada 
krista.k@audru.ee, tel. 511 5755

JÕÕPRE RAHVAMAJA RINGID 
SÜGIS 2014 

Esmaspäev Kell 18.00 Laste rahvatantsurühm Anu Kurm 
Kell 19.00 Segarühm Jõõpre Vallatud Anu Kurm 

Teisipäev Kell 15.30 Sõnakunsti ring Anneli Suits 
Kell 16.30 Naisrühm Jõõpre Vanaemad Anu Kurm 
Kell 18.30 Lauluklubi Jõõpre Memmed Signe Pae 

Kolmapäev Kell 16.00 Malering Eerik Philips 
Kell 20.00 Aeroobika Mari-Liis Rehe 

Reede Kell 14.30 Laste lauluring Grünet Trumsi 
Pühapäev Kell 18.00 Aeroobika Mari-Liis Rehe 

LAVASSAARE RAHVAMAJA 
RINGID SÜGIS 2014 

Esmaspäev Kell 16.00 Käsitööring lastele Maire Kajo 
Teisipäev Kell 17.00 Muusikaring noortele 

(al. 12 eluaastast) 
Esimene kohtumine 4. november 

Rivo Kajo 

Kell 19.00 Naisrühm Kanarbik Anu Kurm 
Neljapäev Kell 17.00 Kokandusring lastele 2 x kuus Urve Tõrva 
Reede Kell 16.00 Spordiring lastele Gisela Angela 

Aasa 
INFO TEL.  5341 4304   rahvamaja@lavassaare.ee 

Võimalus mängida võrkpalli esmaspäeval ja kolmapäeval alates kell 17.00

Puuetega inimeste päev
Audru Kultuurikeskuses

30. oktoobril 2014 algusega kell 11.00

•	 Toomas Mihkelson – sissejuhatus, Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja lühi-
tutvustus.

•	 Pille Pärna (Pärnu töötukassa juhataja) – Hetkel olemasolevad teenused 
puuetega inimestele.

•	 Uuest töövõimereformi kavast tulenevad teenused puuetega inimestele.
•	 Siivi Teinfeldt – Kutsehaigusega seotud probleemid ja võimalused.
•	 Laine Lehtsalu – Pärnumaa Vaegkuuljate Ühingu võimalused aidata kuulmis-

raskustega inimest. Kuuldeaparaatide saamine Pärnus.
•	 Vivian Trei – Pärnu Diabeetikute seltsi võimalused aidata suhkruhaigeid inimesi.
•	 Valeri Mumm – Pärnu Pimedate ühingu võimalused aidata nägemisraskustega 

inimesi. Audioraamatud jne.

Toomas Mihkelson, 5664 8265

Teed kappides/sahvris 
suurpuhastust?

Ära viska ära!

Ostan nõuka- ja eestiaegseid nõusid.

Serviise, klaase, kristalli, kujusid,  
nuge-kahvleid, taldrikuid, purke  
ja palju muud.

Pakkuda võib ka muud vana ja 
nostalgilist majapidamises olevat.

TEL 5345 2480 Kristi.

vanakraam@outlook.com




