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Audru Püha Risti kiriku  
teated:

Kolmapäeval, 24. detsembril kl.18 Püha Jõuluõhtu jumalateenis-
tus Audru kirikus, laulab Audru valla segakoor, alates kl.17.30 
puhkpilliorkester “Õnn tuli õuele” kiriku tornis

* * *
Neljapäeval, 25. detsembril kl.11 I Jõulupüha jumalateenistus 
armulauaga Audru kirikus, laulab ansambel „Vahtraõied“

* * *
Kolmapäeval, 31. detsembril kl.16 Vana-aastaõhtu jumalatee-
nistus armulauaga Audru kirikus

* * *
Kolmapäeval, 31. detsembril kl.23.30 Vana-aasta vigiilia ja uue 
aasta vastuvõtmine Audru kirikus

Lavassaare külaselts valiti aasta 
üllatajaks

Pärnumaa Omavalitsuste Lii-
du kultuuri- ja spordikomisjon 
valis 2014. aasta kultuuriauhin-
dade ning Pärnumaa spordisti-
pendiumi saaja. Audru vallast 
saatis edu MTÜ Lavassaare 
Külaseltsi, kes valiti Pärnu-
maa aasta üllatajaks. Pärnumaa 

Omavalitsuste Liit annab Pär-
numaa aasta kultuuriauhindu 
(tegutseja, üllataja, toetaja) välja 
alates aastast 2011. Auhinnad 
antakse üle Tähesäral, mis toi-
mub 2. jaanuaril 2015 Pärnu 
Kontserdimajas. (KH)

Audru Vallavalitsus ootab  
parimate sportlaste nominente
Palume esitada 2014. 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 
2014. aasta tulemustega palume 
saata aadressil info@audru.ee 
hiljemalt 23. jaanuariks.

Auhindade kätteandmine 
toimub valla isetegevuslaste ja 
sportlaste tänuõhtul 14. veeb-
ruaril kell 19.00 Jõõpre Rahva-
majas.

Päkapikud sorisid lehti
Kui Jõuluvana abilised Audru vallas luure-
retkel käisid, tuuseldasid päkapikud Pats ja 
Prill öösel ka vallamajas ringi ning sattusid 
seal valla lehti lugema. See tegevus haaras 
neid sedavõrd, et hea oli, et enne uste ava-
mist veel plehku said. Jõuluvanale esitati aga 
nende poolt alljärgnev lühike luurearuanne:

Audru vallas tegus rahvas,
juhib seda meeskond vahva.
Jaanuar
Aasta mees oli Audru mees,
pasunakooridel ülevaatus ees.
Veebruar
Teenitult kannavad vapimärki
prouad Petrova ja Saulski.
Märts
Pasunad pöörati presidendi poole,

lapsed pühendusid muistendiloole.
Aprill
Audru Koolil logo uus,
Jõõpre lastel porgandid suus.
Mai
Kihlepas söödi võililli,
Valgerannas otsiti golfipalli.
Juuni
Lavassaarel juubel suur,
Lindil Kihnu Virve tuur.
Juuli
Suvemängudel riigis lausa kolmas,
kruus on maas, et teed ei tolmaks.
August
Kauneim talu proua Ingel,
vallapäevad läksid hinge.
September
Võimla jälle nagu uus,

kalendris võimutseb kultuur.
Oktoober
Valla Aasta õpetajad Ene ja Kaia,
Hispaaniast tuli talvituma Sara.
November
Audru Koolis olid vilistlased koos,
sildade peal aga jooksjad hoos.
Imeline vanaema on proua Killing,
Jõelaevanduse punt – 25, see on feeling!
Detsember
Seda lehte me veel ei leidnud,
aga küllap nad sellegi valmis on teinud.

Kui sa, Jõulutaat, Audrusse tuled,
värskeid uudiseid jällegi kuuled.

Pats ja Prill

Ligi 200 juba soliidses eas 
prouat ja härrat kogunes 10. det-
sembril pidulikule jõululõunale 
Lindi rahvamajja. MTÜ Lindi 
Külaseltsi ja Audru Vallavalit-
suse eestvedamisel toimunud 
Audru valla eakate jõulupeol 
astusid meeleoluka kavaga 
üles Lindi Lasteaed-Algkooli 
lapsed, Pärnu Kunstide Maja 
akordionistide ansambel ning 
Jõõpre eakate näitetrupp jõu-
luteemalise etendusega. Õhtut 
juhtis Kaie Seger ning tantsulu-
gudega oli külla tulnud Boriss 
Lehtlaan. (KH)

Oleme aastaringiga jälle sealmaal, et kätte on jõudnud aeg 
koos oma lähedastega jõulupuu alla istuda, et heita tagasi-
pilk möödunule ning teha plaane järgnevaks aastaks. Meie, 
Audru valla elanikud, võiksime möödunud aastaga igati 
rahul olla. Nii madalat tööpuudust, kui sellel aastal, ei ole 
Audru-mail nähtud juba aastaid. Nii palju töökohti, kui on 
selle aastalõpu seisuga, ei ole samuti siinmail juba väga 
ammu olnud. Nii pikka rivi, kui meie valla isetegevuslastest 
sai tantsu- ja laulupeo rongkäiku, pole samuti varem nähtud. 
Ja nii palju sportlasi poodiumitel! Võime uhked olla oma 
inimeste oskuste ja aktiivsuse üle. Kui on tööd – on leiba 
ja loodetavasti ka jõululauad rikkalikumad, kui võib-olla 
mõnel eelneval aastal. Audru vallavolikogu ja vallavalitsus 
soovivad igale vallakodanikule ka kõige suuremate soovide 
täitumist, jõudu, tervist, rõõmsaid pühi ning meelekindlust 
algavaks uueks aastaks!

Jaanus Põldmaa  Siim Suursild
volikogu esimees  vallavanem

Eakate jõulupidu Lindil

Jõulusoovid pühadeks

Jõõpre näitetruppBoriss Lehtlaan

Aasta lõpp tõi Pärnumaa koolijuhid Audru valda
11. detsembril kogunesid 
Pärnumaa koolijuhid ja Pär-
nu maavalitsuse haridus- ja 
kultuuritalituse juhataja tra-
ditsioonilisele aastalõpuse-
minarile. Sedakorda toimus 
seminar Audru vallas. Koo-
lijuhid külastasid Lindi Las-
teaed-Algkooli, kus direktor 
Ulla Orgusaar tutvustas Lindil 
paiknevat multifunktsionaal-
set hoonet, vaadati – kuulati 
õpilaste jõuluprogrammi ning 

vallavanem Siim Suursild kõ-
neles Audru valla tulevikust 
ja olevikust. Seejärel külastati 
Audru Kooli, kus direktor Peep 
Eenraid tutvustas Audru Koo-
li uuenenud võimlat, jõusaa-
li, arvuti- ja kodundusklassi. 
Koolijuhtide seminari  lõpetas 
Audru Kooli suurepäraste kok-
kade valmistatud jõululõuna 
ning jõuluvana käest pakkide 
lunastamine. (KH)  
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Vallavalitsuse istungitel

AUDRU KOOL ja 
Haridusselts SCHOLA AUDRUENSIS

korraldavad 
LASTEVANEMATE KOOLITUSSARJA

Kuupäev Teemad Koolitajad

K 14.01.2015 Liikumine – tervise alus Füsioterapeut Valdo 
Järvekülg

K 28.01.2015 Koolilapse tervis Tõstamaa perearst 
Madis Veskimägi

K 11.02.2015 Targalt arvutis Projekt Targalt 
Internetis – Riina 
Timberg

K 25.02.2015 Lapsest saab koolilaps Pärnumaa Rajaleidja 
keskus – Kaire 
Külaots

K 11.03.2015 Õpioskuste arendamine Pärnumaa Rajaleidja 
keskus – Signe Leht

K 25.03.2015 Turvaline koolitee. 
Koolivalmidus ja kool.

Noorsoopolitsei. 
Kooli juhtkond.

K 01.04.2015 Eelkooli lõpetamine. 
Soovijatele 
majaekskursioon.

Õppejuht Kersti 
Põllu ja direktor Peep 
Eenraid

Ühe loengu hind: 1 €
Tasumine ja registreerimine samal päeval kohapeal.
Osalejatele väljastatakse koolitustõend.
Kõik koolitused toimuvad õhtul kell 18.00-19.15

13. november
Väljastati kasutusload Põha-

ra külas Kastani kinnistu suu-
rendatud peakaitsme ja Aruvälja 
külas rekonstrueeritud Aruvälja 
AJ piirkonna ning Papsaare kü-
las Nurme tee 13a tootmishoone 
kasutusele võtmiseks.

Jäeti rahuldamata üürilepin-
gu pikendamise avaldused.

Pikendati eluruumi üürile-
pingut.

Otsustati maksta sünnitoe-
tuseid. 

Määrati Audru vallas Audru 
alevikus jalgtee rajamiseks mu-
nitsipaalomandisse taotletavale 
katastriüksusele lähiaadressiks 
Vikero jalgtee L2, pindala ja 
sihtotstarve. 

Kinnitati projekteerimis-
tingimused Audru alevikus 
Pihlaka tn 2 aiamaja elamuks 
ümberehitamiseks. 

Anti kirjalik nõusolek Soeva 
külas Uhuru kinnistul imbvälja-
ku ja septiku rajamiseks.

Otsustati väljastada ehitus-
load Papsaare külas Võra kin-
nistule elamu püstitamiseks.

Otsustati Põhara külas asuva 
Allika katastriüksuse ja Lem-
metsa külas asuva Jõgimetsa 
katastriüksuse jagamine ning 
määrati lähiaadress ja sihtots-
tarve.

Volitati Audru Vallavalitsuse 
majandusspetsialisti Vahur Ko-
boltit osalema OÜ Lavassaare 
Kommunaali inventuuri läbi-
viimisel. 

Otsustati peretoetuse maks-

mise muutmine. 

20. november
Otsustati sünnitoetuse maks-

mine ja tunnistati kehtetuks 
Audru Vallavalitsuse 06.11.2014 
korraldus nr 402. 

Anti üürile eluruum. 
Otsustati riigi rahastatava 

lapsehoiuteenuse rahaliste va-
hendite ülejäägi kasutamine.

Määrati ostueesõigusega 
erastamiseks Audru vallas Ri-
dalepa külas asuva maaüksuse 
suurus, piirid ning sihtotstarve. 

Anti kasutusload Liu külas 
Uustalu, Rüssa tee 2 ja 4 kin-
nistutele rajatud veetorustike 
ja Audru alevikus Lihula mnt 
10 asuva Audru Kooli rekonst-
rueeritud võimla kasutusele 
võtmiseks.

Kinnitati projekteerimis-
tingimused Tõstamaa-Audru-
Libatse-Valgu-Märjamaa fiibe-
roptilise sidekaabli rajamiseks 
ja Soomra külas Audru-Kõima 
fiidri rikete vähendamiseks.

Otsustati Nooruse tee 8 ka-
tastriüksuse osaline jagamine ja 
moodustatud katastriüksustele 
lähiaadresside ja sihtotstarvete 
määramine. 

Otsustati Papsaare külas 
asuva Kaubasadama tee 18 ka-
tastriüksuse osaline jagamine, 
moodustatud katastriüksustele 
lähiaadresside ja sihtotstarvete 
määramine. 

Kehtestati piletihinnad 
10.12.2014 Lindi Lasteaed-
Algkoolis toimuvale “Eakate 

jõulupeole” ja 29.12.2014 Aud-
ru Kultuurikeskuses toimuvale 
kontserdile “Lugudega lumes”. 

Anti nõusolek Audru vallas 
Papsaare külas Nurme tee 12 
asuva kaasomandis oleva hoo-
ne osas kaasomanike vahelise 
kaasomandi valdamist ja kasu-
tamist puudutava kokkuleppe 
sõlmimiseks. 

27. november
Pikendati eluruumide üüri-

lepinguid.
Eraldati reservfondist raha 

Audru aleviku jõulukaunistus-
teks kokku 5000 eurot. 

Otsustati sotsiaaltoetuste, 
toimetulekutoetuse ja vajadus-
põhise peretoetuse maksmine.

Võeti vastu arengukava ja 
eelarvestrateegia koostamise 
kord.

Muudeti Audru Vallavalit-
suse 30.06.2003 korraldust nr 
291 “Õigusvastaselt võõranda-
tud maa tagastamine“. 

Otsustati Audru vallas Lem-
metsa külas asuva Topi-Kalda 
katastriüksuse jagamine, jaga-
misel tekkinud katastriüksustele 
lähiaadresside ja sihtotstarvete 
määramine. 

Anti ehitusload Papsaare kü-
las Kaubasadama teel Päikese-
metsa ja Jõesuudme kinnistutel 
vee- ja kanalisatsioonitorustike 
rajamiseks ja Lemmetsa külas 
Veikko-Tooma tee 3 asuva ela-
mu laiendamiseks. 

Kinnitati projekteerimistin-
gimused Liu ja Marksa külades 

0,4 kV maakaabli, 10 kV õhulii-
nide demonteerimiseks, 10 kV 
masti rekonstrueerimiseks ja 
Kopli mü 10 kV õhuliini asen-
damiseks.

04. detsember
Otsustati seada Valgeranna 

külas asuvale Audru metskond 
25 kinnistule isiklik kasutusõi-
gus Audru valla kasuks.

Otsustat i sünnitoetuse 
maksmine, riigi rahastatava 
lapsehoiuteenuse rahaliste va-
hendite ülejäägi kasutamine ja 
eestkostetava vara kasutamine.

Lõpetati eluruumi üürile-
ping.

Kinnitati projekteerimistin-
gimused Papsaare külas Pääsu 
tee 16 asuva kahe korteriga 
elamu ehitamiseks ja Audru 
alevikus Käreda tee 18 asuva 
korterelamu korter nr 3 rekonst-
rueerimiseks.

Anti kirjalik nõusolek Liiva 
külas Remmi kinnistule kana-
lisatsioonisüsteemi rajamiseks.

Anti kasutusload Papsaare 
külas Elu tee 7 asuva muudetud 
kasutusotstarbega Atta puhke-
talu peamaja ja Nurme tee 13a 
kinnistu elektrivõrguga liitumi-
se kasutusele võtmiseks.

Määrati kohanimed Audru 
alevikus, Jõõpre külas ja Oara 
külas asuvatele sildadele ning 
Kabriste külas Põllu kinnistule 
moodustatavale väikesadamale.

Anti nõusolek laskepaiga 
rajamiseks.

Volikogu kinnitas Audru valla 
terviseprofiili

Tervis on inimese täieliku 
füüsilise, vaimse ja sotsiaal-
se heaolu seisund. Selliselt on 
tervise mõistet defineerinud  
Maailma Terviseorganisat-
sioon. Vallavolikogu kinnitas 
6.novembril Audru valla tervi-
seprofiili. Valla terviseprofiil 
on vallaelanike tervise ja seda 
mõjutavate tegurite kirjeldus, 
mis määratleb probleemid, sek-
kumist nõudvad valdkonnad ja 
vajalikud tegevused.

Profiili eesmärk on juhtida 
tähelepanu vallas tehtavate ot-
suste tervisemõjudele, siduda 
tervise arendamise temaatika 
valla arengukavasse, anda ter-
viseküsimustele laiem kõlapind 
nii elanike kui ka otsuse tegijate 
hulgas. Terviseprofiili abil püü-

takse aktiviseerida kogukonna 
liikmeid tegutsema paremate 
tervisetulemite saavutamiseks 
ning luua eeldused vallaelanike 
tervise parendamiseks.

Audru valla terviseprofiil 
sisaldab paikkonna elanikkon-
na tervise- ja demograafilisi  
näitajaid, andmeid sotsiaalse 
sidususe ja võrdsete võimaluste 
kohta tervisliku eluviisi järgimi-
sel. Eraldi on kajastatud laste ja 
noorte turvalise ning tervisliku 
arengu, tervisliku elu-, õpi- ja 
töökeskkonna, tervisliku eluvii-
si ja terviseteenuste osutamise 
küsimusi. Terviseprofiilis ka-
jastatu rakendamiseks kinnitati 
ka tegevuskava. Lähemalt saab 
tervisprofiiliga tutvuda valla 
kodulehel.  (KH)

Vaatame tagasi ja liigume  
üheskoos edasi

Aasta lõpus on kombeks 
korraks aeg maha võtta ja lõp-
pevale aastale tagasi vaadata. 
Politsei pilgu läbi vaadates 
jääb 2014. aastasse nii head 
kui ka vähem head.  

Alustades sellest viimasest, 
ehk siis vähem heast, peab 
nentima, et kuritegevus, eel-
kõige varavastaste kuritegu-
de osas, on võrreldes eelmiste 
aastatega kasvanud. Tõusnud 
on kuritegevus nimelt Audru 
ja Tõstamaa vallas. Suurem 
enamus toimepandud kurite-
gudest on avastatud just tänu 
kohalike elanike tähelepane-
kutele ja sekkumisele. Aval-
dan tänu kõigile neile, kes on 
kogukonnas toimuva suhtes 
tähelepanelikud ja neid tähe-
lepanekuid ka politseiga jaga-
nud. Üheskoos saame pahate-
gijatele jälile ja nad saavad ka 
vastutusele võetud. Loodan, 
et hoolivust on järjest enam ja 
meie omavaheline infovahetus 
muutub heaks harjumuseks. 
Koostöös saame nii mõnegi 
õiguserikkumise ära hoida, 
kuritegusid ennetada ja oma 
elukeskkonda turvalisemaks 
muuta.

Loodetavasti on tulu tõus-
nud oktoobris käivitunud po-

litseireformist ja kohalikud 
elanikud selle positiivset mõju 
kogenud või kasvõi kaudselt 
tunnetanud. Piirkonnapolitsei-
niku roll on saanud uue sisu – 
meie töö on ümber korraldatud 
selliselt, et suhtleme võimali-
kult palju nii erinevate koos-
tööpartnerite kui ka kohalike 
elanikega. Püüame üheskoos 
keskenduda just nendele prob-
leemidele ja kitsaskohtadele, 
mis kohalike elanike turvatun-
net enim mõjutavad. Ja see ei 
ole pelgalt püüdlus – saades 
teada lahendamist vajavatest 
küsimustest, otsime neile la-
hendusi, et kõigi turvatunne 
tugevneks. See eeldab koha-
likelt elanikelt ka kodaniku-
julgust, kas siis sekkudes või 
probleemist teatades. Eks kõik 
uus võtab natuke aega kohane-
miseks ja paika loksumiseks. 
Usun, et üheskoos saame palju 
ära teha ja muuta seda, mille 
muutmist kohalikes oludes 
vajalikuks peame! 

Soovin teile kõigile rahu-
likke jõule ja tujuküllast aas-
tavahetust! 

Sagedaste ja sisukate uute 
kohtumisteni!

Harli Hansen
Piirkonnapolitseinik

Lugupeetud pakendikonteineri 
kasutaja

Konteiner tohib sisaldada ainult 
sorteerimisjuhendile vastavaid 
puhtaid tetra-, plast-, metall- ja 
klaaspakendeid ning koduelekt-
roonika pakendamisel kasuta-
tavat turvavahtplasti (murtuna 
väiksemateks tükkideks).

1. Konteinerisse panna pa-
kendid lahtiselt, lubatud on 
panna ka läbipaistvas kilekotis.

2. Läbipaistmatute kottide 
olemasolul loetakse sisu mit-
tevastavaks.

3. Pakendikonteiner jäetak-
se edaspidi tühjendamata, kui 

see sisaldab siia mittekuuluvat 
prahti (olmejäätmeid, riideid, 
pesukuivatusreste, pappi ja 
paberit ning muud mitte-pa-
kendit).

Puhas papp ja paber pane 
palun kõrvalasuvasse paberi-
konteinerisse.

Määrdunud paber ja papp 
pane oma kodus asuvasse ol-
mejäätmekonteinerisse.

Aitäh Sulle, kui käitud 
mõistlikult ja arvestad selle 
palvega!

Lugupeetud paberikonteineri 
kasutaja

Palun pane siia konteinerisse 
ainult puhtad (mitte värvised 
ega õlised) ajalehed, ajakirjad, 
reklaampaberid ja papid, kauba 
pappkastid kokkuvoldituna (et 
ka teistele konteineri kasutaja-
tele ruumi jätta).

Paberikonteiner jäetakse 
edaspidi tühjendamata, kui 
see sisaldab siia mittekuuluvat 
prahti (olmejäätmeid, riideid, 
õliga või värviga määrdunud 

pappi ja paberit).
Koduelektroonika pakenda-

misel kasutatav turvavahtplast 
(murtuna väiksemateks tükki-
deks) pane palun kõrvalasuvas-
se pakendikonteinerisse.

Määrdunud paber ja papp 
pane oma kodus asuvasse ol-
mejäätmekonteinerisse.

Aitäh Sulle, kui käitud 
mõistlikult ja arvestad selle 
palvega!

Koosloomise rõõm on suurim
Jõulukuu 5. kuupäeval said 
paljud osa Audru vallamajas 
toimunud esimesest jõululaa-
dast, mille ettevalmistamisse 
ja läbiviimisesse panustasid 
paljud valla haridus- ja kul-
tuuriasutused, külaseltsid ning 
vabatahtlikud. Terve päev oli 
täis taaskohtumisi, vestlusi 
osaluskohvikus, laulu, tantsu 
ja käsitööga kauplemist.

Suurimad tänud Audru 
Kooli 7. klassi tüdrukutele 
koos õpetajate Merje Tõnis-
manni ja Reelika Rüütliga, 
kes kaunistasid vallamaja 
saali ja valmistasid kaupleja-
tele sildid. Kohvikumeeleolu 
loomise eest hoolitsesid Audru 
Kooli ja Jõõpre Kooli õpilased. 
Laada korralduses aitasid nõu 
ja jõuga kaasa Maris Moorits, 
Maigi Reepalu, Külli Tarkpea, 
Mairi Õismets, Priit Annus ja 
Veljo Saar. Laste meisterda-
mise nurga pani kokku Merle 
Mõttus.

Sisuka kultuuriprogram-
miga sisustasid päeva Aud-
ru Lasteaia lapsed (õpetaja 
Evi Vaher), Lindi Lasteaed-
Algkooli õpilased (õpetajad 
Anne Paiste ja Tiina Janno), 

Aruvälja Lasteaed-Algkooli 
õpilased (õpetaja Teet Killing), 
rahvakunstiansambel Kuppa-
rimuorid ja Audru Hoiuspuu 
memmed. Jõõpre Kooli õpi-
lased (õpetajad Helle Kirsi ja 
Grünet Trumsi) esitasid kaks 
meeleolukat lühinäidendit 
koos muusikaprogrammiga, 
õpetaja Anu Kurm aga õpetas 
rahvalikke mänge. Lavassaa-
re Lasteaed-Algkooli õpilased 
(juhendajad Monika Voolaid, 
Signe Pae ja Rivo Kajo) esita-
sid muusika- ja luulepõimiku. 
Programmi lõpetasid jõulu-
viise esitades Tiia Tamme ja 
Tiina Janno õpilased Audru 
Huvikooli muusikaosakonnast.

Kogu päeva juhiks oli Rivo 
Kajo Lavassaare Rahvamajast 
ja teda assisteeris Krista Kingo 
koos Mari-Liis Rehega Audru 
Kultuurikeskusest.

Tänan kõiki, kes aitasid 
kaasa sellele, et kõik osalejad 
said nautida hubast jõulueelset 
koosolemist ja soetada kingi-
kotti armastusega kodukohas 
valmistatut.

Ene Täht
Humanitaarteenistuse 

juhataja

Teade

Läheme Tartu teatri Vanemuine 
etendusele „evita“ 8. veebruaril 2015.

Piletite hinnad: 
täispilet 20 €

sooduspilet 17,60 €
sõiduhind ca 17 €

Kui soovid tulla, teata võimalikult kiiresti 
tel. 555 99 302 või Audru muuseumisse.

Helgi RootsMerle Mõttus viis laadal läbi laste töötuba
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Ajaratta lood

Audru noorkotkad ja  
kodutütred olid Lätis edukad

Lääne-Lätis toimunud lõunanaab-
rite suurimal noortele suunatud 
militaarsportliku võistlussarja 
„Jaunie Rīgas sargi: Atceries 
Lāčplēšus” Grobina etapil tulid 
esikohale Audru kooli noorkotkad 
ja kodutütred.

Võistkonna esindaja, Kaitse-
liidu Pärnumaa maleva relvuri 
vanemseersant Rainer Ristimetsa 
sõnul tagasid eestlastele edu eel-
kõige hea koostöö ning varasem 
väljaõpe, mis nad Kaitseliidu noor-
teorganisatsioonides läbinud on. 
„Kuigi võistkonnad said vahetult 
enne võistluse algust läbi proo-
vida kõik rajal sooritada tulevad 
ülesanded, polnud harjutamiseks 
mõeldud aeg siiski piisavalt pikk, 
et ainult sellele lootma jääda,“ on 
Ristimets veendunud.

Lisaks tõi ta Audru noorte 
tugevusena välja ka planeerimis-
oskuse ning külma närvi. „Kuna 
raja läbimise kiirus polnud oluline, 
said noored keskenduda ülesanne-
te sooritamisele,“ ütleb Ristimets. 

„Finišisse jõudsid Audru noored 
viimasena, kuid võistluse lõpeta-
sid nad sellest hoolimata esimese 
kohaga,“ lisab ta.

Ristimetsa hinnangul annab 
sellistel võistlustel osalemine 
noortele kogemusi ning laiendab 
ka nende silmaringi. „Kindlasti 
ei saa vähem tähtsaks pidada ka 
uusi sõpru ja tuttavaid, kellega 
tulevikus edasi suhelda,“ märgib 
Ristimets.

Läti riigikaitsehuvilisi kooli-
noori ühendav võistlussari „Jaunie 
Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus“ 
toimub regionaalsete etappidena, 
mille parimad lähevad vastamisi 
poolfinaalides. Sarja üldvõitja 
selgub omakorda finaalvõistlusel.

Liepaja lähedal Grobinas toi-
munud etapil osales tänavu ligi-
kaudu paarkümmend Lääne-Läti 
koolide võistkonda. Kuus Audru 
kooli noorkotkast ja kodutütart olid 
võistlusel ainsad väliskülalised. 
(allikas: parnu.kaitseliit.ee)

Liikumisaastal jalgratastel
Liikumisaasta 2014 on Kultuuri-
ministeeriumi teema-aastate prog-
rammi raames läbiviidav projekt, 
mille viib ellu Eesti Olümpiako-
mitee ning mille raames toimusid 
ka Audru vallas mitmed erinevad 
sportlikud üritused.

Jalgrattamatkad ,,Külast 
külla“

Jalgrattamatkade põhiideeks oli 
läbida jalgratastega Audru valla 
külasid ning ühendada tervislik 
tegevus kodukohaga tutvumisega. 
Esimene matk viis inimesed Lindi-
Kihlepa piirkonda. Külastati Lin-
di Käsitööaita, kus Tiiu Sommer 
uduses hommikus tegi meeled erk-
saks kõiki käsitööaidas tegutsema 
pannes. Selles piirkonnas ei saanud 
külastamata jätta ka sadamakaid, 
kus äsja kalasaagiga saabunud 
kalameeste juttu kuulati. Mööda 
merepiiri edasi liikudes mööduti 
Saulepa Rannamajast ning suun-
duti edasi Ljubov Petrova Vene 
tallu Soomra külas, kus ees ootas 
kuum samovaritee ja kehakinni-
tus. Ljubalt saadi kaasa teadmisi 
ja tarkust, rõõmu ja südamlikkust 
ning sinepipulbriga valmistatud to-
matite retsept. Lähikonnas asuva 
Kihlepa Külamaja tegusad naised 
ootasid matkaseltskonda sooja supi 
ja ahjust võetud kaneelirullidega 
ning tutvustasid maja ja oma te-
gemisi. Huvitavate lugudega, 
võilillekohvi ja taimeteega kosti-
tas matkalisi Mercedes Merimaa. 
Matka lõpp-peatus oli Audru Valla 
Kultuurikeskuses, kus kultuuri- ja 
noorsootöö juht Krista Kingo kõiki  
juba ootas. Iga matkaline sai märgi 
,,Ma armastan liikumist“ ja tänu-
sõnad imelise päeva eest!

Teine matk viis Lavassaare-

Jõõpre piirkonda. Hommikut alus-
tati Rivo Kajo juurest Lavassaare 
rahvamajast ning külamajast, kus 
rahvariides naised matkalisi ter-
vitasid ning Lavassaare külamaja 
tulevikuvisiooni tutvustasid. La-
vassaare kaubamärk, Raudteemuu-
seum, oli kavas koos muuseumi 
hooaja lõpuürituse – Aurupäevaga. 
Muuseumi ruumides leidsime üles 
Merle Kodukohviku ning veduri-
juht pakkus nostalgiahõngulist ron-
gisõitu. Lavassaare külaselts tut-
vustas oma suveniirtoodet ,,Turba 
Paid“. Järgmine peatus oli Jõõpres 
asuvas Tiibeti keskuses MenLing. 
Selles majas kogetu on midagi väga 
huvitavat ja erilist. Perenaine rää-
kis oma lugu, tutvustas oma elu 
põhimõtteid, näitas maja. Nagu 
mitmelt teiselt külastatud õuelt, 
lahkusime ka sealt lubadusega ta-
gasi tulla. Järgmise sihtpunktina 
saabusime Sanga Seltsimajja, kus 
ootas kuum supp. Vaatasime üle 
Sanga maja tegemised käsitöötoas 
ja maitsesime imelisi kooke, mida 
naised küpsetanud olid.

Kahel matkal nägime oma 
koduvalda erinevate tahkude alt, 
kuulsime põnevaid fakte ja kohta-
sime imelisi inimesi. Audru valla 
külades käib aktiivne ja põnev 
seltsielu. Et need emotsioonid 
ikka korduda saaks, otsustasime, 
et kevadel teeme seda kindlasti 
uuesti! Kõigile neile, kes koos 
minuga kaks pühapäeva jalgratta 
seljas veetsid – suurimad tänud po-
sitiivse emotsiooni eest! Ja kõigi 
matkajate nimel tänan neid armsaid 
inimesi, kes meie silmaringi avar-
dasid, meid lahkelt vastu võtsid ja 
kostitasid. Edu teile edaspidiseks!

Õie Killing

DETSEMBER – jõulukuu, talvekuu
Ilmselt ei ole aastas ühtki teist kuud, mida 
nii suure kannatamatusega oodatakse, kui 
detsembrit. Detsember on advendiaeg, mis 
tähendabki jõuluootust. Algselt tähendas 
sõna adventus kõrge isiku rahva ette il-
mumist. Sellest tulenevalt hakkas kirik 
kasutama mõistet adventus Domini, mis 
tähendas Jeesuse tulekut ehk sündi. On 
kombeks igal advendipühapäeval üks 
küünal süüdata.

6. detsember on nigulapäev, see on 
Püha Nikolause – laste, kaupmeeste, 
apteekrite ja meremeeste kaitsepüha-
ku mälestuspäev. Nikolaus oli piiskop. 
Legendi järgi päästnud Nikolaus häbist 
kolm tüdrukut, keda vaene isa ei suutnud 
mehele panna ning seepärast tahtis nad lõ-
bumajja saata. Kui Nikolaus sellest kuulis, 
viskas ta kolmel järjestikusel ööl vaese 
mehe majja kolm kullakotti. Sellest pii-
sas, et tütred mehele saaksid. Laste pühak 
on Nikolaus seepärast, et tal oli kombeks 
vaestele lastele kingitusi jätta. Seega on 
Nikolaus jõuluvanade esi-isa, mida tõen-
davad ka erinevate maade jõuluvanade 
nimetused. Hollandis jagab kingitusi Sin-
terklaas, Inglismaal ja Ameerikas Santa 
Claus, tšehhidel Venceslaus. Kuna legendi 
järgi visanud Nikolaus kullakotid vaese 
mehe tuppa läbi korstna, usuvad paljud 

lapsed, et Santa Claus ka tänapäeval samal 
moel jõulukingid kohale toimetab.

Nikolausele on Eestimaal pühendatud 
terve rida kirikuid: näiteks Niguliste kirik 

Tallinnas, Viru-Nigula ja Lääne-Nigula, 
Pärnu kunagine Nikolai kirik ja teised.

13. detsember – luutsinapäev, on pü-
hendatud pühak Luciale. Tema põetas ja 
ravitses haigeid, eriti pimedaid. Lucia nimi 
on tuletatud sõnast lux – valguse kandja, 
sest pimedal ajal haigete juurde minnes 
pani ta endale pähe põlevate küünaldega 
pärja, et teed valgustada. Rootsimaal kan-
navad neiud ka tänapäeval luutsinapäeva 
rongkäigus küünlapärga.

Tähtis on olnud veel 21. detsember 
– toomapäev, mis on kaitsepühak Too-
ma mälestuspäev. Tema oli ehitajate ja 
arhitektide kaitsepühak. Rahvasuu on 
seostanud toomapäeva ka toomisega, 
sest jõuluajaks tulid kõik võõrad asjad 
tagastada ja võlad ära maksta. Tallinnas 
astus sel päeval ametisse uus linnavalitsus 
ehk raad, võib-olla kannab Tallinna tor-
ni tuulelipp ja linnavalvur just seepärast 
Vana Tooma nime.

Ühtlasi kuulutas raad välja jõulurahu, 
keelatud olid kaklused ja taplused, ini-
meste vahel pidi valitsema rahu ja hea-
soovlikkus.

Soovime meiegi kõigile mõnusat ja 
rahulikku jõuluaega!

Audru muuseumipere nimel
Helgi Roots

Aruvälja teated
Ootame huvilisi laupäeval, 3. jaa-
nuaril 2015. a algusega kell 15.00 
Aruvälja rahvamajja Ajaloo rän-
nakule muinasaega. Kohtume Ain 
Mäesaluga, arheoloogi ja Tartu 
Ülikooli õppejõuga, kes räägib 
meie Pärnumaa tähtsaimast mä-
lestisest Soontagana maalinnusest, 
mis oli muistse muinaskihelkonna 
keskus. Soontagana ehk Maritima 
kihelkond (kuhu kuulus ka meie 
piirkond), oli Läti Hendriku teose 
järgi lõuna poolt mereäärest teed 

pidi tulles esimene Eestimaal.
2014. aastal anname Martin 

Soobergi 175. sünniaastapäeva 
tähistamiseks välja ajaloohõngu-
lise, kohalikust arengust pajatava 
kalendri. Austusavalduseks ande-
kale ja humoorikale kirjamehele 
nimetame oma kalendri AJA JA 
LUGUDE TOOJAKS.

Kalendrit saab näha ja osta Aru-
välja raamatukogust.

Rahulikku jõuluaega kõigile!

Eelmisel aastal lõid Jõõpre Jahi-
seltsi liikmed ja Jõõpre koolipere 
käed, et tutvuda meid ümbritseva 
loodusega. Põhjust selleks andis 
ka asjaolu, et paljude poiste-tüd-
rukute isad-emad või vanemad 
vennad on jahimehed. Julgust 
ürituse korraldamiseks lisas eel-
mise sügise õnnestunud metsa-
retk, seega on alguse saanud hea 
ja ilus traditsioon. Sel korral ot-
sustati metsa minna jõulukuul. 
Jõulud seostuvad aga kõigepealt 
ikka jõulukingituste ja jõulura-
huga. Nii korjasidki Jõõpre kooli 
nooremad poisid 10 ämbrit tam-
metõrusid. Kõige tublimad olid 
sel aastal vennad Robert ja Kasper 
Tate. Vastutasuks saadud loodus-
andide eest, tegid Jõõpre Jahiseltsi 
esimees Ranno Rästas ja jahiselt-
si liige Helari Ainsar ATV-dega 

poistele retke metsa, kus vaadati 
loomade toidukohti ja nagu tel-
limise peale oli poisse tervitama 
tulnud ka metsakuningas põder 
isiklikult. Elamusi kui palju! 
Järgnevalt külastasime jahimees 
Aivar Ainsare kodu, kus poisid 
said näha ja katsuda trofeesarvi 
ning vaadata loomade ja lindude 
topiseid. Lõpetuseks söödi tubli 
jahimehe Moonika Orgussaare 
valmistatud jahimeeste lem-
mikrooga – maksakastet. Jõõpre 
koolijuhi tänu kuulub tublidele 
jahimeestest lastevanematele-vi-
listlastele, kes retked ja looduse 
tutvustamise on oma südameas-
jaks võtnud. Juba on oma järge 
ootamas grupp metsahuvilisi 
tüdrukuid. Koostöö jätkub!

Mati Sutt
Jõõpre Kooli direktor

Pildil Jõõpre Jahiseltsi esimees Ranno Rästas, 
Simo Tarre, Miron Karula, lapsevanem ja jahi-
mees Moonika Orgussaar, Robert Tate, Kasper 
Tate, Silver Hrabrov ja Jorven Jääger

Aastalõpumõtisklus

Advendieelsel ajal, enne kui jõulupühad 
saabuvad, on üsna palju sagimist ning 
tihtipeale kuulen iseennast ja teisi ütle-
vat, et hirmus kiire on. Pärast Jaanipäeva 
hakkame ootama Jõule, kuid nende saa-
budes tormame ennast „oimetuks“. Miks 
me nii teeme? Kas kalendris Jõulukuu 
viimase nädala kolm punaselt värvitud 
päeva tähistavad meie jaoks šoppamise 
ja kokkamise kõrghetki? Aga see pole ju 
see, mida tegelikult soovime...

Võime kõik kinnitada, et Jõulud peak-
sid olema pühad, mille juurde kuuluvad 
sellised tunded nagu rõõm, rahu ja armas-
tus. Me soovime olla koos lähedastega 

ning tunda ennast armastatud ja väärtus-
likuna, tahame kinnitust, et oleme leidnud 
oma koha. Kindlasti on osa selle juures 
ka turvalistel lapsepõlvemälestustel, kus 
küpsetasime emaga koos piparkooke, 
ootasime hommikuti päkapikukommi, 
lõikasime paberist lumehelbeid, nautisime 
lasteaia ja kooli jõulumelu  ning palju, 
palju muid pisikesi ja suuri väga olulisi 
asju. Miks me aga laseme Jõuludel muu-
tuda stressirohkeks ajaks? Miks me kogu 
selle sagina juures unustame vaadata oma 
naabrile silma ja soovida talle südamest 
head? Kõikidest pühadest kõige enam 
peaksime just Jõulude ajal pühendama 
rohkem tähelepanu oma lähedastele, 
mitte materiaalsetele asjadele ja sihitule 
tormamisele.

Lindi Lasteaed-Algkooli suured ja väi-
kesed keskenduvad sellel aastal just ini-
mestele meie ümber. Selleks oleme vali-
nud oma aasta deviisiks: „Me kõik oleme 
erinevad, me kõik oleme erilised“. Oleme 
mõistnud, et ühiskonna toimimisel ei ole 
enam oluline autoriteetide seltskond, kes 
on võimu tipus ja ütleb, kuidas edasi min-
na. See, kui sul on kõrge positsioon, ei 
tähenda, et sind kohe austatakse. See, kui 
sa oled õpetaja, ei tähenda, et õpilased 
sind kohe kuulavad. Muidugi võib öelda, 
et kõik on hukka läinud ja vanasti oli ikka 
kõik palju parem, kuid siiski peaksime 
hoiduma hinnangute andmisest. Täna-
päeva maailm on lihtsalt teistsugune, eile 
elati teisiti kui täna. Meie ülesanne het-
kel on otsida võimalusi, mismoodi saaks 
positiivselt selle uue mõttemalliga kaasa 
minna. Minu meelest on tore, et järjest 
rohkem tähtsustatakse sisu. Olulisem 
on see, millised põhimõtted ning ideed 

sul on, mitte see, kui palju sa teenid või 
milline on su võimupositsioon. Iga üksiku 
inimese osatähtsus järjest suureneb ning 
iga inimese arvamus on palju olulisem, 
kui see on kunagi varem olnud.

Hea Sõber, märka siis seda inimest 
enda lähedal. Märka neid, kes sulle on 
alati olnud märkamatult toeks ja abiks! 
Märka ka neid, kes sulle veel silma pole 
jäänud, kuid kelles kindlasti peitub mõni 
varjatud säde. Leia see hetk ja küsi talt: 
“Kuidas Sul läheb, on Sul kõik hästi?” 
Öelge üksteisele komplimente ja nae-
ratage! See ei ole alguses lihtne, kuid 
uskuge, harjutamise ja järjepidevusega 
hakkab tulema ka loomulikkus. Tahate, 
et teie lapsed oleksid viisakad, hoolivad 
ja südamlikud? Parim õpetus lastele on 
täiskasvanute eeskuju.

Jõulud on rahu ja armastuse pühad. 
Kõikide meie südameis põleb igatsus: 
rohkem armastust, rohkem päikest, roh-
kem rõõmu igapäevasesse rutakasse ellu. 
Sel ajal tehakse rohkem head ja öeldakse 
häid sõnu mitte ainult pereringis, vaid ka 
väljaspool seda. Vaadake jõuluküünal-
de rõõmsasse särasse, kuulake, kuidas 
helisevad kirikukellad ja kõlab helisev 
jõululaul. Leidke pühade saginas aega 
enda, pere, sugulaste, tuttavate, kõigi 
jaoks. Unustage hetkekski mured ja avage 
oma süda rõõmule ning te oletegi veidi 
õnnelikumad.

Südamlikke Jõule teile kõigile ja head 
uut 2015. aastat!

Ulla Orgusaar
Lindi Lasteaed-Algkooli

Direktriss

Jõõpre koolilapsed käisid metsaelanikele jõulurahu viimas
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Õnnitleme 
vastsündinuid!
POLINA UHHAREVA 02.11.2014
ROBIN PÕDER 08.11.2014
CLyDE-PATRIC SUVISTE 11.11.2014
EMMA VISNAPUU 12.11.2014
KENDRA KUUSK 27.11.2014
ELSA MARIA LAANEPÕLD 29.11.2014

SPORT

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

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

Lõbusat lõppu 
vanale aastale!

Uute kohtumisteni uuel aastal!
Villa Andropoff

Pärnumaa XXXV talimängud
Sisesõudmine  13.12 kell 11.00 Kuninga tn.PK
Mälumäng   04.01.2015 kell 10.00 
 Sauga Avatud Noortekeskus
Koroona   04.01.2015 kell 10.00 
 Sauga Spordikeskus
Lauatennis  10.01.2015 kell 11.00 
 P-Jaagupi SK
Sangpommi kahevõistlus  10.01 kell 11.00 P-Jaagupi SK
Male  17.01 kell 10.00 Pärnu Spordihall
Suusatamine 5.02 Jõulumäe
Juhtkonna võistlus 5.02 kell 10.00 Jõulumäel
Curling 8.02 kell 13.30 Jõulumäel
Kabe 14.02 kell 10.00 Pärnu Spordihalli 
 maleruum
Bowling 14.03 kell 10.00 Pärnu Perona 
 Bowling
Korvpall – mehed 14.03 kell 10.00 Paikuse Spordi- 
 ja tervisekeskus
Finaalid 15.03 kell 10.00 Paikuse Spordi- 
 ja tervisekeskus




