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Audru valla kultuuritegija 2014 
Maie Kalbus

Audru valla kultuuritegija 2014 
on Maie Kalbus. Ta on olnud 
Audruranna Talvise Tantsu-
peo initsiaatoriks ja peakor-
raldajaks. Ta on mitmete rah-
vatantsurühmade juhendaja 
ja liige. Maie Kalbus oli 2014. 
aasta Audru vallapäevade rah-
vatantsuprogrammi tantsujuht 
ning teist aastat aitab rikastada 

Lindi jaanitule programmi Lin-
di Lappajate rahvatantsurüh-
ma esinemisega. On osalenud 
aastaid juhendaja ja tantsijana 
tantsupeol. Lisaks igapäevasele 
ametile Lavassaare Lasteaed-
Algkooli direktorina, valmis-
tab ta ise rahvariideid tervetele 
tantsurühmadele. (KH)

Koolide aktused 1. septembril:
9.00 Lindi Lasteaed-Algkool
I klassi läheb 11 õpilast, klassijuhataja Epp Reinfeldt
9.30 Jõõpre Kool
I klassi läheb 8 õpilast, klassijuhataja Anu Kurm
10.00 Audru Kool
I klassi läheb 24 õpilast, klassijuhataja Silvi Tolmats 
11.00 Aruvälja Lasteaed-Algkool
I klassi läheb 3 õpilast, klassijuhataja Merike Meidra 
11.00 Lavassaare Lasteaed-Algkool
I klassi läheb 4 õpilast, klassijuhataja Gisela-Angela Aasa

Seisuga 20.08.2014 läheb Audru valla koolide I klassidesse 
kokku 50 õpilast. 

Kooliminejaid toetatakse  
jõudsalt

Audru Kooli I klassi läheb täna-
vu 24 õpilast. AS Japs M.V.M, 
Audru Vallavalitsus ja Aud-
ru Kool sõlmisid 2013. aastal 
koostöökokkuleppe, eesmärgiga 
kindlustada, et kõikidel Audru 
Kooli esimesse klassi minevatel 
õpilastel oleks võrdsed võimalu-
sed alustada kooliteed vajalike 
õppevahenditega. Selleks kin-
gib AS Japs M.V.M. igale Audru 
Kooli esimesse klassi mineva-
le õpilasele 50 eurot. Aruvälja 
kooli esimesse klassi minejaid 
toetab kohalik ettevõte Põhara 
Agro OÜ 50 euroga.

Samuti kingib Port Artur 

igale Pärnumaal I klassi mine-
vale õpilasele öökullidisainiga 
sussikoti, milles on sees joonis-
tusplokk, jooneline ja ruuduline 
vihik, harilikud pliiatsid, pliiat-
siteritaja, joonlaud ja Port Arturi 
sooduskupongid. Audru valla 
koolidesse läheb I klassi kokku 
50 õpilast.

Juba kolmandat aastat ostab 
Audru Vallavalitsus igale Audru 
Kooli ja Jõõpre Kooli 5.klassi 
õpilasele sülearvutid, et tagada 
võrdsed kaasaegsed õpivõi-
malused kõikidele õpilastele 
sõltumata pere sotsiaalsest ja 
majanduslikust taustast. (KH)

Jõõpre lapsed said  
mänguväljaku

Üks asi, millest Jõõpres juba 
ammu puudust tunti, oli laste 
mänguväljak. Selle suve et-
tevõtmisena sai see viga pa-
randatud. Ja seda kohe topelt, 
sest ühe hooga ehitati valmis 
mänguväljakud nii külalastele 
kui ka lasteaeda. Jõõpre Kooli 
direktor Mati Sutt tahab tänada 
selle valmimise kõiki osapooli. 
Kogu ettevõtmine sai teoks 3 
kuuga. Suured tänud neile las-
teaialaste vanematele ja tööta-
jatele, kes olid abiks esimese 
osa valmimisel ja ilutaimede 
istutamisel. Tänud ka kingi-
tud ilutaimede eest! Veel enne 
suvepuhkusele minekut tegid 
Jõõpre Kooli poisid-tüdrukud 
valmis turnimisala ja värvisid 
selle vahvalt kirevaks. Tänud 
kohalikele ettevõtjatele, kelle 
abiga said ehitustehnilisi osku-

si vajavad tööd kiiresti tehtud 
ja liiv liivakastidesse veetud. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et 
mänguväljakud valmisid ko-
gukonna koostööna. Tehtud 
töö annab julgustust järgmise 
suve plaanile – ehitada mängu-
väljaku vabasse serva üks ilus 
purjekas – ikka laste rõõmuks ja 
vaba aja sisustamiseks. Üks tõr-
vapiisk on ka, mis vajaks lahti 
rääkimist, ütles Mati Sutt. Tore 
oli küll vaadata nii vanaemasid 
lastelastega kui noori emasid 
lastega mänguväljakul mängi-
mas, aga seda kurvastavam oli 
hommikuti leida õhtupimeduses 
maha jäetud pudeleid ja liiva-
kasti torgatud suitsukonisid. 
Ehk hakkab kellelgi seda lu-
gedes hing kriipima ja ta lubab 
enesele, et enam kunagi nii ei 
tee. (KH)

Mänguväljak Jõõpres 
Pildi autor Eve Piperal

Uus näitus vallamaja  
trepigaleriis 

Audru tüdruk Elisabeth Tein-
burg on sündinud 23.07.1998 
ning kasvanud Põldeotsa kü-
las. Ta lõpetas sel kevadel Va-
nalinna Põhikooli ning alustab 
sügisest kooliteed Sütevaka 
Humanitaargümnaasiumis. Eli-
sabeth on joonistamisega tege-
lenud juba lapsest saadik, kuid 
praegust kunstistiili, graafikat, 
on ta viljelenud paar aastat. Tal 
on välja kujunenud täiesti oma 

käekiri. Teda toetab ja juhendab 
isa Jüri Teinburg. Elisabeth on 
osalenud kunstiolümpiaadidel 
ning kõrgeima kohana on ta 
pälvinud vabariikliku kunsti-
olümpiaadi teise koha. Eelmisel 
aastal omistati Elisabeth Tein-
burgile Rotary klubi andeka 
noore preemia. Vallamajas on 
näitust võimalik vaadata alates 
25. augustist. (KH) 

Audru koolimaja on läbinud 
uuenduskuuri

Audru Kooli võimla, pesu- ja 
riietusruumid on läbinud ka-
pitaalse uuenduskuuri. Samuti 
said uue kuue trepikoridorid. 
Nüüd on majal uus, värske 
ja värvikas väljanägemine. 
Koolimaja renoveeris ESTON 
Ehitus AS ning hoone maksu-
mus koos inventariga oli 260 

tuhat eurot. Viimati uuendati 
riietus- ja dušširuume kümme 
aastat tagasi ja võimlat polegi 
remonditud. Lisaks remondile 
sai võimla uued võrkpallipostid, 
võimla vahekardinad ning riie-
tusruumidesse saabuvad uued 
riietuskapid. (KH)

Postiteenuste hinnad tõusevad
Anname Teile teada, et Majan-
dus- ja kommunikatsioonimi-
nisteerium kinnitas määruse, 
millega tõusevad 1. septembril 
universaalse postiteenuse hin-
nad. Hinnatõus puudutab nii 
Eesti-siseseid kui ka rahvus-
vahelisi kirju ja pakke kaaluga 
kuni 20 kg.

- Postmargi hind tõuseb 45 
sendilt 55-le sendile

- Ülejäänud universaalsete 
postiteenuste hinnad tõusevad 
keskmiselt 18,2 %

Hinnatõus ei puuduta paki-
automaadi paki hindu, mis jääb 
endiselt soodsaimaks pakisaat-
mise viisiks. Hea moodus on 
saata kirjad meie e-teeninduse 
kaudu, kus siseriiklik kiri mak-
sab 54-65 senti, kuid sisaldab 
lisaks saatmisele ka ümbrikut, 
paberit ja väljatrükki. E-teenin-
dusest saab saata nii riigisise-
seid kui ka rahvusvahelisi kirju.

Piret Serbin 
Ärikliendihaldur

Laupäeval, 11. oktoobril 2014 kell 18.00 – 01.00

Audru Kooli kokkutulek
17.00  registreerimine
18.00  aktus
21.00  ühine tordisöömine
kella 21.00ni avatud ainekabinetid, töötab fotograaf

Aulas mängib ansambel Rulli Magneetik, 
võimlas keerutab plaate DJ.

Toitlustus Kentuki Lõvi

Osalustasu eelregistreerimisel 10.- 
(hiljemalt 5. oktoobriks MTÜ Schola Audruensis 

a/a EE64 2200221055573497; selgitus – ees- ja perekonnanimi), 
kohapeal 15.-

Info telefonil 446 4326 (huvijuht Reelika Rüütli)

Maie Kalbus, foto: Peep Tarre

Foto: Maris Moorits

Foto: Port Artur
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VALLAVANEMA VEERG

Astrite aeg
Suvi on lõpusirgel, jättes seljataha 11-ne valla kultuuri-
kollektiivi suurepärased esinemised laulu- ja tantsupeol, 
spordivõistkonna saavutused üleriiklikul ja kodumaa-
konna tasandil ning meeleolukad vallapäevad. Ja kui õit-
sevad astrid, muutuvad päevad ja ööd aina jahedamaks, 
andes märku sügise saabumisest. Ja see omakorda tuletab 
meelde, et kohe-kohe on saabumas 1. september ning uue 
kooliaasta algus.

Sellel aastal on Audru vallas I klassi minemas 50 last. 
See võib ju suure valla kohta ja rohkeid koole arvestades 
tunduda väike arv. Kuid kui vaadata ajas tagasi aastasse 
2007, mil sündisid tänased kooliminejad, registreeriti 
vallas vaid 59 lapse sünd. Selles valguses on 1. septembril 
valla koolides I klassi minejate arv tubli tulemus, mis 
näitab meie koolide usaldust lastevanemate silmis. Eriti 
valmistab rõõmu, et enamus oma koolipiirkonnas sündi-
nutest on valinud I klassi minekuks just oma kodukoha-
le lähima kooli. Et koolitee algus oleks lastevanematele 
rahaliselt kergem, otsustas Audru Vallavolikogu alates 
sellest aastast tõsta märgatavalt valla koolidesse I klassi 
minejate nn. ranitsatoetust 64-lt eurolt 100 eurole. 

1. septembriks saavad valmis Audru Kooli remondi-
tööd. Täieliku uuenduskuuri on selleks ajaks läbi teinud 
kooli spordisaal koos riietusruumidega ning õppeosa kolm 
trepikoda. Spordisaal on saanud akustilise lahenduse, mis 
võimaldab kehalise kasvatuse õpetajatel lõpuks ometi ilma 
häält oluliselt tõstmata spordisaalis õpetussõnu jagada. 
Lisaks nendele suurtöödele on remonditud jätkuvalt ka 
klassiruume. 

Ka sellel kooliaastal ei pea ükski koolilaps koolipäeva 
algul tühja kõhtu tundma, sest jätkub valla poolt tasustatav 
nn. hommikupudru programm, mille käigus saavad valla 
koolide õpilased vastavalt soovile hommikuse kõhutäie. 
Samuti jätkub 5. klassidesse minejate arvutite programm. 
Selle programmi käigus saab iga valla kooli 5. klassi minev 
õpila ne oma käsutusse personaalse sülearvuti. 

Astrite aeg toob muutusi ka valla lasteaedades. Alates 
septembrist tõusevad kohatasud Audru valla lasteaedades. 
See muutus on küll valulik lastevanemate rahakotile, kuid 
teisalt me kõik tahame, et meie lastega tegeleksid inime-
sed, kes saaksid ka oma töö eest väärilist palka. Audru 
valla lasteaedades töötab ligi 80 inimest. Lasteaiatööta-
jate keskmine palk jääb kahjuks oluliselt alla keskmisele 
Audru valla töölkäiva elaniku palgale. Samas on need 
töökohad lasteaia toimimiseks hädavajalikud ning seetõttu 
toimus lasteaia töötajate palgatõus tegelikult juba selle 
aasta algul. Aga et mitte lasteaia kohatasusid õppeaasta 
keskel oluliselt muuta, otsustas vallavolikogu rakendada 
uute kohatasude maksmist alates septembrikuust. Senine 
palgatõus kaeti üldisest vallaeelarvest ning vallavane-
mana võin kinnitada, et kogu kohatasu tõusuga tekkiv 
raha makstakse lasteaiatöötajatele nende palkadeks ning 
ka peale kohatasude tõusu kaetakse osaline palgatõus 
jätkuvalt valla üldisest eelarvest.

Ilusat kooliaasta algust!
Siim Suursild

vallavanem

Vallavalitsuse istungitel
31. juuli

Määrati tähtaeg Ridalepa kü-
las asuva tulekahjus hävinud ela-
mu kordategemiseks ning elamu 
juurde teenindusmaa.

Anti kasutusload Lindi külas 
Tiido-Tiiu kinnistul käsitööai-
da ja väliköögi veevarustuse ja 
kanalisatsiooni ja Käreda tee 2a 
kinnistul asuva üksikelamu ka-
sutusele võtmiseks.

Kinnitati 2014. aasta Kauni 
Kodu konkursi tulemused.

Algatati avatud hankemenet-
lusega lihthange „Audru valla 
koolide 5. klassidele sülearvutite 
ostmine“.

Otsustati väljastada Audru 
Vallavalitsusele ehitusluba Reba-
sefarmi kergliiklustee pikenduse 
ehitamiseks. 

7. august
Kooskõlastati OÜ Tambira 

geoloogilise uuringu loa taotlus 
maavara tarbevaru uuringuks.

Otsustati sõlmida töövõtule-
ping OÜ ǵa Fooneks tänavaval-
gustite paigaldamiseks Audru 
kooli bussipeatusesse koguhin-
naga 2800 eurot (lisandub km) ja 
Jõõpre kergliiklustee pikendusele 
koguhinnaga 1700 eurot (lisan-
dub km). 

Otsustati sõlmida töövõtule-
ping OÜ ǵa Kirsch Pärna Allee 
betoonsillutiskividest kõnnitee 
ehituseks koguhinnaga 3769,93 
eurot (lisandub km). 

14. august
Otsustati saata vallavanem vä-

lislähetusse 21.-22. august 2014 
Rakari puhkekeskuses toimuvale 

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 
seminarile.

Kinnitati avatud hankemenet-
lusega lihthanke „Audru valla 
koolide 5. klasside õpilastele 
sülearvutite ostmine“ tulemused 
ning otsustati sõlmida hankele-
ping AS ǵa Ordi.

Otsustati anda ehitusload 
Audru alevikus Lille tn 2 ja 
Papsaare külas Tillardi kinnistul 
asuvate elamute rekonstrueeri-
miseks.

Otsustati anda kasutusload 
Jõõpre külas 0,4 kV kaabelliini, 
liitumiskilpide ja mastalajaama 
ning Papsaare külas Nurme tee 
19 püstitatud elamu kasutusele 
võtmiseks. 

Määrati Audru vallas Aud-
ru alevikus asuva Lihula mnt 
10//12//14 kinnistu jagamisel 

tekkinud katastriüksustele lä-
hiaadressid ja sihtotstarbed. 

Anti kirjalik nõusolek Audru 
alevikus Pihlaka tn 68 septiku 
koos imbsüsteemiga ning Pärna 
allee 5b asuva Audrukeskuse TJ 
seadmekonteineri rajamiseks. 

Kinnitati projekteerimistin-
gimused Lemmetsa külas Salga 
alajaama kinnistu 0,4 kV maa-
kaabli paigaldamiseks, Papsaa-
re külas Lossi kinnistu jaotus-, 
liitumiskilbi ja maakaabli ehi-
tamiseks, Marksa külas Keld-
rimäe kinnistu liitumiskilbi ja 
maakaabli ehitamiseks ja õhu-
liini rekonstrueerimiseks ning 
Lemmetsa külas 19123 Nurme-
Papsaare tee kinnistu liitumis-
kilbi ja maakaabli ehitamiseks 
maanteevalgustusele.

Postiteenuse osutamine  
Audru vallas

Lugupeetud vallaelanik
Teavitame Teid, et ajutiselt 

on Audru vallas postiteenuse 
osutamisel teatud perioodil 
muudatusi :

• Seoses töötaja puhkuse-
ga 18.08-01.09.2014 on Audru 
postkontor ajutiselt suletud.

Antud perioodil on või-
malik postiteenuseid ka edasi 
tarbida ning selleks on järg-
mised võimalused:

1. TELLIDA KIRJA-
KANDJA TASUTA KOJU!

Kirjakandjat saavad TA-
SUTA elu- või asukohta 
tellida kõik füüsilised- ja ju-
riidilised isikud, kes elavad/
asuvad maapiirkonnas lähi-
mast postkontorist kaugemal 
kui 5 km. Maapiirkonnaks on 
küla, aleviku või alevi terri-
toorium. Elu- või asukohas 
osutab kirjakandja järgmiseid 
teenuseid:

• kirisaadetise ja postipaki 
vastuvõtmine/kättetoimeta-
mine;

• rahakaartide saatmine;
• perioodikatellimuste 

vormistamine;
• maksete teostamine;
• postimaksevahendite 

müük;
• pensioni ja muude sot-

siaaltoetuste kättesaamine.

Kirjakandjat saab koju 
tellida Eesti Posti kliendiinfo 
telefonil 1661. Tellimusi võe-
takse vastu E–L kella 9–18.

Klienditeeninduskeskuses 
registreeritakse kliendi telli-
mus, mis edastatakse klienti 
teenindava piirkonna posti-
asutusse. Enne kella 16.00 
saabunud tellimuste korral 
võetakse kliendiga ühendust 
samal päeval ning lepitakse 
kokku tellimuse täitmise aeg. 
Hilisemate tellimuste korral 
võetakse ühendust järgmisel 
tööpäeval (E–R). Kirjakandja 
osutab postiteenuseid tellija 
elu- või asukohas tellimuse 
saamisele järgneval tööpäe-
val (E–R), kui ei ole kokku 
lepitud teisiti. Konkreetne 
tellimuse osutamise aja-
vahemik antakse kliendile 
täpsusega 1 tund.

2. Külastada lähimat pos-
tiasutust

• Audru postkontorist ca 
11 km kaugusel – PÄRNU 
POSTKONTOR (Hommiku 
4, Pärnu, 80010). Postkontor 
on avatud:

E-R 9:00-18:30
L 10:00-14:00
P suletud

Janar Kansonen
Lääne piirkonna juht

Audru Vallavalitsus teatab
*Aud r u  Va l lavol i kog u 

12.06.2014 otsusega nr 37 võeti 
vastu Papsaare külas Papsaare 
äriküla detailplaneering. De-
tailplaneeringuga on kavandatud 
12,8 ha suurusel maa-alal anda 
ehitusõigus ühepereelamute-
le Nurme tee ääres ning äri- ja 
tootmishoonetele Lihula maantee 
ääres. Planeeritud seitsmel ela-
mukrundil on lisasihtotstarbeks 
ärimaa 25 %, mille tulemusena 
on võimalik pakkuda hooajalist 
majutusteenust kodumajutusena 
või puhkemajana. Elamukrundi-
le on lubatud ehitada 1 elamu ja 
kuni 2 kõrvalhoonet, hoone suu-
rim kõrgus võib olla 8,5 m. Pla-
neeritavate äri- ja tootmiskrun-
tide suurim lubatud täisehituse 
protsent on 10 % ning hoonete 
suurim kõrgus maapinnast on 
kuni 12 m. Viiele ärimaa krun-
dile nähakse ette rajada autore-
mont, autopesu, rehvivahetus ja 
remont, kaubanduspinnad, teh-
nika müük. Kahele tootmismaa 
krundile, millel on lisaks 25 % 
ärimaa kasutusotstarve, nähakse 
ette tekstiili- ja elektroonikatöös-
tus, masina- ja aparaadiehitus, 
toiduainetetööstus, mööblitöös-
tus, laopinnad. Kavandatav te-
gevus ei too kaasa olulise kesk-
konnamõju avaldumist. 

Detailplaneeringu avalik väl-
japanek toimub 18. augustist 2014 

kuni 14. septembrini 2014 Audru 
vallamajas Audru alevik Pärna 
allee 7 tuba 8 vallamaja tööaega-
del ETK 8-16.30, N 8-18, R 8-15, 
lõuna on 12-12.30 ja Vikerkaare 
Lasteaias Papsaare külas tööae-
gadel ETKNR 15-18 ning Audru 
valla veebilehel www.audru.ee. 
Avalik arutelu toimub 18. sep-
tembril 2014 kl 16.00 vallamaja 
saalis. 

*Aud r u  Va l lavol i kog u 
12.06.2014 otsusega nr 33 keh-
testati Audru alevikus Kaera 
kinnistul Nooruse tee 8 katast-
riüksusel osaline detailplaneering 
(1,8 ha, katastriüksuse tunnus 
on 15904:003:0160). Detailpla-
neeringuga antakse ehitusõigus 
kolmele ühepereelamule, mille 
ehitustegevusega ei kaasne olu-
list keskkonnamõju. Detailpla-
neering on kooskõlas Audru valla 
üldplaneeringuga. 

*Aud r u  Va l lavol i kog u 
12.06.2014 otsusega nr 34 keh-
testati Liu külas Liu kalatsehhi 
kinnistul detailplaneering (2,78 
ha, katastriüksuse tunnus on 
15905:004:0641). Detailplanee-
ringuga antakse ehitusõigus kala 
töötlemisega tegelevale AS´le 
Kajax Fishexport olemasoleva 
tootmishoone laiendamiseks ja 
ladu-külmhoone ehitamiseks. 
Kinnistult on läänekaares ka-
vandatud juurdepääs avalikule 

teele läbi Rüssa tee 4 kinnistu. 
Planeeritud on avalik juurdepääs 
kallasrajale. Planeeringulahen-
duse elluviimisel arvestatakse 
planeeringus toodud keskkon-
nakaitse abinõudega negatiivse 
mõju vähendamiseks, millest 
olulisem nõue on ehitus- ja re-
noveerimistööde teostamise luba-
tud ajavahemik 15. augustist kuni 
15. aprillini. Detailplaneering on 
kooskõlas Audru valla üldplanee-
ringuga. 

*Aud r u  Va l lavol i kog u 
12.06.2014 otsusega nr 35 keh-
testati Papsaare külas Eha kin-
nistul detailplaneering (1,35 
ha, katastriüksuse tunnus on 
15904:003:0425). Detailplanee-
ringuga antakse ehitusõigus 
neljale ühepereelamule, mille 
ehitustegevusega ei kaasne olu-
list keskkonnamõju. Detailpla-
neering on kooskõlas Audru valla 
üldplaneeringuga. 

*Aud r u  Va l lavol i kog u 
12.06.2014 otsusega nr 36 kehtes-
tati Papsaare külas Audru ringra-
ja mängumaal detailplaneering 
(12,0 ha, katastriüksuse tunnus 
on 15904:003:0419). Detailpla-
neeringuga antakse ehitusõigus 
laste mängumaale ja majutushoo-
letele, mille ehitustegevusega ei 
kaasne olulist keskkonnamõju. 
Detailplaneering on kooskõlas 
Audru valla üldplaneeringuga.

*Detailplaneeringute materja-
lidele on avalik juurdepääs Audru 
valla kodulehel www.audru.ee.

Audru Vallavalitsus on alga-
tanud 05.06.2014 korraldusega 
nr 217 Lavassaare alevis Mäe 10 
ja Otsa kinnistute detailplanee-
ringu (1,72 ha, katastriüksuse 
tunnused on 15901:001:0032 ja 
39501:001:0057). Planeeringu 
koostamise eesmärk on eraldada 
Mäe 10 kinnistust osa, mis liide-
takse Otsa kinnistuga ja sellele 
ühepereelamu ehitusõiguse mää-
ramine. Planeeringu eesmärk on 
kooskõlas Audru valla üldplanee-
ringuga. Detailplaneeringu ma-
terjalidele on avalik juurdepääs 
Audru valla veebilehel www.
audru.ee.

Audru Vallavalitsus on alga-
tanud 19.06.2014 korraldusega 
nr 246 Valgeranna külas Leetsi 
kinnistu detailplaneeringu (2,5 
ha, katastriüksuse tunnus on 
15904:003:2132). Planeeritav ala 
asub Valgeranna sillast idakaares 
370 m kaugusel Audru jõe lõuna-
kaldal. Planeeringu koostamise 
eesmärk on ühepereelamule ehi-
tusõiguse andmine. Planeeringu 
eesmärk on kooskõlas Audru val-
la üldplaneeringuga.

Sotsiaaltoetuste määramisest ja maksmisest Audru vallas
Audru Vallavolikogu 06. märtsi 
2014 määrusega nr 13 kehtestati 
uus sotsiaaltoetuste määramise 
ja maksmise kord isikutele, kelle 
elukoht on pereregistri andmetel 
Audru vald.

Kehtestatud määruse alusel 
jagunevad sotsiaaltoetused järg-
miselt: sissetulekust sõltuvad 
toetused ja sissetulekust mitte-
sõltuvad toetused.

Sissetulekust sõltuvad toetu-
sed on toimetulekutoetus, vaja-
duspõhine peretoetus, hoolekan-
deasutuse toetus, tervisetoetus, 
toidutoetus, kutseõppeasutustes 
õppivate õpilaste toetus, kultuu-
risündmustel osalemise toetus, 
huvikooli toetus, küttekollete ja 
korstna puhastamise toetus, era-
korraline toetus.

Sissetulekust sõltuva toetuse, 
v.a toimetulekutoetuse ja vaja-
duspõhise peretoetuse, taotle-
miseks tekib õigus, kui isiku või 
perekonna kõigi liikmete eelmise 
kuu netosissetulek pärast Audru 
Vallavolikogu poolt kehtestatud 
eluasemekulude piirmäärade 
mahaarvamist on alla 2,5-kordse 
riikliku toimetulekupiiri määra. 

2014. aastal on toimetuleku-
piiri määr 90 eurot kuus üksi 
elavale inimesele või perekonna 
esimesele liikmele ning 72 eurot 
pere teisele ja igale järgnevale 
liikmele.

Seega sissetulekust sõltuva 
toetuse taotlemisel on 2,5-kord-

ne toimetulekupiiri määr üksi 
elavale inimesele, pärast kehtes-
tatud eluasemekulude piirmää-
rade mahaarvamist, 225 eurot, 
kaheliikmelisele perekonnale 
405 eurot, kolmeliikmelisele 
perekonnale 585 eurot ja nel-
jaliikmelisele perekonnale 765 
eurot.

• Hoolekandeasutuse toe-
tus - määratakse isiku hoole-
kandeasutuse kulude osaliseks 
kompenseerimiseks juhul, kui 
eakal või puudega isikul puudu-
vad perekonnaseaduse mõistes 
ülalpidamiskohustusega isikud.

Juhul, kui eakal või puudega 
isikul on olemas ülalpidamis-
kohustusega isikud perekon-
naseaduse mõistes, kuid nad ei 
ole suutelised vanuse, tervisliku 
seisundi või muu olulise põhjuse 
tõttu ülalpidamist saama, õigus-
tatud isikule hooldust tagama 
ega hoolduskulude eest tasuma, 
otsustab igal üksikul juhul hoo-
lekandeasutuse toetuse määrami-
se pereabikomisjoni ettepanekul 
vallavalitsus.

• Tervisetoetusena võib mää-
rata:

prillitoetuse, mis on mõeldud 
üldhariduskoolide või kutseõppe-
asutuste kuni 19-aastastele õpi-
lastele prilliklaaside maksumuse 
hüvitamiseks kuni 70 % ulatuses 
üks kord aastas;

ravimitoetuse taotlejale ret-
septiravimite kulutuste osaliseks 

või täielikuks hüvitamiseks kuni 
50 euro ulatuses aasta jooksul;

abivahenditoetuse taotlejale 
isikliku abivahendi omaosaluse 
maksumuse hüvitamiseks kuni 
50 % ulatuses üks kord aastas; 

haigla voodipäeva maksu-
muse toetuse taotlejale voodi-
päevamaksumuse hüvitamiseks 
kuni 80 % ulatuses. 

transporditoetuse väljaspool 
Pärnu maakonda raviasutuses 
käimise transpordikulu osaliseks 
hüvitamiseks kuludokumentide ja 
arsti saatekirja alusel.

• Toidutoetus määratakse 
koolieelses lasteasutuses käiva 
lapse ja üldhariduskoolis või 
kutseõppeasutuses õppiva kuni 
19-aastase õpilase toidukulu hü-
vitamiseks. Toetus määratakse 
kaheks kuuks.

• Kutseõppeasutustes õppi-
vate õpilaste toetus määratakse 
kuni 19-aastase kutseõppeasutu-
ses õppiva õpilase õpilaskodu tasu 
ja sõidupiletite kulu osaliseks või 
täielikuks hüvitamiseks.

• Kultuurisündmustel osa-
lemistoetus määratakse üldhari-
duskooli 1.-9. klassi õpilase

õppeekskursiooni, kontserdi-, 
teatripileti ja sõidukulu hüvitami-
seks. Toetuse suurus lapse kohta 
on kuni 30 eurot aastas.

• Huvikooli toetus määra-
takse üldhariduskooli 1.-9. klassi 
õpilase huvikooli kuumaksumuse 
hüvitamiseks kuni 50 % ulatuses.

• Küttekollete ja korstna 
puhastamise toetus määratakse 
küttekollete ja korstna puhasta-
mise eest litsentseeritud ettevõtja 
poolt väljastatud kuludokumendi 
alusel kuni 40 eurot üks kord viie 
aasta jooksul.

• Erakorraline toetus määra-
takse ühekordselt ettenägematute 
sündmustega (perekonnaliikme 
surm, invaliidistumine, ravikind-
lustuseta isikute ravi eest tasu-
mine, loodusõnnetus, tulekahju, 
varjupaiga- või turvakoduteenuse 
kasutamine jms) seotud kulutuste 
osaliseks või täielikuks hüvita-
miseks.

Sissetulekust mittesõltuvad 
toetused on sünnitoetus, toetus 
I klassi õppima asunud laste va-
nematele, edukate kooliõpilaste 
toetus, jõulutoetus, täiskasvanud 
puudega isiku hooldajatoetus, 
puudega lapse hooldajatoetus, 
koolieelse eralasteasutuse ja 
lapsehoiuteenuse toetus, puude-
ga lapse lapsehoiuteenuse toetus, 
abivahendi toetus puudega lap-
sele, rahvusvahelise koolivälise 
tegevuse toetus, lasteaia sõidu-
toetus.

• Sünnitoetus määratakse lap-
se sünni puhul ühele vanemale 
tingimusel, et vähemalt ühe va-
nema elukoht on pereregistri and-
metel Audru vald ja lapse perere-
gistrijärgseks elukohaks on alates 
sünni registreerimisest 
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Kodukooli tagasi
1. septembril astub Audru Koo-
lis õpilaste ette uus ajalooõpeta-
ja, Audru Keskkooli vilistlane, 
Jarmo Tael.

12 aastat õpinguid Audrus, 
5 Tartus ja nüüd uues rollis 
taas kodus tagasi. Ma ei küsi, 
mis tunne see on, sest mäletan 
seda rõõmsat ja põnevat naa-
semisärevust oma õpetajatee 
algusest. Küsin hoopis nii – 
kas see oli asjaolude kokkulan-
gemine, saatus või unistasid 
sellest vargsi juba ammu?

Jarmo Tael: Ma nimetaksin 
seda pigem asjaolude kokku-
langemiseks. Käesoleva suve 
alguses ei olnud mul plaaniski 
sügisel õpetajana tööle minna. 
Mõtlesin pühenduda magistri-
tööle ning lootsin tööinimese 
karjääri alustada alles sügisel 
2015. Kui aga kuulsin, et kodu-
kool otsib hoolega ajalooõpe-
tajat, siis mõtlesin, et miks ka 
mitte lõputöö kõrvalt täiskohaga 
tööle asuda. Kuna minu elu jääb 
veel paljuski seotuks Tartuga, 
siis saavutasin ka sobiva kokku-
leppe töögraafiku suhtes. Nii ma 
ootamatult Audru Kooli tagasi 
sattusingi. 

Saan aru, et üks osa sinu 
küsimusest puudutab ka seda, 
kuidas ma õpetajaameti üldse 

enda jaoks leidsin? Usun, et pal-
jud õpetajad ei kavatse ülikooli-
õpinguid alustades pedagoogiks 
saada. Hiljem tuleb siiski leppi-
da paratamatusega. Ka minuga 
juhtus nii. Oma erialal õppima 
asudes oli minu kursusel 90 tu-
dengit. Selge on see, et nii palju 
ajaloolasi Eesti riigil vaja ei lähe, 
mistõttu kolme aasta möödudes 
valisingi edasi õppimiseks õpe-
taja ameti. Ma ei saa öelda, et ma 
ei oleks tahtnud õpetajaks saada, 
kuid kindlasti ei olnud see minu 
esimene eelistus. Oma valikuid 
ma aga ei kahetse ning usun, 
et töötamine õpetajana annab 
mulle palju uusi ja huvitavaid 
kogemusi. 

Tahad teada, mis alguses 
kõige raskem on?

JT: Aga ütle palun!
Nägin palju vaeva, et söan-

dada oma endistele õpetajatele 
uute kolleegidena SINA öelda. 
Respektitunne oli nii suur.

JT: Tean seda tunnet väga 
hästi. Aastaid tagasi hakkasin 
koos Audru muuseumi juhataja 
Helgi Roots̀ iga organiseerima 
Audru rahvale ekskursioone eri-
nevatesse Eestimaa paikadesse. 
Kuigi meie koostöö on kestnud 
juba mitu aastat, on mul endi-
selt raskusi proua Helgi sinata-

misega, sest tegemist on minu 
endise inglise keele õpetajaga 
ja minust palju vanema ini-
mesega. Ka praegu kipun teda 
teietama, mille peale Helgi poolt 
kohe noomivat märkust kuulen. 
(naerab)

Keskkooli ajal koostasime 
sinuga koos ühe kõrgelt hin-
natud uurimistöö meie valla 
silmapaistvast sportlasest 
Raul Arnemannist. Aga mis 
teemadel kirjutasid oma dip-
lomi- ja magistritööd?

JT: Bakalaureuse töö tee-
mana uurisin kahe eestlannast 
misjonäri tegevust Aafrikas 
1930-ndatel. Nagu juba eel-
pool mainisin, siis magistritöö 
on alles koostamisel. Loodan 
lõpetada järgmisel kevadel töö-
ga, mille teema on „Rahvuslik 
kasvatus Eesti humanitaarainete 
õpikutes aastatel 1934- 1941.“

Mäletan sind just tõsise 
spordiajaloo huvilisena. Kuid 
milline ajaloo periood või te-
maatika on pärast kõrgkoo-
liõpinguid kõige armsamaks 
ja huvipakkuvamaks saanud?

JT: Eks see spordiajalugu 
köidab mind siiamaani, kuid 
kahjuks on tegemist üpriski 
vähetähtsa osaga ajaloost. Tartu 
Ülikooli õppima asudes paelus 

mind eriti XX sajand, mistõttu 
valisin selle ka endale peaeri-
alaks. Kõrvalerialaks otsustasin 
valida Eesti ajaloo, kuna arva-
sin, et kodumaast võiks ka mida-
gi rohkemat teada. Kolme aasta 
möödudes, kui olin lõpetanud 
bakalaureuse astme, kahetsesin 
oma peaeriala valikut. Nimelt 
osutus Eesti ajalugu palju hu-
vitavamaks, kui ma arvasin. 
Kõige huvitavamaks perioodiks 
sai minu jaoks Eesti Wabariik 
1918-1940. 

Ajalugu on väga konkreet-
ne aine, aga paraku ei tea ju 
keegi kunagi möödunu koh-
ta täit tõde. Mida pead seda 
ainet õpetama hakates kõige 
tähtsamaks? Kui mina olek-
sin ajalooõpetaja, siis peaksin 
vist olulisimaks faktide tead-
mist, et osata asju seostada ja 
ajateljel kokku sõlmida. Siis 
muutuvad kõik ajaloolised 
romaanid ja filmid loogiliselt 
jälgitavateks ja põnevateks. Ja 
hästi palju võiks lahinguid ja 
kohtumisi ka tundides läbi 
mängida. Mida arvad sina?

JT: Paljud arvavad, et ajalu-
gu ainult faktidest ja aastaarvu-
dest koosnebki. Muidugi ei saa 
nendest ei üle ega ümber. Minu 
eesmärk ajaloo-ja ühiskon-

naõpetuse õpetajana on mitte 
ainult faktide ja aastaarvude 
õpetamine, vaid ka solidaar-
suse ja mõistmise arendamine. 
Nagu sa mainisid oma küsimu-
ses, ei tea keegi täit tõde ja seda 
tuleb ajalugu käsitledes meeles 
pidada. Soovin, et mu õpilased 
suudaksid tulevikus oma lastele 
selgitada, miks näiteks mõned 
vene keelt kõnelevad isikud 
mõistavad ajalugu meist erine-
valt, mitte ei mõista neid selle 
eest hukka.

Õppekava üheks osaks 
on ka seotus kodukohaga. 
Nimeta palun mõned silma-
paistvad ja tugevalt siitkandi 
elu mõjutanud faktid Audru 
ajaloost, mida tundides õpi-
lastele kindlasti tutvustaksid 
ja rõhutaksid.

JT: Audru ajaloo kohta võib 
rääkida mitmeid asju, mida pal-
jud kohalikud täiskasvanudki ei 
pruugi teada. Toon välja ainult 
mõned aspektid meie kandi aja-
loost. Kindlasti mainiksin oma 
tundides II MS ajal toimunud 
Audru lahingut ning räägiksin 
Audru viimasest mõisavalitse-
jast Pilar von Pilchaust, kellest 
oleks Vabadussõjas Landesweh-
ri võidu korral saanud Baltiku-
mis väga tähtis mees. Ei tea, kas 

need faktid on tugevalt siinset 
elu mõjutanud, kuid mainimist 
väärivad need kindlasti. 

Õpetaja on küll õpetaja 24 
tundi ööpäevas, aga eks na-
tuke jääb ikka vaba aega ka. 
Kuidas plaanid seda sisustama 
hakata? Valikuid peaks ju ole-
ma, sest oled hea võrkpallur, 
koorilaulja ja mälumängur ja 
võin saladuskatte all mainida, 
et juba loodetakase sind ka 
ühte Audru korvpallimees-
konda meelitada.

JT: Kindlasti loodan edasi 
tegeleda võrkpalli ja koorilau-
luga, kuid kas seda Audrus või 
Tartus – see on tuleviku teema. 
Ülejäänud asjadega püüan tege-
leda nii palju, kui aega üle jääb, 
sest kuulun ka veel Kaitseliitu 
ning püüan olla igati ühiskond-
likult aktiivne. Korvpalli osas 
võtaksin veel natukene mõtle-
miseaega.

Tänud intervjuu eest ja õn-
nelikku kooliteed!

JT: Aitäh! Ja samad sõnad 
kõigile, kes algaval õppeaastal 
kooliteed sammuma hakkavad 
või kalleid lähedasi kooli saada-
vad! Kohtumiseni!

Jarmo Taelaga vestles 
tema endine õpetaja

 Sirje Suurevälja

Suvi Lindi moodi
Suvi on puhkuste aeg. Suve-
vaheajal peab puhkama nii 
täiskasvanu kui laps. Osa ajast 
veedetakse sageli koos perega, 
kuid kogu kolmekuulist kooli-
vaheaega ei saa vanemad reeg-
lina lastega olla. Selleks, et laste 
suvi ei mööduks marsruudil te-
lekas-arvuti-külmkapp-voodi ja 
et tegevused üksluiseks ei muu-
tuks, võis abi olla Lindi Laste-
aed-Algkooli poolt pakutavast 
suvekoolist.

Suvekooli programmi kokku 
pannes lähtusime tänapäevas-
test õpiteooriatest ja meie endi 
õpetajate arvamustest, et lapsed 
õpivad kõige tõhusamalt just ar-
giolukordades ja eriti siis, kui 
õpitav on neile tähtis või isegi 
elutähtis. Võtsime koos mõnusa 
meeskonna Mai Lehe, Kristel 
Närepi, Kaire Kiiviti ja Kärt 
Jürgensiga 27.-29. juulil juba 
teistkordselt ette laagrikoge-
must pakkuva projekti „Su-
vekool Lindil“. Kolme päeva 
jooksul õppisid lapsed kõike 
seda, kuidas tänaseks harjutud 

mugavustsoonist välja tulles 
hakkama saada. Ilma ema/isa-
ta, dušši, arvuti ja statsionaarse 
peavarjuta. Teadmisi saadi Pär-
nu Punase Risti Seltsi sekretäri 
Hiie Lainela poolt läbi viidud 
esmaabi töötoast, kuidas aidata 
ennast või sõpra hättasattumi-
se korral. Teet Killing õpetas 
laagrilastele folkloorseid kar-
jaste mänge. Samas oli lastel 
ka piisavalt vaba aega, et te-
geleda puutööga ja valmistuda 
ette õhtusteks etteasteteks. Ei 
puudunud ka rattamatk, Val-
gerand, laagri olümpiamängud 
ning igal hetkel oli laagrilastel 
kasutada suur bassein. Laagri 
üks eesmärkidest oli looduses 
liikumine ja sealse märkamine. 
Jüri Tensoni juhendamisel vaa-
deldi ja fotografeeriti lihtsaid 
objekte, et õppida edasi andma 
neis peituvat „lugu“. 

Tore oli näha, kuidas lapsed 
sotsialiseerusid ja leidsid endale 
palju uusi sõpru. Sellel korral oli 
laagris 50% Lindi kooli õpilasi 
ja 50% mujalt Eestist kohale-

tulnud õpilasi. Üks neist suisa 
Soomest!

Veel Lindi kooli suvistest te-
gemistest rääkides võib öelda, 
et üks ütlemata töökas suvi on 
olnud. Andsime Lindi jaanitu-
lel kordusetenduse „Vigased 
pruudid“, esinesime Audru 
vallapäevadel ja neli õpetajat 
tantsisid tantsupeol. Liikluskas-
vatuse tõhusamaks muutmiseks 

joonistas Citimark nii lasteaia 
mänguväljakule kui ka kooli-
tagusele parklale maha põneva 
liiklusväljaku. Väljakuga kaa-
sa saime ka kümmekond olulist 
liiklusmärki. 

Uuest õppeaastast lisandub 
meie lasteaia ja kooliõpilaste 
käeliste tegevuste loetellu ke-
raamika kõrvale ka puutöö. Ni-
melt saime oma majja väga vah-

va ja päris õigete tööriistadega 
komplekteeritud puutööpingi. 

Maja on saanud nii sisemist 
kui välimist kohendamist, et 
laste kasvukeskkond oleks ikka 
väärtuslikum ja kannaks endas 
elu olulisi väärtusi nagu puh-
tus, korrektsus, loomingulisus 
ja mugavus. 

Enne veel, kui koolikell tun-
di kutsub, käime ühiselt ära Tal-

linna loomaaias, kus zooklassi 
kaudu vaatame ja uurime loomi 
tavapärasest teise nurga alt. 

Soovin Lindi Lasteaed-Alg-
kooli pere poolt teile kõigile ilu-
sat teadmisterohket uut õppe-
aastat. Uute põnevate avastuste 
ja teadmisteni!

Ulla Orgusaar
Lindi Lasteaed-Algkooli 

direktor

Lindi liiklusväljaku virgurivända radaLindi laagriõhtu, kaotatud asjade lunastamine

Audru vald.
Sünnitoetuse suuruseks on 

320 eurot. Toetust makstakse 
kahes osas:

1) 200 eurot pärast lapse sün-
ni registreerimist vallavalitsuse 
poolt korraldataval pidulikul 
vastuvõtul;

2) 120 eurot pärast lapse 
1-aastaseks saamist tingimusel, 
et vähemalt ühe vanema ja lapse 
elukoht on lapse sünni registree-
rimisest kuni lapse 1-aastaseks 
saamiseni olnud pereregistri 
andmetel katkematult Audru 
vallas.

Juhul, kui sünnitoetust ei ole 
võimalik maksta lapse vanema-
le, siis otsustab sünnitoetuse 
maksmise vallavalitsus.

Aastal 2012 sündinud lapse 
vanemale makstakse 2014. aas-
tal lapse 2-aastaseks saamisel 
64 eurot lapse kohta ning aastal 
2013 sündinud lapse vanemale 
makstakse 2014. aastal lapse 
1-aastaseks saamisel 128 eurot 
lapse kohta ja 2015. aastal lapse 
2-aastaseks saamisel 64 eurot 
lapse kohta.

• Toetus I klassi õppima 
asunud laste vanematele mää-
ratakse Audru valla koolide I 
klassi õppima asunud õpilase 
ühele vanemale. Toetuse suu-

ruseks on 100 eurot.
• Edukate kooliõpilaste toe-

tuse eesmärgiks on motiveerida 
ja tunnustada üldhariduskooli-
de õpilasi aineolümpiaadidel ja 
-konkurssidel eduka esinemise 
eest. Tunnustusena antakse õpi-
lastele kinkekaart.

• Jõulutoetusena antakse 
kommipakid eelkooliealistele 
lastele alates vanusest 1,5 aastat.

• Täiskasvanud puude-
ga inimese hooldajatoetus 
seatakse täisealisele raske või 
sügava puudega isikule, kes ei 
tule iseseisvalt toime ja vajab 
igapäevast kõrvalabi, juhenda-
mist ning järelvalvet söömisel, 
hügieenitoimingutes, riietumi-
sel, liikumisel või suhtlemisel. 

Hooldust ei seata, kui: 
1) hooldusvajaduse kohaselt 

on hooldatavale võimalik taga-
da kõrvalabi ja juhendamine 
koduhooldaja poolt osutatavate 
koduteenuste kaudu; 

2) hooldataval on perekonna-
seaduse järgne ülalpidaja (abi-
kaasa, vanem, täisealine laps, 
vanavanem, lapselaps); 

Erandina seatakse hooldus 
hooldatavale, kellel on perekon-
naseadusejärgselt ülalpidamise 

kohustusega isikud, kuid ni-
metatud isikud ei ole võimelised 

piiratud teovõime tõttu hoolda-
tavat hooldama.

Hooldajaks ei määrata isikut, 
kes: õpib päevases õppevormis, 
töötab igapäevaselt täistööajaga, 
on raske või sügava puudega. 

Sügava puudega isiku hool-
dajale makstakse hooldajatoe-
tust hooldatava kohta kuni 75 
eurot kuus ja raske puudega isi-
ku hooldajale makstakse hoolda-
jatoetust hooldatava kohta kuni 
50 eurot kuus. 

Hooldajatoetuse saaja on ko-
hustatud teatama Audru Valla-
valitsusele kirjalikult asjaoludest 
(hooldatava hoolekandeasutuses 
või haiglas viibimine, puude 
raskusastme muutumine jms), 
mis toovad kaasa määratud 
hooldajatoetuste maksmise lõ-
petamise või suuruse muutmise 
kümne päeva jooksul asjaolude 
tekkimisest. 

• Puudega lapse hooldaja-
toetus on igakuine sotsiaaltoe-
tus 3-18-aastase hooldusvajadu-
sega puudega lapse hooldamise 
eest.

Hooldajatoetus määratakse 
tähtajaliselt määratud puude 
lõpptähtajani, seatud eestkoste 
või

perehoolduslepingu lõpp-
tähtajani.

Hooldajatoetust ei määrata:
1) taotlejale, kes saab töötu-

toetust või töötuskindlustuse 
hüvitist;

2) taotlejale, kellele on mää-
ratud raske või sügav puue või 
kes saab riiklikku pensioni;

3) taotlejale, kes saab lapse-
hooldustasu alla 3-aastase lapse 
hooldamise eest;

4) kui lapse hooldamine on 
püsivalt tagatud teiste sotsiaal- 
ja/või haridusteenustega,

täiendavate toetuste või muu 
abi osutamisega.

Hooldajatoetuse määr on 150 
eurot kuus. Osalise hooldusvaja-
duse korral makstakse hoolda-
jatoetust 60 % hooldajatoetuse 
määrast, pideva hooldusvajadu-
se korral makstakse hooldaja-
toetust 100 % hooldajatoetuse 
määrast.

Hooldajatoetuse saaja on 
kohustatud teavitama sotsiaal-
nõunikku või lastekaitse küsi-
mustega tegelevat spetsialisti 
kirjalikult tööle asumisest, talle 
pensioni või puude määramisest, 
pere elukoha muutumisest, lapse 
hoolduse korraldamisest muul 
viisil või muudest asjaoludest, 
mis toovad kaasa hooldajatoe-
tuse maksmise lõpetamise või 
suuruse muutmise 10 tööpäeva 

jooksul nende asjaolude ilmne-
misest.

• Koolieelse eralasteasutuse 
ja lapsehoiuteenuse toetus – 
taotlejaks on rahvastikuregistri 
andmetel Audru vallas elava eel-
kooliealise 1,5-7-aastase lapse 
vanem, kelle elukoht, kaasaar-
vatud lapse elukoht, on rahvasti-
kuregistri andmetel Audru vald. 
Lasteaiaealise lapsega peret toe-
tatakse juhul, kui taotleja laps on 
valla ühes lasteaias järjekorras, 
kuid kohtade puudumise tõttu ei 
ole tal võimalik lasteaias käia.

Toetuse suuruse otsustab 
igaks eelarveaastaks Audru-
Vallavolikogu.

• Puudega lapse lapsehoiu-
teenuse toetus määratakse ja 
makstakse sotsiaalhoolekande 
seaduses sätestatud korras. Ra-
haliste vahendite ülejäägi puhul 
kehtestab volikogu nende kasu-
tamise korra.

• Abivahendi toetus puude-
ga lapsele. Toimetulekutoetuse 
vahendite ülejäägi korral võib 
hüvitada kuludokumentide alu-
sel pereabikomisjoni ettepane-
kul vallavalitsuse korralduse 
alusel puudega lapsele abiva-
hendi maksumuse omaosaluse 
kuni 50 %.

Rahvusvahelise koolivä-

lise tegevuse toetus õpilasele 
määratakse üldhariduskoolis 
või kutseõppeasutuses õppiva 
kuni 19-aastase õpilase väljas-
pool Eesti Vabariiki toimuvatest 
kultuurisündmustest või spordi-
võistlustest osavõtu kulude kat-
teks. Toetust makstakse üks kord 
aastas 70 eurot.

• Lasteaia sõidutoetus mää-
ratakse lapsevanemale, kelle 
laps lasteaiakoha puudumise tõt-
tu peab käima väljaspool teenin-
duspiirkonnajärgset lasteaeda. 

Toetuse suurus sõltub läbi-
sõidetud kilomeetrite arvust, 
millest ühes suunas sõitmisel 
arvestatakse maha 5 kilomeetrit. 
Toetusena makstava läbisõidu 
kilomeetri hind on 0,13 eurot.

Toetuste taotlemiseks tuleb 
esitada vormikohane avaldus 
Audru Vallavalitsusele. Avaldu-
se blanketid on kättesaadavad 
Audru valla kodulehel (www.
audru.ee) või Audru Vallava-
litsuses Pärna allee 7, Audru 
alevik.

Täiendavat infot sotsiaaltoe-
tuste määramise ja maksmise 
kohta on võimalik saada telefo-
nil 4472785.

Karene Lainela
Sotsiaaltöö spetsialist
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Täname Audru Vallapäevade 2014 aktiivseid ja toredaid abilisi:
Kirsi Talu kontserdi läbivii-

mise eest: Helle ja Ado Kirsi
Vallapäevade mälumängu 

eestvedamise eest: Tarmo Tõ-
nismann

Vallapäevade ekskursiooni 
läbiviimise eest: Helgi Roots

Tehnikanäituse läbiviimise 
eest: Helgi Roots

Pargikontserdi korralduse 
eest:

Õhtujuht Kristjan Põldmaa
Tantsupeo üldjuht Maie Kal-

bus
Rongkäigumeister Tarmo Tõ-

nismann
Toitlustaja Marko Holtsmann 

ja Kentuki pubi
Laada korraldaja Ene Täht 
Audru valla isetegevuslased 

ja külaseltsid
Kirkukontserdi läbiviimise 

eest: Ester Osjamets ja Tiina 
Janno

Kogu vallapäevade korral-
dusele panid õla alla kuulutuste 

kujundajana Gerli Mägi, foto-
graafidena Merilin Reepalu ja 
Kerttu Rämson, tehnilise toena 
Ene Täht, Rivo Kajo,Veljo Saar, 
Rünno Moorits, Kaire ja Marko 
Mertsin ning Alge Kiiup.

Täname väga kõiki vallapäe-
vadel osalenuid ja abilisi! 

Maris Moorits
vallapäevade korraldaja

Vallapäevadel sadas taevast lilli
2. augusti hommikul kella 
kümnest alates kaikus Audru 
alevik mootorimürinast. Näis, 
et sõidukeid saabub igast ilma-
kaarest ja nende arv on lõputu. 
Avamisel oli Audru tehnika-
näitus. Näituse eestvedajate 
rõõmuks oli sõidukeid ja ka 
pealtvaatajaid tunduvalt roh-
kem kui eelmisel aastal. Kui 
vana rehepeksumasina ja 1874. 
aastast pärit muruniiduki juures 
jäi vaid mõtiskleda aja kiirest 
möödumisest ja asjade muu-
tumisest, siis väärisid imetlust 
nende Audru meeste tahtmine 
ja osavus, kes juba oma aja ära 
elanud sõidukitest on valmista-
nud uusi ja säravaid kaunitare. 
Olgu siin nimetatud Sulev Kase, 
Aare Saagim, Jüri Kivirand ja 
teised. Vanu traktoreid on hoid-
nud ja töökorda seadnud Valdur 
Kase, Meelis Tiido ja teisedki. 
Noortele tehnikahuvilistele võib 

eeskujuks tuua omaaegse kar-
disõitja Rein Kruusalu, kellel 
diplomeid ja medaleid virnade 
viisi või krossisõitja Aivar Tam-
me, kellel on ja ka näitusele tõi 
koguni 14 krossiratast. Turva-
tunde loovad meile sellised kait-
seliitlased nagu alati abivalmis 
Ervin Hansalu või tema poolt 
näitusele toodud võimas kait-
seliidu tehnika. 

Kui nõukogude ajal oli suur 
autode puudus ja mehed tegid 
nii-öelda vanadest uusi, levis 
ütlemine: Eesti mehele anna 
mõned kruvid ja mutrid ja ta 
teeb valmis kasvõi lennuki, siis 
sellel näitusepäeval nägime, et 
sellel arvamisel on tõepõhi all. 
Saime kuulda ja näha, milline 
on ja kuidas lendab Audru mehe 
Rein Viitase poolt kokkumon-
teeritud lennuk. Näituseväljaku 
kohal tehti mitu põrisevat tii-
ru ja viimase madallennu ajal 

pudenes taevast rahva sekka 
kauneid suvelilli. 

Et näituseplats oleks sile, 
selle eest hoolitses Vahur Ko-
bolt, maitsva supi organiseerisid 
lauale Kai Oraste ja Ilona Eng-
mann, Otto-Georg Kirsi aitas 
hea muusika abil kõigil meele-
olu üleval hoida, sõnajõu abil 
ohjas vägesid Ado Kirsi. 

Et väljak „ääreni“ masi-
naid täis oli, selle eest täname 
ka oma rohkearvulisi külalisi 
nagu Pärnu Vanatehnika Klubi, 
Muhu klubi ja paljusid üksik-
osalejaid, kellede nimedki jäid 
allakirjutanule teadmata. Vaa-
tajate südamed võitis muidugi 
politsei-mootorratas.

Uudistamist ja äratundmis-
rõõmu oli igale maitsele, see-
pärast oli osalejate kindel nõu 
– järgmisel aastal uuesti.

Näituse eestvedajate nimel
Helgi Roots

Ajaratta lood

vallapäevade korraldaja



Lk 5Audru valla leht - August  2014

Matk läbi erinevate ajaperioodide
Maa on vee ema, 
Taevas vee isa, 
Allikas nende laps.

Maikuus oli Aruväljal kõigil 
võimalus kuulata Siim Veski 
loengut „Jääajajärgsest ajast 
meie piirkonnas“. Septembris 
jõuame ajarännakuga kivi- ja 
metalliaega. 

20. septembril algusega 
kell 17.00 esineb rahvamajas 
Geoloogia-mineraloogia 
doktor Enn Pirrus. 

Et teema oleks huvitavam, 
tahaks näitusele ka näiteid ko-
halikust elust. 

Aruvälja ajalootuba ootab 

materjali meie piirkonnas leidu-
vatest allikatest ja huvitavatest 
kividest. Kas on maaparandus 
jätnud veel mõne talu juurde Al-
lika lapsi? Andke teada allika-
test ja nendega seotud lugudest, 
et neid jäädvustada järeltuleva-
tele põlvedele meie ajalootoas.

Teine palve, palun pildistage 
talu piirides olevaid suuri kive, 
ohvrikive või lohukive. Kui pole 
fotoaparaati või tahtmist selle-
ga tegeleda, kutsuge kohale ja 
teen ise fotod. Teate mõnda lugu 
kividest või hiiepuudest, andke 
teada.

Jään ootama huvilisi.
Malle Kiis

Naisrahvatantsurühm Hoiuspuu ootab oma ridadesse 
sügisest uusi tantsijaid. 

Trennid toimuvad Audru Kultuurikeskuses 
neljapäeviti kell 18.15. Õpetaja on Kati Põldots. 

Näitusele!
Aasta 2014 on liikumisaasta. 

Kehaline aktiivsus hoiab ini-
mese füüsilise ja vaimse poole 
tervena. 

Looduses liikumine pakub 
hingele imelisi hetki, mida 

võimalusel olen jäädvustanud 
fotodele.

Loodusfotode näitus Aruväl-
ja raamatukogus.

Ootame vaatama!
Riina Tshaikovski 

Mauri tehnokülas avatav autoteenindus otsib 
töökat LUKKSEPPA.

Kontakt: +372 516 8540 • SPG Auto

Audru valla heakorrakonkursi 
Kaunis kodu 2014 võitjad: 

TALUHOONE: 
Inge Laine
Mäe tee 11
Lavassaare

ÜHEPEREELAMUD:
Perekond Toomiste
Mäe tee 2
Lavassaare

KORTERELAMU:
Põldeotsa tee 3
Põldeotsa küla
Tarmo Põldeots
Rein Kruusalu
Helmi Kalnapenk
Alida Zaharans

Inge Laine Perekond Toomiste Tarmo Põldeots

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

Audru Kool kogus rändelugusid
Aastatel 2012-2014 osales Aud-
ru Kool Comeniuse koolide 
koostööprojektis „Travelogues“, 
mida toetas Elukestva õppe 
programm. Projekti läbivaks 
teemaks olid rändelood. Kahe 
aasta jooksul uurisid kuue riigi 
(peale meie veel Tšehhi, Ungari, 
Belgia, Norra ja Türgi) noored, 
mis põhjustel inimesed vaheta-
vad oma elukohta, mille alusel 
valitakse uus elukoht ning mil-
lised on olnud nende senised ko-
gemused. Projektis osales kokku 
kahel aastal aktiivselt 17 Audru 
Kooli noort, kes said võimaluse 
osaleda partnerite rahvusvahe-
listel kokkusaamistel Tšehhis 
ja Ungaris. Nende ülesanneteks 

oli viia läbi intervjuusid, koos-
tada tulemustest rändekaart, 
esineda ettekannetega, osaleda 
aruteludes, aga ka võõrustada 
partnereid Eestis. Õpilased on 
öelnud, et need kaks aastat pro-
jektis osalemist on andnud neile 
väga suure kogemuse, l julgust, 
enesekindlust ja oskust suhelda 
võõrkeeles, avardas silmaringi 
ning andis palju uusi tuttavaid.

Tänan kõiki projektis osale-
nud noori, nende perekondi ja 
kogu koolipere. 

Vaata ka projekti kodulehte 
http://travelogues2012-2014.
weebly.com/

Karin Sikkal
Projektijuht

Fotod: Peep Tarre
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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

Õnnitleme 
vastsündinuid!

LISETTE INTSAR 
11.06.2014 AUDRU
MARIE MARTINSON 
14.06.2014 PAPSAARE
KIRTEL LINDT 
16.06.2014 LAVASSAARE
NICOLE BERGET 
25.06.2014 LAVASSAARE
GERRIT MARIA TOMAST 
28.06.2014 PAPSAARE
MART MAISTE 
04.07.2014 PÕLDEOTSA
KENDRA EHA 
06.07.2014 LEMMETSA
OLIVER REEST 
07.07.2014 LAVASSAARE
MADLI PÕLDMAA 
10.07.2014 PÕHARA
MAURICE VÄLJAS 
17.07.2014 LINDI
ANDRE GUFF 
18.07.2014 PAPSAARE
ERIC NIGLAS GRINKIN 
21.07.2014 KIHLEPA
KARMEN VAARGAS 
29.07.2014 AHASTE

Kuivad/poolkuivad 
küttepuud võrkkotis 

ja lahtiselt.
Ostame metsa- ja 

põllumaad.

Transport tasuta
Tel. 5020358

OÜ ESTEST PR 
ostab metsa- ja 

põllumaad. 

Tel 50 45 215, 
      51 45 215,

info@est-land.ee 

SPORT

Taas Audru võit!
XXI Pärnumaa valdade ran-
namängud toimusid sel aastal 
Tõstamaa vallas Manija saarel.

Nagu ikka, võtsid omavahel 
mõõtu 6 mereäärset valda: Tõs-
tamaa, Varbla, Kihnu, Hääde-
meeste, Tahkuranna ja Audru.

Võistlusaladeks olid pendel-
teatejooks, kergejõustik, nais-
te ja meeste võrkpall, juhtide 
võistlus, köievedu, mälumäng, 
kombineeritud teatevõistlus, 
rannamadratsitega ujumine 
ja igal vallal oli vaja ette val-
mistada ka taidluskava teemal 
,,Habemega nali“.

Audru valla võistkond saa-
vutas I koha kergejõustikus, 
mälumängus, naiste võrkpallis, 
meeste võrkpallis ja taidluses, 
II koha pendelteatejooksus ja 
kombineeritud teatevõistluses, 
ujumises olime 4. kohal, juhtide 
võistluses ja köieveos 5. kohal 
ning  kokkuvõttes tõime koju 
üldvõidu!
1. Audru vald 82 punkti
2. Häädemeeste vald 77 punkti

3. Kihnu vald 64 punkti
4. Varbla vald 62 punkti
5. Tõstamaa vald 60 punkti
6. Tahkuranna vald 55 punkti

Audru valla võidukasse 
võistkonda kuulusid Otto-
Georg Kirsi, Kaijo Killing, 
Sander Rits, Mehis Mäe, Ül-
lar Pärnat, Vahur Mäe, Ardo 
Lünekund, Karel Pais, Valdi 
Killing, Kalev Mäe, Liisbet 
Puust, Marie Mädli Kivimäe, 
Koidu Killing, Keit Ilves, Aire 
Lünekund, Kaisa Kirikal, 
Gosha Kowalska, Keito Kil-
ling, Tarmo Kuningas, Toivo 
Kuningas, Kristjan Kunin-
gas, Sirje Suurevälja ja Siim 
Suursild.

Kõige rohkem publikut 
naerutanud ja I koha pälvinud 
taidluskava pani kokku Helle 
Kirsi ja koos temaga esinesid 
Ly Suursild, Liilia Luik, Ene 
Ints, Annely Kuningas, Kersti 
Põllu ja Aulika Annus.

Võistkonda tänavad 
Õie Killing ja Mati Puust

04.09.2014 toimub Audrus 
ORIENTEERUMISE NELJAPÄEVAK.
Start avatakse 16:30 kiriku kõrval parklas.

Rajameister Veljo Vask, info: www.okwest.ee 

Judokate edukas hooaeg
Lõppenud hooajal oli judokate 
põhirõhk seatud erinevate va-
nuseklasside Eesti Meistrivõist-
lustele, Läti Meistrivõistlustele 
ja Poola karikavõistluste Lodzi 
etapile! Lisaks osaleti veel Tal-
linnas ja Võrus toimunud rah-
vusvahelistel suurturniiridel.

Jaanuari lõpus toimusid Ees-
ti Meistrivõistlused U18 vanu-
seklassile, millest võttis osa 2 
Audru valla poissi. Kehakaalus 
-50kg võitis pronksmedali Ras-
mus Leinasaar ja samasuguse 
tulemusega sai hakkama Janar 
Jerofejev kehakaalus -73kg. 
Mõlemad noormehed kaotasid 
võistlustel ühe matši, kuid alis-
tasid teised vastased kindlalt 
ipponiga!

Järgmisena võisteldi kahel 
suurel rahvusvahelisel turnii-
ril: Tallinn Judo Cup ja Võru 
Kevad. Kui aasta esimesel 
suurvõistlusel Tallinnas sai 
medali üksnes Rait Väiko (U16, 
-66kg), siis järgmisel turniiril 
Võrus läks juba paremini. Taas 
võitis pronksmedali Rait Väiko 
U16 vanuseklassis, kehakaalus 
-66kg. Samas vanuseklassis 
võitles end pronksmedalile 
veel Rasmus Leinasaar -46kg. 
Kaks aastat nooremate pois-
te arvestuses jõudsid finaali 
Egert-Ervin Messek (-38kg), 
kes võitis kuldmedali ja Tormi 
Tasane (-42kg), kel tuli seekord 
finaalis vastu võtta kaotus, ta-
suks hõbemedal. Sander Šapkin 
(-50kg) pidi leppima kaotusega 
pronksmedalimatšil.

Seejärel sõitsid judokad Lät-

ti Jelgavasse, et võistelda Läti 
Meistrivõistlustel. Audru pois-
te saagiks jäi 2 kuld- ja 1 hõbe-
medal. Alla 14-aastaste poiste 
arvestuses tuli Läti meistriks 
Tormi Tasane (-42kg). Egert-
Ervin Messek (-38kg) kaotas 
finaali väga napilt ja pidi leppi-
ma hõbemedaliga. Kuni 16-aas-
taste noormeeste konkurentsis 
krooniti Läti Meistriks Rasmus 

Leinasaar.
Märtsi lõpus toimusid järje-

kordsed Eesti Meistrivõistlused, 
sedakorda U16 vanuseklassile. 
Kõige kergemate noormeeste 
kategoorias tuli kolmandat kor-
da Eesti meistriks Egert-Ervin 
Messek. Vastne Läti meister 
Rasmus Leinasaar otsustas 
seekord võistelda kõrgemas kaa-
lukategoorias ja temale tasuks 
pronksmedal. Enne võistlusi 
oli oma kaalukategooria kindel 

liider Eestis Rait Väiko, kuid 
Eesti Meistrivõistlustel kaotas 
ta avamatši. Alistades seejärel 
kõik vastased kindlalt ippo-
niga, oli tasuks pronksmedal. 
Pronksmedalile maadles end 
ka Mattias Umal, kehakaalus 
73kg. Võistkondlikult sai klubi 
neljanda koha.

Mai alguses oli järg Eesti 
Meistrivõistlustel nooremate 

ehk alla 14-aastaste käes! See-
kord saadi teistkordselt Eesti 
parima klubi karikas selles 
vanuseklassis (eelmine oli aas-
tast 2011). Audru valla judoka-
test oli seekord võistlustules 8 
noorsportlast. Esmakordselt 
tuli Eesti meistriks Ats Põld-
maa (-46kg). Finaali jõudsid ka 
Merko Aasaleht (-42kg) ja Merit 
Tarkus (-36kg), aga nendele jäid 
seekord hõbemedalid. Pronks-
medal riputati seekord Egert-

Ervin Messeki kaela (-38kg). 
Pronksmedalimatšile jõudsid 
veel Tormi Tasane (-42kg), 
Henri Saunanen (-38kg) ja Sven 
Närep (-50kg), kuid pidid see-
kord tunnistama seal vastase 
paremust.

Viimasena sõideti mai lõpus 
Lodži, kus toimus Poola U15 va-
nuseklassi karikaetapp. Audrust 
sõitsid võistlustele Egert-Ervin 
Messek ja Mattias Umal. Mõ-
lemad poisid võitsid ka medali. 
-38kg kaalukategoorias võitis 
hõbemedali Egert. Finaalis teh-
tud “valearvestus” lõppes see-
kord kaotusega. Mattias kaotas 
avamatši, kuid võitis seejärel 
kõik järgmised vastased ja sai 
kaela pronksmedali.

Lõppenud hooaeg oli igati 
korralik. Viimaseks võistluseks 
oli kõige noorematele mõeldud 
Võru turniir. Väga tublisti võist-
lesid veel: Jasper Suusild, Karl 
Orgusaar, Hindrek Saunanen, 
Sireta Jürgens, Meeri-Marlene 
Kivimäe, Emilia Hendrikson, 
Kaur Kirsipuu, Cristofer-Ram-
ses Paap, Märt Sõmersalu, Mar-
lon Liivaru, Henri-Mattias Han-
sen, Siim-Silver Seos, Drayan 
Kirst, Kajar Neerut ja Lennon 
Peeters. Need, kes veel ei võis-
telnud, teevad seda kindlasti 
tulevikus ja kindlasti edukalt.

Judokad alustavad uut tree-
ning- ja võistlushooaega sep-
tembris Audru spordihoones. 
Samuti on oodatud uued huvi-
lised alates 7 eluaastast. Täpsem 
info tel. 5592 4381.

Kristjan Hendrikson
  Müüa kuivi küTTepuid kohale toomisega 

35 cm, 50 cm.
 info 5650 7474

eLekTRiTÖÖd 
MAJAS, kORTeRiS, eTTevÕTTeS.
Tel. 5343 7992  •  www.mogreta.ee

juuksuriteenuste tootevalikusse on 
lisandunud LONDA PROFESSIONAL kreemja 
koostisega püsi- ja poolpüsivärvid ja
müügitooted.

Olete oodatud tutvuma uute toodetega.
Hinnad soodsad!
Wella, Sebastian, Nioxin

Täpsem info ja bron. tel. 5251 692 või
bron. 5376 9087 ning Ilutoa FB leht
Audru Pärna allee 2-15

ILUTOA




