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Audru valla jõulukonkurss 
„Jõuluvalgus 2015“

Kas olete märganud, kui palju ilusaid ja vär-
virohkeid kodusid on meie ümber sel imelisel 
jõuluajal? Meie oleme märganud.

Sellepärast otsustasime mitte ainult suvisel 
ajal kauneid kodusid ja suurepäraselt haljas-
tatud aedasid tunnustada, vaid teha seda ka 
talvisel ajal, mil elanikud loovad nii endale 
kui ka teistele jõulumeeleolu, kaunistades oma 
kodu jõuluehetega. Audru vald kuulutab välja 
jõulukonkursi „Jõuluvalgus 2015“, millest saab 
osa võtta iga Audru valla elanik. Konkurss ja 
hindamine toimub kahes kategoorias: indivi-
duaal- ja korterelamud.

Konkursil osalemiseks saatke käesoleval 
talvel tehtud foto oma koduaiast, mis on val-

gustatud jõulutuledega või muul moel kaunilt 
ehteis. Kandidaate konkursile võib esitada iga 
vallakodanik. Seega, kui teil jääb silma Audru 
vallas mõni kaunilt ehitud koduaed või korter-
maja, siis tehke sellest pilt ja saatke see koos 
aadressiga meile. Kandidaatide konkursile 
esitamise viimane tähtaeg on 30. detsember. 
Konkursil osalemiseks saatke fotod, aadress 
ja kontaktandmed e-posti aadressile info@
audru.ee.

Jõulukonkursi „Jõuluvalgus 2015“ võitjaid 
autasustatakse 100 euro väärtusega kinkekaa-
rdiga uute jõulutulede soetamiseks mõlemas 
kategoorias Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel 
Audru vallamaja saalis.

Audru valla etluskonkursil tunnustati 
tublimaid luulelugejaid

Neljapäeval, 19. novembril toimus 
Jõõpre Koolis järjekordne Audru 
valla etluskonkurss „Koidulauliku 
valgel“. Juba mitmendat aastat on 
ürituse eestvedajaks Jõõpre Kool.

Oma etlemisoskuse pani proo-
vile 36 õpilast valla kolmest koo-
list: Lindi Lasteaed-Algkoolist, 
Jõõpre Koolist ja Audru Koolist. 
Esinesid koolivoorude tublimad 
õpilased 1.-9. klassini. Nooremad 
õpilased esitasid ühe Merca luu-
letuse. Alates 4. klassist oli vaja 
selgeks õppida ka üks Lydia Koi-
dula luuletus.

Žüriisse kuulusid meie valla 
silmapaistvad kultuuriinimesed. 
Žürii esimees oli Feliks Kark, 
liikmeteks Sirje Järvet, Merle 
Jantson ja Krista Kingo.

Korraldajate nimel tahan kiita 
osalemise eest kõiki tublisid õpi-
lasi ning nende õpetajaid.

On väga tore, et Audru vallas 
on etlemine juba aastatepikkune 
tore kultuuritraditsioon, mida 
tasub edaspidigi väärtustada ja 
hoida.

TULEMUSED
1.-3. klass (osalejaid 20)
I koht SELINA LEBIN 3. klass 

Audru Kool õp Kaire Leetsar
II koht ELISABETH LIND-

MAA 3. klass Audru Kool õp 

Kaire Leetsar
III koht KEVIN INDREK 

TITSON 1. klass Audru Kool õp 
Sirje Mölder

Eripreemia LISETE LINKE 2. 
klass Audru Kool õp Silvi Tolmats

Eripreemia HENDRIK LÕU-
GAS 1. klass Jõõpre Kool õp Kati 
Lindt

4.-6. klass (osalejaid 10)
I koht SIIRI LUUR 6. klass 

Jõõpre Kool õp Helle Kirsi
II koht ETHEL PILL 5. klass 

Jõõpre Kool õp Helle Kirsi

III koht KAROLIN METS 5. 
klass Jõõpre Kool õp Helle Kirsi

Eripreemia LAURA ORAS-
MÄE 5. klass Audru Kool õp Sirje 
Mölder

7.-9. klass (osalejaid 6)
I koht JOHHANNA ELISA-

BETH JÄÄRATS 8. klass Jõõpre 
Kool õp Helle Kirsi

II koht KAIRI MÕTTUS 8. 
klass Jõõpre Kool õp Helle Kirsi

III koht LIINA LAURIMÄE 7. 
klass Jõõpre Kool õp Helle Kirsi

Helle Kirsi

Kandidaatide esitamine Audru valla 
vapimärgile

Audru valla vapimärk antak-
se Audru valla elanikele, kes 
oma tegevusega on oluliselt 
kaasa aidanud valla arengule 
või vallaelanike heaolule, saa-
vutanud tähelepanuväärseid 
tulemusi ja üldise tunnustuse 
kultuuri, hariduse, majanduse, 

eestluse jmt edendamisel.
Taotlusi vapimärgi andmiseks on õigus 

esitada vallaelanikel, volikogu komisjonidel, 
volikogu ja valitsuse liikmetel ja vallas te-
gutsevatel juriidilistel isikutel. Ettepanekud 
vapimärgi omistamiseks esitatakse kirjalikult 
valla kantseleisse 15. jaanuariks 2016.

Ettepanekus märgitakse isiku ees- ja pe-
rekonnanimi, amet, töö- või teenistuskoht; 
esitatava isiku teenete nimekiri, lühike for-
muleering, mille eest tunnustust avaldatak-
se, ettepaneku esitaja nimi, aadress, telefon, 
taotluse koostamise kuupäev ja esitaja allkiri. 
Vapimärk antakse ainult üks kord eluea jook-
sul. Vapimärgi saamine kinnitatakse vallavo-
likogu otsusega. 

Vapimärk antakse üle vallavalitsuse poolt 
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks 
korraldataval pidulikul aktusel Audru val-
lamajas.

Laste jõulupidu Audru Kultuurikeskuses
Audru Lastekaitse Ühing koos 
vallavalitsusega kutsus laupäeval, 
12.detsembril Audru kultuurikes-
kusesse pooleteist-aastased ja va-
nemad eelkooliealised lapsed, kes 
ei käi valla lasteaedades.

Peole oli kutsutud lapsed Audru 
alevikust, Papsaare ja Lemmetsa 
küladest. Teiste piirkondade lap-
sed saavad (said) kommipaki kätte 
piirkonna lasteaedades toimuvatel 
jõulupidudel.

Lastele ja nende vanematele 
esitas lastekaitseühingu näitetrupp 
lõbusa etteaste Päkapikud lund ot-
simas. 

Jaanus Põldmaa   Siim Suursild
Volikogu esimees  Vallavanem 

Jõulud on aeg, kui saavad kokku eilsed tegemised ning tulevased ootu-
sed. Käes on aasta kõige pimedam periood, mida aga valgustavad tagasivaated 
möödunule ning rahulolu sellest, et Audru vallal on olnud taas kogukondlik ja 
õnnestunud aastaring.

Audru valla elanikele on see olnud hea aasta. Paljud inimesed, rohkem kui ku-
nagi varem, on tööd leidnud. Ja kui on tööd, on ka sissetulekut. See omakorda 
annab rohkem võimalusi ja aega pühenduda oma peredele, lastele ja huvidele. 
Just eneseteostus vaba kodanikuna on üks märksõnu, mis jääb meenutama 
lõppevat aastat. Meie seas on järjest rohkem inimesi, kes ei oota käske ja korral-
dusi. Mõtted ja ideed viiakse ellu kellegi teise eestvedamist ära ootamata. Aga 
headest ettevõtmistest saame hulgaliselt rõõmu tunda ju me kõik, kes me elame 
siin, Audru vallas. Võilillefestival, Vanavara laat ja pasunakooride ülevaatus, 
Lindi jaanituli, Kirsi talu õuekontserdid, Meie Küla Pidu, Audru sildade jooks 
ja Audru Jõululaat on vaid osa pikast nimekirjast üritustest, mida korraldavad 
meie valla tublid kodanikud. Kõik need tegemised on rohkemgi veel kui kogu-
konda ühendavad ettevõtmised. Nad avardavad valda ja kutsuvad meile külla 
inimesi üle Eesti. Vald on tänu sellele parem ja avatum paik ning ka inimesed 
rõõmsamad ja sallivamad.

Audru Vallavolikogu ja Audru Vallavalitsus soovivad kõigile vallaelanikele ra-
hulike Jõule, tujuküllast aastavahetust ja ikka uusi ja uhkeid pealehakkamisi 
uuel 2017. aastal.

Trupis esinesid Evi Vaher, 
Aili Rehe, Maria Jääger ja Ene 
Jaanimägi. Jõuluvana tulek 
peole tekitas lastes palju ele-
vust. Iga peole tulnud lapse sai 
jõuluvanalt suure kommikoti. 
Kommikotid muretses lastele 
vallavalitsus. (KH)

Etluskonkursil osalejad koos žüriiga

Lastekaitseühingu näite-
trupi etendus Päkapikud 
lund otsimas.
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Vallavalitsuse istungitel
19. november

Määrati Lindi, Papsaare, 
Marksa ja Lemmetsa külas 
asuvatele liikluspindadele ko-
hanimed.

Volitati Audru Vallavalitsuse 
majandusspetsialist Vahur Ko-
bolt osalema OÜ Lavassaare 
Kommunaal inventuuri läbi-
viimises.

Kiideti heaks 2013. ja 2014. 
aasta hajaasustuse programmi 
projektide aruanded.

Kinnitati avatud hankeme-
netlusega riigihanke „Audru 
valla kohalike teede talvine 
hooldus 2015-2018“ tulemused.

Anti ehitusload Lemmetsa 
külas Lagre tee 1 laohoone ja 
keeduvanni püstitamiseks, 
Oara külas Metsapärdi kin-
nistule puurkaevu rajamiseks 
ja Papsaare külas Kahva tee 
2 asuva lasteaiahoone ümber-
ehitamiseks ja gaasipaigaldise 
rajamiseks. 

Väljastati projekteerimis-
tingimused Jõõpre külas Jõõp-
re aktiivkapi ja sidekaabelliini 

ehitusprojekti koostamiseks. 
Algatati detailplaneering 

Papsaare külas Meremetsa tee 
24 kinnistul.

Algatati detailplaneering ja 
jäeti algatamata keskkonnamõju 
strateegiline hindamine Papsaa-
re külas Pajupera kinnistul.

Võeti vastu Papsaare külas 
Pärna kinnistu detailplaneering.

Algatati piiratud hankeme-
netlusega vallahange „Aruvälja 
rahvamaja projekteerimine“.

30. november
Tunnistati kehtetuks Audru 

Vallavalitsuse 24.09.2015 kor-
raldus nr 349 „Eluruumi üürile 
andmine“.

Võeti vastu otsused erineva-
te sotsiaaltoetuste määramise ja 
mittemääramise kohta.

Kinnitati avatud hankeme-
netlusega lihthanke „Liu ja 
Marksa küla kohalike teede 
talvine hooldus 2015-2018“ tu-
lemused.

Otsustati pikendada eluruu-
mi üürilepingut.

Kehtestati tugiisiku teenuse 
osutamise hind.

Eraldati koht Jõõpre Vanurite 
Kodusse.

Anti nõusolek Audru ale-
vikus Õuna tn 16 ja Papsaare 
külas Mõrra tn 17 asuvate maa-
üksuste riigi omandisse jätmi-
seks ning määrati maaüksustele 
lähiaadressid ja sihtotstarbed.

09. detsember
Tunnistati kehtetuks toetuste 

maksmise korraldused.
Anti kasutusload Papsaare 

külas Lõvi tee 16 ja 18 püsti-
tatud eramute kasutusele võt-
miseks.

Määrati sünnitoetuseid.
Kinnitati piiratud hankeme-

netlusega vallahanke „Aruväl-
ja rahvamaja projekteerimine“ 
edukaim pakkumus.

Otsustati toimetulekutoetuse 
ja riigi rahastatava lapsehoiu-
teenuse rahaliste vahendite üle-
jäägi arvelt toetuste maksmine.

Väljastati projekteerimis-
tingimused Valgeranna külas 

Männimetsa kinnistu üksikela-
mu ehitusprojekti koostamiseks.

Anti ehitusload Papsaare kü-
las Välja tee 1 ja Pilve tee 12 ük-
sikelamute püstitamiseks ning 
Lindi külas Tamme kinnistule 
puurkaevu rajamiseks.

Jäeti määramata puudega 
lapse hooldajatoetus.

Võeti vastu Audru alevikus 
Raksijõe kinnistu detailplanee-
ring.

Määrati Audru alevikus asu-
vale munitsipaalomandisse taot-
letavale maaüksusele lähiaad-
ress, pindala ja sihtotstarve.

Algatati avatud hankemenet-
lusega lihthange „Audru valla 
katlamajadele vedelkütuse tar-
nimine“.

Anti nõusolek Liu sadam 
kinnistule isikliku kasutusõi-
guse seadmiseks Eesti Lairiba 
Arenduse Sihtasutus kasuks.

Võeti vastu munitsipaallas-
teasutusse vastuvõtmise ja sealt 
väljaarvamise kord.

Kirikuteated
Esmaspäeval, 21. detsembril kl 18 
Audru Kooli jõulukontsert

Neljapäeval, 24. detsembril kl 17.30 
Pasunakoor „Õnn tuli õuele“ Audru kiriku tornis

Neljapäeval, 24. detsembril kl 18 
Püha Jõuluõhtu jumalateenistus, laulab Audru Valla 
Segakoor

Reedel, 25. detsembril kl 11 
I Jõulupüha jumalateenistus, laulab ansambel 
„Vahtraõied“

Neljapäeval, 31. detsembril kl 16 
Vana-aastaõhtu jumalateenistus

Neljapäeval, 31. detsembril kl 23.30 
Aastavahetuse vigiilia

Planeeringuteated
- Audru Vallavalitsuse 

19.11.2015 korraldusega nr 
413 algatati Papsaare külas 
Meremetsa tee 24 kinnistu 
detailplaneering (suurusega 
0,26 ha, katastriüksuse tun-
nus 15904:003:1131). Detail-
planeeringu eesmärk on anda 
ehitusõigus maakütte torusti-
kule ehituskeeluvööndis, mis 
on üksikelamut teenindav teh-
norajatis. Detailplaneeringu al-
gatamise hetkel ei ole ette näha 
võimalike uuringute vajadust.

- Audru Vallavalitsuse 
19.11.2015 korraldusega nr 414 
algatati Papsaare külas Pajupe-
ra kinnistul detailplaneering 
ning jäeti algatamata keskkon-
namõju hindamine (suurusega 
3,91 ha, katastriüksuse tunnus 
15904:003:0376). Planeeringu-
ala asub Audru jõe ääres, Val-
geranna sillast läänekaares ca 
400 m kaugusel, juurdepääsuga 
Põllu tänavalt läbi erakinnistu-
te. Detailplaneeringu eesmärk 
on 3,91 ha suurune maa-ala ja-
gada kruntideks, leida lahen-
dus taristu rajamiseks ja anda 
ehitusõigus ühepereelamute 
ehitamiseks. Planeeringu ees-
märk on kooskõlas Audru val-
la üldplaneeringuga – maa-ala 
juhtotstarve on reserveeritud 
elamumaaks. KSH eelhinnan-
gu tulemuse alusel võimalikke 
olulisi keskkonnamõjusid eel-
hindamise raames ei tuvastatud 
ja olulist negatiivset mõju ei ole 
ette näha. Detailplaneeringu al-
gatamise hetkel ei ole ette näha 
võimalike uuringute vajadust. 
Planeeringu koostamise kor-
raldaja, algataja ja kehtestaja 
on Audru Vallavalitsus (Pärna 
allee 7 Audru alevik 88301 Pär-
nu maakond, tel 4472784). 

- Audru Vallavalitsuse 
19.11.2015 korraldusega nr 

415 võeti vastu Papsaare külas 
Pärna kinnistu detailplanee-
ring (katastriüksuse tunnus on 
15904:003:0572). Detailplanee-
ringu eesmärk on 5,8 ha suuru-
sest maatulundusmaast eraldada 
6500 m2 elamumaa krunt, leida 
lahendus taristu rajamiseks ja 
anda ehitusõigus ühe ühepe-
reelamu ehitamiseks. Elamu-
maa krundil on ehitusõigus 
kuni 2-korruselisele üksikela-
mule, maksimaalse ehitusaluse 
pindalaga kokku 325 m2. Pla-
neeringu eesmärk on kooskõlas 
Audru valla üldplaneeringuga 
– maa-ala juhtotstarve on re-
serveeritud elamumaaks. Ka-
vandatav tegevus ei too kaasa 
olulise keskkonnamõju avaldu-
mist. Detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimub 21. detsem-
ber 2015 kuni 3. jaanuar 2015 
Audru vallamajas Audru alevik 
Pärna allee 7 tuba 8 vallamaja 
tööaegadel ja Audru valla vee-
bilehel www.audru.ee. Avalik 
arutelu toimub 6. jaanuaril 2015 
kl 16.00 vallamaja saalis. 

- Korraldustega on võimalik 
tutvuda Audru Vallavalitsuse 
kantseleis tööaegadel ja Audru 
valla dokumendiregistris. De-
tailplaneeringute materjalide-
le on avalik juurdepääs Audru 
valla veebilehel -www.audru.
ee. Info info@audru.ee.

- Audru alevikus Raksi-
jõe kinnistu detailplaneerin-
gu (katastriüksuse tunnus on 
15904:003:1806) avalik välja-
panek toimub 4.01. - 17.01.2016 
Audru vallamajas ja Audru valla 
veebilehel www.audru.ee. Ava-
lik arutelu toimub 19.01.2016 kl 
16.00 vallamaja saalis. Detail-
planeeringu materjalidele on 
avalik juurdepääs Audru valla 
veebilehel www.audru.ee. Info 
info@audru.ee.

Audru Vallavalitsus ootab 
parimate sportlaste nominente
Palume esitada 2015. aasta pa-
rimate 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 
2015. aasta tulemustega palume 
saata aadressil info@audru.ee 
hiljemalt 15. jaanuariks.

Auhindade kätteandmine 
toimub valla isetegevuslaste 
ja sportlaste tänuõhtul 30. jaa-
nuaril 2016 kell 18.00 Jõõpre 
rahvamajas.

Mõtteid piirkonnapolitseinikult
Traditsiooniliselt vaadatak-
se aasta viimasel kuul tagasi 
möödunule ja antakse lubadusi 
uueks aastaks. Siinkohal toon 
välja mõned mõtted mööduvast 
aastast ja sellest, mida silmas 
pidada tuleval.

Kui rääkida meie piirkonna 
kuritegevusest, siis üldises plaa-
nis on registreeritud juhtumite 
arv vähenenud mõnekümne 
kuriteofakti võrra. Langus on 
toimunud Audru, Tõstamaa ja 
Varbla vallas. Ainsa erandina 
on väike tõus Kihnu vallas, 
mis võib olla tingitud sellest, 
et politseid on seal seaduserik-
kumistest rohkem informeerima 
hakatud. Väärtegude koguhulk 
on piirkonnas tervikuna tõus-
nud paarikümne väärteofakti 
võrra. Muidugi ei ole need veel 
lõplikud numbrid, aga seniste 
arengutega piirkonna turvali-
suses võib jääda rahule.

Edasisest rääkides on jät-
kuvalt oluline, et politsei ja 
elanikkond teeksid tihedat 
koostööd. Kindlasti peab ka 
edaspidi järgima põhimõtet, 
et kus viga näed laita, seal tule 
ja aita. Ehk siis teisisõnu, kui 
ümbruskonnas märgatakse mi-

dagi kahtlast, tuleb sellest alati 
politseile teada anda. Olgu sel-
leks siis kahtlustäratav võõras 
sõiduk või võimalik joobes juht 
liikluses. Pigem olla ettevaatlik 
ja anda oma kahtlustest teada. 
Oma kogemustest teame, et 
inimese enda jaoks esmapil-
gul tähtsusetust infokillust on 
edaspidi kujunenud politsei 
jaoks oluline niidiots. Õnneks 
mõistavad meie piirkonna ini-
mesed järjest rohkem, et elanike 
koostöö politseiga mõjutab ot-
seselt turvalisust meie ümber. 
Koostöö on märk igaühe tahtest 
luua paremat elukeskkonda.

Ees ootavad jõulud ja aasta-
vahetus. Selle valguses soovi-
tan pöörata rohkem tähelepanu 
oma lähedastele. Võtke see aeg 
ja veetke see oma inimestega. 
Seejuures ärge unustage seda, 
et te oleksite alati liikluses näh-
tavad, kasutate turvavarustust 
ja väldite olukordi, kus keegi 
peolauast peaks istuma rooli 
peale alkoholi tarvitamist. Pi-
dage meeles, et meil kõigil on 
keegi, kes meid koju ootab.

Järgmiste kohtumisteni!
Harli Hansen

piirkonnapolitseinik

Abivahendite süsteemi korraldus 
Alates 01.01.2016 muutub põh-
jalikult sotsiaalvaldkonna abi-
vahendite teenuse korraldus, 
muutes teenuse inimesele kät-
tesaadavamaks ning asjaajamise 
kiiremaks. 

Isikliku abivahendi kaart 
Alates 1. jaanuarist 2016 

võtab uute isikliku abivahendi 
kaardi taotlusi vastu Sotsiaal-
kindlustusamet (edaspidi SKA). 
Samuti hakkab Sotsiaalkindlus-
tusamet vajadusel väljastama 
kaardi duplikaate. 

Kaardi või duplikaadi taot-
lemiseks tuleb esitada Sotsiaal-
kindlustusametile vastav taotlus 
e posti või posti teel või pöör-
duda SKA klienditeenindusse. 
Taotluse vorm on leitav SKA 
kodulehelt (rubriik: blanketid). 
Klienditeeninduste asukohad 
ning lahtiolekuajad leiab SKA 
kodulehelt www.sotsiaalkind-
lustusamet.ee. 

Abivahendi saamiseks, mis 
ei ole otseselt seotud inimese 
töötamisega töökohal, peab 
inimesel olema õigustatus, arsti-
tõend või rehabilitatsiooniplaan 
ning kehtiv isikliku abivahendi 
kaart (edaspidi IAK). 

Õigustatud isik on: 
• kuni 18-a laps; 
• kuni 18-a puudega laps; 
• 18 – 63-a tööealine isik, 

kellel on tuvastatud töövõime 
kaotus 40 % või enam; 

• 18-a ja vanem puudega isik 
enesehoolde-ja kaitseabivahen-
dite ostuks; 

• alates 18-a tööealine isik, 
kellel on tuvastatud osaline töö-
võime või töövõime puudumine; 

• 63-a ja vanem vanaduspen-
sioniealine isik; 

• rinnaproteesi ostmiseks; 
• isik, kellel on tuvastatud 

kuulmislangus alates 30 det-

sibellist, kuulmisabivahendite 
ja heli ülekandesüsteemide 
ostmiseks; 

• silmaproteesi ostmiseks. 
Uue IAK saamiseks peab 

kaardi taotlejal olema: 
• kehtiv arstitõend või re-

habilitatsiooniplaan, kus on 
märgitud abivahendi vajadus 
ISO-koodi täpsusega (enne 
01.01.2016 väljastatud tõendil 
või rehabilitatsiooniplaanil peab 
olema abivahendi nimetus või 
kirjeldus); 

• välismaal õppiva 18-26-a 
isiku puhul ka koolitõend; 

• klienditeeninduses kaardi 
taotlemisel isikut tõendav do-
kument. 

Kehtiva IAK omanik pöör-
dub abivahendi saamiseks otse 
abivahendeid müüva või üü-
riva ettevõtte poole. Alates 
2016. aastast ei ole maakond-
likke piiranguid abivahendeid 
müüva või üüriva ettevõtte va-
limisel. Abivahendi saamiseks 
on inimesele õigus pöörduda 
enda poolt valitud abivahen-
deid pakkuva ettevõtte poole, 
kellega SKA on sõlminud lepin-
gud. Info ettevõtetest on kätte-
saadav SKA kodulehel alates 
01.01.2016. 

Järjekorrad 
Kui konkreetse abivahendi 

eelarve on lõppenud, on või-
malik ennast ettevõttes suulise 
sooviavalduse alusel järjekorda 
lisada. Järjekorra saabumisel 
saadab SKA isikule posti teel 
järjekorra saabumise teate. Isik 
peab järjekorra teate saamisel 
60 päeva jooksul pöörduma 
endale sobiva abivahendit pak-
kuva ettevõtte poole ning võtma 
kaasa: 

- saadud järjekorra teate, 
- isikut tõendava dokumendi, 

- isikliku abivahendi kaardi, 
- arstitõendi või rehabilitat-

siooniplaani. 
Ettevõte väljastab abivahendi 

ainult järjekorra teate ettenäi-
tamisel. 

Erandkorras abivahendi 
ostmisel või üürimisel tasu 
maksmise kohustuse riigi 
poolt ülevõtmise taotlemine 
(edaspidi erimenetlus). 

Erimenetluse juhud, kus 
isik taotleb: 

• omaosaluse vähendamist, 
kuna isikul on tulenevalt ma-
janduslikust olukorrast raske 
omaosalust tasuda (vajalik isiku 
selgitus ja tõend toimetuleku-
toetuse maksmise kohta); 

• uut abivahendit enne talle 
hüvitatud sama ISO-koodiga 
abivahendi kasutusaja lõppu 
(abivahend on sobimatu tervis-
likel või temast mitteolenevatel 
põhjustel) – vajalikud isikupool-
sed selgitused/põhjendused; 

• abivahendit, mis puudub 
riigi poolt osaliselt hüvitatava-
te abivahendite loetelus (lisada 
kaks võrdsetel alustel hinnapak-
kumist); 

• abivahendit, mille puhul on 
abivahendite loetelus piirhin-
na kohta märgitud „eritaotlus“ 
(lisada kaks võrdsetel alustel 
hinnapakkumist); 

• kasutusaja piirlimiidi suu-
rendamist (põhjendatud vajadus 
diagnoosist või funktsioonihäi-
rest tulenevalt); 

• abivahendi piirhinna ühe-
kordset suurendamist (lisada 
kaks võrdsetel alustel hinna-
pakkumist); 

• erimenetlust mõnel muul 
juhul. 

Erimenetlust taotledes on va-
jalik esitada arstitõend või reha-
bilitatsiooniplaan. Erimenetluse 
taotlus on kättesaadav SKA ko-

dulehel alates 01.01.2016.a ning 
klienditeeninduses. Taotlust 
saab esitada posti, e-posti teel 
või klienditeeninduses. Juhul, 
kui isik vajab abi abivahendi 
väljavalimisel, hinnapakku-
miste küsimisel, erimenetluse 
vajaduse täpsustamisel, on isi-
kul õigus pöörduda Astangu 
Keskkonnakohanduste ja Abi-
vahendite Teabekeskuse poole 
üldnumbril 687 7231 või kirju-
tada aadressil kat@astangu.ee. 

SKA teeb erimenetluse taot-
luse osas kas rahuldamise või 
rahuldamata jätmise otsuse 30 
kalendripäeva jooksul. Vajadu-
sel kaasab SKA erimenetluste 
käigus eksperte (nt Astangu 
Keskkonnakohanduste ja Abi-
vahendite Teabekeskuse), kes 
aitab ja nõustab abivahendite 
vajaduse tuvastamisel ja vaja-
duse hindamisel. 

Erimenetluse otsus saadetak-
se taotlejale posti teel, mis tuleb 
ettevõttesse pöördumisel kaasa 
võtta. Ilma erimenetluse otsuse-
ta ei saa ettevõte määruse tingi-
mustega mitte kooskõlas olevat 
abivahendit väljastada. Samuti 
peab kaasa võtma arstitõendi 
või rehabilitatsiooniplaani ning 
isikut tõendava dokumendi. 

Infot abivahendite süstee-
mi kohta, isikliku abivahendi 
kaardi ja erimenetluste koh-
ta ning sotsiaalministri poolt 
allkirjastatud määruse riigi 
poolt hüvitatavate abivahendi-
te ja piirhindade kohta saab: 

E-post: info@sotsiaalkindlus-
tusamet.ee 
abivahendid@sotsiaalkindlus-
tusamet.ee 
www.sotsiaalkindlustusamet.ee 

Infotelefon 16106 

Vallaelanikuks 
registreerimine

Kutsume üles Audru valla elanikuks registreerima 
neid audrukaid, kes elavad siin, kuid pole valla ela-
nikuks registreerimise toimingut veel ette võtnud. 

Vallaelanikuks registreerimiseks ootame Teid 
Audru vallamajas (Pärna allee 7, Audru alevik). 
 Tulles vallamajja elukohateadet esitama, palume 
esitajal kaasa võtta isikut tõendav dokument. 

Samuti saate elukohateate esitada elektrooniliselt 
kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu. (KH)
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Küsitluse läbiviimine  
Lavassaare Rahvamaja  

tegevuskava koostamiseks 
Audru Vallavolikogu 12.11.2015 
a otsusega lõpetatakse Lavas-
saare Rahvamaja tegevus Val-
lavalitsuse hallatava asutusena 
alates 31.12.2015. 

Alates jaanuarist 2016 annab 
Audru Vallavalitsus rahvamaja 
tasuta kasutamiseks Lavassaare 
Külaseltsile. 

Rahvamaja avarad ruumid 
võimaldavad mitmekesist kasu-
tamist kõigi Lavassaare elanike 
vaba aja sisustamiseks. 

Rahvamaja tegevuskava 
koostamiseks soovib külaselts 
teada Lavassaare elanike erine-
vate huvigruppide ettepanekuid 
ja arvamusi. 

Selleks viime läbi küsitluse 
ja ootame Lavassaare rahva ak-
tiivset osavõttu. 

Küsitluse soovime läbi viia 
28.12. -31.12.2015. 

Paberkandjal on võimalik 
küsitlust täita Lavassaare raa-
matukogus allpooltoodud lah-
tioleku aegadel. 

E 28.12. 12.00 – 19.00 
T 29.12. 10.00 – 17.00 
K 30.12. 12.00 – 19.00 
N 31.12. 12.00 – 16.00 
Elektroonselt on võimalik 

küsitlust täita aadressil http://
www.amsel.ee alates 28.12. – 
31.12.2015. Palun valige üleval 
päises paremal asuv KÜSIT-
LUS. 

Küsitluses palume osaleda 
kõigil Lavassaare elanikel ole-
nemata vanusest. 

Lavassaare Külaselts RMK kingib lasteaedadele raamatu  
jõulukuuse otsimisest 

Riigimetsa Majandamise Keskus 
(RMK) andis koostöös Menu kir-
jastusega pühade eel välja Loone 
Otsa kirjutatud ja Hiis Lessingu 
illustreeritud lasteraamatu jõu-
lukuuse otsimisest talvises metsas 
ning kingib selle lasteaiarühmadele 
üle Eesti. 

Ahjusoe raamat „Lumise metsa 
rõõm ehk Kuidas Sass ja Laura kuuske 
toomas käisid” räägib ühe arvutitest 
ja nutiseadmetest hõivatud linnapere 
seiklustest Karulas jõulukuuse otsi-
des. „Kõik raamatus räägitu on sula-
tõsi ja oma pilguga kogetud,” sõnas 
raamatu autor Loone Ots, kelle pere 
sattus esmakordselt Karulasse kümme 
aastat tagasi. „Me käime liiga vähe 

metsas ja liiga palju ostlemas. Kuuse 
toomise teekond tasub end alati kuh-
jaga ära, sest mets sunnib meid võtma 
aega ja nägema imesid,” ütles Ots, kes 
on ühtlasi ka MTÜ Lastekaitse Liidu 
president. „Soovitan kõigil peredel 
pühade ajal metsaretk ette võtta, et 
tehisilu asemel looduse oma imet-
leda.“ Raamat on mõeldud eelkõige 
lasteaiaealistele ja esimeste klasside 
lastele. RMK saatis omalt poolt tasuta 
ligi 3000 raamatut üldraamatukogu-
dele ning 3-7-aastaste laste lasteaia-
rühmadele üle Eesti. 72-leheküljeline 
kõvade kaantega raamat on müügil ka 
suuremates raamatupoodides. Raa-
matu hind jääb poodides 11 ja 13 euro 
vahele. (KH)

ANKEET

Advendiaeg kingib lootust
Oleme jõudnud aasta kõige häma-
ramasse, ent samas ka valgemasse 
aega, kus kodudes süüdatud küün-
lad sisendavad lootust. Jõulude ajal 
muutume avatumaks, rõõmsamaks 
ja vaatame tagasi mööduvale aasta-
le. Milliste mõtetega kohtavad NÜ 
Eesti 4H Jõõprekate klubi liikmed 
jõuluaega aastal 2015?

Melanie-Anett Toomast (IX kl)
Kõigepealt täname oma toeta-

jaid. Kuna suurem enamus raha 
kulub sõitudele, siis on tore, et 
maavanem toetas suvel suurlaag-
risse sõitu, Audru Vallavalitsus sel 
aastal kahel korral projektitoetus-
tega, aga loomulikult ka Eesti 4H 
ja 4H Pärnumaa piirkond koostöös 
sponsoritega.

Marleen Reinhold (VII kl)
Viimasest kolmest üritusest on 

meeldejäävaim reis Cesise ordulin-
nusesse ja Rujiena jäätisetehasesse, 
kuhu Pärnumaa 4H 115 liiget sõitis 
kahe bussiga. Reisi õnnestumiseks 
andsid oma panuse projektitoetused. 
Reisi korraldas Pärnu Reisibüroo. 
Esimesena külastatav linn oli Võn-
nu (läti Cesis), kus saime teada, et 
23. juunil 1919 purustasid eestlased 
ja lätlased Võnnu lahingus ülekaa-
lukad Landeswehr'i väed. Ronisi-
mine laternatega mööda pimedaid 
käike ning tutvusime linna ajaloo-

ga. Lisaks külastasime Valmierat ja 
Ruhjat (läti Rujiena), kus külasta-
sime jäätisevabrikut. Oli pikk, ent 
vahva päev!

Natali Teesalu (VI kl)
Järgmisel aastal kahekümne 

viieseks saav üleriigiline noorte-
ühing Eesti 4H osales Ühisnädalal, 
mis tõi kõikidesse maakondadesse 
hulganisti põnevaid sündmusi. Ka 
meie noori ärgitas kodanikunädal 
toimetama! Toimus muffi ja vaffi 
päev, kus noormeeste ülesandeks oli 
küpsetada muhvineid ja neiud pidid 
valmistama vahvleid. Peale kooli-
päeva lõppu läksime külla vanade-

kodusse kus suhtlesime iga eakaga 
ja kinkisime neile ise omatehtud 
vahvleid ja muhvineid. Soovisime 
meeldejäävat kadripäeva ja kaunist 
jõuluootust. Küpsetusmeister koolis 
oli Jakob Jääger ning kodudes Mar-
leen Reinholdi ja Samantha Ubaki-
vi pered. Meie tänusõnad kuuluvad 
juhendajale Ülle Varikule, lisaks oli 
toeks ka õpetaja Ivi Sutt. 

Nora Karula (VIII kl)
4H Pärnumaa piirkond kogunes 

aastat kokku võtma Tootsi päkapi-
kupäevale 4.-5. detsembril. Osaleja-
teks kõik Pärnumaa klubid, Audru 
vallast lisaks meile veel A-Rühm 

Audrust. Aastakoosolekul esitas iga 
klubi oma aastaaruande ja tõi välja 
kolm positiivset ning kolm negatiiv-
set kogemust. Aruande esitasid ka 
Pärnumaa piirkonna noorteaktiiv ja 
piirkonnajuht, samuti koostasime 
koos tegevuskava uueks aastaks. 
Pärastlõunal kaunistasid noored 
suuri piparkooke. Elevust tekitas 
võistlus „Lauluga Tootsi“ kus tule-
museks oli viik ja auhinnaks vas-
tasvõistkonnale suur kalli. Ükski 
aastalõpuüritus ei saa lõppeda 
ilutulestikuta. Kuigi õues möllas 
tugev tuul, lendasid juhendaja Ülo 
Raudsepa ja lastevanemate pingsa 
järelevalve all taeva poole imelised 
raketid. Õhtu jätkus programmiga 
„Su nägu kõlab tuttavalt“ ning tant-
sumaratoniga.

Hommikul käidi Tootsi ujulas 
mängimas esmakordselt ajaloos 
vesi-indiaca’t. Peale ujulaskäiku 
astus lavale Tootsi noortebänd. 4H 
Pärnumaa piirkonna klubid, seal-
hulgas ka meie, soovivad kõigile 
toetajatele, sõpradele ja peredele 
kaunist jõuluaega.

Soovin kõigi hinge vaikset jõu-
lurahu. Aidaku jõuluvalgus meil 
leida elus olulist, hoida oma kodu 
ja lähedasi!

Ülle Varik
Klubi Jõõprekad juhendaja

Linnalapsed tulid  
maale

Pärnu Raeküla koolil on iga-aastane tore komme 
korraldada mõned teistmoodi koolipäevad, mis 
tähendab seda, et koolitunnid toimuvad klassi-
toast väljaspool. Kus, seda valivad klassid ise.

Seekord tuli hea mõte õppepäeva korralda-
miseks just ajalehe „Kodused Hääled“ kaudu. 
Nimelt oli lehes tore kuulutus Sanga seltsimaja 
käsitööringidest. Uurimise peale selgus, et lah-
ke seltsimaja pererahvas võtab suure seltskonna 
linnalapsi enda hoolde küll.

Kokkulepitud päeval sõitsidki Raeküla kooli 
2. klassid kohale. Saabujaid ootas hubane seltsi-
maja, rõõmsad juhendajad, soojaks köetud suur 
ümmargune ahi ning pliidil auras pott nurme-
nuku teega. Õpetajad olid lapsi oodates sättinud 
valmis kõik vajalikud tarbed ja kui lapsed kohale 
jõudsid, läkski kohe tegutsemiseks. Sanga seltsi-
maja toredate juhendajate valvsa silma all valmi-
sid noorte kunstnike näppude vahel eriilmelised 
ning tõeliselt kunstilised kingitused kodustele. 
Toredad klaasehted ja -pildid, ilmekad külmport-
selanikaunistusega karbid ning salvrätitehnikas 
laekad lipsasid kodudesse oma aega ootama, et 
siis saajat kingikotist üllatada.

Vahepalaks maitses hea pererahva poolt pa-
kutud nurmenukutee koduse vaarika-mustsõst-
ramoosiga ja elevust tekitasid üllatusloosid.

Lapsed olid väga rõõmsad oma saavutuste üle, 
kuid eks ilusal tulemusel on oma osa ka tublidel 
juhendajatel. Suur tänu Sanga seltsimaja tegusate-
le ja lahketele perenaistele-juhendajatele Raeküla 
Kooli väikeste meisterdajate poolt.

Kaja Lillipuu
õpetaja

SPORT
Audru valla lahtised MV lauatenni-
ses toimuvad 23.01.2015 algusega kell 
12.00 Audru Spordihoones.

Eelregistreerimine Audru Spordi-
hoones või telefonil 56212600 (Õie 
Killing).

Audru vallas kehtestati  
kaevetööde eeskiri

Vallavolikogu kehtestas valla ter-
ritooriumi avalikult kasutatavatel 
aladel teostatavaid kaevetöid regu-
leeriva eeskirja, mis jõustub 1.veeb-
ruaril 2016.a.  Hetkel on kaevetööd 
reguleeritud kehtivas „Audru valla 
heakorra- ja kaevetööde eeskirjas“, 
kuid kuna tekkis vajadus täiendada 
heakorraeeskirja regulatsioone, siis 
koostas vallavalitsus uue ja eraldiseis-
va kaevetööde eeskirja. 

Sarnaselt hetkel kehtiva regulat-
siooniga reguleerib käesolev määrus 
kaevetöid ainult avalikult kasutatava-
tel aladel. Kaevetöödel juriidilise või 
füüsilise isiku omandis või valduses 
oleval maa-alal, juhul, kui kaevetöö 
koht ei ole avalikult kasutatav ja seal 
ei asu teistele isikutele kuuluvaid 

tehnorajatisi, ei ole vajalik taotleda 
kaeveluba ja vastutus selliste kae-
vetööde ohutu teostamise eest lasub 
maaomanikul või valdajal.  Määruses 
on oluliselt täpsustatud ja muudetud 
kaeveloa taotlemise ja andmise me-
netlust ning kaevetööde nõudeid. 
Nõuetes on eraldi välja toodud kui-
das tuleb tööde teostamisel teavitada 
liiklejaid, tähistada kaeveala, tagada 
liiklusohutus- ja korraldus. Eraldi on 
sätestatud tegevused avariikaevetööde 
puhul. Samuti on määruses sätestatud 
nõuded, kuidas peab toimuma kaeve-
tööde eelse olukorra taastamine, kui-
das toimub kaeviku tagasitäitmine, 
teekatete-, muru-, puude kasvukoha- 
ja haljastuse taastamine. (KH)

LUMETÕRJE AUDRU VALLAS 
TALVEL 2015 - 2018 aastal

 Käesoleval talvel teostavad lumetõrjet Audru valla 
teedel (ka.erateedel, kui omanikul on täidetud tin-
gimused töö teostamiseks) ja tänavatel Audru Valla-
valitsuse poolt teostatud riigihanke võitnud ettevõtjad:

 
I piirkond: Soeva, Ahaste, Aruvälja küla teed – 

Põhara Agro OÜ, tel. 5062246
II piirkond: Kärbu, Põhara, Liiva küla teed ja Aud-

ru kooli territoorium – Põhara Agro OÜ, tel. 5062246
III piirkond: Tiigi, Muti, Rebase elamupiirkonna 

teed ja tänavad ning Põldeotsa küla teed – Manitec 
OÜ, tel. 53586570

IV piirkond: Jõõpre, Oara, Malda küla teed ja 
parklad – OÜ Mütsi talu, tel. 56645613 

V piirkond: Ridalepa, Saari, Oara, Malda küla teed 
ja parklad – OÜ Mütsi talu, tel. 56220917

VI piirkond: Kõima, Kabriste, Saulepa, Lindi 
(kuni Aiandi teeni) ja Tuuraste küla teed – Sven Ende 
FIE, tel. 56683451

VII piirkond: Lindi küla (alates Aiandi teest Sarvi 
teeni) – Põhara Agro OÜ, tel. 5062246

VIII piirkond: Liu, Marksa küla teed (kuni Sarvi 
teeni) – OÜ Põldeotsa, tel. 5220315

IX piirkond: Eassalu, Soomra, Kihlepa küla 
teed (kuni Tõstamaa mnt.-ni)– Otsa – Marja OÜ, 
tel. 56507474

X piirkond: Papsaare, Valgeranna ning osaliselt 
Lemmetsa küla teed ja tänavad – Audru Mõis OÜ, 
tel. 5036321; 5544771

XI piirkond: Audru aleviku teed, tänavad ning 
osaliselt Lemmetsa küla teed – Nurme Teedeehitus 
OÜ, tel. 5029845 

XII piirkond: Nurme, Tilga, Kiltre tee, Elutee, 
Põllu, Elise, Käreda, Kadaka, Tiido, Doberani tee 
ja Valgeranna allee – Nurme Teedeehitus OÜ, tel. 
5029845

XIII piirkond: Papsaare küla, Audru aleviku 
kõnniteed ja parklad – Nurme Teedeehitus OÜ, tel. 
5029845

XIVpiirkond: Lavassaare aleviku teed, tänavad, 
kõnniteed ja parklad – Lavassaare Kommunaal OÜ, 
tel. 5240857

 
NB! Audru Vallavalitsus võimaldab teostada lu-
metõrjet omaniku soovil ka erateedel, mis viivad 
Audru valla elanikeregistris oleva elaniku maja 
õueni (mitte hoovides).

ERATEEL LUMETÕRJE TÖÖDE TEOSTA-
MISE TINGIMUSED:

- eratee servades olevad ohud (truubiotsad, suu-
red kivid-takistused, ilupõõsad-istikud jne, mis 
võiksid takistada tööd) peavad olema tähistatud 
min. 1 m kõrguste ja otsast punaste tähistega.

- Eratee kohalt peab olema eemaldatud puude 
oksad min. 3,5 meetri kõrguselt ja 3 meetri laiuselt.

TÖÖVÕTJAL ON LEPINGULINE ÕIGUS 
LOOBUDA ERATEE HOOLDUSEST TINGI-
MUSTELE MITTEVASTAVUSEL.

- Juhul kui eratee omanik ei soovi või tahab täp-
sustada lumetõrje teostamist temale kuuluval teel, 
palume võtta ühendust lumetõrje tööde tegijaga 
piirkonnas või Audru Vallavalitsuse majanduss-
petsialistiga / Vahur Kobolt tel. 5049564; e-mail 
vahur.k@audru.ee/

Raamatukogude  
lahtiolekuajad muutuvad 

Alates 1. jaanuarist 2016 muutuvad 
valla raamatukogude lahtioleku-
ajad. 

Uuest aastast on Audru Raamatu-
kogu lugejatele avatud T, K, N kell 
12.00-18.00 ja R kell 9.00-15.00. 

Jõõpre Raamatukogu hakkab ole-
ma avatud E, T kell 10.00-16.00, K 
kell 12.00-18.00 ja P kell 10.00-14.00. 

Lavassaares saavad lugejad raama-
tukogu külastada T kell 11.00-17.00 
ja K, N, R kell 12.00-18.00. 

Lindi Raamatukogu hakkab olema 
avatud  E, T, K kell 10.00-16.00 ja N 
kell 13.30-17.30. 

Aruvälja Raamatukogu on avatud 
E, T kell 10.30-16.30, K kell 10.00-
16.30 ja N kell 16.30-20.00. (KH)
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Vene keele ja kultuuri päevad Audru koolis
Detsembrikuu teisel nädalal pöö-
rati Audru Koolis tavapärasemast 
suuremat tähelepanu vene keelele 
ja kultuurile. 

Algklassiõpilastele tutvustati 
vene muinasjutte. Õpetajad valisid 
välja vene autorite muinasjutud ja 
klassid valmistusid üksteisele ette-
lugemiseks või ettemängimiseks. 
Põnev oli nii esinejatel kui kuulaja-
tel. Selgus, et lapsed teadsid lisaks 
viimase aja populaarseimale mul-
tifilmile „Maša ja karu” ka vanu 
häid lugusid, nagu „Tare-tareke”, 
„Kakuke” ja „Kuldkalake”.

Vanemad klassid otsisid infor-
matsiooni Venemaa suurlinnade, 
raha, kuulsate inimeste ja vaata-
misväärsuste kohta. Saadud tea-
best koostati stendile kokkuvõtlik 
ülevaade Venemaast, mis on ka õppematerjaliks, 
mille abil veerandi lõpus näidata oma teadmisi klas-
sidevahelises veneteemalises viktoriinis.

Kogu koolimajas olid üles seatud venekeelsed 
juhised, samuti võis kabinettide ustelt lugeda vas-
tavaid venekeelseid viiteid. Söökla aknad ja seinad 

varustati õpilastele teadmiseks venekeelsete siltide-
ga, kus kirjas, et siin saab молоко̀ d ja колбасa’d, 
вилку või ложку.

Kolmapäeval pidas vene rahvakommetest ja -riie-

test loengu Soomra külast vene talust pärit Ljubov 
Petrova. Suur aitäh Ljubale!

Teemanädal päädis neljapäeval maakondliku 
vene keele päevaga. See on detsembrikuus korralda-
tav traditsiooniline maakondlik üritus, mis seekord 
toimus kolmandat korda Audru Koolis. Osales 12 

maakonna kooli ja külalisesinejaks 
oli Pärnu kunstide maja kitarristide 
ansambel.

Ainenädalaid on Audru Koolis 
ka varem korraldatud. Esimese vee-
randi lõpus peeti Briti nädalat, mis 
toimus ürituse Briti päevad Pärnus 
raames. 

Briti nädalal oli koolimenüü 
asendatud Briti-päraste toitudega. 
Näiteks teisipäeval ootas õpilasi 
krõbe kala ja kartul ( fish and chips) 
ning neljapäeval küttis kirgi Eton 
mess – imelihtne magustoit, mis 
maitses kõikidele õpilastele. 

Briti nädala raames korraldati 
ka meeleolukas pannkoogijooks 
(pancake race), Briti küpsetiste 
võistlus, Harry Potteri päev ning 
viktoriin.

On rõõm tõdeda, et Audru Kooli aineteemalistest 
nädalatest on kujunemas traditsioon.

Kai Oraste
Audru Kooli vene keele õpetaja

Eakate jõulupidu Lavassaares
Lavassaare Külaselts koos vallavalitsusega kor-
raldasid kolmapäeval, 9.detsembril valla eakatele 
inimestele jõulupeo. Pidu toimus Lavassaare Rah-
vamajas. Peol osales üle 260 inimese. Kontserdiga 
esinesid Ivo Linna ja Anti Kammiste. Lavassaare 
Trio muusika saatel tantsiti koju sõiduni. Ansamb-

li koosseisus mängivad Ado Kirsi, Rivo Kajo ja 
Raido Koppel. Meeleoluka muusikalise kavaga 
esinesid Jõõpre kooli õpilased õpetaja Grünet 
Trumsi juhendamisel. Peokülalistele väga meeldis 
kooliõpilaste poolt lõuna prae serveerimine. (KH)

Kriitilise meelega eestlastel on nii mõnigi kord 
huulil väljend, tihtiesinev muinasjutu lõpufraas 
– Sõin ja jõin seal minagi, suhu ei saand midagi. 
Mis selleaastase Audru jõululaada kontekstis 
ei pea muide üldse paika.

Läksin nagu jõuluvana kin-
gikotti lisa otsima, aga veetsin 
suurema aja head ja paremat 
mekkides. Ja mis võiksidki maits-
vamad olla, kui koduköökides 
valmistatud parimad palad, mida 
perenaised ja peremehed omas 

stiilis ja vormingus välja pakkusid. Ja tüsenes 
ka minu ostukorv. Kaasa sai ostetud suitsuvorsti 
ja räimerulle, leiba ja piparkooke, lihapirukaid ja 
hoidiseid ning pudel meeõlutki. Hakka või kohe 
jõululauda katma.

Mis aga ei tähenda, et peale söögikraami seal 
muud polnudki. Laadalisi paelusid kaunid mee-
ned, ehted, puutööd ja palju muudki. Ka vaimutoi-
tu pakuti. Endale uue Audru valla seinakalendri 
soetajail oli võimalus autoreilt kommentaare 
kuulda ja Helle Kirsi värskesse luuleraamatusse 
poetessilt pühendusi paluda.

Ja mis laat see ikka on, kui pill ei mängi! Oma 
lusti jagasid rahvaga ka meie valla tublid isete-
gevuslased.

Loomulikult tervitas vallamaja uksel kõiki 
vallavanem Siim. Toimis ju taas Vallavanema 
kohvik, kus sundimatus õhkkonnas oli mõnus 
oma rõõme ja muresid hulgakesi või nelja silma 
all jagada.

Olen täiesti veendunud, et traditsiooniline 
Audru jõujulaat on oodatud ja jääv üritus meie 
valla kultuurikalendris. Ei mingit närvilist trü-
gimist ega uisapäisa ostlemist. Kauba kvalitee-
dis võib absoluutselt kindel olla. On ju müüjad ja 

ostjad kõik omavahel tuttavad ja 
ostud sooritatakse kallistuste ja 
naeratuste paistel ning kõike saab 
eelnevalt proovida. Ja ka lihtsalt 
laadalt läbi astuda ning tuttavaid 
trehvata on ju pühade-eelses me-
lus igati vahva!

Aitäh laada organiseerijatele, 
kauba pakkujatele ja meeleolu 
loojatele!

Sirje Suurevälja

Sõin ja jõin seal minagi

Meeleolu lõid Ivo Linna ja Antti Kammiste
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Ajaratta lood

Jõulud Audrus
KURJAD VAIMUD JA RIS-
TID. Audrus väidetakse, et 
Vanapagan käib öösel seitsme 
sulasega mööda talusid, kus 
ristid ustel puuduvad, sealt 
viib ta pühade rõõmud ja tun-
ded. Rist tehti kas kriidi või 
söega uksele.

TOIDUD JA SÖÖMINE. 
Audrus teatakse, et jõulutoi-
tu söödi põrandal kas heintel 
või põhkudel. Mõnes kohas 
Pärnumaal keedeti juba paar 
päeva enne jõule pajatäis liha. 
Audrus tegi vorsti talu kõige 
vanem naisterahvas. Vorstide 
keedu ajal ei tohtinud kõvasti 
rääkida, pidi valitsema täielik 
vaikus, sest muidu lähevad 
vorstid lõhki.

RIIDED, JALATSID. Aud-
rus pidi iga hea laps jõulu eel 
vanu riideid kandma, et püha-
de ajal uusi pükse ja särki saa-
da. Mujal Pärnumaal andis pe-
reema kaks nädalat enne jõule 
lastele kõige vanemad särgid, 
et siis jõuluks uued anda. Kõik 
ootasid jõuluks uusi jalatseid, 
nimelt pastlaid. Lastele pandi 
jalga uued valged villased su-
kad ja valged karvased past-
lad. Uued sukad pidid lamba 
villakasvu soodustama. Karv 
pastla peal aga veistele head 
paksu karva suveks, et kärbsed 

ja parmud ei saaks läbi ham-
mustada. Pastla pikad pae-
lad pidid tooma pikad linad. 
Audrus astus pastelde saaja 
reheahju ette kivile ja hüüdis 
ühelt jalalt teisele hüpates: 
„Ühed pastlad, üheksad pae-
lad!“ Niiviisi tehtud, loodeti 
pastlaid kauem vastu pidavat.

SOOL. Soolal on jõulu- 
ja uusaasta kommetes suur 
tähtsus. Eestis tarvitati soola 
sagedasti nõidumise vastu 
ja ennustamisekski. Audrus 
viskas peremees igale lävele 
soola, muidugi kaitseks kurja 
vaimu vastu. Soola riputati ka 
akendele ja ustele, et Vanakuri 
sisse ei pääseks.

ENNUSTUSED JÕULU-

DE AJAL. Pärnu ümbruses 
arvati, et jõulude ja uusaasta 
vahel võib tEha kõiki töid, 
ainult ei tohi kangast kududa, 
puid raiuda ja pesu kolkida. 
Igasugune kära ja müra te-
gemine põhjustab järgmisel 
suvel rohket pikset. Jõulu ja 
järgnevate päevade ajal püüti 
mitmesuguseid kombeid täites 
avaldada mõju hea ja viljarik-
ka uue aasta saavutamiseks.

M.J.Eisen „Meie jõulud“ 
Tartu, 1931

ESIMENE KIRJALIK 
TEADE JÕULUVANAST 
1897. AASTAL AJALEHES 
„POSTIMEES“

Keskmise jõulupüha õhtul 
oli Audru-Malda koolimajas 

koolilastel jõulukuusk. Puu eh-
timise kulud pani ümberkaud-
ne rahvas suure lahkusega prii-
tahtlikult kokku. Koolimaja 
oli ilusasti kaunistatud. Suur 
punane „jõulutäht“ paistis 
maja eest kaugele. Sees seina-
sid ehtisivad trantsparendid. 
Kuusk oli rikkalikult kaunista-
tud. Õhtu tegivad iseäralikult 
armsaks koolilaste ettekanded. 
Lastekoori laul, ilulugemised 
ja rahva laulmine vahetasivad 
kordamisi. Etendati: „Karja-
sed ja ingel“. Sellepääle astus 
cand. theol. Bundt kõnetooli ja 
pidas „jõulupuust“ kõne. Kõne 
järel kõlas jälle laul ja kanti 
koolilaste poolt Paistu õpe-
taja J. Bergmann’i luuletatud 
pühade mäng „Jõulu kingitus“ 
ladusasti ette. Lõpuks käis 
imelik võõras, nõnda nimeta-
tud „jõulu onu“ võõrsil. Pääle 
maiusasjade jagati koolilaste-
le 40 õpetliku sisuga raamatut 
välja. Rahva osavõtmine oli 
suur, avarad kooliruumid oli-
vad pungil täis, paljud pidivad 
õuega leppima.

„Postimees“ 8. jaanuar 
1897 (kirjaviis muutmata)

Audru muuseumi 
materjalide põhjal

Tiiu Jalakas

Oma valla moosimeister
Septembrikuus toimunud 
Olustvere hoidistemessil, kus 
osales ka Lemmetsa küla nai-
ne Lea Viik, valiti teise koha 
vääriliseks magusate hoidiste 
seas enam kui 400 hoidise hul-
gast just tema valekiivi moos. 
Iseenda ja oma hoidiste kohta 
ütleb Lea naljatades, et tal on 
25 tundi ööpäevas ning hoidis-
tamine on tema hobi. 

Moosiga messile
„Moositegu ja hoidistami-

ne sai suurema hoo sisse tänu 
ühele vihmasele augustikuule, 
kus muud teha ei saanud, kui 
köögis askeldada ja hoidista-
da,“ naerab Lea Viik. „Alus-
tasin peamiselt eesmärgiga 
valmistada perele ja sõpradele 
jõulukingitusi, millesse saan 
panna oma südame. Tegin kin-
gitusteks hoidistekomplektid 
– haput, soolast, vürtsikat ja 
magusat kokku. Kuna tagasi-
side oli hea, innustas see mind 
veelgi proovima ja edasi kat-
setama,” rääkis ta. Sel aastal 
aga otsustas ta sõpradele väga 
maitsenud ja juba kontrollitud-
tuntud headuses valekiivi 
moosi viia suuremale publi-
kule maitsta ja hinnata. Olust-
verre võttis Lea kaasa küll 
ostukoguse moosi, kuid siiski 
said riiulid nii ruttu sellest 
hüvast kraamist tühjaks, et 
moosipurgi servadki üle tuli 
l impsida. Valekiivimoos 
üllatas pea kõiki proovijaid 
oma koostisosadega, mida ära 
arvata on pea võimatu. Kiivi 
värvi imiteerib roheline su-
vikõrvits ja mooniseemned, 
mis põnevuseks lisatud, jää-
vad sees mõnusalt krõmpsuks. 
Valekiivi moos võlus ära noo-
re žüriiliikme näitleja Loore 
Martma, kelle lemmikuks see 
moos täielikult sai. 

Suvikõrvits kui asendamatu 
köögivili

Hoidistamisel kasutab 
Lea peaasjalikult enda kas-
vatatud tooraineid. Kõikidest 

köögiviljadest kõi-
ge lemmikumaks 
peab ta suvikõr-
vitsat. Roheline ja 
kollane suvikõrvits 
annavad hoidistele 
efektset värvi ja 
maitset ning on 
väärtuslik toiduai-
ne nii soolastes kui 
magusates toitudes. 
„Me ju sööme sil-
madega – seepä-
rast on kollase su-
vikõrvitsa kuldne 
toon asendamatu. 
Ja väga palju kat-
setan ise erinevaid 
retsepte sõltuvalt 
täielikult sellest, 
mida on hetkel 
loodusel pakkuda 
ja mis maitsed hetkel oluli-
sed tunduvad. Sai ju valekiivi 
mooski alguse just suuremast 
suvikõrvitsauputusest,“ nendib 
ta. „Muuseas, valekiivi moos 
on parim röstsaiaga!“ lisab Lea 
oma moosi maitsmiseks nipi 
juurde.

 
Tunnustus ergutab edasi te-
gutsema

Messidel osalemine on väga 
kasulik, sest see värskendab 
ideid ja on huvitav näha teiste 
tootjate tegemisi. „Tunnus-
tus minu retseptile ja tootele 
andis mulle enesekindlust ja 
ka selle teadmise, et ma teen 
head ja õiget asja. Tahan hoi-
distamisega nüüd ka pisut 
rohkem kui vaid kinkimiseks 
tegeleda. Meil on abikaasaga 
kahepeale loodud verivärske 
MTÜ Lõosilma Päike, kust 
edasi on mõtted juba uute 
projektide ja ideede poole 
teel,“ räägib Lea Viik. „Teen 
hoidiseid kodus ning et oma 
ettevõtmisi laiendada, tegelen 
ka teavitatud köögi loomisega. 
Mina tegelen MTÜ-s põlluma-
jandustoodete kasvatamisega 
ja töötlemisega ning abikaasa 
tegeleb päikeseenergia kasu-
tuselevõtmise ja propageeri-

misega. Kahest kokku võiks 
tekkida turismiarendus, kus 
saame mõlemad oma huvisid 
rakendada,“ avaldab Lea tule-
vikuperspektiive.

Sanga Seltsimaja kui teine 
kodu

Perekond Viik elab Lem-
metsa külas juba kolmküm-
mend aastat. Üles on kas-
vatatud kaks poega. Lea on 
aktiivne ka kodukoha küla-
setsis, kus on hing sisse puhu-
tud Sanga Seltsimajale. Leale 
hingelähedane teema – seltsi-
maja köök on projektide toel 
töökorda seatud. Lemmetsa 
Külaselts on saanud projektide 
toel toetust nii köögi põranda 
kui sisustamise saamiseks. 
„See annab võimaluse meie 
külamaja paremini rakenda-
da,  üritusteks välja rentida 
ning meile endile võimaluse 
tegeleda oma toidutegemise 
hobi ning kogukonnaköögi 
tegemistega. Tunnustatud köö-
gina saame ka oma inimeste-
le pakkuda võimalusi toidu ja 
hoidiste tegemiseks. Köök on 
ju iga maja süda ja seda ikka 
tahame edendada,“ tutvustas 
Lea seltsimaja tegemisi.

Maris Moorits

Lea Viik ja Helle Bernhardt Olustvere hoidiste messil

Aktiivne poolaasta  
Audru Koolis

Audru Kooli esimene poolaasta 
on olnud tempokas ja sportlik. 
Esimese suure üritusena toimus 
spordinädal, kus lisaks liiku-
misharrastuse edendamisele 
oli avatud ka õpilastele spordi-
turg, tutvustamaks erinevaid 
sportimisvõimalusi. Lisaks 
sportimisele oli kool aktiivne 
osaline ülevallalises vanapaberi 
kogumise kampaanias. Kõige 
rohkem indu täis olid lapseva-
nemad, kes soovisid, et nende 
lapse klass oleks edukas. Kõige 
tublimad klassid olid 9a, 1a ja 
3. klass.

Oktoobris tähistas kool oma 
sünnipäeva. Õpilastel käis kont-
serdisarja raames külas prog-
ramm „Kariibimere rütmid ja 
rõõmsad inimesed". Lisaks ta-
vapärastele üritustele on esime-
sel poolaastal tegevuses olnud 
Keskkonnainvesteeringute Kes-
kuse finantseeritud projektid 
7.-9. klasside õpilastele, mis on 
neid viinud kivimite uuringutele 
TTÜ Särghaua maateaduste ja 
keskkonnatehnoloogia õppe-
keskusesse. Toimunud on alg-
klasside karneval, kus läbivaks 
teemaks olid Astrid Lindgreni 
raamatutegelased. Mängu, lusti 
ja etteaste tegemisrõõmu jätkus 
mitmesse tundi. Välja valiti 

parimad kostüümid ja kiideti 
tublimaid.

Koolis korraldatakse eri-
nevate kultuuride õppimiseks 
ning teadmiste rikastamiseks 
erinevate maade nädalaid. Nii 
toimus suur inglise keele nädal, 
kus ka söökla menüü oli rõhu-
tatult inglisepärane, pakkudes 
lastele krõbekala ja friikartuleid 
(fish and chips) ning magustoi-
duks kuulsat Eton Messi. Lisaks 
toidule toimusid viktoriinid, 
pannkoogi teatevõistlused,  
Harry Potteri päev ja kohtu-
mistund brittidega ning suur 
küpsetiste võistlus.

Esimese advendiga algas 
meie kooli jaoks jõuluaeg. Kooli 
saabudes ootas õpilasi ees kau-
nistatud koolimaja. Aulas luges 
advendijutte Carmen Mikiver 
ja küünla süütas kirikuõpetaja 
Tiina Janno.

Jõulude ajal toimuvad jõulu-
peod suurtele ja väikestele ning 
meie traditsiooniline kiriku-
kontsert Audru Kirikus. Uuel 
aastal, juba jaanuaris, ootavad 
oma järge käsitöönädal, saksa 
keele nädal, sallivuse nädal ja 
palju, palju muudki.

 
Reelika Rüütli

Audru Kooli huvijuht

Astridist ja Audrust  
ameerika ajalehes

Hingedekuu 29. päeval saat-
sid lähedased, sõbrad ja endi-
sed töökaaslased igavikuteele 
Astrid-Herma Smarti. Just nii, 
nagu lahkunu seda soovinud oli 
– tema põrm puistati tormisesse 
Läänemerre. Tormiline oli ka 
proua Astridi elu. Saksamaal 
sündinud tütarlapse elutee viis 
ta sõja lõppedes Ameerikasse ja 
sealt edasi veel paljudesse pai-
kadesse. Meeliülendav on aga 
tõik, et paljurännanud maailma-
kodanikuna soovis ta just Eestis 
oma vanaduspõlve mööda saa-
ta. Paljud Audru valla elanikud 
mäletavad teda kindlasti kui 
Audru Keskkooli inglise keele 
õpetajat, kes tuli vabatahtliku-
na aastaks, aga jäi aastateks. Ja 
küllap on neidki, kes mäletavad 
teda Audru Jõelaevanduse Pun-
diga koos laulmas ning väikese 
„põrnika-autoga“ Audru vahel 
sõitmas.

USA Alaska osariigi aja-
leht The Nome Nugget toob 
oma 19. novembri väljaandes 
ära artikli ja järelhüüde Astrid-
Herma Smartile, mida nüüd all-
järgnevalt valikuliselt tõlgime ja 
refereerime:

A-H. Smart suri oma maa-
majas Eestis. Ta elas koos oma 
koera Fritziga Kirsi talus koos 
Ado Kirsi perekonnaga, kellega 
tutvus ajal, kui töötas Audrus 
õpetajana. See Eesti pere, kes 
tema eest elupäevade lõpuni 
hoolitses, kuulub kohalikku 
rahvamuusika-ansamblisse 

Audru River Yacht Club (Audru 
Jõelaevanduse Punt). Bussiga 
sõites rännati kodumaal ning 
kogu Euroopas ringi ja anti 
kontserte. See pere võttis Astri-
di nii ansambli kui ka oma pere 
liikmeks. Igal pool nautis publik 
Astridi esituses II maailmasõ-
ja-aegset laulu „Lili Marlene“.

Veel märgitakse järelhüüdes 
Astridi suurt armastust klassi-
kalise muusika vastu ja maini-
takse tema 200 vinüülplaadist 
koosnevat plaadikogu.

Edasi peatutakse artiklis 
Astrid Smarti traagilistel üle-
elamistel II maailmasõja ajal 
ja tema töökarjääril mitmetes 
riikides. Äramärkimist leiavad 
ka ülikoolide nimed, kus proua 
Smart õppis: Illinoisi Ülikool ja 
California-Los Angelese Üli-
kool. Artikkel lõpeb sõnadega:

Astrid-Herma Smarti põrm 
puistatakse tema soovi kohaselt 
Balti merre koos tema venna 
Hasso ja ema omaga, keda ta 
nii väga armastas, Sibeliuse 
sümfoonia nr 2 D- duur saatel. 
Tuginedes Ado Kirsi pereliik-
mete sõnadele, lahkus Astrid 
meie hulgast vaikselt ööund 
magades.

Nüüd jääb meile vaid jagada 
alaskalaste tänutunnet ja rõõ-
mu, et saime osa ühest toredast 
õpetajast ja maailmarändurist.

Astridi heade sõprade nimel

Sirje Suurevälja

Avalikku üritust korraldades 
peab mõtlema osalejate vanusele
Audru vallas kehtivasse mää-
rusesse „Avaliku ürituse kor-
raldamise ja pidamise kord“ 
lisati volikogu otsusega täien-
dus, millega kohustatakse 
ürituse korraldajat tagama, et 
alla 16-aastastele alaealistele 
mõeldud avalik üritus lõpeks 
vähemalt tund enne seaduses 
sätestatud liikumispiirangu 
algust. Määruses piiratakse 
alla 16-aastastele alaealiste-
le mõeldud avaliku ürituste 
toimumisaega arvestusega, et 
üritusel osalejad jõuaksid koju 
enne seaduses sätestatud liiku-
mispiirangu algust.  Määrust 
muudeti Eesti Vabariigi las-

tekaitse seadusest tulenevalt, 
mille kohaselt on alla 16-aas-
tasel alaealisel keelatud viibida 
ilma täiskasvanud saatjata ava-
likes kohtades kell 23.00–6.00. 
Ajavahemikus 01.06–31.08 on 
alaealisel keelatud viibida ilma 
täiskasvanud saatjata avalikes 
kohtades kell 24.00–5.00. Kuna 
noortele suunatud üritused lõp-
pevad tihti alles liikluspiirangu 
algusajaks, siis ei ole tagatud 
lastekaitseseaduses sätestatud 
nõuete täitmine, millega seoses 
tegi piirkonnapolitseinik ettepa-
nek piirata ürituste toimumis-
aega. (KH)

Retseptisoovitus: Lea 
jõuluaegne tervisemoos
Lea kutsub üles avastama 
enda ümber uusi maitseid, 
mida enne pole teadmatu-
sest kasutatud. Üks sellistest 
on lodjapuu. Sellel marjal on 
väga tugev ja positiivne mõju 
meie tervisele. Lodjapuu mar-
jad saavad kasutuskõlblikuks 
alles siis, kui esimesed külmad 
selle marja klaasjaks teevad. 
Neid marju võib külmutada 
või moosiks teha. Lisaks on 
lodjapuu marjal imeline sü-
damekujuline seeme, mida 
omakorda ära kuivatades on 
võimalik kasutada ära käsitöös 
või jahvatatult smuutides. 

Korjatud marjad pannakse 
sõelaga kopsikusse ja paigu-
tatakse 2 minutiks keevasse 
vette. Siis tehakse marjad pü-
reeks (kasutamiseks kulinaa-
rias eemaldatakse seemned 
ja koor) ning lisatakse juurde 
mett vahekorras 1:1. Natuke 
soojendatakse pliidil, kuni mesi 
täielikult lahustub ning vala-
takse saadud püree eelnevalt 
kuumutatud klaaspurkidesse, 
täites seda 4/5 mahust. Lõpuks 
valatakse peale vedeldatud mett 
või suhkrut kuni ääreni. Hoidist 
võib hoida lahtiselt külmkapis 
või hermeetiliselt suletud kaane 
all pimedas jahedas kohas.
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