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Autobussi ajad eakate jõulupeole 
Lindil 7. detsembril 2016

I Kahva tee  Audru  
Lindi
11.00 Kahva tee, lasteaed
11.02 Ringraja 
11.03 Papsaare
11.04 Valgeranna tee
11.05 Kuldlõvi
11.06 Viadukti
11.07 Audru veski
11.09 Audru Kiriku parkla
11.11 Kaske
11.13 Rebasefarm (silla juures)
11.14 Karuslooma bussipeatus
11.15 Põldeotsa 
11.16 Kihlepa tee 
11.20 Kihlepa

11.25 Kõima vana kauplus
11.30 saabumine Lindile
16.20 Tagasisõit

II Lavassaare  Jõõpre  
Audru  Uruste bussipeatus 
 Lindi
11.00 Lavassaare
11.02 Raudtee 
11.03 Tammesilla
11.04 Kalmistu 
11.05 Jõõpre Rahvamaja
11.07 Oara 
11.08 Malda 
11.09 Audru kooli parkla
11.11 Uruste bussipeatus

11.15 Kõima bussipeatus
11.25 Saabumine Lindile
16.20 Tagasisõit

III Soeva  Ahaste  Põhara  
Liiva  Lindi 
11.00 Soeva
11.02 Kalevipoeg
11.05 Ahaste
11.07 Põhara
11.08 Liiva
11.30 Lindi 
11.40 Liu Kavaru piir
11.42 Sadama 
11.48 Lindi 
16.20 Tagasisõit

Jõululaadale saab perepäeva veetma tulla 
3. detsembril toimub juba 
kolmandat korda Audru valla 
jõululaat. Sel aastal on tulemas 
rekordarv müüjaid ning ka kul-
tuuriprogramm on mitmekesi-
sem ja tihedam kui eelnevatel 
aastatel. Esinemised ja etteasted 
toimuvad nii õues kui sees igal 
pool- ja täistunnil. Samuti leiab 
esimest korda aset jõulukuuske-
de ehtimise konkurss, kuhu oo-

datakse meeskondi (olenemata 
vanusest ja suurusest) omapä-
raselt ja fantaasiarikkalt jõulu-
kuuski kaunistama. Osalejaid 
oodatakse oma meeskonna nime 
ja grupi suurust registreerima 
aadressile audrunoortevoliko-
gu@gmail.com. Noortevolikogu 
eestvedamisel toimuval konkur-
sil annetatakse kujundatud kuu-
sed hiljem heategevuseks. Nagu 

igal aastal, toimib ka sel korral 
vallavanema osaluskohvik, kus 
saab päevakajalistel teemadel 
vallavanemaga mõtteid vaheta-
da. Lastele pakutakse omaette 
nokitsemist piparkookide val-
mistamisel erinevates töötuba-
des ning kohal on ka Jõuluvana 
Ärni koos oma armsa memme-
ga. (KH) 

Jõulukontsert seekord teistmoodi paigas
Jõuluaeg on aeg, mil inimesed 
otsivad enda jaoks mingisugust 
erilist ja teistmoodi tunnet – 
jõulutunnet. Seda ei tasu kaugelt 
otsida, sest seda tekitavad ini-
mesed meie ümber ja teod, mida 
me korda saadame. Selle aasta 
Audru valla jõulukontserdile 
mõeldes tahtsime tavapärastest 
raamidest veidi välja astuda ja 
leida selle toimumiseks selli-
ne koht, mis oleks teistmoodi 
ja tekitaks inimestes ka veidi 
teistsugust elevust.

Audru vallamaja lähedal on 
kaks laudahoonet, mis kuulu-
sid kunagi Audru mõisale. Üks 

nendest on tänaseks ümber ehi-
tatud Bachi Villaks, aga teine 
ootab veel oma aega uute ideede 
teostamiseks. Ja just see lauda-
hoone ärataski kontsertpaigana 
huvi.

19. detsembril kell 19.00 
toimub laudahoones, mis sai 
nimeks Bachi Muusikalaut, 
ansambli Noorkuu „Jõulu
kontsert“.

Tänases pildis on hoone 
nukras seisus, kuid lubame, et 
kontserdiks saab ta erilise sisu. 
Muidugi ei tasu loota, et sellest 
saab uhke kontserdisaal, kuhu 
saab tulla piduriiete ja kinga-

dega, kuid hea kultuurielamuse 
saamiseks ei ole see ju esma-
tähtis. Seekord on oluline, et 
selga saaksid soojad ja muga-
vad riided ja et välised tingimu-
sed ei rikuks muusikaelamust. 
Kohapeal on avatud ka kohvik, 
kust saab osta sooja jooki ja ka 
midagi maitsvat hamba alla. 

Kontserdipileteid saab osta 
Audru vallamajast. Kuni 9. 
detsembrini (k.a) on pileti hind 
10 €, hiljem tuleb muusikaela-
muse eest välja käia 15 €.

Jekaterina Põldots
Audru valla noorsootöö- ja 

kultuuritöö spetsialist 

KUUSKEDE EHTIMISE 
KONKURSS

Audru 
Noortevolikogu 

kutsub:

3. detsembril kell 12.00 
Audru vallamaja ees

Tule ja võistle oma meeskonnaga 
kuuskede ehtimise konkursil, mis toimub 

valla jõululaada raames.

Ole loov ja ehi kuusk omapäraselt ja huvitavalt!

Kuused meie poolt ning  parimatele auhinnad!
Registreeri oma meeskond hiljemalt 30. novembriks aadressil 

audrunoortevolikogu@gmail.com
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VALLAVANEMA VEERG
Rahvaküsitlusest ja  

liitumisest
Nii nagu enamuse Eesti kohalike omavalitsuste jaoks käesoleval 
aastal, on jätkuvalt ka Audru valla tähtsaim teema haldusre-
formi kulg. Lõpusirgel on ühinemisläbirääkimised ning lähe-
nemas otsustamise aeg – kas ühineda Pärnu linna ja Paikuse 
vallaga või mitte? Toompeal on vahetunud valitsuskoalitsioon. 
Uus valitsus on lubanud jätkata nii riigi- kui haldusreformiga, 
lubanud kaotada maavalitsused ja anda nende ülesanded üle 
haldusreformi järgselt tekkinud tugevatele kohalikele oma-
valitsustele. 

Selgitamaks välja Audru valla inimeste arvamust seoses 
ühinemisega, viis vallavalitsus lähtuvalt seadusest käesoleva 
kuu alguses läbi laiaulatusliku rahvaküsitluse valla erinevates 
keskustes ja internetis. Audru vallas elab ligi 4800 valimisealist 
elanikku. Neist võtab valimistest tavapäraselt osa 50-60%, 
kuid seekord jäi küsitlusel osalenute arv nii olulises küsimuses 
aga kahjuks vägagi tagasihoidlikuks. Küsitlusest, mis toimus 
internetis kolmel päeval ja jaoskondades kahel päeval, võttis 
ühtekokku osa vaid 10 % valla valimisealistest elanikest. See oli 
ilmselgelt alla ootuste, mida nii vallavolikogu kui ka vallavalit-
sus küsitlusel osalejate hulgale pani. Kahjuks jäi küsitlusel välja 
selgitamata valdava osa elanike arvamus. Need, kes küsitlusel 
osalesid, olid peamiselt ühinemise vastu. Selge „ei“ ütles 8% 
valla valimisealistest elanikest. Nii jääbki vallavolikogul lihtsalt 
ära arvata, mida mõtleb 90% vallaelanikest ning teha otsus 
kas ühte või teistpidi. Ühinemise otsustamine peaks jõudma 
volikogusse hiljemalt detsembrikuu keskpaigaks.

Veel kord, hea lugeja, et volikogu liikmetel, kellele olete 
andnud oma hääle enda esindamiseks volikogus, oleks kergem 
otsust langetada, palun teil lähiajal kindlasti oma tuttaval saa-
dikul „varrukast kinni võtta“ ja oma soovitus volikogu saali 
kaasa anda. Enne otsustamist käin aga veel kord lühidalt üle 
ühinemisega seotud peamised võimalikud plussid ja ohud. 

Liitumise positiivsed küljed:
•	 suureneb võimekus arendada seniseid ja uusi avalikke 

teenuseid (näit. teenused erivajadustega lastele ja täiskas-
vanutele, uue ujula ehitamine laste ujumise algõppeks jne);

•	 investeerimiskeskkonna atraktiivsuse suurenemine (töö-
kohad, palgad);

•	 kiipkaardil põhineva bussipiletisüsteemi käivitumine, 
tasuta sõidusoodustuse laienemine kogu moodustatava 
omavalitsuse territooriumil põhikooli õpilastele ja üle 
65-aastastele pensionäridele;

•	 linna bussiliinide pikendamine Audru suunal;
•	 piirangute kaotamine lastele omavalitsuse poolt pakutava 

huvihariduse valikul;
•	 ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni teenuste ühtse hinna 

tagamine kogu omavalitsuse territooriumil; 
•	 kõikide k.a. erateede talvise hoolduse tagamine vähemalt 

tänasel tasemel;
•	 hajaasustuse programmi toetamise jätkumine vähemalt 

2016. aasta tasemel;
•	 sünnitoetus alates 1. jaanuarist 2018 vähemalt 500 eurot.
Ohud:
•	 otsustusõiguse kaugenemine Audrust ühinemislepingu 

perioodi lõppemisel 2021. aastal;
•	 tähelepanu vähenemine hallatavatele asutustele;
•	 omavalitsusesisene „ääremaastumine“.
Audru vald on oma pea 25-aastase taasiseseisvumisaegse 

ajaloo jooksul jõudnud nii meie oma valla maksumaksja kui 
ka EU rahade toel märkimisväärselt palju korda saata. Meie 
tegemisi on märgatud mitte ainult valla siseselt, vaid ka üle 
valla piiride. Nüüd on meil aeg endilt küsida eelmise Eesti 
Vabariigi Presidendi sõnadega – Kas see, mis tõi meid siia, 
viib ka edasi?

Siim Suursild 
vallavanem

13. oktoober
Võeti vastu otsus 2.-6. no-

vember 2016 elanike küsitluse 
korraldamise kohta haldusterri-
toriaalse korralduse muutmise-
ga kaasneva elanike arvamuse 
väljaselgitamiseks.

Anti kasutusluba Lindi kü-
las Madise kinnistule püstitatud 
kõrvalhoone kasutusele võtmi-
seks.

Väljastati projekteerimis-
tingimused Lemmetsa külas 
Püramiidi	kinnistule	garaaži	
ehitusprojekti koostamiseks.

Anti ehitusload Lindi külas 
Altmardi kinnistule puurkae-
vu rajamiseks ja Papsaare kü-
las Pääsu tee 11 kahe korteriga 
elamu püstitamiseks.

Kehtestati hinnad 27.10.2016 
toimuvale haridusasutuste õpe-
tajate õppepäev-tunnustus-
sündmusele, 07.12.2016 Lindi 
Rahvamajas toimuvale eakate 
jõulupeole ja 19.12.2016 Aud-
ru Kultuurikeskuses toimuvale 
jõulukontserdile.

Võeti vastu Valgeranna kü-
las Leetsi elamuala detailpla-
neering.

Otsustati Papsaare külas 
Nurme tee 33 katastriüksuse 
jagamine ja jagamisel tekkinud 
katastriüksustele lähiaadressi 
ning sihtotstarbe määramine.

Väljastati luba 29.10.2016 
Jõõpre Rahvamajas avaliku 
ürituse „Rahvatantsurühm 
Tuuletallajad 5. sünnipäevapi-
du“ korraldamiseks.

20. oktoober
Moodustati haldusterrito-

riaalse korralduse muutmisega 
kaasneva elanike arvamuse väl-
jaselgitamise küsitluskomisjon.

Kiideti heaks 2015. aasta 
hajaasustuse programmi pro-
jektide aruanded.

Kinnitati Audru Kooli hoo-
lekogu koosseis.

Kehtestati 18.11.2016 Audru 
Kultuurikeskuses toimuva kino-
õhtu piletihinnad.

Kinnitati vallaeelarvest ra-
hastatavate noorteühingute, 
noorteprogrammide ja noorte-
projektide taotluste hindamis-
komisjoni koosseis.

Väljastati ehitusluba Papsaa-
re külas Välja tee 7 üksikelamu 
püstitamiseks.

Muudeti Audru Vallavalit-
suse 26.05.2016 korraldust nr 
183 „Munitsipaalomandisse 
taotletavale katastriüksusele 
lähiaadressi, sihtotstarbe ja 
pindala määramine“.

Muudeti Audru Vallavalit-
suse 12.05.2016 korraldust nr 
146 „Munitsipaalomandisse 
taotletavale katastriüksusele 
lähiaadressi, sihtotstarbe ja 
pindala määramine“.

Otsustati Lemmetsa külas 
Pommiaugu katastriüksuse 
riigi omandisse jätmine ning 
maaüksusele lähiaadressi ja 
sihtotstarbe määramine.

28. oktoober
Eraldati vabaühendustele 

mittetulunduslikuks tegevuseks 
projektitoetuseid kogusummas 
2677,10 eurot. 

Anti kasutusluba Papsaare 
külas Meremetsa tee 25 püs-
titatud abihoone kasutusele 
võtmiseks. 

Väljastati ehitusload Lindi 
külas Rannamänniku tee 7 ja 
8 kinnistutel puurkaevu raja-
miseks. 

Otsustati toetada NÜ Eesti 
4H Audru valla klubi Jõõpre-
kad ja Audru Noortevolikogu 
noorteprojekte kogusummas 
743 eurot. 

Väljastati luba 19.11.2016 
Lavassaare rahvamajas avali-
ku ürituse „Stiilipidu“ korral-
damiseks.

Lõpetati Lavassaare alevis 
Mäe 10 ja Otsa kinnistute de-
tailplaneeringu koostamine.

Kinnitati Lindi Lasteaed-
Algkooli hoolekogu koosseis.

Muudeti Audru Vallavalitsu-
se 20.10.2016 korraldust nr 349 
„Haldusterritoriaalse korralduse 
muutmisega kaasneva elanike 
arvamuse väljaselgitamise kü-
sitluskomisjoni moodustamine“.

03. november
Anti projekteerimistingimu-

sed Aruvälja külas Mõisaääre 
kinnistul päikesepaneelidest 
elektrienergia tootmisjaamade 
ehitusprojekti koostamiseks.

Väljastati ehitusload Audru 
alevikus Lõvilõua tee 17 ja Lõvi 
tee 58 kinnise süsteemi maasoo-
juspuuraugu rajamiseks ning 
Malda külas Saarma kinnistul 
elamu püstitamiseks. 

Anti luba 05.11.2016 Jõõpre 
Rahvamajas avaliku ürituse 
„Sügisene lõikuspidu“ korral-
damiseks.

Esitati eelnõud 10.11.2016 
toimuvale vallavolikogu istun-
gile.

10. november
Väljastati luba 17.12.2016 

Lavassaare rahvamajas avali-
ku ürituse „Jõulupidu“ korral-
damiseks.

Anti projekteerimistingimu-
sed Kihlepa külas Raba kinnis-
tul mobiilsidemasti ehituspro-
jekti koostamiseks.

Väljastati ehitusload Liu kü-
las Liu, Kabuna, Poe ja Sargi 
kinnistutel veetorustiku ning 
Lindi külas Tamme kinnistul 
kinnise süsteemi maasoojus-
puuraukude rajamiseks. 

Anti nõusolek Soomra külas 
Soomra kinnistule laskepaiga 
rajamiseks 27.-30. aprill 2017 
IPSC level III tähtsusega vint-
püssivõistluse „May-Day Rifle 
2017“ läbiviimiseks. 

Kehtes t a t i  osa lus t a su 
04.01.2017 toimuvale Audru 
valla hariduskonverentsile 
„Õpetajad muutuste tõmbe-
tuules“.

Võeti vastu Papsaare külas 
Saare kinnistu detailplaneering.

Võeti seisukoht Audru Val-
lavolikogu majandus- ja pla-
neerimiskomisjoni poolt tehtud 
ettepanekule muuta Audru Val-
lavolikogu 10.11.2016 istungile 
minevat Audru Vallavolikogu 
otsuse „Ettepanek haldusüksuse 
piiride muutmise läbirääkimiste 
alustamiseks” eelnõud.

10. november
Võeti vastu Audru valla 

2016. aasta 2. lisaeelarve.
Kinnitati Are valla, Audru 

valla, Paikuse valla, Pärnu lin-
na ja Tõstamaa valla ühinemise 

osas läbiviidud elanike arvamu-
se väljaselgitamise tulemused.

Tehti ettepanek Halinga 
Vallavolikogule läbirääkimis-
te alustamiseks haldusüksuse 
piiride muutmiseks.

Vallavolikogu istungitel

Vallavalitsuse istungitel

Planeeringuteated
Audru valla jõulukonkurss 

JÕULUVALGUS  2016 

    TULE ja 
            JAGA OMA JÕULUSÄRA KA TEISTEGA ning 
                                OSALE KONKURSIL   
                                         JÕULUVALGUS  2016! 

AUDRU VALLAVALITSUS 

Võitjaid ootab kopsakas auhind, mis antakse üle uhkelt 
Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel! 

Tee oma SÄRAVAST kodust pilt,  
                   olgu see siis individuaal- või kortermaja, 
ning SAADA see hiljemalt 27. detsembriks 
                                     e-posti aadressile info@audru.ee    

Võitjaid ootab kopsakas auhind, mis antakse üle uhkelt 

ning SAADA see hiljemalt 27. detsembriks
                                    e-posti aadressile info@audru.ee   

                                OSALE KONKURSIL 
                                        JÕULUVALGUS  2016!

Tee oma SÄRAVAST kodust pilt,pilt,pilt
olgu see siis individuaal- või kortermaja,                   olgu see siis individuaal- või kortermaja,

ning SAADA see hiljemalt 27 detsembriks

JÕULUVALGUSSS 2016
Teemaplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku 
tulemuste arvestamine

Audru Vallavalitsus teatab 
Audru valla üldplaneeringu 
teemaplaneeringu „Külades 
ehitamine detailplaneeringu ko-
hustusega alal“ eelnõu avalikust 
väljapanekust ja avaliku arutelu 
tulemustest. Kirjalikke arva-
musi ei ole esitatud, arutelust 

osavõtjate ettepanekute alusel 
täiendatakse teemaplaneeringu 
eelnõud arvestades koostatava 
maakonnaplaneeringuga. Tee-
maplaneeringu materjalidele on 
avalik juurdepääs Audru valla 
veebilehel www.audru.ee. Info 
info@audru.ee.

Saare kinnistu detailplaneeringu avaliku  
väljapaneku ja arutelu teade

Audru Vallavalitsus tea-
tab, et 10.11.2016 korraldusega 
nr 374 võeti vastu Papsaare 
külas Saare kinnistu detail
planeering (katastriüksu-
se tunnus 15904:003:0227). 
Üldplaneeringuga kooskõlas 
oleva detailplaneeringu eesmärk 
on 2,07 ha suuruse hoonestatud 
kinnistu jagamine kruntideks ja 
ehitusõiguse määramine kahele 
ühepereelamule. Detailplanee
ringu avalik väljapanek toi
mub 5. detsembrist 2016 kuni 

5. jaanuarini 2016 Audru val-
la veebilehel www.audru.ee ja 
Audru vallamajas tööaegadel. 
Avaliku väljapaneku jooksul on 
igal isikul õigus detailplanee-
ringu kohta arvamust avalda-
da. Avaliku väljapaneku tule-
muste avalik arutelu toimub 
9.01.2017 Audru vallamajas kell 
15.00. Detailplaneeringute ma-
terjalidele on avalik juurdepääs 
Audru valla veebilehel www.
audru.ee. Info info@audru.ee.

 

Rahvaküsitluse tagasiside
2.-4. ja 6. novembril oli kõigil 
vähemalt 16-aastastel Audru 
valla elanikel võimalik avaldada 
arvamust rahvaküsitluses vas-
tates „jah” või „ei” Are, Audru, 
Paikuse ja Tõstamaa valla ning 
Pärnu linna ühinemisele. Küsit-
luse raames sai arvamust anda 
elektrooniliselt infosüsteemis 
VOLIS ja paberil kuues küsit-
luspunktis. Rahvaküsitlusest 
võttis osa 478 inimest, kellest 

90 olid ühinemise poolt ja 386 
vastu. Kaks sedelit tunnistati 
kehtetuks. Hääleõiguslike isi-
kute koguarv Audru vallas oli 
4784 ning arvamust tuli seega 
avaldama 10% hääleõiguslikest 
isikutest. Rahvaküsitluse tule-
mused kinnitas Audru Vallavo-
likogu 10. novembril. Lõpliku 
otsuse ühinemise osas teeb vo-
likogu detsembris. (KH)

Audru valla jõulukonkurss 
„Jõuluvalgus 2016“

Eelmisel aastal tegime algust 
uue konkursiga – jõulukonkurss 
„Jõuluvalgus“, et tunnustada to-
redaid Audru valla kodanikke, 
kes näevad vaeva oma kodu 
ehtimisega jõuluajal, tuues nii 
jõulurõõmu mitte üksnes enda-
le, vaid kogu vallarahvale. 

Soovime mõnusat jõulumee-
leolu ka selleks aastaks ja et jõu-
lusära jõuaks ka kaaskodanike-
ni, siis on meil rõõm taas kord 
välja kuulutada Audru valla jõu-
lukonkurss „Jõuluvalgus 2016“. 
Nagu eelmiselgi aastal, toimub 
konkurss kahes kategoorias: in-
dividuaal- ja korterelamud. Jõu-
lukonkursi „Jõuluvalgus 2015“ 
võitjateks tunnustati Haidi ja 
Toomas Väljas individuaalela-
mu kategoorias (Kapteni talu, 
Lindi küla), kes üllatasid meid 
jõulusära originaalsusega. Para-
ku jäi aga välja andmata auhind 
korterelamu kategoorias, kuid 
loodame sel aastal näha ka kor-
termaja elanike koostöös ehitud 
kortermaju. 

Olge julged! Ehtige oma 
kodud, sest meie tuleme varsti 

neid vaatama. Kuid selleks, et 
me teaksime kõikide kaunite ja 
säravate kodude asupaiku, and-
ke meile neist teada. Konkursil 
osalemiseks saatke käesoleval 
talvel tehtud foto oma kodust 
või aiast, mis on valgustatud 
jõulutuledega või muul moel 
kaunilt ehteis. Kandidaate kon-
kursile võib esitada iga vallako-
danik. Seega, kui teil jääb silma 
Audru valla mõni kaunilt ehitud 
maja või aed, siis tehke sellest 
pilt ja saatke see meile koos aad-
ressiga. Kandidaatide konkur-
sile esitamise viimane tähtaeg 
on 27. detsember. Konkursil 
osalemiseks saatke fotod, aad-
ress ja kontaktandmed e-posti 
aadressile info@audru.ee.

Jõulukonkursi võitjatele on 
garanteeritud au- ja uhkustun-
ne ning muidugi ka 100 €-ne 
kinkekaart uute jõulutulede 
soetamiseks. Autasustamine 
toimub Eesti Vabariigi aasta-
päeva aktusel.

Piret Mäestu
heakorra- ja haljastus-

spetsialist

Algas küsitlus ülikiire interneti
ühenduse soovijate välja
selgitamiseks Pärnumaal

1. novembril 2016 algas küsit-
lus, kus DigiTee projektis osa-
levate valdade elanikud saavad 
märkida, millisele aadressile 
nad soovivad lairibaühendust 
saada. 

Küsitlus viiakse läbi DigiTee 
kodulehel digitee/kysitlus/.

DigiTee poolt eelnevalt läbi-
viidud uuring näitas, et ligi 80% 
Pärnumaa majades ei ole praegu 
võimalik kasutada kaasaegset 
lairibaühendust ning tarbijad 
peavad leppima ebastabiilse 
ja aeglase mobiilinternetiga. 
Seetõttu puudub paljudel juur-
depääs tänapäevastele infoühis-
konna teenustele.

Aasta lõpuni kestev küsitlus 
viiakse läbi selleks, et täpsemalt 
välja selgitada, millistes maja-

des soovitakse kasutada lairi-
bateenuseid – ülikiire internet, 
digitelevisioon koos paljude li-
sateenustega, suhtlus- ja meele-
lahustusteenused jne ning kuhu 
tuleb lairibaühendus ehitada. 

Küsitluse käigus saadud and-
mete põhjal alustatakse võrkude 
planeerimist. See tähendab, et 
lairibavõrku ei ehitata kõikide 
küladeni või majadeni, vaid ai-
nult sinna, kuhu seda soovitak-
se ning kus see kohe kasutusele 
võetakse. Seepärast on oluline, 
et kõik soovijad oma info edas-
taksid, vastasel juhul jääb lai-
ribaühendus sinna ehitamata.

Lisainfot DigiTee projekti 
ja lairibaühenduse kohta saab 
veebilehelt digitee.ee

VABANDUS

Eksikombel sattus eelmise kuu lehenumbris artiklisse „Meenuta-
mise kunst“ vale perekonnanimi. OÜ Nurmiko-Kaisa müügijuht 
oli 1998. aastal A. Ansper. Täname teatamast ja vabandame!

Toimetus



Lk 3Audru valla leht - November  2016

Ajaratta lood

Audru kirik pidas 380. sünnipäeva
9. oktoobril 1636. aastal peeti 
Audru kirikus esimene juma-
lateenistus. Vastvalminud pü-
hakoda hakkas kandma Püha 
Risti kiriku nime. Audru kiriku 
esimene vaimulik Ludovicus 
Raspius oli krahvinna Magda-
lena von Thurni õuevaimulik. 
Tema esimene Audru kirikus 
peetud jutlus avaldati 1639. 
aastal ka trükis ja sellega on 
võimalik tutvuda nii Tallinna 
Ülikooli Akadeemilises Raa-
matukogus kui ka Läti Rah-
vusarhiivis.

9. oktoobril tähistas Audru 
kogudus 380 aasta möödu-
mist kiriku pühitsemisest. Sel 
päeval võõrustas Audru valla 
vanim hoone ja kogudus karis-
maatilist piiskoppi Joel Luha-
metsa, kes pidas jutluse ja andis 
rahvale oma õnnistuse. Juma-
lateenistusel teenisid kaasa ka 
koguduse endine õpetaja Allan 
Kährik ja praegune vaimulik 
Tiina Janno. Kohale oli tulnud 
meeldivalt palju rahvast, lisaks 
koguduselaulule kõlas kaunis 
koorimuusika Audru Valla Se-
gakoorilt ja puhkpillitervitus 
pasunakoorilt „Õnn tuli õuele“. 

Pärast jumalateenistust 
istutati kiriku aeda õunapuu, 
millega tähistati reformatsiooni 
500. juubeliaasta algust. Legen-
di järgi olla Martin Lutherilt 
kord küsitud, mida ta teeks, kui 
ta teaks, et homme on viimne-

päev. Luther vastus kõlanud: 
„Istutaksin õunapuu!“. Audru 
kiriku aeda istutatud õunapuu 
sordiks on koguduserahva poolt 
valitud „Tiina“, mis on aretatud 
„Liivi kuldreneti“ ja „Sügisjoo-
niku“ baasil.

Sünnipäeva ei kujuta ette 
sünnipäevalauata, mis seekord 
oli kaetud kiriku vahekäiku. 
Virkade koguduseliikmete 
ja külaliste valmistatud suu-
pistete hulgas troonis kiriku 
pildiga uhke sünnipäevatort, 
mille valmistas Liis Vaher ja 
sponsoreeris Audru vald. Joo-
di kohvi, maitsti head-paremat, 
öeldi tänusõnu ja aeti juttu uute 
ning vanade tuttavatega. Vaa-
data sai ka koguduseliikmete 
väikest maalinäitust.

Väikese maakoguduse jaoks 
on sellised tähtpäevad olulised. 
Need annavad uut energiat ja 
aitavad näha, kui palju tore-
daid inimesi meie koduvallas 
tegelikult on. Audru kogudusel 
on olnud meeldiv koostöö nii 
Audru valla juhtkonna ja tööta-
jate, ajalehe, asutuste, koolide, 
lasteaedade ja kollektiividega. 
Eriline kummardus aga nen-
dele, kelle õlul seisab Audru 
koguduse igapäevaelu: kiriku 
perenaisele Ester Osjametsale, 
organist Tiia Tammele, palju-
dele aktiivsetele liikmetele, 
nõukogule ja juhatusele. 

Noorsootöötaja teeb tööd missioonitundest
Audru Kooli huvijuht Reelika 
Rüütli sai Noorteühing Eesti 
4H poolt tunnustatud „Aasta 
Parim 2016” tiitliga. Selle au-
hinna sai Reelika eeskätt Eu-
roopa 58. IFYE konverentsi 
läbiviimise eest, mis toimus 
2016. aasta juulikuus Jõulu-
mäel. Lisaks sellele tunnustati 
teda noorteühingu 25. juubeli-
üritusel 15 ja enama aasta orga-
nisatsioonis tegutsemise ning 
arengule kaasaaitamise eest. 

Oled Noorteühingus Eesti 
4H tegev olnud rohkem kui 15 
aastat. Kuidas sa selle orga
nisatsioonini jõudsid ja mis 
sind on seal nii kaua kinni 
hoidnud? 

Reelika Rüütli: Selles orga-
nisatsioonis hoiavad mind kin-
ni inimesed, suhtlemine teiste 
noorsootöötajate ja noortega. 
Noorteühing Eesti 4H on alati 
osanud oma inimesi tunnusta-
da ja motiveerida. Ja mis oleks 
veel parem, kui teha koostööd 
teiste särasilmsete, vahel tun-
dub, et ka väsimatute juhen-
dajatega ning samas arendada 
noori läbi huvitavate tegevuste.

Mis on olnud sinu peami
sed rollid 4Hs?

RR: Olen 4H-s tegutsenud 
vist kõikides rollides. Kunagi 
ammu, kui olin põhikoolinoor, 
pakuti koolile võimalus teha 
4H klubi. Haarasime sellest 
klassikaaslastega kohe kinni 
ja moodustasime klubi. Mina 
sain klubi presidendiks. Olen 
olnud tavaline liige, klubiju-
hendaja, piirkonnajuht ning 
mitmeid aastaid juhatuse lii-
ge. Ajutiselt olin isegi tegev-

juhi kohusetäitja. Kõige kauem 
olen olnud IFYE koordinaator. 
IFYE koordinaatori ülesanne 
on rahvusvahelise maanoor-
tevahetuse koordineerimine. 
Kõik tööd on olnud vabatahtlik 
panus ühe noorteorganisatsioo-
ni töösse. 

Kas taolises vormis noor
teorganisatsioon on praegusel 
noorsootöömaastikul vajalik 
ja oluline? 

RR: Maanoortel on tegevu-
si vähe ja ka noorsootöötajate 
arv on limiteeritud. Selline 
organisatsioon pakub noortele 
võimaluse midagi kodukohas 
teha, kohtuda teiste noortega, 
kes tulevad ka maalt ja on sel-
le üle uhked. Kuuludes 4H-sse 
saab liige endale palju uusi sõp-
ru üle kogu Eesti ja maailma, 
võimaluse reisida, õppida palju 
uut, sealhulgas austust iseen-
da ja teiste vastu. 4H korral-
dab erinevaid üritusi, koolitusi, 
laagreid ja õpetlikke väljasõite. 
Seejuures arvestatakse noorte 
soovidega ning peamisteks te-
gijateks on noored ise.

Kuidas näed noorsootööd 

edasi minevat just Audru 
vallas?

RR: Mul on siiralt hea meel 
meie uue noorsootöötaja Kati 
Põldotsa üle. Selline energia 
nakatab ka kõige noortevae-
nulikuma inimese. Temaga 
koostöös saame kindlasti val-
la noorsootööle eluvaimu sisse 
puhuda. Audru vallas on palju 
vahvaid noori. Näen ju iga päev 
koolis nende tegutsemisindu, 
kuid kahjuks ei ole neil õhtuti 
midagi teha. Koostöös Kati ja 
noortevolikoguga olukord muu-
tub. Olen selles kindel. Noor-
tele ei ole palju vaja – kohta, 
kus koos käia ning inimest, kes 
neid kuulaks ja nendega koos 
seal noortetoas toimetaks. 
See on vast täna ka meie valla 
suurim probleem. Senini pole 
vallal  noorsootöö tegevus- ja 
arengukava ning liialt vähe on 
professionaalseid inimesi, kes 
peale kooli noortega tegeleda 
tahavad.

Jõudu ja jaksu edaspidigi 
noortega aktiivsel toimetami-
sel!

Maris Moorits

Hiiumaa Muuseum Sarna rannas
Madalast merevee tasemest 
hoolimata käisid Hiiumaa 
Muuseumi töötajad Kauri 
Kiivramees ja Urmas Liit 18. 
oktoobril välitöödel Sarna ran-
nas ja Audru Muuseumis. Vä-
litööde eesmärgiks oli kaardis-
tada säilinud materjal hiidlaste 
rändpüügi pärandist Pärnu lahe 
ääres Audru piirkonnas. Nimelt 
oli üks ala, kust hiidlased räi-
mi püüdsid, tuntud Sarna ranna 
nime all. Tänapäeval on samast 
kohast saanud Lindi küla sa-
dam ning Sarna ranna nime 
mäletavad veel vaid vähesed 
vanemad inimesed. 1880. aas-
tatel ehitas mõis sinna hiidlas-
test tulijaile öömajadeks lihtsa-
koelised paarismajad, milledest 
on oma algsel kohal alles vaid 
üks. Üks samas kandis olnud 
hiidlaste rändpüügimaja on ka 
Tallinnas Eesti Vabaõhumuu-

seumis. Rändpüügimaja viidi 
muuseumi 1967. aastal, kuid 
kahjuks põles originaalhoone 

1991. aastal maha ning see taas-
tati koopiana 1991-1995. 

Välitöö tulemusena pildista-

ti üles oma algsel kohal säilinud 
rändpüügimaja ning hiidlaste 
peoplats, mida rahvasuus tunti 
Hiiu platsi või Hiiu aia nime all. 
Intervjueeriti ka Jüri Kiviran-
da, kes on elupõline Lindi küla 
kalur ning oma nooruspäevil 
hiidlastele kalade puhastamisel 
ja soolamisel abiks olnud. Sa-
muti sai intervjueeritud Helgi 
Rootsi, kes on kohaliku muu-
seumi juhatajana kogunud ko-
haliku rahva hulgast mälestusi, 
millest nii mõnigi on seotud 
hiidlaste rändpüügiga. Audru 
Muuseumist saime ka koopiad 
Florida Naudi mälestustest, mis 
räägivad hiidlaste rändpüügi-
retkede juurde kuulunud sim-
manitest. 

Kauri Kiivramees
SA Hiiumaa Muuseumid

Nooremteadur 

Kauri Kiivramees (vasakul) ja Jüri Kivirand (paremal) 
Eesti Vabaõhumuuseumisse viidud rändpüügimaja va-
rasema asukoha lähedal. Foto autor Urmas Liit

Männituka lasteaed sai kingiks 
helkurid

22. oktoobril tegid telekommu
nikatsioonifirma Starman töö
tajad talgute korras väljasõidu 
Pärnumaale ning jagasid erine
vatele lasteaedadele ja koolidele 
üle 2000 helkuri.

Starmani Eesti äriüksuse juht 
Toomas Tiivel ütles, et helkureid 
jagatakse ettevõtte 24. sünnipäeva 
puhul. „Tavaliselt saadakse sünni-
päeval kingitusi. Meie otsustasi-
me kingitusi hoopis teistele teha,” 
lausus Toomas Tiivel ja märkis, et 
kui helkur päästab hämaral ajal 
õnnetusest kasvõi ühegi lapse, on 
nende ülesanne täidetud.

Starmani töötajad kaunistasid 
helkuritega lasteaedade ja koolide 
aiad ja puud, et lapsed ja lapseva-
nemad saaksid igaüks ise oma hel-
kuri valida. „Need helkurid olid 

meile suureks ja meeldivaks ül-
latuseks,” lausus kommentaariks 
Audru Lasteaia direktor Jekateri-
na Kuru. „Meil oli väga hea meel, 
et meid pandi tähele ning helkurid 
jõudsid ka Männituka lasteaeda. 
Otsustasime, et ei hakka neid sealt 
aedadelt ära korjamagi. Las nad 
ripuvad – kel möödujatest vaja, 
saavad sealt võtta. Ütlesime nii 
lastele kui lapsevanematele, et 
võtku julgelt ja viigu vajadusel 
omakorda edasi kodustele või 
neile, kel neist puudus on. Aitäh 
selle ilusa mõtte eest!”

Starman korraldas oma sünni-
päeva tähistamiseks helkurite ja-
gamise aktsiooni juba teist aastat. 
Möödunud sügisel jagati tasuta 
helkureid Harjumaa koolides ja 
lasteaedades.(KH)

Mängumaalt üks karuke,  
tuli külla lastele …

On juba heaks traditsiooniks 
saanud, et lisaks paljudele rüh-
maõpetajate poolt valmistatud 
üllatustele teeb Audru lasteaias 
niiöelda 5. rühm (juhtkond) tee-
mapäevadel üllatusi. Need päevad 
tekitavad rõõmu suurtele ning 
väikestele ja jätavad magusa mä-
lestuse suhugi. Sel korral toimus 
see tore päev 26. oktoobril. Just 
natuke enne esimest lund ning ka-
rude talveunne jäämist otsustasid 
suured „ Kaisukarud“ külastada 
lapsi Audru lasteaias. Kuna kai-
sukarud on ühed tegelased, siis 
lapsed olid väga rõõmsad nendega 
kohtudes. Audru lasteaia õppe-

aasta eesmärgiks on: „Läbi eri-
nevate käeliste tegevuste õpivad 
lapsed enda ja teiste tundeid ära 
tundma“. Külla tulnud karud olid 
sellest teadlikud kaisukaru kotti-
des olid kaasas meisterdamiseks 
vajalikud vahendid. Lapsed said 
valmistada erinevates tehnikates 
karusid ning kõige pisemad tegid 
kaisukarudele lapiteki.

Karud on ju ka väga maiad te-
gelased ja mitte üldse kadedad. 
Peale asjalikku meisterdamist 
maiustati koos AS Tere toodud 
kohukesi. 

Maryel Loorents
Audru lasteaia õpetaja

Advendi- ja Jõuluaeg Audru kirikus:
Pühapäeval, 27.11. kl.11 – 1. Advendi jumalateenistus armulauaga, pärast 
jumalateenistust kl.12 kuusetulede süütamine kiriku aias;
Pühapäeval, 4.12. kl.11 – 2. Advendi jumalateenistus armulauaga;
Pühapäeval, 11.12. kl.11 – 3. Advendi jumalateenistus armulauaga;
Teisipäeval, 20.12. kl.18 – Audru Kooli jõulukontsert;
Laupäeval, 24.12. kl.18 – Jõuluõhtu jumalateenistus, laulab Audru Valla 
Segakoor, pool tundi enne jumalateenistuse algust tornimuusika pasunakoorilt 
„Õnn tuli õuele“;
Pühapäeval, 25.12. kl.11 – 1. Jõulupüha jumalateenistus armulauaga, laulab 
koguduse naisansambel;
Laupäeval, 31.12. kl.16 – Vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga;
Laupäeval, 31.12. kl.23.30 – Vana-aastaõhtu vigiilia küünlavalguse ja 
muusikaga.

KIRIKUTEATED

Jumalateenistus EAÕK Jõõpre Suurkannataja Georgiuse kirikus:
24. detsember kell 15.00 – Jõululaupäeva jumalateenistus.
Teenistuse viib läbi preester Kristoforos Parts.
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Õnnitleme 
vastsündinuid!
MARTHAKAROLA 
TROŠKIN 1.10.2016
ELSA ELBLAUS 27.10.2016
RANNAR LINKRUS 29.10.2016
SIIM LAAGUS 12.11.2016

Sillad said jälle ületatud
Oktoobrikuu viimasel püha-
päeval said Audru keskuse 
sillad taas nobedate jooksja-
te taldu tunda. Toimus juba 
VII Audru sildade jooks. 
Karikad ja uued ainulaadsed 
päris Audru oma medalid on 
võitjate kodudes omale koha 
leidnud ning nüüd on paslik 
aeg läbi viia väike ürituse ana-
lüüs. Sel eesmärgil pöördume 
Audru spordiprojektide juhi 
Õie Killingu poole.

Kui tegemist on juba 
seitsmendat korda toimuva 
traditsioonilise üritusega, 
siis on võimalik võrrelda. Mis 
olid sinu arvates selleaastase 
jooksu märksõnad?

Õie Killing: Külm ilm, 
ilmselt sellest ja võib-olla ka 
seonduvalt koolivaheaja vii-
mase päevaga veidi vähem 
osavõtjaid kui tavaliselt, aga 
kuidagi eriti rõõmsameelne 
atmosfäär.

Kas ainult mulle tundus 
või oligi see nii, et seekord oli 
jooksjate ja nende saatjatega 
kaasas eriliselt palju koeri?

ÕK: Nii oligi. Vägisi kiskus 
mõte sinnapoole, et äkki tu-
lekski tulevikus Häädemeeste 
luitejooksu eeskujul ka meil 
eraldi koertejooks program-
mi lisada. Kõik kutsud olid 
kenasti peremeestel rihmade 
otsas, aga eriti energilised 
ning tundus, et nad oleksid 

ka hirmsasti tahtnud rajale 
söösta.

Aga auhinnalaud oli ju ka 
erakordselt pikk ja rikkalik?

ÕK: Pole neid loosiauhin-
du kunagi üles loendanud, aga 
kui sa nii ütled, ju siis nii oli. 
Tahangi siinkohal tänada kõiki 
sponsoreid, kes selle laua nii-
öelda katsid: Audru Vallavalit-
sus, AS Wendre, Pärnu Linna 
Orkester, Swedbank, Lea Viik, 
Pärnumaa Spordiliit, Kahe 
Silla Klubi, OÜ Otsa-Marja 
ja Eesti neljapaadi meeskond.

Kas VII jooks jääb viima
seks? Et kui haldusreformi 
tulemina kaob Audru vald 
oma rahakotiga, kaob ka
lendrist ka see üritus?

ÕK: Loodetavasti mitte. 
Audru sildade jooks on oma 
koha maakondlikus jooksu-
sarjade kalendris leidnud ning 
huvi selle ürituse vastu ei ole 
enam ammu pelgalt vallasise-
ne. Sel aastal oli kohal näiteks 
ka Pärnu Postimees ja fotoga-
lerii ning ülevaade üritusest 
oli Internetis lehe esiküljel 
juba siis, kui jooksjad koju 
jõudsid. Eks see fakt räägib 
juba iseenda eest.

Kas millegi pärast süda 
ka kripeldama jäi?

ÕK: Olime sunnitud tra-
ditsioonilist (novembrikuu 
esimene pühapäev) kuupäe-
va muutma, sest samal ajal 

oli kalendris ka teine suur 
maakondlik spordiüritus. 
Aga tagantjärele võib nentida, 
et jumal tänatud, et nii läks. 
Oli ju 6. novembril juba tõsine 
talveilm ja tuisu ning tuulega 
võidu joosta poleks vist väga 
meeldiv olnud.

Kui nüüd ikkagi mõtted 
juba järgmisele jooksule 
viia, siis kas on tulevikus 
plaanis ka midagi muuta?

ÕK: Tegelikult küll. Oleme 
muutuste teel. Tahaks muuta 
jooksurada ja ära kasutada uut 
kergliiklusteed.

Sa ei tee ju seda üritust 
ometi üksinda?

ÕK: Muidugi mitte. Minu 
taustajõuks on ikka olnud 
Krista Kingo ja tahan tänada 
toredaid inimesi ja kooslusi, 
kes vabatahtlikena üritusel 
kaasa lõid: Ene Täht, Mati 
Puust, Jaan Moorits, Sirje 
Suurevälja, Maarika Vahter, 

Rita Petersell, Lilian Kurgu, 
Audru valla Noorte volikogu 
ülitragid liikmed, Heleri Sepp, 
Mari-Liis Rehe, Ado Kirsi ja 
Pasunakoor ,,Õnn tuli õuele“, 
Villu Puusepp, Reet Hollo, 
Lea Viik ja supiköök Sanga 
Seltsimajast, Südametelk 
Pärnu Haiglast, Kaijo Kil-
ling, Kuido Killing ja Andra 
Rõõmussar. Rahaliselt toetasid 
Audru Vallavalitsus, Kultuur-
kapital ja Pärnumaa Spordiliit.

Ja nüüd kõige tähtsam. 
Kes võitsid?

ÕK: Võitsid kõik – ilusa 
tervisliku spordipühapäeva. 
Eriline kiitus kõigile pisi-
põnnidele ja lastele, kes külma 
ilma trotsides jalgadele valu 
andsid.

Aitäh intervjuu eest ja jak-
su edaspidiseks!

Sirje Suurevälja

Kasuta  võimalust korraldada meeldejääv jõulu- või 
aastalõpuüritus kaunis Villa Andropoffi s!

Uus ülimaitsev jõulumenüü ootab proovimist 
On teil  väiksem seltskond või külalisi üle 100, 

kõik on oodatud!
Pakume üritusteks privaatseid, erineva suuruse ja 

kauni vaatega saale.
Pidulised saavad majutuda peamajas või 

ridaelamutes.

PÄRNU INKOTUBA pakub 
tasuta uriinipidamatuse 
nõustamist Pärnu bussijaama 
lähedal, aadressil Rüütli 47 
(sisehoovis, sisenemine Ringi 
tn poolt). Avatud: E, T, K 9-17; 
N 9-18; R 9-15. Eelregistreerimine tel 443 0230, 
parnu@inkotuba.ee 

Lisainfo: www.kuivaks.ee

17.12.2016 algusega kell 19.00
Neitsiraba Külastuskeskuses 

Kihlepa külas, Audru vallas, Pärnumaal.

Tantsuks ansambel “SeeMees”
Jõuluvana ja seltskondlikud jõulumängu.

Pilet  8 eurot. 
Täpsem info ja laudade broneerimine 

tel: 56688755 Marika Hunt, www.eassalu-neitsi.ee

JÕULUPIDU

AUDRU VII SILDADE JOOKSU ÜLDVÕITJAD
9 km
Mehed
I – Franko Reinhold
II – Martin Tarkpea
III – Raio Piiroja
Naised
I – Klarika Kuusk
II – Anu Teppo
III – Laura Kallas

3 km
Mehed
I – Tauno Danilov
II – Mehis Mäe
III – Laurits Puust
Naised
I – Viola Mambidge
II – MarthaLiset 
        Rõõmussar
III – Piret Lille




