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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

Kandidaatide esitamine 
Audru valla vapimärgile

Audru valla va-
pimärk antakse 
Audru valla elani-
kele, kes on oma 
tegevusega oluli-
selt kaasa aidanud 
valla arengule või 
vallaelanike hea-
olule, saavutanud 

tähelepanuväärseid tulemusi ja üldise 
tunnustuse kultuuri, hariduse, majan-
duse, eestluse jmt edendamisel.

Taotlusi vapimärgi andmiseks on 
õigus esitada vallaelanikel, volikogu 
komisjonidel, volikogu ja valitsuse 
liikmetel ja vallas tegutsevatel jurii-
dilistel isikutel. Ettepanekud vapimär-

gi omistamiseks esitatakse kirjalikult 
valla kantseleisse 15. jaanuariks 2017.

Ettepanekus märgitakse isiku ees- ja 
perekonnanimi, amet, töö- või teenis-
tuskoht, esitatava isiku teenete nime-
kiri, lühike formuleering, mille eest 
tunnustust avaldatakse, ettepaneku 
esitaja nimi, aadress, telefon, taotluse 
koostamise kuupäev ja esitaja allkiri. 
Vapimärk antakse ainult üks kord eluea 
jooksul. Vapimärgi saamine kinnita-
takse vallavolikogu otsusega. 

Vapimärk antakse üle vallavalit-
suse poolt Eesti Vabariigi aastapäeva 
tähistamiseks korraldataval pidulikul 
aktusel Audru vallamajas. 

Jõulumõtisklus
Jõulupühadeni on jäänud loetud päe-
vad. Paljudele tähendab see kiirusta-
mist ja stressi, mõned jõulukingitused 
on veel ostmata, kodu koristamine ja 
kaunistamine lõpule viimata. Suurte 
pühade eelne sagimine haarab meid 
kaasa, aga jõuluootuse juurde kuuluvad 
ka vaiksed mõtisklushetked. Sellistel 
hetkedel meenutame, milliseid jõule on 
meie elus olnud. Mida pikem on olnud 
elu, seda enam on erinevaid mälestusi. 

Vanemad inimesed mäletavad ehk 
kogunemisi mõnes talutares, kus lapsed 
said luuletuse või laulu eest kingituseks 
kuuselt võetud prääniku, suhkrukom-
mi või punase põsega õuna. Siberisse 
küüditatud mäletavad rõõmu jõulu-
õhtul jagatud leivapalast ja hämaras 
barakis lauldud jõululauludest. Need 
on olnud meie mõistes vaesed jõulud, 
aga ometi ei puudunud neist jõuludele 
omane soojus. Vahel on jõulud olnud 
rikkamad, vahel vaesemad. Mõnikord 
on kõik olulised inimesed olnud kohal, 
teinekord mitte. Vahel on tuba olnud 

täidetud laste rõõmsast kilkamisest, 
teinekord on inimesed olnud pahurad 
ja riiutujus. Paljudel on mälestustes ka 
haigevoodis veedetud jõulud.

Jõule on olnud mitmesuguseid, 
aga neid on oodatud ja oodatakse 
ikka lootusrikka meelega. Millised 
tulevad jõulud sel aastal? Küllap need 
tulevad õnnelikud, kui jõuluootused 
täituvad, kui saame oma lähedastele 
rõõmu valmistada, kinkida seda, mis 
neile rõõmu teeb või kogeme ise rõõm-
sat üllatust. Jõulupühad õpetavad meile 
ka seda tõsiasja, et kõik ootused siin 
elus ei täitu. Kui need on suuremad 
kui pere materiaalsed võimalused, on 
tulemuseks pettumus. Sellepärast on 
hea piirduda lihtsate soovidega – siis 
on rõõmule ka rohkem ruumi. 

Jõulud nagu kõik suured pühad too-
vad esile ka meie hinge peidetud soovid 
ja haavad. Need võivad olla nii süga-
vale peidetud, et kaasinimesed neid ei 
märka või oleme isegi nende olemasolu 
argisaginas ära unustanud. Hingehaa-

vad ja mured on sageli sellised, mida ei 
paranda ükski jõulupaberisse mässitud 
ese ega kinkekaart. Need tulevad äkki 
esile ja inimene peab nendega kuidagi 
hakkama saama. Aga jõulud tulevad 
vaatamata sellele, kui hea või halb meil 
hinges on....

Kui laseme jõuluevangeeliumil end 
puudutada, teeme endale ja oma lähe-
dastele kingituse, mis toob südames-
se rahu ja parandab hingehaavu. Iidne 
jõululugu on vastus inimhinge kõige 
sügavamale igatsusele. See lugu räägib 
sellest, et Jumal saab väikeseks, sünnib 
inimlapsena ja astub meile lähedale, 
meie tasandile. Meie Looja, kes tunneb 
meid paremini, kui ükski inimene, on 
lähedale tulnud, et hoolida ja aidata. 
Kui julgeme oma südame temale avada, 
tunnistada talle oma muresid, saame 
vastu võtta suurima jõulukingi – rahu 
oma Looja, kaasinimese ja iseendaga. 
Rahulikke ja õnnistatud jõulupühi kõi-
gile!

Tiina Janno

Üks vägagi isemoodi aasta on lõppemas. Kohe-
kohe oleme läbinud 21. sajandist seitseteist aas-
taringi, kuid nii tormiliste muutustega aastat ei 
ole vist küll tükk aega olnudki. Kui palju on meie 
seas neid, kes oleks julgenud mööduva aasta 
esimesel päeval ennustada, et aasta lõpuks ei 
ole Inglismaa enam Euroopa Liidu liige, et Eesti 
presidendiks saab Kersti Kaljulaid, et Ameerika 
Ühendriikide presidendiks saab Donald Trump, et 
Eesti valitsuse juhtparteiks saab Keskerakond ja 
et aastat alustanud 213-st kohalikust omavalit-
susest jääb aastalõpuks alles vaid seitsmekümne 
ringis? Kõik need sündmused mille tunnistajateks 
oleme olnud, ei jäta järgnevatel aastatel kas ot-
seselt või kaudselt mõjutamata ka meid, kes me 
elame ja toimetame siin, Audru vallas. 

Jõuluaja avas Audru Jõululaat
Detsembri esimesel nädalavahetusel 
võõrustas vallamaja juba kolmandat 
aastat Audru valla jõululaata. Kohal 
oli üle kolmekümne kaupleja, kellest 
suur enamus just koduvallast tulnud. 
Müügil oli vaid ehe ja kohalik käsitöö- 
ning toidukaup.

Laat oli täis melu ja kõigil oli või-
malik jõuluvana kingikotti soetada 
midagi toredat oma valla käsitöölis-
telt või toidutootjatelt. Seekordne kul-
tuuriprogramm mahtus nii saali kui 
õue. Kel soovi oli, sai kaasa tantsida 
või Jõuluvana Ärnile luuletust lugeda. 
Noortevolikogu eestvedamisel leidis 
esmakordselt aset kuuskede ehtimise 

konkurss, mille võitis Audru lasteaia 
loominguline pere. Samuti tegelesid 
volikogu noored väiksemate laadakü-
lalistega – aidates igaühel enda soovile 
vastava piparkoogi ehtida.

Loomulikult tervitas vallamaja uk-
sel kõiki ka vallavanem Siim Suursild. 
Taas toimis Vallavanema kohvik, kus 
sundimatus õhkkonnas oli mõnus oma 
rõõme ja muresid hulgakesi või nelja 
silma all jagada. On kindel, et tradit-
siooniline Audru jõululaat on oodatud, 
kasvav ja jääv üritus. (KH)

Käimas on Audru valla jõulukonkurss 
„Jõuluvalgus 2016“

Tuletame meelde, et on tagumine aeg 
osa võtta jõulukonkursist - selleks ei 
tule Teil muud teha, kui fotografeerida 
oma jõulumeeleoluline kodu ning saa-
ta see koos kontaktandmetega e-posti 
aadressile info@audru.ee. Rõhutame, 
et kandidaate konkursile võib esitada 

iga vallakodanik, seega kui Teil jääb 
silma Audru valla peal mõni kaunilt 
ehitud maja või aed, andke meile sel-
lest teada! Ootame Teie fotosid 27. 
detsembrini!

Piret Mäestu
Heakorra- ja haljastusspetsialist

Audru Vallavalitsus ootab parimate 
sportlaste nominente 

Palume esitada 2016. aasta parimate 
sportlaste nominendid järgnevates 
kategooriates: 

• parim neiu
• parim noormees 
• parim naine 
• parim mees 
• parim veteransportlane 
• parim võistkond 
• aasta treener

• aasta üllataja 
• aasta spordielu toetaja/sponsor 
Nominentide nimed koos 2016. aas-

ta tulemustega palume saata aadressil 
info@audru.ee hiljemalt 15. jaanuariks. 
Auhindade kätteandmine toimub valla 
kultuuri- ja sporditegijate tänuõhtul 4. 
veebruaril 2017 kell 18.00 Jõõpre rah-
vamajas.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees 

 Aastalõputervitus

Siim Suursild
vallavanem

Kui aga seisame lõppeva aasta viimasel 
tunnil kuuse all ja seame oma mõtetes plaane 
ning ootusi järgnevaks aastaks, siis võiks üks 
meie ühistest soovidest olla, et maailm meie 
ümber rahuneks ning uus algav aasta tooks 
ikka kaasa vaid meeldivaid sündmusi ja elamusi 
meie ümber.

Audru Vallavolikogu ja Audru Vallavalitsus 
soovivad kõigile vallaelanikele rahulikke Jõu-
lupühi, tujuküllast aastavahetust ja ikka uusi 
ning uhkeid pealehakkamisi uuel 2017. aastal!



Lk 2 Audru valla leht - Detsember  2016

17. november
Volitati Audru Vallavalitsuse 

sotsiaalpedagoog Sirje Järvet val-
lavalitsuse eestkostel olevate ala-
ealiste üle eestkostja ülesannete 
täitmiseks. 

Anti üürile eluruumid aadres-
sil Võidu 2-13 ja 2-12, Lavassaare 
alev.

Tuvastati Audru Vallavalitsuse 
31.03.2015 korralduste nr 126-130 
tühisus.

Otsustati kergliiklustee ja täna-
vavalgustuse rajamise eesmärgil 
Audru valla kasuks Jõeääre ja Val-
geranna Golfi kinnistutele isikliku 
kasutusõiguse seadmine.

Anti nõusolek OÜ’le Lavassaa-
re Kommunaal Lavassaare alevi 
soojusvõrgu võõrandamiseks AS’le 
Tootsi Turvas. 

Väljastati ehitusluba Lindi kü-
las Kapteni kinnistul puurkaevu 
rajamiseks. 

Tunnistati peremehetuks Aud-
ru alevikus Nelgi tn 4 katastriük-
susega külgneva kanalisatsiooni 
ülepumpla.

Määrati ostueesõigusega eras-
tamiseks Lindi külas asuva Savioja 
maaüksuse maa suurus, lähiaad-
ress ning sihtotstarbed. 

Otsustati Soeva külas asuva 
Äksi katastriüksuse jagamine ja ja-
gamisel tekkinud katastriüksustele 
lähiaadresside ning sihtotstarvete 
määramine.

Lõpetati Meremetsa tee 24 
kinnistu detailplaneeringu koos-
tamine.

Otsustati Saari külas asuva Las-
na katastriüksuse jagamine ja ja-
gamisel tekkinud katastriüksustele 
lähiaadresside ning sihtotstarvete 
määramine.

Otsustati Soeva külas asuva Ka-
mariku katastriüksuse jagamine ja 
jagamisel tekkinud katastriüksus-
tele lähiaadresside ning sihtotstar-
vete määramine.

Muudeti Audru alevikus Käre-
da tee 20 katastriüksuse sihtotstar-
ve 100 % elamumaaks ja Papsaare 
külas Pääsu tee 2b katastriüksuse 
sihtotstarve 100 % tootmismaaks. 

Kiideti heaks OÜ Viiburi 
Kinnisvara ja Audru valla vahel 

kokkuleppe sõlmimine, mille 
kohaselt teostab OÜ Viiburi Kin-
nisvara oma kuludega Lõvikäpa 
tee, Lõvilõua tee ja Lõvisüda tee 
freesasfaldist teekatte ehituse ning 
Audru Vald teede pindamise.

24. november
Eraldati koht Jõõpre Vanurite 

Kodusse.
Väljastati kasutusluba Lem-

metsa külas Lagre tee 1 asuva 
laiendatud Valmose spoonitehase 
kasutusele võtmiseks. 

Anti detailplaneeringu olemas-
olul projekteerimistingimused 
Lõvisüda tee 11 kinnistule elamu 
laiendamise ehitusprojekti koos-
tamiseks. 

Nõustuti Audru valla kasuks 
hoidumisservituudi seadmisega 
Leetsi elamuala detailplaneerin-
gule vastava taristu väljaehitamise 
tagamiseks.

01. detsember
Vollitati heakorra- ja haljas-

tusspetsialist Piret Mäest sõlmi-
ma Audru Vallavalitsuse nimel 
hauaplatsi eraldamiseks hauaplatsi 
kasutamise lepinguid.

Saadeti vallavanem siselähetus-
se 07.-08. detsember 2016 Viljandis 
toimuvale KOV juhtide jätkusemi-
narile.

Anti kasutusluba Papsaare kü-
las Kullimänniku tee 12 püstitatud 
elamu kasutusele võtmiseks.

Otsustati Audru valla kasuks 
isikliku kasutusõiguse seadmine 
Kase, Arsti, Puurkaevu, Mahe, 
Nurme, Kastanipuu, Seedri, Põl-
deotsa, Martini ja Tamme kinnis-
tutele sõidutee ja tänavavalgustuse 
ehitamiseks ja majandamiseks.

Otsustati Audru alevikus asu-
vate Küüni, Torni-2, Metsaääre 
ja Tööstuse tee 3 katastriüksuste 
jagamine ja jagamisel tekkinud ka-
tastriüksustele lähiaadresside ning 
sihtotstarvete määramine.

Otsustati Papsaare külas asuva 
Tõru katastriüksuse jagamine ja ja-
gamisel tekkinud katastriüksustele 
lähiaadresside ning sihtotstarvete 
määramine.

Vallavalitsuse istungitel

Pärnu maakonnaplaneeringu 
„Rail Baltic raudtee trassi koridori 

asukoha määramine” ja selle 
KSH aruande avalikustamine

Maakonnaplaneering Rail Baltic 
raudtee trassi koridori asukoha 
määramiseks võeti vastu Pärnu 
maavanema 9.11.2016 korraldu-
sega nr 1-1/16/1037 ja suunati 
avalikustamisele koos keskkon-
namõju strateegilise hindamise 
(KSH) aruandega. 

Rail Balticu trassikoridor kul-
geb läbi Pärnu linna ning Vändra, 
Tootsi, Tori, Are, Sauga, Tahku-
ranna, Paikuse, Surju, Saarde ja 
Häädemeeste valdade (pikkus 
109 km). Trassikoridori parima 
võimaliku asukoha väljaselgitami-
sel osutusid otsustavateks teguri-
teks kohaliku eluolu ja majanduse 
hoidmine, tasakaalustatud arengu 
jätkamine, Natura 2000 võrgustiku 
alade paiknemine ja regionaalset 
arengut soodustava Pärnu linna 
ühendamine. 

Paralleelselt maakonnaplanee-
ringu koostamisega on läbi viidud 
KSH, mille eesmärk on arvestada 
keskkonnakaalutlustega planeerin-
gu koostamisel ja kehtestamisel, 
tagada kõrgetasemeline keskkon-
nakaitse.

Rail Balticu maakonnapla-
neeringu ja KSH aruande avalik 
väljapanek toimub alates 29.11. 
kuni 29.12.2016. 

Paberkandjal planeeringuma-
terjalidega on võimalik tutvuda 
tööpäeviti alates planeeringu 
avalikust väljapanekust Pärnu 
maavalitsuses, kõikides maakonna 
linna- ja vallavalitsustes. 

Digitaalselt on materjalid kät-
tesaadavad Pärnu Maavalitsuse 
veebilehel http://parnu.maavalit-
sus.ee/rail-balticu-raudtee-tras-

si-koridori-asukoha-maaramine 
ja Rail Baltic projekti portaalis 
http://railbaltic.info/et/materjalid. 

Avaliku väljapaneku kestel 
(kuni 29.12.2016) on igal isikul 
õigus esitada kirjalikke ettepa-
nekuid, vastuväiteid ja küsimusi 
planeeringulahenduse ning KSH 
aruande kohta aadressile: Pärnu 
Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 
80088 Pärnu või e-postiga aad-
ressile info@parnu.maavalitsus.
ee .

Rail Balticu planeeringu avali-
ku väljapaneku tulemuste ja KSH 
aruande avalikud arutelud toimu-
vad 23.-26. jaanuarini 2017. 

23. 01.2017 kell 12.00 Sauga 
noortekeskuses (Sauga alevik, 
Põõsalinnu 2);

23. 01.2017 kell 16.00 Suigu 
seltsimajas (Are vald, Suigu küla);

24. 01.2017 kell 12.00 Tori rah-
vamajas (Tori alevik, Võlli tee 4);

24. 01.2017 kell 16.00 Kaisma 
rahvamajas (Vända vald, Kergu 
küla);

25. 01.2017 kell 12.00 Surju 
rahvamajas (Surju küla, Surju 
vald);

25. 01.2017 kell 16.00 Paikuse 
vallamajas (Paikuse alev, Pärnade 
pst 11);

26. 01.2017 kell 12.00 Hääde-
meeste seltsimajas (Häädemeeste 
alevik, Suurküla 4);

26. 01.2017 kell 16.00 Pärnu 
maavalitsuses (Pärnu linn, Aka-
deemia 2).

Täiendav info Pärnu Maavalit-
sus, planeeringute talituse juhataja 
Tiiu Pärn, tel 4479761, e-post: tiiu.
parn@parnu.maavalitsus.ee

Päkapikk kohtus vallavanemaga
Jõulukuul on päkapikkudel 
ööpäevaringselt käed-jalad 
tegemisi täis. Juba on ninad 
vastu aknaid üsna lössi 
vajutatud ja silmad uduseks 
piilutud. Ja ega sealt ju kõike 
ei näe ja täit ülevaadet ei saagi. 
Nii võttiski üks atsakam päka 
julguse kokku ja pani Audru 
vallavanema Siim Suursilla 
jutule aja kinni. Ikka selleks, 
et saada objektiivne ülevaade 
valla elust mööduval aastal. 
Kohtumine toimus meeldivas 
ja konstruktiivses õhkkonnas. 
Säilinud on vestluse salvestus, 
mille siinkohal edastame.

Kas aasta 2016 oli pikk 
või lühike? 

Siim Suursild: Hea küsi-
mus! Kui hakkan järele mõt-
lema, ei saagi aru, kas tuleneb 
see minu töödest ja tegemistest 
või ka juba kasvavast vanusest, 
aga nii vaadates tundub viima-
sel ajal, et aastad lendavad kui-
dagi väga kiiresti. Ei saa teine 
õieti alatagi, kui läbi ta juba 
ongi. Vallavanemana on aas-
ta olnud üks viimaste aastate 
koosolekuterohkemaid seoses 
haldusreformiga, mis mööda 
Eestimaad veereb.

Kuidas rahakott vastu 
pidas?

SS: Vähemalt statistilis-
tele andmetele tuginedes 
on Audru valla inimestel 
2016. aastal väga palju tööd 
olnud. Nii väikesi töötuse 
numbreid ei ole siinmail ammu 
nähtud. See kõik kajastub 
ka valla rahakoti paksuses. 
M a k s u l a e k u m i s e d  o n 
plaanipärased ja ükski varem 
sellesse aastasse planeeritud 
tegevus rahapuuduse tõttu 
küll tegemata ei jäänud. Pigem 

oleme suutnud isegi värvli 
vahele veidi rasva koguda, et 
2017. aastal pikka aega planee-
ritud suuremaid tegevusi ellu 
viima hakata. 

Millised olid mööduva 
aasta märksõnad Audru 
valla elus?

SS: Aruvälja lasteaed-kü-
lakeskus, kõnniteed, Audru 
laululava, Audru Kool ja vä-
hemalt vallavolikogu liikmete 
ja valla töötajate jaoks haldus-
reform. Ühelt poolt küll ületab 
Audru vald reformikavas val-
dadele ette seatud miinimumk-
riteeriumi 5000 elanikku, kuid 
jääb kaugele maha soovitus-
likust 11000 elaniku kritee-
riumist. Viimasel kümnendil 
on meie valda elama asunud 
väga palju inimesi, kelle iga-
päevatoimetuste keskuseks on 
pigem Pärnu linn kui Audru 
vald. Kuidas minna edasi nii, 
et areneks ja tugevneks kogu 
meie piirkond? Nendel küsi-
mustel oleme sellel aastal siin 
vallamajas palju arutlenud ja 
pead murdnud. Märksõna – 
kergliiklusteed. EAS rahuldas 
valla taotluse EU rahastuse 
saamiseks kergliiklusteede 
ehitamisel ja nii on töödega 
tänaseks juba algust tehtud. 
Tööd loodame lõpule viia järg-
mise aasta jooksul. Siinkohal 
pean ausalt tunnistama, et see 
projekt on mulle isiklikult ol-
nud äärmiselt südamelähedane 
ja üks suuremaid eesmärke 
tänases ametis olles ning 
seetõttu tunnen erilist rahulolu 
projekti edenemise üle. Ja ma 
arvan, et üheks aasta märksõ-
naks võiks olla Audru Kooli 
kokad. Jõudsid nad ju ETV 
poolt korraldatud konkursil 

„Eesti parim koolikokk“ esi-
kolmikusse, mis arvestades 
koolide hulka Eestis on väga 
kõva saavutus. Ma arvan, et 
see tulemus on suur tunnustus 
ja suurepärane reklaam tubli-
dele kokkadele, Audru Koolile 
ning kogu Audru vallale.

Aga isiklikus elus?
SS: Isikliku elu kordami-

nekute üle oleks küll patt nu-
riseda ja seda just oma laste 
saavutuste tõttu. Vanem poeg 
omandas suvel TTÜ-s meh-
hatroonika erialal bakalaure-
usekraadi, tütar lõpetas Pärnu 
Sütevaka Humanitaargümnaa-
siumi ja asus seejärel õppima 
Tartu Ülikoolis ning noorem 
poeg võitis judos oma esimese 
Eesti meistrivõistluste medali. 
Mul on kogu aeg ka reisikirg 
veres olnud. Olen korduvalt 
külastanud Ukrainat, kuid 
mitte kordagi käinud Lääne-
Ukrainas. See oli minu üks 
pikaaegseid unistusi, mis sai 
lõpuks koos perega automat-
ka näol sellel suvel ellu viidud. 
Lviv ja Taga-Karpaatia jätsid 
vägagi meeldiva mulje (kui 
ebameeldiv intsident Ukraina 
liikluspolitseiga 35-kraadises 
kuumuses välja jätta) ja jäävad 
pikaks ajaks mälestustesse. 

Kui oleksite Jõuluvana, 
siis mida Audru rahvale 
kingikotti poetaksite?

SS: Audru valla inimesed 
on õnneks nii erinevad isik-
sused, et vaevalt Jõuluvana 
ühelaadse kingitusega neid 
kõiki rõõmustada suudaks. 
Aga lihtsa Jõuluvanana soo-
viksin ma, et kõigil valla ini-
mestel oleks ikka soe tuba, 
kaetud laud ja laua ümber 
istuksid just need, keda seal 

kõige rohkem näha soovitakse 
ja loodetakse!

Kui Audru rahvas peaks 
aasta 2017 motoks ühe vana-
sõna valima, siis millist soo-
vitaksite? Kas see võiks olla 
näiteks „Julge hundi rind on 
rasvane“?

SS: Siin sa, päkapikk, pa-
ned vist küll juba ise kümnes-
se! Julge hundi rinda on valla-
volikogul ja valitsusel juba vist 
küll pikka aega olnud. On see 
siis Lindile uue koolimaja ehi-
tamine või gümnaasiumiosa 
sulgemine Audrus või väike-
koolide tegevuse lõpetamine. 
Iga kord oleme nende otsuste 
tegemisel esialgu paljude val-
laelanike pahameele osalisteks 
saanud, kuid hiljem on neid ot-
suseid vägagi hästi mõistetud 
– et miks just nii otsustati ning 
millised uued võimalused nen-
de otsuste läbi meie Audru 
kogukonnale on avanenud. 
Loodan, et sama moodi läheb 
ka otsusega, mis langetatakse 
jõulukuu volikogu istungil 
seoses haldusreformi küsimu-
sega (volikogu istung ei olnud 
intervjuu ajal veel toimunud). 
Öeldakse ju, et julgete päralt 
on tulevik. Lihtne on püsida 
kannul, kuid meelde jäävad 
just need, kes näitavad alati 
teed. Nad ei pruugi küll alati 
õnnestuda, kuid nende teekond 
on sama oluline kui sihtmärk!

Aitäh intervjuu eest! Jul-
gen oletada, et Jõuluvana 
jääb selle raporti sisuga täit-
sa rahule. Ilusat jõuluootust!

Päkapikk Sussiste
Päkapikkude keelest tõlkis 

Sirje Suurevälja

Digitee tulevik sõltub elanike tahtest

2016. aasta sügisel Pärnu maa-
valitsuse, Pärnumaa Omava-
litsuste Liidu ja Pärnumaa 
Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse 
poolt käivitatud Digitee projekti 
eesmärk on ühendada kõik Pär-
numaa majapidamised ülikiire 
internetiga (lairibaga). Paljud 
saaksid ka ilma spetsiaalse pro-
jektita endale vastava ühenduse 
luua, kuid küsimus on hinnas, 
sest olukorras, kus sisuliselt teie 
aia taga asub juba valguskaab-
li baasvõrk, peaksid üksinda 
liituda soovijad ühenduse eest 
maksma minimaalselt 7 kuni 
10 tuhat eurot. Seevastu Digi-
tee peamine eesmärk on luua 
ühendus kõigile, et liitumise 
hind tänu suurele soovijate hul-
gale oleks kõigile vastuvõetav 
ja jääks ligemale 300 euro kanti. 
Ehk siingi kehtib lihtne põhi-
mõte – mida rohkem soovijaid 
seda odavam.

Olen sellele projektile kaasa 
aidates hakanud aru saama, et 
osade elanike jaoks jääb sega-
seks ülikiire interneti olemus 
ja vajadus. Kes on agaram see 
võib lugeda ülikiire interneti 
(lairiba) kohta digitee kodu-
lehelt www.digitee.ee, kuid 
proovin järgnevalt välja tuua 
lühikese kokkuvõtte. Üldiselt 
nimetatakse kiireks internetiks 
ühendusi kiirusega vähemalt 
30 Mbit/s ja ülikiireks interne-
tiks ühendusi kiirusega vähe-
malt 100 Mbit/s (allikas: www.
digitee.ee). Sellise interneti 
kiiruse saavutamiseks räägime 
me peamiselt valguskaablist. 
Kõik muud lahendused (vask-
kaabel, mobiilne internet jms) 
kaotavad vahemaa pikenedes 
oma kiiruse ja ei taga püsivat 
ühendust. Mobiilne internet 
on lisaks jagatud internet, 

mis kasutajate lisandumisel 
jääb järjest aeglasemaks. Pal-
judele on arusaamatu ka see 
kiiruse näitaja (100 Mbit/s). 
Sisuliselt tähendab see seda, 
et sellise ühenduse kiiruse 
korral saab iga majapidami-
ne kõik teenused läbi lairiba 
(näiteks internet, televisioon, 
valvekaamerad, jms). Ei ole 
vaja eraldi antenne, mis hal-
va ilma korral töö lõpetavad, 
kaableid, mida mööda maja 
seinu vedada, süsteeme, mis 
vajavad pidevalt hoolt ja eri-
nevaid teenusepakkujaid, 
kellel omad nõudmised. Läbi 
kaabli saab kõik asjad osta 
ühe teenusepakkuja käest 
ja kokkuvõttes säästab see 
ka raha, sest üks kuutasu on 
kokkuvõttes väiksem kui mitu 
erinevat kokku ning mingeid 
lisatasusid mahtude ületamise 
korral ei lisandu. Parimal juhul 
säästetakse liitumisel makstud 
300 eurot juba esimese paari 
aastaga. Lisaks avanevad mei-
le kõigile võimalused kasutada 
kaasaegseid mugavusi nagu 
näiteks sajad telekanalid, vi-
deolaenutus, järelvaatamine, 
salvestamine ja muud lisatee-
nused või oma lähedastega 
suhtlemine läbi tasuta telefo-
ni- või videokõnede üle kogu 
maailma. Sealhulgas ei oska 
me võib-olla kõiki tulevikus 
vajalikuks või populaarseks 
muutuvaid teenuseid endale 
veel ette kujutada (näiteks e-
tervishoid, sotsiaalhoolekanne 
vms).

Olen kuulnud ka küsimust, 
et miks seda võrku ei ehita väl-
ja operaatorid. Peamine vastus 
peitub samuti hinnas. Ühel 
operaatoril ei ole kasumlik 
ehitada võrke sinna, kus va-
hemaad on pikad ja liitujaid 
vähe. Digitee projekti eesmärk 
on luua operaatorineutraalne 
võrk, kus iga tarbija ise otsus-
tab kelle käest teenust ostab. 

Sama põhimõte on ka elektri-
võrgul, sest ei ole ju mõeldav, 
et iga elektri müüja rajaks teie 
majani oma liini. Samuti on 
pakkujate paljusus tarbijale 
kasulik, sest konkurents viib 
hinnad alla.

Mida teha, et see projekt 
õnnestuks? Selleks ei ole muud 
vaja kui näidata ülesse liitu-
mise soovi ja seda saab teha 
minnes digitee kodulehele ja 
märkida küsitluse lehel oma 
elamu, suvila või ärihoone. 
Antud küsitlusele vastamine 
veel mingeid kohustusi kaasa 

ei too, kuid annab selge üle-
vaate, et kus ja kuidas asuda 
võrku planeerima. Mida roh-
kem on igas külas, alevikus, 
alevis või linnas liitujaid, seda 
kindlam on, et ülikiire internet 
teieni jõuab. Kui soovijate hulk 
on teada, siis asutakse juba 
2017. aasta I kvartalis võrke 
planeerima ja kindlaid lepin-
guid sõlmima, et ehitustööga 
juba järgmise aasta lõpul peale 
hakata.

Lauri Luur
Pärnumaa Omavalitsuste 

Liidu juhatuse esimees
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Ajaratta lood

Audrus kohtusid kodukoha turvalisusest huvitatud
8. detsembril toimus Pärnu po-
litseijaoskonna eestvedamisel 
turvalisuse arutelu Audru ela-
nikele. Ühises vestlusringis sel-
gitati välja teemad, mis ühiselt 
lahendamist vajavad. Kokku-
saamise eesmärk oli ennekõike 
leida võimalusi, kuidas saaks 
piirkonna turvalisust paranda-
da, mitte lihtsalt kaardistada 
probleeme. Lahendamist vaja-
vate oluliste teemadena tõstatus 
kaheksa teemat, millest kolm 
kõrgeima hääletustulemuse 
saanut väärivad siinkohal väl-
jatoomist. 

Esmalt noored, kellel puu-
duvad eesmärgipärased ja 
arendavad võimalused ene-
seteostuseks. Nii kogunevad 

noored avalikes kohtades ja 
liiguvad sihitult ringi, leides 
meelelahutust tegevustest, 
mis kahjustavad nende tervist 
või heaolu. Koos leiti, et vaja 
oleks küladesse noortekeskusi 
ja inimest, kes noortega tege-
leks ning nende tegevusi eest 
veaks. Piirkonna täiskasvanud 
võiksid rohkem kaasata noori 
oma tegevustesse ja arendada 
järjepidevalt suhteid nooremate 
põlvkondadega.

Teine oluline valukoht puu-
dutas sõltuvusaineid nii noorte 
kui ka täiskasvanute seas. Selle 
lahendusena nähakse senisest 
tõhusamat ennetustööd nii koo-
lilaste kui ka nende vanemate 
seas. Samuti leiti, et müüjad 

peaks olema julgemad mitte 
müüma alkoholi joobes inimes-
tele. Oluliseks peeti sõbra tuge 
alkoholijoobes kaaslase takista-
misel sõidukirooli minekul ning 
sõltuvusainetest loobumisel.

Kolmas teema puudutas kü-
lakogukonda. Leiti, et tugeva 
külakogukonna olemasolu ta-
gaks selle, et paljud probleemid, 
mida arutelus käsitleti, leiaks 
hõlpsamalt lahenduse. Kogu-
kondlike sidemete tugevdami-
seks tuleks toetada külavanema 
ehk n-ö sädeinimese teket, kes 
oleks kogukonna omavahelise 
suhtluse käivitaja. Olgu see 
siis reaalses otsesuhtluses või 
sotsiaalmeedia vahendusel. 
Kui kogukonna tegevustesse 

on kaasatud rohkem aktiivseid 
inimesi, on probleemide lahen-
damine oluliselt lihtsam ja ini-
mesed tunneksid oma elukoha 
väärtust ning isiklikku panust 
selgemini.

Võin kinnitada, et kõik tee-
mad, mida käsitleti, olid aru-
tamist väärt. Häid mõtteid oli 
palju ja meil on nüüd platvorm, 
millelt edasi liikuda. Siinkohal 
on hea lõpetada ütlusega, et kus 
viga näed laita, seal tule ja aita. 
Tänan kõiki, kes appi tulid ja 
kaasa mõtlesid.

Harli Hansen
piirkonnapolitseinik

Männituka nobenäpud  
meisterdasid oma pere päkapikke
Kadripäeval korraldas Audru 
Männituka lasteaed emade ja 
vanaemade käsitöönäituse. Pa-
lusime kõigil emadel ja vana-
emadel oma näputööd sahtlitest 
ja kappidest välja otsida ning 
näitusele tuua. Näitus pidi kest-
ma nädalakese, kuid iga päev 
lisandus mõni uus ese ning uu-
distajatestki polnud puudus. Las-
tega näitust külastades ütles nii 
mõnigi, et see või too ese on tema 
ema (vanaema) tehtud. Nii otsus-
tasime, et ilusat asja pole kunagi 
palju ja nii jäigi näitus kaunis-
tama meie maja ka jõuluajaks. 
Et lasteaeda veidi jõulumeeleolu 
juurde tuua, tegime vanematele 
ettepaneku meisterdada „oma 
pere päkapikk”. Ikka see, kes 
nende akna taga piilumas käib 
ja susse üllatustega täidab. Pä-

kapikke toodi väga erinevaid ja 
põnevaid: kootud, heegeldatud, 
õmmeldud, volditud, vilditud, 
isegi piparkoogitaignast vor-
mitud. Pikapäkkadest möödu-
des vaatavad lapsed alati, kas 
nendega on kõik korras. Võib-
olla peab veidi habet siluma või 
lihtsalt pai tegema. Ikka sel-
leks, et ärgates suss tühi poleks! 
Ka Vikerkaare lasteaias oli kad-
ripäevaks väga kaunis naiste 
käsitöönäitus üles seatud, mis 
pakkus silmailu paljudele möö-
daminejatele.

Aitäh kõigile nende toredate 
meisterduste eest ning soovime 
teile ilusat ja rahulikku jõulu-
aega!

Aive Sallo
Audru Männituka Lasteaia 

õpetaja

Mõtted kasvasid headeks tegudeks
Heategu – see on üks meeletult 
mõnus tegu, eriti kui kedagi 
meeles pidada just jõulude ajal. 
Pärast seda tekib soe tunne.

Jõõpre Koolil on tihe koos-
töö lasteaia mudilaste ja vana-
dekodu elanikega. Seoses 4H 
25. sünnipäevaga oli igal klu-
bil plaanis väike heategu ko-
dukohas. Meie noored jätkasid 
traditsioonilise muffipäevaga 
vanadekodus. Koolis küpsetati 
õpetaja Ivi juhendamisel muf-
fineid ja pärast käisime tubades 
kena jõuluaja saabumist ja ter-
vist soovimas, lisaks lugesime 
luuletusi ja viisime külakostiks 
omavalmistatud muffineid. 
Need, kes vähe krapsakamad, 
tulid puhketuppa ja koos vee-
deti jõululuule ja maiustustega 
südamlik õhtupoolik.

Eriti jäi meelde juba teist 
aastat järjest üks onu, kes ei 
näe, aga meid kuuldes tuli pisar 

põsele ning iga kord on tal ka 
meile väike üllatuskommipaki-
ke. Teine, memmeke, aga lisas, 
et tulge aga jälle, meil on õhtul 
hea muljetada, mida nägime ja 
kuulsime, sest külalisi käib har-
va. Teame, et nagu ikka, plaanib 
õpetaja Grünet minna vahetult 

enne jõulupühi õpilastega väi-
kest kontserti andma. Aga me 
ei reetnud seda saladust!

Taas toimus ühisnädal, tee-
maks hoolivus. 5. klassi päka-
pikud koos 4H noortega käisid 
külas lasteaias. Loeti luuletusi 
jõuludest, päkapikkudest ja jõu-

lutaadistki. Koos mängiti män-
ge ja mudilased õpetasid meilegi 
ühe uue ringmängu! Külastati 
nii nooremat kui vanemat rüh-
ma. Lugesime just nendevanus-
tele sobivaid luuletusi jõuludest, 
päkapikkudest, mängisime ja 
maiustasime koos. Meenub, et 
meie juhendaja, õpetaja Ülle, ar-
vas, et esimene rühm, kuhu läk-
sime, on nooremad, sest nad olid 
nii nunnud, aga hiljem selgus, 
et veel väiksemad ootasid meid 
teises rühmas. Nii armas, et ka 
õpetaja võib vahel eksida. Kena 
oli korraks end ka väikeseks ini-
meseks mõelda! Kohtume taas!

Kui mõnel inimesel muutus 
nüüd süda soojaks ning ta ot-
sustas, et tahab ka heateo korda 
saata, siis tehke seda kindlasti!

Jõulurahu soovides
Miron Karula 

Jõõpre Kooli 5. klassist

Audru valla muuseum 20
Audru valla muuseumi raja-
mine sai teoks tänu kohalikule 
rahvale, kes on kokku toonud 
rohkesti museaale ja tänu Audru 
vallavalitsusele ja volikogule, 
kes muuseumi jaoks pesapaiku 
on leidnud. Tulgu siin väike retk 
läbi 20 aasta. 

Esimene muuseumi asupaik 
oli endise Audru mõisa viina-
vabriku alumisel korrusel, tolla-
se kaupluse „Pakto“ ruumides. 
Hiljem kolis muuseum sama 
hoone teisele korrusele.

Kui 1998. aastal viinavabri-
kus (Kultuurikeskuses) remont 
algas, pakkus muuseumile pea-
varju multifunktsionaalse am-
bulatooriumihoone väike teise 
korruse toake. Jäime ootama 
muuseumile lubatud ruume 
valitsejamajas. 

Pikka aega olid peavarjuta 
suuremõõtmelised museaalid 
nagu rehepeksumasin, põllu-
tööriistad, hobusõidukid jt. 
Jälle tuli appi vald, kelle abil 
sai korda tehtud endine Aud-

ru mõisa viinakelder. See oli 
ainuõige hoone meie taludes 
leidunud põllutööriistade ja ta-
lumajapidamises tarviliku vara 
paigutamiseks ja säilitamiseks. 

Vahepeal tõusid ja vajusid 
muuseumirahva lootused leida 
lõplik kodu valitsejamajas. Loo-

tused siiski täitusid ja uues reno-
veeritud majas leidsid asupaiga 
valla muuseum ja raamatukogu. 

Eestis on vähe paiku, kus 
ühes vallas on kaks suurt häs-
tisäilinud mõisahoonet antud 

muuseumi käsutusse. Selle 
üle võib Audru rahvas uhkust 
tunda. 

Tänud kõigile, kes muuseu-
mi rajamisele ja tegemistele on 
kaasa aidanud. Need kaks maja 
on tükike mõisaajast, kuid palju 
rohkem rikastavad nad Audru 

ajaloolis-kultuuriloolist vara-
mut. 

Muuseumipere soovib Audru 
valla rahvale rahulikke jõulu-
pühi ja head uut aastat 2017!

Eakate aastalõpupidu Lindil
Kolmapäeval, 7.detsembril oli 
Lindi Lasteaed-Algkooli saal 
valla eakate poolt hõivatud. 
Aastalõpupeol osales üle 200 
eaka Audrust, Lavassaarest ja 
kõikidest küladest. Korraldajad 
olid valmistanud ette kaunilt 
kujundatud saali. Vallavanema 
Siim Suursilla tervituse järel 
esinesid Lindi kooli ja lasteaia 
õpetajad omaloomingulise näi-
dendiga „Kuldkalake VOL 2“. 
Kooli õpilased ja lasteaia lapsed 
laulsid ning tantsisid õpetajate 
Anne Paiste ja Kaie Segeri ju-
hendamisel.

Enne kontserdi algust servee-
risid peoperele jõuluprae ja pak-
kusid pärast kringlit ning kohvi 
Audru kooli 9. klassi õpilased 
Katrin Altmann, Elina Elend, 
Mirjam Holtsmann, Marite Luu-
kas, Liisbeth Rehe, Ketlin Seos, 
Riine-Ly Teor ja Kaileen Umal.

Peaesinejate Koit Toome ja 
Jorma Puusaagi esinemine oli 
vaimustav ning iga lugu saatis 

suur aplaus. Eakate aastalõpupeo 
lõpetasid peolised Treimani an-
sambli Trefunks saatel tantsides.

Suur tänu kõigile peost osa-
võtnuile ning peo korraldajatele 
ja kaasaaitajatele – Lindi kooli-
perele, Lindi Külaseltsile Marge 
Massa eestvedamisel, toiduval-
mistajatele Marikale, Kärdile ja 
Idale. Siiras tänu teile Katrin, 
Elina, Mirjam, Marite, Liisbe-
th, Ketlin, Riine-Ly ja Kaileen 
väga tähelepaneliku ja hoolika 
peoliste teenindamise eest. 

Pidu läks korda. Sel päe-
val kohtusid kolme põlvkonna 

suured tegijad: vanaemad-isad, 
emad-isad ja lapsed. Hoolivus ja 
abivalmidus iseloomustasid seda 
ilusat päeva. Siiras tänu Sinule, 
Ulla Orgusaar, tähelepanuväär-
se tegevuse eest. Häid saabuvaid 
Jõule Teile head lehelugejad!

Peep Tarre 
vallavalitsuse 

sotsiaalnõunik
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Hakkame teatrit tegema!
Austatud Pearud ja Andresed, 
Huntaugu Miinad, Krõõdad, 
Vanapaganad, Rehepapid ja 
Kaval-Antsud, Eliisabet Jõh-
vid, Vestmannid ja Piibelehed, 
kaasaegsed prouased ja härra-
sed jt. Nagu ütleb F. Tuglase 

Polkovniku lesk: „Ma tahak-
sin, tahaksin midagi soolast 
või torti, teeks enesele trammis 
teed või virutaks kellegile pan-
niga pähe!“. Kui teid valdab ka 
rahutuse tunne, et miskit ta-
haks teha, aga ei tea mida, siis 
võib-olla on see lihtsalt sellest, 
et te tahaksite teha teatrit ning 

selle põrgulise ja hella hingeli-
se endast välja lasta. Hakkame 
tegema teatrit! Teeme oma kü-
lateatri, kus on nalja ja naeru, 
nuttu ja pisaraid. Valime lu-
gusid nii tänasest päevast kui 
kaugest minevikust, mis täis 

kirge ja unistusi, komöödiat 
ning draamat.

Tule aga julgesti ja hakka-
me koos nuputama, õppima, 
harjutama ning proove tegema. 
Proovid saavad olema kord nä-
dalas kolmapäeviti paar tundi 
korraga. Ja kui lugu valmis, 
siis näitame ikka ilmarahvale 

ka!
Ise olen teatritegemisega 

kokku puutunud nii kutselises 
kui harrastusteatris. Olen ol-
nud nii lavalaudadel näitlejana 
kui saalis lavastajana. Mulle 
teater meeldib ja ootan ka teid, 

kel meeldiks näitemänguga te-
geleda ja kaasa mängida. Eks 
kutseline teatergi ole alguse 
saanud näitemängu seltsidest.

Täiskasvanud huviliste esi-
mene kokkusaamine toimub 
11. jaanuaril kl 18.30 Audru 
Kultuurikeskuses.

Mart Tõnismäe 

KIRIKUTEATED

Jõulud ja aastavahetus Audru kirikus
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.

 4H Pärnumaa piirkonna aastalõpuüritus
2. detsembril kogunesid Tootsi 
kooli Pärnumaa kõik 4H klubid, 
kokku 170 noort ja juhendajat.

Üritus avati 4H lauluga, 
tervitama oli tulnud kooli 
direktor. Esines 4H koor, kus 
laulavad mitme klubi noored. 

Järgnes aastakoosolek, mil-
leks igal klubil oli vaja ette 
valmistada kokkuvõte aastast. 
Kui palju huvitavaid ettevõt-
misi noored ja juhendajad oma 
kodukohas teevad! Kuulati ka 
noorteaktiivi ja piirkonnajuhi 
aruannet. Koostati järgmise 
aasta tegevuskavagi.

Peale pikka istumist mait-
ses mõnusalt õhtusöök lasteaia 
söökla ruumides. Kaks päeva 
valmistasid süüa vabatahtlikud, 
meie lemmikuks sai Audru 4H 
klubi üks juhendajatest Marek 
Sild.

Kui kõhud täis, oli vaja klu-
bidel loosi järgi valmistada ette 
piltmuinasjutt, mis tähendas, et 
laval tuligi seista kujuna ja tei-
sed klubid pidid ära arvama, mis 
muinasjutuga tegemist. See tõi 

saali väga palju elevust. 
Õhtu üllatuskülalisena võttis 

noorte keskel laulu üles Frede-
rik Küüts. Laulude ja luuletuste 
saatel möödus tund eriti kiirelt 
ja imevahvalt. Seejärel tuli la-
vale Tootsi vallavanem koos 
kaaslastega, et tervitada kogu 
laagrirahvast vinge playback 
etteastega.

Õhtupimeduses sai minna 
õue vaatama Rufi ülivõi-
mast ilutulestikku. See oli 
mõeldud ühtlasi nii 4H aasta 
lõpetamiseks kui ka parima 
piirkonna saavutuste tähista-
miseks. Jätkasime lavastusega 
„Lumivalgeke ja 7 pöialpossi”. 
Siingi tuli loosi alusel teha 
konkreetne etteaste. Ääretult 
vahvaks kujunesid variandid 
ballett, ürginimesed ja itaal-
lased.

Õhtu lõppes diskoga, mille 
üheks osaks oli tantsumaraton. 
20 minutit tuli tantsida hästi 
hoogsate lugude saatel. Parima-
tele meened Rapalalt. Unetud 
said veeta öö filmi vaadates.

Laupäev algas kohe mõnusa 
kõdimassaažiga. Kui hommi-
kusöök söödud, jätkati pipar-
kookide kaunistamisega. Iga 
klubi sai need õhtul koju kaasa 
võtta. Seejärel rääkis 4H-kas 
Kairi Janson noortele IFYE 
programmist ja oma suvest 
Ameerikas. Meile õpetati hu-
vitavate lahtivolditavate kaarti-
de ja märkmike tegemist. Veel 
tuli ära tunda purgis olevaid 
maitseaineid, selle võistluse 
võitsid kihnlased. Väga tore oli 
õpituba, kus palja jalaga komba-
tes tuli arvata, mis kotis. Töö-
tubade vahel jagati muljeid veel 
Põhja- Iirimaast, Sloveeniast ja 
Norrast. Korraldati ka laulu-
võistlus, kus tuli kiiruse peale 
ära arvata esitatav laul ja siis 
see esitada. Võistlus toimus tüd-
rukute ja poiste vahel. Ja seda 
kirge, kuidas need laulud esita-
takse, peaks küll kõik kooriju-
hid nägema. See oli ülivõimas! 
Kuna Tootsis on olemas ujula, 
siis mindigi koos ka mõnusasti 
sulistama. Lõpuks tantsiti kol-

me aasta jooksul koosõpitud 
tantse. Enne kojusõitu kinnitati 
keha veel maitsvate pannkoo-
kidega ja iga klubi poolt kaasa 
toodud moosiga. Põnevaimaks 
osutus uue Koonga klubi tehtud 
apelsinimaitseline nõgesemoos.

Meie üritusel oli kokku üle 
20 toetajast hea sõbra, tänu 
kellele iga kahe tunni järel loo-
siti meeneid ja kinkekaarte. Et 
soovime neid kõiki väga täna-
da, siis selleks filmisime kogu 
ürituse jooksul klippe tervi-
tustega. Peagi võib seda näha 
Pärnumaa 4H facebooki lehel. 
Meie sõit Tootsi toimus suuresti 
Audru valla projektirahade toel. 
Soovime kõikidele sõpradele ja 
toetajatele rahulikku jõuluaega 
ning kindlasti rõõmsat ning te-
guderohket uut aastat!

Pärnumaa piirkond koguneb 
oma järgmisele üritusele 20.-21. 
jaanuaril Lindil.

Heddy Kolt
Klubi Jõõprekad liige

Pühapäeviti alates 08.01.2017 
algusega kell 16.00 
Lavassaare RahvamajasLavassaare Rahvamajas

Kohapeal olemas 
sulgpallivahendid.
Treeningu kestvus 1,5 tundi, 
tasu 1 euro.
Juhendab Estelle Lillak.

SULGPALLI ALGKURSUSED

Lemmiklooma-
register 
muutub 

mugavamaks
LLR portaali juurde on loo-
dud loomaomanikele mõel-
dud „E-teeninduse“ võima-
lus.

Nüüd on omanikul võima-
lik otse www.llr.ee portaalist 
vaadata oma registreeritud 
loomade andmeid, uuendada 
oma kontakte/looma aadressi, 
teavitada looma surmast. Sa-
muti saab omanik portaalist 
ka ise oma uue kiibiga looma 
registrisse kanda. 

Portaali saab omanik sisse 
logida oma ID-kaardiga. Tee-
nus on leitav lingilt www.llr.
ee/e-teenindus 

Lisaks jääb endiselt toimima 
ka Riigiportaali teenus looma-
omanikule – sealtkaudu saab 
ka endiselt samu asju teha (uusi 
loomi registreerida, registreeri-
tud loomade andmeid vaadata 
ja osaliselt muuta). (KH)

Ootame vabaühenduste projektitoetusi 
15. jaanuariks ja tegevustoetusi 

1. veebruariks 
Taotlusi saab esitada paberkandjal 

või elektroonselt aadressil info@audru.ee 
või ene.t@audru.ee

Taotluste esitamise tingimustega on võimalik 
tutvuda aadressil https://www.riigiteataja.ee/

akt/422012016008?leiaKehtiv
blanketid on saadaval http://www.audru.ee/

blanketid




