
Nr 10  (65) AUDRU LEHT NOVEMBER 2017

VALLAVANEMA VEERG
Hea lugeja, 
Pea kuus aastat olen selles veerus 
jaganud selgitusi vallavalitsuse te-
gemiste ning kogu vallas toimuva 
kohta. Olen püüdnud selgitada ühe 
või teise otsuse tagamaid – miks 
midagi on just nii või naa otsusta-
tud või miks on mõnda asja tehtud 
üht- või teistmoodi.

Kuue aastaga on saanud tehtud 
üksjagu asju. Tunnen eriliselt suurt 
rõõmu, et selle ajaga on saanud 
pea kõik Audru valla lasteaedades 
käivad lapsed endale korras ja mu-
gavad lasteaiakohad. Täiesti uued 
ruumid lasteaia jaoks on ehitatud 
Jõõpre ja Aruvälja piirkonna laste-
le ning selle ajaga sai kapitaalselt 
remonditud Audru Lasteaia Män-
nituka maja.

Aastatega oleme koos teinud 
ühelt poolt raskeid otsuseid, mis 
aga teiselt poolt on viinud meid 
uute võimalusteni. Liitumine 2013. 
aastal Lavassaare vallaga andis mei-
le võimaluse välja ehitada Audru 
aleviku teeninduskeskus. Alates 
2011. aastast valla territooriumil 
läbi viidud koolireformi tulemuse-
na sai sel sügisel täielikult uue kuue 
Audru Kool. 

Ja kas keegi veel mäletab, et alles 
kuus aastat tagasi oli Valgeranda 
viiv tee kruusakattega? Kuue aas-
taga on tolmuvaba kattega teede arv 
kasvanud vallas kordades. Sama 
saab raporteerida ka valgustatud 
kõnniteede kohta. Kuus aastat ta-
gasi vallavanemaks tööle asudes oli 
minu lootus, et suudaks kõnniteega 

ühendada vaid vallakeskuse Pärnu 
linnaga, kuid oma meeskonnaga 
oleme selle kõnnitee suutnud piken-
dada lausa Tiigi elamupiirkonnani. 
Lisaks sai rajatud uued kõnniteed ka 
Jõõpre ja Aruvälja külla.

On palju asju, mida tegi vallava-
litsus, kuid on väga palju asju, mida 
on teinud meie valla vabaühendu-
sed. Ühendused, kus liikmed ise 
otsustavad, kuidas nad oma elu 
külades korraldavad. Milline oleks 
Audru vald ilma Kihlepa, Lindi, La-
vassaare, Lemmetsa, Jõõpre, Mere-
metsa või Lõvi külaseltsita, Audru 
Spordiseltsita, Audru Lastekaitselii-
duta või Pärnumaa Õpilasmalevata? 
Ja neile ühendustele lisanduvad veel 
meie erinevad laulu- ja tantsuselt-
sid ja seltsingud. Milline oleks vald 
nende poolt korraldatavate ürituste 
ja ettevõtmisteta? Vallavolikogu ja 
vallavalitsuse poolt antud nii mate-
riaalne kui ka moraalne abi on olnud 
vaid tilgake selles vabatahtlike töö 
meres. Veelkord minu poolne tänu 
Teile tehtu eest!

Oma viimases Vallavanema vee-
rus tahan natuke käsitleda teemat, 
mis on mul ammu hinge peal ol-
nud, kuid mille kohta sõnavõtmist 
olen aina edasi lükanud ja mis on 
minu vallavanemaks olemise aega 
pidevalt saatnud. Nimelt teadmine, 
et inimesed on erinevad. Ka seda 
nn valla asja ajame erinevalt. Kes 
tahab, see osaleb seltsi tegevustes, 
kes ei taha, ei osale ja annab oma 
panuse vallaelusse kuidagi teist-
moodi. Kes lähtub põhimõttest 

– kus viga näed laita, seal tule ja 
aita! Ja kelle põhimõte on hoopis 
kirjutada kaebusi. Vallavalitsuse 
tööd on saatnud terve viimase küm-
nendi vallakodanik, kellele 100-200 
kaebekirja kirjutamine aastas ei ole 
mingi probleem. Vallaametnikke 
on selline korrespondents hoidnud 
ilmselgelt pidevalt trimmis, kuid 
see aeg ja tööraha, mis on kulunud 
ühe inimese probleemidega tege-
lemiseks ja kirjadele vastamiseks, 
ei ole kuidagi olnud proportsioonis 
võrdse kohtlemise printsiibiga. Ka 
vallatöötajate tööaeg on ikka meie 
kõigi vallaelanike ühine omand. 

Valimised on selleks korraks 
läbi. Kogu Eesti avalik haldus on 
suures muutuses. Eestis on pea 
kolm korda vähem omavalitsusi 
kui kuu aega tagasi. Maavalitsu-
sed panevad aasta lõpuks oma uk-
sed kinni ja maakondlikud ühised 
organisatsioonid seisavad suurte 
reformide lävel. Need muutused 
ei lähe ka Audru vallast mööda. 
Tänu kohalikele inimestele, kes 
osalesid oktoobris valimistel, on 
Audru valla elanikud säilitanud 
näpu pulsil hoidmise võimaluse 
ka nendes muutuste tuultes. Tänan 
teid kõiki, kes te usaldasite mind 
ja minuga koos kandideerijaid ka 
seekordsetel valimistel ning luban 
kõigi meie nimel, et seisame ikka 
edasi Audru asja ajamise eest! Enda 
ja oma meeskonna tegemisi loodan 
ikka kajastada Audru lehes, kuid 
enam mitte vallavanemana.

Siim Suursild

Uus omavalitsusüksus Pärnu linn
1. novembril 2017 jõustus Audru valla, 
Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa 
valla ühinemine ning moodustus uus 
omavalitsusüksus – Pärnu linn. Uue 
põhimääruse kehtestamiseni tegutseb 
omavalitsus Pärnu linna põhimääruse 
alusel. Uue omavalitsuse sümboolikana 
võetakse kasutusele Pärnu linna süm-
boolika, Audru sümboolika kasutami-
ne otsustatakse tulevikus vastuvõetava 
Audru osavalla põhimäärusega. 

Algasid ka Pärnu linnavolikogu 1. 
koosseisu liikmete volitused ja lõppe-
sid senise Audru vallavolikogu liikme-
te omad. Audrust pääsesid volikogusse 
Siim Suursild, Mati Sutt, Priit Annus ja 
Jaanus Põldmaa. Seoses Siim Suursilla 
valimisega abilinnapeaks ning Priit An-
nuse ja esimese asendusliikmena Peep 
Tarre jätkamisega omavalitsuse teenistu-
jatena, astuvad nende asemele volikogus 
Eino Ojandu ja Kai Oraste. 

Audru Vallavalitsuse kui täitevorgani 
volitused koosseisus vallavanem Siim 
Suursild, majandusteenistuse juhataja 
Priit Annus, finantsjuht Ülle Kaljumäe 
ja sotsiaalnõunik Peep Tarre, lõppesid 
Pärnu Linnavalitsuse ametisse kinnita-
misega 13.11.2017. Uude Pärnu Linna-
valitsusse valiti abilinnapeana Audrust 
endine vallavanem Siim Suursild. Audru 
Vallavalitsus kui ametiasutus jätkab tege-
vust 2017. aasta lõpuni. 1. jaanuaril 2018 
alustab tegevust uus Pärnu linnavalitsus. 
Audru vallamaja jääb elanike teeninda-
miseks avatuks ja avalikud teenused 
kohapeal kättesaadavaks ka uuel aastal. 

Kõik senised Audru valla õigusak-
tid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad kuni 
uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni 
endisel Audru valla territooriumil ja selle 
ulatuses edasi. Sama käib ka nt Pärnu lin-
na õigusaktide osas, ehk ka need ei laiene 
automaatselt endiste valdade elanikele.

Järgnevad neli aastat saavad olema 
uues ametiasutuses üleminekuperiood, 
mil käivitatakse ümberkorraldatud ame-
tiasutuse tegevus, töötatakse välja üht-

sed õigusaktid, ühtlustatakse avalikud 
teenused, töötatakse välja uued veebila-
hendused jms. Muudatused viiakse sis-
se sammhaaval, ümberkorraldusteks on 
aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse 
volikogu valimisteni. 

Aadressiandmed
Haldusreformi tõttu muutub käesole-

val aastal esialgse hinnangu kohaselt um-
bes 400 000 aadressi, neist ligi 200 000 
on elukoha aadressid. Uue aadressina tu-
leb sõnade „Audru vald“ asemele „Pärnu 
linn“. Näiteks: Aadress enne ühinemist: 
Aruvälja Külakeskus, 88304 Ahaste 
küla, Audru vald, PÄRNUMAA Uus 
aadress: Aruvälja Külakeskus, 88304 
Ahaste küla, Pärnu linn, PÄRNUMAA

Kõik aadressidega seotud toimingud 
toimivad endisel moel ehk kas vallamajas 
koha peal sekretär-registripidaja juures 
või e-teenusena veebilehel www.eesti.ee.

Postiindeksid
Posti sihtnumbreid sel aastal muuta ei 

plaanita ning kõik postisaadetised saavad 
kindlasti kohale viidud nii uue kui ka 
vana aadressi alusel. Peale haldusreformi 
lõppemist hakkavad sihtnumbrite muut-
mised, kuid mitte varem kui 2018. aas-
tal. Omniva teavitab kliente sihtnumbri 
muudatusest vähemalt 2 nädalat ette. 
Sihtnumbri muudatuse info postitatakse 
kliendi postkasti.

Omavalitsuse territoorium
Uue omavalitsuse territoorium moo-

dustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla 
ning Pärnu linna territooriumide sum-
mana ja piir kulgeb mööda ühinenud 
omavalitsuste välispiiri. Omavalitsuse 
elanikke on kokku 51 655 (Audru vald 
5861, Paikuse vald 3938, Pärnu linn 
40558, Tõstamaa vald 1298 (31.10.2017 
seisuga)).

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad 
asulad:

1 linn: Pärnu linn; 2 alevikku: Audru 
ja Tõstamaa; 2 alevit: Paikuse ja Lavas-
saare; 49 küla; 1 Manija saar.

(KH)

Autobuss Eakate peole Lavassaares 6. detsembril 2017
I Kahva tee - Audru - Lavas-
saare
11.00 Kahva tee, Vikerkaare 
lasteaed
11.02 Ringraja bussipeatus
11.03 Papsaare bussipeatus
11.05 Kuldlõvi bussipeatus
11.06 Viadukti bussipeatus
11.07 Audru veski bussipeatus
11.09 Audru Kiriku parkla
11.11 Kaske bussipeatus
11.13 Rebasefarm (silla juures)
11.14 Rebasefarmi bussipeatus
11.15 Audru Kooli bussipeatus

11.17 Malda bussipeatus
11.25 Jõõpre bussipeatus
11.27 Kalmistu bussipea-
tus
11.30 Raudtee bussipeatus
11.33 Lavassaare rahva-
maja
15.00 Tagasisõit

II Liu - Lindi - Kõima - 
Uruste - Lavassaare
11.00 Liu Kavaru piir
11.03 Liu bussipeatus
11.05 Oja bussipeatus

11.07 Kotimäe bussipeatus
11.09 Randlane bussipeatus
11.11 Pulliveski bussipeatus
11.14 Lindi Lasteaed-Algkool
11.18 Lindi mägi
11.19 Lindi vana koolimaja
11.15 Kõima bussipeatus
11.20 Kihlepa bussipeatus
11.25 Põldeotsa bussipeatus
11.27 Uruste bussipeatus
11.40 Lavassaare rahvamaja
15.00 Tagasisõit

III Soeva - Ahaste - Põha-
ra - Liiva - Lavassaare 
11.10 Soeva 
11.20 Ahaste
11.20 Põhara
11.25 Kärbu 
11.30 Liiva
11.35 Audru Kooli parkla
11.45 Lavassaare rahvamaja
15.00 Tagasisõit

Info: sotsiaalteenistuse 
juhataja Peep Tarre 

tel 53492280 
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12. oktoober
Tunnistati osaliselt kehtetuks 

Kullimetsa kinnistu detailplanee-
ring.

Kehtestati Audru hooldekes-
kuse detailplaneering.

Tunnistati kehtetuks Audru 
alevikus Kirsiaia detailplanee-
ring.

Otsustati võõrandada Jõõpre 
külas asuv Vanakooli kinnistu 
tasuta MTÜ’le Jõõpre Külaselts.

Muudeti Audru Vallavolikogu 
16.12.2015 otsust nr 77 „Maaük-
suse munitsipaalomandisse taot-
lemine“.

Otsustati Kõima külas asuva 
Lemmardi katastriüksuse jagami-
ne ja määrati jagamisel tekkinud 
katastriüksustele lähiaadressid 
ning sihtotstarbed.

Muudeti Audru Vallavolikogu 
16.12.2015 määrust nr 34 „Aud-
ru valla heakorraeeskiri“, Audru 
Vallavolikogu 16.12.2015 määrust 
nr 35 „Puu raieks loa andmise 
kord“ ja Audru Vallavolikogu 
08.10.2009 määrust nr 40 „Liik-
luspindade nimede määramine“.

Otsustati Jõõpre külas Jõekää-
ru kinnistu võõrandamine enam-
pakkumise korras alghinnaga 6 

500 eurot.
Otsustati Audru vallale 87/100 

mõttelises osas kuuluva Ahaste 
külas asuva Ahaste põik 8 kin-
nistu võõrandamine hinnaga 521 
eurot.

Otsustati Audru osavalla moo-
dustamine.

Kinnitati Audru valla 2017. 
aasta 3. lisaeelarve.

Kinnitati Audru valla eelar-
vestrateegia aastateks 2018-2021.

Anti luba Audru kiriku ka-
tuste restaureerimistööde kaas-
finantseerimiseks 50 000 euro 
ulatuses programmi „Pühako-

dade säilitamine ja areng 2014-
2018“ raames.

Kinnitati Audru Vallavalitsu-
se struktuur ja teenistuskohtade 
koosseis.

Muudeti Audru valla arengu-
kava aastateks 2014-2025.

Kinnitati Jõõpre Kooli aren-
gukava aastateks 2017-2020.

Kuulati aruannet revisjoni-
komisjoni tegevusest ja Audru 
osavalla 2018. aasta eelarve tut-
vustust.

Kiideti heaks Audru osavalla 
põhimääruse projekt.

Vallavolikogu istungitel

Vallavalitsuse istungitel
28. september

Otsustati seada Oara külas 
Saksa kinnistule ja Kõima külas 
Keskuse tee 19 kinnistule Audru 
valla kasuks isiklik kasutusõigus 
sõidutee ehitamiseks ja majan-
damiseks.

Otsustati Oara külas Aasa tee 
T2 ja Oara külas Madisemere tee 
tasuta omandamine.

Väljastati projekteerimistin-
gimused Audru alevikus Jõe tn 
15 elamu ja abihoone ehituspro-
jekti koostamiseks.

Anti ehitusload Kabriste kü-
las Tänavaotsa kinnistul asuva 
kõrvalhoone lammutamiseks, 
Papsaare külas Välja tee 13a 
maasoojuspuuraugu rajami-
seks, Papsaare külas Välja tee 
23 üksikelamu püstitamiseks ja 
Audru alevikus ja Jõõpre külas 
Audru Kooli ja Jõõpre Kooli reo-
veepumplate ja survetorustike 
rajamiseks.

Kinnitati Jõõpre Raamatu-
kogu, Lindi Raamatukogu ja 
Audru Raamatukogu nõukogude 
koosseis.

Otsustati Kotka tee, Pääsu tee 
2b, Pääsu tee, Pääsu tee 18 kin-
nistutele ja Kõrre tee kinnistule 
isikliku kasutusõiguse seadmine 
Elektrilevi OÜ kasuks.

Otsustati Audru alevikus 
Ringi tn 5 kinnistuga liitmiseks 
sobiva maa erastamine ja sellele 
nime ja sihtotstarbe määramine.

Määrati Audru alevikus mu-
nitsipaalomandisse taotletavale 
katastriüksusele lähiaadress 
(Paisu park), pindala ja sihtots-
tarve.

Otsustati poolthäälte ena-
musega võtta vastu korraldus 
nr 297 “Munitsipaalomandisse 
taotletavale katastriüksusele lä-
hiaadressi, pindala ja sihtotstarbe 
määramine”.

Määrati Jõõpre külas munit-
sipaalomandisse taotletavale ka-
tastriüksusele lähiaadress (Kal-
mistu), pindala ja sihtotstarve.

Määrati Kõima külas mu-
nitsipaalomandisse taotletava-
le katastriüksusele lähiaadress 
(Kaare tee 5), sihtotstarve ja 
teenindusmaa.

Määrati Kihlepa külas mu-
nitsipaalomandisse taotletavale 
katastriüksusele lähiaadress 
(Uruste kalmistu), pindala ja 
sihtotstarve.

Otsustati Audru vallas asu-
vate teede lähiaadresside muut-
mine.

Määrati Audru vallas asuva-
tele katastriüksustele lähiaad-
ressid.

Määrati Audru vallas asu-
vatele katastriüksustele koha-
aadressid.

Määrati Audru alevikus 
munitsipaalomandisse taotle-
tavale maaüksusele lähiaadress 
(Põldeotsa kõnnitee), pindala ja 
sihtotstarve.

Kiideti heaks “Jõõpre Koo-
li arengukava aastateks 2017-
2020” eelnõu.

05. oktoober
Otsustati Audru vallale kuu-

luva 3-toalise korteriomandi asu-
kohaga Audru vald, Lavassaare 
alev, Pärna tn 8, korter 6, võõran-
damine otsustuskorras hinnaga 
1500 eurot.

Väljastati projekteerimistin-
gimused Lemmetsa külas Tiido 
kinnistul elamu ehitusprojekti 

koostamiseks.
Anti kasutusload Audru 

alevikus Lihula mnt 10 asuva 
ümberehitatud koolimaja ja 
Papsaare külas Papsaare põik 
7 püstitatud elamu kasutusele 
võtmiseks.

Anti ehitusluba Lemmetsa 
külas Roosi kinnistul kinnise 
süsteemi maasoojuspuuraukude 
rajamiseks.

Kehtestati „EV 100 kingitus“ 
raames Helgi Rootsi ja Sirje Suu-
revälja poolt koostatud trükise 
„Eesti 100. Audru aastad“ müü-
gihinnaks 10 eurot.

Kinnitati Audru Kooli hoo-
lekogu koosseis.

Algatati Rebase tn 5 kinnistu 
detailplaneering.

Muudeti Audru Vallavalit-
suse 26.05.2016 korraldust nr 
186 “Munitsipaalomandisse 
taotletavale katastriüksusele lä-
hiaadressi, pindala ja sihtotstarbe 
määramine”.

Lõpetati Tiido kinnistu de-
tailplaneeringu koostamine.

Kinnitati Audru Vallavalitsu-
se hallatavate asutuste struktuur, 
koosseis ja töötasumäärad.

Kinnitati Audru valla koha-
like teede nimekiri.

Kinnitati hanke “Audru valla 
arvutisüsteemide hooldus” tu-
lemused ja tunnistati parimaks 
Kreede Pluss OÜ poolt esitatud 
pakkumus.

12. oktoober
Kinnitati avaliku kirjaliku 

enampakkumise tulemused ning 
otsustati võõrandada Lavassaare 
alevis Karja tn 6-9 asuv korteri-
omand hinnaga 2793 eurot.

Eraldati reservfondist 5 000 
euro MTÜ’le Pärnu Võrkpal-
liklubi Audru vallas spordi- ja 
võrkpallitreeningute läbiviimi-
seks.

Loeti Papsaare külas Tam-
mepõllu kinnistu jäätmevaldaja 
korraldatud jäätmeveoga erand-
korras mitteliitunuks perioodiks 
27. oktoober 2017 kuni 30. juuni 
2018.

Loeti Audru alevikus Paju 36 
kinnistu jäätmevaldaja korral-
datud jäätmeveoga erandkorras 
mitteliitunuks perioodiks 27. ok-
toober 2017 kuni 31. märts 2018.

Anti ehitusluba Oara külas 
Tõnne kinnistul puurkaevu ra-
jamiseks.

Lõpetati Liu sadama katastri-
üksuse, Audru jõe äärse maa-ala, 
Pilliroo kinnistu, Pähkli kinnistu 
ning Lastelaagri maa-ala detail-
planeeringute koostamine.

Otsustati Papsaare külas asu-
va Lõvi tee 22 katastriüksuse 
jagamine ja määrati jagamisel 
tekkinud katastriüksustele lä-
hiaadressid ja sihtotstarbed.

Anti nõusolek Audru vallas 
asuvate maade riigi omandisse 
jätmiseks ja määrati maaüksus-
tele lähiaadress ja sihtotstarbed.

19. oktoober
Lõpetati Liu Sadama maa-

üksuse detailplaneeringu koos-
tamine.

Loeti Audru alevikus Pihla-
ka 41 kinnistu ja Papsaare kü-
las Kullimänniku tee 9 kinnistu 
jäätmevaldajad korraldatud jäät-
meveoga mitteliitunuks.

Eraldati vabaühendustele 
mittetulunduslikuks tegevuseks 
projektitoetuseid kogusummas 3 

500 eurot.
Otsustati seada Audru valla 

kasuks Kallase kinnistule isiklik 
kasutusõigus sõidutee ehitami-
seks ning majandamiseks.

Toetati NÜ Eesti 4H Pärnu-
maa piirkonna Audru valla 4H 
Jõõprekad projekti „Õpime te-
gutsedes II“ summas 210 eurot.

Otsustat i Lindi sadama 
kinnistu 2/100 kaasomandist 
võõrandamine MTÜ’le Lindi 
Sadamaarendus hinnaga 1 euro.

Anti ehitusload Kõima külas 
Lemmardi kinnistule üksikela-
mu püstitamiseks, Liu külas Otsa 
kinnistule puurkaevu rajamiseks 
ja Audru alevikus Sauna tn 1 
asuva Viinavabriku küttesüs-
teemi ümberehitamiseks.

Jäeti rahuldamata Audru 
alevikus Aroonia 36 kinnistu 
jäätmevaldaja korraldatud jäät-
meveoga mitteliitunuks lugemise 
taotlus.

Väljastati projekteerimistin-
gimused Saulepa külas Meritse 
kinnistul elamu ehitusprojekti 
koostamiseks.

Anti kasutusluba Papsaare 
külas Päikesemetsa ja Jõesuud-
me tee 2 kinnistutele rajatud 
kanalite ja tiigi kasutusele võt-
miseks.

Otsustati seada Vikero jalgtee 
L2 ja Kolmnurga kõnnitee kin-
nistutele isiklik kasutusõigus 
Telia Eesti AS kasuks elektroo-
nilise sidevõrgu maa-aluse kaab-
likanalisatsiooni rajamiseks.

Otsustati Papsaare külas 
asuvate Kullimänniku tee 24 ja 
26 katastriüksuste ümberkrun-
timine ja määrati tekkivatele 
katastriüksustele sihtotstarbed.

26. oktoober
Muudeti Audru Vallavalitsuse 

28.09.2017 korraldusi nr 302 ja 
nr 303 „Katastriüksustele

koha-aadressi määramine“.
Eraldati reservfondist raha 

summas 5 400 eurot Lindi Las-
teaed-Algkooli köögiinventari 
soetamiseks.

Väljastati projekteerimistin-
gimused Aruvälja külas Haava 
kinnistul metallitöökoja ja Aud-
ru alevikus Pihlaka tn 31 väikee-
lamu ja abihoone ehitusprojekti 
koostamiseks.

Anti kasutusload Jõõpre 
külas Elisa kinnistule, Malda 
külas Vanapärna kinnistule ja 
Lemmetsa külas Veikko-Too-
ma tee 12 kinnistule püstitatud 
elamu ning Veikko-Tooma tee 3 
kinnistul asuva laiendatud elamu 
kasutusele võtmiseks.

Anti ehitusload Jõõpre külas 
Väike-Kaasiku ja Marksa külas 
Kalle kinnistule puurkaevu ra-
jamiseks.

Väljastati load Lavassaare 
rahvamajas 17.11.2017 avaliku 
ürituse „Sini-must-valge kolme 
kandi külapidu“ ja 16.12.2017 
avaliku ürituse „Jõulupidu“ kor-
raldamiseks ning Jõõpre Rahva-
majas 11.11.2017 avaliku ürituse 
„Sügispidu 2017“ ja 31.12.2017 
avaliku ürituse „Aastavahetuse 
pidu 2017“ korraldamiseks.

Kiideti heaks 2015., 2016. ja 
2017. aasta hajaasustuse prog-
rammi aruanded.

Otsustati Papsaare külas Lõvi 
tee 4 katastriüksuse jagamine ja 
jagamisel tekkinud katastriük-
sustele lähiaadressi ning sihtots-
tarbe määramine.

Kinnitati ametikohtade loe-
telu, mida täitvatel ametnikel 
on vallavalitsuse nimel pädevus 
väärteomenetluse läbiviimiseks 
ja riikliku järelevalve teostami-
seks.

02. november
Kinnitati avatud hankemenet-

lusega riigihanke „Audru valla 
poolkultuursete alade

trimmerdamine 2018-2021“ 
tulemused.

Anti luba 06.12 Lavassaare 
Rahvamajas avaliku ürituse 
„Eakate Jõulupidu 2017“, 27.12 
Bachi Muusikalaudas avaliku 
ürituse „Chalice (Jarek Kasari) 
kontsert“ ja 27.01 Jõõpre Rah-
vamajas avaliku ürituse „Valla 
kultuuri- ja sporditegijate tänu-
õhtu“ korraldamiseks.

Anti ehitusload Kõima külas 
Vahtramäe kinnistul kinnise süs-
teemi maasoojuspuuraugu raja-
miseks ja Papsaare külas Pilve 
tee 7 üksikelamu püstitamiseks.

Kehtestati 07.12 Lavassaare 
Rahvamajas toimuva Eakate jõu-
lupeo osalustasuks 3 eurot, 27.12 
Bachi Muusikalaudas toimuva 
Chalice (Jarek Kasari) kontser-
di piletihindadeks 10 ja 15 eurot 
ning 27.01 Jõõpre Rahvamajas 
toimuva Valla kultuuri- ja spor-
ditegijate tänuõhtu osalustasuks 
3 eurot.

Anti tee ehitusluba Papsaare 
külas Jõesuudme elamurajooni 
sisetee ehitamiseks.

Saadeti vallavanem Siim 
Suursild välislähetusse 08.-
09.11.2017 Soome Audru sõp-
rusvalda Paimiosse.

10. november
Loeti Audru alevikus Tiigi 11 

kinnistu jäätmevaldaja korralda-
tud jäätmeveoga mitteliitunuks 
perioodil 24.11.2017-30.04.2018.

Ant i luba Valgerannas 
14.03.2018 avaliku ürituse „Tri-
logy Tour the Estonia. Valgeran-
na etapp“ ja Aruvälja Külakes-
kuses 26.12.2017 avaliku ürituse 
„Aruvälja jõulupidu ansambliga 
Hellad Velled“ korraldamiseks.

Kinnitati avatud hankemenet-
lusega riigihanke „Audru valla 
haljasalade ja kalmistute hooldus 
2018-2021“ tulemused.

Väljastati projekteerimistin-
gimused Põhara külas Kullassaa-
re kinnistul kuivati ehitusprojek-
ti koostamiseks.

Kehtestati kogumiku „Jää-
ajast siia ja edasi ehk killukesi 
Audrust“ müügihinnaks 10 eu-
rot.

Lõpetati Perso, Vahtra, Sepa 
ja Kooli maaüksuseid ühendava 
juurdepääsutee detailplaneerin-
gu koostamine.

Anti kasutusload Papsaare 
külas Puraviku tee 5 püstitatud 
elamu ja Audru alevikus Sauna 
tn 1 asuva ümberehitatud Viina-
vabriku kasutusele võtmiseks.

Anti ehitusload Lindi külas 
Aeru tee 7 puurkaevu rajami-
seks ja Papsaare küla Kotka tee 
14 elamu püstitamiseks.

Loeti Saulepa külas Jäätmaa 
kinnistu jäätmevaldaja korralda-
tud jäätmeveoga mitteliitunuks 
perioodil 24.11.2017-31.05.2018.

Loeti Audru alevikus Pih-
laka 34 kinnistu jäätmevaldaja 
korraldatud jäätmeveoga mitte-
liitunuks hooajaliselt perioodil 
01.11-30.04 kuni aastani 2022.

Planeeringute teated
November:

*Audru Vallavalitsuse 19.10.2017 
korraldusega nr 329 otsustati Audru 
Vallavolikogu 11.03.2010 otsusega 
nr 38 algatatud Liu külas Liu Sada-
ma maaüksuse detailplaneeringu 
koostamine lõpetada. 

*Audru Vallavalitsuse 12.10.2017 
korraldusega nr 325 otsustati Audru 
Vallavolikogu 06.07.2006 otsusega 
nr 137 algatatud Valgeranna külas 
Lastelaargi maa-ala detailplanee-
ringu koostamine lõpetada. 

*Audru Vallavalitsuse 12.10.2017 
korraldusega nr 324 otsustati Audru 
Vallavolikogu 12.06.2008 otsusega 
nr 54 algatatud Oara külas Pähkli 
kinnistu detailplaneeringu koos-
tamine lõpetada.

*Audru Vallavalitsuse 12.10.2017 
korraldusega nr 323 otsustati Audru 
Vallavolikogu 08.02.2007 otsusega 
nr 31 algatatud Papsaare külas Pil-
liroo kinnistu detailplaneeringu 
koostamine lõpetada.

*Audru Vallavalitsuse 12.10.2017 
korraldusega nr 322 otsustati Audru 
Vallavolikogu 03.05.2001 otsuse-
ga nr 135 algatatud Papsaare külas 
Audru jõeäärse maa-ala detail-
planeeringu koostamine lõpetada.

*Audru Vallavalitsuse 12.10.2017 
korraldusega nr 321 otsustati Audru 
Vallavolikogu 20.01.2005 otsusega 
nr 280 algatatud Liu külas Liu sada-
ma katastriüksuse detailplanee-
ringu koostamine lõpetada.

*Audru Vallavalitsuse 05.10.2017 
korraldusega nr 313 otsustati Audru 
Vallavolikogu 03.05.2007 otsuse-
ga nr 78 algatatud Lemmetsa külas 
Tiido kinnistu detailplaneeringu 
koostamine lõpetada. 

*Audru Vallavalitsuse 05.10.2017 
korraldusega nr 311 algatati Aud-
ru alevikus Rebase tn 5 kinnistu 
detailplaneering. Detailplaneerin-
gu eesmärk on anda tootmismaal 
(suurusega 0,6 ha, katastriüksuse 
tunnus on 15904:003:0286) ehi-
tusõigus olemasoleva talli ja tema 
abihoonete laiendamiseks enam 
kui 33 % ehitisealusest pinnast ja 
tootmismaa juhtotstarbe muutmine 
kuni 10 % ärimaaks. Planeeringu 
eesmärk on kooskõlas Audru valla 
üldplaneeringuga – olemasolevaid 
kinnistuid võib kasutada edasi nen-
de senise kasutusfunktsiooni järgi. 
Kavandatava tegevusega ei kaasne 
eeldatavalt olulist keskkonnamõju. 
Detailplaneeringu algatamise hetkel 
ei ole ette näha võimalike uuringute 

läbiviimise vajadust. Korraldusega 
on võimalik tutvuda Audru Valla-
valitsuse kantseleis tööaegadel ja 
Audru valla dokumendiregistris. 
Detailplaneeringu materjalidele on 
avalik juurdepääs Audru valla vee-
bilehel www.audru.ee. Info info@
audru.ee.

*Audru Vallavolikogu 12.10.2017 
otsusega nr 55 tunnistati kehtetuks 
Audru Vallavolikogu 12.02.2004 
otsusega nr 137 kehtestatud Audru 
alevikus Kirsiaia detailplaneering 
(OÜ AB Büroo töö nr DET-21222) 
kogu planeeringuala osas. Ühepe-
reelamute elamuala detailplaneerin-
gu kehtetuks tunnistamine ei piira 
naaberkinnistute õigusi ega vaba-
dusi ning tegelik olukord naaber-
kinnistute omanike jaoks ei muutu

*Audru Vallavolikogu 12.10.2017 
otsusega nr 54 kehtestati Audru 
alevikus Audru hooldekeskuse 
detailplaneering. Planeeringuala 
asub Audru aleviku äärealal Põllu 
ja Õuna tänava nurgal ning on riigi 
omandis olev hoonestamata maa-
üksus. Detailplaneeringuga muude-
takse Audru valla üldplaneeringus 
reserveeritud maakasutuse sihtots-
tarve elamumaast üldkasutatavaks 
maaks. Planeeringualale on kavan-
datud kolm sotsiaalhoolekandemaa 
krunti, mida arendatakse vajadusel 
etappide kaupa. Kruntidele on luba-
tud rajada sotsiaalhoolekandeasutu-
se hooneid, kus pakutakse teenuseid 
kokku ca 140-le vanurile ja erivaja-
dustega kliendile. Detailplaneeringu 
materjalidele on avalik juurdepääs 
Audru valla veebilehel www.audru.
ee. Info info@audru.ee.

*  Aud r u  Va l lavol i kog u 
12.10.2017 otsusega nr 53 tunnis-
tati osaliselt kehtetuks Audru Val-
lavolikogu 19.08.2004 otsusega 
nr 204 kehtestatud Papsaare küla 
Kullimetsa kinnistu detailpla-
neering (OÜ AB Büroo töö nr 
DET-24067) Meremetsa puurkae-
vu kinnistu (katastriüksuse  tunnus 
15904:003:1382) osas, kuna Mere-
metsa elamualal ajutise lahendusena 
ette nähtud puurkaevu ei kasutata 
enam elamuala teenindamiseks. 

*Korralduste ja otsustega on 
võimalik tutvuda Audru Vallavalit-
suse kantseleis tööaegadel ja Audru 
valla dokumendiregistris www.aud-
ru.ee, info info@audru.ee.

Merle Mõttus
planeeringute spetsialist

Maksuvaba tulu hakkab sõltuma 
inimese aastatulust

Järgmine aasta toob suurele osale 
inimestest kaasa maksuleevenduse, 
kui maksuvaba tulu määr kerkib 500 
euroni. Samas tekib vajadus oma 
aastasel tulul silm peal hoida, et 
vältida tulumaksu juurde tasumist 
2019. aastal.

Alates 2018. aastast jaguneb saa-
dava maksuvabastuse suurus kolme 
peamisesse gruppi. Kui aastane tulu 
on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eu-
rot kuus, siis on võimalik kasutada 
maksimaalset maksuvabastust, mis 
on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot 
kuus.

Kui kuine sissetulek on vahemi-
kus 1200-2100 eurot (aastane tulu 
14 400-25 200 eurot), siis hakkab 
maksuvaba tulu suurus 500 eurost 
vähenema ja mida lähemal see on 
2100 eurole, seda väiksem on mak-
suvaba tulu. Üle 2100 euro (aastas 
üle 25 200 euro) teenides on kogu 
tulu tulumaksuga maksustatav ja 
maksuvaba tulu suurus on 0 eurot.

Maksu- ja tolliameti maksude 
osakonna juhataja Evelyn Liiva-
mägi sõnul tuleb inimestel juba 
enne järgmist aastat mõelda, milli-
sesse tuluvahemikku kuulutakse, et 
selle alusel esitada maksuvaba tulu 
avaldus oma tööandjale või muule 
väljamakse tegijale, näiteks sotsiaal-
kindlustusametile.

„Kui inimene ei ole aasta al-
guses arvestanud mõne täiendava 
tuluga, näiteks korteri väljaüüri-
misest saadud tulu või preemiaga, 
siis võib aasta jooksul arvestatud 
maksuvabastus olla liiga suur ja 
tekitada sellega tulumaksu juurde 
maksmise kohustuse 2019. aasta 
alguses,“ selgitas Liivamägi.

Raskesti etteennustatava tulu 

puhul on mõistlik pigem olla mak-
suvaba tulu arvesse võtmisel taga-
sihoidlikum, et vältida tulumaksu 
juurde maksmist. Enammakstud 
tulumaksu saab 2019. aasta algu-
ses esitatava tuludeklaratsiooniga 
tagasi.

Uuest aastast kaob ära täien-
dav maksuvaba tulu pensionidele 
ja kahjuhüvitistele. Kui pensioni 
saaja ei ole sotsiaalkindlustusame-
tile maksuvaba tulu arvestamiseks 
avaldust esitanud, siis arvestatakse 
tema pensionilt alates 2018. aasta 
jaanuarist automaatselt tulumaks 
esimesest eurost.

Sotsiaalkindlustusameti hüvi-
tiste osakonna juhi Kati Kümniku 
sõnul need inimesed, kes on juba 
esitanud sotsiaalkindlustusametile 
tulumaksuvaba osa arvestamise 
avalduse, uut avaldust esitama ei 
pea. „Alates 1. detsembrist saab 
inimene ka ise eesti.ee portaalist 
järgi vaadata, kas tulumaksuva-
bastuse rakendamiseks avaldus on 
esitanud või mitte. Kui ei ole, siis 
saab avalduse sealsamas kohe ka 
esitada,“ rääkis Kümnik.

E-maksuametisse/e-tolli lisan-
dub veel võimalus jooksvalt näha, 
kui palju on erinevad väljamaksjad 
inimesele tasu maksnud ja maksuva-
ba tulu kasutanud. Kui maksuvaba 
tulu on kasutatud üle piirmäära, 
saab näha ka võimalikku täienda-
vat tulumaksukohustust, mis tekib 
tuludeklaratsiooni esitamisel. 

Seetõttu tasub e-maksuametis/ 
e-tollis oma e-postiaadress ja telefon 
üle vaadata, sest MTA saadab tea-
vitusi, kui maksuvaba tulu hakkab 
enne aasta lõppu täis saama.

Andmed: www.emta.ee
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Ajaratta lood

Mudilased juubeldasid ja mitte ainult
Audru valla Vikerkaare lasteaed juu-
beldas. Ümmarguse sünnipäeva puhul 
esitasime mõned küsimused inimestele, 
kes selle lasteasutusega tihedalt seo-
tud on olnud. Omi mõtteid vahendasid 
meile Siiri Linke, Margit Kuusik, 
Agu Talts, Aili Rehe, Ingrit Eha, Ene 
Peterson, Ene Jaanimägi, Elo Tenu-
saar, Tambet Song, Eliisbet Song, Piia 
Sepp, Kairi Ojakäär ja Evi Vaher. 

Alustame algusest. Kuivõrd utoo-
piline näis teile aastaid tagasi mõte 
Vikerkaare lasteaia ehitusest ja just 
antud kohta?

AT: Täiesti reaalne.
EV: Ei tundunudki nii utoopiline.
KO: Mäletan, et uudis uue lasteaia 

ehitamisest näis alguses uskumatu. 
Et Papsaarde, põllu peale ja täitsa uus 
maja? Mõte oli väga hea. Kuidas kahte 
lasteaeda juhib üks juhataja? Tundus 
ulmelisena, aga aeg näitab, et kõik on 
võimalik.

SL: Meie ei elanud oma perega siis 
veel Audru vallas, aga läbi siin elavate 
sõprade olime kursis uue maja valmimi-
sega ja neile sobis see väga hästi. 

PS: Alguses oli tõesti uskumatu, et 
kas kerkibki meie valda täiesti uus las-
teaed. Tõeks see sai. Tore oli vaadata 
maja ehitamist. Autoga mööda sõites sai 
ikka kerkiva lasteaia poole kiigatud, et 
palju juba valmis on? Sai unistatud, et 
kui vahva oleks selles täiesti uues las-
teaias töötada. Naljatades sai öeldud, 
et tulevane töökoht kerkib. Tõeks seegi 
sai. Lasteaia kallis maja on minu teiseks 
koduks olnud juba 10 aastat. 

MK: Mina ootasin lasteaia valmimist 
väga, sest elan ise Vana-Pärnus ja va-
hemaa koduga vaid kilomeeter. Ja uues 
majas ju uued tuuled! 

EJ: Piirkond oli tohutu tempoga 
arenemas ja vajas kiiremas korras las-
teaeda. Nii, et väga utoopilisena see ei 
tundunudki.

IE: Uudised uuest lasteaiast olid mui-
dugi head. Ootasime seda väga. Meie 
kodu asukohta arvestades oli antud paik 
väga hea ja mugav. 

EP: Päris alguses ei olnud ma prot-
sessi juures, aga kuna olin nende laste-
ga, kes uude lasteaeda kohta ootasid, 
Audru ambulatooriumis asuvas rühmas, 
siis ootasime üheskoos uue maja valmi-
mist ja lootsime, et tuleb lastesõbralik 
maja. 

Mis oleks teie elus teistmoodi ol-
nud, kui seda lasteaeda poleks Pap-
saarde ehitatud?

SL: Meie jaoks tegi valikulangetami-
se väga lihtsaks Papsaare lasteaia füü-
siline pool – suured, avarad rühmaruu-
mid, saal, söögisaal, õueala. Väga raske 
on leida teist sarnast lähiümbrusest. 
Nii,  et kui seda maja poleks ehitatud, 
oleksime olnud meie jaoks keeruliste 
valikute ees.

KO: See oleks teistmoodi, et ma 
poleks saanud osaleda lasteaia loomis-
protsessis, sest ega elus tihti ju tuttuude 

lasteaeda tööle ei satu. 
AT: Kuna elame Papsaares, oleks 

pidanud lapsi linna vedama.
IE: Logistilises mõttes oleks meie elu 

palju keerulisem. Hetkel jääb lasteaed 
koduteele ja pole vaja teha eraldi sõite 
lapse koju toomiseks.

ET: Kui hakkasime oma elu siia kanti 
seadma, siis üks argumentidest oligi see, 

et lasteaed peab olema kodule võimali-
kult lähedal. Arendajatele oli teada, et 
siia tuleb uues lasteaed ning see oli ka 
üks põhjustest siia kolimiseks. Kui seda 
lasteaeda ehitatud ei oleks, siis võib-olla 
me siin ka ei elaks. Lasteaia asukoht on 
parim, see jääb täpselt Pärnusse tööle 
sõites teele ja seetõttu lapsevanematele 
väga mugav lahendus.

EP: Poleks olnud võimalust olla ühe 
lasteaia arenemise ja kasvamise juures 
algusest saadik. Minu elus on tänu las-
teaiale iga päev võimalus kohtuda uute 
mõtete ja ideedega, toredate ja toetavate 
inimestega. 

EJ: Olin eelnevalt seotud hoopis teise 
erialaga ja mõte – vahetada endine amet 
lasteaedniku ameti vastu, keerles peas 
juba mõnda aega. 

Mida lapsed lasteaias teevad ja 
millest unistavad? Millest pajatavad 
koduteel?

SL: Lasteaias on lastel oma päeva-
kava, mis on päris tihe. Usume, et nad 
unistavad, et saaksid rohkem lihtsalt 
mängida ja õues turnida ja ringi joosta. 
Koduteel uurime ise, mida põnevat las-
teaias sel päeval tehti, millised toidud 
olid menüüs, kas päevauni oli hea jms.

MK: Kõige enam soovivad lapsed 
muidugi mängida ja mina omalt poolt 
olen neile palju erinevaid mänge eluks 
kaasa andnud. Mõned neist pärinevad 
ka minu enda lapsepõlvest. Seda, mida 
nad koduteel räägivad, ei oska öelda, 
aga kui hommikuti naerunägusid näen, 
läheb süda soojaks. Ju on siis lasteaias 
hea ja turvaline olla.

EV: Kuna olen muusikaõpetaja, 
siis mängime pille, laulame, tantsime, 
kuulame erinevat muusikat, nii mõni-
gi võtab osa folkloori-mängu ringist 

„Karjalapsed“. Mõni laps on soovinud 
samamoodi mõnda pilli mängida nagu 
õpetaja. Tüdrukud unistavad lauljaks 
saamisest. Lapsevanemate käest olen 
kuulnud, et mõnda laulu laulavad lapsed 
nii teel koju kui ka kodus olles.

KO: Mängivad, õpivad, teevad teat-
rit, suhtlevad teistega. Unistused on 
erinevad – kes tahab tahvelarvutit, kes 

koera, kes kooli minna või et õpetaja 
tuleks temale külla. Mõni laps tahab 
kogu aeg mängida.

PS: Lapsed on lasteaias väikesed pro-
fessorid – vaatlevad ja uurivad, arvuta-
vad ja voolivad, maalivad ja ehitavad, 
loovad sõprussuhteid ja unistavad, kõike 
seda teevad nad mängides, katsetades. 

ET: Laste sõnul unistavad nad las-
teaias igasugustest asjadest. Põhiline, 
millest unistasid mõlemad meie lapsed 
oli see, et saaks juba suureks või saaks 
juba kooli, sest siis ei peaks enam päe-
val magama. Laste enda sõnul lasteaias 
mängitakse erinevate lahedate män-
guasjadega, õpitakse ja saadakse uusi 
sõpru ja magatakse lõunaund. Mõlema 
lapse sõnul oli kõige toredam see, et las-
teaias sai olla korrapidaja. Korrapidaja 
sai alati aidata õpetajal lauda katta ja 
teha muid ettevalmistavaid tegevusi ja 
nad alati ootasid seda päeva. Kodutee 
põhilised teemad keerlesid päevasünd-
muste ümber. Räägiti sellest, kes mida 
toredat tegi või kes kellega rohkem män-
gis. Mänguasjapäevadel räägiti teiste 
laste toredatest mänguasjadest ja paluti 
ema, et ta kõik need mänguasjad meelde 
jätaks, sest siis saab need talvel jõuluva-
nale soovide nimekirja lisada. 

EJ: Lastele on kõige tähtsam mäng ja 
sellega nad siin ka tegelevad. Kui vanem 
küsib lapselt, mida te täna tegite, siis 
kuuleb ta sageli vastust – mängisime. 
Võibki jääda mulje, et õppetegevust ei 
toimugi, kuid seegi käib läbi mängulis-
te tegevuste. Unistada oskavad lapsed 
suurelt: tulevikus  teevad nad palju tööd, 
neil on raha poest kõige ostmiseks, pois-
test saavad enamasti politseinikud.

IE: Laps näitab alati uhkusega päeva 
jooksul tehtud näputöid – plastiliinist 

voolitud seenekesed, paberitükikestest 
kleebitud sügispilt, erinevad joonistused 
jne. Tihti jututeemadeks ka muusika ja 
liikumistunnid. Viimasel ajal meeldib 
lapsele rääkida oma lasteaiakaaslastest.

EP: Lapsed mängivad, laulavad ja 
võimlevad, teevad teatrit ning on valmis 
katsetama ja proovima uusi asju . Unis-
tavad, et saaksid olla koos isa ja emaga, 
et vanematel oleks laste jaoks rohkem 
aega, et isad ei peaks nii kaugele kodust 
tööle minema. Loomulikult paeluvad 
neid ka uued mänguasjad, põnevad 
multifilmid.

AR: Lapsed teevad oma väikeste 
inimeste tegemisi nagu lapsed ikka. 
Unistavad ilusast homsest ja pajatavad, 
kui põnev oli nende tänane päev.

Mis võiks olla Vikerkaare lasteaias 
teist(uut)moodi, kui käes järgmine 
juubel?

SL: Tore oleks, kui selleks ajaks 
oleks rühmas rohkem õpetajaid või nn 
toetajaid, et need lapsed, kes vajavad 
individuaalsemat lähenemist, seda saak-
sid ja sellevõrra oleks rühmaõpetajal 
rohkem aega ja tähelepanu ülejäänutele.

MK: Ei teagi kohe, mida muuta, sest 
ka meil on juba väljakujunenud omad 
traditsioonid ja tavad. Töörõõm ei tohiks 
kaduda ja lapsevanemaid võiks veelgi 
enam lasteaia ellu kaasata.

KO: Lasteaed võiks pakkuda las-
tele seda, mis kodust erineb. Näiteks 
erinevad mänguasjad ja mängud, sest 
kodus on põhirõhk tahvelarvutitel või 
mobiilidel. Kõik peaks olema tasakaa-
lus. Muidugi tuleb ka ajaga kaasas käia 
ja loodan, et meilgi on selleks ajaks di-
givahendid olemas, et õppetöö huvita-
vamaks muuta.

EV: Raske küsimus. Kollektiiv on 
mõnus, kõik tundub laabuvat, lapsi ja-
gub, juhtkond on hea ning mõistev ja 
inimestega arvestav.

AT: Ei oska soovitada, käisin oma 
lastega seal kümme aastat – kõik toimis.

EJ: Eks paistab, mis juba uuest aas-
tast saab. 

PS: Kõik oleks samamoodi. Meid 
ümbritseksid sama toredad, abivalmis 
ja naerusuised inimesed nagu praegu, 
armsad lapsed, toredad ja mõistvad 
lapsevanemad. Puud oleksid kindlasti 
pikemaks kasvanud, endalgi rohkem 
elutarkust kogunenud. Oleks lilli ja 
päikest kindlasti sama palju või roh-
kemgi veel.

ET: Tambeti arvates võiks sünnipäe-
va puhul teha sellise päeva, et lapsed, 
kes on sellest lasteaiast läinud kooli ja 
käivad näiteks 1.-4. klassis, saaksid tulla 
lasteaeda terveks päevaks mängima ja 
viimase lasteaiarühma lapsed läheksid 
kooli ja saaksid terve päeva koolis kaasa 
teha. See oleks Tambeti sõnul nii lahe. 
Eliisbet arvas, et kõik lasteaialapsed 
võiksid sel päeval pidulike riietega 
lasteaeda tulla, igaüks võtaks midagi 
head süüa kaasa ja tehakse terve laste-
aia piknik saalis. Et sel päeval ei oleks 

lasteaias rühmasid, vaid rühmad on va-
bad ja lapsed võivad mööda erinevaid 
rühmasid liikuda nii nagu ise tahavad. 

IE: Ma ei oska midagi välja tuua. 
Lasteaed on kasvanud selle kümne 
aastaga erilise pingutuseta. Iga õppe-
aasta alguses on lisandunud väikesed 
uuendused ja teistmoodi tegemised, mis 
väga hästi vastu on võetud.

EP: Soovin, et lasteaias oleks ikka 
särasilmsed lapsed ja oma tööd armas-
tavad õpetajad. Mõni meesõpetaja võiks 
samuti kõigi silmarõõmuks olla.

AR: Kuna järgmine juubel tuleb 
suurem, siis sünnipäevatort võiks ka 
suurem olla.

Vikerkaarel on seitse värvi. Mil-
line neist domineerib Vikerkaare 
lasteaias?

SL: Kuna kõik lapsed jõuavad viima-
sel, koolieelsel aastal Rohelisse rühma ja 
meil on selle värviga rühmas osalenud 
kaks last ja kahel järgmisel on see ees, 
siis on meie jaoks kõige domineerivam 
roheline värv. 

KO: Kõik värvid koos, sest vikerkaar 
ei saa valida, millist värvi näitab.

EV: Lasteaia värve võiks võrrelda 
loodusliku vikerkaarega, kus kord do-
mineerib üks-kaks värvi ja teine kord 
on kõik värvid erksalt nähtavad.

MK: Kindlasti kollane värv, sest olen 
ise selles rühmaruumis kõige enam töö-
tanud. Kui lasteaed on nagu päike, siis 
lapsed ongi need päikesekiired, kes seda 
head energiat edasi annavad.

AT: Oranž. 
PS: Oranž. Rõõmus, päikeseline, soe. 

Meie maja kõige pisemad saavad stardi 
just oranžist. Minu arvates ongi see värv 
ja need tegemised seal „värvis“ kõige 
olulisemad. Kõige pisematest astumis-
test saavad alguse suuremad, tähtsamad, 
julgemad ja võidukamad sammud.

ET: Tambeti arvates domineerib 
lasteaias kollane värv. Kollane on nagu 
päike ja õpetajad on nagu väikesed päi-
kesed, teevad laste päevad toredaks. 
Eliisbeti sõnul on lasteaias kõiki värve. 
Tema arvates sõltub kõik lastest, iga laps 
on oma värvi.

EJ: Meil on lausa 5 domineerivat 
värvi: punane, kollane, sinine, oranž 
ja roheline –  just sellised rühmad on 
Vikerkaare lasteaias.

IE: Kindlasti kollane –  alati rõõm-
sameelsed, soojad, säravad, toetavad 
kasvatajad. Abivalmis juhtkond. Ilus 
ja hubane maja.

EP: Päevad on erinevad. Ühel päeval 
on üks värv säravam, teisel päeval jälle 
mõni muu värv. Nii, nagu looduses on 
vikerkaared pärast vihma igal korral eri-
ilmelised, nii ka meie päevad lasteaias. 

AR: Meie vikerkaare värvid säravad 
kõik ühtemoodi. Vahel kirkalt ja eredalt, 
vahel soojalt ja sumedalt.

Tänan kõiki vastajaid ja soovime 
Vikerkaare lasteaiale lõputult palju 
õnnelikke põnne!

Sirje Suurevälja

Eesti 100
2. novembril 2017 toimus raamatu 
„Eesti 100. Audru aastad“ tutvusta-
mine Audru vallamaja saalis. Autorid 
Helgi Roots ja Sirje Suurevälja on tä-
nulikud, et nii palju huvilisi oli kokku 
tulnud. Õhkkond saalis oli ootusärev 
ja pidulik. Autorid ütlesid, mis neil raa-
matu kirjutamise kohta öelda oli, kuid 
külastajad kibelesid juba raamatut oma 
silmaga uudistama. Koosviibimisel oli 
mitu meeldejäävat ja ilmselt korduma-
tut hetke – nimelt sõnas momendil juba 
Audru eksvallavanem Siim Suursild, 
et tänukirjad autoritele olid viimased 
dokumendid, mida ta allkirjastas kui 
Audru vallavanem, kohvilaua katnud 
Külli Tarkpea oli kaunistanud tordilõi-
gud selleks ajaks minevikulise Audru 
vapimärgi värvidega.

Autorid tänavad kõiki lugejaid, kes 
hiljem hea sõnaga nende tööd on tun-
nustanud.

Selgituseks pildimaterjali kohta tu-
leb veelkord lisada, et kõik raamatus 
esinevad fotod ei ole kindla aastaga 
piiritletavad. Helgi Roots vabandab 
lk 103 oleva Jäätma Mari foto ebatäp-
se allkirja pärast, õigeks tuleb lugeda: 

Lauluema Jäätma Mari. Lisaks sellele 
on veel paari foto allkirjast trükipaha-
ret mõne sõna ära napsanud. 

Uus näitus
Audru muuseumis on fotonäitus 

Audru vallas asuvate pärandkultuuri 
nimistusse kantud hoonetest.

Kaminasaalis on üles seatud stendid 
nummerdatud fotodega. Huvilistel 

tuleb ära arvata, millise ja kus kohas 
asuva hoonega on tegemist. Vastused 
saab anda muuseumitöötajatele, mille 
põhjal selgitatakse välja paremad kodu-
koha tundjad. Võitjaid autasustatakse. 
Ootame aktiivset näituse külastamist 
ja õigeid vastuseid.

Helgi Roots
Muuseumi juhataja

Muudatused bussiliinides
20.11.2017 hakkavad kehtima muudatu-
sed Lavassaare liinide sõiduplaanides. 
Muudatused puudutavad liini nr 54-3, 
mis ei sõida enam Meremetsa kaudu, 
vaid uutel aegadel Lemmetsa kaudu. 
Teine muudatus puudutab liini nr 54 
liin, mis hommikuti enam  bussijaa-

mast edasi Koidula koolini ega haiglani 
ei sõida. Selleks on olemas nüüd linna-
liin nr 25. Ümberistumised on võima-
likud Tallinna maanteel ja bussijaama 
peatustes. Täpsemaid graafikuid näeb 
Audru veebilehel www.audru.ee. (KH)
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Advendi- ja jõuluaeg 
Audru kirikus

Pühapäeval, 3. detsembril kl. 11 
I Advendi jumalateenistus 
armulauaga
Pühapäeval, 10. detsembril kl. 11 
II Advendi jumalateenistus 
armulauaga
Pühapäeval, 17. detsembril kl. 11 
III Advendi jumalateenistus 
Esmaspäeval, 18. detsembril 
kl.18 Audru Kooli jõulukontsert
Pühapäeval, 24. detsembril kl. 
18 Jõuluõhtu jumalateenistus, laulab Audru Valla Segakoor. Kl. 
17.30-18 mängib kirikutornis pasunakoor „Õnn tuli õuele“.
Esmaspäeval, 25. detsembril kl. 11 I Jõulupüha 
jumalateenistus armulauaga, laulab koguduse naisansambel.
Pühapäeval, 31. detsembril kl. 16 Vana-aastaõhtu 
jumalateenistus armulauaga
Pühapäeval, 31. detsembril kl. 23.30 Vana-aastaõhtu 
vigiilia küünlavalguse ja muusikaga

Tel. 505 9868
Õnnitleme 
vastsündinuid!
KIRIKAL HANS JOHANNES 15.10.2017
PALBERG MARCUS 16.10.2017
BIRK HENRY GREGOR 16.10.2017
LEAS CHRISTELLE MARII 23.10.2017
AROS RUDOLF 25.10.2017
MUNS MIRKO 29.10.2017
KOPPEL LINDA 31.10.2017
JAANOJA JAREK 1.11.2017
AINSAR ISABELLA 6.11.2017

AUDRU KOOL ja Haridusselts SCHOLA 
AUDRUENSIS korraldavad 

LASTEVANEMATE KOOLITUSSARJA
Kuupäev Teemad Koolitajad
K 01.11.2017 Tervislik toitumine Toitumisnõustaja Erik Orgu
K 15.11.2017 Liikumine – tervise alus Füsioterapeut Valdo Järvekülg
K 29.11.2017 Lapsest saab koolilaps Pärnumaa Rajaleidja keskus 

–  Kaire Külaots
K 13.12.2017 Õpioskuste arendamine Pärnu Kuninga tn Põhikool – 

Signe Leht 
K 10.01.2018 Töötamise tulevikutrendid Kutsekoda – Tiia Randma 
K 24.01.2018 1. klassi õpilane koolis Pärnu Õppenõustamiskeskus 

–  Kersti Kesküla 
K 07.02.2018 1. klassi õpilane koolis Audru Kool – Ene Alunurm
K 21.02.2018 Targalt arvutis Audru Kool – Sten Sang
K 07.03.2018 Turvaline koolitee

Audru Kool
Noorsoopolitsei, 
Audru Kooli juhtkond

K 14.03.2018 Eelkooli lõpetamine 
Soovijatele 
majaekskursioon

Õppejuht Kersti Põllu ja direktor 
Peep Eenraid

Kõik koolitused toimuvad õhtul kell 18.00-19.30

Audru noored õppisid 
projekti kirjutama

20. oktoobril sai alguse noor-
teprogramm „Ideest projek-
tini“. Avapauguks oli noor-
tekonverents Audru Koolis, 
kus noored ja edukad oma 
sõnavõttudega kohale tulnud 
kooliealisi sütitasid. Üheks 
konverentsi külaliseks oli 
Audru kooli vilistlane Mar-
ten Merila, kes oma energili-
se etteastega mõtted ärilainele 
viis. Projektihuvilisi oli kokku 
tulnud Audrust ja Jõõprest, 
Tõstamaalt ja Varblast ning 
esindus Koongast ja Lõpelt. 
Peale sõnavõtte ja edukate 
esitlusi istuti väiksematesse 
puntidesse, et paberile saada 
kohalikke noori puudutavad 
murekohad. Tõstamaa selts-
kond leidis, et kodukohas on 
tänavavalgustus kohati puu-
dulik ning puudust tuntakse 
ka ülekäigurajast. Audru ja 
Koonga jõudsid järeldusele, 
et noortele toimub koduval-
las liialt vähe üritusi. Esimene 
samm projekti kirjutamiseks 
oli tehtud – kokkutulnud jõud-

sid murekohtadeni.
Kuna tihti jäävad head 

mõtted lihtsalt pähe uitama, 
siis toimus novembri alguses 
projektikoolitus. Selle kooli-
tuse eesmärk oli konverentsil 
genereeritud ideed projekti 
formaati kirjutada. Kolm 
päeva aktiivset tööd ja ajude 
ragistamist. Tulemuseks pea-
aegu küpsed noorteprojektid. 
Audru noored panid paberile 
Noortemuusika festivali idee. 
Varbla noored leidsid, et kooli-
päevad algavad liiga vara ning 
otsustati hakata töötama ter-
visliku ja puhanud noore pro-
fiili kallal. Tõstamaa seltskond 
pani paberile ülekäiguraja ra-
jamise mõtted. 

Suur rõõm on näha Audrus 
aktiivset noorteseltskonda, kes 
on valmis kooli ja kõige muu 
kõrvalt koduvalla jaoks oma 
ajaga panustama. Noorte käes 
on tulevik.

Katrin Zagorski 
Noorsootöötaja  

Audru Kooli eelkoolist
1. novembril alustas Audru 
Koolis taas kooliks etteval-
mistavate tundide sari. Tun-
nid toimuvad kolmapäeviti 
kell 18.00-19.30 koolituskava 
alusel. Lastele antakse üle-
vaade, kuidas hakkab sügi-
sest õppetöö koolis toimuma. 
Tehakse tutvust eesti keele, 
matemaatika, muusika, käelise 
tegevuse jm. Laste tundidega 
samal ajal pakume lapsevane-
matele loenguid. Teemadeks 

koolilapse tervis, liikumine, 
toitumine, kodu ja lapsevane-
ma valmisolek ja võimalused 
oma last toetada. 

Õppetöö eelkoolis on 
tasuline. Õppetööle regis-
treerumiseks palume täita 
avaldus ning tasuda 16 € 
Haridusselts Schola Au-
dr uensis arveldusarvele 
EE642200221055573497; sel-
gitus: lapse nimi – eelkool.

Kohtumiseni Audru Koolis!

MTÜ Audru Spordiselts õnnitleb
alati nooruslikke, staažikaid ja 

aktiivseid treenereid juubelite puhul!

Kergejõustikutreener 
Mati Puust 70

60
Sangpommitreener 
Valdi Killing

Palju õnne!




