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Kultuurikeskuse  
rekonstrueerimistööd  

lõpusirgel
Eelmise aasta lõpus sai Audru Kultuurikeskus viidud üle 
maaküttele ning varasemaga võrreldes on eakas maja soe 
ning ringides osalemine seetõttu oluliselt mugavam. Sa-
muti on osaliselt viidud lõpule siseviimistlus. Uued ruumid 
sai Audru avatud noortekeskus, mille jaoks ehitati ümber 
kunagine kinosaali osa. 2018. aasta alguses jätkuvad tööd 
kultuurikeskuse suure saali siseviimistluse ja valgustuse 
uuendamisega. Remonditud ja uuenenud maja tuleb täi-
stuuridel inimeste käsutusse uuesti alates märtsikuust. 
Sinnamaani tegutsevad ringid osavallamaja saalis, spor-
dihoones jne. (KH)

Audru Kooli ristmikku asuti 
ümber projekteerima

Pikemat aega probleemseks kohaks olnud Audru Kooli 
juures asuvat ristmikku on asunud maanteeamet ümber 
projekteerima, et leida võimalikult parim ja turvalisim la-
hendus koolilastele ja nende vanematele kooli ümbruses 
liiklemiseks. Ümber projekteeritakse Audru Kooli, Lihula 
maantee ja Jõõpre poole viiva tee ristmik, et muuta liiklus 
kooli ümbruses võimalikult ohutuks. Lõplik lahendus on 
väljatöötamisel ning lahendust otsitakse koos projekteeri-
jate, osavallakeskuse, politsei ja maanteeametiga. Tööde 
teostamise aega ja lõplikku lahendust pole võimalik veel 
prognoosida, kuid osavallakeskuse juhi Priit Annuse sõnul 
saab ristmik kooli vahetus läheduses lisaks muutunud liik-
luskorraldusele ka täielikult valgustatud. (KH)

Jõulukonkursi „Jõuluvalgus 2017“ 
võitjad

Kuulutasime aasta lõpus juba kolman-
dat korda välja jõuluteemalise konkur-
si, millest sai osa võtta iga Audru valla 
elanik. Jõulukonkursi „Jõuluvalgus 
2017“ eesmärk oli hinnata tublisid ko-
danikke, kes kaunistavad oma kodusid 
talvisel ajal, tekitades nii ka lumevaesel 
jõuluajal mõnusat jõulumeeleolu endale 

kui ka teistele.
„Jõuluvalgus 2017“ võitjad indivi-

duaalelamu kategoorias on Ruth ja 
Avo Juss (Lõvi tee 3, Papsaare küla). 
Palju õnne! Auhind antakse üle Eesti 
Vabariigi aastapäeva aktusel.

Kortermaja kategoorias seekord 
auhinda välja ei antud. (KH)

Eakate jõulupidu Lavassaare rahvamajas
Detsembrikuu kuuendal päeval kogu-
nes Lavassaare rahvamajja rohkem kui 
200 väärikat prouat ja härrat. Lisaks 
30 Jõõpre Kooli õpilast. Toimus tradit-
siooniline Eakate jõulupidu. Peo kor-
raldasid Lavassaare Külaselts ja Audru 
Vallavalitsus. Pärast abilinnapea Siim 
Suursilla tervitust tulid lavale Jõõpre 
Kooli õpilased. Õpetaja Helle Kirsi 
juhendamisel esitasid kõik 7. klassi 
õpilased väga südamlikult Jaan Oksa 
kirjutatud luuletustest koostatud kava 
„Hingede aeg“. Eriti südamesse läksid 

7. klassi õpilase Ethel Pilli viiulilood. 
Õpetaja Grünet Trumsi laululapsed 
esitasid mitu jõululaulu, lisaks ka ühe 
plokkflöödi loo. Õpetaja Anu Kurm 
oli platsil II-III klasside rahvatantsu-
rühmaga. Nende kaunite rahvariietega 
tantsijate hoogsad tantsurütmid tekita-
sid peolistele tõelist rõõmu. 

Õpilaste esinemise järel serveerisid 
kooli õpilased peokülalistele jõuluprae. 

Pärast lõunasööki astus lavale va-
nameister Voldemar Kuslap, kelle esi-
nemist tervitati suure aplausiga. Päeva 

viimases osas esines Lavassaare Trio. 
Ansambli saatel tantsisid peolised kuni 
autobusside tagasisõiduni.

Suur tänu Jekaterina Põldots, Hel-
le Kirsi, Grünet Trumsi, Anu Kurm, 
Merle Lillak, Siim Suursild, Ado Kir-
si, Jõõpre Kooli kokad Merle Ainsaar, 
Valli Lõugas, Lavassaare lasteaia kokk 
Urve Tõrva, Lavassaare Külaseltsi liik-
med ja kõik lahked peost osavõtjad ilu-
sa sündmuse toimumise eest.

Peep Tarre Aasta üllataja kultuuriauhind tuli 
Audrusse

Pärnumaa Omavalitsuste Liit tunnus-
tab juba alates 2011. aastast Pärnumaa 
kultuuriinimesi. Tunnustusi jagatakse 
6-s kategoorias. 2017. aastal pälvis Aas-

ta üllatajana tunnustuse Armastuse 
ausamba loomine Valgeranda Mati 
Sutt´i eestvedamisel. (KH)

Armastuse ausammas Valgerannas, foto autor Rein Holtsmann

Nimi Ametikoht Teeninduspiirkond peale Audru Telefon e-post

Priit Annus Osavallakeskuse 
juhataja

4 472 295 priit.annus@parnu.ee

Maigi Reepalu Infospetsialist-
registripidaja

4 472 784 maigi.reepalu@parnu.ee

Karene Lainela Sotsiaalkonsultant  Audru osavald, v.a Kabriste, Lindi, 
Marksa ja Liu külad, keda teenindab 
Tõstamaa osavallakeskus.

4 472 785 karene.lainela@parnu.ee

Sirje Järvet Lastekaitsespetsialist 4 472 782 sirje.jarvet@parnu.ee

Katrin Zagorski Noorsootöötaja 53 267 170 katrin.zagorski@parnu.ee

Merle Mõttus Planeeringute 
spetsialist 

(Tõstamaa - vastuvõtt Audrus) 4 472 787 merle.mottus@parnu.ee

Mairi Õismets Ehitusspetsialist  (Tõstamaa - vastuvõtt täpsustamisel) 4 472 787 mairi.oismets@parnu.ee

Liivia Äke Maa spetsialist  (Tõstamaa - vastuvõtt kokkuleppel) 4 472 789 liivia.ake@parnu.ee

Piret Mäestu Keskkonna ja heakorra 
spetsialist

54 502 523 piret.maestu@parnu.ee

Ülle Kaljumäe Juhtivraamatupidaja 4 472 780 ulle.kaljumae@parnu.ee

Lembit Alliksaar Metsanduse spetsialist Vastuvõtt Keskkonnaametis 5 107 985 lembit.alliksaar@keskkonnaamet.ee

Osavallakeskuse teenused jaanuar 2018
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Muutused seoses sotsiaalteenustega
Seoses uue kohaliku omavalitsus-
üksuse Pärnu linn moodustamisega, 
on muutunud alates 01.01.2018 Audru 
osavalla sotsiaalkonsultandi teenin-
duspiirkond.

Audru osavalla hoolekandekonto-
ri sotsiaalkonsultant Karene Laine-
la teenindab järgmiste piirkondade 
elanikke: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, 
Jõõpre, Kihlepa, Kõima, Kärbu, 
Lemmetsa, Liiva, Malda, Oara, 
Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Rida-
lepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soom-
ra, Tuuraste ja Valgeranna külad, 
Lavassaare alev ning Audru alevik.

Kabriste, Lindi, Liu ja Marksa 
piirkondade elanikke teenindab Tõs-
tamaa osavalla hoolekandekontori 
sotsiaalkonsultant Tiiu Saar.

Audru osavalla sotsiaalkonsultandi 
vastuvõtt Lavassaare alevis aadres-
sil Võidu 1: 

18.01.2018 kell 9.00-12.00
15.02.2018 kell 9.00-12.00
Tõstamaa osavalla sotsiaalkonsul-

tandi vastuvõtt Lindi külas, Lindi 
Lasteaed-Algkoolis: 

22.01.2018 kell 13.00-16.00
06.02.2018 kell 9.00-12.00
20.02.2018 kell 14.00-16.00.
Muudel aegadel toimub Audru 

osavalla sotsiaalkonsultandi vastuvõtt 
Audru osavallakeskuses ja Tõstamaa 
osavalla sotsiaalkonsultandi vastuvõtt 
Tõstamaa osavallakeskuses.

Audru osavallakeskus: Pärna 
allee 7, Audru alevik lahtiolekuajad:

E-K: 8.00-16.30

N: 8.00-18.00
R: 8.00-15.00
Lõuna 12.00-12.30
Sotsiaalkonsultant Karene Lai-

nela, e-post: karene.lainela@parnu.
ee, tel 447 2785,53446718. 

Lastekaitsespetsialist Sirje Jär-
vet, e-post: sirje.jarvet@parnu.ee, tel 
447 2782, 5249564.

Tõstamaa osavallakeskus: Sada-
ma tee 2, Tõstamaa lahtiolekuajad:

E-N: 8.00-17.00
R: 8.00-16.00
Lõuna 12.00-13.00
Sotsiaalkonsultant Tiiu Saar, e-

post: tiiu.saar@parnu.ee, tel 449 6256.
Järgnevate kuude vastuvõtu infot 

saab osavalla sotsiaalkonsultantidelt.
Karene Lainela

Muudatused sünnitoetuse maksmisel  
alates 1. jaanuarist 2018

1. jaanuaril 2018 hakkas kehtima uus 
sünnitoetuse kord, mis reguleerib 
2018. aastal ja hiljem sündivatele las-
tele toetuse maksmist ühinenud oma-
valitsuse territooriumil. 2017. aastal 
ja varem sündinud lastele makstakse 
sünnitoetust enne ühinemist kehtesta-
tud kordades sätestatud tingimustel, 
Audru osavallas endise Audru valla 
sünnitoetuse maksmise korra järgi.

Sünnitoetus 2018. aastal ja hiljem 
sündivatele Pärnu linna lastele:

Sünnitoetuse saamise õigus on lap-
sevanemal, lapsendajal, eestkostjal 
või hoolduspere vanemal, kui varem 
ei ole sama lapse kohta sünnitoetust 
makstud.

Sünnitoetust makstakse ühele lap-
se vanemale (jt õigustatud isikutele), 
kelle rahvastikuregistrisse kantud elu-
koht on Pärnu linn (Pärnu linn kui 
omavalitsus).

Laps peab elama toetuse taotlejaga 
ühel aadressil, välja arvatud juhul, kui 
toetust taotleb hoolduspere vanem.

Sünnitoetuse suurus on 500 eurot 
lapse kohta.

Toetus makstakse välja kolmes 
osas.

Toetuse esimese osa saamiseks 
esitab lapse seaduslik esindaja lin-
navalitsusele taotluse, 

2. ja 3. osa saamiseks täiendavat 
taotlust esitama ei pea.

NB! Andmete muutumisel (nt pan-
gakonto number vms), tuleb toetuse 
taotlejal teha ise parandused/muu-
datused samas infosüsteemis, kus 
toetusetaotlus on esitatud.

1. osa, 300 eurot:
- makstakse pärast lapse sündi 

tingimusel, et toetuse taotleja on 
rahvastikuregistri andmetel Pärnu 
linna elanik lapse sünniaasta 1. jaa-
nuari seisuga ja laps on Pärnu linna 
elanik sünnist alates; (NB! taotleja 
elukohaks rahvastikuregistris peab 
olema Pärnu linn ka lapse sünni ja 
toetuse väljamaksmise ajal);

- esimene osa kantakse taotleja 
taotluses näidatud pangakontole 10 
tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

2. osa, 100 eurot:
- makstakse lapse aastaseks saa-

misel tingimusel, et laps ja toetuse 
taotleja on rahvastikuregistri andme-
tel Pärnu linna elanikud lapse aasta-
seks saamise aasta 1. jaanuari seisuga; 
(NB! taotleja elukohaks rahvastiku-
registris peab olema Pärnu linn ka 
lapse 1-aastaseks saamise ja toetuse 
väljamaksmise ajal);

- toetus kantakse taotleja näidatud 
pangakontole lapse aastaseks saami-
sest 1 kuu jooksul.

3. osa, 100 eurot:
- makstakse lapse 2-aastaseks 

saamisel tingimusel, et laps ja toe-
tuse taotleja on rahvastikuregistri 
andmetel Pärnu linna elanikud lapse 
2-aastaseks saamise aasta 1. jaanua-
ri seisuga. (NB! taotleja elukohaks 
rahvastikuregistris peab olema Pärnu 
linn ka lapse 2-aastaseks saamise ja 
toetuse väljamaksmise ajal);

- toetus kantakse taotleja näidatud 
pangakontole lapse kahe-aastaseks 
saamisest 1 kuu jooksul. (Andmed: 
Pärnu Linnavalitsus)

Planeeringu teade
Pärnu linna Audru osavald teavitab 
Audru aleviku Tõstamaa mnt 8 de-
tailplaneeringu avalikust väljapane-
kust. Pärnu Linnavalitsuse 18.12.2017 
korraldusega nr 87 vastu võetud Audru 
aleviku Tõstamaa mnt 8 kinnistu de-
tailplaneeringu (suurusega 1,29 ha, ka-
tastriüksuse tunnus on 15904:003:0634) 
eesmärk on muuta hoonestatud elamu-
maa sihtotstarve kuni 45% ulatuses 
tootmismaaks, olemasoleva kasvuhoo-
ne kasutusotstarve soovitakse määrata 
tootmishooneks ja ehitada juurde üks 
kasvuhoone. Mõlemas kasvuhoones on 
kavandatud taimede kasvatus. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek 

toimub 16. jaanuarist 2018 kuni 30. 
jaanuarini 2018 Audru osavalla vee-
bilehel www.audru.ee ja Audru osaval-
lakeskuses tuba 8 tööaegadel. Avaliku 
väljapaneku jooksul on igal isikul õi-
gus avaldada detailplaneeringu kohta 
arvamust. 

Avaliku väljapaneku tulemuste ava-
lik arutelu toimub 30.01.2018 kl 15 
Audru osavallakeskuses. Täiendav info 
tel 447 2787. Arvamused esitada e-posti 
aadressil info@audru.ee või aadressil: 
Audru osavallakeskus, Pärna allee 7, 
Audru alevik 88301.

Merle Mõttus
planeeringute spetsialist

Audru hambaravikabinetis on võimalik 
kasutada hambaravi- ja proteesihüvitist
Alates 1. jaanuarist on Audru hambara-
vikabinetis (haigekassa lepingupartner 
Tammsaare hambakliinik OÜ) võimalik 
kasutada täiskasvanute hambaravihü-
vitist ning ka proteesihüvitist. Alates 
1. jaanuarist 2018 hüvitab Eesti Hai-
gekassa täiskasvanutele hambaravi 40 
eurot aastas (patsiendi omaosalus 50%). 
Eakatele, rasedatele, alla üheaastaste 
laste emadele ja teistele juba hüvitist 
saavatele inimestele suurenes hamba-

ravihüvitis kuni 85 euroni aastas (pat-
siendi omaosalus 15%). Proteesihüvitise 
summa on kolme aasta peale 260 eurot 
ning kehtib kõigile osalise või puudu-
va töövõimega inimestele, vanadus- ja 
töövõimetuspensionäridele ning üle 
63-aastastele ravikindlustatud eakatele.

Audru hambaravikabinet, on ava-
tud teisipäeval 14-19, reedel 9-13.

Info ja registreerimine telefonil 
446 4444, 5300 6434.

Proteesiarveid saab esitada 31. jaanuarini 
2017. aasta proteesiarveid saab hai-
gekassale esitada kuni 31. jaanuarini. 
Hiljem esitatud arved enam tasumi-
sele ei kuulu. 

„Palun vaadake üle enda arved ja 
küsige ka oma lähedastelt, kas 2017. 
aasta proteesiarved on haigekassale 
esitatud,“ sõnas haigekassa esmata-
sandi talituse juht Külli Friedemann. 

Hüvitise taotluse vormi saab hai-
gekassa klienditeenindustest ja ko-
dulehelt. Allkirjastatud taotluse ja 
proteesitööde arve saab esitada kolmel 
viisil: haigekassa klienditeenindustes, 
saata posti teel Lastekodu 48, Tallinn 
või meilitsi info@haigekassa.ee.

Alates 1. jaanuarist 2018 saab 
proteeside hüvitist kasutada ainult 
haigekassaga lepingu sõlminud 
hambaarstide juures ning soodustu-
se summa arvestatakse maha kohe 
maksmise hetkel. Tagantjärele ei saa 
enam tšekke esitada.

„Ükski kehtiv hüvitise summa või 
jääk ei lähe inimese jaoks kaduma. 
Kui inimesel oli 2017. aasta lõpus pro-
teeside hüvitist alles 120 eurot, saab 
ta seda alanud aastal ikka kasutada, 
lihtsalt haigekassa lepingupartnerite 
juures,“ selgitas Friedemann. 

Proteeside hüvitist pakkuvad ham-
baarstid leiab haigekassa kaardiraken-

duselt aadressil www.haigekassa.ee/
hambaravi.

Proteeside hüvitis on kolmeks 
aastaks 260 eurot. Hüvitist on õigus 
saada ravikindlustatud töövõimetus-
pensionäridel, vanaduspensionäridel, 
osalise või puuduva töövõimega ini-
mestel ning üle 63-aastastel ravikind-
lustatud eakatel.

Lisainfo:
Katrin Romanenkov

Tervishoiu- ja kommunikatsioo-
niosakonna juht

Tel: 6 208 439 
Katrin.Romanenkov@haigekassa.ee

Osavallakogu esimesel koosolekul valiti 
esimees ja aseesimees

Valimiskomisjon kinnitas Audru, Pai-
kuse ja Tõstamaa osavallakogu liikmete 
nimekirjad, kohalike elanike esindusor-
gan kogunes esimest korda  teisipäeval, 
16.jaanuaril. Esimesel koosolekul valiti 
kaheksa häälega osavallakogu esime-
heks Jaanus Põldmaa ja aseesimeheks 
Mati Sutt viie häälega. Osavallakogu 15 
liikmest osales koosolekul 13.

Nii Põldmaa kui Sutt kandideerisid 
valimistel Isamaa ja Res Publica Liidu 
nimekirjas. Osavallakogudesse kuulu-
vad osavalla territooriumilt Pärnu lin-
navolikokku valitud rahvaesindajad ja 
häälte arvult järgnevad isikud. Neist 
kuus on Pärnu linnavolikokku valitud 
või nende asendusliikmed.

Siim Suursild ja Peep Tarre töötavad 
linnavalitsuses ega saa osavallakogus 
olla, Karmo Näkk loobus osavallakogu, 

Priit Annus linnavolikogu liikme 
kohast. (KH)

Audru osavallakogu liikmed
1. Mati Sutt
2. Jaanus Põldmaa
3. Eino Ojandu
4. Kai Oraste
5. Merle Lillak
6. Ülle Runnel
7. Ado Kirsi
8. Toomas Aaviste
9. Marge Tuul
10. Maia Penu
11. Viktor Iljin
12. Rita Kurgu
13. Jekaterina Kuru
14. Toomas Rehe
15. Sirje Suurevälja

Osavallakeskuse juhina 
alustas tööd Priit Annus 

Audru osavalla keskuse roll on avalike teenuste osu-
tamine elanikele ning osavallakeskuse haldamine. 
Osavallakeskus on Pärnu linnavalitsuse kui ameti-
asutuse struktuuriüksus ning selle tööd juhib alates 
01.01.2018 osavallakeskuse juhatajana Priit Annus. 

Priit Annus on töötanud Audru Vallavalitsuses 
1999–2011 keskkonna-ja maanõunikuna ning 2011–
2017 abivallavanemana (KH)

Noorte Tugila programm on aidanud paljusid Audru noori
Noorte Tugila programmi kolme-
aastane tegevuskava lõppeb 2018. 
aastaga, kuid senine töö ja juhtumi-
te analüüs näitab, et vajadus prog-
rammi jätkumiseks ja pakutavate 
teenuste järele on väga suur.

Noorte Tugila programmijuht Hei-
di Paabort tunnistab, et üle kahe aasta 
tagasi käivitunud programmi tee viib 
neid üha raskemate juhtumite poole, 
mistõttu ei tohiks 2018. aasta noorte 
sellisel kujul toetamisel viimaseks 
jääda. Noori, kes vajavad tuge, on 
Eestis selleks liiga palju. „Arutelu-
de keskmes on see, et kuidas edasi 
minna nii, et see teenus järjest enam 
kohalikul tasandil noorsootöös juur-
duks ja muudaks erinevate osapoolte 
praktikaid“ rõhutab Heidi.

Tugilani jõuavad üha keerulise-
mad juhtumid

Kui 2015. aasta sügisel oli peamine 
eesmärk toetada 15-26-aastaste noor-
te, kes ei tööta ega õpi, naasmist ühis-
konnaellu, st tööturule või uuesti hari-
dusteed jätkama, siis tegelikkuses on 
pea iga noore loo taga sügavam lugu.

„Võrgustikutöös ja juhtumitöös on 
noorsootööspetsialistid osanud jõu-

da väga keeruliste või peidus olnud 
probleemide ja olukordade juurde,“ 
kiidab Heidi Paabort Noorte Tugila 
spetsialiste. Noor võib olla ammu 
täiskasvanud, nt 25-26-aastane, aga 
see ei tähenda, et tema probleemid on 
lihtsamad kui 15-19-aastastel, kes on 
alles kooliealised.

Kui noor on aktiivsest elust ee-
male jäänud vaid hirmust eksamite 
või tööga hakkama saamise ees, võib 
noore probleem leida Noorte Tugila 
spetsialisti abil väga kiiresti lahendu-
se. Viimase aasta jooksul on Tugila 
spetsialistid kohanud aga üha rohkem 
noori, kelle probleemide lahendamine 
vajab pikaajalist nõustamist ja profes-
sionaalset tuge, seega on Tugila jaoks 
väga tähtis võrgustiku ja heade part-
nerite olemasolu.

Noorte Tugila teenuse kvalitee-
dijuht Kerli Kõiv lisab, et üha enam 
tuleb ette olukordi, kus ei piisa enam 
ainult noorsootöö võimalustest, 
vaid kindlaks par tneriks peab 
olema ka psühholoog, terapeut, 
kriminaalhooldaja jne. Tihedat 
koostööd teevad Tugila spetsialistid 
ka omavalitsuste, koolide, ettevõte-

te, Töötukassa, Rajaleidja ja teiste-
ga. “See ongi Noorte Tugila edu võti 
kuna näeb noort kui tervikut ja pöö-
rab tähelepanu noore elu erinevatele 
mõjufaktoritele. Oluline on kohali-
kul tasandil toimiv spetsialistidest 
koosnev võrgustik, kellel on tagatud 
valmisolek olenemata esimese kon-
takti asukohale suunata noor sobiva 
teenuse juurde,” lisab Kerli.

31. detsembri seisuga on prog-
rammis osalenud kokku 4300 noort. 
Noorte Tugila programm on aidanud 
alates 2015. aasta novembrist muuta 
elu tuhandetel 15-26aastastel noortel, 
kes ei tööta ega õpi ning kes on va-
janud tuge ühiskonnaellu naasmisel.

Täiendav info
Noortekeskuste Noorte Tugila 

programmi tegevuste elluviimist ra-
hastatakse haridus- ja teadusminist-
ri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö 
Keskuse poolt elluviidava ESF kaas-
rahastatud programmi „Tõrjutusriskis 
noorte kaasamine ja noorte tööhõi-
vevalmiduse parandamine“ raames.

Helena Randlaht
tugila@sauga.ee
+372 5691 8008
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Ajaratta lood

Audru tantsutreener tõi USA-st koju kaks võitu
Hiljuti võttis JJ-Street Tantsukooli Audru treener Jessica 
Lainde koos oma treeneri Kätriin Kübara ja Pärnu treeneri 
Kerli Kiileriga ette reisi New York’i, kust saabuti koju tagasi 
kahe võidutiitli ning ühe uue House of Ninja liikmega. 

New York’i tantsuvõistlusel Vogue Knights saavutas 
Jessica Lainde esikoha Womens Performance kategoorias 
ning Kätriin Kübar Runway kategoorias. Võistluse üldar-
vestuses, kus võeti arvesse kõik stiilid, saavutas Jessica teise 
koha. Suurepärased tulemused täitsid ka tema kauaoodatud 
unistuse – saada House of Ninja liikmeks.

„Ma läksin New Yorki eesmärgiga, et saada Ninjaks. Olen 
selle jaoks tööd teinud juba mitmeid aastaid ja teadsin, et 
nüüd on minu võimalus. Kindlasti ootasin ka kõiki trenne 
ja arengut, mis toimub reisi järel. Saavutasin oma põhiees-
märgi, seega saan reisiga väga rahule jääda,” ütles Jessica. 

Kätriin Kübara jaoks oli käesolev reis teine kord külastada 
New York’i. „Sel korral ma soovisin, et Kerli ja Jessica 
näeksid ja kogeksid maailma, kust sai alguse tänavatants. 
Kuna vogue tantsustiili koduks on NYC, siis linna valimine 
ei olnud keeruline. Tõime võistluselt koju kaks võitu ning 
need tulemused viisid Eesti vogue’i maailmakaardile. See 
andis kindlustunde, et tegutseme õigesti ning tantsutase on 
väga hea. Ühtlasi tõi võit Jessicale House of Ninja tiitli,” 
rääkis Kätriin.

Jessica sõnul ei olnud tal võistluste eel närvi, sest ta os-
kab seda hästi kontrollida. Kohale jõudes tuli tal küll närv 
sisse, kuid ta suutis selle hästi enda kasuks pöörata. „Aga 
kui ma kuulsin tulemustest, olin sõnatu. Alguses ei jõudnud 
see kohale ning läks natuke aega, enne kui sain aru, et oma 
esimesel Vogue Knights’il saavutasin üldarvestusel 2. koha. 
Olin enda üle uhke ja teadsin, et ehk on tänu sellele võimalik 
täita minu unistus Ninjaks saamisel.” 

Kui küsida Jessica käest, kuidas treenida, et saavutada 
tulemusi, siis soovitab ta olla sihikindel, kuid mitte liiga 
palju mõelda. „Trenni tegemine on ilmselgelt vajalik, tuleb 
mõelda, millele peaks täpsemalt keskenduma ja millega 
tööd teha, et saavutada soovitud tulemus. Samas ei tasuks 
minu arvates aga ennast ka sellega liiga närvi ajada, tuleks 
tegutseda mõistuse piires, sest kui lõpus liiga suured ootu-
sed endale sead ja neid ei saavuta, siis teeb see sind ennast 
õnnetuks. Mida rohkem võistlemas käid seda rohkem aren-
dad iseennast. Soovitan ka teistele enda tantsuvõistlused 
alati üles filmida, et hiljem saaks analüüsida seda, mida 

muutma peaks. “
Kätriin Kübara sõnul on läbilöömise võtmesõnadeks 

järjepidevus, tahe ja töökus. „See on kuldreegel kõikidele 
elu valdkondadele, mis kehtib nii töös, eraelus kui ka spordis. 
Samm-sammu haaval oleme kasvanud ning täna on Jessica 
minu üks esimestest õpilastest ning tööd on tehtud 7 aastat 
ilma pikemate pausideta ja emotsioonideta. Muidugi ei saa 
mainimata jätta ka koostööd treeneri ja õpilase vahel. Kui 
õpilane usaldab oma treenerit, siis on võimalik üheskoos 
saavutada imesid.”

Jessica sõnul on ta kirjeldamatult tänulik oma treeneritele 
Kätriin Kübarale ja Joel Juhtile, kes on temasse uskunud ja 
aidanud kaasa esimese unistuse täitumisele. Jessica ütleb, 
et oma järgmise eesmärgi on ta juba paika pannud ning 
uue reisisihtkoha välja valinud. Ta soovib arendada ennast 
rahvusvaheliselt edasi, et nautida uusi saavutusi ja olla 
eeskujuks järgijatele. Sealjuures on oluline panna rõhku 
ka teistele stiilidele, et muuta kogu enda tants mitmekesi-
semaks ja huvitavamaks. Veelgi enam on Jessica põnevil 
uute treeningutega Audrus, kus soovib anda nii hip-hop kui 
vogue tantsustiilis edasi kõiki õpitud teadmisi, et kohalikul 
tasandil talente juurde luua. Jessica treeningutega saab 
liituda teisipäeviti ja neljapäeviti Audru Kultuurikes-
kuses, kusjuures jaanuarikuus on treeningud kõikidele 
uutele liitujatele tasuta.

Lenel Karu
JJ-Street Compay

Rännak läbi 100-aastase Eesti
Ood „Päikesele“ (katked)
Mihkel Veske (184 –1890)

Päike, küll tunned sa Eesti lugu,
nägid küll vanade vaba sugu!
Nägid küll eestlaste endist võitlust,
mõõkade, odade möllust, heitlust;
nägid, kui lahingus Lembitu langes, 
kuidas seal surnute kehad hanges.

Näed ju uuesti elu algust;
näed, et rahvas ihkab valgust,
raiub ja kaevab ja künnab vahvast’…
Päike, oh õnnista eesti rahvast!
Kaob kord eestlaste keele kõla – 
ära siis sinagi tõuse ja ela!

Nii lootusrikkalt kirjutas Mihkel Veske 
juba aastakümneid enne Eesti iseseis-
vumist. Vabadus, oma riik, oma keel… 
Need olid sihid, mille poole on püüel-
dud kogu meie ajaloo vältel. Kuidas 
siiski sellel väikesel rahvakillul, suurte 
ja vägevate naabrite keskel, on õnnes-
tunud oma eesmärgid saavutada, seda 
on sünnis meenutada meie kodumaa 
100-ndal sünnipäeva-aastal. 

Alustada tuleks veidi varem, aas-
tast 1917, mil kogu maailmas valitses 
keeruline ja ohtlik poliitilis-majandus-
lik olukord, kuna kestis veel Esimene 
maailmasõda (1914-1918). Ka Eesti 
suur idanaaber Venemaa oli sattunud 
suurtesse raskustesse, mille põhjustasid 
sõjapingutused ja rahva rahulolematus. 
1917. aasta revolutsioon puhkes spon-

taanselt. Kui sõjavägi rahva poole üle 
läks, pidi tsaar troonist loobuma. Koos 
teiste Venemaa võimu alla kuuluvate 
vähemusrahvustega püüdsid ka eest-
lased kasutada soodsat võimalust ja 
saavutada iseseisvus. Eestis moodus-
tati rahva poolt valitud Maapäev, kes 
28.veebruaril 1917 kuulutas end kõrge-
maks võimuks Eestis. Keerulises olu-
korras oleval Vene Ajutisel Valitsusel 
tuli sellega nõustuda. Kindral Johan 
Laidoneri juhtimisel loodi Eesti diviis, 
kuhu koondati Vene vägedes sõdinud 
eestlastest sõjaväelased, kes hiljem 
moodustasid Eesti sõjaväe tuumiku. 

Kasutades Vene sõjaväelaste abi, 
võtsid enamlased Eestis siiski varsti 
võimu üle, arreteerides Eesti juhti-
vaid tegelasi. Maapäeva vanemate 
kogu moodustas Päästekomitee, kuhu 
kuulusid Konstantin Päts, Konstantin 
Konik ja Jüri Vilms. Kuid juba lähenes 
teine vaenlane lõunast – baltisakslased 
üritasid saada Baltimaade kubermange 
Saksamaa ülemvõimu alla, soovides 
luua Balti hertsogiriigi. Teatavasti oli 
seal üheks võtmeisikuks tollane Audru 
mõisa omanik Pilar von Pilchau.

Maapäev võttis riski ja otsustas 
kahe vaenlase vahel välja kuulutada 
iseseisva Eesti Vabariigi. 19.veebruar 
1918 kogunes Päästekomitee salajase-
le koosolekule, kus koostati Eesti ise-
seisvusmanifesti tekst. Manifest loeti 
rahvale kõigepealt ette 23.veebruaril 
1918 Pärnu Endla teatri rõdult, Tallin-

nas loeti tekst ette 24.veebruaril 1918. 
Eesti Vabariik oli sündinud.

Peale Bresti rahulepinguga lõppe-
nud Esimest Maailmasõda hakkasid 
taganevate sakslaste kannul Eestisse 
tungima punaste väeosad. Noore Eesti 
Vabariigi olukord oli halb ajal, mil tuli 
alles hakata üles ehitama oma riiki. Sõ-
javägi oli nõrga väljaõppega ja puudu-
likult varustatud, kuigi relva-abi saadi 
nii Inglismaalt kui ka Soomest. Puhkes 
Vabadussõda, kus tuli võidelda kahe 
vaenlase vastu, kuid sellest sõjast võttis 
osa kogu rahvas – õpetajad, õpilased, 
talumehed, töölised jt. Sakslastega 
peeti otsustav Võnnu (Cesise) lahing 
24.juunil 1919. aastal, mille eestlased 
võitsid. Kui eestlased olid võitnud ka 
mitu otsustavat lahingut punaste vas-
tu, sõlmiti 1920. aasta veebruaris rahu 
Eesti ja Venemaa vahel. 

Eesti Vabadussõda oli kestnud 13 
kuud, eestlased olid kaotanud surnu-
tena üle 2 tuhande mehe, ligi 14 tuhat 
meest oli saanud haavata. Eesti Vaba-
riik sündis soodsas poliitilis-sõjalises 
olukorras rahva kiire otsustusvõime ja 
sihikindluse tõttu. Saavutati eesmärk, 
millest mõni aasta tagasi ei juletud veel 
unistadagi. 

Materjalid Audru Muuseumist ja 
Arvo Mägi raamatust „Eesti Rahva 
Ajaraamat“ Stockholm 1979.

Helgi Roots
Audru Muuseumi juhataja

Jõõpre Jõmmud jõuluvana juures
Jõõpre lasteaia Jõmmude jõuluaeg oli 
sel aastal veidi teistmoodi. Esmaspäeva 
õhtul toimus lasteaia õues terrassil väi-
ke jõulutervitus lastevanematele. Järg-
misel päeval sõitsime jõuluvanale külla 
Korstna tallu. Jõuluvana võttis meid 
vastu kellahelinaga ja tutvustas oma 
kodu. Saime sõita hobusega, küpsetada 
piparkooke ja meisterdada. Lõpetuseks 
laulsime ja tantsisime jõuluvanale ja 

saime oma oodatud kommipakid.
Jõulusõit sai võimalikuks tänu lah-

ketele toetajatele, keda Jõmmu pere 
väga tänab: Põldeotsa OÜ, Gorleen 
Grupp OÜ, MPL Metall OÜ, Plokk-
turvas OÜ, M.E.R.P Puit OÜ, Ekutek 
OÜ, Kädy Reinhold, Kunnar Salk, Erki 
Salk, Mati Sutt, Simo Teesalu.

Sõbralikku jätkuvat aastat!
Jõmmu pere

Koolide digitaristu uueneb  
märkimisväärselt

Audru osavalla koolid osalevad kooli-
de digitaristu nüüdisajastamise prog-
rammis, mis on jõudnud juba Eesti 
53 koolini ning tänavu on plaanis 
kaabeldada ning wifi tugijaamade ja 
muude seadmetega varustada teiste 
seas Audru kool, Jõõpre kool ja Lindi 
lasteaed-algkool.

Üldhariduskoolide digitaristu täna-
päevastamise programm hõlmab koht-
võrkude rajamist ja renoveerimist ning 

kohtvõrkude halduse ja monitooringu 
vahendite ostu. Niisugust võrguinfra-
struktuuri põhjalikku täiendamist ja 
uuendamist pole varem tehtud. Koo-
lides tehakse kaabeldustööd ning wifi 
tugijaamade, kommutaatorite ja tule-
müüridega varustamine. Programmi 
esimene etapp saab läbi 2018. aastaga 
ja läheb maksma viis miljonit eurot. 
Programmi kogueelarve on 13,2 mil-
jonit eurot. (KH)



Lk 4 Audru leht - Jaanuar 2018

Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 447 2788. Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil maris.m@audru.ee. 
Artikli sisu õigsuse eest vastutab artikli autor. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Toimetus: Maris Moorits, 
Sirje Suurevälja, Peep Tarre. Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint. Hind 0,10 eurot

• Pühapäeval, 25.veebruaril kl 11 „Eesti Vabariik 100“ 
tänupalvus Audru Püha Risti kirikus. Muusikat teevad Audru 
Poolakadeemiline Meesansambel ja Audru Kooli laululapsed õp Tiia 
Tamme juhendamisel.
Pühapäevased jumalateenistused toimuvad talveperioodil Audru 
Muuseumi kaminasaalis tavapärase algusega kl 11.
Olete oodatud osalema.
• Algab leerikool
Audru koguduses algab kevadtalvine leerikursus, kus tehakse 
tutvust ristiusu, Piibli, kiriku õpetuse ja ajalooga, kristliku eetika ja 
koguduse eluga. Kursus annab uusi teadmisi, võimaluse arutleda elu 
ja igavikuliste küsimuste üle ning koguduse liikme õigused. Tunnid 
toimuvad kord nädalas kokkuleppelisel ajal Audru Muuseumis, 
leeriõnnistamine aprillis. Registreeruda palume 15. veebruariks 
telefonil 5562 9595 või meiliaadressil tiinajanno@hotmail.com.

Tel. 505 9868
Õnnitleme 
vastsündinuid!
DIORE TOMSON  21.11.2017
DAVIS BRENT JÄRV  13.12.2017
GEROL JÄÄRATS  16.12.2017
STENER NÄREP  16.12.2017
HUGO SEBASTIAN UUENI  22.12.2017
TAAVET LINDSTRÖM  24.12.2017
MONA HERTA MILLER  26.12.2017 

Audru Püha Risti kiriku teated

SPORT
Korvpallirubriik

Sügisel juubelit tähistavat küm-
nendat hooaega alustanud Aud-
ru korvpalli karikavõistlused 
on mängudega jõudnud poolde 
hooaega. Peetud on enamik põ-
hiturniiri mängudest. Mõned 
voorud enne kohamängude al-
gust oleks ehk paras aeg visata 
põgus pilk peale turniiritabelile 
ja seni parimatele punktitooja-
tele.

Turniiritabelit on 13 punk-
tiga 7-st mängust juhtimas AK 
Spartak. 6 võitu ja ühe kaotuse 
kogunud Spartakile järgnevad 
seni puhaste paberitega jätkav 
Siris 10 punktiga viiest män-
gust. Nelja võidu ja kahe kaotu-
sega järgnevad samuti 10 punkti 
kogunud Paikuse Lokomotiiv 
ja Gellerton. Viiendat kohta 
on 9 punktiga viiest mängust 
hoidmas 4 võitu ja ühe kaotu-
se kogunud Kõwa meeskond. 
Kuuendalt tabelirealt leiame 
Mariine Auto meeskonna 8 
punkti, 2 võidu ja 4 kaotusega. 
Viimasel kahel kohamängudele 
viival kohal on hektel 7 punkti, 

2 võidu ja 3 kaotusega BC Pärnu 
ja BC Tauriin, kes on kogunud 
samuti 7 punkti, 1 võidu ja 5 
kaotuse juures. Üheksandalt ja 
kümnendalt tabelirealt leiame 6 
punkti, 1 võidu ja 4 kaotusega 
Keskuse meeskonna ning senise 
seitsme mänguga võiduta jätka-
va SK Tünamo.

Seni suurimaks skooritegi-
jaks on Allar Leppind (Kõwa) 
28,3 punktiga keskmiselt män-
gu kohta, talle järgnevad Janar 
Aniste (Gellerton) 27,0-ga, 
Andres Andrei (Paikuse Loko-
motiiv) 23,8-ga, Elgar Tamsalu 
(Siris) 20,8- ga ja Rasmus Ots 
(Mariine Auto) 19,0 punktiga 
keskmiselt mängust. Kõigil 
meestel on seni peetud vähemalt 
3 põhiturniiri kohtumist.

Audru korvpalli karikasar-
ja kohtumised toimuvad Audru 
Kooli võimlas reedeti ja lau-
päeviti. Lisainfo, tulemused ja 
statistika aadressil audrukoss.
audru.ee. Ilusat korvpallihooaja 
jätku!

Kaur Kalamets

Kallid Kihlepa Kooli vilistlased ja 
lõpetajad olete oodatud KIHLEPA KOOL 90 
kokkutulekule 

Üritus toimub 10.03.2018 algusega kell 
12.00 Eassalu-Neitsi Külamajas (endine 
Kihlepa koolimaja) asukohaga, 

Kihlepa küla, Pärnu linn, Pärnumaa 

Ürituse osalustasu 5 eurot palume kanda 
MTÜ Eassalu-Neitsi Külaseltsi arveldusarvele 
SEB pank EE151010220057244016 
märksõnaga Kooli kokkutulek ja nimi. 

Täpsem info: Marika Hunt 56688755, 
eassalu@gmail.com

UUE AASTA LUBADUSED ANTUD?

Meie grupid Facebookis:
“Audru Aeroobika&Ringtreening”
“Jõõpre Aeroobika&Ringtreening”

Lasteaedade ja algklasside teatrifestival

Väike Draamafestival
Lindi Lasteaed-Algkoolis

9. märtsil 2018. a kell 8.30
Oodatud on Audru osavalla koolide ja lasteaedade 

teatritrupid.
Info ja registreerimine 53 454 588

lindiakool@gmail.com

Kõikide asjade algused on väikesed

TULE JA SAA OSA TREENINGUTEST!

ESMASPÄEV:
18.00  Jõusaali Ringtreening 
 (Jõõpre Kooli Spordisaal)
19.30  Aeroobika 
 (Audru Kultuurikeskus)
KOLMAPÄEV:
18.00  Aeroobika (Jõõpre Rahvamaja)
19.30  Jõusaali Ringtreening 
 (Audru Spordihoone)
NELJAPÄEV:
18.30  Aeroobika 
 (Audru Kultuurikeskus
PÜHAPÄEV:
18.30  Aeroobika (Jõõpre Rahvamaja)

AEROOBIKA & JÕUSAALI 
TREENINGUD AUDRUS NING JÕÕPRES




