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Lindi Lasteaed-Algkooli õpetajad soovitavad – isetehtud jõulukingitus teeb
südame soojaks.

Sel aastal otsustati Lindi
Lasteaed-Algkoolis tähistada
jõule tavapärasest erineval
moel. Kui harilikult piirduvad
jõulupidude etteasted laste-
poolse panusega, siis seekord
tuli meie direktor Kaire Nar-
va juba septembrikuus välja
pöörase ideega – lavastada
laste ja nende perede rõõmuks
näidend ”Valge muinasjutt” .
Pahaaimamatud näitlejad, see
tähendab pea kogu meie maja
personal, ei aimanud kuni
proovide alguseni, et tegu saab
olema tõsiseltvõetava teatri-
tegemisega.

Näidend sündis päris la-
vastaja käe all – Viljandi
Nukuteatri direktori asetäitja
ja näitleja Vilma Ilvese asja-
tundlikul juhendamisel hakkas
tasapisi kuju võtma tõeline
valge muinasjutt. Nii lavaku-
jundus, näitlejate kostüümid,
lasteaia ja kooli jõuludeko-
ratsioonid kuni laste riietuseni
välja olid kantud valge ja
valguse ideest.

Kooli- kui lasteaialastelgi
olid etenduses oma rollid täita

– kõik poisid kehastusid
selleks õhtuks päkapikkudeks
ning tüdrukutel oli võimalus
esineda imekaunite haldjatena.
Laste laulu- ja tantsunumbrite
proovid viidi läbi nii, et näi-
dend ja selle sisu jäid kuni
jõulupeoni neile saladuseks.
Vaatamata laste väga erinevale
vanusele valitses meie pisi-
kesel, isade poolt spetsiaalselt
lastele ehitatud laval vaikus.
Lavalt oli võimalik jälgida
laste suuri silmi ja pühendunud
kaasaelamist kogu etendusele.

Haldjaplikade ja päkapi-
kupoiste saatel jagunesid meie
külalised ja lapsevanemad las-
teaia rühmadesse ning kooli
poolele, et osa saada kolme
jõuluvana trallist, kes kõik
samaaegselt meie maja külas-
tasid. Juhtus ka nii, et mõni
Jõuluvana kogemata hoopis
meie toimekasse ja lasteva-
nemate poolt valmistatud
jõulukohvikusse sattus ning
lapsi otsis?! Jõuluärevust lõid
nii Jõuluvanade komme täis
kingikotid kui Jõuluvana
kaasa võetud suur lumela-

Lindi Lasteaed-Algkooli
õpetajate nimel Mai Leht

bidas, mille peal ta lapsi kii-
gutas.

Siinkohal tahaks avaldada
tänu kõigile, kes selle suure
ettevõtmise juures ühel või
teisel viisil kaasa lõid ja abiks
olid! Etendus poleks teoks
saanud helitehniku, tantsu-
õpetaja, kostüümide õmbleja,
lavameistrite, päkapikuemade
ja –isadeta ning loomulikult
lastevanemateta, kes oma lap-
sed vahvateks päkapikkudeks
ja imeilusateks haldjateks
muutsid.

Pealtvaatajate kaasaela-
mine ja siirad tänusõnad peo

lõppedes kinnitasid meie usku,
et nähtud vaev polnud asjatu.
Siit ka meie soovitus – kui
võimalik, siis valmistage
oma jõulukingid ise – need
teevad südame soojaks nii
kinkijal kui kingi saajal!

Meie ettevõtmist jääb
endas kandma härra Rein
Kiisleri poolt üles võetud ja
videokandjale jäädvustatud
ilus lavalugu ”Valge Muinas-
jutt” koos fotograaf Jüri
Vlassovi poolt jäädvustatud

Väikestel tüdrukutel oli etenduses võimalus esineda imekaunite haldjatena. Foto Peep Tarre

Nii lavakujundus, näitlejate kostüümid, lasteaia ja kooli jõuludekoratsioonid kuni laste
riietuseni välja olid kantud valge ja valguse ideest.

Vilma Ilvese juhendamisel hakkas muinasjutt ilmet võtma
Foto Margit Kurvits

fotodega.
Pilte meie muinasjutust

leiad kodulehekülje pildiga-
leriist: www.lindi.ee

20. detsembril toimus Lindi Rahvamajas pensionäride jõulupidu, eeskava pakkusid ansambel
Liisud ja tantsutrupp Danzart. Jõuluvana lõbustas ja üllatas kohalolijaid, kaetud oli
kohvilaud. Foto Peep Tarre

Illustreerimiskonkukurss ”Muinaslood ja loomisrõõm“ eripreemiad:
Eripreemia – tehnika Angelika Linder „Tuust“;
eripreemia – fantaasia Andres Pisut „Lilli, Trulla ja rahapada“;
publikupreemia  Elina Kuldmaa „Must iludus“
Täname kõiki osalejaid!
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Vallavalitsuse istungitelVolikogus
13. jaanuaril
Istungilt puudusid volikogu liikmed Raul Arnemann, Mercedes
Merimaa ja Jüri Vlassov.
1. Audru valla 2011. aasta eelarve läbis 2. ja 3. lugemise ja
kinnitati kogumahus 4 397 016 eurot.
2. Audru valla 2010. aasta majandusaasta aruande auditeerijaks
määrati Kivistik Consult OÜ.
3. Vallavalitsus esitas informatsiooni sihtotstarbeliste summade
laekumisest valla 2010. aasta eelarvesse.
4. Otsustati taotleda valla munitsipaalomandisse Audru alevikus
asuv Audru kõlakoja maaüksus ja Rebase puhkeala maaüksus.
5. Seoses euro kasutusele võtmisega muudeti vallavolikogu
10.09.2009 otsust ja kehtestati vallasisese liini (õpilaste
transport) piletihinnaks 0,60 eurot.
6. Seoses vee-ettevõtjatele määratud piirkondade liitumisega
valda teenendava vee-ettevõtjaga AS Pärnu Vesi tunnistati
kehtetuks Audru Vallavolikogu 04.05.2006 määrus nr 25,
06.07.2006 määrus nr 31, 14.06.2007 määrus nr 19 ja
04.10.2007 määrus nr 22 vastavalt Kirila, Meremetsa,
Kurgometsa ja Mauri detailplaneeringu piirkonna vee-
ettevõtjate osas.
7. Kinnitati Aruvälja Lasteaed-Algkooli põhimäärus.
8. Esimesel lugemisel oli Jõõpre Põhikooli põhimäärus.
9. Kinnitati 2011 aastaks lapsevanema poolt lapsehoiuteenuse
osutajale makstava omaosaluse suuruseks valla rahaline toetus
160 eurot kuus.
10. Kehtestati valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise
kord ja töökord.
11.Ametikohaks, mille ülesannete hulka kuulub koolikohus-
tuslike isikutega tegelemine, koolikohustuse täitmata jätmise
põhjuste väljaselgitamine ja meetmete rakendamine kooli-
kohustust mittetäitvate isikute suhtes, määrati sotsiaalpedagoogi
ametikoht.
12. Kehtestati Audru valla koolide põhimääruste kehtestamise
ja lasteaedade põhimääruste kinnitamise kord.
13. Kinnitati revisjonikomisjoni 2011. aasta tööplaan.
14. Otsustati pikendada Arne Seimari vaide läbivaatamise
tähtaega 30 päeva ja suunata läbivaatamiseks alatisele majandus-
ja planeerimiskomisjonile. Vaie esitati Audru Vallavolikogu
09.12.2010 otsuse nr 88 õigusvastaseks tunnistamiseks ja
tühistamiseks, millega kehtestati detailplaneering Valgeranna
külas Valgeranna noortelaagri maa-alal.

02. detsember
1. Ehitusluba väljastati Kuti kinnistul puurkaevu ja Liini tee 1
elamu ehitamiseks.
2. Kirjalik nõusolek väljastati Uusi kinnistul suvila ehitamiseks.
3. Kinnitati Naaritsa fiidri projekteerimise lähtetingimused.
4. Riigi rahastava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 2-le taotlejale summas 2 520 krooni.
5. Toimetulekutoetuse raskustes perele maksti transporditoetust
summas 2 240 krooni.
6. Audru Keskkooli 10.-12. klasside õpilastele eraldati
jõulupidude korraldamiseks 2 574 krooni.
7. Muudeti Audru Vallavalitsuse 10.11.2010 korraldust nr 373
jättes riigi omandisse Pikavälja maaüksuse pindalaga 3,54 ha,
elamumaa 100 %.
8. Nõustuti vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmi-
sega Jõõpre külas asuvate Rabaääre ja Rabajaani maaüksuste
osas.
9. Lõpetati hooldus seoses hooldatava elukoha muutusega.
10. Valla eelarve reservfondist eraldati: vallamaja sissekäigu
remondiks 11 590 krooni, Kaare tee 4 asuva vallale kuuluva
korteri akende vahetamiseks 8 291 krooni, Lindi Lasteaed-
Algkoolile sügavkülmiku ostuks 5 000 krooni ja Jõõpre Lasteaia
elektri- ja küttesüsteemide remondiks 18 843 krooni.
11. Sünnitoetust maksti seoses lapse 2-aastaseks saamisega 5-
le emale à 1000 krooni ja seoses lapse 1 aastaseks saamisega 2-
le emale à 2000 krooni.
12. Kehtestati valla spordihoonete kasutamise hinnad alates
01.01.2011.a.
13. Vallavalitsuse poolt volikogule esitatavate eelnõude arutelu.
09. detsember
1. Kinnitati valda esindanud parimatele sportlastele toetuse
maksmise kord.
2. Muudeti osaliselt Audru Vallavalitsuse 18.11.2010 korraldust
nr 386, muutes maaüksuse nimeks – Liu puhkeala.
3. Kasutusluba väljastati Pärna allee 2-15 asuvale teenindus-
keskusele, Lindi kooli kinnistul asuvale kõlakojale, välikäimlale,
parklale ja tantsuplatsile.
4. Ehitusluba väljastati Naaritsa alajaama rekonstrueerimiseks.
5. Kinnitati Tilga fiidri elektrivõrgu projekteerimise lähtetingi-
mused.
6. Riigi rahastava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 2-le taotlejale summas 1 104 krooni.

7. Parkimiskaart väljastati liikumispuudega isikule.
8. Seoses lapse sünniga maksti sünnitoetust 2000 krooni.
9. Audru muuseumi piletihinnaks alates 01.01.2011 kehtestati
1 euro.
10. Kinnitati valla bilansist välja kantavad lootusetud nõuded
summas 3 697 krooni.
11. Valla eelarve reservfondist eraldati vallamaja (aknakatted)
remondiks 6 189 krooni.
16. detsember
1. Liikluspindadele määrati alljärgnevad nimed: Audru alevikus
Kooli parkla ja Kiriku parkla, Jõõpre külas Rahvamaja parkla
ja Kooli parkla, Valgeranna külas Ranna parkla, Lindi külas
Reinu tee ja Lindiaasa tee.
2. Projekteerimise lähtetingimused kinnitati AS Elion Ettevõtted
võrgusõlme paigaldamiseks Ahaste ja Põldeotsa külas.
3. Ehitusload väljastati Ahaste tugijaama elektri liitumispunkti
ehitamiseks ja Tamme kinnistul kasvuhoone ehitamiseks.
4. Riigi rahastava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 1-le taotlejale summas 2 000 krooni.
5. Lõpetati peretoetuse maksmine lapse emale kuna ema ei täida
vanemlikke kohustusi.
6. Parkimiskaart väljastati liikumispuudega isikule.
7. Nõustuti Papsaare külas asuva Põllumehe katastriüksuse
jagamisega Tohvri tee 2b, Tohvri tee 2c, Tohvri tee 2d ja Tohvri
tee T2 katastriüksusteks.
8. Nõustuti Aida katastriüksuse jagamisega Aida, Kasela ja Kaku
katastriüksusteks, elamumaa 100 %.
9. Nõustuti Lemmetsa külas Pära maaüksuse ostueesõigusega
erastamisega, elamumaa 100 %.
10. Nõustuti Liu külas Lailo maaüksuse ostueesõigusega
erastamisega, maatulundusmaa 100 %.
11. Nõustuti jäätmeveo peatamisega Atta Ans kinnistul üheks
aastaks kuna sel perioodil ei elata seal.
12. Valla eelarve reservfondist eraldati: Jõõpre Põhikooli
sisehindamisaruande läbiviimise kuludeks 6 000 krooni, Kaare
tee 4 asuva valla korteri akende vahetuseks 7 497 krooni ja
Jõõpre Vanurite Kodu remondikuludeks 3 840 krooni.
13. Lõpetati hooldus hooldaja avalduse alusel.
14. Seoses lapse sünniga maksti toetust 2000 krooni.
15. Kasutusluba väljastati Laastumaa kinnistul asuvale
põllutööriistade kuurile.
16. Maksti toetust 2009 ja 2010 aasta vabariiklikel ja maakond-
likel spordivõistlustel valda esindanud häid tulemusi saavutanud
sportlastele summas 46 500 krooni.
17. Väljastati ilutulestiku korraldamise luba OÜ Ilutulestiku
Keskusele Arnika Villa Andropoffi territooriumil.
18. Edukamaks pakkujaks Audru Lasteaed Männituka hoone
energiatõhusamaks renoveerimisprojekti koostamisel tunnistati
RTG Arhitektid OÜ pakkumus maksumusega 44 400 krooni.
23. detsember
1. Riigi rahastava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 2-le taotlejale kogusummas 1149 krooni.
2. Muudeti peretoetuse maksmisest seoses lapse elamaasu-
misega isa juurde.
3. Ahaste külas osaühingule Ahaste Puit kuuluvate hoonete
teenindusmaaks määrati 8000 m2, tootmishoonete maa 100 %.
4. Parkimiskaart väljastati liikumispuudega isikule.
5. Detsembrikuu toimetulekutoetus määrati summas 173 196
krooni, sealhulgas toimetulekutoetuse ülejäägi arvelt 1437
krooni.
30. detsember
1. Seoses euro kasutusele võtmisega 01.01.2011 muudeti ja
tunnistati kehtetuks vallavalitsuse korraldusi ja määrusi.
2. Jäätmeveoga mitteliitunuks ajavahemikul 01.11-30.04 arvati
1 taotleja.

Jaanuari kuu volikogu istungil
võeti vastu Audru valla 2011.
aasta eelarve mahus
68 798 355  krooni ehk
4 409 799 eurot. Et lugejal
oleks lihtsam, siis kasutan veel
seekord edaspidises tekstis
rahaühikuna Eesti kroone.

Selle aasta eelarve on oma
mahult ligi 10,7 milj. krooni
ehk 13,7% väiksem kui eelne-
nud aasta oma - jäädes  tulu-
maksu laekumise (31,0 milj.),
mis on valla põhiline tulual-
likas- 2007. aasta tasemele.
Peamine eelarve vähenemine
on tingitud vähesest välisraha
(projektirahade) kaasamisest
vallaeelarvesse ning riigi-
poolsete mittesihtotstarbeliste
toetuste vähenemisest jooks-
vate kulude katteks.

2011. aasta eelarve inves-
teeringute osa on tulevikku
vaatav. Vald plaanib teha mit-
meid projekteerimistöid, mis
on aluseks tulevaste perioo-
dide rahataotlusteks. Sellel
aastal on plaanis läbi viia
suuremahuline projekteerimis-
hange vee- ja kanalisatsiooni-
trasside renoveerimisprojekti
koostaja leidmiseks piirkon-
dades, kus renoveerimistöid
seni  tehtud ei ole. Vee- ja ka-
nalisatsioonitrasside renovee-
rimisprojektid koostatakse
Aruvälja, Kihlepa ja Kõima
külade tarbeks ja ainult kanali-
satsioonisüsteemide renovee-
rimisprojektid Jõõpre ja Audru
aleviku Rebasefarmi elamuala

Audru  valla  2011. aasta eelarve on vastu võetud
tarbeks. Lisaks eelnimetatud
piirkondadele on plaanis
teostada ka projekteerimis-
tööd Tiigi elamualal.

On plaanis jätkata haja-
asustuste veeprogrammiga,
mille tarbeks vald on pla-
neerinud eelarvesse koos
riigipoolsete eraldistega va-
hendeid  647 000 krooni ula-
tuses.

Lisaks suuremahulistele
plaanidele veemajanduse
valdkonnas plaanib vald tel-
lida ka projekti Audru Lasteaia
Männituka maja renoveeri-
mistööde tegemiseks.

Igapäevaste kulude poolelt
on suurima osakaaluga ku-
lutused valla lasteaedade ja
koolide ülalpidamiseks,  moo-
dustades eelarvest 51,1%
(35,1 milj. kr.). Audru valla
koolides õpib täna 480 õpilast.
320 valla last on sidunud oma
õpingud teiste omavalitsuste
koolidega, peamiselt Pärnu
linnas asuvate koolidega. See-
tõttu maksab vald teistele
omavalitsustele koolide ülal-
pidamiseks 2011. aastal üle 3
miljoni krooni. Hariduse osas
on murettekitav Audru Kesk-
kooli olukord, kus õpilaste arv
on aastaga vähenenud pea
12%.

Hariduse valdkonna poo-
lelt on heameel tõdeda, et
alates 2011. aastast toetab vald
ka erainitsiatiivil teostatava
lastehoiuteenuse kaasrahas-
tamist ühe lapse kohta 2500

krooni ulatuses kuus ning
kogumahus 400 000 krooni
aastas. Selline toetusvõimalus
peaks aitama leida täiendavalt
veel 15 lapsehoiukohta lisaks
valla poolt pakutavatele laste-
aiakohtadele.

Suuremate kuluartiklite
poolelt järgnevad haridusele
kulutused vallaelanike sotsi-
aalsele kaitsele 10,4% (7,1
milj. kr.),  eelnevate perioodi-
de  kohustuste tagasimaksetele
koos intressidega 10,1% (6,9
milj. kr) ja kulutused vabale
ajale ja kultuurile 8,6% (5,9
milj. kr).

Käesoleval aastal panustab
vald rohkem noorte vaba aja
huvitegevustesse, et võima-
likult paljud vallanoored leiak-

sid endale meelepärase vaba-
aja tegevuse, mida vald aitab
kaasrahastada. Lisaks valla
huvikooli ja linna munitsi-
paalhuvikoolide kaasrahas-
tamisele võttis Audru Valla-
volikogu eelmise aasta lõpul
vastu määruse, et toetab raha-
liselt ka eraalgatusliku huviha-
riduse või huvitegevuse pak-
kujat Audru valla lastele mak-
simaalselt 2500 kr. ulatuses
aastas ühe lapse kohta.

Kokkuvõttes on valla
2011. aasta eelarve konserva-
tiivne,  kuid samal ajal tule-
vaste perioodide  edasist aren-
gut ettevalmistav.

Siim Suursild
volikogu esimees Jaanuarikuu viktoriini küsimused

1. Mitu küla on Audru vallas? (1p)
2. Kui palju elanikke oli Audru vallas seisuga 01.12.2010 ?
(1p)
3. Mitu Audru valla vapimärgi omanikku on Audru vallas? (1p)
4. Mitu teraviljakasvatusega tegelevat ettevõtet on Audru vallas?
Nimeta need.(3p)
5. Mis aastal alustas tegevust Valgeranna seikluspark? (1p)

Detsembrikuu viktoriini vastused

1. Kodanikupäeva aumärgi sai Jõõpre Põhikooli direktor Mati
Sutt.
2. Poola-Rootsi sõja ajal sai Püha Martinuse kabel pühapäevase
jumalateenistuse ajal merelt kahurikuuli otsetabamuse.
3. Pärnumaal on 20 omavalitsust.
4. Nikolaus oli lastepühak ja jõuluvanade esi-isa.
5.Pühapäev on Päikese päev. (Tähtraamat. Aastaring
Maarjamaal. Lk 8 )
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Politseiteated
Detsembris pandi toime Audru vallas 58 väärtegu: alkoholi-
seadus 3, karistusseadustik 1, kohaliku omavalitsuse korralduse
seadus 1, liikluskindlustuse seadus 1, liiklusseadus 46, teeseadus
3, tubakaseadus 3  ja alustati kaks kriminaalmenetlust.
.
Ajavahemikul 30.12.2010 kell 22–31.12.2010 kell 7 varastati
vaba juurdepääsu olemasolul Papsaare külast avaldajale kuuluv
lumepuhur. Kahju  1278,23 eurot.
 
31.12.2010 kella 16.30 ajal lõi Ridalepa külas täisealine
noormees alaealist noormeest rusikaga näopiirkonda, tekitades
talle füüsilist valu.

Harli Hansen
piirkonnavanem

Audru Lasteaed 40
Koduses Audru jõe käärus,
põliste mändide all,
seisab üks majake uhke,
aastaidki küllalt on tal.
Õrnusest, hellusest puudust
iial ei tunne me siin,
kõik see mis laste jaoks loodud
on kui üks suur paradiis.

1. veebruaril 1971 valmis kahe
kange Audru mehe, Audru
Sovhoosi direktori Vambola
Vija  ja ETKVL Audru Karus-
loomakasvanduse direktori
Aksel Vommi  eestvedamisel
kiriku tagusesse metsatukka
lasteaed. Sellest ajast on möö-
dunud juba  40 aastat. Nende
aastate sisse mahub  nii mõn-
dagi, mida meenutada: laste
mängud-tegemised toas ja
õues, öörühmad, traktor,  lus-
takad ja südamlikud peod,
matkad-jalutuskäigud, päka-
pikumaad, spordipäevad, nõi-
dade trallitamised, kevadlaa-
dad ja palju, palju muud huvi-
tavat.

Lasteaed on kooliteele
saatnud enam kui 770 last.
Meie endiste kasvandike
lapsed ja ka juba  lapselapsed
on praegused lasteaia kasvan-
dikud. See kõik näitab, et
vilistlastest lapsevanemad on
meie majast kaasavõtnud kau-
nid  mälestused ning soovivad,
et ka nende lastel oleks rõõmu-
rohke lapsepõlv.

Majale annavad näo ini-
mesed, kes seal töötavad ja
meie lasteaias töötab suurte
kogemustega, sõbralik, kokku-
hoidev kollektiiv.  Pikka aega
juhtis lasteaeda ettevõtlik ju-
hataja Aili Koodi. Algus-
aastatest töötab  majas veel
Asta Karu. Tööstaazhi roh-
kem kui 20 aastat meie majas
on Vaike Jurnal, Anne Reba-
sel, Kati Kurul, Maryel Loo-

rentsil, Aive Sallol, Laine
Kruusalul, Aili Rehel, Evi
Sepal. Juba algusaastatest
alates on  Audru lasteaiale ja
pedagoogidele hulgaliselt
tunnustust jagatud: lapsed ja
õpetajad-kasvatajad on saanud
tänukirju ja diplomeid osale-
miste eest konkurssidel, võist-
lustel ja lastetööde näitustel.
Audru lasteaia õpetajate  hul-
gas on aastaõpetaja tiitli ja ka
Audru valla vapimärgi kand-
jaid.

 Meenutamaks seda, mis
olnud  korraldame 1-4. veeb-
ruarini lahtiste uste päeva
ning kõigil meie vilistlastel on
võimalus külastada oma vana
armast lasteaeda: teha ringkäik
rühmades, uurida kroonikat,
lastetööde näitust, muuseumit.

Kui keegi soovib meid
meenutustepäeval rõõmustada
oma  esinemisega, siis andke

sellest teada lasteaia juhatajale
telefonil 5101041.

Sünnipäeva nädalal kavas:
1.veebruaril
kell 9.00 Sünnipäevapidu
lastele üllatused, mängud,
kingitused, sünnipäevatort
kell 17.00 Kontsert  tänuõh-
tu lapsevanematele, lasteaia
sõpradele  ja sponsoritele
3. veebruaril
kell 10.00  Audru lasteaia 40.
Sünnipäevale pühendatud
kogemuspäev Pärnumaa
lasteaedadele
4. veebruaril
kell 18.00 Personali, endiste
töötajate ja  vilistlaste
meenutustepäev

Tänavune lumine talv sobib kõikide talverõõmude nautimiseks

Jekaterina Kuru
Audru Lasteaia direktor

DOONORIPÄEV
AUDRU KULTUURIKESKUSES

27. jaanuaril 2011.a kell 9.00 – 10.30

Kõigi sel päeval verd andnud doonorite vahel
loosib kosmeetikafirma Avon välja ühe

komplekti kosmeetikatooteid.

Tarna tekkelugu ja tegemised
Endine tubli naisseltsi eest-
vedaja Elju Reinson koos Tiia
Schäriga otsustasid kokku
kutsuda huvilised, kes tahaksid
koos ühiselt aega veeta, laulda
ja tantsidagi.
Nii kogunes 4. oktoobril 2000.
aastal grupp naisi Lindi rahva-
majja. Tiia lõi kohe pillihääled
valla ja tema särtsakus haaras
kõiki. "Lõpp kodus konuta-
misele!". Niisiis otsustati koos
käima hakata igal nädalal.
Algul lauldi kõigile tuttavaid
laule, hiljem lisandusid uued
laulud. Samas hakkas Tiia
õpetama ka lihtsamaid folk-
loorseid rahvatantse. Nii kuju-
neski välja folkloorirühm.
Kõik rühma liikmed on mere
lähedalt: kellel otsene seos
merega, kelle aknast paistab
meri, kes muidu merelembe-
line. Rühmale otsustati panna
nimi mereäärsetel rannanii-
tudel  ja veekogu kallastel kas-
vava taime järgi "Tarn". Nime
autoriks olnud Helgi Kiiup.
Kui esimesed laulud-tantsud
selged, siis taheti oma oskusi
näidata ka teistele. Esimene
arglik ülesastumine toimus
Tõhela rahavamajas 06. jaa-
nuaril 2001. Mäletamist möö-

da ei läinud esinejate endi
arvates eriti hästi, kuid rahvale
meeldis. Sellest innustust
saanud, otsustati ka mujale esi-
nema minna.
Nii järgnesidki uute kavade
õppimine, esinemine nii oma
rahvale kui ka teistele. Külla
kutsusti ka teiste valdade ise-
tegevuslasi ja koos viidi läbi
toredaid meeldejäävaid sõp-
rusõhtuid.
Kõige enam on olnud rühmal
kokkupuuteid Tõstamaa Folk-
loorirühmaga "Vokiratas",
kuna mõleamal rühmal oli üks
ja sama tubli juhendaja Tiia
Schär. Osa kavasidki õpiti
koos.
Esimene suurem üritus oli
osavõtt Pärnumaa tantsupeost
Vallikäärus 27. mail 2001. aas-
tal. Samal aastal võeti osa ka
seltskonnatantsude festivalist
Võrus.
Aastate jooksul järgnes
mitmeid esinemisi Audrus,
Jõõpres, Lavassaares, Vänd-
ras, Varblas, Raplamaal, Saare-
maal ja mujal. Suurürituseks
oli rahvusvaheline folkloori-
festival "Baltica" , millest võeti
osa kahel korral koos Tõsta-
maa "Vokirattaga". Mõnusad

ettevõtmised olid suvised
pargikontserdid Pärnus, Mem-
me-Taadi peod Uulus, Tõsta-
maal, Tootsis.
Esimestest arglikest tantsu-
sammude tegijaist on saanud
tublid tantsijad. 13. novembril
pidasid "tarnad" oma küm-
nendat aastapäevapidu. Külla
olid tulnud Tõstamaa "Voki-
ratas", "Audru Naised" ja meie
kohalik noorema põlvkonna
segarühm "Lappajad", kellede
hoogsad tantsud lõid kõigil
silmad särama. "Tarnade" 10.
sünnipäevapidu oli tõesti tore
ja soojendas südant.
Siinkohal tahaks tänusõnu
öelda esmalt meie hakkajatele
ja tragidele folkloorirühma
naistele. Täname ka Lindi
külaseltsi esinaist Tiina Saart
ja Lindi Lasteaed-Algkooli
direktorit Kaire Narvat, kes
aitasid sünnipäevapidu ette
valmistada ja läbi viia.

Linda Mulk

Vallavalitsus ootab 1. veebruaril kell 16 vallamaja saali isetegevuslasi,
ringijuhte, sporditegelasi, MTÜ- de esindajaid, et arutada ettepanekuid
valla arengukavasse aastateks 2011 - 2025.
Info tel 4472785 Peep Tarre

Euro?
Oleme siin Eestimaal üle
elanud mitmed rahakursi- ja
rahamuutused. Möödunud
sajandil on meil olnud margad,
kroonid ja rublad. Harilikult on
nendega kaasas käinud
segadust, enamasti
ebameeldivaid. Mida arvavad
audrulased euro tulekust
(arvamus ei hõlma kõiki
audrulasi)?
Viimase Eesti krooni tulles oldi
rõõmsad, emotsioonid olid
laes, sest kroon oli seotud
eestlusega-ometigi oli meil
jälle oma raha ja oma riik.
Seepärast arvatakse, et kroon
võiks olla kasutusel edasi,
rõhutamaks meie iseseisvust.
Millised on siis arvamused

seoses krooni kadumise ja euro
tulekuga?
Valdavalt kipuvad need olema
murelikud: kardetakse jätkuvat
suurt hinatõusu; raskusi
eurodega arveldamisel, sest
paberraha oon vähe ja mõnte
palju; erinevate maade eurode
tagakülg on erinev, mis teeb
"äratundmise" raskeks,
mündid on väga väikesed,
vanemad neist ka tuhmid;
kahju on Eesti kroonist, sest
rahatähed olid ilusad ja
omased; kardetakse, et kaob
raha, seejärel ka oma lipp ning
vapp ja lõpuks keelgi.
Positiivsemalt on häälestavad
need, kes reisivad palju
erinevates maades, sest ära

"Tarn" oma 10. sünnipäeval. Fotol vasakult-Aili Velling, Maia Metsaots, Tiia Schär, Elve
Ennok, Elle Seer,Valve Alas, Elsa Rand, Alli Premet, Valli Pirso, Helgi Oks, Linda Mulk,
Helve Lahe, Ilme Tammiku, Elju Reinson. Foto Peep Tarre

jääb tülikas valuutavahetus,
loodetakse edu äritegevusele.
Üldine seisukoht-tulgu pealegi
euro, peaasi, et teda jätkuks!

Arvamused kogus kokku
Helgi Roots.

P.S. Uued arvamused poole
aasta pärast.



Lk. 4 _________________________________________________________________________________________________________________________ Audru valla leht jaanuar 2011

Toimetus Pärna allee 7 Audru 88301
Telefon 447 2785, e-post: siiri.j@audru.ee
Toimetaja Peep Tarre
Küljendaja Siiri Jõerand
Ajaleht on Audru valla kodulehel:www.audru.ee

Trükkis AS Pajo
Hind 2.- krooni

Õnnitleme
vastsündinuid!

TEATED*TEATED
Audru Vallavalitsus teatab, et kehtestati Audru Vallavolikogu
9.12.2010 otsusega nr 88 Valgeranna külas Valgeranna
noortelaagri maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringuga
on määratud 1,10 ha suurusele maa-alale ehitusõigused
laagrihoonetele, telkimisplatsile, pallimänguväljakutele ja
trassidele, lahendatud on tehnovõrkudega varustamine ning
liikluskorraldus. Planeeritava maakasutuse sihtotstarve on
määratud Valgeranna puhkeala detailplaneeringuga
(kehtestatud Audru Vallavolikogu 06.04.2000 otsusega nr 45)
50% üldmaa, 25% transpordimaa ja 25% ärimaa, mida ei
muudeta kehtestatava detailplaneeringuga.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalus tutvuda Audru
valla kodulehel www.audru.ee, küsimusi on võimalus esitada
info@audru.ee.

Audru Vallavalitsus ootab hiljemalt 6. veebruariks k.a. 
ettepanekuid  2010.a. Audru valla parimate sportlaste
kandidaatide  kohta alljärgnevalt: parim neiu; parim
noormees; parim naine; parim mees; parim naisveteran,
parim meesveteran; parim võistkond.
Ettepanekus näidata ära kandidaadi parimad saavutused
2010. aastal. Ettepanekud esitada kirjalikult: Audru
Vallavalitsus Pärna allee 7 Audru alevik 88301, e-post:  
info@audru.ee
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Asume Audrus, aadressil Pärna allee 2 – 15

(endises Kõrtsimajas).
Pakume teenuseid kogu perele!

Juuksur, kosmeetik, massöör,
maniküür ja pediküür.

Olete oodatud E – R kell 10 – 19, L kell 10 – 16
Info ja broneerimine tel 5376 9087

Jaanuari lõpuni kõik hinnad 10 % soodsamad.

Andri Lehtmaa

Heidi Kangur

Anetteli Jõnts

Rasmus Raudkivi

Andra Palu

Ilutoas teenindavad teid (fotol vasakult) juuksur Marina
Tõniste, massöör Jana Ristimets ja kosmeetik Agnes
Tettermann. Foto Peep Tarre

Matkasõprade ring alustab!

Audru Vallavalitsus teatab, et on peremehetu rajatisena
arvele võtnud Pärnu maakonnas Audru vallas järgmised
rajatised:
1) Audru alevikus Pärna allee 14 juurest parki viiva
VALITSEJA silla, rajatise viimane omanik on teadmata;
2) Audru alevikus Pärna allee 9 juurest Audru parki viivad
MÕISA sillad, rajatiste viimane omanik on teadmata;
3) Audru aleviku Käreda teel asuva KÄREDA silla, rajatiste
viimane omanik on teadmata.
Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud rajatiste pereme-
hetuse või hõivamise kohta, palume esitada need kirjalikult
Audru Vallavalitsusele aadressil Audru alevik 88301, Pärna
allee 7, kahe kuu jooksul alates teate avaldamisest väljaandes
Ametlikud Teadaanded (avaldatud 12.01.2011).

Õnne ja tervist soovivad
70. juubeli puhul
Helgi ja Merle perega

Kallis Andi Maidla!

Audru Huvialakeskuse
täiskasvanute

MAALIKURSUSE NÄITUSE
avamine kolmapäeval
19. jaanuaril kell 17.30
Audru Raamatukogus

Näitus avatud märtsikuuni

Aruvälja Lasteaed-Algkool võtab ajutiselt tööle
lasteaiaõpetaja abi alates 13. veebruar 2011.a.
Haridust tõendavate dokumentide koopiad ja CV
esitada 03. veebruariks aadressil Aruvälja
Lasteaed-Algkool Ahaste 88306 Audru vald.
Info tel 44 60 432,  5615 3893

Suured ja väikesed, noored ja vanad matka- ja loodussõbrad -
kutsun teid osalema veebruaris alustavas huviringis!
Mina olen Rainer Ristimets. Minu töö ja hobid on väga palju
seotud tegevusega vabas looduses – töötan Kaitseliidus ning
hobi korras käin jahil ja kalal. Lisaks sellele olen riigikaitse-
õpetaja Audru Keskkoolis.
Aastal 2002 läbisin üleelamisinstruktori kursused ja alates sellest
ajast olen läbi viinud üleelamiskursusi nii Kaitseliidus ja
kaitseväes kui ka mittemilitaarsetes organisatsioonides.
Mis on „üleelamine“? Kuidas saada hakkama vähese varus-
tusega igal aastaajal ja erinevates tingimustes? Mida matkale
minnes kaasa pakkida? Kuidas orienteeruda? Kust leida loodu-
ses vett, toitu ja peavarju? Kuidas teha käepäraste vahenditega
tuld? Kuidas „jääda ellu“ kodus, kui pole elektrit või vett?
Matkasõprade ringis saad vastused!
 
Hakkame koos käima neljapäeviti kell 16 – 18 Audru
Kultuurikeskuses. Tegevused toimuvad nii õues kui ka klubi
siseruumides. Osalejad võiksid olla vähemalt 10-aastased.
Esimene kohtumine toimub 10. veebruaril kell 16.00 Audru
Kultuurikeskuses. Tule kohale ja sa ei pea kahetsema (Pane nuga
ja tikud ka taskusse).
 

Rainer Ristimets, üleelamisinstruktor, tel +37253464402

Valla sotsiaaltöötajad tänavad lahket härrasmeest, kes
annetas anonüümseks jääda soovides 2010. aasta
lõpus abivajavatele peredele 1000 krooni!
Jagasime selle raha lastega peredele.

8. jaanuaril Audru Spordi-
hoones toimunud naiste squas-
hiturniirist võttis osa 10 naist
(pildil).  Hoolimata sellest, et
neist 5 alustasid squashitree-
ningutega alles 3 kuud tagasi
treeneri Aliis Allase (Eesti
meister) käe all, oli turniir
väga põnev ja üllatusterohke.
Tasavägises finaalmängus
teenis kulla Merle Udso 2:1 
ja hõbemedal läks Laura
Loorentsile. Kolmanda-nel-
janda koha pingelises võitlu-
ses alistas Annika Teesalu
Krõõt Hööveli 2:0.

Turniiri toetasid Audru
Vald, Stora Enso Eesti AS ja
Lääne-Eesti Päästekeskus.

Järgmine turniir on plaa-
nitud kevadesse. Ootame kõiki
squashihuvilisi neljapäeviti
algusega kell 19  Audru Spor-
dihoonesse naiste squashitree-
ningule.Fotol vasakult: Annika Teesalu, Krõõt Höövel, Katrin Zagorski, Malle Leetsar, Liisa Kurgu,

Helje Rokk, Merle Udso, Angela Sang-Toomast, Lily Allas, Laura Loorents Audru Naiste Squashiseltsing
Merit Kvatsh

12.-13. veebruaril  toimuvad
Sassi talu maneezis
RATSAVÕISTLUSED

Laupäeval 12.02  kell 11
KOOLISÕIT
Pühapäeval 13.02 kell 12
TAKISTUSSÕIT

Korraldaja Audruranna Ratsaspordi klubi

Audru valla lahtised meistrivõistlused sangpommi
kahevõistluses  5. veebruaril kell 12 Audru keskkooli
võimlas. Kaalumine kell 10.30 – 11.30 samas.
Eesmärk - välja selgitada Audru valla 2011 a meistrid ja
populariseerida sangpommisporti.
Võistlustele lubatakse kõik sangpommispordi harrastajad.
Täpsem info Valdi Killing tel 56507474,
Õie Killing tel 56 212600, oiekilling@hot.ee

Audru Hambaravi vastuvõtuajad: 
T: 11-18 R: 9-15
Vastu võtab dr. Kristel Vällo, tel 44 64 444, 53 0064 34

Muuseumi kaminasaalis iga kuu viimasel neljapäeval kell 15
õppus-vestlusring kõigile huvilistele aktuaalsetes
päevaküsimuste. Olete oodatud!


