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Uute unistuste tuultes

Audru vallavanem Siim Suursild. Foto Peep Tarre
Meie tänaseks vestluskaaslaseks on Audru vastne vallavanem hr Siim Suursild.
Julgete päralt on tulevik!
Laseme fantaasial lennata ja
mõtleme suurelt. Sedakorda
Audru valla tulevikust.
Ideaalne rahvaarv vallas
võiks olla?
Keeruline küsimus. Rahvaarv ju iseenesest ei tohiks olla
ühegi omavalitsuse jaoks peamiseks määrava tähtsusega
näitajaks. Palju tähtsam on, et
omavalitsuse tulud tagaksid
tema elanike oootused omavalitsuse suhtes. Siinkohal on esmatähtis, kui palju omavalitsuse elanikud teenivad ning
seeläbi oma tuludelt makse
maksavad. Tänases Eestis on
226 –st omavalitsusest vaid
nelikümmend üks, kus omavalitsus saab ise oma tuludega
hakkama. Ülejäänud omavalitsused saavad riigi keskvalitsuselt dotatsiooni. Nende hulgas ka Audru vald. Seega on
rahvaarvu küsimusest oluliselt
tähtsam küsimus - kuidas
tagada oma valla elanikele
kõrgelt tasustatud tööhõive?
Samas ei ole ju rahvaarvult
väike vald ka eriti haldussuutlik. Võtame kasvõi Piirissaare
valla, kus on elanikke 106,
äriühinguid pole mitte ühtegi
ning füüsilise isiku tulumaksu
laekus elaniku kohta 152,64
EUR. Audru vallas on näiteks
2369 elanikku, kelle töötasult
tasutakse sotsiaal- ja tulumaksu ning 238 äriühingut, tulumaksu laekumus elaniku
kohta 360,11 EUR (2010.
aasta andmed). Seega ei saa
vald rahvaarvult olla ka väga
väike.
Audru valla seisukohalt
oleks minu arvates vaja tihendada elanike arvu Audru alevikus ja selle lähiümbruses, et
tagada kriitiline tarbijate hulk
paikkondlikele teenustele (nt.
kohvik, söögikoht, jmt) ja
õpilaste hulk Audru koolile.
Hoone, objekt või asutus,
mida aastate pärast uhkusega vaataksite mõeldes, et

see sai rajatud siis, kui mina
vallavanem olin?
Kuna olen tegelikult ju
Audru valla tegemistega päris
pikalt seotud olnud, siis on
juba praegu mitmeid objekte,
mille sünnile olen saanud
kaasa aidata ja mille üle rõõmu
ja ka natuke uhkust tunda saan:
Audru spordihoone, Valgeranna promenaad, Audru staadion, Lindi kool. Mis puudutab
tulevikku, siis ka tulevikus
plaanitavate objektide – Jõõpre lasteaed, Audru lasteaia
renoveerimine, vee- ja kanalisatsiooni uuendamine väikeasulates ja kergliiklustee Audrust Pärnuni puhul ei peaks ma
vajalikuks rõhutada minu, kui
vallavanema rolli, vaid oluliselt tähtsamaks tuleb pidada
meie valimisliidu ja tema poolt
juhitud vallavalitsuse osa, kelle toel valmivad tulevikku vaatavad otsused.
Vallavanem ja vallavalitsus täidavad meie õigusruumis
vastavalt tegevjuhi ja tegevmeeskonna rolli. Selle meeskonna oskustest sõltub volikogu valitsuskoalitsiooni (täna
valimisliit „Audru“ ja SDP)
ideede elluviimise kvaliteet.
Kuna olen ise suhteliselt
aktiivne tervisesportlane ja
jalgrattaga liikleja, tunneksin
erilist heameelt, kui suudaksime realiseerida koostöös
Maanteeametiga idee ehitada
välja kergliiklustee Audru
koolist kuni Pärnu linnani.
Plaan, mille elluviimise
võimalikkus tugevdaks vallaelu arengut ja õitsengut?
Jätkusuutlikumad on need
omavalitsused, kes planeerivad oma tegevused pikema
aja peale ning majanduskasvu
ajal valmistuvad languseks ja
majanduslanguse ajal loovad
eeldusi tõusuks.
Täna elab vallas ligi 3 000
tööealist elanikku. Vallas on
koos FIE-dega umbes 1400
töökohta, kus töötavad mitte
ainult meie valla elanikud.
Vallas on ka umbes 300-400
töötut. Seega käib igapäevaselt

väljaspool valda tööl üle 1500
vallaelaniku. Nagu esimesele
küsimusele vastates rõhutasin,
on valla arengu ja õitsengu
jaoks võtmeküsimus - kuidas
tagada vallaelanikele kõrgelt
tasustatav tööhõive? Et seda
küsimust lahendada, pean
äärmiselt tähtsaks koostööd
meie naabritega ja eriti Sauga
valla ja Pärnu linnaga. Täna,
kui inimesed on äärmiselt
liikuvad, ei ole ju eriti tähtis,
kas see hästi tasustatud töökoht asub Audru vallas või on
ta Saugas või Pärnus. Tähtis
on, et see asuks meie regioonis. Kui võimalik investor teeb
oma investeerimisotsuseid,
huvitab teda, milline on piirkonna rahvaarv ning rahvaarvust tulenev tööjõu potentsiaal. Samas huvitab investoreid ka loomulikult eelkõige
taristu olemasolu – Audrul on
siin päris suur eelis nii vee- kui
reoveetorustiku ühenduse näol
Pärnuga ning kasvõi sadama ja
VIA Baltika lähedus. Samas
peletab investoreid eemale
igasugune bürokraatia ja vallaelanike põhimõtteline vastuseis igale ettevõtmisele
(NIMBY ehk Not In My
Backyard). Seda viimast pean
ma isiklikult üheks suurimaks
ohuks.
Jättes kõrvale viimase paari aasta jooksul toimunud mõne vallavolikogu liikme aktiivse tegevuse NIMBY stiilis,
on Audru vallal ettevõtjate
silmis planeerimistegevusel
olnud hea maine. Oleme viinud läbi mitmeid äärmiselt
keerukaid tööstusalade planeeringuid ja seeläbi on ettevõtjad loonud mitmeid töökohti loovaid ettevõtteid (OÜ
Valmose spoonitehas, OÜ
Lasertool, Eesti Kalapüügiühistu külmhoone). Kindlasti
tahame olla ka edaspidi läbi
oma seniste planeerimiskogemuste ettevõtjatele usaldusväärseteks ja professionaalseteks partneriteks ning seeläbi aidata taas uute töökohtade kavandamisele ja
loomisele. Ükski hea plaan ei
muuda iseenesest elu. Muutusi
ei loo paber, vaid inimesed,
kes soovitu järjekindlalt ellu
viivad.
„Tulekahju“,
mille
kustutamisega kohe kiirelt
alustasite?
Kahjuks „põleb“ päris
mitmes valdkonnas. Kiirelt on
vaja koondada mõtted ja plaanid ning lõpetada ära valla
arengukava koostamine aastani 2025. Kohaliku omavalitsuse arengukava ei ole üheaastane operatiivjuhtimise doku-

ment, vaid selle eesmärgiks on
omavalitsuse tasakaalustatud
areng pikemaks perioodiks.
Soovitavalt oleks arengukava
ajaline pikkus minimaalselt
kaks valimisperioodi, et luua
eeldus omavalitsuse arengu
järjepidevuseks ja maandada
valimisvõitlusega paratamatult
kaasnevaid populistlike lubadustega seotud riske. Arengukava koostamine on avalik
protsess, kus peaksid oma seisukohad esitama võimalikult
paljud vallakodanikud - kas
siis iseseisvalt või vabaühenduste kaudu, kuhu nad on
koondunud. Seega on see meie
kõigi ühine kokkuleppedokument ja siinkohal kutsun
üles kõiki vallaelanikke aktiivselt protsessis osalema. Protsessi kulgemisest anname teada valla ajalehe ja kodulehe
kaudu.
Lisaks arengukavale vajab
kiiret lahendust Jõõpre lasteaia
küsimus. Selle asutuse eksisteerimine ripub juuksekarva
otsas juba pikemat aega tema
äärmiselt kehva seisundi tõttu.
Päästeamet on juba korduvalt
ähvardanud asutuse sulgemisega.

Tundub, et Audru vallas
elavad ettevõtlikud ja loomingulised inimesed. Kas
peale raha on veel millestki
vajaka, et arengut kiirendada (julgus, hoolivus, teadmised)?
Iga inimene on õnnelik ja
rahulolev, kui ta suudab iseendas tasakaalustada materiaalse rahateenimise ja vaimse
puhkuse poole. Sellise tasakaalu otsimine on keerukas
protsess.
Valla arengu kiirendamiseks peale rahateenimise
pean ma väga oluliseks teadmisi (ehk siis kogemusi), kuidas mingit asja teha ei tohiks.
Tuleb ise käia ja lasta teistel
käia igal pool silmad lahti,
õppida ise pidevalt juurde
ning õppida ka teiste vigadest.
Samas aga peab olema ka julgust teha ise otsuseid ja ei tohi
paaniliselt karta eksimusi ning
sellest tulenevat ebaedu. Ainult need inimesed ei eksi, kes
ise midagi ei tee – see on
paigalseis ehk stagnatsioon
ning seda ei tohi mitte kunagi
lubada.

Kadi Männiksaar (fotol paremal) ja Katrin Kivilo (fotol
vasakul) Kadi kaksikute tütarde Annika ja Sandraga ja
nende suurema õe Angelaga.
Foto Peep Tarre

Kuidas suhtute ütlusesse,
et unistamisega tasub ettevaatlik olla, kuna unistused
võivad täituda?
Eks oma tõetera selles
ütluses on. Kui vaadata valla
seisukohalt, siis need viiskümmend aastat, kui meie võõrvõimu all unistasime omariiklusest ja iseseisvusest, viisid
üle lahe naabrid soomlased
oma unistusi ellu. Täna ei olegi
meil palju muud teha, kui lihtsalt paljud asjad nende pealt
„maha kirjutada“, sest nende
regionaalset elukeskkonna
mudelit peetakse üheks maailma parimaks.
Ennast pean siiski rohkem
pragmaatikuks kui unistajaks.
Minu unistustes tuleb pea alati
mingi ajaline dimensioon vastu ning sealkohal ka enamus
unistuste edasiarendusi katkeb. Üritan oma unistused suunata mingitesse raamidesse ja
seeläbi ka tulevikus neile mingit kuju anda. Seega võin öelda, et paljud minu unistused
ühel või teisel kujul tõepoolest
ka täituvad!
Jõudu tööle ja aitäh
intervjuu eest!
Sirje Suurevälja
01. oktoobril toimus vallamaja saalis väikeste vallakodanike ja nende vanemate pidulik vastuvõtt. Pidupäevalisi
tervitasid vallavanem Siim
Suursild, haridus-, kultuurija sotsiaalnõunik Peep Tarre
ning sotsiaalpedagoog Sirje
Järvet. Muusikat tegid Jõõpre
Põhikooli õpilased Grünet
Trumsi juhendamisel.
Vastuvõtule olid kutsutud: Helina Heinsaar poeg Herich
Lucasega, Kätlyn ja Karmo
Tõnisson poeg Robertoga,
Mairi Tammeleht ja Peedu
Avamere poeg Brennetiga,
Triinu Joosep ja Ergo Mihkelstein tütar Mirteliga, Eneli
Seer ja Evur Kaelep tütar Kadiga, Merle Timmo ja Toomas Oks tütar Liisbethiga,
Alice Treimuth ja Kristjan
Kaunissaar poeg Arminiga,
Kairit Vilu ja Raimo Reepalu
poeg Kaspariga, Annely Aomere ja Germo Viir tütar Getlyniga, Maimu Närripä tütar
Jane-Lyga, Gady Pärnik ja
Taavi Kaljura poeg Kenertiga, Kadi ja Riho Männiksaar tütarde Annika ja Sandraga, Viktooria Hrabrova ja
Viktor Iljin poeg Karl Arturiga, Maris Vaarma ja Sulev
Tõnisson poeg Aroniga, Mariliis Päev ja Sander Rits tütar Kristeliga, Siiri ja Jaanus
Künnapas tütar Kerliga.
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Volikogu istungitel
13. oktoobril 2011
Istungilt puudusid volikogu liikmed Ardo Lünekund ja Jüri
Vlassov.
1. Audru Vallavolikogu esimeheks valiti vallavolikogu liige
Jaanus Põldmaa.
2. Nõustuti riigi omandis oleva Audru alevikus asuva Audru
metskond 28 katastriüksusest eraldatava Rebasefarmi kõnnitee
2303 m2 suuruse katastriüksuse tasuta üle võtmisega valla
omandisse.
3. Otsustati taotleda valla munitsipaalomandisse 87/100
mõttelises osas Ahaste külas asuv Ahaste põik 8 maaüksus, millel
asub vallale kuuluv garaaþ.
4. Tunnistati kehtetuks vallavolikogu 08.09.2011 otsus nr 45,
kus võeti vastu Audru aleviku Kaera kinnistu detailplaneering,
kuid puudus Keskkonnaameti kooskõlastus.
5. Võeti vastu Audru aleviku Kaera kinnistu Nooruse tee 8
katastriüksuse osaline detailplaneering.
6. Anti nõusolek vallavalitsusele Jõõpre Lasteaia riigihanke
korraldamiseks.
7. Otsustati delegeerida seadusega kohaliku omavalitsuse,
kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani
pädevusse antud küsimuste otsustamine Audru Vallavalitsusele,
välja arvatud küsimused, mis tulenevad Audru Vallavolikogu
õigusaktidest.
8. Avalikul kirjalikul enampakkumisel olnud Audru alevik Ringi
tn 8a asuv hoonestatud kinnistu otsustati võõrandada alghinnaga
1000 eurot.
9. Otsustati esitada ettepanekud Pärnu maavanemale Audru valla
koolivõrgu arengu kohta aastani 2020.
10. Kinnitati vallavalitsuse struktuur 4 liikmelisena: vallavanem
ja 3 vallavalitsuse liiget.
11. Vallavalitsuse liikmeteks kinnitati: Priit Annus, Ülle
Kaljumäe ja Peep Tarre.
12. Vastati volikogule esitatud arupärimistele.
Alates 16. oktoobrist 2011 on Eesti Vabariigi ja Venemaa
Föderatsiooni elanikel, kes on Eesti või Vene kodanikud või
kodakondsuseta isikud ja kellel on omandatud
pensionistaa•i nii Eestis kui ka Venemaal, õigus taotleda
pensioni määramist või varemmääratud pensioni
ümberarvestust Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni
pensionikindlustust käsitleva koostöölepingu alusel. Leping
laieneb ka Eestis elavatele Vene sõjaväepensionäridele.
14. juulil 2011 sõlmitud Eesti Vabariigi ja Venemaa
Föderatsiooni vahelise uue pensionilepingu kohaselt määravad
ja maksavad pensioni mõlemad lepingupooled sõltumata sellest,
kumma riigi territooriumil isik elab.
Pensioni suurus arvutatakse proportsionaalselt - kumbki riik
maksab pensioni oma territooriumil omandatud pensionistaa•i
alusel vastavalt oma õigusaktidele. Teisest riigist pensioni
saamiseks on vaja, et isikul oleks selles riigis vähemalt 1 aasta
pensionistaa•i.
Uue lepingu jõustumisel jätkatakse varemmääratud pensionide
maksmist. Kellelgi ei ole kohustust taotleda selle ümberarvutamist, küll aga on õigus seda taotleda.
Kui isik juba saab pensioni, kuid ta ei ole kindel, kas uue lepingu
järgi määratud pension oleks suurem seni saadavast, siis on tal
õigus taotleda esialgset arvestust lepingu alusel.
Kui isikule ei ole veel määratud pensioni ning ta ei ole kindel,
kas ta soovib taotleda pensioni lepingu alusel või siseriiklike
õigusaktide alusel, siis on tal samuti õigus taotleda esialgset
arvestust lepingu alusel. Vastavasisuline avaldus esitatakse
elukohajärgse pensioniameti klienditeenindusele.
Kui esialgse arvestuse tulemusena selgub, et lepingujärgne
pension osutub suuremaks, võib isik esitada taotluse pensioni
määramiseks või varemmääratud pensioni ümbervaatamiseks
Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise koostöölepingu alusel.
Lepingu alusel on Vene sõjaväepensionäridel, kes saavad täna
Venemaa Föderatsioonist pensioni Venemaa relvajõududes
teenimise eest, õigus saada Eestist pensioni Eestis omandatud
staa•i eest kooskõlas koostöölepingu sätetega.
Pensioniavaldus, mis on esitatud 16. oktoobrist 2011 kuni 15.
aprillini. 2012, loetakse esitatuks tagasiulatuvalt 16. oktoobril
2011.
Pensionärid, kes vajavad lisainformatsiooni Eesti-Vene
pensionikindlustuslepinguga seotud küsimustes, saavad seda
Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16106 või 612 1360
või pensioniametite büroode lisainfotelefonilt Pärnus: 447 7602
Eesti- ja venekeelsed õigusaktid ning korduma kippuvad
küsimused antud teemal:
Korduma kippuvad küsimused:
http://www.ensib.ee/public/KKK2011 /
KKK_EV_VF_lep2011.rtf
http://www.ensib.ee/public/KKK2011 /
KKK_EV_VF_RUS_2011.rtf

Vallavalitsuse istungitel
08. septembril
1. Väljastati kirjalik nõusolek Saulepa külas Karusmarja
kinnistul sauna ehitamiseks.
2. Ehitusluba väljastati Malda külas Kuuseokka kinnistul asuva
saeveski ümberehitamiseks angaariks, Saulepa külas Karusmarja
kinnistul suvila ehitamiseks ja Aruvälja rahvamaja rekonstrueerimiseks.
3. Kasutusluba anti Lemmetsa külas Lagre II kinnistul asuvale
tootmishoone varjualusele ja Tiigi tn 30 asuvale elamule, aiamajale ja kuurile.
4. Projekteerimise lähtetingimused kinnitati Pihlaka tn 68
aiamaja ümberehitamiseks elamuks ja Jõõpre külas Paradiisi
kinnistul asuva lauda ümberehitamiseks viljahoidlaks.
5. Lemmetsa külas asuva 4-korteriga elamu juurde määrati
teenindusmaa pindalaga 4995 m2 ja lähiaadressiks Pargi.
6. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 4-le taotlejale kogusummas 560 eurot.
7. Riigihanke „Audru valla tiheasulate veemajandusobjektide
projekteerimistööd“ edukamaks pakkujaks tunnistati Merindorf
OÜ, T-Model OÜ ja Ekore OÜ ühispakkumus hinnaga 41791,18
eurot (hind sisaldab käibemaksu).
8. Reservfondist eraldati MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogule
avalike teenuste osutamiseks 620,22 eurot ja Jõõpre Vanurite
Kodule sanitaarsõlme rekonstrueerimise ehitusprojektiks 600
eurot.
9. Audru alevikus Pärna allee 5b asuv mitteeluruum anti
otsustuskorras üürile Laie-Helje Liivile.
10. Seoses lapse üheaastaseks saamisega maksti sünnitoetust 4
vanemale à 128 eurot ja lapse kaheaastaseks saamisega 2
vanemale à 64 eurot.
14. septembril
1. Kasutusluba anti Kihlepa seafarmi rekonstrueerimisele, teede
ja platside ning tahesõnnikuhoidla rajamisele.
2. Ehitusluba anti Jõõpre külas Paradiisi kinnistul lauda ümberehitamiseks viljahoidlaks.
3. Tunnustati edukat õpilast 2010/2011 õpitulemuste eest.
4. 2011/2012 õppeaastal I klassi õppima asunud 41 õpilase
vanemale maksti sotsiaaltoetust à 64 eurot.
5. Reservfondist eraldati Jõõpre Vanurite Kodu katuse remondiks 177.60 eurot.
6. Ahaste külas asuva garaaþi juurde 87/100 mõttelises osas
munitsipaalomandisse taotletava ja 13/100 mõttelises osas ostueesõigusega erastatava Ahaste põik 8 maaüksuse teenindusmaa
määrati pindalaga 699 m 2 .
7. Algatati Jõõpre küla Kaaluvärava kinnistu detailplaneering.
8. Vallahanke „Audru kooli Audru alevikuga ühendav kergliiklustee projekteerimine“ edukamaks pakkujaks tunnistati AS
Pärnumaa Teed pakkumus hinnaga 4286 eurot ( hind sisaldab
käibemaksu).
9. OÜ SW Energia taotluse alusel kehtestati alates 01.11.2011
OÜ SW Energia poolt Audru Keskkooli katlamajast elanikele (
Audru alevik Lihula mnt 12 ja 14 elamud) müüdava
soojusenergia hinnaks 1.276 eurot/m2 .
10. Pärnumaa Spordiliidule väljastati luba avaliku ürituse
„Pärnumaa IV rattaretk 2011“ korraldamiseks.
26. septembril
1. Kirjalik nõusolek anti Aruvälja külas Haava kinnistul
puurkaevu rajamiseks ja Põldeotsa külas Männituka kinnistul
abihoone ehitamiseks.
Aruvälja Rahvamaja ringid sügis 2011
Teisipäev kell 18 Line-tants Elma Killing
Kolmapäev kell 17 Tütarlaste tantsuring Silvi Tolmats
Neljapäev
kell 16 Naisrühm Aruvälja Memmed, Elma Killing
kell 19 Bodytreening (Käed Kõht Tuhar), Alge Kiiup,
tel. 5858 7704
*********************************************************
Lindi Rahvamaja ringid sügis 2011
Esmaspäev kell 17 Tütarlaste aeroobika (alates 9st
eluaastast), Maia Pavlova
kell 18 naiste võrkpall
Teisipäev kell 17.30 Toimub üle nädala teisipäev ja
kolmapäev, Laste jõutrenn (lapsed alates 5st eluaastast)
Valdi Killing Tel. 5650 7474
Kolmapäev
kell 17.30 Lauluring - ansambliõpe(lapsed alates 10st
eluaastast), Anne Paiste
kell 18 Käsitööring täiskasvanutele, toimub 2x kuus
Ivi Sutt
Neljapäev kell 14.30 Toimub üle nädala, Eakate folkloorirühm TARN, Linda Mulk
kell 15.30 Laste liikumisrühm(lapsed 4-7 aastat)
Alge Kiiup
kell 18 Segarühm Lindi Lappajad, Maie Kalbus
Reede kell 18 meeste võrkpall
Lindi Rahvamajas võimalus mängida võrkpall, korvpalli,
lauatennist. Info tel 446 7746

2. Ehitusluba väljastati Audru Keskkooli võimla ja Audru
alevikus Sauna tn 1 keldri rekonstrueerimiseks, Saari külas
Marja kinnistul elektrivarustuse ehitamiseks ning Papsaare külas
Tohvri tee 2a maaküttetorustiku paigaldamiseks.
3. Kasutusluba anti Saulepa külas Laine kinnistul asuvale
puurkaevule.
4. Projekteerimise lähtetingimused kinnitati Malda külas
Kuuseokka kinnistule puidutööstuse hoone ehitamiseks ja Audru
alevikus Audru kooli alevikuga ühendava kergliiklustee ehitamiseks.
5. Nõustuti Papsaare külas Lõvi tee 3 kinnistul asuva jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva tagant.
6. 2011/2012 õppeaastal I klassi õppima asunud 8 õpilase
vanemale maksti sotsiaaltoetust à 64 eurot.
7. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 1-le taotlejale summas 24 eurot.
8. Moodustati komisjon Lindi Rahvamaja kultuuri- ja noorsootöötaja ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi korraldamiseks.
9. Reservfondist eraldati Jõõpre Lasteaia korstna remondiks
1 325,80 eurot ja Pärnumaa Ettevõtlus- ja arenduskeskusele
parima ettevõtte tunnustusürituse läbiviimise kulude katteks
76,80 eurot.
10. Audru valla elanikele kultuuri- ja spordiüritusi korraldatavatele 11 mittetulundusühingule, seltsingule ja sihtasutusele
maksti tegevustoetust kogusummas 3 196 eurot.
11. 2011. aasta mai-august sündinud 17 lapse vanemale maksti
sünnitoetust à 128 eurot.
29. septembril
1. Septembrikuu toimetulekutoetus määrati kogusummas
8801,53 eurot.
2. Lõpetati vanurite hooldus hooldaja soovil.
3. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ajavahemikul 01.1130.04 loeti Jõõpre küla Tippi kinnistu omanik ja Oara küla
Nurmenuku kinnistu korter 1 omanik.
4. Otsustati korraldada vallahanked „ Audru Lasteaia Männituka
maja rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine“ ja „Ambulatooriumihoone ruumidesse, aadressiga Ringi 1a, Audru alevik,
2-rühmalise lasteaia põhiprojekti koostamine".
5. Otsustati väljastada garantiikiri järgmiste projektide kaasfinantseerimiseks valla poolt:
1) MTÜ Audru Isetegevuslaste Selts – valla kaasfinantseering
433 eurot projektile „Audru Noortetoa DJ-de õpipäeva korraldamine, tehnika ost“;
2) Jõõpre Külaselts MTÜ - valla kaasfinantseering 131 eurot
projektile „Sport ja mäng käsikäes“;
3) Lemmetsa Külaselts MTÜ - valla kaasfinantseering 172 eurot
projektile „Paintballi stardivarustus“;
4) MTÜ Lindi Külaselts – valla kaasfinantseering 200 eurot
projektile „ Lindi küla tahab areneda“.

MTÜ Audru Uisumeistrid tegutseb!
Siinjuures ei saa me ära unustada endi häid abilisi, ilma kelleta
me poleks olnud tänaseks mitte keegi!
Oma tegevust alustades saime kõige olulisema nõuandepaketi
MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogult, mille eest täname siiralt pr.
Mercedes Merimaa‘d ja hr. Rein Talisoo‘d. Nad ei keela oma
abi ja nõuandeid tänaseni.
Kronoloogilises järjekorras võttes kuulub meie siiras tänu
Jõõpre Põhikooli direktor hr. Mati Sutt‘ile, kes näitas selget
arusaamist ürituse tähtsusest ja selgitas seda korduvalt Audru
Vallavalitsusele ja Audru Vallavolikogu liikmetele.
Et me üldse saaks rajada normaalmõõtmetega uisuraja, tahame
tänada AS Vestman Varahaldust ja nende juhatuse liiget hr. Taavi
Raadik‘ut, kes meie palvel andsid Audru vallale tagasi meile
vajaliku maa-ala.
Edasi tahame tänada Audru Vallavolikogu majanduskomisjoni
ja selle esimeest hr. Jaanus Põldmaa‘d, kes leidsid aega meid
ära kuulata, suhtusid meie soovidesse ja tegevusse igati mõistvalt
ning lubasid MTÜ-d igati toetada. Lisaks oli majanduskomisjon
nõus meid ka rahaliselt toetama.
Täname veel Audru Vallavolikogu ja selle esimeest hr. Siim
Suursild‘a, kes suutsid lõpule viia maaeralduse MTÜ Audru
Uisumeistritele rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtmetega multifunktsionaalse aastaringse uisustaadioni rajamiseks.
Lõpuks täname projekteerijat hr. Arvi Vainola‘t, kelle asjalikke
nõuandeid oleme pidevalt kasutanud ja Audru valla maakorraldajat hr. Priit Annus‘t, kelle töö ja tegevus viivad lõpule maaeralduse MTÜ Audru Uisumeistridèle.

Jaan Moorits
Endel Laidoner
MTÜ Audru Uisumeistrid
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Audru valla “Aasta õpetaja” nr 1

Vanemõpetaja Tiina Pärn töötab õpetajana alates 1982. a.
Foto Peep Tarre
5. oktoobril, õpetajate päeval,
kogunes kogu Audru valla pe-

dagoogide pere Audru Keskkooli, kus õpetajatele toimus

Audru vallavalitsuse pidulik
vastuvõtt ning Audru Huvialakeskuse meeleolukas kontsert.
Vastuvõtul anti üle Audru
valla „Aasta õpetaja“ esmakordne tiitel. Nimetus omistati
Audru Keskooli matemaatikaõpetaja Tiina Pärnale.
Vanemõpetaja Tiina Pärn
töötab õpetajana alates 1982.
aastast ja kõik need aastad on
ta seda tänuväärset tööd teinud Audru Keskkoolis. Õpetaja Pärna õpilased on saavutanud esimesi kohti maakondlikel matemaatikaolümpiaadidel, nuputamisvõistlustel
ja pranglimises. Välja on jõutud ka tähelepanuväärsetele
kohtadele vabariiklikus mastaabis.
Vabariiklikul matemaatikavõistlusel Känguru, mille
eetvedajaks õp. Pärn Audru
KK-s on olnud aastaid, on samuti saavutatud väga häid
kohti. Õpetaja Pärna õpilaste
riigieksamitulemused matemaatikas on ikka ja jälle meid
rõõmustanud, saavutatud on
maksimaalseidki tulemusi.
Tähelepanuväärne on, et mitmed Audru KK-s reaalharu
lõpetanud õpilased on oma haridusteed kõrgkoolides jätkanud just reaalaineid tudeerides. Ja seda ajal, kui Eesti-

maal napib insenere ja teisi
täppisteaduste esindajaid.
Õpetaja Pärn on ka klassijuhataja ja juhendab kooli
matemaatika aineringi. Tema
tundides valitseb loovus, korrektsus ning distsipliin. Õp.
Pärnal on erakordne oskus ära
tunda ning motiveerida andekaid lapsi, kelle edasiarendamiseks leiab õpetaja erinevaid
edasiviivaid õppemeetodeid.
Ta on ka kooli reaalainete ainesektsiooni juhataja ning
Vabariikliku Matemaatikaõpetajate Seltsi liige. Tiina
Pärn on aktiivselt osalenud ka
valla hariduselus, korraldades
vallasiseseid olümpiaade ja
võistlusi matemaatikas.
Alati nooruslik õpetaja
Pärn on Audru valla põliselanik, kes on üles kasvatanud
kolm last ning jõudnud ka
vanaema auväärsesse rolli.
Aktusel tunnustati ka selle
aasta Pärnumaa „Aasta õpetaja“ tiitlite laureaate. Audru
vallast pälvisid tunnustuse ja
pärjati tiitliga Pärnumaa „Aastate õpetaja 2011“ Audru
lasteaia õpetaja Vaike Jurn ja
Audru Keskkooli endine matemaatikaõpetaja Endel Sepa.

Sirje Suurevälja

Aruvälja piirkonna koolide juubeliüritus

Fotol: Aruvälja koolijuhid läbi aegade, vasakult: Aili Elend, Leili Nõmm, Silvi Tolmats,
Lembi Nõmm, Merike Meidra, Malle Saarts, Margus Joonas, Ado Viik, Mart Kuuskmann,
Helve Lepik, Elma Killing.
Foto Ain Krillo
Kaunid ja töörohked sügiskuud on möödumas, esimesele
kooliveerandile saab kohekohe joone alla tõmmata. Aruvälja koolil on suvest pisikene
võlg ülesse jäänud, mille
tahaks kuldses sügisehinguses
siinkohal ära klaarida.
Kui 20. augusti kastemärjal päikeselisel hommikul
õpilased kooli jõudsid, olid
tunnid juba alanud.....
Koolipreilid Aili Elend
ja Katrin Hildunen uhkelt
ning väärikalt vägesid juhatamas... Kes oli kohal, see räägib, mäletab, meenutab.
Rahvamajas oli avatud ajalootuba, kus vägesid juhatas
Aruvälja raamatukogu juhataja ja kohalik kroonik Malle

Kiis .
Praeguses koolimajas olid
klassitoad avatud kõigile õpilastele-vilistlastele. Näituste
vaatamise ja meenutamiste
kõrval oli võimalus ranitsasse
pista kunagisi õpikuid, mis
neid endistest aegadest siia
ootama olid jäänud.
Kokku said praegused ja
endised koolijuhid. Koos meenutati häid, aga ka raskemaid
aegu ja värvikamaid juhtumisi
koolielust. Kõlama jäi mõte, et
hoolimata ajast, võimust on
olnud kool siinmail armastatud
ja hoitud.
Täname Teid kallid koolijuhid, kes meie juubeliüritusel
osalesite: Elma Killing, Helve Lepik, Mart Kuuskmann,

Ado Viik, Margus Joonas,
Malle Saarts, Merike Meidra, Lembi Nõmm, Silvi Tolmats, Leili Nõmm, Aili
Elend.
See armas ja soe pidu ei
oleks saanud toimuda ilma
meie suurepärase toetajaskonnata. Peoõhtu kingitustekott oli heade inimeste kingitustest niivõrd pungil, et iga
peoline sai fortuuna abiga suurema või pisut väiksema meene. Tahame Teid kõiki südamest tänada, armsad sõbrad:
Audru Vallavalitsus,
Audru Kultuurikeskus,
Teater Endla, Mai Kino,
Maalehe Kirjastus, Valgeranna Seikluspark, August
Rapp, Kristjan Saarsoo,

Eneli Ojaste, Kersti Harma,
Õie Killing, Merike Meinberg, Katrin Hildunen, Salapärane Lapsevanem.
Maitsva kõhukinnituse
eest hoolitses Eve Krillo.
Puhvetit pidasid – Naimi
Saartson (vilistlane) koos
ema Kestiga.
Iga kool on pisut oma juhi
nägu. Nii on seda ka tänane
Aruvälja kool: sama särtsakas,
edasipürgiv ja rõõmsameelne,
kui seda on praegune koolijuht
Aili Elend. Jaksu, edu ja kindlameelsust Sulle selleks.
See, et ühes paigas on kooliharidust antud juba 225 aastat, näitab lisaks hariduse väärtustamisele ka kogukonna tugevust. Tänu sellele võime uskuda, et see jätkub edaspidigi.
Tänane Aruvälja kool toetub
just oma juurtele ja hindab
väga oma inimeste häid soove
ning mõtteid. Oleme siin ja
tegutseme südamesoojuse, parimate soovide ja asjatundlikkusega, andmaks meie lastele
nurgakivi ja suuna elus edasipürgimiseks ja hakkama saamiseks.
Kuni Su küla veel elab,
elad Sina ka!
Aruvälja koolipere nimel
Ruth Kalde

Tere! Olen Lindi rahvamaja kultuuri- ja noorsootöötaja
Anneli Aasmaa. Selles külas elanud alates 2004.aastast .
Peres kasvab kaks tütart.
Jäi meelde lause ühelt koolituselt, et „elu alus pole mitte töö
,vaid koostöö“. Loodan minagi, et koostööst Lindi külaseltsi ,
kooli ja kohaliku kogukonnaga sünnib suuri tegusid. Seda tõestas
ka Teeme Ära üritus, kus olen kahel aastal olnud Randlase
talgute talgujuht. Samuti olen kolmandat aastat tegev Lindi
lasteaed-algkooli hoolekogus ja osalenud erinevate ürituste
korraldustoimkonnas. Mõtteid ja ideid on uuele töökohale
asudes palju, kuid juba praegu on uus algav hooaeg kogunud
tuure – algust on tehtud selliste ringidega nagu naiste näputöö,
naiste võrkpall, noorte jõutrenn, laste laulu-ja tantsuring ja linetants. Mehi ja noormehi oodatakse võrkpallitrenni, peale koolivaheaega on alustamas tütarlaste aeroobika ja uusi liikmeid
ootavad oma ridadesse näitering ja segarahvatantsurühm.
Loodan, et meie majja leiavad tee ka need, kes seni ühel või
teisel põhjusel eemale jäänud. Loomulikult on endiselt oodatud
teie ettepanekud ja soovid, millisena soovite teie näha oma
RAHVA MAJA. Hetkel on rahvamaja avatud esmaspäevast
reedeni 16.00 – 20.30. Vajaduse korral olen Teie jaoks olemas
ka nädalavahetustel .
Kui on huvi saada infot rahvamajas toimuvate ürituste kohta
oma e-mailile, on võimalus liituda listiga, kuhu saadan lähiaja
sündmuste nimekirja. Listiga liitumise soovi korral palun kirjuta
( lindirahvamaja@gmail.com ) või veel parem – astu läbi !
Kas Teil on kõrge vererõhk? Kas Teil on kõrge kolesteroolitase? Kas Teil on perekonnas esinenud südame-veresoonkonna
haigusi? Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda
jala arterite ateroskleroosi.
TULE VERESOONI KONTROLLIMA!
Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub teisipäeval,
1. novembril kell 9 - 17 Audru Valla Kultuurikeskuses.
Registreerimine vastuvõtule tööpäevadel 25. - 31. oktoobrini
kell 9-13 tel 5698 5633. Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb
sageli säärelihastes valu ja krambihooge.
Protseduur maksab 6 eurot
Hooli endast ja tule kontrolli!
Tervise Tugi OÜ
Kallid Audru valla inimesed,
Soovin teavitada, et alates 1. novembrist alustab Pärnus tööd
uus hambaravi kliinik HANSA HAMBAKLIINIK OÜ,
asukohaga Pikk 11, De Lange maja II korrus, sissepääsuga
peauksest. Hansa Hambakliinikus hakkab tööle paljudele Teile
juba tuttav arst, Dr. Krista Toomesoo (Melnits).
Olin lapsega kodus ja veetsin toreda aja oma perega. Selle
puhkuse ajal mõtlesin ka loomulikult Teile kallid patsiendid ja
jõudsin tõdemusele, et kui ma naasen tööle, siis soovin taas
oma patsientidele pakkuda parimat hammaste ja suuõõne ravi ,
privaatsemat teenindust ja sõbralikumat keskkonda mõistlike
hindadega. Selleks tuli investeerida aega ja vahendeid, et luua
just selline uus kliinik, kuhu sooviksite ja tahaksite tulla, mitte
ainult ei peaks tulema.
Hea on ka kliiniku asukoht, kohe maaliinide bussijaama kõrval.
Autoga parkides maja ees 1 tund tasuta, aga vahetus läheduses
Port Arturi parklas terve päev tasuta.
Hansa Hambakliinik pakub laste ja täiskasvanute hammaste ravi
ja profülaktikat, juureravi, hammaste proteesimist, hammaste
eemaldamist, igemeravi, alalõualiigese haiguste ravi, hammaste
valgendamist, hammaste soodapesu. Digitaalne röntgendiagnostika, olemas ka panoraamröntgen.
Seega ootan ma kõiki oma vanu patsiente ja ka uusi vastuvõtule,
nii muredega kui ka lihtsalt kontrolli.
Vaatamata avamiskuupäevale, 7.november, saab alustada
registreerimist juba alates 31. oktoober alltoodud kontaktidel:
56884777 ja/või 6840177
Hansa Hambakliiniku lahtioleku ajad E-R 9.00-19.00
Peatse kohtumiseni,
Lugupidamisega Dr. Krista Toomesoo (Melnits)
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Õnnitleme
vastsündinuid!

Lõpe Agro OÜ võtab rendile maad.
tel.56 662 082
Audru Kultuurikeskuses 12. novembril kell 18.00

ISADEPÄEVA KONTSERT

Kristel Rits
Kerli Künnapas
Deni-Stig Rea
Andreas Tomson

Esinevad: Audru ja Papsaare Lasteaia lapsed, Lindi LasteaedAlgkooli õpilased, Jõõpre Põhikooli õpilased, Aruvälja
Lasteaed-Algkooli õpilased, Audru Spordihoone judokad.
Tantsuks mängib ansambel TUULELÕÕTSUTAJAD
Sissepääs kõigile TASUTA
Kontserti toetab Audru Vallavalitsus ja Eesti Kultuurkapital

Kuidas Jüri Jaanson meil külas käis

Audru Sildade Jooks 6. november 2011
kell 13.00
• Lastejooks 500m
• Kahe Silla jooks ja energiakõnd - distants 3 km
Start ja Finiš vallamaja juures. Parimatele auhinnad!
Info ja registreerimine tel. 5906 4541, 5621 2600

Hea lapsevanem!

Lindi Lasteaed-Algkool kutsub
kooliminejaid

EELKOOLI
Ootame Teid koos lapsega tutvuma Lindi kooliga
01. novembril algusega kell 13.05
Info ja eelkooli registreerimine tel. 55 697 597
Kirjutada saab aadressil lindiakool@gmail.com
Matkaring Audru Kultuurikeskuses igal neljapäeval
kell 16 - 18. Ringi juhendab Rainer Ristimets.

Arvutikursus algajatele
Koos Jüri Jaansoniga siirduti kohe loodusesse, et räägitud tervislikke eluviise ka ellu viia.
Meil Lindi lasteaias on juba
neljandat aastat järjest saanud
kenaks traditsiooniks tähistada
sügisest tervisepäeva Lindi
raba ääres asuva vaatetorni
juures.
Nii ka sellel aastal. Plaanid
said tehtud juba varakult, kuid
vahele tuli üks seik, millest
kasvas välja uus mõte. Meie
lasteaia personal koos hoolekogu liikmetega osales Jüri
Jaansoni Kahe Silla jooksu
kepikõnni retkel ning me
osutusime enim esindatud
maakooliks. Auhinnaks oli
meie meeskonnal õnn saada
sõudeergomeeter. Seda auhinda oli Jüri Jaanson ise isiklikult meile ka nõus üle andma.
Nii saigi kokkulepitud, et 16.
septembril sõidab ta ise meie
juurde, et asi teoks teha. Kella
10 kogunes kogu lasteia pere
koos vanemate ja vanavanematega ning kooli pere saali.
Ootusärevus oli suur ja sealt
ta tuligi. Jüri Jaanson - kahekordne olümpiahõbe, maailmameister ja 2011. aastast
riigikoguliige. Peale tervitust
andis Jüri pidulikult üle ergomeetri ja näitas õiget tehnikat,
kuidas seda kasutada. Ta kiitis
ergomeetri võimalusi ja kasulikkust suurele rühmale inimese lihaskonnast. Jüri rääkis

lastele olümpiast ja nende
mängude tekkimisest, sportlase tööst ja tervislikust eluviisist. Lapsed said esitada küsimusi ning kõik koolilapsed,
kes soovisid, said enda päevikutesse Jüri Jaansoni autogrammi. Sest ega igapäev ei
ole võimalust sellise suurkujuga kohtuda.
Jutud räägitud suundus
lasteaed koos Jüriga loodusesse, et koheselt räägitud
tervislikke eluviise ka ellu viia.
Metsas jooksti krossijooksu,
visati käbisid, korjati seeni ja
tehti muud huvitavad. Koos
Jüriga söödud õuntel ja pirnidelgi oli magusam mekk.
Ja veel, ilm, mis oli esialgu
vihmane ja ähvardas meie
matka nurjata, liitus meie
rõõmsa tuju ja entusiasmiga.
Sest sellest hetkest peale, kui
Jüri meie maja uksest sisse
astus, hakkasid pilved tasapisi
hajuma. Päeva lõpetuseks said
kõik osalejad tänukaardi ja
kuldse päikesemedali südamesse.
Suur tänu Jüri Jaansonile,
lastele, vanavanematele, emadele, isadele ja õpetajatele igati kordaläinud ürituse eest.
Kohtume jälle!
Ulla Orgusaar

Kursus kestab:

8 nädalat

Tunde:

12 (1,5 tundi nädalas, päev selgitamisel)

Hind:

25€ (võimalus maksta osadena)

Toimumiskoht:

Audru Raamatukogus (Pärna allee 14, Audru)

Esimene kohtumine:

Reedel, 4.novembril
Kell 16.00

Eelkõige ootame neid, kes tahaksid õppida rohkem ID-kaardi kasutamist ja internetis
orienteerumist (e-post, pank, ajalehed, fotoalbumid) ning teksti- ja tabelitöötlust.
Info ja registreerimine
Piret Meinberg 5696 3400
Audru Kultuurikeskus 5906 4541

KUI ON OLEMAS OMA SÜLEARVUTI, SIIS VÕTA SEE KINDLASTI KAASA!

Autor: Nino d`Introna ja Giacomo Ravicchio
Tõlkija: Kirke Org
Lavastaja: Aare Toikka
Kunstnik: Kaspar Jancis
Muusikaline kujundaja: Ago Soots
Lavavõitluse seadja: Tanel Saar
Mängivad Ago Soots, Meelis Põdersoo

ROBINSON & CRUSOE
VAT TEATER esitleb:
ROBINSON & CRUSOE
Teisipäeval, 15. november 2011
JÕÕPRE RAHVAMAJAS
KELL 12.30
PILET 2 EUR

Andrese Autopesula OÜ automaatpesula
Autode pukseerimine, kuni 7 tonni. Puksiiriteenus.
Soodsaim hind. Küsi julgesti!
Tallinna mnt 84 80043 Pärnu, tel:535842533
E-mail: andreseautopesula@hot.ee

Meie lool on Daniel Defoe romaaniga "Robinson Crusoe" nõndapalju ühist, et kaks meest kohtuvad piiratud
territooriumil kesk vetevälja. Nad ei mõista sõnagi teineteise keelt. Nad on vaenlased.

Audru Lastekaitse Ühing
kutsub lapsevanemaid
Audru Kultuurikeskusesse koolitusele,
mille viib läbi psühholoog Toivo Niiberg.
Täiendav info valla lasteaedadest.

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

