Audru valla leht veebruar 2005 __________________________________________________________________________________________________________________________ Lk. 1

Nr. 12

(184)

AUDRU VALLA AJALEHT

Jõulumõtisklus
Talv saab ametlikult alguse
alles 21.detsembril ning seda,
et talve veel pole, meenutab
meile iga päev vaheldumisi
vihm, rahe ja lörtsisadu. Ometi
soovime me siiralt, et maad
kataks juba valge lumevaip,
mis muudaks maa puhtaks ja
omamoodi pühalikukski. Kui
looduse vastu me ei saa ning
ilmaolud toimetavad meist
sõltumatult, siis muud asjad
sõltuvad paljuski meist enestest – meie suhtumistest, käitumistest, otsustest.
Viimased aastad on muutnud inimesed veidi kurvameelseks ja lootust kaotavaks. Majanduslangus on olnud märksõna ajakirjanduses, pea igas
kodus, asutuses. See nähtamatu, kuid võimas miski, on
Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees

meiega kaasas igal sammul.
Paljude inimeste südames on
küsimus – kas me saame
hakkama ka järgmisel aastal?
Kas järgmine aasta tuleb
kergem?
Veidi murelikuks teeb
meid üldise jõulutunde tasapisi hääbumine ning selle
asendumine “pakijõuluga”.
Vähemaks oleks ka jäänud
justkui aega, mida üksteisele
pühendame. See moment, mil
sõbrale või üleaedsele õlale
patsutame, tuleb aga kindlasti
leida. Aega võiks igaühel jaguda ka dialoogiks iseendaga.
Jõulud toovad lootust, et tuleval aastal on parem ning me
oleme kõik ikka koos, nii noored kui vanad.

Me tahaksime, et need
pühad oleksid ilusad, et neis
oleks rõõmu ja et me kõik
tunneksime armastust ja headust. Tahame, et jõulutunne
oleks mälestus vanematest,
kes meile lapsepõlves ka kõige
väiksema võimaluse korral midagi toredat kuuse alla peitsid.
Mälestus nendestsamadest
jõululauludest, mida õppisime
kümneid aastaid tagasi ning
mida nüüd jõuluvanale meie
endi lapsed ette kannavad.
Soovitakse ikka rahulikke
jõule! Kuid kui rahulikud need
pühad siis tavaliselt on?
Soovime, et sel aastal oleksid vallaelanikel ikka rahulikult rahulikud jõulud ning
uus algav aasta täis jõudu ja
uusi tegusid!

Siim Suursild
Vallavanem

Üllatuste aeg
Ühel Advendieelsel õhtupoolikul helises minu kodus lauatelefon, millelt mulle tavaliselt
vaid erinevaid kaupadepakkumisi vahendatakse. Olin ennast juba pahuraks sättinud,
kui selgus, et seekord on helistajal minu jaoks hoopis midagi
meeldivamat varuks.
Mulle helistas proua Heidi
Ranniku, kes väitis, et tema
omanduses on midagi, millest
teistel tema meelest hoopis
rohkem kasu ja huvi võiks
sündida.
Nimelt oli ta oma vanematekodus inventuuri tehes leidnud ühe tõelise üriku - kirikuraamatu, kus sees JÄRELE
KUULAMISE
KIRJAD
ENNE LAULATUST Uruste
kirikus aastatest 1878 – 1888.
Proua Rannikul on oma
versioon ka selle kohta, kuidas
võis see ajalooline dokument
tema koju sattuda. Aga peamine on see, et raamat ei rännanud kaminasse ega rahateenimise eesmärgil antikvariaati.
Oh, oleks selliseid inimesi
vaid rohkem!
Siinkohal tahan tänada ka
seda Audru koguduse liiget,
kelle abiga raamatu haldaja
minuga ühenduse leidis.
Nüüd siis aga üriku juurde.
Seda ettevaatlikult lehitsedes
on tunne nagu oleks käsipidi
ajaloos sees. Tsiteerime juhus-

likult valitud leheküljelt
(kirjapilt muutmata):
Sel 24 Webruari kuu
päeval 1880. aastal. Se Suure
Keisri Herra käsu järele Perno
maakonnas Audro. Õigeusu
preester ja kiriku teenred on
nende üle järele kuulanud, kes
abielusse tahtwad astuda, ja on
teada sanud seda: 1) Peigmees,
Wõlla wallast, Soewa külast,
talumees Ado, Peetri poeg
Sammal, õiget usku, elab
Mihkle kihelkonnas. 2) Pruut
Wõlla wallast, Soewa külast,
talu tüdruk Ann, Jaani tüttar,
Annus, õiget usku, elab Audro
kihelkonnas.
3) Nemad mölemad on
täie-ealised, nimelt: Peigmees
kahe kümne kahe aastat, ja
pruut kahekümne kahe aastat
vana, ja mõlemad nemad on
terwe meelega. … 5) Peigmees on pois mees. aga pruut
neitsi.
Oma nõustumist eelpool
kirjapanduga on vastsed paariheitjad ja käemehed ka allkirjadega tunnistanud. Vabandust, parandan, maalinud
püüdlikult kolm risti. Nii on
talitanud enamus. Pigem erandina mõjuvad üksikud loetavad allkirjad. Siiski on näiteks
peigmehed Juhan Tattar, Jaakob Paugus ja Jaan Murd sellega hakkama saanud. Kahjuks
ei ole nii osavad olnud vastsed

pruudid (neitsid või tüdrukud),
terves raamatus vaid paar allkirja õrnema soo esindajatelt.
Aga ometigi oli Audrus kooliharidust jagatud juba 1687.
aastast alates!?
Siinkohal vabandan kõigi
ees, kes nüüd siit oma esivanemate nimed leidsid, aga loodan, et see vaid lisas huvi ürikuga tutvumise vastu.
Tähelepanuväärne on seegi, et sissekandeid on 10 aasta
jooksul raamatusse tehtud
200. Tänasel päeval on näiteks
meie kirikuõpetaja Tiina
Janno sõnul laulatuste raamat
see kõige õhem kirikuraamat
koguduses üldse. Järeldused
tehke ise…
Jagatud rõõm on kõige
suurem rõõm. Minul ei ole
samuti mingit õigust seda ajaloolist dokumenti oma kodus
hoida. Kirikuraamatu koht on
kirikus või kirikuarhiivis. Küll
aga olen seda meelt, et enne
üleandmist võiks see ürik olla
välja pandud ka Audru muuseumis.
Ilusat üllatuste aega teilegi,
sest mis need päkapikud siis
ikka muud on, kui ülekantud
tähenduses meeldivad üllatused.
Häid pühi!

Sirje Suurevälja

Jõulukuu 2011

Rahvaloendus hakkab vastuseid
otsima
31. detsembril algab Eesti
üheteistkümnes rahva ja
eluruumide loendus, mis
lubab selgust luua paljudes
tähtsates küsimustes Eesti
elanike kohta. Selleks, et
tulemused ikka täpsed oleksid, on loenduse küsimustele
vastamine igale Eesti elanikule kohustuslik.
„Loendusel osalemine on
tõepoolest kohustuslik. Ainult
siis, kui meil on täpne ja ajakohane statistika meeste ja
naiste arvust ning erineva
vanuse, hariduse ja elukutsega
inimeste paiknemisest, saame
oma ühiskonnale seada mõistlikke tulevikusihte,“ rääkis
Pärnu ringkonnajuht Vilja
Alamaa.
Rahvaloendus on ainus
võimalus vajalikke andmeid
saada ja seetõttu on loendusel
osalemise kohustus kirjas ka
riikliku statistika seaduses.
Loenduse metoodikajuhi, Tartu Ülikooli emeriitprofessor
Ene-Margit Tiidu sõnul pole
selles midagi uut – juba 1922.
aastal, kui toimus iseseisva
Eesti Vabariigi esimene rahvalugemine, oli küsimustele
vastamine kohustuslik. „Tol
ajal öeldi ka, et rahvalugemine
annab rahvale silmad ning et
rahvas, kel puuduvad rahvalugemise andmed, ei tunne
iseennast. Need on minu arvates igati ilusad mõtted, mis sobivad ka tänasesse päeva,“
rääkis Ene-Margit Tiit. „Kasutagem siis seda võimalust, mis
meil on ja anname ka tänasele
Eestile silmad, et näha, millised me tegelikult oleme.“
Vastused ainult statistika
tegemiseks
Ringkonnajuht
Vilja
Alamaa teab, et kohalikud
inimesed on loenduse eel juba
väga põnevil – kui palju meid
siis ikkagi on. „Loendusel kogutud andmed aitavad vastata
paljudele olulistele küsimustele. Inimeste paiknemise järgi
saab teada, kas teede ja ühistranspordivõrk vastab inimeste
vajadustele ja milliste sotsiaalteenuste järgi hakkab eri piirkondades vajadus tekkima,“
tõi ringkonnajuht vaid mõned
näited selle kohta, miks loendus on meile kõigile vajalik.
Neile ja teistele tähtsatele
küsimustele vastamiseks on
vaja üksnes statistikat. See
tähendab, et loendusel kogutud
isikuandmed on kaitstud ja
neid ei anta edasi kolmandatele
osapooltele. Ka riigiasutustele
mitte. „Rahvaloendusel esita-

tud andmetest kellelegi mingeid õiguslikke tagajärgi küll
kindlasti ei tule,“ ütles Alamaa. „Neid andmeid ei anta
mitte kellelegi edasi ja statistika tegemisel eraldatakse vastustest ka inimeste isikuandmed. Seega ei pea keegi ka
kartma, et muutuks tema sissekirjutus, sotsiaaltoetused või
pensionimaksed. “
Esimest korda saab eloendada
Selleks, et andmete kogumine oleks kõigile võimalikult
mugav, on loendajate käsutuses sülearvutid ja päris
esimest korda võimalik end ka
ise interneti teel loendada.
„Rahvaloendus algabki 31.
detsembril just e-loendusega,
kus terve kuu jooksul on
võimalik kõigile küsimustele
vastata hoopis internetis,“
rääkis ringkonnajuht Vilja
Alamaa. „Eks see on ju teada,
et meie inimesed on võib-olla
natuke häbelikud ja ei taha
võõrale inimesele endast kuigi
palju rääkida. Seepärast ongi
väga mugav, et igaüks, kel IDkaart või pangakoodid olemas, võib loendusankeeti täita
ka täitsa omaette, arvuti taga
istudes,“ selgitas Alamaa.
Interneti teel loendusel
osalemiseks peab olema
võimalus kasutada arvutit ja
internetti ning veebilehel asuvasse ankeeti sisselogimine
toimub ID-kaardi või internetipanga kaudu. Koht ei ole
seejuures oluline: olgu selleks
siis enda või oma lähedaste
kodu, töökoht, raamatukogu
või koguni buss. E-loenduse
keskkonnas on olemas kõik
vajalikud juhendid ja abi saab
küsida ka Statistikaameti infotelefonil 625 9100 või e-posti
teel aadressil
klienditugi@stat.ee. Eloenduse ajal vastab infotelefon kõigil nädalapäevadel
kell 8–22, küsitlusloenduse
ajal veebruaris ja märtsis
esmaspäevast reedeni kell
8–18.
Tuleb ka rahvaloendaja
Kes e-loendusel osaleda ei
soovi või jõua, võib oodata
hoopis rahvaloendaja külastust – nemad hakkavad inimesi külastama alates 16.
veebruarist ja teevad seda
kuni märtsi lõpuni. Kui kedagi
pole kodus või pole vastamiseks parim aeg, jätab loendaja
teatise oma kontaktandmetega. „Siis tuleks loendajale
helistada ja leppida kokku
kohtumiseks sobiv aeg,“ ütles

ringkonnajuht.
Statistikaameti palgatud
2200 rahvaloendajat hakkavad
inimesi külastama alates 16.
veebruarist. Neid tunneb ära
Statistikaameti poolt väljastatud pildiga töötõendi, sinise
kohvri ja loenduse kirjadega
salli järgi. Tavapärase paberankeedi asemel märgivad nad
vastused sülearvutisse ja kunagi ei küsi inimestelt nende sissetulekut.
„Tõesti, ühtegi rahvaloendajat enne 16. veebruari ei tule
ja nemadki külastavad vaid
neid inimesi, kes pole osalenud e-loendusel või kui eankeet on jäänud lõpetamata.
Küll aga jätkavad endiselt oma
tööd teiste uuringutega seotud
Statistikaameti küsitlejad ja
neid ei tasuks karta, vaid küsida igalt külaliselt, kes end
küsitleja või loendajana esitleb, töötõendit, millel kindlasti
peab olema pilt,“ soovitas
Pärnu ringkonnajuht Vilja
Alamaa.
Kogu info rahva ja eluruumide loenduse kohta on
leitav aadressil
www.REL2011.ee ning
detsembrikuu jooksul jõuavad
kõikidesse postkastidesse ka
loendust tutvustavad voldikud.
Rahva ja eluruumide
loendus 2011
· 31. detsember 2011:
kõik rahvaloenduse
andmed kogutakse
31. detsembri
seisuga
· E-loendus: 31.
detsember 2011 –
31. jaanuar 2012
· Küsitlusloendus: 16.
veebruar – 31. märts
2012
· Rahvaloendaja
näitab alati
töötõendit, kannab
salli ja sinist
kohvrit, Teie
palganumbrit ei küsi
ja enne 16.
veebruari Teid
loendama ei tule.
· Tulemusi avaldatakse
alates 2012. aasta
maist.
· Rahvaloendusel
osalemine on
kohustuslik.

Karin Volmer
Statistikaamet
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Laste jõulupeod
Head lapsed ja lapsevanemad.
Vald on igal aastal kinkinud Pereregistri andmetel Audru vallas
elavatele eelkooliealistele lastele ja 1. – 9. klasside õpilastele
kommipakid.
Valla lasteaedades ja koolide 1 – 9 klassis õppivad lapsed saavad
kommipakid kätte lasteaedade ja koolide jõulupidudel.
Lasteaedades mittekäivad eelkooliealised lapsed ja Pärnu ning
teiste omavalitsuste koolides õppivad lapsed saavad kommipakid kätte allpool nimetatud pidudel:
Esmaspäeval 19. detsembril 17.30 Jõõpre Lasteaia jõulupeol
Jõõpre, Ridalepa, Oara, Saari ja Lemmetsa (Sangamäe)
külades elava lasteaias mittekäivad eelkooliealised lapsed.
Kolmapäeval, 21. detsembril kell 16.00 Lindi LasteaedAlgkoolis Lindi, Liu, Kabriste, Kõima, Marksa ning Saulepa
külades elavad lasteaias mittekäivad eelkooliealised lapsed ja
Pärnu linna ning teiste omavalitsuste 1 – 9 klasside õpilased.
Kolmapäeval, 21. detsembril kell 17.00 Aruvälja LasteaedAlgkooli saali jõulupeole oodatakse Ahaste, Aruvälja, Kärbu,
Põhara ja Soeva külades elavaid lasteaias mittekäivaid ja Pärnu
ja teiste omavalitsuste koolides õppivaid 1. - 9. klasside õpilasi.
Kolmapäeval, 21.detsembril kell 18.00 Jõõpre Põhikooli
jõulupeol Jõõpre Rahvamajas.
Jõõpre, Ridalepa, Oara, Saari ja Lemmetsa (Sangamäe)
külades elavad Pärnu linna, Sauga Põhikooli ja teiste omavalitsuste koolide 1-9 klassi õpilasi.
Kolmapäeval, 28.detsembril kell 13.00 Kihlepas Eassalu Neitsi Külastuskeskuses Eassalu, Kihlepa, Soomra ja Tuuraste
külades elavad Audru valla lasteaedades mittekäivad koolieelsed
lapsed ja Pärnu linna ning teiste omavalitsuste 1 – 9 – klasside
õpilased.
Kolmapäeval, 28. detsembril kell 15.00 oodatakse Audru
Kultuurikeskusesse Teater kohvris etendust „Mängult ja päriselt“
vaatama ka lasteaedades mittekäivaid eelkooliealisi lapsi ja
Pärnu linna koolide 1 – 9 klassi õpilasi Audru aleviku,
Lemmetsa, Papsaare, Valgeranna, Põldeotsa, Malda, Liiva
küladest. Pärast etendust tuleb Jõuluvana. Lapsed saavad kommipaki.
Neljapäeval, 29. detsembril kell 11.00 oodatakse Audru
Kultuurikeskusesse jõulupeole Audru aleviku, Lemmetsa,
Papsaare, Valgeranna, Põldeotsa, Malda, Liiva külades
elavaid Audru valla lasteaedades mittekäivaid eelkooliealisi
lapsi ja Pärnu linna koolides 1 – 9 klasside õpilasi.
Juhul, kui lapsel või lapsevanemal ei ole võimalik lastele
korraldatud sündmustest osa võtta, siis palun neil pöörduda
Aruvälja Lasteaed Algkooli, Lindi Rahvamajja, Jõõpre
Põhikooli või vallavalitsusesse, kust on võimalik kommipakke
kätte saada. Info tel 4472785.

Vallavalitsuse istungitel
02. novembril
1. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 3-le taotlejale kogusummas 235,40 eurot.
2. Lõpetati täisealise isiku hooldus hooldaja soovil.
3. Täiendati Audru Vallavalitsuse 28.07.2011 korraldust nr 204
preambulat, lisades preambulasse kinnisasja sundvõõrandamise
seaduse § 462 .
4. Kiideti heaks vallavalitsuse poolt volikogu istungile esitatavad
määruste ja otsuste eelnõud.
09. novembril
Otsustati lisada volikogu istungile esitatud eelnõule „ Audru
valla arengukava aastateks 2012-2025“ lisadena tegevuskava
2012-2015, Audru valla investeeringute kava 2012-2015 ja
teehoiu tööde kava aastateks 2012-2015.
10. novembril
1. Kinnitati Kõima küla Anni kinnistu suvila projekteerimise
lähtetingimused.
2. Ehitusluba väljastati Liiva külas komplektalajaamade ja
maakaabelliinide ehitamiseks.
3. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ajavahemikul 01.1130.04 loeti 3 taotlejat, jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva tagant nõustuti 1 taotleja osas ja jäätmevedu
peatati ajavahemikul 10.11.2011-10.11.2012 kahe taotleja osas.
4. Nõustuti maa riigi omandisse jätmisega vastavalt esitatud
taotlusele, maaüksustele määrati lähiaadressid ja sihtotstarve.
5. Jõõpre külas asuva endise Soldati maatükk 2 katastriüksuse
uueks lähiaadressiks määrati Soldatimaa.
6. Kinnitati valla poolt finantseeritavad kultuuri- ja spordiürituste projektid vastavalt esitatud taotlustele.
7. 2011/2012 õppeaastal I klassi õppima asunud 1 õpilase
vanemale maksti sotsiaaltoetust 64 eurot.
8. Seoses lapse üheaastaseks saamisega maksti sünnitoetust 1
vanemale 128 eurot ja lapse kaheaastaseks saamisega 2 vanemale à 64 eurot.
9. Kinnitati 2011/2012 talveperioodil valla teedel lumetõrjetööde teostajad piirkonniti.
17. novembril
1. Valgeranna külas asuva katastriüksuse lähiaadressiks määrati
Rannamänni.
2. Tunnistati kehtetuks Audru Vallavalitsuse 14.09.2011
korraldus nr 262.
3. Ahaste külas asuva garaazhi juurde 87/100 mõttelises osas
munitsipaalomandisse taotletava ja 13/100 mõttelises osas ostueesõigusega erastatava Ahaste põik 8 maaüksuse teenindusmaa
määrati pindalaga 699 m 2 .
4. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ajavahemikul 01.1130.04 loeti 2 taotlejat ja jäätmevedu peatati ajavahemikul
17.11.2011-17.11.2012 kolme taotleja osas.
5. Ehitusluba väljastati Audru alevikus Audru kooli Audru
alevikuga ühendava kergliiklustee ehitamiseks.

6. Kasutusluba väljastati Marja kinnistu elektrivarustusele.
7. Projekteerimise lähtetingimused väljastati Audru alevikus
Ringi 1a ambulatooriumihoone ruumidesse 2-rühmalise lasteaia
põhiprojekti koostamiseks ja Jõõpre külas Jõõpre Lasteaia
ehitusalal asuva keskpinge kaabelliini ehitamiseks.
8. Kirjalik nõusolek väljastati Lindi külas Siilivälja 1 ja
Lemmetsa küla Pära kinnistul puurkaevu rajamiseks.
9. Otsustati seada sundvaldus Liiva külas asuvale Tõrva kinnistule Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks elektrimaakaabelliini,
jaotuskapi ja liitumiskapi ehitamiseks.
10. Anti nõusolek alaealisele mitmepoolse tehingu tegemiseks.
11. Eluruumi Ahaste põik 2-6 üürilepingut pikendati kuni
31.12.2012.a.
12. Piiratud hankemenetlusega vallahanke „Jõõpre lasteaia
ehitusalal asuva keskpinge kaabelliini projekteerimine ja
ehitamine“ edukamaks pakkujaks tunnistati AS Elektritsentrum
pakkumus hinnaga 19557,60 eurot.
13. Piiratud hankemenetlusega vallahanke „ Ambulatooriumihoone ruumidesse, aadressiga Ringi 1a Auru alevik, 2 rühmalise
lasteaia põhiprojekti koostamine“ edukamaks pakkujaks
tunnistati RTG Arhitektid OÜ pakkumus maksumusega 10896
eurot.
14. Otsustati korraldada avatud pakkumusmenetlusega riigihange „ Jõõpre lasteaia hoone ehitamine, õueala haljastamine
ning hooneväliste rajatiste ehitamine“.
24. novembril
1. Nõustuti Kabriste külas asuva Kooli katastriüksuse jagamisega Kaldakaare katastriüksuseks, elamumaa 100 %, Maurimäe
katastriüksus, elamumaa 100 % ja Kooli katastriüksus, maatulundusmaa 100 %.
2. Nõustuti Soomra külas asuva Poisikese katastriüksuse jagamisega Poisikese ja Natalie katastriüksusteks, maatulundusmaa.
3. Kasutusluba väljastati Marksa külas Oja kinnistul asuvale
terrassile ja basseinile.
4. Ehitusluba väljastati Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ‘le Oara
fiidri pingeprobleemi lahendamiseks.
5. Kasutusluba väljastati Papsaare küla Puraviku tee 4 elamule.
6. Kinnitati Valgeranna küla Valgeranna Puhkekodu kinnistu
elamu projekteerimise lähtetingimused.
7. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ajavahemikul 01.1130.04 loeti 2 taotlejat, jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva tagant 01.05-31.10 nõustuti 1 taotleja osas.
8. Algatati detailplaneering Audru alevikus Lihula mnt 21a
kinnistul.
9. Anti nõusolek alaealistele kuuluva vara kasutamiseks.
10. Määrati hooldaja täisealisele isikule oma igapäevaeluga
toimetulekuks.
11. Otsustati välja maksta novembrikuu toimetulekutoetus
summas 8795,18 eurot.

Kallid lapsevanemad, endised õpetajad,
vilistlased
ja kõik Audru kooli sõbrad!
Kauneid perekeskseid jõulupühi
ja õnnelikku uut aastat!
Soovib Audru Keskkool

Audru Vallavalitsus ootab hiljemalt 30. jaanuariks
2012 k.a.
ettepanekuid 2011.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 2011. aastal.
Ettepanekud esitada kirjalikult: Audru Vallavalitsus
Pärna allee 7, Audru alevik 88301,
e-post: info@audru.ee

Tere!
Olen Maris Moorits ja asusin detsembrist tööle Audru
Vallavalitsuse arendusspetsialistina.
Meie vallas seni puudunud ametikoha loomise eesmärgiks on
endisest suurema tähelepanu pööramine nii valla üldise kui ka
erinevate valdkondade arengukavade koostamisele, samuti tihe
koostöö erinevate institutsioonidega omavalitsuse tasakaalustatud arengu saavutamiseks. Oluliseks osaks arendusspetsialisti
töös on nii valla kui valla omaosalusega projektide koostamine
ja elluviimine.
Olen sündinud Lindi külas. Vahepealsed kooli- ja tööaastad on
viinud mind nii Pärnusse, Tallinnasse kui ka välismaale, kuid
side koduvallaga on säilinud.
Päris oma kodu Lindi külla, isa talumaadele, ehitasime 2006.
aastal. Meie peres kasvab 3 tütart, kes kõik käivad Lindil nii
lasteaias kui koolis ning usuvad koos minuga, et Audru vald on
parim koht elamiseks ja kasvamiseks.

Audru valla leht jõulukuu 2011 __________________________________________________________________________________________________________________________ Lk. 3

Canterburys kogemusi saamas
Suvel, kui õpetaja peaks lõõgastuma ja koguma energiat
järgmiseks õppeaastaks, tuleb
mõnikord puhkus ja enesetäiendamine ühendada. Nüüd,
aasta kõige pimedamal ajal, on
sobilik meenutada ja jagada
saadud kogemusi.
Eelmise aasta detsembris,
kõige tuisusemal päeval Tallinnas kursusel olles toimus
päeva lõpus loosimine, kus jagati sõnaraamatuid ja muud
õpetaja jaoks tarvilikku materjali, oli peavõiduks kahenädalane koolitus Pilgrimsi Inglise
Keele Koolituskeskuse poolt.
Õnn naeratas mulle. Nii olin
ma juulis õpilase seisuses
Kenti Ülikooli juures Canterburys Inglismaal. Minu grupis
olid õpetajad Hispaaniast,
Ungarist, Prantsusmaalt, Mehhikost, Itaaliast. Juba avaõhtul
selgus, et olen sel perioodil
ainus eestlane ligi 150 eri

rahvustest ja erinevatest kursustest osavõtjate seas.
Minu õpetajaks oli Mr.
Tim Bowen – suurte kogemustega, väga erudeeritud, ligi 20
välisriigis, sealhulgas ka Tallinnas äri inglise keelt õpetanud, musikaalne, mitmete inglise keele õpikute autor, kes
teadis Eestimaast ja eestlastest
nii mõndagi.
Tihedad õppepäevad koosnesid kolmest treeningsessioonist päevas, pealelõunastest
ja õhtustest programmidest.
Minu kursus „English for
Teachers“ oli suunatud praktilisele keelekasutusele läbi
erinevate meetodite – dialoogid, dramatiseeringud, sõnaseletused, rollimängud, erinevate situatsioonide lahendused, idiomaatiliste väljendite kasutamine, keele ajalugu
ja keele uuendused, maa tundmine, jne. Suhtlemine kursuse-

kaaslastega tundides ja väljaspool tunde oli sõbralikult intensiivne, toetav, sest me tahtsime ka üksteise eluolu kohta
teada. Õhtused workshopid
olid meelelahutuslikud, seotud
muusika, video ja ka näiteks
aeroobika või joogatundidest
oli võimalik osa saada.
Canterbury linn on Kenti
Ülikooli campusest poole tunni jalutuskäigu kaugusel ja
uudistamist seal jagus. Canterbury katedraal on Londoni linna kõrval Inglismaa üks kõige
külastavaimatest kohtadest.
Aastal 597 AD rajatud Anglikaani kiriku pühamu ja esimene ristiusu kants Inglismaal
oma ajaloolise, usulise ja arhitektuurilise tähendusega kuulub UNESCO maailmapärandi
nimekirja. Väga muljetavaldav oli Canterbury Tales muuseumi külastus, paadiretk vanalinna läbival väikesel jõe-

POLITSEIUUDISED

kesel, jumalateenistus ja koori
kontsert katedraalis. Külastasin veel läheduses asuvaid
mereäärseid linnu Whitstable
ja Herne Bay. Ikka ja jälle jäid
südamesse imeilusad, tillukesed inglise aiad elumajade ees
ning „fish and chips“ ei tundunudki enam nii ebatervislik toit
olevat kui räägitakse.
Kokkuvõtteks oli suurepärane reis, olen taas ühe kogemuse võrra rikkam, mida saan
jagada oma õpilastele.
Siin ka mõned lingid, kui
tekkis rohkem huvi:
w w w. p i l g r i m s . c o . u k
w w w. c a n t e r b u r y. c o . u k
www.onestopenglish.com

Sirje Aija
Audru Keskkooli inglise
keele õpetaja

Inglise keel eelkoolis ja 1. klassis
Teada tõde on, et meid ümbritsev maailm muutub lausa
päev-päevalt avatumaks ja
keerulisemaks. Paljude elu
jooksul omandatud oskuste
kõrval peetaks heal tasemel
võõrkeele valdamist edukuse
üheks nurgakiviks. On ju nõnda öelda rahva kõnekäänuks
saanud lause „Mis tal viga...
keeled puha suus ja ...las
rändab ringi ja näeb ilma.“
1990.- ndate keskpaiku
sain esimesed kogemused
õpetades inglise keelt Audru
lasteaias kooliteed alustavatele lastele ja koolis olles
jätkus õpetus 2. klassis ringitunnina. Õpetatav materjal tuli
ise leida ja vastavalt teemale
kohandada. Mäletan, et mind
toetas pr. K. Rohtmets, kes oli
Rootsist hankinud “Hello“
rootsi-inglise keele algajate
õpiku seeria ja sealt sai meie
laste jaoks inglise keelseid laule, dialooge ja muid harjutusi.
Ka Kanada väliseestlaste kahel suvel korraldatud kursustest ja nende poolt edastatud
õppematerjalidest oli väga
palju abi. Nii see kõik algas.
Nüüdseks on need õpilased

juba mitu head aastat meie
kooli vilistlased. Loodan, et
neil ehk on ka päris esimestest
tundidest midagi meeles.
Sügisel 2010 alustasin taas
ja üle 30 särasilmse eelkoolis
käiva lasteaia lapse tegi üks
kord nädalas tutvust inglise
keelega. Sellel õppeaastal jätkame 1. klassis tunniplaanis
üks inglise keele tund nädalas.
Ka võõrkeele õppimine
peab haarama lapse kõiki
meeli st. mõjutama tema tunde- ja mõttemaailma, fantaasiat, loovust, aitama suunata
lapse üldist arengut tervikuna,
arvestades tema individuaalseid iseärasusi. Positiivse
suhtlemise kaudu tundides tekib lapsel loomulik teadmishimu, huvi võõrkeele õppimise, silmaringi laiendamise,
seda keelt kõnelevate maade ja
kultuuri vastu. Selles vanuses
lapsi iseloomustab mehhaaniline mälu, kergesti hajuv tähelepanu, suur liikumis- ja suhtlemisvajadus ja tegutsemissoov. Tähtis osa tunnis on
kuulamisel ja rääkimisel. Õpime eristama sõnu, sõnagruppe,
seoseid lausete vahel, näiteks

küsimus ja vastus. Oluline on
õigete hääldusaluste omandamine. Laps õpib keelt kõla
järgi eristama. Selleks harjutame rollimänge, rütmi- ja
liisusalme, sõnamänge. Hästi
jäävad meelde laulud. Kuigi
sõnade õigekirjale veel olulist
rõhku ei panda, suudavad
lapsed ka lihtsamad sõnad ja
pildid ühendada, tunnevad
kõiki värve, numbreid esimese
10 piires, oskavad tervitada,
öelda oma nime, vanust ja
pereliikmeid tutvustada jne.
Nii peaks iga laps suutma oma
võimetele vastavalt rääkida.
Õpetaja ja pereliikmete kiitvad
hinnangud on lapsele suureks
motivatsiooniks veelgi rohkem teada saada.
Lastele pole arvutimaailm
enam võõras ja inglise keelseid õppematerjale on seal
küllaga. Koos tunnis vaatame,
kuulame ja mängime ka internetikeskkonnas ning seda võib
teha samuti kodus lapsevanema toetava ja hoolsa pilgu
all.
Igal asjal siin ilmas
öeldaks olevat kaks poolt, nii
ka inglise keele õpetamisele

Neiljapäeval, 27. oktoobril
esines Kentuki Lõvi pubis
Prantsusmaal elav noor viiuldaja Susanna Fini.
Susanna ema Ivi Fini (Ivi
Kuru) on Audru juurtega.
Nooruses elas ta koos õdede
ja vennaga Kõimas, hiljem

Audrus. Ivi Fini lõpetas 1980.
aastal Pärnu 2. keskkooli ja
asus seejärel õppima Leningradi vene keelt. Leningradis
kohtus ta oma tulevase abikaasaga, kellega koos kolis
1986. aastal Prantsusmaale ja
elab siiani Pariisis. Ivi jätkas
Prantsusmaal õpingutega ja
praegu töötab ta algklasside
õpetajana.
Susanna alustas viiulimänguga isa eestvedamisel viieaastaselt ja oma tulevikku
näebki neiu orkestriviiuldaja
ja muusikaõpetajana. Susanna
harjutab viiulimängu neli tundi
päevas. Ta on esinenud Prantsusmaa mitme noorteorkestri
koosseisus.
Susanna õpib praegu kohalikus konservatooriumis ja
valmistub astuma Pariisi Muu-

sikaakadeemiasse, kus on
konkurents väga tihe, sajast
soovijast võetakse vastu ehk
viis-kuus. Susannale meeldib
väga Eestis käia ja olla koos
siinsete emapoolsete sugulastega. Pere kodune keel on
siiski prantsuse keel ja eesti
keeles Susanna suhelda veel ei
oska.
Kontserdil kõlas Susanna
lemmikmuusika nagu Gabriel
Faurè, Fritz Kreisleri ja Vittorio, samuti Bramsi, Bizet’lt ja
Bachi looming.
Ivi Fini kinnitusel ei jää
Susanna esinemine Pärnus
viimaseks, järgmise aasta suvel tuleb ta Pärnusse pikemaks
ajaks, et osaleda maailmakuulsa dirigendi Paavo Järvi
meistrikursustel sümfooniaorkestri koosseisus.

eelkooli ja 1.-2.klassi õpilastele on vastuväiteid. Kooli
tulles on lapsed erinevas sotsiaalse arengu etapis. Kõikides
õppetundides hästi toimetulemine pole mitte igale lapsele
jõukohane. Oht on, et lapsel
tekib negatiivne suhtumine,
mitte arusaamine, väsimus.
Probleemide ilmnemisel tuleb
reageerida kohe, see tähendab
laps-lapsevanem-õpetaja
koostöös arutada ja leida lahendus, et lapsel säiliks huvi
ja tahe õppida.
Ka 2012 jaanuaris kokkutulev eelkoolirühm alustab
vastavalt Audru Keskkoolis
vastu võetud uue õppekava
raames inglise keele õpinguid.
Seda kõike noore inimese mitmekülgset arengut toetava õppeprotsessi nimel, sest kui ikka
„ keeled suus“ on maailm lahti
ja mis noorelt õpitud, seisab
kaua meeles.
Jätkuvat
koostööd
soovides!

Sirje Aija
Audru Keskkooli inglise
keele õpetaja

Naabrivalve
Audru vallas Lindi külas moodustati 23.11.2011 Randlase
naabrivalve sektor. Sektor hõlmab Lindi külas Aeru teed,
Paadi teed ja Parve teed ja Lindi Lasteaed-Algkooli territooriumi.
Käes on sügis ja pimedad sügis-talvised ööd. Sügise saabudes
kasvab ka kuritegude hulk. Sellega seoses suurenevad ka
turvalisuse probleemid.
Naabrivalve liikumine on populaarne. Selle tegevust koordineerib Eesti Naabrivalve Ühing ja eesmärgiks on tõsta
elanikkonna turvalisust kodudes ja lähimas ümbruses elanike
endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Sellel aastal toetab
Naabrivalve tegevust sihtasutus Kodaniku Ühiskonna Sihtkapital.
Inimesed on hakanud üha rohkem tunnetama vajadust kaitsta
oma vara ja turvalist elukeskkonda. Eriti hoogne oli sektorite
moodustamine 2009. aastal. Käesoleval ajal on naabrivalve sektorid loodud enamikes maakondades. Eestis kokku on sektoreid
poole tuhande ringis ja liitunud leibkondi üle kümne tuhande.
Pärnu maakonnas on sõlmitud lepingud 13 sektorile. Audru
vallas on 1 sektor - Randlase elamurajoon naabrivalvega liitunud.
Naabrivalve liikumine soodustab ka naabritevahelist suhtlemist
ja korra hoidmist oma piirkonnas. Eesti Naabrivalve korraldab
oma liikmetele ka mitmesuguseid pereüritusi, koolitusi jms.
Soovitused naabrivalve liikumisega ühinemiseks:
- kogunege koosolekule / või kui teil on näiteks ühistu koosolek
jms./ ja arutage naabritega, kas olete valmis üksteisega koostööd
tehes oma kodupiirkonna turvalisust tõstma.
- kui naabrid on nõus koostööd tegema, tuleb hakata koguma
naabrivalves osalejate nimesid koos kontaktandmetega.
Moodustatavale naabrivalve sektorile tuleb liitujate seast valida
vanem, kes organiseerib ka kontaktandmete kogumise ja kes
allkirjastab lepingu.
Kui soovijate nimekiri on koos, siis edastage see naabrivalvele.
Liituda saab ka hiljem, kui inimene mingil põhjusel ei saa
koheselt end nimekirja kanda.
Naabrivalve valmistab ette naabrivalve sektoris kasutatavad
materjalid ja koostöö lepingu.
Naabrivalvega liitumine maksab 1 EUR liituja kohta ja
aastamaks on liituja/ pere kohta 1EUR. Korteriühistu liitumise
tasu on 10 EUR ja aastamaks samuti 10 EUR.
Naabrivalve sektor, MTÜ Eesti Naabrivalve, maakondlik
politsei ja kohalik omavalitsus sõlmivad koostöö lepingu.
23. novembril 2011 kirjutasid Audru vallamajas Randlase
naabrivalve lepingule alla Eesti Naabrivalve juhatuse liige
Indrek Randma, Audru vallavanem Siim Suursild, Lääne
Prefektuuri Pärnu Politseijaoskonna juht, politseimajor Mehis
Mets, Randlase naabrivalve sektori vanem Sille Kokamägi ja
Lindi Lasteaed-Algkooli direktor Kaire Narva.
Lisainfot ja abi saab tel. 5136630, 5053364, 6522522.
Audru valla kontakt 4472784, info@audru.ee
Jüri Siim
MTÜ Eesti Naabrivalvearendusjuht
23. novembril 2011 allkirjastati Audru vallamajas Randlase
naabrivalve leping. Fotol all vasakult: Audru konstaablipiirkonnavanem Harli Hansen, Lääne Prefektuuri Pärnu Politseijaoskonna juht, politseimajor Mehis Mets, Randlase naabrivalve
sektori vanem Sille Kokamägi, Lindi Lasteaed-Algkooli
direktor Kaire Narva, Eesti Naabrivalve juhatuse liige Indrek
Randma, Lindi Rahvamaja kultuuri- ja noorsootöötaja Anneli
Aasmaa, Audru vallavanem Siim Suursild.
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Õnnitleme
vastsündinuid!

Jõõpre Põhikoolis
alustab tööd

EELKOOL
Kolmapäeval 25. jaanuaril 2012 kell 18.00
Registreerida saab telefonil 5186835
või e-posti aadressil jooprepk@parnumaa.ee.
Info Jõõpre Pk kodulehe aadressil www.jooprepk.ee.

Ragnar Itter
Kristin Pass
Gregor Noormets
Brita Leas
Joosep Ollino
Kertu Orasmäe
Risto Viidas
Rasmus Rits

DOONORIPÄEV
toimub Audru Kultuurikeskuses
17. jaanuaril 2012.a kell 9.00 – 10.30
Kõigi sel päeval verd andnud doonorite vahel loosib
kosmeetikafirma Avon välja ühe komplekti kosmeetikatooteid.
Jõulupühade teenistused
24. detsembril 2011.a.
kell 14 Uruste Issanda Taevaminemise kirikus
kell 16 Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirikus
kell 18 Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu kirikus
Jumalailmumise, Issanda ristmise pühad:
7. jaanuaril 2012.a.
kell 10 Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirikus - liturgia
ja suur veepühitsus
kell 14 Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu kirikus - suur veepühitsus
Bussiringid eakate jõulupeole Jõõpres 20.12.2011
Eassalu-Neitsi Külaselts pakub jõulukuul huvitavat,
seiklusrohket LATERNAMATKA Eassalu külas Pangamäe
matkarajal. Laterna ja tõrvikutuled toovad valgust ilmast ja
lumest hoolimata.
Soovitav koguneda 15.30 Kihlepas külamaja juures ja 16.00
juba matkarajale. Eksootikahimulistele sobib ka igati 19.00
algusaeg. 2.4 km loodusliku raja läbimiseks kulub koos
tegevustega maksimaalselt 1 tund aega.
Soovitav soe riietus ja madalakontsaga matkajalats. Sind
saadavad külaseltsi matkajuhid Marika, Õie, Koidu või
Mercedes koos kaaslasega. Kui soovid lapsele omapoolset
kingiüllatust, lepi meiega eelnevalt kokku.
Matkale järgneb tass tulist teed suupistega külamajas.
Broneeri endale, oma sõpradele ja perele üks huvitav seiklus
koos laternaga.
Vali endale sobiv kuupäev pakutavate seast ja helista, et aeg
kokku leppida
telefonil 5224812 Koidu või eassalu@hot.ee

Teater Kohvris esitleb

"MÄNGULT JA PÄRISELT"
Audru Kultuurikeskuses
kolmapäeval, 28. detsembril kell 15.
Etendus kõigile tasuta.
Olete kõik väga oodatud!

Audru Vallavolikogu ootab kirjalikke taotlusi
VALLA VAPIMÄRGI
omistamiseks
1. veebruariks 2012 aadressil:
Pärna allee 7 Audru 88301 Pärnumaa.
Vapimärk omistatakse inimesele, kes oma
tegevusega on oluliselt kaasa aidanud
Audru valla arengule või vallaelanike heaolule.

Valla sotsiaaltöötajad tänavad
lahket härrasmeest,
kes annetas anonüümseks jääda
soovides 100 eurot,
et me jagaksime selle raha
lastega peredele.

9.,10.,11. dets algus kell 19.00
12.,13.,14. dets algusega kell 15.30 ja 19.00
19.,20.,21. dets algusega kell 16.00 ja 19.00
22. dets reserveeritud kell 16.00 Eassalu-Neitsi külaselts
25. dets algusega kell 16.00 ja 19.00
27. dets. algusega kell 16.00 reserveeritud

Audru lasteaia Vikerkaare maja parkla
Kahva 2 Papsaare
Papsaare bussipeatus
Kuldlõvi
Viadukti
Audru (Veski)
Audru kiriku parkla
Karuslooma bussipeatus (Tõstamaa mnt)
Põldeotsa bussipeatus
Uruste bussipeatus
Audru kool
Malda bussipeatus
Oara bussipeatus
Saabumine Jõõpresse

12.00
12.05
12.08
12.10
12.12
12.15
12.20
12.25
12.30
12.32
12.35
12.40
12. 45

Tagasi kell 16.00 Jõõpre-Malda-Uruste-Põldeotsa-AudruPapsaare
Liu bussipeatus
Kirsimäe bussipeatus
Lindi Lasteaed-Algkool
Lindi mägi
Kõima bussipeatus
Kihlepa teerist
Kihlepa
Kärbu
Kalevipoja bussipeatus
Ahaste
Põhara
Liiva
Malda
Jõõpre

12.00
12.05
12.10
12.13
12.15
12.18
12.20
12.25
12.30
12.32
12.35
12.38
12.40
12.45

Tagasi kell 16.00 Jõõpre-Liiva-Ahaste-Kihlepa-Lindi-Liu

31. detsembril kell 20
AASTAVAHETUSPIDU
Sanga Seltsimajas
Tantsuks mängib Arne Järvesaar
Õhtujuht Viktor
Kaasa võtta hea tuju, joogid ja snäkid
Pilet 2.50
Info tel 5177305 Reet

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 0,10 eurot

