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AUDRU VALLA AJALEHT

Valla 2011. aasta vapimärgi omanik
on Aili Tamm
Audru Vallavolikogu otsusega
omistati 2011. aasta valla
vapimärk Aili Tammele. Aili
Tamm on sündinud 4. märtsil
1938 paljulapselises peres
kuuenda lapsena. Ta lõpetas
Haapsalu pedagoogilise kooli
1956. aastal. Seejärel suunati
ta tööle Kihlepa 7-klassilisse
kooli. Töötas seal pioneerijuhi
ja muusikaõpetajana. Ta
täiendas end muusikaõpetajate
suvekursustel. Seoses koolide
reorganiseerimisega 1962.
aastal, asus Aili Tamm tööle
Audru 8-klassilisse kooli ja
töötas seal kuni pensionile
minekuni.
Alates 1965. aastast on
Audru kooli lastekoor käinud
laulupidudel. 1967.aastast
alates ka poistekoor. 1969.
aastal osales poistekoor väga
edukalt ka Tartu laulupeol.
1975. aastal toimus vabariigis esimene kategooriatesse
laulmine. Üle Eesti pälvis
kõrgema kategooria vaid 13
lastekoori, nende hulgas ka
Audru kooli lastekoor. 1977.
aastal taotleti lastekoorile
Pääsukese nimi, mis koorile ka
omistati.
Lisaks kooridele juhendas
Aili Tamm teisigi muusikakollektiive ja soliste, kes osalesid edukalt erinevatel konkurssidel.
Aili Tamm on ka Audru
kooli laulupäevade traditsiooni algataja. Sel aastal
tähistatakse juba 41. juubelilaulupäeva.
Aili oli õpetajana väga
töökas ja nõudlik nii õpilaste
kui iseenda vastu. Tema organiseeritud kooli- ja erinevad
tähtpäevakontserdid olid alati
kõrge tasemega. Lisaks muusika õpetamisele oli Aili ka

Märts 2011

Lugemisaastat jääb meenutama
värvikirev raamat
11. märtsil toimus Audru
Kultuurikeskuses raamatu
„Audru laste loomevakk“
esitlus, kuhu olid palutud need
õpilased, õpetajad, toetajad ja
zhüriiliikmed, tänu kellele
raamat ilmavalgust nägi.
Ürituse lükkas käima Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi 10.
klassi poiste bänd Ema Tee
Tuli Alla, kellele see oli ühtlasi
esimene ülesastumine publiku
ees. Ja nad said suurepäraselt
hakkama!
Seejärel said kohalviibijad
väikese ülevaate, kuidas ühest
ideest sündis tublide tegijate
suure töö tulemusena vahva
lasteraamat. Aasta läbi kestnud
muinasjuttude kirjutamise, esitamise ja illustreerimise konkursid on selleks puhuks läbi
ning võidutööd kenasti kaante
vahel. Raamatusse mahtusid

küll konkursside parimad
tööd, kuid raamatud said
kingituseks kõik 108 Audru
valla koolide õpilast, kes konkurssidel osalesid. Raamatuga
tänati ka kõiki juhendajaid,
toetajaid ja zhüriiliikmeid.
Suure aplausi pälvis aga
raamatu kujundaja Villu Puusepp, kes demonstreeris saalisolijatele üht raamatu põnevat lisavõimalust – täiendatud
reaalsust ehk kuidas panna
laste illustratsioonid „elama.“
Kui teil on kodus arvuti ja veebikaamera ning raamat „Audru
laste loomevakk“ või siis
väljatrükitud marker, võite
seda kõik ise kodus järele
proovida. Täpsed näpunäited
leiate aadressilt
www.audru.ee/kultuur/
meedia/loomevakk/AR.
Kiitus Villule, kes raamatu

kujundamisega nii palju vaeva
nägi ja siiani veel selle reaalsust täiendab!
Konkursside peakorraldajad noorsoo- ja kultuuritöö
juht Krista Kingo ning Jõõpre
põhikooli õpetajad Ülle Vares
ja Helle Kirsi tänavad kõiki
tublisid inimesi, kes heal meelel abistasid ja sellele suurele
projektile õla alla panid.
Kui kellelgi tekkis raamatu
vastu huvi, siis saab seda lugeda internetiaadressil
www.audru.ee/kultuur/
meedia/loomevakk/swf/.
Raamat on saadaval ka valla
raamatukogudes ja Audru
Kultuurikeskuses.
Uute ja uhkete loominguliste kohtumisteni!

Helle Kirsi

Aili Tamm on ka Audru kooli laulupäevade traditsiooni
algataja
Foto Peep Tarre
väga nõudlik algklassiõpetaja.
Tema õpilased mäletavad
korduvaid käekirjaharjutusi ja
„rändnooti“, mis Aili käes nii
mõnegi ulakusetegija kukla
üles leidis.
Aili Tamme tööd jätkab
tema tütar Tiia Tamm, kes on
samuti Audru Keskkooli tubli
ja nõudlik muusikaõpetaja.
Aili on tänini väga aktiivne
Audru valla ja Pärnu linna
kultuuriüritustel käija. Ta on
osalenud ka seenioride laulu-

võistlustel ja 2007. aastal
pälvis publiku preemia.
Tema õpilased mäletavad
teda kui nõudlikku, huumorimeelset ja hoolivat õpetajat.
Tuntumad Aili Tamme õpilased, kes tegutsevad muusikutena, on Raivo Tafenau ja
Ado Kirsi.

MTÜ Hellad Velled
Audru Valla Segakoor
Saame tuttavaks, mina olen
Lindi Rahvamaja noorsoo- ja
kultuuritöötaja, Kärt Jürgens (fotol vasakul koos tütar
Sireliniga).
Olen lõpetanud Tallinna
Pedagoogilise Seminari noorsootöö eriala. Kodus kasvab
kaks tütart. Lindi küla elanik
sai minust neli aastat tagasi.
Täpselt nii kaua on ka siin
külas olnud uus maja, milles
on koos kool, lasteaed, raamatukogu ja rahvamaja. Esimesed kolm on teada tuntud, aga
rahvamaja osa külaelus veel
teadmata…
Nii nagu keegi ütles, et rahvamaja võiks olla ehtne Rahva
Maja. Ootan minagi, et rahvas
tuleks tagasi oma majja.

Raamatu "Audru laste loomevakk" esitlusele olid palutud need õpilased, õpetajad, toetajad
ja zhüriiliikmed, tänu kellele raamat ilmavalgust nägi. Foto Villu Puusepp
Selleks olengi nüüd mina siin,
et inimesed, nii noored kui
vanad, teaksid, saaksid ja
tahaksid tulla oma vaba aega
meie majja veetma. Rahvamaja või kultuurimaja, kuidas
kellelegi meeldib? Kultuur on
inimtegevus, mis iseloomustab
teatud inimgruppi. Rahvakultuur tähendab laiade ühiskonnakihtide osalemist kunstiloomingus meelelahutuse ja/
või eneseteostuse eesmärgil.
Minu eesmärk on saada siia
majja nii mehed, kui naised,
noored ja ka eakamad, kõik,
kes tunnevad ennast kuuluvat
mõnda gruppi.
Hetkel toimub majas beebiring, noorte jõutreening, segarahvatants ja eakateklubi

„Tarn“. Suure osa rahva huvid
on jäänud teadmata ja rahuldamata. Minu soov on tuua
majja sportlased (võrkpall või
korvpall nii meestele, kui
naistele), tütarlaste aeroobika,
laulustuudio või – ansambel,
käsitööhuvilised (näiteks lapitöö ring), „Väikeste Perenaiste
Klubi“. Sügisest alustab taas
naiste aeroobika ja näitering.
Mõtteid on väga palju. Kõik
oleneb teist, kui palju teie
soovite ja mida te soovite.
Maja on avatud teisipäevast
reedeni 14.00-20.30 ja
laupäeval 11.00-17.00. Kui
sellest ajast jääb puudu, siis
tuleb ka kaks ülejäänud päeva
ära kasutada.
Tänaseks on algust tehtud:

Aiasõprade klubiga. Koos
oleme käinud ühe korra, uus
kokkusaamine 20. märtsil kell
15.00. Võta kaasa aiaplaan ja
oma unistused!
Ees ootab:
Tütarlaste aeroobika. Ootame tüdrukuid vanuses 7-17
eluaastat. Kohtume uuel veerandil, esmaspäeval 4. aprill
kell 17.00.
Kui tüdrukuid on rohkem,
toimub noorema ja vanema
vanusegrupi treening eraldi.
Kõik ettepanekud on teretulnud. Kirjuta mulle
(kart.jurgens@gmail.com)
või veel parem, astu rahvamaja
uksest sisse.
Sellest majast saab
RAHVA MAJA!

Lk. 2 _________________________________________________________________________________________________________________________ Audru valla leht märts 2011

Volikogus

Vallavalitsuse istungitel

10. märts
Istungist võttis osa 16 vallavolikogu liiget, puudus Valdur
Liivrand.
1. Muudeti Audru Vallavolikogu 10.06.2010 määrust nr 22
“Audru valla Aasta Õpetaja statuut” sõnastades määruse § 4 lg
4 alljärgnevas redaktsioonis “Aasta õpetajaid tunnustatakse
tunnuskirja ja rahalise preemiaga 200,00 eurot (neto).
2. Otsustati korraldada Audru Keskkool ümber Audru
Põhikooliks 2013/2014 õppeaastaks, muutes 1. juulist kuni 31.
augustini 2013 gümnaasiumi ümber põhikooliks. 2011/2012
õppeaastal ei avata enam 10. klassi.
3. Kehtestati “Üldhariduskooli direktori vaba ametikoha
täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord”.
4. Peremehetuks varaks tunnistati: Ahaste külas asuv Taltsi
elamu-laut, Audru alevikus Ringi tn 10 asuv laut ja koertemaja,
Lemmetsa külas asuvad Sanga saun, Sanga veetorn ja Sanga
pumbamaja ning Põldeotsa külas Põldeotsa tee 7A asuv
pumbamaja.
5. Otsustati anda MTÜ‘le Lindi Sadamaarendus tasuta kasutamiseks Audru valla omandis olev 2/100 Lindi sadama
kinnistust kogupindala 14197 m2 tähtajaga 20 aastat.
6. Otsustati anda MTÜ‘le Lemmetsa Külaselts tasuta kasutamiseks valla omandis olev Sanga rahvamaja tähtajaga 10 aastat.
7. Esitatud avalduse alusel arvati vallavolikogu majandus- ja
planeerimiskomisjoni koosseisust välja Vallo Loob ja kultuuri, spordi- ja noorsootöökomisjoni koosseisust Jüri Vlassov.
8. Nõustuti OÜ Teed maavara kaevandamise loa pikendamisega
5 aasta võrra Eassalu karjääris ning kaevandamise maksimaalse
ja minimaalse aastatoodangu asendamisega 25 000 m3 suuruse
keskmise aastamääraga.
9. Muudeti vallavolikogu 04.02.2010 otsust nr 19 “Maa munitsipaalomandisse taotlemine” seoses maa täppismõõdistusega
Jõõpre külakeskuse maaüksusel ja sellega külgneval maaüksusel. Jõõpre külakeskuse maaüksuse pindala peale mõõdistamist 4485 m2.
10. Infominutites kuulati ülevaadet volikogule laekunud
kirjadest ja koostatud vastustest ning valla eelarvesse laekunud
sihtotstarbelistest vahenditest.

Audru Keskkooli ümberkorraldamine
Audru Keskkooli õpilaste arv on nelja aastaga vähenenud 80
õpilase võrra, sealhulgas põhikooli osas 72 õpilase võrra. Kui
10. jaanuaril 2008. aastal õppis Audru Keskkoolis 372,
sealhulgas põhikooli I - III astmetes 296 õpilast ja gümnaasiumi
osas 76 (keskmiselt klassis 25 õpilast), siis 10. jaanuaril 2011.
aastal õppis koolis 292 õpilast, sellest põhikooli osas 224 õpilast
ja gümnaasiumi osas 68 (keskmiselt klassis 22).
Üks põhjus õpilaste arvu vähenemisel on madal sündide arv
alates 1993. aastast kuni käesoleva ajani, mille tõttu on
kooliminejate laste arv vähenenud.
Õpilaste arv Audru Keskkoolis 10. jaanuari seisuga:
Aasta Kokku Põhikooli
I-III aste
2008 372
296
2009 345
266
2010 322
243
2011 292
224

Põhikooli
III aste
112
106
62
69

Gümnaasiumiaste
76
79
79
68

Teine põhjus on selles, et 104 põhikooli 1. - 9. klasside õpilast,
kelle elukohajärgne kool on Audru Keskkool, õpivad Pärnu linna
koolides.

03. veebruar
1. Kasutusload väljastati Naaritsa aj F14 rekonstrueerimiseks
ja Kuti kinnistu elektrivarustusele.
2. Ehitusload väljastati Veikko-Tooma 10 elamu laiendamiseks,
Oja kinnistule terrassi ja basseini ehitamiseks, Tammemetsa
kinnistule võrguühenduse ehitamiseks ja Nopri kinnistul ajutise
kütusetankla püstitamiseks.
3. Kinnitati Kastani kinnistu lauda elamuks ümberehitamise
projekteerimise lähtetingimused.
4. Muudeti osaliselt vallavalitsuse 23.12.2010 korraldust nr 444
seoses täiendava katastrimõõdistusega, OÜ Ahaste Puit hoonete
teenindusmaaks määrati 9302 m2.
5. Jõõpre külas asuva pumbamaja-puurkaevu teenindusmaaks
määrati 3313 m2, Puurkaevu maaüksuse sihtotstarve tootmismaa.
6. Muudeti eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetuse lepinguvormi.
7. Maksti toetust 63,91 eurot seoses lapse osalemisega jalgpalliturniiril Läti Vabariigis.
8. Kinnitati kultuuri- ja spordiürituste projektide finantseerimine
esitatud taotluste alusel.
9. Maksti sünnitoetust seoses lapse 2-aastaseks saamisega 3-le
emale à 64 eurot ja seoses lapse üheaastaseks saamisega 6-le
emale à 128 eurot.
10. Pikendati valla munitsipaalomandis olevate korterite
üürilepinguid kuni 31.12.2011.
11. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägi arvelt maksti toetust
2 taotlejale kogusummas 183,94 eurot.
10. veebruar
1. Määrati Audru vallas asuvatele Riigimetsa Majandamise
Keskuse haldusalas olevatele katastriüksustele lähiaadressid.
2. Anti nõusolek Ilvese katastriüksuse riigi omandisse jätmiseks
ja riigimaale hoonestusõiguse seadmiseks hoonete omaniku OÜ
Ahaste Puit kasuks.
3. Täiendati ja täpsustati vallavalitsuse 17.03.2003 koralduse
nr 100 “Maa ostueesõiggusega erastamine”preambulat.
4.Täiendati ja täpsustati vallavalitsuse 23.02.2004 korralduse
nr 61 “ Maa ostueesõigusega erastamine” preambulat.
5. Peatati jäätmevedu 01.02.2011-31.01.2012 ühe taotleja osas.
6. Väljastati parkimiskaart kahele liikumispuudega isikule.
7. September –detsember 2010 sündinud 12 lapse emale maksti
sünnitoetust à 128 eurot.
17. veebruaril
1. Ehitusluba väljastati Siisikese kinnistule veetorustiku
ehitamiseks.
2. Muudeti vallavalitsuse 04.08.2003 korraldust nr 326
“Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine” seoses täiendava
katastrimõõdistusega Tõnise maaüksuse osas.

ja gümnaasiumiseaduses“ sätestatud kohustusliku kolme
erineva õppesuuna efektiivse rakendamise.
Audru Keskkooli ümberkorraldamine põhikooliks ei võta
põhikooli lõpetanutel võimalust gümnaasiumihariduse
omandamiseks. Vald tagab gümnaasiumi õpilastele maakonnasiseselt igal koolipäeval tasuta sõidu lähimasse kooli ja maksab
gümnaasiumi pidajale kooli tegevuskulu.
Lähtudes eeltoodust, „Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse“ § 22 lõike 1 punktist 34 ja § 35 lõikest 2, „Eesti
Vabariigi haridusseaduse“ § 7 lõike 2 punktist 2, „Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse“ § 80 lõike 2 punktist 5, § 80 lõigetest 3,
4 ja 5,

3. Otsustati jätta algatamata Lindi sadama kai rekonstrueerimise
ehitustegevuse keskkonnamõju hindamine.
4. Audru valla 2011. aasta vapimärgi saajale maksti preemiat
320 eurot.
28. veebruaril
1. Ehitusluba väljastati Lindi sadama kai rekonstrueerimiseks.
2. Kirjalik nõusolek anti Kihlepa külas OÜ‘le Paadremaa Piim
elektriliitumise ehitamiseks.
3. Nõustuti jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva
järel 1 taotleja osas.
4. Veebruarikuu toimetulekutoetus määrati summas 11825,8
eurot.
5. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust
3 taotlejale kogusummas 179,77 eurot.

Nõuanded suurveega toimetulekuks
Lumerohke talve tõttu on sel kevadel võimalik suurvee ja uputuse oht. Siseveekogud võivad üle kallaste tõusta, madalamad
kohad maastikul lumesulaveega täituda. Asulas võib tekkida
olukordi, kus kanalisatsioon ei võta korraga tekkinud
lumesulavett vastu ning teed ja tänavad ujutatakse kohati üle.
* Hoonete keldritest ja tänavatelt vee väljapumpamisega
päästeteenistus üldjuhul ei tegele. Päästjad sõidavad välja, kui
inimeste elu ja tervis on otseselt ohus.
* Hoonete omanikel soovitame soetada veepumbad, et ise vesi
keldrist välja pumbata.
* Piirkondades, kus kevadine suurvesi on varasematel aastatel
probleeme põhjustanud, tekib suure tõenäosusega uputus ka
tänavu.
* Kui elad sellises piirkonnas, mõtle läbi kõik ohud, mis võivad
vee tõusuga kaasneda ja tee vajalikud ettevalmistused, et kahjud
oleksid võimalikult väikesed.
* Kahjude vähendamiseks:
- vii oma kodune vara maapinnast kõrgematele tasapindadele
(korrustele);
- tõsta kõrgemale õlid, lahustid ja muud ohtlikud kemikaalid, et
looduskeskkonna reostust vältida;
- kui vesi ohustab elektrisüsteemi, lülita hoone elektrivõrgust
välja;
- sulge ka gaasi-, vee- ja kütusemahutite kraanid;
- kui vesi voolab hoonesse, sulge veepinnast allapoole jäävad
kanalisatsiooni äravooluavad.
* Kui vesi on veel kõrge, ei maksa keldrit veest tühjaks pumpama
asuda, vesi imbub keldrisse tagasi. Vee väljapumpamine ja selle
tagasi imbumine võib kahjustada hoone konstruktsioone
rohkem, kui seisev vesi. Maja asu vees tühjaks pumpama pärast
üldise veetaseme alanemist.
* Veetaseme alanedes tuleb seevastu kohe tegutsema asuda, sest
vesi rikub peaaegu kõiki materjale. Kuivata ja tuuluta maja nii
ruttu kui võimalik. Märgunud materjalid on heaks pinnaseks
hallitusseente ja bakterite kasvule. Need võivad tekitada lisaks
otsesele veekahjule nii terviseprobleeme kui vara pöördumatut
riknemist.
* Kui suurvee tõttu on tavapärane elukorraldus oluliselt häiritud
(ei pääse koju, maja ei saa kütta, ei saa kasutada elektrit,
joogivesi on reostunud jmt.) teata sellest kohe omavalitsusse.
* Hädaabinumbril 112 helista, kui oled veelõksu jäänud või
muul viisil on otseselt ohus sinu elu või tervis.

Audru Vallavolikogu o t s u s t a b:
Eesti Rahvastikuregistri andmetel Audru vallas elavad lapsed
Pärnu linna üldhariduskoolides:
Õppeaasta Kokku Põhikooli Põhikooli
I- III aste III aste

Gümnaasiumiaste

2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011

120
104
100
94

295
293
281
268

175
189
181
174

71
74
75
80

Rahandusministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi
poolt väljatöötatud rahastamismudeli järgi riigi poolt eraldatud
õpetajate palgaraha ei taga gümnaasiumiosa täielikku
rahastamist. Käesoleval aastal jääb puudu üks kolmandik
vajadusest ehk 30 066 eurot, milline summa tuleb katta
vallaeelarvest teiste tegevuste arvelt.
Valla erinevates külades elavate laste sünniaastate alusel tehtud
prognoosi kohaselt ei suurene lähema viieteistkümne aasta
jooksul Audru Keskkooli gümnaasiumi astme õpilaste arv
vähemalt 126 – 132 õpilaseni kokku õppeaastas, sellest 42 - 44
õpilaseni nii 10., 11. ja kui 12. klassides, mis tagaks „Põhikooli-

1. Korraldada Audru Keskkool ümber Audru Põhikooliks 2013/
2014. õppeaastaks, muutes 1. juulist kuni 31. augustini 2013
gümnaasium ümber põhikooliks.
2. Kooli gümnaasiumiastme tegevus lõpetatakse järkjärguliselt:
2011/2012 õppeaastal ei avata 10. klassi, 2012/2013. õppeaastal
ei avata 10. ja 11. klassi.
3. Audru Vallavalitsusel tagada maakonnasiseselt
gümnaasiumiastmes õppivatele õpilastele koolipäevadel sõit
elukohast kooli ja tagasi.
4. Audru Vallavalitsusel teavitada otsusest Haridus- ja
Teadusministeeriumi, Pärnu maavanemat, kooli, vanemaid,
õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
5. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul
arvates otsuse teada saamise päevast, esitades kaebuse Tallinna
Halduskohtu Pärnu kohtumajale halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras või vaide Audru Vallavolikogule
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Audru Vallavolikogu 10. märts 2011 otsus nr. 14

Pakud
lapsehoiuteenust?
Otsid lapsehoidjat?
www. Lastehoid.net

Esimene üle-eestiline
lastehoidjate andmebaas
nüüd avatud!
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Miks on vajalik koolivõrku korrastada ?
Iga lapsevanem soovib, et
tema laps omandab vajalikud
teadmised ja oskused koolis,
milles on turvaline õppida,
koolis, kus on hea õppekeskkond, kus õpetajad suudavad
last arendada selliselt, et tal
kujuneks õpiharjumus, et ta
oskab ise õppida. Lapse toomisel esimesse klassi loodab
vanem, et laps saab algkooli
neli esimest aastat vajalikud
teadmised ja oskused võimalikult kodu lähedal väikeses
klassis. Ka põhikooli hariduse
peab noor saama omandada
kodu lähedal.
Kokku on valla koolides
451 õpilast, sellest Aruvälja
Lasteaed-Algkoolis 17, Lindi
Lasteaed-Algkoolis
26,
Jõõpre Põhikoolis 116 ja
Audru keskkoolis 292 õpilast.
2008. aasta 10 jaanuari seisuga
õppis valla koolides 530 last,
ehk 79 õpilast rohkem kui
praegu.
Kõikides meie koolides on
head õpetajad, kes oskavad
juhendada last, et tal kujuneks
õpiharjumus ja ta oskaks ise
õppida, koolides on lastel alati
võimalik õpetajalt küsida ning
saada teda huvitavale küsimusele vastus.
Lisaks sellele pakutakse
lastele ka arengut toetavat
huviharidust. Neljas koolis on
kokku 52 huviringi, milles
osalevad 794 õpilast (paljud

lapsed käivad mitmes huviringis). Audru Huvialakeskuses õpib 112 last, neist muusika osakonnas 62 ja kunsti
osakonnas 50 last. Lisaks õpib
valla rahalise toetusega erinevates Pärnu huvikoolides 148
meie vallas elavat last.
Käesolevast õppeaastast
jõustunud põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning uus õppekava püüavad tagada tugevama ja ühtlasema õppekvaliteedi gümnaasiumides. Kahjuks, tulenevalt sellest, on ohtu
seatud väiksema õpilaste arvuga gümnaasiumide eksistents.
Ka meie valda juba mitmendat aastat kummitav
gümnaasiumiõpilaste arvu
vähenemine on üks põhjus,
miks vallavolikogu otsustas
10. märtsil Audru Keskkooli
2013/2014 õppeaastaks ümber
korraldada põhikooliks. Riigi
hariduspoliitika eesmärk on
tagada alg- ja põhikooliharidus õpilastele võimalikult
kodu lähedal ning tugevdada
samal ajal õpet gümnaasiumiastmes.
Selleks peab iga kool suutma 2013. aastast pakkuda
gümnaasiumiastmesse tulijale
kolme õppesuunda, mille kool
võib ise valida. Kui suuremates linnades, ka Pärnus on
gümnaasiumi astmega koolides paralleelklassid ja õpi-

laste arvu kriitiline piir ei ole
lähedal, siis väiksema arvuga
maagümnaasiumidele teeb
olukorra keerulisemaks uus
rahastamismudel, mis eeldab,
et kooli gümnaasiumi-astmes
peaks õppima 126 – 132 noort,
et saada riigilt vajalik õpetajate palgaraha.
Viimase 15 aasta jooksul
sündis vallas keskmiselt 61
last aastas, aastatel 1985-1993
aga keskmiselt 83 last aastas.
Et gümnaasiumiastmesse
on jõudnud 1990. aastate alguse suurema sündimuse
järgne madalama sündimusega
põlvkond, siis pole noori juurde tulemas.
Pärnu linna lähedus ja laste
arvu vähenemine tähendab
vallale seda, et Audru Keskkooli gümnaasiumiosas õpib
praegu 54 oma valla ja 14 mujalt tulnud noort. Samal ajal
omandab Pärnu linnas keskharidust 63 valla noort ja
lisaks 23 õpilast Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis.
Võrreldes 2008. aastaga on
õpilaste arv Audru koolis
vähenenud 80, sellest põhikooliklassides 72 võrra.
Riigi poolt käesolevaks
aastaks eraldatud gümnaasiumi osa õpetajate palgarahast jääb puudu 30 066 eurot
ehk 470 430 krooni. See vajaka jääv summa kaetakse osaliselt teiste koolide õpetajate

palgaraha, Audru ja Jõõpre
koolide õpetajate koolituseks eraldatud vahendite
ja investeeringute vahendite arvelt. Pikaajaliselt
tähendaks selline teguviis
valla ülejäänud kolme
kooli nõrgestamist.
See samm oli ühtviisi
valus nii vallavalitsusele
kui volikogule. Et tagada
meie valla koolides jätkuvalt võimalikult parim
hariduse andmine otsustas
vallavolikogu, et selle raske otsusega ei ole mõtet
kauem viivitada. Head lapsevanemad, loodame teie
mõistvale suhtumisele.
Audru kool jääb edaspidi ka tugevaks kooliks,
mis annab noortele head
teadmised ja oskused elus
toimetulekuks ning haridustee jätkamiseks. Kooli
õpetajad on suurte kogemustega oma ainet hästi
valdavad pedagoogid. Sügisel tööd alustanud eelkool annab lootust, et paljud lapsevanemad, kelle
lapsed sügisel kooliteed
alustavad, toovad lapsed
Audru kooli.

Peep Tarre
Haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalnõunik

Tänuõhtu valla sportlastele ja isetegevuslastele
Tänuõhtu sai teoks 19. veebruaril Audru Kultuurikeskuses.
Kuulutati välja 2010. aasta
valla parimad sportlased, kes
osutusid valituks tulemuste
alusel rahva poolt hääletatud
nominentide seast. Auhinnad
andsid üle meie valla vägevad
ja tegijad eelnevatest aastatest.
Parim neiu-nominentideks
olid sõudja Kadi Ranne ja
Lisette Liivrand - tüdruk, kes
armastab ketast ja kuuli.
Auhinnnatud - Lisette
Liivrand. Auhinna üleandjaks
parim naisveteran aastast 2002
- Malle Tael.
Parim noormees-nominentideks sangpommitõstja Mihkel Poom, jalgrattur Carl
Saarmaa-Tõnismann, sõudja
Andreas Lünekund, motopoisid Sten Jupaschevski ja
Mikk Heina.
Auhinnatud - Andreas
Lünekund. Auhinna üleandjaks juba 1960. aastal I Tartu
maratoni suusatanud Jaan
Moorits, kes siiani maratone
suusatab ja rulluisutab.
Parim naine-nominentideks ketta, kuuli ja vasaraga
mestis olev Signe Kobolt ja
sõudja ning sangpommi tõstja
Koidu Killing.
Auhinnatud - Koidu
Killing. Auhinna üleandjaks
aastatel 1985-1990 edukaid
tulemusi kuulitõukes ja kettaheites saavutanud Ille Liivrand.
Parim mees-nominentideks maratoonor Mario Mustassaar, jooksja Tauri Hunt ja
sõudja Karl Sutt. Auhinnatud

Politseiteated
Veebruaris pandi toime Audru vallas 75 väärtegu: alkoholiseadus
1, karistusseadustik 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
1, liikluskindlustuse seadus 3, liiklusseadus 65, teeseadus 3,
tubakaseadus 1 ja alustati 3 kriminaalmenetlust.
06.02 varastati Malda külast erinevaid metallesemeid. Sisse
murdmisega ja vargusega tekitati kahju avaldajale 1917 eurot.
10.02 varastati Lemmetsa külast asutuse territooriumilt
puitmaterjali koguses 3,4 m3. Vargusega tekitati kannatanule
varalist kahju 130,56 eurot.
Ajavahemikul 10.02 kella 16 ja 17.30 vahel murti sisse ja
vandaalitsetud Audru vallas asuvas suvilas. Kannatanule tekitati
kahju 300 eurot.
Turvavöö on oluline!
Tegime selle kuu alguses väikese hommikuse kontrollreidi meie
piirkonnas asuvatesse lasteaedadesse, et saada teada, kas meie
lapsi lasteaeda toovad vanemad ikka kasutavad ise ja ka lastel
turvavarustust. Selle käigus selgus, et suur osa lastevanematest
on ise korralikud ja lapsed on kenasti turvatoolides.
Aga ei ole head ilma halvata: ikka leidub veel hoolimatuid
lapsevanemaid, kes ei kasuta turvavarustust ise ja ka lapsed on
sõidukis ilma turvatoolita. See teeb kurvaks, kui ei hoolite endast
ja veel kõige hullem – pannakse sellega ohtu laste elud. Ma ei
taha olla selle lapsevanema nahas, kui peaks juhtuma liiklusõnnetus ja lapsega midagi juhtub. Arvan, et selle teadmisega on
väga raske edasi elada. Siinkohal on sobilik meelde tuletada üht
head Tõstamaa vanasõna, et „Puu taevani ei kasva“ ehk kunagi
on ikka esimene kord!
Turvavöö kasutamine peab olema elementaarne harjumus: nii
nagu autorooli istudes kasutame sõidu alustamiseks süütevõtit,
nii peaks olema iseenesest mõistetav sõitu alustades ka turvavöö
kinnitada. Suur on tõenäosus, et liiklusõnnetuse tagajärjel võib
mootorsõidukis viibivatel isikutel tänu turvavöö nõuetekohasele
kasutamisele esineda tunduvalt vähem kehavigastusi või üldse
mitte, võrreldes sellega, kui nad jätaksid turvavöö kinnitamata.
Täiskasvanud peavad turvavöö kasutamisel olema heaks
eeskujuks lastele. Lisaks sellele, et autorooli istudes kinnitada
oma turvavöö, peame pöörama tähelepanu ka sellele, et lapsed
järgiks meie eeskuju ning turvavöö kasutamine nii kõrvalistmel
kui ka tagaistmel peab saama heaks harjumuseks kõigile
kaasreisijatele. Väikelaste puhul on lastele mõeldud nõuetekohase turvavarustuse olemasolu ja kasutamine väga tähtis.
Ei tohi unustada, et juhul, kui turvatool lapsega pannakse
esimesele istmele ja auto on varustatud turvapadjaga, tuleb see
välja lülitada. Eriti kurb on vaadata, kui lapsevanem on võtnud
lapse esiistmel oma sülle ja pannud turvavöö üle lapse. Ainuüksi
mõte sellest, millised tagajärjed ka järsul pidurdamisel võivad
olla, teeb haiget. Jääb arusaamatuks, miks täiskasvanud sellise
ohtliku valiku teevad.
Politseiametnikul on õigus trahvida nii juhti kui ka kinnitamata
turvavööga sõitjat, ja seda ka üheaegselt, samas sõidukis viibijate
korral. Seega vastutab kinnitamata turvaöö eest nii juht kui
sõidukis sõitja.
Kuigi politsei eesmärk ei ole võimalikult paljude inimeste
karistamine tasub meeles pidada, et turvavarustuse kasutamata
jätmise eest võib karistada rahatrahviga, mis võib ulatuda kuni
200 euroni.
Turvavöö kinnitamine kampaania ja tugevdatud kontrolli ajal ei
tohiks olla vaid karistamishirmus tehtav liigutus, see peaks olema
hea harjumus ja elunorm kogu aeg. Politsei soovitab kõigil
kasutada nõuetekohast turvavarustust, sest teadupärast on selle
nõude eiramine üks olulisi mõjutavaid tegureid traagiliselt
lõppevate liiklusõnnetuste puhul.
Tulles tagasi jutu alguse juurde, siis kindlasti suurendame pistelisi
kontrollimisi lasteaedade ja koolide juurde. See ei ole mõeldud,
lugupeetud lastevanemad, mitte teie kiusamiseks vaid selleks,
et viia turvavarustuse kasutamise vajalikkus ka nendeni, kes
sellest veel täna midagi ei arva.

Kadi Ranne, Karl Sutt, Koidu Killing, Urve Vesik, Laura Loorents, Lisette Liivrand,
Dorit Heinastu, Reeli Rehe, Kaidi Voogel, Mihkel Poom, Tauri Hunt, Aili Rehe, Andreas
Lünekund, Kristjan Hendrikson.
- Karl Sutt. Auhinna üleandjaks olime palunud Montreali
OM pronksi sõudmises Raul
Arnemanni, kes kahjuks oli
sel päeval haige.
Parim võistkond-nominentideks võrkpallimeeskond ja
võrkpallinaiskond. Auhinnatud - võrkpallinaiskond.
Auhinna andis üle kultuuri- ja
spordikomisjoni liige, motomees Jüri Makarov.
Auhinnatud treener Kristjan Hendrikson, kellele
andis auhinna üle tema esimene treener Mati Puust.
Sportlastele saatis erilise

tervituse lauluga õhtut alustanud ilmatüdruk Grete Klein.
Ja kui ilmatüdruk veel kõiki
saalis olevaid inimesi ei suutnud elevile ajada, siis showtantsutrupp Celavy ei jätnud
küll kedagi külmaks.
Kultuuriaasta 2010 oli
Audru vallarahvale tegus ja
toimekas, millest käegakatsutavad tulemused olemas on.
Selleks on Lindi aasale ehitatud kõlakoda koos parkimisplatsiga ja Eassalu-Neitsi
Külastuskeskus.
Ja oma Audru valla laste
kirjutatud muinajuttude raa-

mat „Audru laste loomevakk“, kus laste joonistatud pildid sees – parim
kingitus igale ringijuhendajale, kes said kõik sel
õhtul nimeliselt üles loetud
ja ära märgitud.
Tänuõhtu rosinaks oli
ansambel Väike Mees,
väiksem koosseis Meie
Mehes, aga selle bändi
muusika järgi ei tihanud
küll keegi paigal istuda see lausa kutsus tantsima!
Kallid spordi-ja kultuuriinimesed - see vahva
pidu oligi mõeldud just tei-

Harli Hansen
piirkonnavanem
le tänutäheks aasta jooksul tehtud
tubli töö eest!
Eriline tänu Sirje Suureväljale
huvitavate ettepanekute eest.

Jätkugu teil rõõmu teie
igasse tegemisse!
Õie Killing
Krista Kingo

Nalja saabuvaks naljakuuks Audru Keskkooli õpilaste suu läbi:
* Miks inimene võib muutuda pagulaseks?
Kui kõik vihkavad teda, teda ajab taga maafia.
* Mis juhtub siis, kui riigis on vähe tööjõudu?
Riik kuivab. Poliitika kuivab.
* Miks on sinu arvates vanematel inimestel mõnes mõttes suuremad
õigused kui lastel?
Selleks, et lapsed ei mõtle peaga; et nad on minu sünnitanud;
isa räägib kogu aeg, et ta oli lapsepõlves lollim kui mina-see
lohutab mind.
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Õnnitleme
vastsündinuid!
Loora Kurkul
Sandra Reinhold

TAASKASUTUSPÄEV kolmapäeval 23. märtsil
kell 10 - 14 Audru Keskkooli söökla ruumides
Töötubades valmistatakse: munakarpidest ja küünlajääkidest
„süüteroose“, tühjadesse purkidesse valatakse sojavahast
küünlaid, purunenud kahhelplaate kasutatakse lillepottide
kaunistamiseks, viltimismasinaga kaunistatakse parandatakse riiete välimust, vanadest ribastatud T-särkidest
vööde punumine, ajalehtedest korvide punumine,
kangast lillede valmistamine, kasutatud riiete vahetamise
tuba, erinevate roogade degusteerimine, ideede vahetamise
nurk.
Töötube võivad läbi viia kõik, kellel on tahtmist oma ideid
teistega jagada. Oodatud on kõik huvilised!
Osavõtutasu 1 EUR. Päeva viib läbi MTÜ Hellad Velled.
Info 53 404 078 Kersti Põllu.

Audru Lasteaia Männituka majas
14. aprillil kell 16-19

S I PE LGAT E
SUURPUHASTUSLAAT
kasutatud ja vähe kastutatud
riided, jalanõud ja mänguasjad...

2010. aasta viktoriinist
Viktoriin on nüüdseks lõppenud ja käesoleva aasta 23.veebruaril
kuulutati Audru valla saalis välja võitjad.
Täname kõiki vastajaid, kelledel oli tahtmist kulutada aega ja
üht-teist meie valla kohta välja uurida, kuigi ootasime, et
vastajaid saab olema rohkem.
Võitjaks osutus Jüri Lepik Aruväljalt, kes kogus 74 punkti;
Sirje Mölder Kõrvitsalt jäi teiseks 73 punktiga ja Karene
Lainela Audrust ning Heino Põldvee Urustest said võrdselt 67
punkti. Õnne võitjatele! Nad said Audru valla vapimärgiga
kruusi omanikeks.
Helgi Roots
Audru muuseumi juhataja

Eesti kodaniku passi ja isikutunnistuse
kehtivusajad hakkavad lõppema
Alates 2011. aasta teisest poolest hakkavad aeguma kõik need
isikut tõendavad dokumendid, mis on välja antud 5- ja 10-aastase
kehtivusega. Sellest tulenevalt on oodata dokumendi taotlejate
arvu kasvu, mis omakorda võib kaasa tuua pikemad ooteajad
teenindustes.
Pika ooteaja vältimiseks teeninduses, juhtime tähelepanu, et uue
isikut tõendava dokumendi taotlemisega ei pea ootama
dokumendi kehtivusaja lõppemiseni. Uue isikut tõendava
dokumendi saamiseks võib taotluse esitada ka siis, kui
dokumendi kehtivusaja lõpuni on veel aega.
Kes soovib esitada taotluse uue dokumendi saamiseks Lääne
Prefektuuri kodakondsus- ja migratsioonibüroo Pärnu
teeninduses, peab kaasa võtma isikut tõendava dokumendi,
sularaha või panga deebetkaardi riigilõivu tasumiseks. Fotot on
võimalik teha teeninduse fotoboksis ja see on kliendile tasuta.
Foto olemasolul tuleb silmas pidada, et foto peab olema tehtud
taotluse esitamisele eelneva 6 kuu jooksul.
Dokumendid väljastatakse 30 päeva jooksul taotluse
menetlusse võtmise või taotluses esinenud puuduste kõrvaldamise päevast arvates.
Lääne Prefektuuri kodakondsus- ja migratsioonibüroo
Pärnu teenindus asub Pärnus, aadressil Aida 5 (Hansapordi
maja). Sissekäik teenindusse aadressil Põhja 3 ja asume II
korrusel.
Vastuvõtt: E 9-18; T-R 9-17 (iga kuu viimasel reedel on
teenindus suletud)
Täpsemat infot leiate politsei koduleheküljelt www.politsei.ee
või kliendiinfo telefonil 612 3000.
Annika Pärna
Pärnu teeninduse nõunik

Korstnapühkijate kontakte saab lühinumbrilt 1524
Päästeala infotelefonile 1524 on koondatud kutseliste
korstnapühkijate kontaktandmed. Teenustööna tohib
korstent tahmast puhastada ainult kutseline korstnapühkija.
Oma kodukandis tegutsevate korstnapühkijate kontaktandmeid
saab päästeala infotelefonilt 1524 küsida ööpäevaringselt.
Kortermajas, ridaelamus ja paarismajas tuleb korsten alati
kutselisel korstnapühkijal puhastada lasta. Üksikelamusse tuleb
kutseline korstnapühkija kutsuda vähemalt üks kord viie aasta
jooksul, ülejäänud korrad võib korstent ise tahmast puhastada
kui vastavad oskused ja ka töövahendid olemas on.
Päästeteenistus soovitab siiski ka üksikelamu puhul rohkem
kutselise korstnapühkija teenust kasutada, sest lisaks tahmast
puhastamisele vaatab kutseline korstnapühkija üle kogu korstna
seisukorra ja annab nõu kus on vaja parandustöid teha. Kutseline
korstnapühkija on läbinud vastava koolituse ja tal on
kutsetunnistus.
Korstent saab tahmast puhastada ka talvel. Seda tulebki mitu
korda aastas teha, kui küttekollet kasutatakse aastaringselt ja
köetakse mitu korda päevas. Korstna pühkimise sagedus peab
välistama tahmapõlengu tekkimise ohu.
Päästeala infotelefon 1524 on päästeameti hallatav infotelefon,
millele helistamine on tavakõne hinnaga. Telefoniteenus töötab
üleriigiliselt ja ööpäevaringselt. Numbrit saab valida nii
mobiiltelefonilt kui lauatelefonilt.
Tulenevalt töölepingu seaduse §-st 134 on alates 1. jaanuarist
2011 võimalus anda tööraamatud hoiule Sotsiaalkindlustusametisse. Tööraamatu võib esitada piirkondliku
pensioniameti klienditeenindusele isik ise või tööandja. See
on võimalus, mitte kohustus.
2009. aasta suvel kehtima hakanud töölepingu seaduse kohaselt
ei ole enam tööandjal tööraamatu pidamise kohustust. Ent
tööraamatus sisalduvad andmed on vajalikud nii enne 1999.
aastat omandatud pensioniõigusliku staa•i kui ka erijuhtudel
hiljem töötatud perioodide kindlakstegemiseks. Tööraamatu
andmeid võib vaja minna veel paljude aastate pärast toimuvaks
pensionide määramiseks. Seega ei tohi lasta tööraamatul kaduma
minna või hävineda.
Tööandja käes olevat tööraamatut hoitakse seal seni kuni kestab
tööleping või teenistussuhe. Töö- või teenistussuhte lõppemisel
antakse tööraamat töötajale või avalikule teenistujale kätte. Kui
töötaja või teenistuja ei ole ühe aasta möödumisel töö- või
teenistussuhte lõppemisest siiski seda välja võtnud, võib
tööandja tööraamatu hoiule anda.
Sotsiaalkindlustusametile üleantavatele tööraamatutele lisab
tööandja nimekirja, milles märgib tööraamatute arvu ning isikute
nimed ja isikukoodid, kelle tööraamatud hoiule antakse.
Hoiule ei võeta tööraamatuid, mille alusel on vanaduspension
juba määratud.
Sotsiaalkindlustusametil on õigus vajadusel nõuda lisateavet
isiku tuvastamiseks ja tagastada tööraamatud, mis ei kuulu
hoiustamisele.

TEATED*TEATED
JÜRIÖÖ JOOKS
Laupäeval 23. aprillil
Kell 19 Lastejooks. Peale jooksu klubis lastetrall
Kell 20 Jüriöö teatejooks. Start Teemeistri parklast.
Peale jooksu klubis disco.
Info Krista Kingo 5115755,
Õie Killing 56212600
Audru Püha Risti kirikus toimub pühapäeval 27. märtsil
korjandus Vaikuse laste rahupaiga, st. surnult sündinud
laste ja nende laste, keda pole vanematel olnud võimalust
matta, mälestuspaiga toetuseks.
Täpsemat infot projekti kohta saab leheküljelt
www.vaiksed.ee.

Luitejooks avab aprillis Pärnumaa kolmikürituse!
Algas registreerumine Pärnu Kahe Silla klubi kolmiküritusele, mis hõlmab paljudele juba tuntud Rannametsa
Luitejooksu, Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu ning Kahe
Staadioni jooksu! Loomulikult on igale jooksule võimalik
registreeruda ka eraldi, kuid tervele sarjale korraga
registreerumine annab olulise võidu stardimaksudes.
Spordisõpru ei tohiks külmaks jätta ka kolmikürituse
peaauhind - kõigist etappidest osavõtjate vahel läheb lisaks
lahedatele eriauhindale loosi palksaun koos paigaldusega!
Kõigile kolmikürituse etappidele oodatakse ka käijaid/
kepikõndijaid – jooksjaterivi lõpust antakse stardid Rannametsa Luiteretkele, Jüri Jaansoni Kahe Silla retkele ning Kahe
Staadioni retkele. Aktiivset tegevust jagub kogu perele pisemaid sportlasi oodatakse lastejooksudele.
Kolmiküritusele saab registreeruda Kahe Silla klubi
kodulehel www.2silda.ee ning Port Arturi infopunktides.
Pane end varakult kirja ning vaim valmis, sest Pärnumaa
jooksuhooaja avamine toimub juba 17. aprillil Rannametsas!
Pärnu Kahe Silla klubi kolmiküritus:
Luitejooks: 17. aprill 2011 Rannametsas
Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks: 4. september 2011 Pärnus
Kahe Staadioni jooks: 23. oktoober 2011 Pärnus.
Margus Randmäe
Pärnu Kahe Silla klubi

Lindi kool sai suusad alla
Eesti edukus suusaspordis ei väljendu ainult olümpiamedalites,
mille Kristina Smigun ja Andrus Veerpalu meile on toonud.
Suusasport on eestlaste jaoks omandanud olulise tähenduse ka
nii tervise kui füüsilise arengu tähtsuses.
Nii soovis Lindi Lasteaed-Algkooli hoolekogu ka Lindil
elavdada sportlikku meelt ning kuna vahepealsetele lumevaestele talvedele on viimastel aastatel lisandunud lumerohkus,
otsustati propageerida just talispordialasid.
Kahjuks oli lumevaesus hävitanud ka spordivahendite varud,
millest tulenevalt otsustati muretseda koolile uus suusavarustus.
1. septembri saabudes täitus nii õpetajate kui ka õpilaste unistus.
Koolimajja saabus 10 komplekti tuliuusi suuski. Tänud selle
eest Lindi hoolekogule, kes oma eesmärgiks võtnud koolielu
igatise toetamise ning arendamise.
Tänaseks on esimesed teadmised ja oskused suusarajalt kaasa
saadud ning talv on oma lumerohkusega olnud meie ettevõtmise
vastu helde. Lindi kool loodab hoida kodust suusaelu atraktiivsena ka edaspidi.
Kaire Narva
Lindi Lasteaed-Algkooli direktor

Tööraamatu andmed, mis omavad õiguslikku tähendust
pensionistaa•i arvutamisel, kantakse riiklikku pensionikindlustuse registrisse vahetult enne pensioni määramist. Pärast
vanaduspensioni määramist tagastatakse tööraamat selle
omanikule.
Tööraamatuid saab esitada Sotsiaalkindlustusameti piirkondlike
pensioniametite klienditeenindustele. Sotsiaalkindlustusameti
infotelefon on 16106 või 612 1360,
vaata ka www.ensib.ee/klienditeenindused

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