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Vallaleht uueneb 
Vallaleht on täpselt nii loe-
tav, kui loetavaks teevad 
selle meie enda vallakodani-
kud. Tegemised ja juhtumi-
sed külades, mälestused ja 
meenutused minevikust ning 
muud toredad lood elust ene-
sest on kaastööna teretulnud 
lehes avaldamiseks. Valla-
leht kutsub paljusid üles oma 
lugusid avaldama, mis muu-

dab vallalehe sisukamaks ja 
huvitavamaks. Käesoleval 
aastal küljendab ja trükib 
vallalehte Hansaprint ning 
toimetab valla arendusspet-
sialist Maris Moorits. Kõik 
kaastööd ja ettepanekud on 
oodatud iga kuu 10.kuupäe-
vaks aadressil maris.m@
audru.ee või Audru Vallava-
litsus, Pärna allee7, 88301. 

Oluline muudatus ootab 
ees Audru infokandja nime. 
Selleks saab igaüks saata 
oma nimepakkumise 5.veeb-
ruariks aadressile info@
audru.ee. Pakutud nimed 
avaldatakse valla kodulehel 
ning igaüks saab 12.veebrua-
rini anda oma hääle sobiva 
nime leidmiseks.

Ilmunud on Aruvälja piirkonna koolide juubeliürituse  DVD
Eelmise aasta sügise ha-
kul tähistas Aruvälja Las-
teaed-Algkool 225 aasta 
möödu mist esimeste koolide 
rajamisest. Taasiseseisvu-
mispäeval tulid kokku ku-
nagised õpilased ja õpetajad, 

praegused töötajad ja mudi-
lased. 

Lasteaed-Algkooli juhata-
ja Aili Elend esitleb meenu-
tuste ja jällenägemisrõõmu ga 
täidetud Aruvälja piirkon-
na koolide juubeliürituse  

DVD-d, mille võivad huvi-
lised endale soetada kooli 
õpetajate toast või Aruvälja 
raamatukogust. Juubeliüri-
tust filmis Piret Meinberg 
E-Studio OÜ www.estudio.
ee  ja DVD hind on 8 €.

Audru vald kuulutab välja ideekonkursi
Eesti erinevates linnades ja 
valdades on aja jooksul väl-
ja kujunenud omad sümbo-
lid ning tunnuslaused, mida 
teavad kõik ja mida püütakse 
võimaluse korral ka kasuta-
da. Audru vald kutsub osa-
lema oma valla ideekonkur-
sil, mille eesmärk on leida 
Audru valda kui tervikut 
iseloomustavad tunnuslause 
ja logo. Osalema oodatakse 

inimesi või ka kollektiive, 
kellel on varuks hea idee 
valla sümboolika väljatööta-
miseks. Tunnuslause peaks 
olema lühike ja lööv ning 
logo iseloomustama Audru 
valla olemust. Võidutööde-
le antakse välja preemiad 
ning neid kasutatakse val-
la trükistel, meenetel jms. 
Palume esitada tööd koos 
kontaktandmetega Audru 

Vallavalitsusele märgusõna-
ga „Sümboolika konkurss“ 
postiaadressil Pärna allee 7, 
88301 või e-posti aadressil 
info@audru.ee. Esitatud ka-
vandite hulgast valib 5-liik-
meline žürii välja tööd, mis 
lähevad rahvahääletusele 
ning avalikustatakse valla 
kodulehel ja märtsikuu val-
lalehes.

Lumetõrjetraktorite teekond  on jälgitav kodustki
Sel aastal on Audru valla 
teedel lumetõrjet teostavad 
traktorid varustatud Navi-
rec süsteemiga. Tegemist 
on kõrgtehnoloogilise sõi-
dukite jälgimissüsteemiga. 
Kasutades mobiilset and-
mesidet, satelliitpositsio-
neerimist, internetti ja täna 
igaühe laual olevat per-
sonaalarvutit, võimaldab 
Navirec jälgida lumetõrjet 

teostava traktori asukohta 
reaalajas.

Masinasse paigaldatava 
seadme abil saab Navireci 
server teada traktori  asu-
koha. See aga võimaldab 
lumerohkel perioodil jäl-
gida traktori jõudmist iga-
ühe koduteele. Navireci 
kaart  asub Audru valla 
kodulehel www.audru.ee/
et/valla-teed. Traktorid on 

jälgitavad registritunnuste 
järgi: 5229TA OÜ Põlde-
otsa Suurtalu, 2177TE OÜ 
Põhara Agro, 8400TA OÜ 
EKS Transport, 0423TH 
OÜ Nurme Teedeehitus, 
0433TE FIE Meeri Ende, 
1485TE FIE Ain Man-
go, 0105TA Mikpakk OÜ, 
7637EK OÜ Audru Mõis; 
0574TA FIE Valdur Liiv-
rand.

Küllap on tähelepanelik Audru valla inimene märganud, et ümberkaudsed vallad ja ka 
kaugemad partnerid peavad järjest juubelipidusid. Eestimaa vallad saavad üksteise järel 
20 aastaseks. Ka Audru vald on täisikka jõudmas ning varsti võib šampuseklaasegi tõsta. 
Kuid peame veel veidi kannatama. Ametlikult on Audru valla sünnipäev aprillikuus. Se-
niks aga juhatame sisse valla juubeliaasta ning pöörame oma pilgud tagasi nendele möö-
dunud 20-le aktiivsele, huvitavale ning kindlasti mõneti ka keerulisele aastale. Vallaleht 
toob igas kuus teieni pildikesi ja meenutusi nendest aegadest. 

Pensionäride jõulupidu
20. detsembril kogunesid pensionärid valla erinevatest küladest Jõõpre Rahvamajja jõulupeole.  
Kohvi ja kringli lauas jälgisid 170 pidulist neile pakutud etendust.

Audru valla pensionäride jõulupeo avasid  Jõõpre vanaemad küünaldega liikumisega. Muu-
sikalist külakosti tõid noored Pärnu Käsikellade ansamblist Agapella Helvi Treibluti juhenda-
misel.

Jõõpre näitemänguseltsing esitas meeleoluka paroodia „TÄHED TANTSIVAD“, mille 
koostas ja lavastas Anneli Suits. Pildil (vasakult)  tantsuvõistluse kohtunikud karm Merle Torff 
– SÄDE TOHV, heatahtlik Mari Pael – MARE PÕLDSAM ja stilist Senni Vookin – HELJU 
HOLM. 

Paroodias osalesid veel 
HELDI OJANDU, LAI-
NE JAANISTE, SALME 
ENNO, KERSTI ORAV, 
KARMEN ABRAMOVA, 
ÕIE TAMMELEHT, MILVI 
SAAL, ANNA POPP, SIG-
NE PAE, LAINE KOGER, 
MALL TARRE ja ANNELI 
SUITS.  

Tantsumuusikaga rõõmus-
tas pidulisi trio Ado Kirsi, 
Raido Koppel ja Rivo Kajo. 

Veidi valla ajaloost
Audru kihelkonna ajalugu 
ulatub 13. sajandisse. Kuid 
neil kaugeil aegadel ei ol-
nud siinkandis veel Audru 
kihelkonna nimetust. Audru 
kui kihelkond pärineb 17. 
sajandist. Selle Pärnu lahe 
äärse maalapikese suuruseks 
oli 317 ruutkilomeetrit, prae-
guse Audru valla suurus on 
378 ruutkilomeetrit. Nii, et 
praegune valla territoorium 
ja toonane kihelkond on pea-
aegu ühesuurused.

Kihelkond oli eestlas-
te halduslik-territoriaalne 
üksus 13. sajandini. Kuid 
Audru kihelkond on noor 
kihelkond (17. sajand). Täna-
päeval on Eesti territoriaal-
sed üksused tähistatud kihel-

kondade vanade nimedega. 
Kõigile on kindlasti silma 
hakanud teede ääres pruunid 
teetähised. Kihelkondi peaks 
olema veidi üle saja.

Meie kodukandi admi-
nistratiivüksus on vald. See 
sõna on laenatud skandi-
naavia keelest ja tähendab 
võimu. Nüüd teemegi juttu 
vallast.

19. veebruarist 1866 keh-
testati uus Baltimaade valla-
seadus. Sellest ajast on vald 
iseseisev administratiivük-
sus kohaliku võimu teosta-
miseks. Nõukogude ajal olid 
kohalikud võimuüksused kü-
lanõukogud.

1980-ndate aastate lõpul 
hakati ette valmistama Eesti 

Vabariigi taasloomist. Sa-
mas algas ka kohalike või-
muorganite uuestisünni et-
tevalmistamine. “Kohaliku 
omavalitsuse aluste seadust” 
hakati Audrus rakendama 
1989. aasta lõpukuudel. Tõe-
lised ettevalmistused üle-
minekuks vallale algasid 1. 
juunist 1990, kui algas valla 
asutuste ületoomine valla al-
luvusse. Kogu omavalitsuste 
struktuuri muutumine toi-
mus graafiku alusel. Viimas-
tena tulid 1. jaanuarist 1991 
vastavalt Pärnu Maavalitsuse 
otsusele valla alluvusse koo-
lid.

Kristjan Saarsoo

Jätkub veebruarikuu vallalehes

Pärnu  
Käsikellade  
ansambel  
Agapella

„TÄHED  
TANTSIVAD“ 

kohtunikud

Tantsumuusikaga  
rõõmustas  
pidulisi trio
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Audru Vallavolikogu 
istungil

15. detsembril 2011
1. Kinnitati Audru Keskkooli ja Audru Huvialakeskuse 

arengukavad aastateks 2011-2013.
2. Kinnitati muudatused valla 2011. aasta eelarves.
3. Esimesel lugemisel oli Audru valla 2012. aasta eelarve 

tulude osas 4 140 277 eurot ja kulud 3 983 400 eurot.
4. Teisel lugemisel oli  Audru valla arengukava aastateks 

2012-2025.
5. Vallavalitsusele anti nõusolek investeerimislaenu hanke 

korraldamiseks  summas 767 000 eurot, millega finantseeri-
takse osaliselt Jõõpre uue lasteaia hoone ehitamist ja Audru 
lasteaia Männituka maja kapitaalremonti.

6. Peremehetuteks ehitisteks tunnistati Lindi külas asuv 
Liiva talu elamu ja vare ning Valgeranna külas asuv Poldri 
pumbamaja.

7. Kuulati vallavolikogu revisjonikomisjoni 2011. aasta 
tööaruannet.

8. Kooskõlastati Tõstamaa vallas asuva Manija saare tee-
maplaneering.

9. Kinnitati Audru valla ning Pärnu linna või maakonna 
üldhariduskoolides ja huvikoolides õppivate õpilaste sõidu-
soodustuse andmise tingimused ja kord.

Vallavalitsuse istungitel
01. detsembril

1. Muudeti Audru Vallavalitsuse raamatupidamise sise-
eeskirja.

2. Nõustuti Lindi külas asuva Jaanikse maaüksuse ostu-
eesõigusega erastamisega, maatulundusmaa 100 %.

3. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ajavahemikul 
01.11-30.04 loeti 1 taotleja, ühise jäätmekonteineri kasutus 
lepiti kokku 1 taotleja osas, jäätmevedu peatati ajavahemikul 
01.12.2011-01.12.2012 1 taotleja osas.

4. Projekteerimise lähtetingimused kinnitati Põldeotsa kü-
las Asta kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks ja laien-
damiseks.

5. Seati sundvaldus Marksa külas asuvale EK Tormi 8 kin-
nistule avalikes huvides vajaliku elektrivõrgu talumiskohus-
tuse kehtestamiseks.

6. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuste rahaliste vahendite 
ülejäägi arvelt maksti 2011.a. detsembris toetust 2-le taotlejale  
kogusumma 238,23 eurot.

7. Kiideti heaks Audru valla 2012. aasta eelarve eelnõu 
koos seletuskirjaga ja esitati volikogu menetlusse.

08. detsembril
1. Lemmetsa külas asuva 2-korruselise 4-korteriga elamu 

juurde kuuluva maaüksuse suuruseks kinnitati 4995 m2 ja 
nõustuti korteriomandi seadmisega.

2. Jõõpre külas asuva jõusöödatsehh-ait juurde määrati tee-
nindusmaa suurusega 5800 m2, lähiaadressiks määrati Ves-
kiaida.

3. Nõustuti maa riigi omandisse jätmisega 11 maaüksuse 
osas.

4. Kinnitati Lemmetsa küla Köninga kinnistu tee projek-
teerimise lähtetingimused.

5.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuste rahaliste vahendite 
ülejäägi arvelt maksti 2011.a. detsembris toetust 2-le taotlejale  
kogusummas 168 eurot.

6. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loeti ajavahe-
mikul 01.11-30.04 1 taotleja.

7. Seoses lapse 2- aastaseks saamisega maksti sünnitoetust 
2-le emale à 64 eurot ja lapse üheaastaseks saamisega 5-le 
emale à 128 eurot.

8. Reservfondist eraldati Jõõpre Vanurite Kodule 500 eurot 
meditsiinitarvete ostuks.

9. Otsustati volikogu istungile esitatavad otsuste ja mää-
ruste eelnõud.

15. detsembril
1. Liikluspindadele määrati nimed:  Papsaare külas asuva 

tee nimeks Luhasaare tee ja Aruvälja külas Teetalu tee.
2. Lindi külla rajatava bussipeatuse nimeks määrati Mat-

sivälja.
3. Jõõpre külas asuvate hoonete lähiaadressiks  määrati 

Looga tee 18.
2. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 01.11-30.04 loe-

ti 1 taotleja ja nõustuti jäätmekonteineri tühjendamise sage-
dusega 56 päeva tagant ajavahemikul 01.05.-31.10. 1 taotleja 
osas.

5. Ehitusluba väljastati Oja kinnistul saunamaja, väliköögi 
ja katusealuse ehitamiseks, Jõõpre külas Jõõpre kooli ja Jõõp-
re keldri maaüksustel  õhuliini asendamiseks kaabelliiniga, 
Pihlaka tänav 26 üksikelamu ehitamiseks ja Jõõpre lasteaia 
välisvalgustuse kaabelliini 1 ehitusetapi ehitamiseks.

6. Projekteerimise lähtetingimused kinnitati Lindi sadama 
kinnistul asuva Lindi sadama hoonete rekonstrueerimiseks ja 
laiendamiseks ning juurdesõidutee rajamiseks, Jõõpre külas 
Kombainikuuri kinnistul asuva ehitise laiendamiseks.

7. Võeti vastu 2 sotsiaalhooldusalast korraldust.
8. Kinnitati Audru Keskkooli hoolekogu koosseisus:
lastevanemate esindajad Rainer Ristimets, Margit Meri-

la, Katrin Pirs, Maigi Reepalu, Allan Lainet ja Viljar Sepp, 
õppenõukogu esindajad Maret Savka ja Kai Oraste; õpilaste 
esindaja Siim Vahkel ja volikogu esindaja Jekaterina Kuru.

9. Reservfondist eraldati 131 eurot MTÜ Jõõpre Külaseltsi-
le avalike teenuste osutamiseks.

10. Kinnitati aastavahetuspidude piletihinnad Lindi rahva-
majas 5 eurot ja Jõõpre rahvamajas 4 eurot.

22. detsembril
1. Kõima külas asuva Ojaru katastriüksuse uueks nimeks 

määrati Matsi  ja endise Matsi katastriüksuse nimeks määrati 
Matsimetsa.

2. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ajavahemikul 
01.11-30.04 loeti 1 taotleja.

3. Kasutusluba väljastati Papsaare külas Sirmiku tee 12 
elamule.

4. Kirjalik nõusolek anti Lemmetsa külas Paluka ja Kub-
jajõe ning Ridalepa külas Metsatuka kinnistutel puurkaevu 
rajamiseks. 

6. Ehitusload väljastati Jõõpre külas Paradiisi kinnistul 
küüni ümberehitamiseks viljahoidlaks, Papsaare külas Nur-
me tee 27 elamu rekonstrueerimiseks ja Jõõpre külas Kombai-
nikuuri kinnistul kombainikuuri rekonstrueerimiseks.

7. Kinnitati järgmised projekteerimise lähtetingimused: 
Eassalu külas Oja-Madise kinnistu liitumiseks elektrivõrgu-
ga, Ridalepa külas Ridalepa pingeprobleemi lahendamiseks 
ja Papsaare külas Audru ringraja elektrivarustuse liitumis-
punkti tööprojekti koostamiseks.

8. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuste rahaliste vahendite 
ülejäägi arvelt maksti 2011.a. detsembris toetust 4-le taotlejale  
kogusummas  1007,99 eurot.

9. Võeti vastu  sotsiaalhooldusalane korraldus eestkosteta-
va vara kasutamise osas.

10. Valla eelarve reservfondist eraldati Lindi Lasteaed-
Algkooli projekti „Merebioloogia õpe Lindi Lasteaed-Alg-
koolis“ kulude katteks 3 196 eurot. 

11. Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 02.11.2011 korraldus 
nr 325 seoses 28.07 2011 korralduse nr 204 preambuli täien-
damise mittevajadusega.

12. Nõustuti Audru valla ja AS Vestman Varahalduse vahel 
10.06.2008 sõlmitud lepingu muutmisega seoses    AS Vest-
man Varahalduse, Audru valla ja MTÜ Audru Uisumeistrid 
vahel hoonestusõiguse lepingu sõlmimise sooviga.

29. detsembril
1. Detsembrikuu toimetulekutoetus maksti välja summas 

8800,73 eurot.
2. Reservfondist eraldati täiendavalt 2 564 eurot Lindi Las-

teaed-Algkooli projektile „Merebioloogia õpe Lindi Laste-
aed-Algkoolis“.

3. Anti nõusolek alaealisele kuuluva vara kasutamiseks.

Audru valla rahvaarv 
seisuga 01.01.2012 - 5469 

2011. aastal registreeriti sünde: poeglapsi 30, tütarlapsi 24, 
kokku 54.
 
2011. aastal registreeriti surmasid: mehi 30, naisi 31, kokku 
61. 

Rahvastik külade ja sugude kaupa 
seisuga 01.01.2012 

Mehed 
01.01.2012

Naised 
01.01.2012

01.01.2012 
seis

KOV tasemega 25 14  39

AHASTE 115 127  242

ARUVÄLJA 26 22  48

AUDRU 743 805  1548

EASSALU 16 18  34

JÕÕPRE 229 226  455

KABRISTE 38 42  80

KIHLEPA 83 74  154

KÕIMA 97 114  211

KÄRBU 32 27  59

LEMMETSA 130 115  245

LIIVA 23 27  50

LINDI 159 148  307

LIU 48 50  98

MALDA 61 54  115

MARKSA 48 39  87

OARA 48 67  115

PAPSAARE 466 452  918

PÕHARA 57 38  95

PÕLDEOTSA 82 100  182

RIDALEPA 56 57  113

SAARI 14 15  29

SAULEPA 37 25 62

SOEVA 52 29  81

SOOMRA 22 24  46

TUURASTE 16 20  36

VALGERANNA 11 9  20

AUDRU kokku 2731 2738  5469

MARGUS  JOONAS
31.03.1965  -  2.01.2012

Väga selgelt ja halastamatult 
on meile taas tunda antud, et 
päike võib kattuda pilvede-
ga, et rõõmude kõrval on ka 
mured, et antu tasakaalustub 
võetuga, et elu ei toimi teis-
poolsuseta.

2. jaanauril 2012 lahkus 
jäädavalt meie hulgast Mar-
gus Joonas. Margus sün-
dis 31. märtsil 1965. aastal  

Eino ja Terese 
Joonase pe-
res Meriväljal. 
Veidi hiljem 
asus pere ela-
ma Pärnumaale 
– alul Nurme, 
siis Kõimasse. 
Margus kas-
vas 5-lapselises 
peres. Margu-
se kooliaastad 
möödusid Lindi 
algkoolis, Aud-
ru Põhikoolis 
ja Koidula nim. 

Pärnu II Keskkoolis. Õppimi-
se kõrvalt tegeles ta spordiga, 
mängis puhkpilliorkestris ja 
laulis laulukooris. Haridustee 
viis edasi Tartusse, ülikooli 
keemiateaduskonda. Paraku 
katkesid õpingud armeetee-
nistuse tõttu.  Margus töötas 
Aruvälja algkooli juhatajana, 
hulgilaos Aksel, kinnisvara 
ettevõtetes Lossi Kinnisva-

ra, Maa ja Talu. 2004 aastal 
asutas ta oma ettevõtte Ida 
Kinnisvara. 

Margus koos abikaasa 
Mari ja nelja lapsega rajas en-
dale ilusa kodu.

Margus oli Audru Valla-
volikogu liige 2005.aastast, 
ta oli hariduskomisjoni liige 
ning planeerimis-, keskkon-
na- ja maakomisjoni esimees. 
3. novembril 2008. aastal 
valiti Margus Joonas Audru 
vallavanemaks. Tervislikel 
põhjustel astus ta Audru val-
lavanema kohalt tagasi 30. 
septembril 2011.a.

Saatuslikud külmad tuu-
led hakkasid puhuma, kui 
Margus haigestus ja 2010. 
aasta mais diagnoositi raske 
haigus. Algas võitlus, milles 
kuud tundusid aastatena ja 
kus vaheldusid ravikuurid 
haiguse ajutise leevenemise 
ja ägenemisega. Vaid pere ja 
lähedased teavad, mida see 

tähendas Margusele ja mida 
see tähendas neile, vaid ne-
mad võivad ette kujutada lä-
bielatu suurust. 

Margus jääb meile meel-
de kui tööka, järjekindla, 
sõbraliku, hooliva ja külalis-
lahke  töökaaslasena.  Lastel 
on, kelle eeskujul talitada ja 
mida tulevikus oma pere-
dele õpetada, emal ja õde-
del-vendadel on, kelle üle 
uhkust tunda. Maril on, kel-
lele mõelda ja keda südames 
kanda. Meil kõigil on, keda 
meenutada…..kasvõi ka liht-
salt küünlaid süüdates, sest 
valgus pidi Marguse ümber 
alati olema, otsekui oleks en-
dast märku andnud tasahilju 
lähemale hiiliv pimedus….

Aitäh Sulle, Margus, kõi-
ge eest!

Audru Vallavalitsus
Audru Keskkool

  Vallavalitsuse tööajad 2012.a.
E-K 8.00-12.00 ja 12.30-16.30
    N 8.00-12.00 ja 12.30-18.00
    R 8.00-12.00 ja 12.30-15.00!
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Me kõik oleme erinevad! 
Väike Lindi lasteaed- alg-
kool võttis kätte ja viis oma 
hubases majas läbi väga va-
jaliku arupidamise erine-
vuste teemal. Konverents 
pealkirjaga „Eriline laps 
koolis, kodus, lasteaias“ oli 
mõeldud kõigile neile profes-
sionaalidele, kellel võib olla 
mõju lapse arengule. Tava-
liselt mõeldakse erivajaduse 
all mingist häirest tulenevat 
olukorda, kus toimetulekuks 
ja sealhulgas ka õppimiseks 
on tingimata vajalik kõrvali-
ne abi. Noile lastele on are-
nenud riikides pühendatud 
palju tähelepanu kompen-
seerimaks puudest tingitud 
vajakajäämisi. 

Omaenese kogemusest 
on mul võtta näide Soomest, 
kus ma 1993. aasta kevadel 
kasuperendust õppides ise 
ühes taolises kodus elasin. 
Seal oli perekonda hoolda-
misele võetud sügava puu-
dega laps, keda näiteks takso 
riigi kulul igal tööpäeval 45 
km kaugusele Vaasasse eri-
kooli õppima viis. 

Eestiski on 20 aastaga 
jõutud palju ära teha: empaa-
tilised noored saavad õppida 
eripedagoogikat, tavakooli-
des on valida mitme eri ras-
kusastmetega programmide 
vahel, on toimetulekukoo-
lid, individuaalõpe, erirüh-
mad lasteaedades jne. Lindi 
koolimajas oli väga meeldiv 
näha lifti – st arvestatakse 
liikumispuuetega lastega. 

Kõige probleemsem koht 
on minu arvates täna erivaja-
dusega lapse vanemate tahe 
ja oskus haridusasutustega 
koostööd teha. Nagu ma oma 
heade kolleegide käest kuu-
len, tikuvad nädala sees lap-
se poolt spetsialistide juhen-
damisel omandatud oskused 
esmaspäevaks ununema, sest 
kodus toimub nn üleaitami-
ne. Põhjused selleks on igal 
puhul erinevad, kuid enam-
levinumatena võiks nime-
tada sisseharjunud rutiini, 
kaastunnet, ajapuudust: näi-
teks lihtsam on laps ise ära 
sööta kui kulutada aega ja 
närvi selle kinnistamiseks, 
mis koolis vaevaga juba sel-
geks on saanud.

Enam kui pooled Audru 
hariduskonverentsi ettekan-
netest olidki pühendatud 
selle väärtusliku kogemuse 
jagamisele, mida valla hari-
dusasutustes siiani hoolega 
talletatud on. Oli väga meel-
div, et kõik need asutused 
nii programmis kui ka kõne-
puldis esindatud olid! Ja kui 
omavalitsusel püsivust on 
ning taolised arupidamised 
korrapärasteks muutuvad, 
siis võiks sellest edaspidigi 
palju kasu tõusta. 

Väga tervitatav oli see-
gi, et lisaks „omadele“ olid 
kuulajate-kõnelejatena kohal  
koostööpartnerite esindused 
Pärsti vallast ja Rocca Al 
Mare koolist. Viimaselt pä-
rines  ennelõunaste ettekan-

nete hulgast ka minu jaoks 
kõige huvitavam: Kaialiisa 
Lääts rääkis andekuse mär-
kamisest ja toetamisest alg-
klassides. Audru Keskkooli 
õppealajuhataja Sirje Suure-
välja oli selle üliolulise tee-
ma oma esitlusega juba sisse 
juhatanud ning  siis saime 
Harjumaa näite varal kuulda, 
kuidas laste matemaatika-
alast võimekust arendada. 

Väga oluline on erivaja-
duse mõiste sisu laiendami-
ne – tähelepanu ja tingimusi 
vajavad nii need, kes tunni-
tempoga kaasas ei jõua käia 
kui ka need, kes igavlevad ja 
kellel juba ammu kõik selge 
on. Iga laps meie kahanevas 
rahvastikus on kulla alusel, 
oma potentsiaali väljaaren-
damiseks vajab iga laps in-
dividuaalset tähelepanu! Ja 
kui riigi tasemel poliitikud-
rahajagajad näevad inimvara 
arendamise ideaalis peami-
selt vaid paljusid valikuvõi-
malusi pakkuvaid suuri koo-
le, siis samavõrd oluline on 
lapse jaoks turvalise, tema 
vajadusi märkava ning ar-
vestava  kodulähedase kooli 
kättesaadavus ilma, et selle 
nimel peaks pere nn tõmbe-
keskustesse kolima. 

Jõudu Audru vallale püsi-
da lapsesõbralikul kursil!

Valter Parve, 
TÜ Pärnu kolledži lektor.                                       

Uued suunad õppekavas 
Käesoleval õppeaastal  hak-
kas kehtima uus õppekava, 
mis võimaldab õpilastel kä-
sitöö- ja kodunduse ning 
tehnoloogiaõppe tundides 
läheneda oma töödele veel-
gi loomingulisemalt ning 
võimalusterohkemalt. Uuele 
õppekavale üleminek toimub 
järk-järgult, mis tähendab, et  
sel aastal puutuvad sellega 
kokku IV ja VII klassi õpila-
sed, järgmisel õppeaastal lii-
tuvad sellega V ja VIII klass 
ning ülejärgmisel õppeaastal 
(2013/14) peaksid olema kõik 
klassid rõõmsasti haaratud.

Mis siis muutub? 
Õpilased jagunevad oma 

soovide ja huvide põhjal 
õpperühmadesse, valides 
õppeaineks kas käsitöö ja 
kodunduse või tehnoloo-
giaõpetuse. See võimaldab 
õpilasel süvendatult tegeleda 
teda huvitava õppeainega. 
Kindlasti ei ole õpperühma-
deks jagunemine soopõhine 
ning võimaldab igal poiss-
lapsel, kes tunneb vähegi 
soovi õppida kudumist või 
tütarlapsel, kes tahab osata 
kappi meisterdada, seda os-
kust ka omandada. 

Igal õppeaastal (välja 
arvatud IV ja IX klass) va-
hetavad õpilased vähemalt 
neljaks õppenädalaks õppe-
rühmad. Tehnoloogiaõpetus 
asendub kodundusega ning 
käsitöö ja kodundus tehno-
loogiaõpetusega. See vahe-
tus võimaldab käsitööga te-
geleval õpilasel aimu saada, 
mis on haamer, peitel ja kru-
vikeeraja ning mis nendega 
teha annab. Tehnoloogiaõp-
pes õpib õpilane enda eest 

hoolt kandma, lauakombeid, 
kodumajandust ning liht-
samaid toiduvalmistamise 
viise.

Ning lõpuks sisaldavad 
nii käsitöö ja kodunduse kui 
ka tehnoloogiaõpetuse aine-
kavad igal aastal ühe õppe-
veerandi pikkust ning ühe-
aegselt toimuvat projektõppe 
osa, mille puhul saavad õpi-
lased kahe õpperühma vahel 
valida vastavalt huvidele, 
olenemata sellest, kas nad 
õpivad tehnoloogiaõpetust 
või käsitööd ja kodundust.  
Aineprojektid võimaldavad 
õpilastel katsetada oma idee-
de elluviimist mitmesuguste 
ettevõtlusmudelite kaudu. 
Mudelitena võib mõista ük-

sikisiku (õpilase) toodete di-
saini, valmistamist ja müüki 
(paralleel FIEga), meeskon-
natööna näiteks ajutise koh-
viku rajamist koolis, mingi 
toote kavandamist ning selle 
valmistamise organiseeri-
mist klassis.

Audru kooli VII klassi 
tütarlapsed saidki juba ühe 
sellise projektiga hakkama. 
Nimelt toimus 19. detsemb-
ril traditsioonilisel Aud-
ru kooli kirikukontserdil 
õpilaste enda disainitud ja 
õmmeldud istmepatjade pi-
dulik üleandmine. Õpilased 
tegutsesid antud projektiga 
terve teise õppeveerandi, 
mil nad kavandasid padjad 
ning nendele õmmeldava 

logo läbi diskussioonide ja 
vaidluste. Tüdrukud tikkisid 
logod ning õmblesid ja täitsid 
padjad. Iga õpilane sai aimu 
meeskonnatööst, üksteise 
abistamisest ja oma käitumi-
se mõjudest teistele kaasõpi-
lastele. Kokkuvõttes jäid nad 
oma loominguga väga rahule 
ning lisaksin siinkohal Cari-
na Pikkori logo peale mõel-
des tema enda sõnad: „Alati 
soojem tunne publikule!“, 
millest õhkub teotahet ja 
soojust. 

Uute tegudeni!

Merje Tõnismann
Audru Keskkooli käsitöö ja 

kodunduse õpetaja

Raamatuleiud
Selle aasta Loomin-
gu Raamatukogu esi-
mene topeltnumber 
on Andrus Kivirähki 
„Kevadine Luts“. 
Oskar Lutsu austa-
ja ja Lutsu preemia 
laureaat on kirjuta-
nud vanameistri 125. 
sünniaastapäeva ja 
“Kevade” ilmumise 
100. aastapäeva puhul 
näitemängu, kus esi-
nevad nii juubilar ise 
kui ka tema kaasaeg-
sed, olnud ja olema-
tud tegelased. Täiesti 
normaalse (st. pisut 
segipaisatud, aga mit-
te üleliia) kronoloo-
giaga ja ülesehitusega 
näidenditekst, mis räägib 
ülevaatlikult ja lühidalt Lut-
su lapsepõlvest, eriti „Ke-
vade“ kirjutamise valguses. 
Mälupildikesed erinevatest 
aegadest!

Oskar Luts sündis 7. 
jaanuaril 1887.a. Palamuse 
kihelkonnas. Oli eesti kirja-
nik ja farmatseut, Eesti NSV 
rahvakirjanik. Lutsu tun-
tuimad teosed on Paunvere 
alevit kirjeldav nn Tootsi-lu-
gude sari: “Kevade” (1912–
1913), “Suvi” (1918–1919) ja 
“Sügis” (1938, 1988). Samuti 
jutustused “Tootsi pulm” ja 
“Argipäev”. Postuumselt il-
munud “Talve” autorsus on 
kaheldav, ehkki mitte välis-
tatud. Sarja ühendavad koht 
– väljamõeldud, kuid suu-
resti Palamusele sarnanev 
Paunvere – ja korduvad tege-
lased, kes “Kevades” käivad 
alles kihelkonnakoolis.

.............
Loomingu Raamatukogu 
on aastast 1957 ilmuv ajakiri, 
mis loodi ajakirja Looming 
lisana. Aastal 1957 ilmus 
12 numbrit, 1995. aastast 40 
numbrit. Vihiku maht on ol-
nud varieeruv, vastates ühele 
kuni neljale numbrile. Kir-
jastaja on olnud Perioodika, 
nüüd sihtasustus Kultuuri-
leht.  Tsensuuri järelevalve 
ajakirja üle lakkas 9. augustil 
1989. Peamiselt on avaldatud 
väliskirjanduse tõlkeid (um-
bes 50 keelest), kuid ilmunud 
on ka algupärandeid, sealhul-
gas kordustrükke ja debüüte. 
Tavaks on alustada iga aastat 
algupärandiga. Selle aasta 
esimene LR vihik, Andrus 
Kivirähki näidend «Kevadi-
ne Luts», ilmus möödunud 
paralleelselt nii elektroonili-
sel kui ka paberkujul
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Toimetus  Pärna allee 7 Audru 88301
Telefon  447 2788, e-post: maris.m@audru.ee
Toimetaja  Maris Moorits
Küljendus ja trükk  OÜ Hansaprint
Ajaleht on Audru valla kodulehel: www.audru.ee

Hind 0,10 eurot

TEATED t TEATEDÕnnitleme 
vastsündinuid!

Aleksander Lasn 
Karl Gustav Rubin 
Mairon Toomast 
Marye Lepp 
Marie Luhtoja 
Sebastian Kronbergs

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.

Lääne päästekeskuse  
operatiivsündmuste kokkuvõte 

18.12.2011-19.01.2012
28.detsembril kell 19.44 teatati Audru vallas Papsaare külas 

liiklusavarii tagajärjel tekkinud õlireostusest. Päästjad eemal-
dasid süttimisohu vältimiseks akult juhtmed, katsid 3 m2 suu-
ruse reostuse absorbendiga ja puhastasid tee. Inimesed õnne-
tuses kannatada ei saanud.

26. detsembril kell 12.53 teatati Audru vallas Kuldlõvi 
trahteri juures üle sõidutee langenud puust, päästjad tükelda-
sid puu ja vabastasid tee liikluseks.

26. detsembril kell 06.18 teatati Audru vallas teele kukku-
nud puust, päästjad eemaldasid puu teelt.

26. detsembril kell 06.10 teatati Häirekeskusele Audru val-
las Papsaare külas risti teele kukkunud puust, päästjad tükel-
dasid puu mootorsaega ning vabastasid tee.

26. detsembril kell 05.08 teatati murdunud puust Audru 
vallas Lindi külas, päästjad eemaldasid puu ja vabastasid tee.

26. detsembril kell 03.16 teatati Audru vallas Ahaste kü-
las teele kukkunud puust, mis sulges mõlemad sõidusuunad. 
Päästjad tõstsid puu teelt.

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
Parimate tunnustamine toimub 4. veebruaril kell 

19.00 Audru Kultuurikeskuses

Audru Vallavalitsus võtab Jõõpre Vanurite Kodu tore-
dasse ja töökasse kollektiivi konkursi korras tööle ööpäe-
vasesse vahetusse hooldaja 0,5 ametikohale (põhitöötaja 
lapsepuhkuse asendajana). Tööaeg vahetustega, 24 h kor-
raga, ühes kuus 3 - 4 vahetust. 

Eelistatud on kandidaat, kes on sotsiaalhooldustöötaja 
eriala omandanud või seda omandamas. Töö algusaeg on 
märts 2012. 

Sooviavaldus, haridust ja täiendkoolitust tõendavad do-
kumendid palume esitada 10. veebruariks 2012 Audru Val-
lavalitsusele aadressil 

Pärna allee 7, 88301 Audru,  Pärnumaa. 
Täpsem info telefonil 44 65 531 või kohapeal Jõõpre Va-

nurite Kodus. 

Kuna mulle meeldivad erinevad väljakutsed ja elukestev õpe, 
siis seetõttu liitusin ma novembris 2011 RE/MAX Central toimeka 
ja professionaalse  meeskonnaga, et omandada üha uusi teadmisi 
enese arendamiseks ja olla konkurentsivõimeline.

Varasem töökogemus hariduse valdkonnas on andnud mulle  
oskusi, mida saan julgelt kasutada ka oma uuel väljakutsel.

Kes/mis on Remax? RE/MAX on esindatud enam kui 70 riigis, 
avades üle 7000 kontori. Koos ligikaudu 120 000 maakleriga moo-
dustab RE/MAX maailma suurima ja edukaima kinnisvaramaakle-
rite võrgustiku!

Seega - kui Sinul või Sinu tuttaval on soov osta, müüa või  
üürida kinnisvara Eestis või mujal maailmas, räägi temale minust 
või minule temast!

„Usaldus on parim tunnustus!“

Lemmetsa külaselts annab teada
11.02.2012 kell 13.00  

Infopäev Sanga Seltsimajas
Teema: Naabrivalve Lemmetsa külla!

Külla tuleb ja küsimustele vastab 
Eesti Naabrivalve tegevjuht Indrek Randma

Saame teada: mis on naabrivalve, 
kuidas ta töötab, 

miks ta kasulik on jne

Lugupeetud lapsevanemad!
Pakume lasteaiakohtade võimalust  

2 – 4 aastastele lastele
Aruvälja Lasteaed-Algkooli sõbralikus  

lasteaiaperes! 
Asume Lihula maantee ääres, kaugus Audru kes-

kusest 14 km ja linnapiirist 22 km
Aadress: Ahaste küla, Audru vald, Pärnumaa

Madal lasteaiamaks ja toidu hind  
kompenseerivad sõidukulu!

Kohatasu 13,42 €
Õppekulu  5,11 €
Söögiraha  päevas 1,10 €

Infot meie kohta leiate kodulehel 
www.aruvaljalak.ee 

või telefonidel 44 60 432 ja 5615 3893

Lõpe Agro OÜ  
võtab rendile maad.

Tel. 56 662 082.

Eelmiste põlvkondade tegutsemise jäljed maastikul – see 
on meie tänane pärandkultuur. Ole teadlik, märka ning 

hoia kultuurimärke looduses.

7. veebruaril 2012, algusega kell 18.00
Aruvälja Lasteaed-Algkoolis

Kohtumine Madis Kuningaga, kes 2010 aastal uuris põh-
jalikult meie kandis olevaid pärandkultuuri objekte ning 
on kaardistanud kogu meie piirkonna. Tal on palju pildi-
materjali ja huvitavaid fakte. Avastamisrõõmu leiab oma 
kodukandist kindlasti igaüks.

Ootame kõiki huvilisi, mõelge hoolega kas teate oma ümb-
ruses huvitavaid paiku, hooneid või loodusobjekte, mis 
vääriksid teie arvates tähelepanu, arutleme koos nende üle.
Võtke kaasa vanu fotosid. Igal vanal fotol on tänapäeval 
oma väärtus. Aeg teeb oma töö ja püüame koos hoida elus 
piirkonna kultuurilisi väärtusi.

Noori liiklusohutuse propageerijaid ootab Prantsusmaa

1. märtsini 2012 saavad kõik põhikooli õpilased osa-
leda üle-eestilisel konkursil „Sinu idee, Sinu algatus” 
projektiga, mis propageerib liiklusohutust ja/või kesk-
konnasäästlikke liiklemisviise. Konkurss „Sinu idee, 
Sinu algatus” on korraldatud Renault’ haridusprog-
rammi „Ohutu liiklemine kõigile” raames. Konkursi 
võitnud õpilasgrupi liikmed osalevad rahvusvahelises 
finaalis, mis toimub Prantsusmaal, Pariisi lähistel 
asuvas Disneylandi lõbustuspargis.

Konkurss „Sinu idee, Sinu algatus” on kollek-
tiivne ning mõeldud põhikoolide õpilastele üle 
kogu Eesti. Konkursi ülesandena peavad lapsed 1. 
märtsiks 2012 välja mõtlema ja korraldama koha-
liku kampaania, mis propageerib liiklusohutust ja/
või keskkonnasäästlikke liiklemisviise. Aktsioon on 
Renault’ rahvusvahelise haridusprogrammi „Ohutu 
liiklemine kõigile” üks osa.

Konkursil osalemiseks tuleb 1. märtsiks 2012 saata:
•	 konkursiavaldus	 (programmi	 veebilehe	 www.

ohutuliikleminekoigile.ee kaudu);
•	 kohaliku	 kampaania	 raames	 toimunud	 tegevusi	
kokku	 võttev	 aruanne	 (eelnimetatud	 veebilehe	
kaudu);

•	 kampaania	 elluviimist	 esitlev	 dokumentatsioon	
suvalises kunstilises vormis: pilt, audio- või vi-
deosalvestis	(postiaadress	eelnimetatud	veebile-
hel).

   LEADER tegevusgrupi MTÜ PÄRNU LAHE PARTNERLUSKOGULE  
Projektitaotlusi saab esitada kirjalikult:

2012 I taotlusvoor 31.01.2012 - 03.02.2012
2012 II taotlusvoor 17.09.2012 - 21.09.2012
PLPK büroosse Ringi 1a, Audru, Pärnumaa, kell 9.00-16.00
Täpsem informatsioon strateegia meetmete kohta koduleheküljel 
www.plp.ee

Konsultatsiooni saab küsida meetmespetsialistidelt:
      Margit Merila, tel 526 0894, e-post: margitmerila@gmail.com 
      Raili Mengel-Sünt, tel 521 9722, e-post: raili@maaturism.ee
      Mercedes Merimaa, tel 509 2261, e-post: plpparnu@gmail.com 
NB! Konsultatsiooni ja taotluse esitamise aja palume eelnevalt  
broneerida e-posti: plpparnu@gmail.com teel või telefonil 433 1053. 
Taotluste vastuvõtu ajal konsultatsioone ei toimu.
Mercedes Merimaa, PLPK tegevjuht


