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Meenutame veel veidi, milli-
seid katsumusi elati Eestimaal 
üle aastatel 1940–1991, enne 
kui sai alata Eesti Vabariigi 
taasloomisega. 

1939. aastal kisti maad ja 
rahvad Teise maailmasõtta. 
NSV Liidu annekteerimisega 
Eesti iseseisev areng lõppes 
ja meie rahvale suruti peale 
võõras elulaad. Riigivolikogu 
kinnitas Eesti NSV konsti-
tutsiooni, mis oli NSV Liidu 
1936. aasta stalinliku kons-
titutsiooni koopia. Majan-
duse aluseks sai sotsialistlik 
süsteem ja tootmisvahendite 
ühiskondlik omandus.

22. juunil 1941 ründas Sak-

samaa NSV Liitu Balti suunal. 
Paari nädala pärast oli sõda ka 
juba Audrus. 19. juulil 1941 
toimus Teise maailmasõja 
üks verisematest lahingutest 
– Audru lahing, mis lõppes 
punaväelaste täieliku lüüa-
saamisega. Tulemuseks oli 4. 
Tallinna hävituspataljoni ja 
7. Tallinna vabatahtliku pa-
taljoni purustamine sakslaste 
poolt.

Eestlased lootsid, et nõu-
kogude võim kukutatakse ja 
eesti omariiklus taastatakse. 
Seda aga ei juhtunud. Saks-
lased olid seisukohal, et Bal-
timaad tuleb germaniseerida, 
sakslastega koloniseerida ja 

lülitada Suur-Saksamaa koos-
seisu. Saksa okupatsioon kes-
tis aastatel 1941–1944. 

1944–1953 oli Eestis nn 
stalinismi aeg. Okupeeritud 
Balti riigid olid ainsad, kelle 
iseseisvust sõja lõppedes ei 
taastatud. Mitu korda korral-
dati ümber ka Eesti haldus-
jaotust, et ühtlustada see NSV 
Liidu omaga. 1950. aastal 
kaotati ajalooliselt kujunenud 
maakonnad ja vallad ning 
nende asemele loodi rajoonid 
ja külanõukogud. 1952. a. jao-

tati Eesti kolmeks oblastiks, 
õnneks kaotati need juba järg-
misel aastal.

Desovietiseerimise ja ise-
seisvuse taastamine sai uue 
hoo sisse 1987–1991. Oli tek-
kinud ülemaailmne kommu-
nismi kriis ja Nõukogude im-
peeriumi murenemine. Tekkis 
uus rahvuslik taassünd ja 
protestiliikumine. Suur jõud 
oli Rahvarindel, lähtuti Eesti 
riigi õigusliku järjepidavuse 
ideest. (järgneb)

Kristjan Saarsoo

VALLAVANEMA VEERG

2012 – lasteaedade aasta

Jaanuarikuu volikoguistungil kehtestati Audru valla 2012. 
aasta eelarve. Võrreldes varasemate aastate eelarvetega on 
käesoleva aasta eelarve ülesehitus muutunud. Uus eelarve 
ülesehitus loob selgema pildi valla igapäevastest põhitege-
vuse tuludest ja kuludest. Sellise ülesehituse juures eris-
tuvad eelarves selgelt valla tulevikku suunatud investee-
ringud.

Põhitegevuse tuludeks oleme sellel aastal prognoosinud 
4 131 390 eurot ja kuludeks 3 760 115 eurot. Põhitegevuse 
tulude ja kulude vahena jääb vallal investeeringuteks üle 
371 275 eurot. Kuna investeeringuid on sellel aastal plaanis 
teha 1 370 406 euro ulatuses, on vallal lisaks omavahendi-
tele ja projektitoetustest saadud rahalistele vahenditele va-
jalik võtta laenu summas 767 000 eurot. Tänaseks on vald 
läbi viinud laenuhanke, mille tulemused kinnitab küll voli-
kogu märtsikuu istungil, kuid juba etteruttavalt võib öelda, 
et arvestades maailmamajanduse madalseisu, on kõik pa-
kutavad laenumarginaalid väga madalad ning seeläbi valla 
jaoks äärmiselt soodsad.

Nagu pealkirjas mainitud, on valla selle aasta eelarve 
investeeringud suunatud meie lasteaedades käivate laste 
heaolu parandamisele. Nimelt plaanib vald jõuliselt paran-
dada lasteaiateenuse kvaliteeti Jõõpres ja Audru alevikus 
ning luua täiendavaid lasteaiakohti Jõõpres ja Audru Las-
teaia Papsaare majas. 

Jõõpres plaanime kooli juurdeehitusena ehitada kaks 
täiesti uut lasteaiarühma ruumi kokku kuni 48-le lapsele 
koos sinna juurde kuuluvate olmeruumidega. Ehitusega 
loodame alustada varakevadel ning selle maksumuseks on 
planeeritud 590 000 eurot. 

Audru Lasteaia Männituka majas on plaanis teostada 
kapitaalremont. Kapitaalremondi vajadus on tingitud asja-
olust, et maja on juba 41aastat meid ilma põhjaliku remon-
dita teeninud ja tänaseks karmistunud Tervisekaitseameti 
ja ka Päästeameti nõuded vajavad täitmist. Remonttööde 
maksumuseks on vald planeerinud 400 000 eurot. 

Audru Lasteaia Papsaare majas planeerime ruumide 
ümberkorralduste toel suurendada rühmade arvu viieni, 
seega suureneb maja laste arv 20 lapse võrra.

Ümberkorraldustöödeks oleme planeerinud 50 000 eu-
rot.

Meie lastele suunatud investeeringuks saab lisaks laste-
aedadele pidada ka kergliiklustee rajamist Rebasefarmist 
Lihula maanteeni ja sealt edasi kuni Nooruse teeni ning 
Nooruse tee tolmuvaba katte alla viimist. Selle investeerin-
gu käigus muutub paljude valla laste kooli- või lasteaiatee 
oluliselt turvalisemaks nii jalgsi kui jalgrattaga liigeldes. 
Selleks investeeringuks oleme planeerinud ligi 200 000 
eurot, millest 138 674 eurot on vald saanud tänu edukale 
projektitaotlusele kergliiklusteede programmist EAS-lt. 
Muudest investeeringutest loodame märtsikuu lõpuks lõ-
petada valla väikeasulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste 
projekteerimistööd, kavandame mitme vallatee tolmuvaba 
katte alla viimist ning Audru aleviku ambulatooriumimaja 
renoveerimistöödega alustamist. 

Siim Suursild
vallavanem

Audru vald jagas spordiauhindu
On traditsioone, mis aastate 
jooksul tasahilju hääbuvad 
või igavaks muutuvad. Palju 
aastaid on Audrus peetud ka 
isetegevuslaste ja parima-
te sportlaste tänuõhtuid. 4. 
veebruaril toimunud tradit-
siooniline auhinnagala tõi 
vaatamata rajult külmale õh-
tupoolikule taas kokku hul-
galiselt Audru valla rahvast. 
Kellel auto käima ei läinud, 
oli tõukekelguga platsis…

Suur tänu Audru valla 
noorsoo- ja kultuuritöö ju-
hile Krista Kingole ning 

valla spordiprojektijuhile 
Õie Killingule, kes selles-
se traditsioonilisse üritusse 
taas värskust ja sära lisasid. 
Kahetunnilisse eeskavva 
mahtus palju silmailu, kuula-
miselamusi, põnevust ja ise-
tegemislusti. Esinesid Pärnu 
Käsikellade ansambel Aga-
pella, tantsuklubi DanZart 
koos mustkunstnikuga ja pä-
ris esimest korda Audru oma 
uus segarühm Tuuletallajad. 
Rahvast tantsitasid Annely 
Ott ja Ivar Hansen. Õhtut 
juhtisid oma valla säravad 

noored Kelly Ranne ja Taavi 
Luhamaa, kellega Sirje Suu-
revälja oli põhjaliku ja tubli 
kodutöö ära teinud. Publikut 
tervitasid Audru Vallavoliko-
gu esimees Jaanus Põldmaa 
ja Pärnumaa Spordiliidu te-
gevjuht Kaiu Kustasson, kel-
lel olid kaasas ka kingitused 
Pärnumaa spordielu rikasta-
jatele Õie Killingule, Valdi 
Killingule ja Mati  Puusti-
le. Mercedes Merimaa an-
dis Eassalu-Neitsi Külaseltsi 
poolt üle meene silmapaist-
valt sportlikule Killingute 

perekonnale ning proua Dora 
Kesper meenutas 50 aasta 
taguseid aegu. Krista Kin-
go ning Õie Killing tänasid 
tublisid kultuuriinimesi ning 
sportlasi. Kõnesid kuulates 
ning peolusti jälgides võis 
tõdeda, et meie valla rahvas 
kannab aktiivselt ning sära-
silmselt oma ihu ja hinge eest 
hoolt. Toimunud ürituse võiks 
kokku võtta ühe osalenu sõ-
nadega: “Ma ei teadnudki, et 
Audru vallas nii lahedad peod 
on!”

Veidi valla ajaloost 

AUDRU VALLA PARIMAD SPORTLASED 2011
PARIM NOORMEES
Nominendid: 
Andreas Lünekund – sõudmine
Otto-Georg Kirsi – kergejõustik, jalgpall
Jan-Erik Vahter – sangpomm
Rait Väiko – džuudo, kergejõustik
Janar Jerofejev – džuudo
Egert-Ervin Messek – džuudo
Sten Jupatševski – motosport 
PARIM: CARL TÕNISMANN – jalgrattasport
PARIM NEIU
Nominendid:
Gelli Lainet – kergejõustik, suusatamine
Marie-Mädli Kivimäe – kergejõustik
PARIM: LISETTE LIIVRAND – kergejõustik 
PARIM MEES
Nominent:
Sander Rits – kergejõustik
PARIM: RAUL KOND – kergejõustik
PARIM NAINE
Nominendid:
Signe Kobolt – kergejõustik
Merit Kvatš – squash
PARIM: KOIDU KILLING – sõudmine, sangpomm,  
jalgrattasport
PARIM VETERANSPORTLANE
Nominendid:
Jüri Makarov – motosport
Riina Tšaikovski – kergejõustik 
Ille Liivrand – kergejõustik
PARIM: VALDI KILLING – sang-
pomm, jalgrattasport, kergejõustik
PARIM TREENER
Nominent:
Valdi Killing – jõutreeningud
PARIM: MATI PUUST – kergejõustik
PARIM VÕISTKOND
AUDRU VÕRKPALLINAISKOND
AASTA ÜLLATAJA
AUDRU SQUASHINAISKOND

Võrkpallinaised: Aili Rehe, Reeli 
Rehe, Äli Kallas, Sirje Suure
välja, Kaidi Voogel

Kultuuri eestvedajad. Vasakult: 
Maie Kalbus, Anneli Aasmaa, 
Anneli Suits, Veljo Saar, Anu 
Kurm, Jaan Moorits, Rainer 
Ristimets, Sirje Suurevälja, Mati 
Killing, Jekaterina Põldots, Aili 
Rehe, Ado Kirsi ja Iivi Sutt

Parimad sportlased ja nominendid. Vasakult: Sander Rits, 
Raul Kond, Mati Puust, Gelli Lainet, Carl Tõnismann, Valdi 
Killing, JanErik Vahter, Koidu Killing

Audru muuseum kutsub:

Iga kuu viimase neljapäeva õhtul 
toimuvad muuseumi kaminasaalis 
kohtumised huvitavate inimestega. 

28. veebruaril kell 16.00
räägib vallavanem siim suursild 
elust Audru vallas ning  plaanidest 

aastal 2012.

Oodatud on kõik huvilised.
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Vallavalitsuse istungitel
05. jaanuaril

1. Otsustati jätta algatamata Lemmetsa küla Kõrvitsa ela-
muala strateegilise keskkonnamõju hindamine.

2.  Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ajavahemikul 
01.11-30.04 loeti 1 taotleja ja jäätmekonteineri tühjendamise 
sagedusega 56 päeva tagant ajavahemikul 1.05-31.10 loeti 1 
taotleja.

3. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuste rahaliste vahendite 
ülejäägi arvelt maksti 2012.a. jaanuaris  toetust 2-le taotlejale  
kogusumma 168 eurot.

4. Sotsiaaltoetust maksti 64 eurot 2 õpilasele seoses osa-
lemisega rahvusvahelisel Euroopa noorte muusikafestivalil 
Belgias.

5. Sotsiaaltoetust maksti  1-le taotlejale summas 128 eurot 
seoses matustega.

6. Algatati avatud pakkumusmenetlusega riigihange “Lae-
nu võtmine

investeerimistegevuseks”.
7. Aruvälja Lasteaed-Algkooli juurde moodustati vanemast 

liitrühmast sobitusrühm, kuhu kuuluvad erivajadustega lap-
sed koos teiste lastega.

8. Otsustati tellida Audru alevikus asuvate kergliiklussil-
dade tehnilise projekti koostamine FIE Valeri Volkov`ilt mak-
sumusega 2 980 eurot.

9. Arutati Pärnu Linnavalitsuse ettepanekut ja otsustati 
mitte finantseerida Pärnu linna koolides õppivate laste  õp-
pekavavälise tegevuse ja koolilõuna maksumuse vahet linnale 
kuna seda ei näe ette põhikooli- ja gümnaasiumiseadus.

12. jaanuaril
1. Esitatud dokumentide alusel vabastati 2012. aasta maa-

maksust 4 represseeritut.
2. Korraldatud jäätmevedu peatati 1 aastaks 1 taotleja osas 

ja jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva tagant  
nõustuti 1 taotleja osas.

3. Ehitusluba väljastati Jõõpre lasteaia elektrivarustuse 
ehitamiseks, Lemmetsa küla Köninga kinnistul Köninga tee 
ehitamiseks ja Kabriste külas Põlde kinnistul tehnotrasside ja 
teede ehitamiseks. 

4. Anti nõusolek moodustada pikapäevarühm Aruvälja 
Lasteaed-Algkoolis õppekavavälise tegevuse korraldamiseks. 

5. Kinnitati valla ehituskomisjon koosseisus: esimees Siim 
Suursild, liikmed: Priit Annus, Vahur Kobolt, Eino Ojandu ja 
Jaanus Põldmaa.

6. Muudeti hajaasustuse veeprogrammiga tegeleva komis-
joni koosseisu ja komisjoni esimeheks kinnitati Siim Suursild 
ja liikmeks Ülle Kaljumäe.

7. Seoses lapse kaheaastaseks saamisega maksti sünnitoe-
tust 3-le vanemale à 64 eurot ja lapse üheaastaseks saamisega 
4-le vanemale à 128 eurot.

8. Vallaeelarvest kultuuri- ja spordiürituste taotluste hin-
damise komisjoni esimeheks kinnitati Peep Tarre. 

9. Otsustati korraldada Audru valla logo ja tunnuslause 
konkurss.

10. Volikogu kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni 
ettepanekul kuulutati välja konkurss valla ajalehe  uue nime 
leidmiseks.

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

19. jaanuaril
1. Ehitusluba väljastati Põldeotsa külas Põldeotsa tee 8 ühe-

pereelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
2. Projekteerimise lähtetingimused   kinnitati Soomra kü-

las Soomramaa kinnistu madalpingekaabli projekteerimiseks 
ja Oara külas Metsapärdi kinnistu kasvuhoone projekteerimi-
seks.

3. Kirjalik nõusolek anti Põhara külas Põltsama kinnistul 
puurkaevu rajamiseks.

4. Korraldatud jäätmevedu peatati 1 aastaks 1 taotleja 
osas, jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva 
tagant  nõustuti 1 taotleja osas, jäätmeveoga mitteliitunuks 
01.11-30.04 loeti 1 taotleja ja jäätmekonteineri tühjendamise 
sagedusega 56 päeva tagant 1.05-31.10 nõustuti 1 taotleja osas.

5. Anti nõusolek eestkostetava  vara kasutamiseks.

26. jaanuaril
1. Ehitusluba väljastati Oara külas Metsapärdi kinnistul 

kasvuhoone püstitamiseks, Papsaare külas Kullimänniku tee 
18 elamu püstitamiseks, Kõima külas Anni kinnistul suvila 
püstitamiseks ja Audru alevikus asuva Valitseja silla rekonst-
rueerimiseks.

2. Projekteerimise lähtetingimused väljastati Audru alevi-
kus Audru uisustaadioni projekteerimiseks.

3. Korraldatud jäätmevedu peatati 1 aastaks 3 taotleja osas 
ja  jäätmeveoga mitteliitunuks 01.11-30.04 loeti 1 taotleja.

4. Maksti sotsiaaltoetust 64 eurot seoses lapse osalemisega 
jalgpalliturniiril Läti Vabariigis.

5. Lõpetati peretoetuse maksmine lapse emale kuna ta ei 
täida vanemlikke kohustusi.

6. Vastavalt avaldaja soovile lõpetati hooldus.
7. Jaanuarikuu toimetulekutoetus maksti välja summas 

7412,68 eurot.
8. Maksti sünnitoetust 1-le vanemale à 128 eurot.
9. Moodustati vallavara komisjon koosseisu: esimees Siim 

Suursild, liikmed: Priit Annus, Ülle Kaljumäe ja Aino Aitaja.
10. Kasutusluba väljastati Saulepa külas Saulepa lauteri 

kinnistul asuvale Juheta väikesadama paadikaile ja kahele 
paadikuurile. 

Audru Vallavolikogu 
istungil

19. jaanuaril 
Volikogu istungilt puudusid volikogu liikmed Toomas Aa-

viste ja Raivo Loorits.
1. Võeti vastu Audru valla arengukava aastateks 2012-

2025.
2. Võeti vastu Audru valla 2012.a. eelarve. 
3. Muudeti Audru Vallavolikogu 13.05.2010 määrust nr 20 

“Vallavara valitsemise korra kehtestamine”.
4. 2012. aasta maamaksumääraks kehtestati 1,9 % maa 

maksustamishinnast aastas ning põllumajandussaaduste toot-
miseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa 
maamaksumääraks on 2012. aastal 1,o % maa maksustamis-
hinnast aastas.

5. Muudeti Audru Vallavolikogu 18.06.2009 otsust nr 58 
“Hoonestusõiguse seadmine”.

6. Kinnitati Audru valla noorte projektlaagri pidamise tin-
gimused ja kord ning loa väljastamise kord.

7. Kinnitati 2012. aastaks lapsevanema poolt lapsehoiu-
teenuse osutajale makstava omaosaluse suuruseks 160 eurot 
kuus.

8. Jäeti vastuvõtmata eelnõu “Matusetoetuse maksmise 
kord Audru vallas”.

9. Muudeti Audru Vallavolikogu 10.11. 2011 määrust nr 
27 “ Audru Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste 
koosseisude struktuur” muutmine.

10. Valla esindajaks MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogusse 
kinnitati valla arendusspetsialist Maris Moorits.

11. Majandus- ja planeerimiskomisjoni liikmeteks kinnitati 
Eino Ojandu ja Jüri Makarov.

12. Revisjonikomisjoni koosseisust arvati välja Jaanus 
Põldmaa ja uueks liikmeks valiti Ado Kirsi.

13. Kinnitati revisjonikomisjoni 2012. aasta tööplaan.
14. Audru valla 2011. aasta majandusaasta aruande audi-

teerijaks määrati OÜ Audiitorfirma Klea.

Tahmapõlengut suudab vältida  
iga arukas majaomanik 

Viimastel nädalatel on pääst-
jate jaoks tavapärasteks saa-
nud väljasõidud tahmapõlen-
gutele. Paljud ei tea, et peale 
tahmapõlengut on soovitav 
kohe kutsuda ka korstnapüh-
kija, kes kontrollib küttesüs-
teemid üle ning vajadusel 
need puhastab.

Eramajade omanikud 
võivad korstnaid pühkida 
vastava oskuse korral ka ise 
ja seda tuleb teha nii sageli, 
et tahmapõlengu oht oleks 
välistatud. Kutseline korst-
napühkija, kes kontrollib 
üle küttekollete seisukorra, 
tuleb koju kutsuda kord viie 
aasta jooksul. Kui enne küt-
teperioodi algust oli teil see 
töö ikka veel tegemata, siis 
tuleks see kohe ära teha. Öel-
dakse, et tänaseid toimetusi 
ära viska homse varna, see 
kehtib ilmtingimata ka korst-
napuhastuse kohta. 

Korstnaid ei tule puhas-
tada ametniku jaoks ega 
trahvihirmus, vaid oma vara 
ja pere kaitseks, sest seest 
pigine puhastamata kors-
ten läheb põlema varem või 
hiljem. Toome siinkohal ära 
mõned näited päästjate iga-
päevastest väljakutsetest. 21. 
jaanuaril kell 20.13 teatas 
helistaja Häirekeskusele, et 
Audru vallas Jõõpre külas 

lendab kivist kolmekorru-
selise kortermaja korstnast 
sädemeid ja toas on tunda 
kärsahaisu. Kohalesõitnud 
päästjad tulekahju ei tuvasta-
nud. Kontrollides katust, nä-
gid päästjad seal metalltoru, 
millest tuli suitsu. Kolman-
da korruse korterist leidsid 
päästjad kaasaegse kergka-
mina, millest oli läbi lae vii-
dud isoleerimata metalltoru. 
Tõenäoliselt toimus korstnas 
tahmapõleng, mis kustus 
enne päästjate saabumist.

3. veebruaril kell 18.58 
teatati Audru vallast Saule-
pa külast, et korstnast lendab 
sädemeid. Saabunud pääst-
jad põlengut õnneks ei tu-
vastanud, see oli korstnas ise 
kustunud. 

Need juhtumid oleksid 
võinud olemata olla, kui 
vaid majaomanik või korte-
riühistu oleks piisavalt agar 
küttesüsteeme hooldama. 
Kahepereelamutest alates 
ja kortermajadega lõpeta-
des peab kutsetunnistusega 
korstnapühkija käima küt-
tesüsteeme kontrollimas ja 
puhastamas igal aastal. Kui 
päästjad sõidavad põlen-
gut kustutama, kontrollivad 
menetlusbüroo inspektorid 
põlengu järgselt küttesüs-
teemide puhastamise akte 

sageli kogu korterelamus. 
Kui akti näidata pole, alusta-
takse asjaolude väljaselgita-
miseks väärteomenetlus, mis 
võib korteriühistu või selle 
puudumisel korteriomanike 
jaoks lõppeda rahatrahviga. 

Kuid tahmapõlengud pole 
päästjate jaoks ainsad mur-
elapsed. Külmade ilmade 
saabudes tõuseb igal aastal 
nende tulekahjude arv, mis 
saavad alguse kütteseadme-
test. 

Käreda pakasega tuleb 
kütta mõõdukalt, sest kors-
ten on külm ja järsk tempe-
ratuuri muutus võib ahju lõh-
kuda. Soovitav on kütta ühe 
ahjutäie kaupa ning jagada 
küttekorrad päeva peale selle 
asemel, et kütta ahi korraga 
punaseks. Kindlasti ei tohi 
jätta töötavat küttekollet jä-
relevalveta.  

Ka elektriküttega tuleb et-
tevaatlik olla. Puhureid tohib 
kasutada ainult siis, kui ise 
kodus ollakse, sest puhur või 
õliradiaator ei ole mõeldud 
pikaajaliseks järjepidevaks 
kütmiseks, neid ei tohi riie-
tega kinni katta või asetada 
ebastabiilsele pinnale. Konk-
reetse mudeli kohta peab 
elektrilisel küttekehal kaasas 
olema juhend, milles kirjas 
olevaid soovitusi ja nõudeid 

tuleb jälgida, sest kõik küt-
teseadmed pole mõeldud 
ööpäevaringseks järjest ka-
sutamiseks. Oluline on, et 
elektrikütet ei ühendataks 
vooluvõrku pikendusjuhtme, 
või mis veel hullem, mitme 
järjestikuse pikendusjuhtme 
abil. 

Talvel põhjustavad ini-
mesed tulekahjusid ka kül-
munud torusid leeklambi või 
näiteks tööstusliku fööniga 
sulatades. Seda ei tohi teha! 
Jäätunud torud on võima-
lik ohutult üles soojendada 
näiteks soojakaabliga või ka 
kuuma veega, kui torudele 
ligipääs olemas. Kui ise ei 
suudeta ohutult torustikke 
üles sulatada, tuleks spetsia-
listid appi kutsuda. 

Suitsuanduritest on räägi-
tud korduvalt ja kui te seda 
lugu loete, laske silmad kor-
raks lakke rändama. Kas 
teie kodus on see pisikene 
elupäästja ikka laes olemas? 
Ja kas te olete testinud tema     
töökorras olekut ning sellelt 
hellalt tolmu pühkinud? 

Tuleohutusalaseid küsi-
musi võib alati julgelt küsida 
päästeala infotelefonilt 1524.  

 Evelin Trink
Lääne päästekeskuse 

pressiesindaja

PRIA teatab: otsetoetuste 
maksmisel tuleb  
olulisi muudatusi

 Eestis on ligi 16 000 põl-
lumajanduslike pindala-
toetuste saajat ning umbes 
ligi 5100 toetusi saavat loo-
mapidajat. Tänavu PRIAst 
toetusi oodates ja oma ma-
jandustegevust kavandades 
tuleks aegsasti arvestada 
mitme muudatusega.

Taotlejad, kelle otsetoetus-
te summa kokku ületab tänavu 
5000 euro piiri, neil vähenda-
takse üle selle olevat summat 
10% võrra.  Otsetoetusi ei saa 
PRIA sellega seoses maksta 
enne kui detsembris.
Miks toetust vähendatakse?

Euroopa Liidu uutel liik-
mesriikidel on võimalus 
maksta lisaks ELi rahastata-
vale ühtsele pindalatoetusele 
(ÜPT)  ja piimasektori eritoe-
tusele (ERI) oma riigieelar-
vest täiendavaid otsetoetusi.  
Need aitavad pisut vähendada 
uute ja vanade liikmesriikide 
toetustasemeid.  

Kui uues liikmesriigis 
jõuab otsetoetuste kogusum-
ma tasemeni 90% vanade liik-
mesriikide otsetoetuste kesk-
misest tasemest, siis algabki 
vähendamine. Eestis jõuab 
90% tase kätte tänavu. 

Kõigil, kelle otsetoetuste  
summa kokku on üle 5000 
euro aastas, vähendatakse üle 
5000 euro  jäävat summat 10% 
võrra ning vähendamine tuleb 
teha täiendavate otsetoetuste 
summast. ÜPT ja ERI summa 
läheb taotlejal vähendamisele 
siis, kui nende summa on üle 
300 000 euro. Siis vähenda-
takse üle 300 000 euro mine-
vat summat 4% võrra.
Summad selguvad hilissügi-
seks

Seni on PRIA võtnud  loo-
matoetuste taotlusi vastu 
märtsis ja püüdnud toetused 

välja maksta jaanipäevaks, 
ERI sama aasta detsembris 
(tegelik tähtaeg on olnud 30. 
september, ERI-l järgmise 
aasta 30. juuni);

Pindalatoetuste taotlemise 
aeg on olnud 2.–21. mai, hi-
linenud taotlustel 15. juuni, 
toetuste väljamaksmise täht-
aeg järgmise aasta 30.juuni. 
Pindala-otsetoetusi oleme 
maksnud valdavalt taotlemise 
aasta detsembris.

Juunis loomatoetuste 
maksmise korral tekiks olu-
kord, kus detsembris tuleb 
PRIA-l enne ülejäänud otse-
toetuste väljamakseid iga su-
vel loomatoetusi saanu osas 
uued arvutused teha. Ajakulu 
oleks selline, et väga paljudel 
lükkuks ÜPT ja ERI toetus-
te kättesaamine 2013. aasta 
jaanuari-veebruari. See võib 
tootjatele veel suuremat kahju 
tuua, sest paljud arvestavad 
detsembris oodatavate toetus-
tega oma majandusnäitajate 
planeerimisel, mis on vajalik 
näiteks lähiajal investeeringu-
te tegemiseks. 

PRIA mõistab, et tekkinud 
olukord seab raskesse olukor-
da paljud, kes on arvestanud 
loomatoetuste laekumisega 
suvel. Kõiki tagajärgi kaalu-
des otsustas PRIA koostöös 
põllumajandusministeeriumi-
ga maksta kõik 2012 otsetoe-
tused – nii pindala- kui loo-
mapõhised – välja detsembris 
lõplike ja korrektsetena.  

Infot otsetoetuste vähen-
damise ja väljamaksmise 
kohta saab PRIAst infote-
lefonil 7377679 või e-kirja-
ga aadressil info@pria.ee

TANEL TRELL 
PRIA  otsetoetuste osakonna 

menetlusbüroo juhataja
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Muuseum tuli Jõõpresse
Veebruar ehk küünlakuu 
on tähtpäevade poolest ri-
kas kuu. Lisaks küünla-  ja 
sõbrapäevale ning Vabariigi 
aastapäevale on sel aastal ka 
vastlapäev veebruarikuusse 
sattunud. Enamus neist täht-
päevadest  on seotud endiste 
aegade meenutamise ning nn 
juuretasandile laskumisega. 
Just sellepärast otsustasime-
gi külla kutsuda muuseumi, 
kel laste tarvis koostatud 
sobiv programm, mis vana-
vanemate elu ilmekalt tut-
vustab. 

08. veebruaril sõitsidki 
Raplamaa Sillaotsa Talu-
muuseumi töötajad – direk-
tor Kalju Idvand ning muu-
seumi giid Liivi Miil Jõõpre 
lastele külla, kaasas vanad 
rekvisiidid ning vajalik in-
ventar slaidide näitamiseks. 
Lapsed said oma silmaga 
näha ning käega katsuda 
ja ninaga haista nii tillu-
kesi viiske kui ka pastlaid, 
kuulata puust krapi kui ka 
metallist lehmakella häält. 
Näha sai erinevaid viljavih-
ke, linast kangast ning niiti, 
kraasidega kraasimist ning 
villa ja samas ka  hanetiiba, 

mis harja asendas jne. Eriti 
meeldis lastele nuusutada 
ning katsuda sealses muu-
seumis valmistatud seepi 
ning mesilasvahast küün-
laid. Kinnitust said ka eel-
nevalt omandatud tarkused 
vanadest puunõudest nagu 
kibu, kirn, tünn ja toober. 
Ka puukoorest tehtud mär-
sid ja pasunad olid põnevad. 
Karjapoiste valmistatud pi-
sikesed puust mänguloomad 

tundusid aga lastele veidi 
naljakad olevat. Slaidiprog-
rammilt said lapsed näha 
erinevaid taluhooneid ning 
Sillaotsa muuseumis teema-
päevadel  teostatavaid töid 
ning tegemisi erinevatel aas-
taaegadel. Mängiti ka vanu 
mänge nagu “Kass aidas” ja 
“Tünni trügimine”. 

Eelnevalt arutasime las-
tega, et mis see muuseum 
siis on, ning viieaastane 

Bia-Lotta teadis, et see on 
koht, kus on vanad asjad ja 
kus räägitakse, kuidas va-
nasti oldi. Sama vana Mart-
ti ütles, et see on koht, kus 
antakse tarkusi. Ja nii see ju 
ongi. 

Samal päeval külastas 
Sillaotsa Talumuuseum oma 
õppekavaga veel Lavassaa-
re lasteaed-algkooli ning 
Jõõpre Põhikooli. 

Eve Köök

Uisutada ülihää!
Oma napi Põhjamaa suve 
meeleolukamaks muutmi-
seks jätkub meil alati häid 
ideid, puudu jääb vaid ajast. 
Mida aga peale hakata pika 
ja külma talvega? Kas katse-
tada talveund või teha mida-
gi krapsakamat? 

Talvega on ikka seostatud 
kolme tegevust: suusatamist, 
kelgutamist ja uisutamist. 
Esimesed kaks neist on ker-
gesti sooritatavad, kui vähe-
gi lund ja varustust käepä-
rast. Aga uisutamine? Kus? 
Millega?

Audru vallas on sel talvel 
kodanikuinitsiatiivil avatud 
lausa mitu liuvälja. Küsime-
gi nüüd pr Marge Massalt, 
pr Aili Elendilt, pr Katrin 
Zagorskilt ja hr Mati Sutilt 
nende objektide kohta natuke 
täpsemalt.

Kus liuväli asub?
M. Massa: Lindi Laste-

aed-Algkooli juures (mitte 
kooli territooriumil).

A. Elend: Aruvälja Las-
teaed-Algkooli juures maja 
taha jääval territooriumil.

K. Zagorski: Audru kes-
kuses spordihoone juures. 
Liuvälja rajamisel olid põhi-
jõududeks päästekomando 
päästjad. Suur tänu ka Aud-
ru vallavalitsusele, kes lu-
bas veepaagid kohapeal täis 
tankida ja muidugi hr Jaan 
Mooritsale, kes nõu ja jõuga 
kaasa aitas.

M. Sutt: Liuväli asub 

Jõõpre koolimaja ja Jõõpre 
Lasteaia vahel mõisa tiigil.

Kas liuväljal on vaja lu-
nastada pilet?

MM: Ei, piletit ei ole vaja 
osta.

AE: Ei.
KZ: Uisutada saab tasuta.
MS: Ei, liuväli valmib 

tavaliselt õpilaste, kehalise 
kasvatuse õpetaja, lasteaia 
õpetajate ning lastevanema-
te toel. Vahel ka toetavate 
firmade kaasabil. Leiame, 
et sellisel juhul ei ole pileti-
müük õigustatud.

Kas uisutada võib öö-
päevaringselt?

MM: Jah, kui valguse 
puudumine ei sega (ehk saab 
peagi ka valgustuse).

AE: Jah, kuid pimedal ajal 
puudub valgustus.

KZ: Kui soovi on, siis 
ikka saab. Valgustatud on ui-
suväljak kella kümneni õhtul 
(tuled lülitatakse sisse spor-
dihoonest).

MS: Jõõpre Lasteaia ees 
on valla abiga juba aastaid 
välivalgustus, mille valgus 
ulatub ka liuväljale. Seega 
ei piira kellaaeg uisutamise 
võimalust. Pigem häirivad 
külm ilm ja lumetuisk. Pois-
te abiga on tiigi kaldale ka is-
tekohad ehitatud, et jalavarje 
vahetada. 

Kas uiske on võimalik 
kohapeal laenutada? Kui 
jah, siis milliseid numb-
reid?

MM: Uisud peavad endal 
olema.

AE: Meie kandis esimene 
uisuväljak katsetamisel ja ui-
sulaenutust veel ei ole.

KZ: Mingisugune uisuta-
gavara on spordihoones ole-
mas ja laenutada saab neid 
spordihoone lahtiolekuaega-
del.

MS: Oma väikese uisku-
de tagavara oleme soetanud 
Soome ja Rootsi sõprade 
abiga. Uiske kasutatakse 
koolitundides uisutamise õp-
pimiseks, neid on õpilastele 
ka nädalavahetusteks välja 
laenutatud. Enamus uiske on 
siiani vastu pidanud, seega 
pole me lunaraha küsinud. 
Valdav osa uiske on küll vaid 
nooremale koolieale sobiv.

Kas kohapeal on võima-
lik ka spetsialisti nõuanne-
te varal uisutamist õppida?

MM: Ei, kahjuks mitte.
AE: Kahjuks mitte. Ke-

halise kasvatuse tundides 
õpetab lapsi õpetaja Indrek 
Joost.

KZ: Kui õnnestub onu 
Jaanile (Jaan Moorits) auk 
pähe rääkida, on võimalik, et 
ta jagab näpunäiteid ja õpe-
tab mõne trikigi.

MS: Nõuandeid jagame 
vaid kehalise kasvatuse tun-
dides.

Kas kõik inimesed on 
võimelised uisutama õppi-
ma, olenemata jalakujust 
ja kehakaalust?

MM: Kindlasti on uisuta-
mine jõukohane väga palju-
dele. Liuvälja rajamise mõte 
on  juba möödnud talvest 
pärit, kuid nüüd sai see kü-
laseltsi eestvedamisel teoks. 
Ise olen suur uisutamise sõ-
ber ja loodan väga, et liuväli 
kasutust leiab. Siiani on siit-
kandi rahva uisuväli olnud 
Järvel (rabajärv Tõstamaa 
maantee ääres), mis on ka sel 
aastal ära proovitud. 

AE: Usun, et on. Kui aga 
uisud olemas, tulge proo-
vima! Eks iga uus asi tahab 
harjumist ja harjutamine 
teeb ju ajapikku meistriks. 
Ja neile täiskasvanutele, kes 
lapsena selle oskuse oman-
danud, võin kinnitada, et see 
oskus ei kao kuhugi ka siis, 
kui kehakaal või jalakuju 
muutunud on. Aga suur tänu 
meie liuväljameistritele hr 
Kalle Vaargasele ja hr Oleg 
Šapkinile!

KZ: Ühes tuntud multifil-
mis ütles kord üks tegelane: 
“Kes ei proovi, see ei soovi!” 
Eks julge pealehakkamine 
ongi pool võitu. Usun, et ui-
sutamise jaoks ei ole keegi 
liiga noor ega vana. Algajad 
peavad küll arvestama nii 
mõnegi muhu ja sinikaga.

MS: Raske küsimus. Õpe-
taja Marika Vahter arvas 
küll, et hea tahtmise ja usi-
na treenimise korral on kõik 
võimalik.

Sirje Suurevälja

Lindi liuväli Audru uisuväli

Maakondlik kevadball 
Audrus

Alates 2008. aastast korral-
davad maakonna koolid ise 
abiturientide balli. Sellest 
aastast alates kannab üritus 
Kevadballi nime ja kutsub 
kokku maakoolide noori VII–
XII klassini. Õpilased on kut-
sutud ballile 26-st maakonna 
koolist. Balli korraldamise 
on oma õlule võtnud Audru 
Keskkool ja Pärnumaa Hu-
vijuhtide Nõukoda, üritust 
toetab Pärnumaa Omavalit-
suste Liit.

Kevadball toimub 16. märt-
sil Audru Keskkoolis. Balli 
eesmärk on õpetada noortele 
etiketti ja riietumiskultuuri 
vastavalt üritusele. Tantsuks 
mängib Pärnu Noorte Puhk-
pilliorkester Rein Vendla 
juhendamisel. Orkestri juht 

teadustab iga pala eel, mis 
tantsuga on tegemist. Enim 
mängitakse aeglast valssi, 
viini valssi, sambat, rumbat, 
džaivi ja tša-tša-tšad. 

Programm sisaldab lisaks 
tantsule ka aktiivsete noorte 
tunnustamist, värskendavaid 
karastusjooke, banketilauda, 
pimeoksjonit, ühiseid selts-
konnatantse, põnevaid ülla-
tuskülalisi, pildistamist ning 
palju muud. Pimeoksjoni 
korraldamiseks peab iga kool 
leidama ühe sponsori, kes et-
tevõtmist mingi toote või ese-
mega toetaks. Ballil toimub 
oksjon, kus ostmine toimub 
nö „põrsas kotis“. Oksjonil 
kogutud raha läheb loosimi-
sele osalevate koolide vahel. 
(TN) 

Kodutütred tähistavad 
aastapäeva

8. märtsil tähistab Pärnu-
maa ringkonna Kodutütar-
de organisatsioon oma  80. 
aastapäeva. Sellel päeval 
korraldab Audru Keskkoo-
li Kodutütarde rühm koos 
rühmavanemate Merje Tõ-
nismanni ja Kai  Orastega 
Pärnumaa ringkonna kodu-
tütardele piduliku koonduse, 
kuhu on oodatud külalised 
ka teistest kodutütarde rüh-
madest, Noored Kotkad, 
Kodutütarde peavanem An-
gelika Naris jt. Koondus al-

gab õhtul kell 18.00 ja lõpeb 
orienteeruvalt kell 20.00. 

Pärnumaal on kodutütar-
de rühmi kokku 6 ja liik-
meid paarisaja ringis, vaba-
riigis on liikmeid ligikaudu 
3000. Kodutütred tegutsevad 
mitmel erineval elualal - toi-
muvad erinevad matkad, 
laagrid, õppused, koondu-
sed, ekskursioonid ja teised 
üritused. Igal aastal osale-
takse nii Vabariigi Aastapäe-
va kui ka Võidupüha paraa-
didel. (TN)

Lumetõrje talvel 
2011/2012

Käesoleval talvel teevad lu-
metõrjet Audru valla teedel 
järgnevad ettevõtjad:

OÜ PÕLDEOTSA SUUR-
TALU – Soeva-, Ahaste-, 
Aruvälja teed. Tel. 516 5169

OÜ PÕHARA AGRO – 
Kärbu-, Põhara-, Liiva-, Aud-
ru KK-, Jõõpre-, Oara-, Malda 
teed ja Tiigi-, Muti-, Põldeot-
sa- ja Rebase elamupiirkonna 
teed-tänavad. Tel. 506 2246

OÜ EKS TRANSPORT – 
Ridalepa – ja Saari küla teed. 
Tel. 5341 2112

OÜ NURME TEEDEEHI-
TUS – Lemmetsa, Papsaare, 
Valgeranna; Nurme -,Tilga- ja 
Kiltre tee, Elutee I, Elutee II, 
Papsaare küla Pärnu linna-
ga külgnevad teed, Käreda-, 
Kadaka-, Tiido-, Doberani-, 
Valgeranna tee. Tel. 502 9845 

FIE MEERI ENDE – Kõi-
ma-, Kabriste-, Saulepa-, Lin-
di (kuni Aiandi teeni) ja Tuu-
raste teed. Tel. 5668 3451 

FIE AIN MANGO – Lin-
di (alates Aiandi teest - Sar-
vi teeni). Tel. 502 5762;  
526 3958

MIKPAKK OÜ – Liu, 
Marksa teed kuni Sarvi teeni. 
Tel. 510 5395

OÜ OTSA-MARJA  – 
Eassalu-, Soomra-, Uruste-, 
Kihlepa teed kuni Tõstamaa 
maanteeni. Tel. 5650 7474

OÜ AUDRU MÕIS – Pap-
saare, Valgeranna ja Lemmet-
sa teed, Kuldlõvi-, Kirila-, 
Jõeääre-, Linavästriku-, Pää-
su-, Anni-, Jõeääre-, Jõeotsa-, 
Tohvri-, Meremetsa-, Kul-
limänniku-, Maret-Tooma-, 
Jõeotsa-, Ranna-, Liini tee ja 
Papsaare lasteaia parkla ning 
kergliiklustee. Tel. 503 6321; 
554 4771

FIE VALDUR LIIVRAND 
– Audru aleviku teed, tänavad 
ja kõnniteed, Lemmetsa küla 
teed. Tel. 5660 5540. (TN)

Varia viktoriinil  
võrreldi teadmisi

Maakondlikele olümpiaadi-
dele eelnevad vallasisesed 
jõukatsumised. Iga kool saab 
korraldada ühe teadmiste 
kontrollimise võistluse. Selle 
aasta esimene olümpiaad oli 
1.-4. klasside varia viktoriin, 
mis toimus Lindi Lasteaed-
Algkoolis. Osalesid kõikide 
valla koolide kolmeliikme-
lised meeskonnad ning võit-
jana väljus teadmistekont-

rollist Lindi kooli meeskond 
koosseisus Emily Moorits, 
Rainer Väljas ja Karl 
Orgu saar. Teise koha viis 
koju Aruvälja kooli võist-
kond koosseisus Timo Mai-
puu, Alar Vendelin ning 
Merit Tarkus ning kolman-
da koha saavutasid Jõõpre 
kooli lapsed Ethel Pill, Siiri 
Luur, Kardo Pruul. (TN)
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Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 447 2788, e-post: maris.m@audru.ee. Toimetus: Maris Moorits, Sirje Suurevälja, Vahur Tamm, Peep Tarre. 
Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil maris.m@audru.ee. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja 
lühendada.  Väljaandja: Audru Vallavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint. Ajaleht on Audru valla kodulehel: www.audru.ee. Hind 0,10 eurot

Õnnitleme
vastsündinuid!

Jakob Visnapuu 
27.12.2011 Papsaare

Sirena Saunanen 
15.01.2012 Audru

Liisa Maria Kivimäe 
16.01.2012 Malda

Eliisabeth Päästel 
10.01.2012 Oara
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 Õpipäevale on oodatud kõik muusikahuvilised noored ja 

täiskasvanud. 
 Juhendajate käe all on võimalus harjutada lugude 

kokkumiksimist.  
 Päeva lõpus saavad osalejad oma miksitud lugudega ka 

esineda ning oma oskusi näidata. 
 

Koolitust viib läbi  

DJ AKO SOOP 
 

ÕPIPÄEV on osalejatele TASUTA! 

 
NB!  Selleks, et saaksid miksida oma lemmikmuusikat, võta see kaasa 

mälupulgal või CD-l 
 

Vajalik eelregistreerimine: audrukultuurikeskus@gmail.com 
Tel.590 64541 

 

Audru Püha Risti kirikus algab Leerikool.
Esimene kogunemine Audru kirikus pühapäeval,

26. veebruaril kl.12 (pärast jumalateenistust).
Täpsem info koguduse õpetaja Tiina Jannolt, 

tel. 55629595, e-mail: tiinajanno@hotmail.com

Kihlepa Külastuskeskuse 
Raamatukogupunkt 

avatud

kolmapäeviti kell 15.00 - 19.00 ja 
neljapäeviti kell 16.00 - 20.00

Klaasikoda avatud kolmapäeviti kell 15.00 - 19.00

Külamaja ruumide kasutamiseks palume eelnevalt 
kokku leppida telefonil 5668 8755

Järgmised külaseltsi avatud ühisüritused, 
kuhu kõik olete teretulnud:

22. veebruar - Reisimuljed Tai Kuningriigist 
algusega kell 18.00

Sissepääs 1 € - suupisted

Märtsikuu reisiõhtu reisimuljed Austriast!

Kohtumiseni!
Eassalu-Neitsi Külaselts

Neljapäeval 1. märtsil kell 16.30
Koolitaja: toitumisnõustaja Ene Mägi
Jõõpre Põhikoolis
• Probleemid, mis mõjutavad toitumist.
• Vanusega kaasnevad toitumise iseärasused.
• Toiduallergia- ja talumatus.
• Toitainete vajadus.
• Tervislikud toiduvalmistamise viisid.
• Toidusoovitused haigusriski vähendamiseks.
• Näitusmüük.

Neljapäeval 15. märtsil kell 17.30
Lavassaare Rahvamaja-noortekeskus
Kohtumisõhtu õieterapeut ja taimetark Mercedes 
Merimaa ǵa
Toimub ka looduslike tinktuuride degusteerimine 
(väikese tasu eest).
 
Neljapäeval 22. märtsil kell 17.30
Koolitaja: Pärnu notar Mait Maiste
Lavassaare Rahvamajas
• Pärimise alused (seadusjärgne vs testamendijärgne 

pärimine), pärijate ring, abikaasa pärijana (seejuures 
ka perekonnaseadusest tulenev ühis- ja lahusvara 
käsitlus).

• Testament (testamendi tegemise võimalused, erine-
vad korraldused testamendis jms) ja pärimisleping.

• Pärimise käik ja menetlus notari juures.
• Kaaspärijate õigussuhted, pärandvara jagamine.

Audru vald kutsub osalema

IDEEKONKURSIL
Eesmärk on leida Audru valda kui tervikut 

iseloomustav tunnuslause ja logo. 
Osalema oodatakse inimesi või ka kollektiive, 

kellel on varuks hea idee valla sümboolika väljatöö-
tamiseks! Tööde esitamise aeg on 

02. märts 2012
Esitatud kavandite hulgast valib 5-liikmeline žürii 

välja tööd, mis lähevad rahvahääletusele märtsikuu 

vallalehes. Võidutöödele antakse välja preemiad 
ning neid kasutatakse valla trükistel, meenetel jms.

Tööd saata aadressil info@audru.ee või Pärna 
allee 7, Audru alevik, 8830, märgusõnaga 

“Sümboolika konkurss”
Info Maris Moorits 4472 788, 

maris.m@audru.ee

Raamatuleiud

Aristarch Sinkel kuulub auto-
rite hulka, kellele kirjandusloos 
on jäetud põhjendamatult taga-
sihoidlik koht. 

Sündinud (13. dets. 1912) 
Virtsus postiametniku pojana, 
alg- ja keskhariduse omandas 
Võrus 1921–30, 1935 lõpetas 
Tartu Ülikooli õigusteadus-
konna. Oli kohtuametnik Pär-
nus ja Rakveres, 1941 rahva-
kohtunik Hiiumaal, 1942–44 
sekretär Pärnu maa-ametis, 
1944–80 Pärnu kaubandusva-
litsuse juriskonsult. Surnud 
25. sept. 1988. a. Pärnus, mae-
tud Pärnu Metsakalmistule.
Kirjanduslikke katsetusi alustas 1940-ndate aastate lõpus. 
Ajalooline romaan “Musta risti ikke all” (1956) käsitleb Jü-
riöö ülestõusu. “Mõõgaga mõõdetud maa” (1959) on Põhja-
sõja aegsest Pärnust ja Audru kihelkonnast. 

Kirjastus Revelex andis 2008.aastal välja koostöös auto-
ri sugulastega Aristarch Sinkeli 1967. aastal valminud, kuid 
siiani käsikirja jäänud ajaloolise suurromaani “Lembitu”.

Jüriöö ülestõusu käsitlev “Musta risti ikke all” (1956), Põh-
jasõja aega kujutav “Mõõgaga mõõdetud maa” (1959) ja 1967. 
aastal lõpetatud ning seni ilmumata “Lembitu”, moodustavad 
ühtse panoraamvaate Eesti ellu ristisõdalaste maaletulekust 
Põhjasõjani. 

Raamatud on olemas Audru Raamatukogus.

Piret Reili

MILVI ANDRES
1.05.1929 – 23.01.2011

Meie hulgast on jäädavalt 
lahkunud teenekas kultuuri-
tegelane, andekas näitemän-
gude kirjutaja, abivalmis ja 
naljalembeline inimene – 
Milvi.

Milvi Andres sündis 
1. mail 1929. a. Viljandimaal 
Kõpu vallas talupidaja peres 
kolmanda lapsena. Oma koo-
liteed alustas Milvi 1937. a. 
Kõpu 6-kl. Algkoolis, mil-
le ta lõpetas 1948. a. Milvil 
oli kindel soov saada õpeta-
jaks. Nii sooritas ta sisseas-
tumiseksamid Tallinna Õpe-
tajate Instituudi eesti keele 
ja kirjanduse osakonda. Vas-
tu teda aga ei võetud, sest 
isa oli arreteeritud. Milvil 
õnnestus asendusõpetajana 
töö tada 3 aastat mitmes Vil-
jandimaa koolis. 1949. aasta 
märtsiküüditamisest jäi ta 
maha, kuna teda ei olnud ko-
dus. Küll ei pääsenud sellest 
Milvi ema ja kaks õde.

Veebruaris 1951 laskis 
Suure-Jaani Parteibüroo 
Milvi töölt lahti, talle anti 
24 tundi aega rajoonist lah-
kumiseks. Tööraamatusse 
kanti sisse paragrahv 47/b 
– tööle kõlbmatu poliitilistel 
kaalutlustel. Selle raamatu 
põletas Milvi muidugi ära, 
sest sellise sissekandega po-
leks teda keegi julgenud töö-
le võtta. Õpetajaametiga tuli 
jumalaga jätta. Lootus tööd 
leida tõi ta Pärnumaale. Siin 
ta oma elutöö tegigi, algul 
raamatupidajana Tõstamaal, 
Surjus, Võistes ja Tahkuran-
nas. Samas tegeles ta oma 
põhitöö kõrvalt kultuuriüri-
tuste eestvedajana kohalike 
seas. Milvi fenomen seisnes 
tema võimes koondada enda 
ümber lojaalselt tegusaid ini-
mesi, kes rõõmuks endale ja 
teistele korraldasid erinevaid 

üritusi.
1963. a. astus Milvi Vin-

ni Näidissovhoostehnikumi, 
mille ta lõpetas 1966. a. kii-
tusega. Sama aasta sügisel 
tuli Milvi Audruranna kol-
hoosi raamatupidajaks. See 
töö aga ei rahuldanud teda 
ning heade juhuste kokku-
langevusel sai temast klubi 
juhataja. Tänu tema suurepä-
rasele võimele inimesi enda 
ümber koondada, sai klubili-
ne töö hoo sisse. Rakendust 
said ringide töös nii noored 
kui vanad.

Näitemängupisik oli Mil-
vis juba lapsest saadik idane-
nud, kuid sobiva repertuaari 
leidmisega oli raskusi. Siis 
otsustaski Milvi ise midagi 
kirjutada ning otsida koha-
likke osatäitjaid. Nii tekkis 
näitemänguselts „Adru“. 
Õpi tud näitemängudega käi-
di rahvast naerutamas kogu 
Eestimaal. Milvi on kirju-
tanud 11 lavatükki täiskas-
vanutele, milledest 10 on 
avaldatud kogumikus „Näi-
dendid“.

Milvi täiendas end mitmel 
koolitusel Rahvakultuuri 
Arendus- ja Koolituskesku-
ses. Nii läbis ta butafooria-
alase koolituse ja nukuteatri 
nukkude valmistamise kur-
suse. Sellest ajendatuna kir-
jutas ta 6 nukunäidendit, mis 
on ka lavalaudadele toodud. 
Samuti on ta kirjutanud lu-
gematul hulgal naljalugusid 
ning estraadikavasid.

Oma esinemiste ja töö 
eest kultuuri edendamisel on 
ta saanud mitmeid autasusid 
ja tänukirju. 1999. a. pälvis 
Milvi Andres Pärnumaa pa-
rima kultuuritöötaja nimetu-
se ning talle omistati Audru 
Valla Vapimärk.

Milvi suurimaks teeneks 
võib aga lugeda seda, et ta 
suutis oma rõõmsameelsu-
sega laiali ajada paljude ini-
meste murepilved ja nende 
nägudele naeratuse tuua. 
Meie jääme Milvit mälesta-
ma just sellisena nagu ta oli: 
alati lõbusana, naerusuisena 
ja toreda kaaslasena. Aitäh, 
Milvi! 

Audru kogukonna nimel 
kirja pannud 

Linda Mulk

Sõbralikku, huumorimeelset 
ja töökat vaibakudujat

LEILI LAANELAT
jäävad meenutama 
sõbrad ja tuttavad.

Mälestustes oled Sa ikka 
meiega, Leili!

Audru raamatukogu ja 
muuseumi sõprusring


