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Meelespidamise ja unustamise aeg
Ei ole vist ühtki teist püha, 
mis oleks niivõrd seotud 
mäluga, kui seda on jõu-
lud. Iga detail jõuludes 
toob silme ette pilte ja 
inimene meenutab. Haru-
tan lahti eelmisel kolme-
kuningapäeval hoolikalt 
tallele pandud jõuluehted 
ja silme ette tulevad eri-
nevad jõulukuused: need, 
mille all olen seisnud ja 
salmi ütlenud, need, mida 
olen ise metsast toonud ja 
südamevärinaga ehtinud, 
kodused ja kaugemad. Sel-
les kuuseoksas, mille nen-
del jõuludel tuppa toon, on 
nad kõik koos ja ehtedki, 
mida sinna peale riputan, 
kannavad endas mälestust 
lapsepõlve kuuseehetest – 
käbidest, marjakobaratest, 
tähtedest ja purikatest, 
mida praeguseks enam ei 
ole. Meil kõigil on oma 
jõulumälu, kus on lõhnad 
ja tunded, üheskoos olemi-
sed, pakkide kinkimised ja 
avamised, küünalde süüta-
mised kodusel jõulupuul ja 
lähedaste haudadel, pipar-
koogitegemised ja jõulu-
lauas olemised.

Jõuludel tahame mee-
les pidada oma sõpru ja 
lähedasi ning me ei taha 
ise olla unustatud ja üksi. 
Posti teel läkitatud käsitsi-
kirjutatud jõulukaardid ja 
alates teisest jõulupühast 
algav suur jõulukülastus-
te hooaeg on ilmselt nii 
retro, et seda veel vaid vä-
hesed harrastavad. Inime-
sed on nüüd ju kogu aeg 

liikvel, ka jõulupühal ol-
lakse spaades, pidudel või 
kruiisidel ning jõulukaarti 
on lihtsam ja odavam lä-
kitada interneti teel kui 
postkontoris sabas seistes, 
kirjutades ja kleepides. 
Ometi ei saa ma lahti tun-
dest, et kõik see, mida me 
säästame oma lähedaste 
inimeste ja traditsioonide 
arvelt, viib meid parata-
matult unustuse lõksu, 
kust on hiljem väga raske 
välja rabeleda. Unustami-
ne kuulub jõulude juur-
de küll, aga pigem selles 
plaanis, et püüame unus-
tada kõik riiud ja konf-
liktid, mis meil on olnud 
oma kaaskondsetega ja 
lasta jõulurahul pühitseda 
oma südant ja suhteid. Kui 
laseme sellel rahul oma 
südamesse tulla, reastu-
vad asjad nagu iseenesest 
tähtsuse järjekorda ning 
ühtäkki avastame, et meil 
ongi aega minna vaatama 
mõnd haiget või vanaini-
mest ja pidada südamlikku 
telefonivestlust inimesega, 
kellest ei ole kaua midagi 
kuulnud.

Jõulude igavikuline ja 
keskne sõnum on samuti 
tihedalt seotud meelespi-
damisega: suur ja igavene 
Jumal ei ole meid unus-
tanud, ta hoolib meist ja 
meie muredest. Meid ei 
ole jäetud üksi, vaid Ju-
mal tahab meid kohata ja 
on läkitanud meie juurde 
oma poja Jeesuse Kris-
tuse. See väike laps, kes 

lamab Petlemma sõimes, 
ümbritsetuna oma emast 
ja isast, karjastest ja ingli-
test, on jumaliku hoolimi-
se ja armastuse väljendus. 
Tulles siia maailma väeti 
inimlapsena, astub ta mei-
le väga lähedale ja kutsub 
meid kõiki võõristuseta 
enda ümber seisma. On ju 
väikese lapse imetlemine, 
tema eest hoolitsemine ja 
tema kaitsmine väga loo-
mulik inimtegevus. Lapse 
ees seisame ikka avatud 
südamega ja nõnda oo-
tab jõululaps Jeesuski, et 
avaksime talle oma süda-
me. Tema ei ole tulnud sel-
leks, et küsida meilt kaitset 
ja abi, vaid on sündinud 
siia maailma, et meid ise 
aidata ja kaitsta. Jõululaps 
Jeesus on märgiks sellest, 
et Jumal ei taha mäletada 
meist halba, vaid tahab 
andeks anda meie patud 
ja aidata meid uuele elule 
ja uuele rõõmule. Nähes 
jõululaupäeval inimestest 
tulvil kirikut, on iga kord 
rõõm, et Eestimaa inimes-
te jõulumälusse kuulub 
veel sõnum jõululapsest 
Jeesusest ja jõulukiriku 
pühadusest. Ärgem siis 
unustagem sel jõuluajal 
oma lähedasi ja jõululast 
Jeesust, siis ei unusta ne-
mad meidki!

Õnnistatud jõulupühi 
soovides,

Tiina  Janno
Audru kirikuõpetaja

Jõõpre lapsed saavad märtsis uude lasteaeda
AS Gustafi poolt ehitatav 
uus Jõõpre lasteaiahoone 
on saanud katuse alla. Enne 
jõule alustatakse juba ka 
sisetöödega, mille lõpuaeg 
on planeeritud veebrua-
rikuusse. Lapsed saavad 
oma uude majja sisse kolida 
märtsi esimesel poolel.. Si-
sekujunduse on teinud RTG 

Arhitektid OÜ sisekujunda-
ja Raili Hurt. Loodud sise-
kujunduse värvilahendused 
on huvitavad ja eripalgeli-
sed nagu ka rühmaruumide 
valgustus. Ehitaja AS Gus-
tafi sõnul on ehitus püsinud 
graafikus ning Audru vallal 
jagub ehitaja hea koostöö 
ning punktuaalsuse kohta 

vaid kiidusõnu. 7. detsembril 
peeti uue lasteaia sarikapidu 
ning Jõõpre Põhikooli di-
rektor Mati Sutt tõi katuselt 
ka pärja alla. Kuigi lasteaed 
avatakse lastele veebrua-
ri lõpus, jääb haljastuse ja 
mänguväljakute rajamine 
aprilli-  ja maikuusse. (KH)

Eestimaa Spordiliit Jõud tunnustas 
Õie Killingut 

Eestimaa Spordiliit Jõud 
omistas Aasta 2012 tegija 
tiitli kohaliku spordielu 
edendaja kategoorias val-
la spordielu korraldajale 
Õie Killingule.

Õie Killing on alates 
2005. aastast olnud Audru 
valla sporditegevuse kor-
raldaja. Tema korralda-
misel on valla sportlased 
osa võtnud EMSL Jõud 
vabariiklikest ja maakond-
likest võistlustest. Lisaks 
iga-aastastest võistlustest 

osavõtuks võistkondade et-
tevalmistamisega, on Õie 
Killing organiseerinud uusi 
huvitavaid spordisündmusi 
vallas. 4. novembril 2012 
toimus Audru vallas juba 
III Audru Sildadea jook-
su. Maikuus toimus Aud-
ru keskkooli staadionil 
kogu pere spordipühapäev. 
Oktoobri lõpul oli Valge-
rannas kogu pere sportlik 
pühapäev. Õie Killing on 
aktiivne sangpommi võist-
luste korraldaja maakonnas 

ja vallas. Ta on igal aastal 
aktiivne sportlike sünd-
muste korraldaja jaanipäe-
va üritustel valla erinevates 
piirkondades. Õie Killing 
on aktiivne valla spordielu 
korraldaja ning oli aastatel 
2005 – 2009 Audru Valla-
volikogu alatise kultuuri- ja 
spordikomisjoni esinaine. 
Praegu kuulub Õie Killing 
vallavolikogu alatise hari-
dus-, kultuuri- ja noorsoo-
töö komisjoni koosseisu. 
(KH)

Jõulud on midagi hoopis 
enamat, kui paar vaba päe-
va vorstide, hapukapsa ja 
hõõgveini seltsis. Kindlasti 
olete märganud, et pühade 
eel muutuvad paljud kaas-
kondsed märkimisväärselt 
lahkeks ja heldeks. Küllap 
mõjutavad pühad just seda 
soovi – olla kellelegi toeks 
ja kasulik. Head teha on 
mõnus. Usun, et enamus 
inimesi on kogenud seda 
tunnet, kui otsa vaatavad 
tänulikult säravad silmad ja 
kõlab õnnelik „aitäh“. See 
teeb andjalgi tuju rõõm-
saks.

Inimesed on harjunud 
osalema kampaaniates ja 
annetusliinidele helista-
ma. See paneb meid ennast 
tundma headena ning et 
oleme midagi olulist korda 
saatnud. Eks jõulude ajal 
ongi kõige õigem seda teha 
– äratada korraks vaim üles 
ning anda endale teada, et 
olemas on abivajajaid ja 
inimesi, kellel on vaja meie 
tuge. Jõulud toovad halas-
tamatult esile ka üksinduse, 

sest siis lasub ju kõigil kir-
jutamata kohustus koondu-
da pereringi, lähedaste kes-
kele. Kuid paraku suureneb 
jõudsalt üksikute inimeste 
arv, kellel ei ole peret, lapsi 
või sõpru, kelle juurde jõu-
luõhtul koguneda. Ja kind-
lasti ei ole see üksikute va-
nurite probleem – on palju 
üksikemasid, lastekodulap-
si, kes pole enda teed veel 
leidnud ja teisigi. Püüdkem 
siis olla neile seltsiks, sõb-
raks ja pereks.

Jõulud on märkamise 
aeg ja seepärast soovitakse 
head teha, öelda ja kuulda 
just jõulude ajal. Kuid hea 
võib ju olla ka igapäeva-
selt – jõuludest sõltuma-
tult. Heategevusprojekt ei 
pea olema suur kampaania, 
kus	 prožektorite	 valguses	
kingitused üle antakse. 
Meil kõigil võib olla isiklik 
väike heategevusprojekt – 
olla lahke, tähelepanelik 
ja hooliv iga päev. Olgem 
inimeste suhtes sõbralikud, 
kuulakem nad ära ja mär-
gakem neid. Tehkem igast 

päevast oma elus üks hea 
mõtte teostamise projekt. 
Sellega alustada on lihtne – 
alustagem oma lähedastest. 
Siinkohal on sobiv hetk lä-
kitada Audru vallavolikogu 
ja vallavalitsuse poolt igale 
vallakodanikule kõige pa-
remad soovid saabuvaks 
jõuluajaks! Vallavolikogu 
ja vallavalitsuse ning meie 
kodanikkonna vaheline 
koostöö mööduval aastal 
oli viljakas ja edasiviiv. 
Soovime tunnustada valla 
asutuste juhte ja töötajaid 
ning avaldada siirast tänu 
aktiivsetele inimestele mit-
tetulundusühingutest. Teie 
tegutsemislust aitab palju 
kaasa valla elu sisukamaks 
muutmisele. 

Auväärsed vallakoda-
nikud! Soovime volikogu 
ja vallavalitsuse poolt teile 
jõudu, tervist ja meelekind-
lust pühadeks ning alga-
vaks uueks aastaks! 

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees

Siim Suursild
vallavanem

ÜKS AASTARING ON JÄLLE TÄIS,
MIL VALLALEHT TEIL KÜLAS KÄIS.

SUUR TÄNU TEILE, LUGEJAD
JA SÕNUMITE KOOSTAJAD!

 
KA UUEL AASTAL UUDISEID

TEIL TOOVAD MARIS, SIRJE, PEEP,
KUID PRAEGU TEILE SOOVIME:
HÄID PÜHI, HÄÄLI KODUSEID!

 
TOIMETUS

Jõulumõtisklus
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Vallavalitsuse istungitel

Vallavolikogu istungil
06. detsembril

Istungilt puudus vallavo-
likogu liige Raul Arnemann

1. Kinnitati Aruvälja Las-
teaed-Algkooli arengukava 
aastateks 2012-2015 ja Lindi 
Lasteaed-Algkooli arengu-
kava aastateks 2013-2015.

2. 2013. aasta maamak-
sumääraks kehtestati 1,9 % 
maa maksustamishinnast 
aastas ja põllumajandussaa-
duste tootmiseks kasutusel 

oleva haritava maa ja loodus-
liku rohumaa maamaksu-
määraks on 2013. aastal 1,0 
% maa maksustamishinnast 
aastas. 

3. Võeti vastu Audru valla 
2013. aasta eelarve.

4. Audru valla 2012. aasta 
konsolideerimisgrupi majan-
dusaasta aruande auditeeri-
jaks määrati OÜ Audiitorfir-
ma KLEA.

5. Otsustati taotleda valla 

munitsipaalomandisse Aud-
ru alevikus asuv Spordiväl-
jaku maaüksus.

6. Tunnistati kehte-
tuks Audru Vallavolikogu 
08.03.2007 otsus nr 39 „De-
tailplaneeringu algatami-
ne Papsaare külas Mauri II 
maaüksusel“ kuna detailpla-
neeringu eesmärk on muutu-
nud.

7. Lõpetati valla hallata-
vate asutuste Lindi Rahva-

maja ja Aruvälja Rahvamaja 
tegevus.

9. Kinnitati koduhooldus-
teenuste osutamise tingimu-
sed ja kord.

10. Audru Vallavoliko-
gu alatise hariduskomisjoni 
koosseisust arvati välja ko-
misjoni liige Tiina Saar.

11. Kuulati revisjoniko-
misjoni tööaruannet.

08. novembril
1. Maksti riigi rahastata-

va lapsehoiuteenuse rahalis-
te vahendite ülejäägi arvelt 
toetust 3-le abivajajale kogu-
summas 269,84 eurot.

2. Anti nõusolek eestkos-
tetava vara  ja alaealistele 
kuuluva vara kasutamiseks.

3. Reservfondist eraldati 
700 eurot Audru kiriku katu-
se remondiks.

4. Võeti vastu Jõõpre küla 
Kaaluvärava kinnistu detail-
planeering.

5. Väljastati kasutusluba 
Lemmetsa külas Kasemaa 
kinnistul keeduvanni ehi-
tamisele ja Papsaare külas 
läänepoolse ümbersõidu 
elektrivarustuse rekonstruee-
rimisele.

6. Väljastati ehitusluba 
Papsaare külas Kukeseene 
tee 2 kasvuhoone püstitami-
sele ja Papsaare külas Tam-
metuka kinnistul mobiilside-
masti püstitamiseks.

7. Kinnitati Audru aleviku 
Tiigi tn 72 aiamaja elamuks 
ümberehituse projekteerimi-
se lähtetingimused.

8. Otsustati korraldada rii-
gihange „Elektrienergia ost-
mine Audru valla omanduses 
olevatele tarbimiskohtadele 
aastaks 2013“.

9. Tühistati vallavanema 
puhkuselolek ajavahemikul 
12.11-17.11.2012.a.

10. Tutvuti alatise majan-
dus- ja planeerimiskomisjoni 
muudatusettepanekuga eel-
nõusse „ Audru valla 2013. 
aasta eelarve 1. lugemine“.

15. novembril
1. Anti kasutusluba Pap-

saare külas 60 Pärnu-Lihula 
tee tänavavalgustuse liitumi-
se ehitamisele.

2. Väljastati ehitusluba 
Audru alevikus Aroonia 30 
aiamaja rekonstrueerimiseks 
elamuks, Liu Paadi kinnistul 
puutöökoja laiendamiseks, 
Rebase tn 4 elektriliitumise 
ehitamiseks ja Audru Kau-
banduskeskuse kinnistuvä-
lise vee- ja reoveekanalisat-
sioonitorustiku ehitamiseks. 

3. Seoses laste osalemise-
ga spordivõistlustel Läti Va-
bariigis, maksti 2 vanemale 
toetus à 64 eurot.

4. Nõustuti Pärnu-Lihula 
kõnnitee L 1, L 2 ja  L 3 tasu-
ta ülevõtmisega valla oman-
disse.

5. Riigi tagavara maast ta-
gastati õigustatud subjektile 
Ridalepa külas Jandaserva 
maaüksus, maatulundusmaa 
100 %.

6. Nõustuti Aruvälja külas 
asuva Langu katastriüksuse 
jagamisega Langu, Langu-
põllu ja Langumetsa katast-
riüksusteks, sihtotstarve – 
maatulundusmaa 100 %.

7. Nõustuti Oara külas 
asuva Uuetoa katastriüksuse 
jagamisega Uuetoa ja Oja-
saare katastriüksusteks, siht-
otstarve – maatulundusmaa 
100 %.

8. Kinnitati Malda külas 
asuva Vesiveski kinnistuga 
liitmiseks sobiva erastatava 
katastriüksuse nimeks Vesi-
veski juurdelõige, maatulun-

dusmaa 100%.
9. Vallahanke „Audru 

vallamaja rekonstrueerimi-
se põhiprojekti koostamine“ 
edukamaks

pakkujaks kinnitati RTG 
Arhitektid OÜ pakkumus 
maksumusega 6 000 eurot 
(hind sisaldab käibemaksu).

10. Kinnitati lihthanke 
„Audru valla kohalike teede 
hooldus“  edukamad pakku-
jad piirkonniti.

22. novembril
1. Väljastati kasutusluba 

Lemmetsa külas Kasemaa 
kinnistul spoonitehase laien-
damisele ja Soomra külas 
Kitsemäe kinnistul elektriva-
rustuse ehitamisele.

2. Anti kirjalik nõusolek 
Jõõpre külas Lageda kinnis-
tul puurkaevu rajamiseks.

3. Otsustati seada sundval-
dus avalikes huvides vajaliku 
elektrivõrgu talumiskohustu-
se kehtestamiseks  Eassalu 
külas Brochstorp kinnistul. 

4. Munitsipaalomandis-
se taotletava Sanga pumpla 
maaüksuse teenindusmaaks 
määrati 1799 m2, tootmismaa 
100 %.

5. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahen-
dite ülejäägi arvelt maksti 
toetust 1-le abivajajale sum-
mas 78 eurot.

6. Otsustati algatada Pap-
saare külas Salme kauban-
duskeskuse kinnistu osaline 
detailplaneering ja kinnitati 
detailplaneeringu lähteüles-
anne.

7. Lindi Lasteaed-Algkoo-
li saalis 13.12.2012 toimuva 
eakate aastalõpupeo pileti-
hinnaks kehtestati 1 euro.

8. Audru alevikus asuvate 
kõnniteede nimedeks määra-
ti Paisu ja Pärna kõnnitee.

29. novembril
1. Väljastati ehitusluba 

Lemmetsa külas Kuti kinnis-
tul kalatöötlemishoone püsti-
tamiseks.

2. Väljastati kasutusluba 
Tõstamaa mnt 8 kasvuhoo-
nele.

3. Anti kirjalik nõusolek 
Valgeranna Golfi kinnistul 
puurkaevu rajamiseks.

4. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahen-
dite ülejäägi arvelt maksti 
toetust 1-le abivajajale 34 
eurot.

5. Anti nõusolek eestkos-
tetava vara kasutamiseks.

6. Võeti vastu Papsaare 
küla Metsatuka kinnistu de-
tailplaneering.

7. Audru Valla Kultuuri-
keskuses 27.12.2012 toimuva 
Tanel Padar̀ i ja Tarvo Valm`i  
akustilise kontserdi piletihin-
naks kinnitati: eelmüügist 10 
eurot ja kohapeal 13 eurot.

8. Reservfondist eraldati 
välisvalgusele 4000 eurot ja 
Audru Keskkoolile Läti õpi-
lasgrupi vastuvõtukuludeks 
300 eurot. 

9. Novembrikuu toimetu-
lekutoetus määrati summas 
3184,74 eurot, sealhulgas 
226,04 eurottoimetulekutoe-
tuse ülejäägi arvelt.

Planeeringu teade
Audru Vallavalitsus teatab, 
et võeti vastu Audru Valla-
valitsuse 29.11.2012 korral-
dusega nr 410 Papsaare küla 
Metsatuka kinnistu detail-
planeering, mille eesmärk 
on hoonestatud elamumaa 
jagamine kruntideks ja ehi-
tusõiguse määramine 5 uue-
le ühepereelamule (kinnistu 
suurus 1,82 ha, katastriüksu-
se tunnus 15904:003:0594). 
Detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimub 17. det-

sembrist 2012 kuni 6. jaa-
nuarini 2013 Audru vallama-
jas Audru alevik Pärna allee 
7 tuba 11 vallamaja tööae-
gadel ETK 8-16.30, N 8-18, 
R 8-15, lõuna on 12-12.30. 
Avalik arutelu toimub 8. jaa-
nuaril 2013 kl 10.00. valla-
majas tuba 11. Planeeringute 
materjalidega on võimalus 
tutvuda Audru valla kodule-
hel www.audru.ee, küsimusi 
ja ettepanekuid on võimalus 
esitada info@audru.ee.

Kandidaatide esitamine  
valla vapimärgile 

Audru valla vapimärk an-
takse Audru valla elanikele, 
erandina Eesti ja välisriiki-
de kodanikele, kes oma te-
gevusega on oluliselt kaasa 
aidanud valla arengule või 
vallaelanike heaolule, saa-
vutanud tähelepanuväärseid 
tulemusi ja üldise tunnustuse 
kultuuri, hariduse, majandu-
se, eestluse jmt edendamisel.

Taotlusi vapimärgi and-
miseks on õigus esitada val-
laelanikel, volikogu komis-
jonidel, volikogu ja valitsuse 
liikmetel ja vallas tegutseva-
tel juriidilistel isikutel.

Ettepanekud vapimär-
gi omistamiseks esitatakse 
kirjalikult valla kantseleisse 

15.jaanuariks 2013. Ettepa-
nekus märgitakse isiku ees- 
ja perekonnanimi, amet, töö- 
või teenistuskoht; esitatava 
isiku teenete nimekiri, lühi-
ke formuleering mille eest-
tunnustust avaldatakse, ette-
paneku esitaja nimi, aadress, 
telefon, taotluse koostamise 
kuupäev ja esitaja allkiri. 
Vapimärk antakse ainult üks 
kord eluea jooksul. Vapimär-
gi saamine kinnitatakse val-
lavolikogu otsusega.

Vapimärk ja tunnistus an-
takse üle vallavalitsuse poolt 
Eesti Vabariigi aastapäeva 
tähistamiseks korraldataval 
pidulikul aktusel. (KH)

Ohutuse tagamiseks tuleb lumi 
ehitiste katustelt õigeaegselt  

ära koristada
Tehnilise Järelevalve Amet 
(TJA) tuletab ehitiste oma-
nikele meelde, et ohutuse 
tagamiseks tuleb pidevalt 
jälgida katusele kogunenud 
lume kogust ning lumi ja jää 
õigeaegselt ära koristada. 
Katusekonstruktsioone võib 
märja lume korral ohusta-
da juba lumekiht paksusega 
0,3 m. Liigne lumekoormus 
ohustab kõige enam teras- 
ja puitkonstruktsioonidega 
kergehitisi või ehitiste osasid 
(varjualused, varikatused, 
karniisid), lameda katuse-
ga või väikese katusekalde-

ga ehitisi (bensiinijaamad, 
spordirajatised, angaarid, 
estakaadid), samuti vane-
maid amortiseerunud ehitisi. 
Erilist tähelepanu tuleb pöö-
rata katusel kohtadele, kus 
on katuseastmed või katus 
piirneb kõrgema ehitisega. 
Samuti tuleks vältida lume ja 
jää kogunemist katuse rääs-
tarennidesse ning sadevee 
äravoolutorudesse ja -lehtri-
tesse, kuna see võib kahjus-
tada sadeveesüsteeme ning 
takistada katuselt sadevee 
ärajuhtimist. (KH)

Lumetõrje Audru vallas talvel 2012/2013 
Käesoleval talvel teostavad lumetõrjet 
Audru valla teedel (ka erateedel, kui 
omanikul on täidetud tingimused töö 
teostamiseks) ja tänavatel Audru Val-
lavalitsuse poolt teostatud riigihanke 
võitnud ettevõtjad:

I piirkond: Soeva, Ahaste, Aruvälja 
küla teed – Põldeotsa Suurtalu – tel. 
5165169; 53931183 

II piirkond: Kärbu, Põhara, Liiva 
küla teed ja Audru kooli territoorium – 
Põhara Agro OÜ – tel. 5062246

III piirkond: Tiigi, Muti, Rebase 
elamupiirkonna teed ja tänavad ning 
Põldeotsa küla teed – Manitec OÜ – 
tel. 53586570

IV piirkond: Jõõpre, Oara, Malda 
küla teed ja parklad – Massiner OÜ – 
tel. 5144990; 5297987 

V piirkond: Ridalepa, Saari, 
Oara,Malda küla teed – Põldeotsa OÜ 
– tel. 5220315

VI piirkond: Kõima, Kabriste, 
Saulepa, Lindi (kuni Aiandi teeni) ja 
Tuuraste küla teed – Meeri Ende FIE 
– tel. 56683451

VII piirkond: Lindi küla (alates 

Aiandi teest Sarvi teeni)– Ain Mango 
FIE – tel. 5025762; 5263958

VIII piirkond:Liu, Marksa küla teed 
(kuni Sarvi teeni) – Rehe Metsavedu 
OÜ – tel. 5144357; 5116608

IX piirkond:Eassalu, Soomra, Ki-
hlepa küla teed (kuni Tõstamaa mnt-ni) 
– Otsa – Marja OÜ – tel. 56507474

X piirkond:Papsaare, Valgeranna, 
Lemmetsa küla teed, tänavad ja park-
la – Audru Mõis OÜ – tel. 5036321; 
5544771

XI piirkond:Audru aleviku teed, 
tänavad, kõnniteed ja parklad ning 
osaliselt Lemmetsa küla teed – Nurme 
Teedeehitus OÜ – tel. 5029845; 
5297481

 XII piirkond: Nurme, Tilga, Kiltre 
tee, Elutee I, Elutee II, Elise, Käreda, 
Kadaka, Tiido, Doberani tee ja Valge-
ranna allee – Nurme Teedeehitus OÜ 
– tel. 5029845

NB! Audru Vallavalitsus võimaldab 
teostada lumetõrjet omaniku soovil 
ka erateedel,mis viivad Audru val-
la elanikeregistris oleva elaniku maja 
õueni(mitte hoovides).

ERATEEL LUMETÕRJETÖÖDE 
TEOSTAMISE TINGIMUSED:

•	 eratee servades olevad ohud 
(truubiotsad, suured kivid-takis-
tused, ilupõõsad-istikud jne, mis 
võiksid takistada tööd) peavad 
olema tähistatud min. 1 m kõr-
guste ja otsast punaste tähistega;

•	 eratee kohalt peavad puude ok-
sad olema eemaldatud min.3,5 
meetri kõrguselt ja 3 meetri laiu-
selt.

TÖÖVÕTJAL ON LEPINGULI-
NE ÕIGUS LOOBUDA ERATEE 
HOOLDUSEST TINGIMUSTELE 
MITTEVASTAVUSEL.

Juhul, kui eratee omanik ei soovi 
või tahab täpsustada lumetõrje teosta-
mist temale kuuluval teel, palume võtta 
ühendust lumetõrjetööde tegijaga piir-
konnas või Audru Vallavalitsuse ma-
jandusspetsialistiga /Vahur Kobolt tel. 
5049564; e-mail vahur.k@audru.ee /

Vahur Kobolt
Audru Vallavalitsus
majandusspetsialist

Pensionilisa lapse kasvatamise eest 
1. jaanuaril 2013 jõustub 
riikliku pensionikindlustu-
se seaduse muudatus, mille 
kohaselt arvutatakse vana-
duspensionile, töövõimetus-
pensionile ja toitjakaotuspen-
sionile juurde pensionilisa 
lapse kasvatamise eest. Pen-
sionilisale on õigus: ühel va-
nematest, vanema abikaasal, 
eestkostjal või peres hool-
dajal iga lapse kohta, kes 
on sündinud ajavahemikus 
1980. aasta 31. detsembrist 
kuni 2012. aasta 31. detsemb-
rini ning keda ta on kasvata-

nud vähemalt kaheksa aastat, 
kahe pensioni aastahinde 
suuruses; ühel vanematest, 
vanema abikaasal, eest-
kostjal või peres hooldajal, 
kes on sündinud enne 
1983. aasta 1. jaanuari ja 
kes ei ole kohustatud isik 
kogumispensionide seaduse 
tähenduses, iga lapse kohta, 
kes on sündinud 2013. aasta 
1. jaanuaril või hiljem ning 
keda ta on kasvatanud 
vähemalt kaheksa aastat, kol-
me pensioni aastahinde suu-
ruses. (KH)

Toetused MTÜ-dele  
ja seltsingutele

Mittetulundusühingutel ja 
seltsingutel on projektitoe-
tuse taotlemiseks võimalik  
I vooru taotlusi esitada val-
lavalitsusele 15. jaanuariks 
2013.

Tegevustoetuse taotlusi 
saavad mittetulundusühin-
gud ja seltsingud 2013 aas-
taks esitada 1. veebruarini  

2013. 
Projektitoetuse ja tege-

vustoetuse taotlemise ning 
kasutamise tingimused on 
kirjas Audru Vallavoliko-
gu 16.02.2012 määruses nr 
7 „Mittetulunduslikuks te-
gevuseks toetuse andmise 
kord“ (KH).
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Läbi tuisu, tuule, üle lume lageda, mööda kiira-käära külateid. 
Nii me elev-lõbus seltskond valla igast nurgast Lindi rahvamajja kokku sai. 
Lahke pererahvas,vallavanem, nõunik Peep 
meid küünlasäras kuuse alla pidulauda tõid.
Tere, tere, jällenägemise rõõm,
mis sul aasta toonud, viind?
Kes sind meikind, kus su tantsukingad jäid?
Kaunid daamid, sekka mõned meeshinged, ei nad tulemata jää.
Oli aasta – 
valla 20. juubel,
meil selle vääriline vastuvõtt.
Suur hool ja lugupidamine, valla juhid,
sotsiaaliprouad, igat seltsi abimehed!
Tänu teile meie poolt!
Lindi kooli-lasteaia pere täies koosseisus lavalt läbi käis.
„Metsamuinasjutt“ meis kõigis lapsepõlve taas mällu tõi.
Kontsert-tantsumuusika Picolo-Folgilt, 
lisaks sünnipäevalaul ansambli asutajale Feliks Kargile.
On ikka jälle üllatus see jõuluvana ATS,
kes pooltühja kingikotiga käib läbi saali rõõmuga.
Ta kõiki tunneb, teretab, hea huumor saatjaks. 
Lisaks lugu pilli, ühislaulu ja mõnel poetab ponksi pihku.
Kui muiste jõuluõhtu saanisõit läks tundi kaks,
ka Audru memmedel see sama taks.
Me idülliline kodutee viis valla ühest otsast teise siis, 
läbi Kõima, Ahastest ja Jõõprest linnapiirini.
Aitäh Aivole!
Sai nähtud tulesäras kõik kuused, koolimajad
ja lõpuks kodu-ukski leitud.
Hing hell ja soe ...
Oli silmale, kõrvale, tuttavate naerul näod,
Kõik aastate koorem ja hädad kui pühit nõiaväel!

Peoliste nimel 
Dora Kesper

Audru valla eakate aastalõpu pidu

Minu sada päeva Lindi LAAK  
direktori kohusetäitjana

Heaks tavaks on kujunenud 
uue presidendi, valitsuse 
või direktori ametipostile 
tööle asudes sada päeva 
kriitikavaba perioodi. Minu 
sada päeva on märkamatult 
möödunud. Minult on selle 
aja jooksul lugematul korral 
küsitud – Kuidas läheb? Kas 
on raske?

Olen nii mõnigi kord vas-
tusega kimbatusse jäänud. 
Ega kerge pole, kuid kas ras-
ke? Julgen öelda, et ei ole.  
Olen endale võtnud sihiks, 
et teen nii palju kui jõuan, 
teen nii palju kui vaja ja teen 
nii hästi kui suudan. Muidu-
gi tuleb kõvasti vaeva näha, 

kuid liigne pingutamine ja 
loomuvastane sundimine 
ei anna tulemusi ei koolile 
ega minule. Oma saja päeva 
jooksul olen üritanud leida 
tasakaalu paberitöö ja suht-
lemise vahel. Minu eelistus 
kaldub inimestega suhtle-
mise poole, sest kontaktid 
kolleegide, lapsevanemate, 
õpilaste  ja organisatsioonisi-
seste koostööpartneritega on 
aluseks oma tegevuse juhti-
misel. 

Samuti mõistan, 
et koolijuhi isiklik 
eeskuju on määrava 
tähtsusega kolleegide ja 
õpilaste tõekspidamiste 

kujundamisel. Jutul ilma 
tegudeta ei ole mõtet. Samuti 
aja täisistumisel. See, kas 
sa oled tegija, ärpleja või 
muiduistuja, tuntakse peagi 
ära. Teod, organisatsiooni 
maine ja tase näitavad, mil-
line on tema juht. Õnneks on 
kooli juhtida võimalik nii, et 
see protsess pakub igal sam-
mul rahuldust. 

Mida me siis selle esimese 
saja päevaga oleme teinud?

Õppeaasta algus on olnud 
töine ja arendav: personali-
töö, õppeprotsessi jälgimi-
ne, kohtumised hoolekogu ja 
lastevanematega, osalemine 
juhitööks vajalikel kooli-

tustel, kooli majandus- ja 
finantsküsimused,	 2013.	
aasta eelarve, töösisekorra-
eeskirjade- ning 2013-2015 
arengukava koostamine ja 
kinnitamine.

Koos kollektiivi ja las-
tega on läbiviidud mitmeid 
üritusi: 1. septembri aktus, 
tervisepäevad „Sügise sün-
nipäeval indiaanlastega“, 
merebioloogia õppepäev 
Rannarootsis, lõikuspidu 
„Pannkoogid moosiga“, isa-
depäev „Terves kehas terve 
vaim“, teatrikülastus „Nak-
sitrallid“ kuuseküünalde 
süütamine, jõuluhommik, 
jõululaat ja -kohvik ning jõu-

lupidu „Kaotatud pildiraa-
mat“. 

Osa võtsime Pärnumaa 
IV jalgrattaretkest, kus meie 
kool sai preemiaks enim 
esindatud maakoolina suure 
kommikoti. Samuti oli esin-
datud meie kool ja lasteaed 
teatekrossijooksul Jõulu-
mäel, Audru Sildade jooksul, 
Tõstamaa jooksul, laulukon-
kursil „Sügisulg“, etlejate 
konkursil Koidulaulik. 

Nimekiri sai pikk ja tänu 
tahan avaldada kõigile, kes 
vastavalt oma võimetele ja 
tahtele kõikidest nendest üri-
tustest osa võtsid ja oma pa-
rima andsid!

Samuti tahan tänada lap-
sevanemaid ja Audru valda. 
Tajun hästi  omavalitsuse 
toetust ja vallaametnikud 
on koostöövalmid ning head 
erialaspetsialistid. 

Kogu tegevus aitab kujun-
dada koolist kui organisat-
sioonist ühtse terviku, mille 
abil oleks võimalik saavuta-
da püstitatud õppe- ja kasva-
tustöö eesmärke. Väärtustan 
inimesi ning soovin, et kõigil 
oleks võimalik meie koolis 
hästi õppida ja töötada.

Ulla Orgusaar
Lindi Lasteaed-Algkooli

Direktori kt
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Leader-tegevuse hetkeseis ja Romantilise  
Rannatee tulevik Pärnumaal

Leader-kogemus on nii 
Eestis kui kogu Euroopas 
tunnustatud edulugu, mida 
kinnitab Euroopa Liidu (EL) 
Komisjoni poolt liikmes-
riikidele tehtud ettepanek 
laiendada uuel perioodil 
põllumajandusfondi kõrval 
ka teiste struktuurifondide 
toetust maaelu arenguks. 
Leader-lähenemise filosoofi-
liseks aluseks on algatus nn 
rohujuure tasandilt ehk maal 
elavate inimeste enda init-
siatiiv, kogemus ja tahe suu-
nata oma piirkonna arengut 
EL poliitikate läbiviimiseks. 
Sobivaimaks lahenduseks on 
läbiproovitult vabaühenduste 
koostöö riigistruktuuridega. 
Eestis tegutseb 26 vabaühen-
duslikku tegevusgruppi, mil-
le kaudu on hõlmatud 99% 
kogu Eesti maapiirkonnast.

Tuleb silmas pidada, et te-
gevusgruppide näol on tege-
mist MTÜdega, kes on juba 
alates 2009. aastast täitnud 
riiklikku ülesannet Leader-
meetme rakendamisel. Välja 
on töötatud kohaliku arengu 
juhtimise strateegiad, hin-
damismetoodika, laabuma 
pandud koostöö PRIAga, 

toodud maapiirkondadesse 
oskusteave.

Pärnu Lahe Partnerlusko-
gu (PLPK) on Eestis esimene 
Leader-tegevuse eesmärgil 
asutatud MTÜ, asutati Aud-
rus 16.12.2003. a. ja tegevus-
piirkonda on haaratud  Pär-
numaa 10 valda. Koostööd 
tehakse Saarde, Häädemees-
te, Tahkuranna, Sauga, La-
vassaare, Audru, Tõstamaa, 
Varbla, Koonga ja Kihnu 
valdade ja nende territooriu-
mil tegutsevate ettevõtjate 
ja MTÜdega. PLPK on seni 
oma tegevuses lähtunud te-
gevuspiirkonna strateegiast 
2007-2013. Järgmine aasta 
on selle strateegia elluviimi-
se viimane aasta, samas aeg 
kokkuvõtete tegemiseks ja 
sihtide seadmiseks uude Le-
ader-tegevuse perioodi.

2008. aastal kinnitas 
PLPK juhatus esimesed Le-
ader-määruse alusel antavad 
projektitoetuse saajad. Tä-
nase seisuga (nov. 2012) on 
PRIA rahastusotsuse teinud 
230 PLPK juhatuse poolt 
kinnitatud projektile, toetu-
se kogusummas 2 852 628 
eurot. 

PLPK 2012. a. II taotlus-
voorus on menetlemisel veel 
25 projektitaotlust. Projek-
titoetust on selles voorus 
rakenduskava eelarve järgi 
jagada 58 610,41 eurot, mil-
lega saavad välja jagatud 
kõik PLPK 2007-2013. a. 
strateegia alusel taotletavad 
eelarvelised projektitoetuse 
summad. 

PLPK on 2013. a. ra-
kenduskavas planeerinud 
taotlusvooru avada 16-
20.09.2013.a. PLPK meetme-
le 4 – Ettevõtluse konkurent-
sivõime tõstmine. 

PLPK tegevuspiirkon-
na ühisprojekt Romantili-
ne Rannatee (RR, koduleht 
ww.rannatee.ee), kuhu on 
kaastud kõik liikmesvallad, 
tunnistati Pärnumaa ettevõt-
luskonkursil parimaks turis-
miarendajaks 2012, mis on 
kõrge tunnustus tegijatele ja 
kohustus  tulevikuks. 

RR üheks alateemaks on 
Kohalik toit, mida plaanime 
jätkata järgneval perioodil. 
Projekti RR6 raames on ka-
vas piirkonnale omaste tra-
ditsiooniliste toiduretseptide 
tutvustamine ja taaselusta-

mine läbi praktilise tegevuse 
ning retseptiraamatu välja-
andmine. Ettvõtjate ühistöö 
ja koostöövõrgustike toel 
saab PLPK areneda edasi 
turismipiirkonnana, mis on 
seni tähelepanu äratanud 
vabariigi 26 Leader- tege-
vusgrupi ja teiste arendus-
organisatsioonide hulgas. 
Tänusõnad on teeninud pro-
jekti tulihingeline eestveda-
ja, PLPK meetmespetsialist 
Raili Mengel-Sünt ja tema 
abilised, sh  liikmesvaldade 
vallavanemad, kes tugine-
des  oma  valla ettevõtjate ja 
MTÜde koostöövalmidusele 
on järjepidevalt olnud üks-
meelel ühisprojekti Roman-
tiline Rannatee arendamisel.

Leader-tegevuse perioo-
dil 2014– 2020. a. rahastuse 
taotlemiseks on vaja  koosta-
da PLPK  tegevuspiirkonna 
uus arengustrateegia koos-
töös asjast huvitatud valda-
de, ettevõtjate ja MTÜdega.

Ootame uue strateegia 
koostamise infopäevadel 
valdades aktiivset osavõttu!

Pärnu Lahe Partnerlus-
kogu tegevmeeskond

23. novembri õhtupoolikul 
täitus Kihlepa Rahvamaja 
äsja organisatsiooni vastu 
võetud noorkotkaste ja juba 
viiendat aastat tegutsevate 
Audru Keskkooli kodutü-
tardega. Toimus õppelaa-
ger, mis aitab kaasa orga-
nisatsiooni liikmete järgu 
tõstmisele. 

Esimeseks ülesandeks 
said noored endale orga-
niseerida magamiskohad 
– kes see öösel enam koh-
ta otsima hakkab! Teiseks 
toimus rivistus ja tegevus-
kava tutvustus. Alguses 
õpiti teoreetiliselt morse 
tähestikku. Praktiliselt said 
kõik läbi proovida oma väl-
jamõeldud lause edastami-
se morse teel pimedas toas 
taskulambiga. Et istumine 
ja toas olemine liiga väsi-
tavaks ei muutuks, oli järg-
mine ülesanne korraldatud 
õues. Rahvamaja territoo-
riumile oli ära peidetud 12 
ülesannet, mis puudutasid 
kodutütarde ja noorkotkas-
te oskusi ja teadmisi. Moo-
dustati grupid ning jagati 
kätte tööjuhised, mille jär-
gi noored pidid ülesanded 
leidma ning need lahenda-
ma. Elevust tekitasid tas-
kulampide sähvatused igas 
pimedamas nurgas ja ees-
märk võimalikult kiiresti 
kõik lahendamata ülesan-
ded üles leida.

Ülesanded lahendatud 
– kõhud tühjad! Söök mait-
ses peale mõnusat sumedat 
sügisõhtust orienteerumist 
ülihästi. Järgmiseks võeti 

käsile matkavarustuse pak-
kimise juhised, erinevad 
lõkketüübid ning tuletati 
meelde või õpiti uusi sõl-
mede tegemise võimalusi. 
Siinkohal olid poisid väga 
usinalt näitamas surmasõl-
me tegemise kiiret nippi 
tüdrukutele, aga tüdrukud 
jällegi õpetasid omakorda 
kärpimissilmust, kus ei to-
hiks pikka köit läbi lõigata 
ja on teda vaja veidi lühe-
maks teha. Õhtu lõppes 
võistulaulmisega, mis oli 
nii kaasahaarav, et ajataju 
kadus. Ööhäiret meil see-
kord ei toimunud, aga pas-
teerimishuvilisi liikus ringi 
päris mitmel korral. Noo-
red olid päris nördinud kui 
avastasid korduvalt, et õpe-
tajad pole ikka veel sõba 
silmale saanud.

Hommik oli uimane ja 
aeglane. Pärast hommiku-
sööki oli käsitöö-õpituba 
päris mõnus istuv tegevus. 
Volditi kauneid jõululilli, 
millega kaunistada Audru 
Keskkooli fuajeed. Tagasi-
sidelehtedelt võisid korral-
dajad leida vaid ülimat ra-
hulolu ja nõudlikkust uute 
ja pikemate laagrite järele. 
Nördimapanev fakt, mis 
oli väga mitmel lehel väl-
ja toodud, oli tõdemus, et 
õpetajad peaksid unerohtu 
tarbima.

Kokkuvõtte pani kirja 
Merje Tõnismann

Audru kooli rühmajuhid:
Merje Tõnismann 

Kai Oraste
Siim Vahkel

Aastavahetusel on paslik jut-
tu puhuda päris ehtsa jõulu-
vanaga. See tähendab Ado 
Kirsiga.

Ootsime sind kaua-
kaua, nüüd kõik rõõmsad 
oleme! Aga sina?

Jõuluvana: Ja-jah, eks ole 
seda habet kasvatatud ligi 
paar aastakümmet, et kõik 
oleks sama ehe kui rõõm väi-
kese lapse silmis, kui jõulu-
vana uksest sisse tuleb. Eks 
see sama rõõm on ka minu 
sees kuskil alles.

Ütled Audru, mõtled 
Audru Jõelaevanduse 
punt, ütled Jõelaevanduse 
punt, mõtled Ado Kirsi, 
ütled Kirsi Aadu, mõtled 
Jõuluvana. Millised 
rollid sellesse jadasse veel 
mahuvad?

J: Mul on  tõesti väga 
vedanud, et need erinevad 
rollid on elu väga huvita-
vaks ja põnevaks teinud ja 
kokku viinud väga paljude 
toredate inimestega. Eks 
kõik need tegemised on ju 
suunatud inimestele hea tuju 
ja meeldivate emotsioonide 
pakkumiseks: pillimäng, õh-
tujuhtimine, helivõimendus, 
jõuluvana. 

Mitu korda keskmiselt 

tuleb igal aastavahetusel 
jõuluvanaks, päkapikuks 
või näärisokuks kehastu-
da?

J: Aastad pole vennad, 
aga eks see arv jääb kusagile 
40-50 kanti.

Millise publiku ees en-
nast kõige rohkem jõuluva-
nana tunned?

J: Kõige ehedam rõõmu-
vahetus leiab aset loomuli-
kult.väiksemate laste juures, 
aga ka eakamad kingisaajad 
on üks äraütlemata tore 
kamp.

Kas mõni salm või lau-
lujupike on sind ka ikka 
päris sõnatuks võtnud või 
heldimuspisara välja mee-
litanud?

J: Eks neid ole pea 35-aas-
tase praktikumi jooksul 
kuuldud igat masti ja vahel 
on tõesti prillid pisut udu-
seks kiskunud… aga see võis 
olla ka ilmast tingitud. Mine 
tea. 

Kas pead oma jõululist 
ametit ka väljaspool Audru 
piire?

J: Audru asetseb Eesti 
kaardil väga soodsas paigas. 
Nelja tunniga on võimalik 
jõuda pea igasse isamaa nur-
ka. Aga põhiliselt võib  minu 

vildijälgi leida Audru ja Pär-
nu kandist. 

Kas Audru rahvas on 
sihtgrupp „head lapsed“?

J: Tundub küll sedamoo-
di.

Aga lükka siis põdra-
rakendile teine käik sisse 
ja kihuta rõõmsasti edasi! 
Aitäh, et leidsid aega juttu 
puhuda. 

Sirje Suurevälja

Kodutütred ja noor-
kotkad laagerdasid

TERE, KALLIS JÕULUVANA!

TasuTa 
riided 

aastaringselt 
Kõima vanas 

lasteaias. 

Ette helistada 
telefonil 

54 613 763

29. detsembril kl. 20.00 
AAstAlõpupidu  

Aruvälja Rahvamajas. 

Esineb ansambel Vanad sõbrad. 
töötab puhvet.

31. detsembril kell 00.15 
AAstAvAhetuse pidu 
Jõõpre Rahvamajas. 

• tantsuks mängib Feofon Roos 
• avatud puhvet



Lk 5Audru valla leht - Detsember 2012

Tervise Arengu Instituudi  
konkurss tõi Jõõpre koolile  

peaauhinna
Jõõpre kooli 7. klass osales 
Tervise Arengu Instituudi 
(TAI) korraldatud ülerii-
gilisel loomingukonkursil 
„Unistuste koolisöökla“ ja 
võitis oma videoga peaau-
hinna, 32tollise LCD-teleri.

Juba 2007. aastast kor-
raldatavale loomingukon-
kursile „Unistuste kooli-
söökla“ saavad joonistusi 
saata kõik kooliõpilased, 
vanem vanuseaste (7. - 12. 
klass) võib konkursil osa-
leda ka omaloomingulise 
kolmeminutilise videofil-
miga.

Jõõpre kooli 7. klassi 
video tarvis filmisime üht 
tavalist supipäeva ning see-
järel tegime piduliku klas-
siõhtu teemal „Restoranis“, 
et näidata, milline võiks 
olla üks lihtne, kuid tervis-
lik koolilõuna. 

Klassiõhtul valmistasid 
tüdrukud klassijuhataja 
eestvedamisel õhtusöögi: 
karririisi, hautatud kana 
basiiliku ja sidruniga, toor-
salati ning magustoiduks 
puuviljasalati kohupiima-
vahuga. Toit tuli lihtne, 
maitsev, tervislik ja ilus. 
Lauakatmisõpikust said 
õpilased näpunäiteid laua-
katmise, serveerimise ning 
salvrättide voltimise kohta. 
Kaasa aitasid ka lapseva-
nemad, kes saatsid kodust 
tervisliku toidu tarvis mait-
setaimi, aed- ning puuvilju, 
mis kõik oma koduaeda-
dest pärit. Isegi kohupiim 
tuli otse taluköögist.

Ka ettevalmistus „res-
torani“ tulekuks nõudis 

omajagu aega: tüdrukud 
sättisid end pidulikult rii-
desse, meikisid ning tegid 
soenguid, poisid triikisid 
triiksärke ja õppisid lip-
susõlme tegema. Kooli ko-
katädi Vally Lõugas aitas 
lauakombeid meelde tule-
tada ning osales ka filmis. 

Kuigi film lõppes uuesti 
tavalise supipäevaga, andis 
lõpusõnum lootust, et unis-
tused võivad teoks saada, 
kas või teosammul. 

Videofilmi saab vaadata 
Tervise Arengu Instituudi 
kodulehelt „Unistuste koo-
lisöökla“ konkursi tule-
muste alt.

Võiduteler paigaldatak-
se 7. klassi klassiruumi ja 
seda saab kasutada nii õp-
petöös kui ka klassiüritus-
tel. 

Videofilmide tegemi-
ne on küll aeganõudev et-
tevõtmine, kuid põnev ja 
meeldib lastele väga, eriti 
siis, kui see toob eduelamu-
se. Ka oktoobris Pärnus toi-
munud sõltuvuskonverent-
sil hääletas publik Jõõpre 
kooli 7. klassi videod 1. ja 
3. koha vääriliseks.

Kindlasti tahame suured 
tänud öelda meie abiliste-
le: Jõõpre kooli vilistlasele 
Elis Pillile, kes meie pea-
le oma aega kulutas ning 
sööklafilmi oskuslikult 
kolmeminutiliseks tegi. 
Sõltuvusfilmide tehnilist 
abi andis aga Villu Puu-
sepp. 

Helle Kirsi
Jõõpre kooli õpetaja ja 

7. klassi juhataja 

Konverentsil arutletakse  
digiajastu ja hariduse üle

Selleaastase Audru valla 
hariduskonverentsi kor-
raldab loosi tahtel Audru 
Keskkool. 3. jaanuaril pee-
tav konverents keskendub 
haridusele esitatavatele 
digiajastu väljakutsetele. 
Konverents peetakse Aud-
ru Keskkoolis ning teema-
dena käsitletakse nii tehno-
loogia arengut ja selle mõju 
haridusele, internetiturva-
lisust, kui ka seda, kuidas 
digiajastullapsi efektiiv-

seltõpetada ning kuidas 
õpetajad ise leiaksid IT 
kasutamisest rohkem kasu 
ning oskusi seda õppetöös 
rakendada. Regitreerida 
saab e-posti aadressil mer-
je.tonismann@audru.edu.
ee. Eelmine Audru valla 
hariduskonverents toimus 
Lindi Lasteaed-Algkooli 
eestvedamisel ning teema-
dena leidis käsitlust eriline 
laps koolis, kodus ja laste-
aias. (KH)

Alkokalkulaator on nüüd  
kasutatav ka kõigis  

nutitelefonides 
Seni vaid veebipõhine al-
kokalkulaator, mis võimal-
dab jälgida oma alkoholi-
tarbimist, on nüüd lisaks 
kasutatav ka kõigis nutite-
lefonides. Alkokalkulaato-
risse saab sisestada tarvita-
tud joogid, nende kanguse, 
mahu ja koguse ning kalku-
laator arvutab selle põhjal 
kokku tarbitud alkoholiühi-
kud ning ka kalorid. Samu-
ti annab kalkulaator teada 

kui tervistohustava alkoho-
likogusega on tegu.  Selle 
leiab veebiaadressilt http://
alkoinfo.ee/ või otselingina 
http://kalkulaator.alkoinfo.
ee/. Täiskasvanud inimese 
alkoholitarvitamise riski-
piirid on meestel neli ja 
naistel kaks alkoholiühikut 
päevas. Igasse nädalasse 
peab jääma vähemalt kolm 
täielikult alkoholivaba päe-
va. (KH)

Sisalik Sissi jälgedes
Audru Keskkoolis on SA 
Keskkonnainvesteeringute 
Keskuse (KIK) toel projek-
te toimunud alates aastast 
2004 ja need on alati väga 
oodatud, sest oma silm on 
kuningas ja vahetu kogemus 
alati väärtuslikum. Käesole-
val õppeaastal toimus pro-
jekt “Loodusõpe praktikas”, 
kuhu kaasati lisaks oma koo-
li õpilastele Aruvälja Las-
teaed-Algkooli 1.-4. klassi 
lapsed. 

1.-2. klassi õpilased käi-
sid ühiselt uudistamas Kabli 
linnuvaatlusjaamas lindude 
rändega seonduvat. Uuriti 
lindude rõngastamise va-
hendeid ja -meetodeid, õpiti 
tundma uusi linde, arutleti 
lindude uurimise vajalikku-
se üle. Kõige enam meeldis 
õpilastele, et linde sai peos 
hoida, imestati kui kerged 
nad on. 

3.-4. klassid käisid tut-
vumas Tolkuse rabaga. Seal 
õpiti tundma raba kui elu-
keskkonda sisalik Sissi vaa-
tevinklist. Uuriti võimalikke 
elupaiku, mõõdeti tempera-
tuuri ja otsiti seoseid teiste 
liikidega. Põnev kogemus 
oli kivisisalikuga kohtumi-
ne ja võimalus teada saada, 
millised jäljed liivale jäävad. 
Vaatlustornist paistis kogu 
matkarada ja veelgi rohkem.

Audru Keskkooli 5.-6. 
klass külastasid Sagadi loo-
duskooli ja mõisakompleksi. 
Õpilased tegid läbi koolitus-
programmid “Puudest algab 
mets” ja “Mets kui kooslus”. 
Noored loodushuvilised pi-
did kasutama kõiki oma 
meeli, et ära tunda puid leh-
tede, puidu ja kasutusvald-
kondade järgi. Seekord käidi 
vaatamas, kust algab Eestit 
läbiv Oandu-Ikla matkarada. 
Teel mereranda tutvuti ka 
teele jäänud loomajälgedega, 
marjadega, jpm. 

Võrtsjärve ääres asuva 

õppekeskusega käisid tut-
vumas 7.-8. klassid. Õpiti 
määrama vee sügavust, lä-
bipaistvust, mõõdeti hapni-
kusisaldust. Nüüd teatakse, 
kuidas saab kasutada kalade 
määrajat. Nii mõnegi õpi-
lasevahel tekkis vaidlus, et 
milline kala siis laual oli. 
Lisaks Võrtsjärvele ja seal 
elavatele kaladele, taimedele 
matkati Võrtsjärve ümbruses 
GPSi kasutades. Viimane oli 
küll väga põnev, kuid kaasa 
antud ülesanne osutus para-
jaks pähkliks. Millisel taimel 
on lehed nagu männil okkad 

ja ta õitseb kevadel?
Lisaks väljasõitudele toi-

mus novembrikuus ka loo-
dusnädal, kus õpetajad ja 
vanemate klasside õpilased 
tutvustasid noorematele loo-
dusainete (keemia, füüsika, 
bioloogia) saladusi, toimus 
teadmiste mõõduvõtmine 
viktoriinis ja avati loodusfo-
tonäitus. Lastel, kellel tekkis 
sügavam huvi, on nüüd või-
malus raamatukogus iseseis-
valt vastuseid otsida uutest 
loodusraamatutest.

Karin Sikkal
Projektijuht 

Lindi kool on valinud juba 5 
aastat isadepäeval oma Aas-
ta Isa. LINDI AASTA ISA 
2012 Marko Mertsin on 
oma kahele pojale Aleksan-
drile ja Arnoldile eeskujuks 
ja sõbraks. Selle aasta isas 
Markos, on kokku saanud 
loomingulisus, ettevõtlikkus 
ja elulisus millega ta ka oma 
kaaskondseid sütitab ning 
nende tegemistele alati kaasa 
aitab. Ta on väga abivalmis 
ning  alati nõus olema nõu ja 
jõuga abiks kus vähegi vaja. 
Lindi kool on läbi tema laste 
olnud Markole üheks oluli-

semaks kohaks viimase viie 
aasta jooksul. Lisaks isana 
lasteaia ja kooli tegevustes 
osalemisele on ta olnud ole-
mas alati ka aktiivse kogu-
konnaliikmena. Ta on olnud 
olemas igal üritusel helime-
hena, diskorina. Aidanud 
elavdada kogu koolivälist elu 
osaledes erinevatel üritus-
tel, aidanud kaasa külaseltsi 
tegevusele ning tantsinud 
Lindi Lappajate rahvatantsu-
rühmas.

Aleksander ja Arnold või-
vad uhkusega oma isale alt 
üles vaadata 

Tutvustame –  
Tarmo Tõnismann

Novembrikuust alates 
töötab Audru Keskkoolis 
huvialajuhina Tarmo Tõ-
nismann.

Võtsid lapsepuhkusel 
olevalt Reelika Rüütlilt 
tööjärje üle kesk õp-
peaastat. Kas tunned 
ennast ootamatult vette 
visatuna?

Audru Keskkoolis sain 
töökogemuse juba eelmi-
sel õppeastal, kui täitsin 
asendus- ja klassiõpetaja 
kohuseid. Alates käesole-
vast õppeaastast käin ka 
Tartu Ülikoolis klassiõpe-
taja staatust omandamas.

Millest selline valik?
Mul on kodus kasva-

mas kolm poega, igapäe-
vaselt puutun noortega 
kokku ka läbi aktiivse 
spordielu. Seega ei tohiks 
minu valik kedagi ülla-
tada. Olen arvamusel, et 
Eesti kool vajab haritud 
meesterahvaid.

Minu esimene eriala 
oli puidu-ja puittoodete 
kaubandus. Valdavalt olen 
siiani tegelenud müügitöö-
ga.

Millised on sinu plaa-
nid Audru koolis?

Idee on koolielu elavda-
da ja viia see ka vallaini-
mestele lähemale. Plaan 
on tuua kooli esinema eri-
nevaid avaliku elu tegelasi 
ja seda nii organiseerida, 
et teretulnud oleksid meie 
kohtumistele ka teised 
vallaelanikud, mitte ainult 
õpetajad ja lapsevanemad.

Milline on tänapäeva 

keskmine puberteediea-
line koolilaps?

Laps on laps. Tänapäeva 
noor on suuresti interneti-
seerunud ja meie ülesanne 
on ta jälle reaalellu tagasi 
tuua ja seda on võimalik 
saavutada just läbi põneva 
ja hästi organiseeritud hu-
vitegevuse.

Millega ise vabal ajal 
tegeled?

Oma vaba aja pühendan 
spordile. Number üks on 
korvpall ja number kaks on 
tennis.

Jõudu tööle!
(KH)

Lindi Aasta Isa 2012 – 
Marko Mertsin
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Õnnitleme
vastsündinuid!

Mehised mängud 
Audru võimlas

Reedestel õhtutel on Audru 
kooli ja võimla ümbrus au-
todest ja rahvast tulvil ning 
pimeduse varjus sagib hulga-
liselt pikki ning jõulisi mees-
terahvaid. Mis toimub?

1995. aastal pani Audru 
Keskkooli kehalise kasva-
tuse õpetaja Harri Lelle 
aluse Audru valla korvpalli 
MV-le. Tänasel päeval kan-
nab turniir Audru valla ka-
rikavõistluste nimetust. Sel 
aastal osaleb 12 meeskonda, 
maksimaalne osalenud võist-
kondade arv on olnud 16. 
Võistlused toimuvad turnii-
risüsteemi alusel ja peetakse 
neid pallilahinguid reedeti, 
kolm mängu õhtu jooksul. 
Meie karikavõistlused on 
nii populaarseks muutunud, 
et mitmed enne Pärnu liigat 
mänginud meeskonnad on 
ennast Audrusse üle sättinud 
ja suvepealinna liiga ongi 
tänaseks päevaks üpriski 
kokku kuivanud. Kaugeimad 
osalejad käivad kohal näiteks 
suisa Mõisakülast. On neid-
ki, kes töötavad või õpivad 
Tallinnas või Tartuski, aga 
jõudumööda jõuavad kohale 
nemadki.Enamik võistkon-
di ongi nn segavõistkonnad, 
kõige „tõupuhtamad“ Audru 
pundid on vast Keskus ja 
BC Tauriin (Audru noored, 
kes reedeti kogunemas kõrg-
koolidest või isegi sõjaväest 
lubatud hüppes). Igal võist-
konnal on tänasel päeval ka 
oma vorm. Võistlussärke ja 
jalatseid on lausa vikerkaa-
revärvides. Karikavõistluste 
võitjat ootab kevadeti ees 
au ja kuulsus, rändkarikas 
ja medalid. Ning ka pisike 
lõpupidu kõigile osalenute-
le. Peamiseks kohalkäimise 
motivaatoriks on omavaheli-
ne mõõduvõtt spordiväljakul 

ning vaba aja sisustamine 
– suhtlemine palliplatsil ja 
selle veeres või saunalaval. 
Igas võistkonnas võib män-
gida kuni 3 liigamängijat. 
Heameel on tõdeda, et neil 
võistlustel on palli patsuta-
mas käinud selliseidki noo-
ri mehi, kes tänasel päeval 
Pärnu korvpalliklubis lei-
val.Audru võimla tingimusi 
peetakse igati rahuldavaks 
ning suurteks plussideks 
arvatakse ka linnalähedust 
ja suhteliselt väikest osa-
lustasu (Audru valla alla 18 
a noored ei pea seda üldse 
maksma). Mängukultuurgi 
on aastast aastasse parane-
nud. Reegleid on karmista-
tud ning mänge juhivad väga 
autoriteetsed kohtunikud. 
Heameel on tõdeda, et ka 
vängeid ebakultuurseid väl-
jendeid tabab publikukõrv 
aina harvemini. Mängitak-
se aga täie jõuga ja tõsiselt, 
olematud pole ka traumad. 
Vahel on meeste heitlust lau-
sa valus vaadata. Tegemist 
ongi rahvarohkeima publi-
kuga saalivõistlusega Audru 
vallas. Kui võrkpalli ja teisi 
alasid on tavaliselt jälgimas 
vaid käputäis huvilisi, siis 
reedeti on enamus istekohti 
hõivatud. Rääkimata finaa-
list, mis läheb alati täissaa-
lile. Vaatamas käivad nii 
lapsed kui noored, naised ja 
pruudid, veteranid ja vane-
mad. 

Võistluste peakorraldaja 
on Priit Annus, peasekre-
tär Rain Rees, peakohtunik 
– Toomas Heinla ja laua-
kohtunikud Mati Puust ja 
Margit Heinla. Täpsemat 
infot leiate ürituse kodulehelt 
http://hot.ee/a/audrukoss/

Sirje Suurevälja

Audru naiste squashihooaja 
esimene pool lõppes pronksiga

Selleaastast squashihooaega 
alustati juba augustis nelja-
päevase squashilaagriga, kus 
Eesti meistri Reele Komi 
juhendamisel tehti trenni 
kolm korda päevas. Laager 
andis positiivse stardi kogu 
hooajaks. Audru naised olid 
võistlustules nii Pärnus kui 
Tallinnas. Eriti edukakas osu-
tus viimane Metro Squashik-
lubis toimunud N1 võistlus, 
kus esiviisikus oli kaks Aud-
ru naist. Merle Udso saavutas 
pingelistes lahingutes viienda 
koha ja Merit Kvatš kolman-
da koha, alistades tasavägis-
tes geimides 3-1 Mari-Liis 
Stalde. N1 grupi võitis Diana 

Legušs, kes oli finaalis 3-0 
parem Anu Volotkitinist. N-
liiga edetabeli üldarvestuses 
on Merit Kvatš kolmandal, 
Ketlin Loob seitsmendal ja 
sügisest taas võistustel osalev 
Merle Udso 14. kohal ning 
hetkel võistluspausi pidav 
Kaire Pärnsalu 22. kohal. 

Soovime rahulikku jõu-
luaega ja ootame jaanuarist 
taas kõiki squashihuvilisi 
igakuistele ühistreeningute-
le. Esimene neist toimub 9. 
jaanuaril algusega kell 19.00 
Aurdu Spordihoones.

Merit K vatš
Audru Naiste 

Squashiseltsing

AUDRU POSTKONTOR 
Pärna allee 5, Audru, PÄRNUMAA 88301
E	8:00-17:00	•	T-R	9:00-14:00	•	L,	P	suletud

ilutuBA
Oktoobri- ja novembrikuu juuksurimängu 
võitsid:
15 € - Kairi Andresen
10 € - Anu Tamm
  5 € - Mare Kaarna
Wella värvitud juuste šampoon ja palsam väär-
tusega 19 € - Laine Kruusalu
Palju õnne!
Ilusat algavat aastat soovivad Ilutoa töötajad.

Oleme  avatud E-R 10-19 ja L 10-16
Info ja bron. tel. 5376 9087, Pärna allee 2-15

RAIN–ROBERT 
KAELEP 
04.11.2012 Kabriste
MARION SCHULTS 
10.11.2012 PAPSAARE
NELE-LIIS MURAL 
12.11.2012 Papsaare
MELANI AAVIK 
13.11.2012 Audru
ROBERT RÜÜTLI 
13.11.2012 Lemmetsa
GERBEL POPP 
15.11.2012 Jõõpre
LAUR OKS 
17.11.2012 Kõima
ROBIN ROSBERG 
26.11.2012 Audru 

VÄLJA M
ÜÜDUD

PEETER KUSTI 
PÕLLO 
01.12.2012 Lindi
JOHANNES 
VAIKSAAR 
29.11.2012 Audru
KÄRT-ALIIS 
AGASILD 
11.12.2012 Audru 
KASPAR RAMMO 
11.12.2012 Papsaare

Aastavahetuspidu Maria talus

Rahulikke jõule ja head vana-aasta lõppu 
soovib Maria talu pere!

Saabumisel hõõgvein, rikkalikult kaetud 
peolaud kannu koduõllega ja aastavahetusel 
pokaal vahuveini. 
Jalakeerutuseks musitseerivad Manija poisid. 

Info ja broneerimine tel: 523 6066 või 
e-mail: info@maria.ee, www.maria.ee

Stalde. N1 grupi võitis Diana 

Aastavahetuspidu Maria talusAastavahetuspidu Maria talus

Saabumisel hõõgvein, rikkalikult kaetud 

Peo hind ühele inimesele 30 €.

Aastavahetuspidu tantsu ja tralliga toimub 
Maria talus 31. detsembril algusega 20:00. 




