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Aasta õpetajad
ENE SÄDE
Audru valla Aasta õpetaja 
2012
Pärnumaa Aasta õpetaja 
2012 
Ene Säde on 30 aastat olnud 
osakeseks Lindi koolielust 
ning andnud oma tugeva 
panuse kooli arengut toeta-
vas töös. Ene ei ole jaganud 
oma teadmisi ainult väljas-
pool maja, ta on olnud Lindi 
kooli peamiseks mentoriks 
noortele õpetajatele nii koo-
lis kui lasteaias. Õpetaja Ene 
on suure algustähega õpetaja, 
keda oskavad hinnata nii lap-
sevanemad, kolleegid ja loo-
mulikult kõige rohkem lapsed 
ise. Lapsevanemate hinnan-
gul on õpetaja Ene suurimaks 
väärtuseks oskus lastele 
„Elu“ õpetada. Seda lähtudes 
ajast ja hetkest, mil teemad 
noore inimese elus päevakor-

da tekivad. Õpetajad peavad 
oluliseks õpetaja Ene oskust 
ennast lapsega samastada ja 
jagada oma kogemusi lapse 
vanusest lähtuvalt. Koolijuht 
hindab pikapäevarühmatööd 
kooli suurimaks väärtuseks. 
Seal saavad üheks õppe-ja 
kasvatustöö ning läbi eri-

nevate projektipõhiste tege-
vuste on võimalik pakkuda 
lastele lisaväärtusena laial-
dasi teadmisi ning praktilisi 
oskusi. Ene ise tugineb mõt-
tele, et teadmised on küll elus 
tähtsad, kuid alles väärtused 
annavad lapsele kätte õige 
suuna ja mõtte. Õpetaja Ene 
on loonud lastele õhkkonna 
ja turvalise kooli, kus igale 
ideele on alati ruumi ja või-
malusi, kus iga laps on eraldi 
tähtis ja oluline. Õpetaja Ene 
on aastate jooksul algatanud 
mitmeid traditsioonilisi üri-
tusi nagu Lindivisioon, Lõi-
kuspidu, Kuldsuu jne. Mõned 
neist üritustest on Lindil kan-
da kinnitanud juba 20 aastat.

Lisaks Audru vallale ni-
metas ka Pärnumaa Oma-
valitsuste Liidu ja Pärnu 
Maavalitsuse ühine haridus-
preemiate komisjon Pärnu 

maakonna haridusasutuste 
2012. aasta parimad. Aasta 
õpetaja tiitli pälvis Ene Säde. 
Väljaspool Audru valda on 
Enet märgatud seoses pro-
jektiga „Merebioloogia õpe 
Lindi Lasteaed-Algkoolis“, 
mida ta on koos Jüri Tenso-
niga eestvedanud alates 2010. 
aastast.

EVI VAHER
Audru valla Aasta õpetaja 
2012
Evi Vaher töötab Audru Las-
teaias alates 2006. aastast. 
Audru Lasteaias on Evi olnud 
nii muusika- kui ka rühma-
õpetaja, tänu millele ta oskab 
lõimida muusikategevused 
kõikide teiste valdkondade 
tegevustega ja toetada seelä-
bi laste mitmekülgset aren-
gut. Evi on pühendanud end 
folkloorile ning selle õpeta-

misele lasteaialastele. Alates 
2000. aastast toimub Audru 
Lasteaia õues traditsiooni-
line folklooripidu „Karja-
poiss on kuningas“, millest 
on välja kujunenud lasteaia 
traditsiooniline üritus ning 
mis on äramärkimist leidnud 
ka Eesti Folkloori nõukogu 
poolt. Lisaks Audru lasteaiale 

on Evi väga hinnatud Audru 
kogukonnaliige. Ta juhendab 
lauluringi, juhendab ja saa-
dab tantsurühmasid, tegutseb 
organistina Tõstamaa Maar-
ja kirikus, on suureks abiks 
Audru Püha Risti kirikus, 
laulab valla segakooris, män-
gib kandleansamblis Roo-
si ning juhendab ja mängib 
ansamblis Kupparimuorid. 
Evi lööb igati aktiivselt kaa-
sa kogu valla kultuurielus. 
Iga-aastaselt aitab Evi kaasa 
Audru Lastekaitse Ühingu 
liikmena Lastekaitsepäeva 
korraldamisel. Kolleegide 
seas on Evi kõrgelt hinna-
tud ja austatud õpetaja, kelle 
poole võib alati abi saamiseks 
pöörduda. Samuti naudivad 
Evi seltskonda ka lapsed, kes 
tema juhendamisel muusika-
ga esimesed meeldivad tutvu-
sed teevad.

Tarbijakaitseameti teadaanne
27.08.2012
Hoiatus!

Tarbijakaitseamet hoia-
tab ettevõtete Veekvaliteet 
OÜ ja Kvaliteetvesi OÜ eest. 
Ettevõtted tegelevad veepu-
hastussüsteemide koduukse-
müügiga ja püüavad tarbijate 
eluruumidesse siseneda eri-
nevatel ettekäänetel, näiteks 
kraanivee kvaliteedi kontrol-
limiseks. Seejärel pakutak-
se aga veefiltri, -puhastus-
süsteemi paigaldamist, mis 
maksab sadu eurosid. Kuigi 
koduuksemüügi puhul an-
nab seadus tarbijatele õiguse 

lepingu üle rahulikult järele 
mõelda ja sellest 14 päeva 
jooksul ilma põhjendusi esi-
tamata taganeda, võib nime-
tatud firmade puhul kaubast 
loobumine ja makstud raha 
tagasisaamine osutuda kee-
ruliseks protsessiks.

Kui teil ei ole ühest soovi 
Veekvaliteet OÜ ja Kvaliteet-
vesi OÜ tooteid osta, keel-
duge esitlusest kindlalt ning 
ärge laske ettevõtete esinda-
jaid oma eluruumidesse!
Tarbijakaitseameti nõuande-
telefon: 1330 või 620 1707
info@tarbijakaitseamet.ee  

Projektitoetused  
kultuuri- ja spordisündmuste 

korraldamiseks
Mittetulundusühingutel ja seltsingutel on võimalus 
esitada taotlusi kultuuri- ja spordisündmuste korral-
damiseks. Vormikohaseid taotlusi oodatakse vallava-
litsusesse 25. oktoobriks 2012. 

Täpsem info valla kodulehel Audru Vallavolikogu 
16.02.2012 määrus nr 7 “Mittetulunduslikuks tege-
vuseks toetuse andmise kord“. Taotluse vormid on 
valla kodulehel rubriigi all „Blanketid“ – Audru valla 
eelarvest projektitoetuse taotlemise vorm.  

Lisandus uus võimalus meie 
piirkonda tutvustada

Alates käesoleva aasta sep-
tembrist asub Romantilise 
Rannatee kaubamärki, Aud-
ru valda ja kogu Romantilise 
Rannatee teekonda tutvustav 
puuteekraaniga infokiosk 
Lindi külas Rannapoes. In-
fokioskit uurides saab tutvu-
da digitaalse rannateega, mis 
viib rändaja mööda ligi 250 
km pikkust rannajoont Varb-
last Iklani põigetega Kihnu 
saarele ja sisemaale, kus on 
märgid Läänemere endisest 
rannajoonest. 

Selleks, et ühise piirkonna 
olulist infot paremini külas-
tajate ja turistideni viia, on 
soetatud projekti Romantili-
ne Rannatee 7 raames Pärnu 
Lahe Partnerluskogu kahek-
sasse valda 12 puuteekraa-
niga infokioskit, millest üks 
on paigaldatud avalikuks 
kasutamiseks Rannapoodi 
Lindile. Infokioskis kuva-

takse koduleheküljel www.
rannatee.ee olevat infot. In-
fokioski andmebaasiks on 
www.rannatee.ee olev info, 
mille uuendamine toimub 
jooksvalt. 

Romantiline Rannatee 
on kaubamärk, mis ühendab 
endas teid ja radu, kultuuri-, 
ajaloo- ning loodusväärtusi, 
mis jäävad Pärnumaa kümne 
(Audru, Tõstamaa, Varbla, 
Kihnu, Koonga, Lavassaare, 
Sauga, Tahkuranna, Saarde, 
Häädemeeste) valla piirides-
se. Loodud ühine kaubamärk 
Romantiline Rannatee annab 
piirkonnas tegutsevale koos-
töövõrgustikule head võima-
lused kohaliku ressursi sh 
looduse ja kultuuripärandi 
kasutamiseks ja tutvustami-
seks ning piirkonnale loodud 
identiteedi kujundamiseks ja 
hoidmiseks. (KH)

Elering AS toetab Audru valla 
koolilapsi

Oma suvepäevadel on Ele-
ring AS-il kena tava toetada 
heategevusoksjonil kogutud 
summaga selle valla elu-olu, 
kus suvepäevi peetakse. Sel 
aastal toimusid suurfirma 
suvepäevad Audru valla Oja-
ko turismitalus. Audru valla 
pereabikomisjoni ettepane-
kul otsustati kogutud sum-
maga toetada paljulapselisi 
peresid koolitarvete soetami-
sel. Komisjoni ettepanekul 
on kokkutoetatud umbkaudu 
14 Audru valla peret. Heate-
gevusoksjoneid on Elering 
korraldanud juba 3 aastat. 
Kõigil Eleringi töötajatel on 
oksjonilevõimalikesitada 
erinevaid esemeid. Esitajad 
võivad olla nii üksikisikud 
kui ka grupid (nt osakon-
nad, sõpruskonnad jne). Su-
vepäevade õhtuprogrammis 
viib õhtujuht läbi humoorika 
oksjoni, mille käigus inime-
sed võistu pakkudes esemeid 
soetavad. Toetussumma 
kogunebki oksjonil ostetud 
esemete müügist. 

Aastate jooksul on oksjo-
nile toodud ja müüdud väga 
erinevaid asju, näiteks ise-

tehtud maalid, küpsetised, 
piknikukorvid, pääse ühe 
osakonna rattamatkale, ki-
tarr, arvutiekraanid, tuulelo-
hed ning isegi üks õnneliku 
õhuga täidetud õhupall. Sel 
aastal olid aga tõelised hi-
tid elektriturgude osakonna 
poolt välja pakutud vautše-
rid, mille soetajatel oli järg-
neva aasta jooksul (vastavalt 
neile sobival ajal) võimalik 
tellida isetehtud jäätist, torti, 
pirukaid, kooke jne. 

Eleringi töötajatele on 
pakkunud elevust nii oks-
joniks valmistumine kui ka 
sellel osalemine ning see on 
viimastel suvepäevadel ol-
nud üks meeldejäävamaid 
sündmusi. Inimeste jaoks on 
oluline oksjoni heategevuslik  
eesmärk ja tulemus. Varase-
matel aastatel on Elering AS 
oksjonil teenitud summaga 
toetanud Naissaare sadama 
valgustuse renoveerimist, 
samuti orvuks jäänud lapsi.

Elering loodab, et nende-
poolne toetus muudab mit-
metel Audru valla lastel ja 
lapsevanematelkooliaasta al-
guse rõõmsamaks. (KH)

Väike politseipoolne meelde-
tuletus marja- ja seenelistele

•	 Võta kaasa laetud mobiiltelefon. Isegi kui levi ei ole, saab 
politsei erivahendite abil  sisselülitatud telefoni ligikaudse 
asukoha välja selgitada.

•	 Külasta omale juba teada ja tuntud marja- ja seenekohti.
•	 Teata lähedastele, kuhu ja kui kauaks lähed. Kui ei ole lä-

hedasi, siis informeeri naabrit  ja ütle, et kui tagasi oled, 
siis annad talle teada.

•	 Kui pead igapäevaselt tarvitama ravimeid, võta ka need 
kaasa.

•	 Pane selga sobiv riietus, millega võid eksimise korral ka 
öö üle elada. Eelista rõivaid, mida on maastikul kergem 
märgata, näiteks heledaid või erksavärvilisi.

•	 Pane taskusse pähkleid või muud sellist maiust, mis annab 
energiat.

•	 Võta kaasa veepudel, veekindlalt pakitud tikud, tasku-
lamp, vile (on kuulda kaugemale kui hüüded).

•	 Kui oled tõesti eksinud, helistada numbril 110 või 112 ja 
teatada oma ligikaudsest asukohast.

•	 Mida paremini end metsa minnes ette valmistatakse, seda 
kindlam on, et häda korral sind ka üles leitakse.

•	 Võimalusel ärge minge metsa üksinda.
Palju seeni ja marju kõigile!

Harli Hansen
vanemkomissar

Kaua kehtib sinu isikut  
tõendav dokument?

Kuna paljudel inimestel 
lõppevad isikutunnis-
tuste ja passide kehti-
vusajad sel või järgmi-
sel aastal, pikendasid 
Lääne prefektuuri ko-
dakondsus- ja migrat-
sioonibüroo teenindused 
elanikkonna paremaks 
teenindamiseks lahtiole-
ku aegu.  

Kuna töötaval inime-
sel võib olla keeruline 
argipäeval dokumentide 
taotlemiseks aega leida, 
avame oma teenindused 
kuni selle aasta lõpuni ka 
iga kuu teisel laupäeval 
(08.09, 13.10, 10.11, 08.12) 
kell 10–14. Kui argipäevi-
ti on teenindused tavapä-
raselt olnud avatud kella 
9–17ni, siis suvekuudest 
alates on esmaspäeviti ja 
kolmapäeviti Pärnu tee-
nidus avatud tunni võrra 
kauem ehk kella 18ni.

Dokumendivahetusega 
ei pea ootama dokumendi 
kehtivuse lõpuni, vaheta-
ma võib tulla ka varem.

Kõikides teenindustes 
on kohapeal võimalik 
kasutada fotoboksi ning 
seal foto tegemine on 

kliendile tasuta. Sobib 
ka fotograafi juures teh-
tud foto, kuid foto peab 
olema nõuetele vastav ja 
tehtud taotluse esitami-
sele eelneva 6 kuu jook-
sul.

Taotlemiseks võtke 
kaasa isikut tõendav do-
kument. Võimalusel soo-
vitame tasuda riigilõiv 
eelnevalt internetipangas 
või postipangas. Teenin-
dustes saab riigilõivu ta-
suda deebetkaardiga või 
sularahas.

Tuletame ka kõigile do-
kumenditaotlejatele meel-
de – ärge unustage oma 
dokumendile järele tulla!

Isikut tõendavate do-
kumentide seaduse koha-
selt peab igal 15-aastasel 
ja vanemal Eestis elaval 
Eesti kodanikul olema isi-
kutunnistus (ID-kaart). 

Põhjalikum info PPA 
infotelefonil 612 300 või 
koduleheküljel www.po-
litsei.ee.

Ive Luur
Lääne prefektuuri koda-

kondsus- ja migratsiooni-
büroo juhataja
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Vallavalitsuse istungitel

VALLAVANEMA VEERG
Töötusest ja toetustest 

Üks mahukamaid tegevusvaldkondi vallaelu korraldamisel on 
kahtlemata sotsiaalhoolekanne. Juba vanast ajast on teada üldine 
põhimõte, et iga vald peab oma abivajajate eest hea seisma, kas 
siis riiklike vahendite abil või vastavalt oma valla võimalustele. 

Kõikide toetuste ja teenuste osutamise aluseks on toetuse või 
teenuse taotleja avaldus ja riigi seadused ning vallavolikogu või 
vallavalitsuse õigusaktid. Arusaadavalt on vallavalitsuse sot-
siaaltöötajad kohustatud taotluste menetlemisel järgima nõudeid, 
mis on kehtestatud õigusaktides. Juhul, kui ilmneb, et taotleja on 
pahatahtlikult esitanud ebaõiged andmed, ei ole harvad ka juhu-
sed, kui taotleja saab oma abitaotlusele eitava vastuse. 

Arusaadavalt taotlevad raskustesse sattunud pered abi eelkõi-
ge sel juhul, kui neil puudub hetkel sissetulek, ehk – neil ei ole 
tööd. Märkimisväärne on just lastega perede taotluste osakaal 
toetuse saamiseks.

Lisaks toimetulekutoetusele on lastega peredel võimalik taot-
leda toetust alla 18-aastase lapse prilliklaaside maksumuse kom-
penseerimiseks, mida hüvitatakse valla poolt kuni 70% ulatuses 
üks kord aastas. Lisaks on võimalik taotleda toidurahatoetust 
lasteaias, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiva kuni 
19-aastase õpilase toidukulu osaliseks või täielikuks hüvitami-
seks, aga ka lastelaagritoetust jms. 

Kui 2009. aasta jaanuari lõpul oli vallas töötute arv 47, siis 31. 
märtsil 2010. aastal saavutas see senise registreeritud maksimu-
mi – 373. Edaspidi on töötute arv vähehaaval vähenenud. 

Viimasel ajal on vähenenud ka toimetulekutoetust saanud 
üksikisikute ja perede arv. Kui 2011. aasta kaheksa kuuga (jaa-
nuarist augustini) maksti toimetulekutoetust 908 perele (kesk-
miselt kuus 113), siis selle aasta sama ajaga oli toetuse saajaid 
531 üksikisikut või peret (keskmiselt kuus 66). Käesoleval aastal 
on keskmiselt kuus välja makstud toimetulekutoetust summas 
5173 eurot.

Palju elevust on vallas tekitanud Euroopa Liidu toiduabi ja-
gamine. Nagu mitmel viimasel aastal, on ka sellel aastal Audru 
vald vahendanud Euroopa Liidu toiduabi. Euroopa Liidu toi-
duainete jagamise meetme peamiseks eesmärgiks on abistada 
Euroopa Liidus puudust kannatavaid isikuid. Abisaajate mää-
ramise aluseks on perekonnaliikmete sissetulek ning toiduained 
jagatakse abisaajale tasuta. Euroopa Komisjon määrab iga liik-
mesriigi jaoks kogused ja summad, mida saab kasutada toiduabi 
programmis.

Toiduabi jaotamist korraldab üle Eesti hanke korras leitud 
mittetulunduslik organisatsioon, kelleks praegu on Eesti Punase 
Rist. Abi jaotamist korraldatakse koostöös kohalike omavalit-
suste sotsiaaltöötajatega. Toiduabi on Audru vallas jagatud las-
tega peredele, puuetega inimestele, üksi elavatele vanuritele ja 
töötutele. Sellel aastal eraldati Audru vallale jagamiseks 56 tonni 
toiduabi, millest oli jahu – 19,6, makarone – 12,2 ja neljavilja-
helbeid 24,2 tonni. Rapsiõli jaotati 12 tuhat liitrit. Valla poolelt 
loodame, et toiduabi on jõudnud iga abivajajani ja kui juhuslikult 
on abist ilmajäänuid, tuleks viivitamatult ühendust võtta valla 
sotsiaaltöötajatega.

Siim Suursild
Vallavanem

Vallavolikogu istungitel
Vallavolikogu istungil 
06.09.2012

Istungilt puudus volikogu 
liige Eino Ojandu.

1. Võeti vastu Lemmetsa 
küla Kõrvitsa elamuala detail-
planeering. 

2. Võeti vastu Audru valla 
2012. aasta lisaeelarve.

3. Kinnitati muudatused 
valla 2012. aasta eelarves.

4. Kehtestati Lemmetsa 
küla Laane kinnistu osaline 
detailplaneering. 

5. Aasta õpetaja nimetus 
omistati Lindi Lasteaed-Alg-
kooli pikapäevarühma õpetaja 
Ene Sädè le ja Audru Lasteaia 
muusikaõpetaja Evi Vaher̀ ile. 

Preemiat maksti Aasta Õpeta-
jatele à 357,41 eurot, sealhul-
gas brutotasu 265,93 eurot.

6. Otsustati algatada Tuule-
energeetika teemaplaneering 
Pärnu maakonnaplaneeringu 
tuuleenergeetika teemapla-
neeringu arendusalal nr P12.

7. Tunnistati peremehetuks 
Lindi külas asuv kaalumaja ja 
Kõima külas Kaare tee 5 asu-
vad kuurid.

8. Otsustati seada enam-
pakkumiseta hoonestusõigus 
MTÜ Lemmetsa Külaselts ka-
suks Lemmetsa külas asuvale 
Sanga rahvamaja kinnistule.

9. Otsustati suunata esita-
tud määruse eelnõu ” Audru 

Vallavolikogu määruse 13. 
oktoober 2011 nr 25 „Otsus-
tusõiguse delegeerimine“ 
kehtetuks tunnistamine” ot-
sustamiseks järgmisele valla-
volikogu istungile.

10. Kehtestati koolilõuna 
toetuse kasutamise tingimu-
sed ja kord.

11. Kinnitati Jõõpre Va-
nurite Kodu hooldusteenuse, 
eluaseme- ja kommunaalkulu-
de maksumus ühes kalendri-
kuus ühe elaniku kohta alates 
01.01.2013 järgmiselt:

1) Eesti Rahvastikuregistri 
andmetel Audru vallas elava-
tele vanurite kodu elanikele 
540 eurot; 

2) Eesti Rahvastikuregist-
ri andmetel väljaspool Audru 
valda elavatele vanurite kodu 
elanikele 648 eurot.

12. Osaliselt tunnistati 
kehtetuks Audru Vallavoliko-
gu 06.04.2006 määrus nr 19 
„Audru Vallavalitsuse teenis-
tujate ja hallatavate asutuste 
koosseisude struktuur“.

13. Otsustati anda vallava-
litsusele nõusolek kohtu kau-
du rahalise nõude esitamiseks 
Facio Ehituse OÜ ja Elinord 
Ehitus OÜ vastu tulenevalt 
Jõõpre Lasteaia ehituslepingu 
mittetäitmisest.

01. augustil 
1. Kasutusluba väljasta-

ti Ühinenud Rannarahvas 
MTÜ`le Saulepa külas Me-
remäe kinnistul Rannarahva 
Koostöökoja välisrajatiste ehi-
tamisele.

2. Kirjalik nõusolek anti 
Kabriste külas Kooli kinnistul 
puurkaevu rajamiseks.

3. Ehitusluba väljastati 
Aroonia tn 37 elamu laienda-
miseks.

4. Projekteerimise lähte-
tingimused väljastati Marksa 
külas Purje ühistu 8 aiamaja 
rekonstrueerimiseks elamuks 
ja Liu külas Angerja alajaama 
kliendiprobleemi lahendami-
seks.

5. Nõustuti Liu külas asu-
va Mäesauna katastriüksuse 
jagamisega Mäesauna, Mäe-
keldri ja Kingu katastriüksus-
teks, elamumaa 100 %.

6. Kinnitati hajaasustuse 
veeprogrammist rahastatavate 
taotlejate nimekiri.

7. Otsustati korraldada val-
lahange „Audru valla koolide 
5. klassidele sülearvutite ost-
mine“ korraldamine.

8. Kinnitati Audru Kesk-
kooli, Jõõpre Kooli, Aruvälja 
Lasteaed-Algkooli ja Lindi 
Lasteaed-Algkooli töötajate 
koosseisud.

9. Garanteeriti Audru ki-
rikule pühakodade program-
mist raha eraldamisel katuse 
remondiks vallapoolne kaas-
finantseerimine 700 euro ula-
tuses.

10. Otsustati anda volitus 
East Heating Office OÜ`le 
teisaldama Valgerannas ja va-
jadusel kogu valla territooriu-
mil valesti pargitud sõidukeid.

11. Anti nõusolek eestkos-
tetavate viibimiseks väljas-
pool Eesti Vabariiki.

09. augustil
1. Kasutusluba väljastati 

Tiigi tn 38 asuvale elamule.
2. Ehitusluba väljastati 

Merilux Ehitus OÜ`le Malda 
külas Kaha kinnistul toot-
mishoone püstitamiseks, Val-
geranna külas Liini tee 13 
garaaži	 püstitamiseks	 ja	 TA-
TOLI AS`ile Lemmetsa külas 
Tööstuspargi tee 2 töökoja 
püstitamiseks.

3. Projekteerimise lähte-
tingimused väljastati Jõõpre 
külas Mütsi kinnistul külalis-
maja ehitamiseks ja Papsaare 
külas Pääsu tee 8 maakütte 
rajamiseks.

4. Seoses lapse kaheaasta-
seks saamisega maksti sünni-
toetust 6-le lapsevanemale à 
64 eurot ja lapse üheaastaseks 
saamisega 4-le vanemale à 
128 eurot.

5. Lemmetsa külas asuv 
Raketibaasi maaüksus otsus-
tati anda otsustuskorras 5 aas-
taks tasuta MTÜ Lemmetsa 
Külaseltsile kasutusse, ees-
märgiks paintballi mänguväl-
jaku rajamine.

6. Edukamaks pakkujaks 
vallahankel „Audru valla tee-
de remont“ tunnistati Nurme 
Teeedeehitus OÜ pakkumus 
maksumusega 19672,80 eurot 
(hind sisaldab käibemaksu).

16. augustil
1. Ehitusluba väljastati 

Papsaare külas Pääsu tee 8 
kinnistul maakütte kollektori 
paigaldamiseks.

2. Avatud pakkumusme-
netlusega vallahanke „Audru 
valla koolide 5. klassidele süle-
arvutite ostmine“ edukamaks 
pakkujaks tunnistati Kreede 
Pluss OÜ pakkumus maksu-
musega 17320 eurot (hind si-
saldab käibemaksu). 

3. Riigihanke „ Jõõpre las-
teaia hoone ehitamine, õueala 
haljastamine ning hoonevälis-
te rajatiste ehitamine“ eduka-
maks pakkujaks tunnistati AS 

Gustaf pakkumus maksumu-
sega 628053 eurot (hind sisal-
dab käibemaksu).

22. augustil
1. Nõustuti Lindi külas 

asuva Kalda katastriüksuse 
jagamisega Kalda katastriük-
sus, elamumaa 100 % ja Kal-
dapõllu katastriüksus, maatu-
lundusmaa 100 %.

2. Nõustuti Põhara külas 
asuva Ülemaantee katastriük-
suse jagamisega Ülemaantee 
ja Kaasiku katastriüksusteks, 
maatulundusmaa 100 %.

3. Kinnitati Malda külas 
Joosepa, Lellemetsa ja Audru 
Vesiveski vahele jääva ca 1,1 
ha suuruse kiilukujulise maa-
riba kui kinnisasja liitmiseks 
sobiva maa erastajaks OÜ 
Taimgrupp.

4. Anti nõusolek eestkoste-
tava vara kasutamiseks.

5. Algatati Valgeranna kü-
las Männimetsa kinnistu de-
tailplaneering.

6. Kinnitati Papsaare küla 
Nurme tee 13a kinnistu de-
tailplaneeringu muudetud ja 
pikendatud lähteülesanne.

29. augustil
1. Ehitusload väljastati 

Mütsi kinnistul elamu ümber-
ehitamiseks külalistemajaks, 
Audru Keskus OÜ`le Papsaa-
re külas Salme kaubandus-
keskuse kinnistul Audru kau-
banduskeskuse ehitamiseks, 
Elektrilevi OÜ`le Liu küla 
Angerja alajaama rekonst-
rueerimiseks ja Soomra külas 
Kitsemäe karjääri liitumis-
ühenduse rajamiseks.

2. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahen-
dite ülejäägist raske ja sügava 
puudega laste ja nende perede 
toetuseks maksti 2-le taotleja-
le kogusummas 237,23 eurot.

3. Kahele edukale õpilasele 
anti kingitusena Port Arturi 

kinkekaart kogusummas 17 
eurot.

4. Vanurile määrati hool-
daja igapäevaeluga toimetu-
lekuks.

5. Algatati Lindi küla 
Käspre II ja Vahtraõie kinnis-
tute detailplaneering ning ot-
sustati jätta algatamata kesk-
konnamõju ja Natura 2000 
hindamine.

6. Algatati Papsaare küla 
Lehtmetsa kinnistu osaline 
detailplaneering, otsustati jät-
ta algatamata planeeringuala 
keskkonnamõju strateegiline 
hindamine.

7. Augustikuu toimetu-
lekutoetus määrati summas 
4670,22 eurot, sealhulgas 
toimetulekuülejäägi arvelt 
1411,60 eurot.

8. OÜ SW Energia poolt 
Audru Keskkooli katlamajast 
müüdava soojusenergia hin-
naks kehtestati 1,4036 eurot/
m2 (hind sisaldab käibemak-
su).

9. Maa-ametile anti voli-
tus teostada aadressiandmete 
süsteemi infosüsteemis muu-
datusi.

10. Reservfondist eralda-
ti 5 000 eurot vallavalitsuse 
esinduskuludeks (külalised 
vallapäevadel).

11. Täiendati Audru Valla-
valitsuse 14.04.2011 määrust 
nr 6 „ Koolieelsesse lasteasu-
tusse vastuvõtmise ja sealt 
väljaarvamise kord“.

12. Ametist vabastati Lindi 
Lasteaed-Algkooli direktor 
Kaire Narva ja Audru Huvi-
alakeskuse direktor Kersti 
Põllu ning ametisse kinnitati 
Jõõpre Kooli direktor Mati 
Sutt ja Lindi Lasteaed-Alg-
kooli direktori kt Ulla Orgu-
saar.

13. Otsustati määruste ja 
otsuste eelnõude esitamine 
volikogu istungile. 

Audru Vallavalitsus teatab
* algatati Audru Vallavalit-

suse 22.08.2012 korraldusega 
nr 280 Valgeranna külas Män-
nimetsa kinnistu (katastriük-
suse tunnus 15904:003:0226) 
detailplaneering. Detailpla-
neeringu eesmärk on anda 
0,77 ha suurusel maa-alal ehi-
tusõigus ühele ühepereelamu-
le. Planeeringu eesmärk on 
kooskõlas Audru valla üldpla-
neeringuga. 

* algatati Audru Valla-
valitsuse 29.08.2012 kor-
raldusega nr 286 Lindi kü-
las Käspre II ja Vahtraõie 
kinnistute (katastriüksuste 
tunnused 15905:004:0738, 
15905:004:0839) detailpla-
neering ning jäeti algatama-

ta keskkonnamõju ja Natura 
2000 hindamine. Detailpla-
neeringu eesmärk on anda 
9,84 ha suurusel maa-alal 
ehitusõigus ühepereelamute-
le. Planeeringu eesmärk on 
kooskõlas Audru valla üldpla-
neeringuga. 

* algatati Audru Vallavalit-
suse 29.08.2012 korraldusega 
nr 287 Papsaare külas Leht-
metsa kinnistu (katastriük-
suse tunnus 15904:003:0784) 
osaline detailplaneering ning 
jäeti algatamata keskkonna-
mõju hindamine. Detailpla-
neeringu eesmärk on anda 
5,95 ha suurusel maa-alal ehi-
tusõigus ühepereelamutele ja 
väikesadamale. Planeeringu 

eesmärk on kooskõlas Audru 
valla üldplaneeringuga. 

* kehtestati Audru Valla-
volikogu 06.09.2012 otsusega 
nr 33 Lemmetsa külas Laane 
kinnistu (katastriüksuse tun-
nus 15904:003:0857) osaline 
detailplaneering. Detailpla-
neeringuga on kavandatud 
maatulundusmaast ühe krun-
di eraldamine elamumaaks 
ühepereelamu ehitamiseks. 
Planeering on kooskõlas Aud-
ru valla üldplaneeringuga.

* algatati Audru Vallavoli-
kogu 06.09.2012 otsusega nr 
34 tuuleenergeetika teemapla-
neeringja teemaplaneeringu 
keskkonnamõju strateegiline 
hindamine Pärnu maakonna 

planeeringutuuleenergeetika 
teemaplaneeringu arendus-
alal nr P12. Teemaplaneerin-
gu algataja on Audru Valla-
volikogu (Pärnaallee 7 Audru 
alevik 88301 Pärnu maakond, 
tel 447 2783) ja kehtestaja on 
Audru Vallavolikogu (Pärna 
allee 7 Audru alevik 88301 
Pärnu maakond, tel 447 2783), 
teemaplaneeringu koostamise 
korraldaja on Audru Vallava-
litsus (Pärna allee 7 Audru 
alevik 88301 Pärnu maakond, 
tel 447 2783). 

* Otsustega on võimalik 
tutvuda tööpäevadel Audru 
Vallavalitsuse kantseleis ja 
Audru valla veebilehel www.
audru.ee. 

Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-
Sindi 330/110 kV elektriliini L503 trassi asukoha määramiseks“ 
lähteseisukohtade tutvustamine

Teemaplaneeringu koostamise Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV 
elektriliini trassi asukoha määramiseks Pärnumaa osas algatas maa-
vanem 31.10.2011. Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva Harku-Li-
hula-Sindi 110 kV õhuliini trassi viimine vastavusse 330/110 kV pin-
geklassiga õhuliini trassi nõuetele Pärnu maakonnas Lääne maakonna 
piirist kuni Sindi alajaamani.

Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliin kavandatakse kaheahelalise 
õhuliinina, kus samade mastide otsa paigaldatakse nii 330kV kui ka 110 
kV ahelad. Planeeritava elektriliini trass kulgeb läbi Koonga, Audru ja 
Sauga valdade. Planeeringu alaks on 330/110 kV õhuliini toimimiseks 
ja alajaamadega ühendamiseks vajalik maa-ala eelnimetatud valdades. 
Lõikudes, kus planeeritav õhuliin järgib olemasolevat 110 kV elektrilii-
ni trassi, määratakse perspektiivse suurenenud elektriliini kaitsevööndi 
ulatus. Lõikudes, kus elektriliin kavandatakse uude asukohta või kus 
on vajalik elektriliini trassi õgvendamine, valitakse elektriliini trassi 
koridori asukoht variantide võrdluse teel. 

Teemaplaneeringu koostamise korraldaja ning kehtestaja on Pärnu 
Maavalitsus. Strateegilise planeerimisdokumendi (teemaplaneeringu) 
koostaja on Ramboll Eesti AS. Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
ekspert on Maves AS. Planeering koostatakse koostöös Elering AS-ga, 
trassikoridori jäävate kohalike omavalitsustega, trassikoridori jäävate 
maaomanikega, tehnovõrkude haldajatega ning teiste asutuste, seltside 
ja organisatsioonidega.

Teemaplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamine Pärnu 
maalkonnas toimub: 

02.10.2012 algusega kell 14.00 Audru vallamajas (Pärna allee 7, 
Audru alevikus)

02.10.2012 algusega kell 16.30 Sauga vallamajas (Selja tee 1a, Sauga 
alevikus)

03.10.2012 algusega kell 14.00 Lõpe klubis (Lõpe külas, Koonga 
vallas)

Teemaplaneeringu lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda Pärnu 
Maavalitsuse kodulehel: http://parnu.maavalitsus.ee. Lähteseisukohta-
de kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi teemaplanee-
ringu koostamise korraldajale Pärnu Maavalitsusele aadressil: Akadee-
mia tn 2, 80088 Pärnu, e-mail: mv@mv.parnu.ee.

Täiendavat infot planeeringu lähteseisukohtade tutvustamise kohta 
on võimalik saada Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, kontak-
tisik Tiiu Pärn, tel 4479761, e-post tiiu.parn@mv.parnu.eeja Ramboll 
Eesti AS-st, kontaktisik Mildred Liinat, tel 504 4230, e-post Mildred.
Liinat@ramboll.ee. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspert 
Karl Kupits, tel 5093437, e-post karl@maves.ee.

Kontaktisik Audru vallas on Merle Mõttus, tel 4472787, e-post 
merle.m@audru.ee. Teemaplaneeringu info ka Audru valla veebilehel 
www.audru.ee.

Teemaplaneeringu lähteseisukohtade 
tutvustamine Pärnu maalkonnas
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Majatäis lapsi uue tiiva all
Lp Ulla Orgusaar! Õnnit-
lused ja edusoovid vallalehe 
tegijate poolt! Loodame, et 
koostöö kooli ja lehe vahel 
kujuneb tihedaks ja loomin-
guliseks. Algatuseks heida-
me pilgu Sinu tegemistele 
enne Lindi kooli direktori 
KTks saamist. Kuidas oled 
Audruga seotud?

Tänan! Kindlasti hoiame 
valla lehte oma tegemiste-
ga kursis. Meie majas on nii 
palju loomingulisi inimesi, et 
koguaeg toimub midagi põ-
nevat, mis väärib ka teistele 
edasi tutvustamist. 

Olen kogu oma elu ela-
nud Audru vallas, sellest 38 
Rebasefarmis ja viimased 7 
aastat Lindil. Olen käinud 
Audru lasteaias ja lõpetanud 
Audru keskkooli. Teismeli-
seiga möödus mul suuresti 
Pärnu Sõudeklubis. Siinko-
hal võin väita, et see oli koht, 
kus ühest noorest kasvatati 
iseseisvalt mõtlev ja vastutav 
inimene, kes mõistab mees-
kondliku töö olulisust. Üksi 
ei suuda kunagi tippu tõusta, 
selleks on vaja tugevat mees-
konda ja ise väga hea mees-
konnaliige olla.

Peale keskkooli lõpetamist 
sündisid aastase vahega esi-
mesed lapsed Ardo ja Maiu. 
Möödus 16 aastat ja siis sün-
dis veel kaks last: Karl ja Kaa-
ri. Neli last – seda kutsutakse 
juba paljulapseliseks pereks, 
kuid nii ei ole ma seda ise ku-

nagi tundnud. Pigem on meie 
pere väiksematel kaks ema ja 
kaks isa. Pean ütlema, et see 
on üks imepärane kooslus! 

Kuidas sattusid Lindile 
ja Lindi kooli?

Lindile tõi mind elu ise. 
Väikeses korteris elamisest 
sai küllalt ning otsustasime 
kolida maale. Ostsime Lindi 
külla maja, mis vajas põhja-
likku renoveerimist. Töö oli 
raske, kuid põnev ja innustav. 
Usun, et kui kuulad oma sü-
dame häält, siis on lõpptule-
mus nauditav. Pealtnäha ju-
husteks olnud võimalused on 
olnud minu elu nauditavateks 
pöördepunktideks.

Peatselt avanes võimalus 
kandideerida Lindi lasteae-
da õpetajaabiks. Kaks kuud 
töötasin õpetajaabina ning 
edasi juba lasteaiaõpetajana. 
Tundsin, et kui midagi teha, 
siis teadlikult ja hästi ning 
asusin õppima Tallinna Peda-
googilisse Seminari alushari-
duse pedagoogiks kõrvaleri-
alaga sobitusrühma õpetaja. 
Aasta tagasi lõpetasin kooli 
cum laude. Kuigi mu soov 
oli jätkata magistriõpinguid, 
otsustasin siiski teha väikese 
pausi, et jõuda selgemale aru-
saamisele, kuhu oma fookust 
suunata. Elu tõi ette võimalu-
se proovida kätt koolijuhina 
ning otsustasin väljakutse 
vastu võtta. Selleks aga, et 
oma pädevusi koolijuhi kohal 
paremini teada ja kohustusi 

täita, jätkan oma õpinguid 
Tallinnas Ülikoolis.

Direktori KTks määra-
misel on Sul kindlasti oma 
nägemus ja visioon kooli 
arengust ja tulevikusuun-
dadest.

Kool on eelmise direkto-
ri juhtimise ajal väga hästi 
arenenud. Sellest on saanud 
koht, kuhu lapsed ja vanemad 
tulevad rõõmuga. Tulevikus 
näen, et Lindi Lasteaed-Alg-
kool oleks kuueklassiline. 
Selleks peaks koolile lisandu-
ma juurdeehitusega kolmas 
korrus. Rahvamaja jätkab 
oma toimimist mitmekülg-
sete huviringidega. Kuna 
meil on suurepärane võimla, 
siis on igati teretulnud uute 
spordisuundade lisandumine. 
Minu üks lähimaid unistusi 
on saada koolile grossingu 
varustus. Kindlasti jätkab 

meie majas meie oma küla-
raamatukogu – see on väga 
suur asi kui lapsed harjuvad 
maast madalast raamatutega 
sinasõprust pidama. 

Kuidas on Sinu meelest 
väikeses maakoolis võima-
lik õppetööd huvitavamaks-
ja atraktiivsemaks muuta? 
Kuidas tekitada lastes suu-
remat õpihimu ning taht-
mist rõõmuga kooli tulla?

Väikeses maakoolis on 
kindlasti oma tegevuse suun-
di kergem muuta kui suurtes 
linnakoolides. Näen, et meie 
üks olulisemaid võlusid on 
just individuaalsus. Meie 
klassides on lapsi just para-
jasti nii palju, et õpetaja jõuab 
igaüheni ning tal on ka reaal-
selt aega, et oma tähelepanu 
suunata just konkreetsele 
lapsele ning tema huvidele. 
Erinevatest uuringutestki sel-
gub, et mida rohkem õpilase 
oma huvisid ainetundides 
kaasatakse, seda paremad on 
tema õpitulemused. Tean, et 
õpetajale ei ole selliste indivi-
duaalsete suundadega ülesan-
nete leidmine kerge, kuid pin-
gutused kannavad magusaid 
vilju laste säravate silmade 
näol. Ning just see ongi see, 
miks laps tahab kooli tulla – 
ta teab, et ta saab hakkama ja 
tal on huvitav.

Lisaks klassitundidele on 
maakooli võlu ka selle intiim-
ne õhkkond ning väga tugev 
kogukonnatunnetus. Läbi 

selle tunneb laps end koolis 
turvalisemalt ja mugavamalt 
ning ta teab, et alati keegi hu-
vitub ja hoolib temast. Ka see 
on see, mis hoiab nii lapsi kui 
ka lapsevanemaid väikeste 
koolide juures. 

Kas Lindi kool jätkab ka 
sel aastal merebioloogia õp-
pesuunda või on Sul varuks 
hoopis mõni muu plaan?

Kindlasti tahan, et mere-
bioloogia jätkuks. Algus on 
tehtud ja nüüd tuleb edasi 
liikuda. Õpilased on saanud 
vanemaks ja nende teadmised 
vajavad süvitsi minemist.

Uutest plaanidest rääkides 
on aga minu unistus taasta-
da Lindi kooli rahvatantsu-
kultuur. Koolis ja lasteaias 
võiks olla folklooriring. Meie 
esivanematelt on pärandiks 
antud palju rahvalikke män-
ge, laule ja tantse, millede 
taaselustamine kirgastaks 
kindlasti ka laste igapäevaelu 
ja suurendaks kodumaa täht-
sust. Kõik see, mida inimene 
on tunnetanud läbi oma keha 
lapsepõlves, on olulisemaiks 
väärtuseks täiskasvanuelus. 
Lapsepõlvel on ääretult suur 
tähtsus tuleviku kujunemisel 
ning ma soovin, et selles tu-
levikus oleks oma märk meie 
haruldasest rahvakultuurist.

Läheme nüüd alguse 
juurde tagasi. Sul on 4 last. 
Nii, et tunned läbi ja lõhki 
lapsevanema vaeva, vas-
tutust ja võlusid. Millega 

Sina oma akusid laed ja va-
bal ajal tegeled, et rõõmsat 
meelt kauemaks jaguks?

Tõsi, laste kasvatamine 
nõuab oma ohverdusi, kuid 
siiski on see puhas rõõm! 
Naljatlemisi mõtlen – näe, 
enda omadest jäi veel vähe-
seks, et suure majatäie oma 
tiiva alla võtab. 

Tõsisemalt öeldes on ikka 
suur vastutus ühest pisikesest 
saamatust inimesehakatisest 
täisväärtuslik kodanik kas-
vatada. Eks iga lapsevanem 
teab, et tuleb ette igasuguseid 
päevi ja ka öid. Minu esime-
ne reegel on see, et selleks, 
et oleks, mida teistele anda, 
peab midagi ka endal olemas 
olema. Aja maha võtmine 
ning akude laadimine on iga 
inimese kohustus! Kepikõnd, 
sõudmine, võrkpall, talvel 
suusatamine ja uisutamine 
hoiavad mind füüsiliselt heas 
vormis. Kangastelgedel ku-
dumine, aias kõpitsemine, 
looduses jalutamine ja meie 
sellel suvel jõudsalt suurene-
nud koduloomaperega tege-
lemine kosutavad hinge. Lu-
gemine ja koolitused hoiavad 
vaimu erksa ning kindlasti 
hoiab meele rõõmsarahva-
tants mõnusas seltskonnas. Ei 
tohi üksi koju istuma jääda, 
ega siin muud saladust olegi. 

Täname intervjuu eest ja 
vahvat kooliaastat!

Maris Moorits

Külaline Lõuna-Aafrika Vabariigist
Pühapäeval, 9. septembril võõrustas Audru 
kogudus eksootilist külalist Lõuna-Aafrika 
Evangeelsest Luterlikust Kirikust. Plantina 
Enele Manne viibis Eestis seoses naisteo-
loogide konsultatsiooniga, kus oli osavõtjaid 
Eestist, Saksamaalt, Indiast, Lõuna-Aafrika 
Vabariigist ja Namiibiast. Nädalavahetusel 
külastasid delegaadid Eestimaa kogudusi. 
Plantina Enele Manne osales pühapäevasel 
jumalateenistusel, kus sai kuulda ka tsvana 
keeles lauldud armulauapalvet ja õnnistussõ-
nu. Pärast seda istuti Audru Muuseumis koh-
vilauas, kus külaline rääkis oma tööst ja elust 
Lõuna-Aafrikas. Plantina osutus väga heaks 
ja avatud suhtejaks.

Ole hea ja räägi pisut endast ja oma 
tööst!

Olen luterlik kirikuõpetaja ja pereema. 
Mul on kaks last, poeg ja tütar, minu abi-
kaasa on ka kirikuõpetaja. Meie juures elab 
ka üks minu õe lastest, seega võin öelda, et 
meie peres on kolm last. Elame Lõuna-Aaf-
rika Vabariigi Edelaprovintsis, kus on Rus-
tenburgi piiskopkond. Teenin kahte kogudust 
Swartruggens´is ja Silwerkranse ś, ühes on 
tuhat ja teises kolm tuhat liiget. Minu abikaa-
sal on teenida kolm kogudust. 

Kuidas näeb välja luterliku koguduse 
elu Lõuna-Aafrikas?

Jumalateenistused on igal pühapäeval ja 
siis on kirikud rahvast täis. Armulauda pü-
hitseme kord kuus ja suurtel pühadel, millele 
järgneb ka armulaua pühitsemine haigete ja 
vanurite kodudes. Kodudes armulaua pü-
hitsemine võtab tavaliselt mitu päeva aega. 
Praegu on käimas leerikoolid mõlemas kogu-
duses. Nädalavahetuseti on matused, ristimi-
sed ja laulatused. Kiriklikke laulatusi tuleb 
aasta jooksul minu kogudustes üle viieküm-
ne. 

Käisid kaemas ka eesti matust, millised 
on erinevused võrreldes matustega Aafri-
kas?

Väga palju on sarnast. Erinevus on ehk sel-
les, et meil paneb mulda ainult pastor ja ma-
tuselised mitte. Samuti on lähedased leinajad 
meie kultuuris enam eraldatud ega osale ma-
tusel nii aktiivselt kui teil. Urnimatuseid meil 
veel ei ole, aga selle üle on arutletud, sest va-
nad kalmistud kipuvad kitsaks jääma. 

Millised on suuremad sotsiaalsed välja-

kutsed ja probleemid teie kirikule?
Peamine on töötuse ja vaesuse probleem, 

palju on pagulasi vaesematest naaberriiki-
dest nagu Namiibia, Botswana, Zimbabwe 
ja Mosambiik. Aidsihaigete ja -surmade arv 
kasvab kiiresti nii noorte kui vanade hulgas.

Mida tahaksid öelda eestlastele?
Külaskäik Eestisse oli minu jaoks meeldiv 

kogemus, miljon tänu teile! Minu jaoks oli 
oluline näha, kuidas te hoiate oma traditsioo-
ne ja pärandit, soovin, et lõuna-aafriklased 
suudaksid teha sama. Mulle teeb muret aga 
vähene kirikuliste arv teie kirikutes ja teie 
usuline perspektiiv. 

Küsitles Tiina Janno

Kingitud hobuse haiged hambad
Eile tegin oma kodus sügis-
puhastust. Siludes käte vahel 
noorima tütre imearmsaid, 
aga kukekaks jäänud pükse, 
silmitsesin mõtlikult toanur-
ka kogunenud kraami. Roosa 
nukukäru tagant piilusid pu-
nasemummuline piimakann 
ja käbidega kohviserviis, nagu 
oodates, et annaksin neile 
uue elu. Mõte läks sõpradele-
tuttavatele, kes sageli minu 
poole pöörduvad, lootes leida 
asjadele, mida endal enam 
vaja pole, uus õnnelik oma-
nik: „Prügikasti ju ka ei raatsi 
visata, aga sa ju suhtled las-
tekodudega, neil on kindlasti 
kõigest puudu…“

Olen harjunud naabritele, 
kolleegidele ja niisama hea-
dele inimestele selle küsimu-
se peale vastama, et jah, ikka 
on ka neil vahel üht-teist vaja, 
täpsustades pisut vaiksemalt: 
„Aga tooge kindlasti asju, mis 
on puhtad ja terved!“ Olgu siis 
kevadine suurpuhastus või 
harras jõulumeeleolu, milles 
inimesed oma uutele jõuluva-
na toodud kingitustele ruumi 
teevad, istun mina tihtipeale 
kastide ja kottide otsas, mis 
paraku vajavad enne edasi 
saatmist eelsorteerimist. Ko-
gemus ütleb, et „kingitud ho-
buse suhu vaatamine“ on hä-
davajalik, sest pahatihti leidub 
annetuste hulgas ka valimatult 
edasi saadetud vana kola – ku-
lunud riideid, lääpatallatud ja-
lanõusid ja katkisi mänguasju. 

Arvan, et oma vana rämp-
su kaelast ära sokutamine 
näitab tõelist lugupidamatust 
abivajaja vastu. Kahjuks on 
mul oma tööst tuua omajagu 
näiteid, kus innukad abistajad 
on turva- ja asenduskodudes 
peatuvatele lastele saatnud 
asju, mille õige koht on prügi-
kastis. Jaanuaris kirjutas üks 

pereema, et neil on pööningul 
suusad, mida keegi pole juba 
aastakümneid kasutanud, et 
ta annaks need lastekodus-
se ära … Mäletan üht meest, 
kes tõi lastekodudele mitme 
suure prügikotiga riideid ning 
üle andes lisas kommentaa-
ri: „No siis nad näevad, et 
me	 selle	 žesti	 tegime!“	 Mul	
polnud enam võimalust kü-
sida,	 mis	 on	 selle	 žesti	 mõte	
täpsemalt, kui kottide sisuga 
tutvudes leidsin eest auklikke 
dressikaid, viledaks kantud 
sukkpükse, katkise lukuga 
jopesid, kulunud varrukatega 
kampsuneid, pleekinud pildi 
ja väljaveninud kaelusega T-
särke … Tõepoolest – kotis 
leidusid ka mõned täitsa tuti-
kad poiste pikad püksid, mis 
teinuks kandjale rõõmu küll 
90-ndate lõpus, ent tänases 
päevas sobiks vaid stiilipeol 
kandmiseks. Meenub ka kõne, 
kus üks ema rääkis, et oli oma 
lapsega tuba koristanud ja 
küsis, kas võib laste turvako-
dule mänguasju tuua. Võtsin 
need lahkelt vastu, aga enne 
üleandmist leidsin, et olin 
lastekodusse edasi andmiseks 
saanud kotitäie legoklotse ja 
detaile, millel nurgad katki ja 
seinad küljest. 

Kevadel lugesin lehest, 
et Kuressaare Rimi kauplus 
kogus kolmenädalase taaska-
sutuskampaaniaga seitse kon-
teineritäit kasutatud riideid 
lasterikastele peredele ning 
kaupluse juhataja oli õnnelik, 
et kogumine läks üle ootuste 
hästi: “Inimesed olid aktiiv-
sed, tulid ja tõid kraami suurte 
kottidega. Eks nad tegid oma 
kappides kevadist suurpuhas-
tust.” Paraku polnud suur-
pered kogutud kraamist eriti 
huvitatud, sest kolme esimese 
konteineri sorteerimise järel 

selgus, et kasutamiskõlblikke 
lasteriideid oli neis äärmiselt 
vähe. 

Miks kiputakse arvama, 
et kapinurgas tolmu koguvad 
asjad peavad tingimata mine-
ma teisele ringile neile, kes 
on ühiskonnas nõrgemal po-
sitsioonil? Kui asenduskodud 
ja suurperede emad võtaksid 
vastu kõik saadetised, millest 
tavakodudes lahti tahetakse 
saada, oleksid nende prügi-
veoarved nii suured, et mõni 
muu elutähtis teenus jääks 
perele tellimata. Olen kuul-
nud robustset ütlust „Mina 
saan s...t lahti, teine saab hea 
asja“ – aga miks peaksid tei-
sed meie prahist rõõmu tund-
ma või kuidas see abivajaja 
elukvaliteeti parandab? Mär-
kamine ja aitamine ei tohiks 
seisneda enda jaoks vana ja 
tarbetu asja ära andmises. 
Taaskasutuses peaks lähtuma 
sellest, et uuele ringile antakse 
asjad, mida võib ka oma heale 
sõbrale või kolleegile anda või 
ülemusele soovitada. Kui sü-
gispuhastust tehes on valida, 
kas panen päevi näinud asjad 
heategevusse või kolitaksosse, 
siis peaks valima viimase. 

Minu tütre imearmsad 
püksid leiavad tee perre, kus 
on aasta jagu noorem tüdruk 
kasvamas. Käbidega kohvi-
serviisile ja roosale nukukä-
rule uue elu otsimisega läheb 
mul veel natuke aega, aga 
punasemummulist piimakan-
nu soovitaksin heal meelel nii 
heale kolleegile kui ka pea-
ministrile, kui vaid teaksin, 
et nende peres on hommiku-
kohvi joomisel au sees suurte 
mummudega serviis.

Triin Lumi
3 tütre ema

MTÜ SEB Heategevusfond 
tegevjuht

Tiina Janno ja Plantina Enele Manne

Audru Püha Risti kirikus alustab 
SÜGISENE LEERIKOOL. 

Esimene kokkusaamine pühapäeval, 
30. septembril pärast jumalateenistust 

kl. 12 kirikus.
Soovijatel palume ühendust võtta 
õp. Tiina Jannoga, tel. 5562 9595 

tiinajanno@hotmail.com 

Olete oodatud õppima!
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Kutsume Audru valla elanikke tutvuma Eassalu-Neitsi 
Külaseltsi Külamaja võimalustega

2. oktoobril kell 10.00 - 13.00
Kohapeal töötoad: klaasitöötuba, kaartide valmistamise 
töötuba ja vene pelmeenide valmistamise töötuba. Osalus 
1 euro, lisaks kohapeal soe suupiste 1 euro. 
Neitsiraba Külastuskeskuses Kihlepas sel aastal: 
Käsitööring  N 16-20 
Nobedad näpud  N 18-20 
Klaasikoda  K 15-19 
Raamatukogu avatud  K 15-19 ja N 16-20
Reisiõhtute ja loodusõhtute kohta vaadake informatsiooni 
www.eassalu-neitsi.ee uudistest.

OSTAN nõukogudeaegseid, remonti vajavaid põllu-
majandusmehhanisme ja transpordivahendeid. 
Info tel. 504 3660

OÜ Männa Jõõpres müüb ja vahetab auto rehvid teile 
sobival ajal. 

Sõiduauto 4 rehvi täisvahetus:
Plekkvelg 13´́ - 13 €
Plekkvelg 15´́ - 15 €
Valuvelg kuni 16´́  - 20 €
Autoremont 1h 10 €

Info ja registreerimine tel: 506 9053

Kallid ajaloohuvilised!

Aruvälja ajalootuba kutsub kõiki 3. oktoobril 2012 alguse-
ga 16.30 Aruvälja rahvamajja, et koos meie ajalugu uurida 
ja korraldada huvitavaid üritusi.

Läinud sajandi algusaastail hakati suure õhinaga looma 
üle Eesti mitmesuguseis seltse. Esimeses järjekorras asu-
tati mängukoore, millest hiljem kasvasid laulu- ja mängu-
seltsid nagu “Võlla Laulu ja Mängu Selts “.

Seekord vaatamegi oma vanad fotod läbi, ehk leiame 
seltside tegevusest pilte või esemeid mida teistelgi näidata. 
Sobrame natuke oma mälus ja võibolla tuleb meelde lugu-
sid meie kohalike seltside tegemistest.

Ootan väga huvilisi!
Malle Kiis

Audru kultuurikeskuse ringid 
SÜGIS 2012

ESMASPÄEV
Kell 17.00 Naisrühm Audru Naised Helgi Roots
Kell 18.00 Bodytreening  

(Käed/Kõht/Tuhar)
Alge Kiiup

Kell 18.00 Lastejõutrenn 
(alates 7. eluaastast)
Toimub Audru Keskkoolis

Valdi Killing
Info tel. 5650 7474

Kell 19.10 Idamaine tants Heivi Tähe
TEISIPÄEV
Kell 11.00 Eakate line-tants Elma Killing
Kell 13.30 Naisrühm Hoiuspuu 

Memmed
Evi Vaher

Kell 15.30 Naisrühm Meie Valla Eided
Toimub AudruKeskkoolis
http://www.hot.ee/
helladvelled/

Anu Tamm

Kell 17.15 Line-tants Aili Rehe
Kell 18.15 Tervisevõimlemine Kaire Nõmm
NELJAPÄEV
Kell 16.00 Matkaring Rainer Ristimets
Kell 18.30 Naisrühm Hoiuspuu Kati Põldots
Kell 19.00 Rasvapõletus-aeroobika Mari-Li is Rehe
Kell 19.45 Segarühm Tuuletallajad Kati Põldots
REEDE
Kell 18.00 Lastejõutrenn 

(alates 7. eluaastast)
Toimub Audru Keskkoolis 

Valdi Killing
Info tel. 5650 7474

PÜHAPÄEV
Kell 18.00 Audru Valla Segakoor

Toimub Audru Keskkoolis
http://audrusegakoor.
edicypages.com

Annely Kuningas
Tiia Tamm

INFO TELEFONIL: 446 4274; 5906 4541
HOOAEG ALGAB OKTOOBRIST!!!

 

IDAMAISE TANTSU TRENNID  

AUDRU KULTUURIKESKUSES  

 

ALATES 

1. OKTOOBRIST 2012 KELL 19.10 – 

20.40. 

 

OODATUD ON KÕIK ENDISED JA 

UUED HUVILISED. 

 

 

NB! ESIMENE PROOVITUND TASUTA! 

INFO JA REGISTREERIMINE: 5121952 

HEIVI 

Tantsurühm Audru Naised ootab uusi tantsijaid. 
Proovid esmaspäeviti.
Kohtumiseni 08.10.2012 kell 17.00 Audru Valla Kultuuri-
keskuses.
Info Helgi Roots 5559 9302

Loodavasse uude rahvatantsurühma oodatakse nii nais- 
kui ka meestantsijaid. 
Esimene Kokkusaamine 13.10.2012 kell 14.00 Audru 
Kultuurikeskuses.
Info Maigi Reepalu 5344 9277 

Aruvälja Rahvamajas alustavad 
1. oktoobrist ringid:

TEISIPÄEV 
memmede rahvatants 16:30 (2 x kuus)
naiste linetants 18:00 (4 x kuus)  Elma Killing
KOLMAPÄEV 
laste tantsuring 4-12a  16:30 (4 x kuus) Silvi Tolmats
NELJAPÄEV 
naiste võimlemine 19:00 (4 x kuus)  Alge Kiirup
ajaloo ja raamatuklubi (2 x kuus) Malle Kiis
spordiringid – jalgrattasõit, 
suusatamine, uisutamine

(4 x kuus) Jaan Moorits

Esimene kokkusaamine 6. oktoobril kell 13:00 
Oodatud on emad-isad koos lastega. Tule kohale jalgrattaga!

AUDRU KESKKOOLI TELEFONINUMBRID

direktor 446 4292
sekretär 446 4421
õppejuht 446 4316
majandusjuhataja 446 4290
huvijuht 446 4326
söökla 446 4297
õpetajate tuba 446 4293

Kaaniravi Audru Ilutoas laupäeviti. 
Info ja rgistreerimine tel: 5650 6454 Gennadi Ennok.

Eakate päeva tähistamine 
Kihlepa Neitsiraba Külastuskeskuses

2. oktoober kell 13 – 16.

Näitus, kohvilaud, majaga tutvumine ja käsitöö töötoad.

10X

 Konkursi eelvoorud toimuvad oktoobris 

ja finaalid novembris

 Noortebändi telesaated novembris 

ETV2 eetris




