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Kodukant tunnustas Lindi küla
PÄRNUMAA KODUKANT JAGAB TUNNUSTUST ALATES 
2003. AASTAST
Aasta Küla aunimetus omistatakse Pärnu-
maa Kodukandi poolt külale/ külade piir-
konnale, kes on saavutanud häid tulemusi 
oma külaelu terviklikul arendamisel. Sel 
aastal tunnustati selle aunimetusega Audru 
valla Lindi küla. Lisaks küla tunnustamise-
le valitakse Aasta sädeinimene (füüsiline 
isik) ning tegusa maanoor (füüsiline isik), 
mis omistatakse Pärnumaa kodukandi poolt  

14-22 aastasele noorele, kes oma tegevusega 
on eeskujuks teistele noortele.

2012. a.
•	 Aasta küla – Lindi
•	 Sädeinimene – Tahku Tare perenaine  

Renate Lind
•	 Tegus maanoor – Tootsist pärit Heleri All 
(KH)

Audru võrkpalliturniiril  
osales 11 meeskonda

Vaatamata kasvavale korv-
pallihuvile ei ole võrkpall 
Audru vallas küll kuidagi 
oma populaarsust mineta-
nud. 19. jaanuaril toimus 
Audru võimlas taas Aud-
ru võrkpalliturniir, kus 
osalejaid oli nii oma vallast 
kui üle Eesti. 11 võistkon-
na omavaheline mõõduvõtt 
tõi vaatamata rajule talve-
külmale saali ka huvilisi 
pealtvaatajaid. Ja vaatamis-
rõõmu jätkus, sest võist-
konnad olid väga võrdsed 
ja mängud huvitavad. Kes 
piidles superstaarisaatest 
tuttava Teele Viira mängu, 

kes elas kaasa Audru oma 
võistkondade mõõduvõtule 
– silmarõõmu jagus kõigi-
le. Võitjaks tuli võistkond 
„Eesti Post 24“. Esma-
kordselt turniiride ajaloos 
jõudis esimese kolme hulka 
ka kohalik võistkond. Selle 
vägitükiga said hakkama 
„Rehekad“ (koos abilis-
tega terve perekond Rehe). 
Sportliku päeva lõpetas pi-
duõhtu, kus tantsuks män-
gis ansambel Ristikhein. 
Turniiri korraldavad juba 
aastaid Alar Külm, Sirje 
Suurevälja ja Mati Puust. 
(KH)

Audruranna I Talvine Tantsu pidu 
toimub 2. veebruaril

2. veebruaril korraldab rah-
vatantsurühm Lindi Lappajad 
Audruranna I Talvise tantsu-
peo. Esitamisele tulevad liht-
sad folkloorsed tantsud, mis 
peaksid teada olema kõikidele 
tantsurühmadele. On eraldi nii 
meeste- kui ka naistetantse. 
Kutsustud Audru, Tõstamaa ja 
Lavassaare rühmadest on tule-
mas 8. Osalemas seega 3 nais- 
ja 5 segarühma. 

Talvine tantsupidu algab 
kell 15.00 Lindi kooli lähe-

dusest (koht täpsustub), kust 
suundutakse tantsides staa-
dionile. Tantsijatele pakutakse 
sooja suppi ning sooja teed. 
Õhtusel simmanil esinevad 
kõik rahvatantsurühmad. Pidu 
aitavad ette valmistada Lindi 
Lappajate rahvatantsurühm, 
MTÜ Lindi Külaselts ja Aud-
ru Vallavalitsus. Vallarahvas 
on oodatud kaasa elama ja 
vaatama. Simmanil osalemi-
seks tuleb lunastada  sissepääs  
2 €. (KH)

Ettevalmistused Võilillefestivaliks juba käivad
18. mail 2013 toimub Kih-
lepas, Neitsiraba Külastus-
keskuses III Võilillefestival. 
Festivali raames viiakse läbi 
Eesti ökoturismi 20. aasta-
päevale pühendatud töötuba 
ning külastatakse Pangamäe 
matkarada. Osalejaid ja esi-
nejaid festivalile oodatak-
se Eesti erinevaist paigust, 
naabervaldadest ja ka Lätist, 
Kuldigast.

Festivali põhisuund on 
tutvustada toitu, mida pa-
kub kevadine Eestimaa loo-
dus. Käsitletakse ka toidu, 
vee ja veini tervislikke oma-

dusi kõrvuti vene taimeköö-
giga. Toimuvad huvitavad 
käelised tegevused erineva-
tes töötubades seebikeetmi-
sest ornamentide tikkimise 
ning võililleveini degustee-
rimiseni.

Võilillefestivalile on oo-
datud taimemüüjad, rohe-
vahetusel osalejad, käsitöö-
meistrid kõige omatehtuga 
ja kõik, kes soovivad kaasa 
aidata kogukonna elu eden-
damisele ise selles osaledes. 
Külla oodatakse kõiki Aud-
ru valla teisi külaseltse ja 
vallakodanikest asjahuvilisi. 

Eassalu-Neitsi külaselts 
on kogukonnas aktiivselt 
tegutsenud juba mitmeid 
aastaid ning põhineb vaba-
tahtlikkusel. Et külaseltsi 
tegevusi veelgi aktivisee-
rida, suurüritusi ette val-
mistada ja käsitööringe läbi 
viia, vajab külaselts lisaks 
olemasolevatele kangastel-
gedele veel lisa. Oleme nõus 
kangastelgi nii rendile võt-
ma, kui ka annetuse korras 
vastu võtma.

Mercedes Merimaa
Eassalu-Neitsi külaseltsi 

Võilillefestivali projektijuht 

Audrus tabati kuus alkoholi  
tarvitanud juhti

8. jaanuari hommikul tabati 
Audru vallas kahetunnise kont-
rollimise käigus kuus alkoholi 
tarvitanud juhti.

Audru vallas erinevatel tee-
lõikudel hommikul kella 7-st 
9-ni toimunud kontrollimise 
käigus pandi puhuma 384 sõi-
dukijuhti.

Audru konstaablijaoskonna 
piirkonnavanema Harli Hanse-

ni sõnul oli tabatute puhul te-
gemist peamiselt kohalike ini-
mestega, kes küll tunnistasid 
alkoholi tarbimist eelmisel õh-
tul, kuid ülehindasid oma hom-
mikust tervislikku seisundit.

Ühel alkoholitarvitajast sõi-
dukijuhil õnnestus koheselt 
seista ka kohtupingis, kus talle 
määrati karistuseks 7 aresti-
päeva. (KH)

Audru vallavalitsus ootab  
parimate sportlaste nominente

Palume esitada 2012. aasta parimate 
sportlaste nominendid järgnevates kate-
gooriates: 

•	 parim neiu, 
•	 parim noormees, 
•	 parim naine, 
•	 parim mees, 
•	 parim veteransportlane, 
•	 parim võistkond, 
•	 aasta üllataja, 

•	 aasta treener  
•	 aasta spordielu toetaja/sponsor.

Nominentide nimed koos 2012. aasta 
tulemustega palume saata aadressil 
info@audru.ee hiljemalt 1. veebruariks.
Auhindade kätteandmine toimub valla 
isetegevuslaste ja sportlaste tänuõhtul 
9. veebruaril kell 18.30 Audru Spordi-
hoones. 

Austatud Audru piirkonna doonorid: Te olete elupäästjad, 
sest anda verd – tähendab kinkida elu!

DOONORIPÄEV
AUDRU KULTUURIKESKUSES 
31. jaanuar 2013 kell 9.00-10.30

Kõigi sel päeval verd andnud doonorite vahel 
loosib	kosmeetikafirma	Avon	välja	ühe	komplekti	

kosmeetikatooteid.

Lindi küla tegusad inimesed Anneli Aasmaa, Ulla Orgusaar, Maris Moorits, Aare 
Jürgenson, Kaire Narva, Marge Massa

Võistkond Rehekad

Valla sotsiaaltöötajad tänavad lahket härrasmeest, kes juba mitmendat korda tegi 
jõuludeks annetuse puudust kannatavatele peredele.
Jagame annetatud summa – 100 eurot lastega peredele.

Lp Audru koguduse liikmed!
Tulemas on koguduse nõukogu 
ja juhatuse valimised. Valimis-
koosolek toimub pühapäeval, 
3. veebruaril algusega kell 
11.00 Audru Muuseumi kami-
nasaalis. Valima ootame kõi-

ki koguduse liikmeid, kes on 
2012. või 2013. aastal tasunud 
oma liikmemaksu ja käinud ar-
mulaual. Täpsemat infot kogu-
duse õpetajalt Tiina Jannolt, 
tel. 556 29595.
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Vallavalitsuse istungitel

VALLAVANEMA VEERG

Mis plaanis aastal 2013?
Jõulukuu volikogu võttis vastu Audru valla 2013. aasta 
eelarve, mis võimaldab valla elul aasta algusest alates 
hoogsalt käima minna. Kui möödunud aasta kandis valla 
jaoks eelarveliselt märki – „lasteaedade aasta“ ja tähen-
das, et lootsime kapitaalselt renoveerida Audru lasteaia 
Männituka maja, korraldada Papsaare Vikerkaare maj-
ja viienda lasteaiarühma tarbeks ruumid ja lõpuks täita 
ühe „pika habemega“ lubaduse ja valmis ehitada Jõõpre 
lasteaia rühmade tarbeks rühmaruumid kooli juurde, siis 
kahjuks päris nii see kõik ei läinud. Männituka maja sai 
renoveeritud ja viies rühma ruum rajatud, kuid ehitaja va-
hetuse tõttu nihkus Jõõpre ehituse valmimine käesoleva 
aasta esimesse poolde. 

Ja mida plaanime siis sellel aastal? On ju üldteada fakt, 
et praegust aega kutsutakse tihti nn „projektiajastuks“. 
Nii on ka meie vald püüdnud siiani ja püüab ka edaspi-
di leida igale omalt poolt investeerimiseks mõeldud euro 
kõrvale ka nn „EU eurosid“. Vallavalitsuse töötajad on 
eelmisel aastal kirjutanud valla elu edendamise seisuko-
halt mitmeid olulisi projekte, millest osadele projektidele 
positiivsed rahastamisotsused saabusid alles eelmise aas-
ta viimastel päevadel ja mõnedele ka selle aasta algus-
päevadel. Nii on projektirahade toel plaanis sellel aastal 
rekonstrueerida Audru alevikus mõisaaegse valitsejate-
maja kõrval paiknev rippsild, koostada Audru mõisapargi 
rekonstrueerimise kava, rekonstrueerida ja ehitada väl-
ja joogivee puhastusseadmed Kõima, Aruvälja ja Lindi 
pumbamajades, rekonstrueerida Liu küla ühisveevärk, 
soojustada Jõõpre vanuritekodu-rahvamaja hoone ja ra-
jada Audru kooli kodundusklass. Peamiselt projekti- ja 
vallarahade toel ning Jõõpre ja Sanga külaseltside eest-
vedamisel saab sellel aastal uue näo ka Jõõpre rahvamaja 
saal ja vahetatud Sanga seltsimaja katus. 

Tee-ehituslikult on selle aasta tähtsaimaks ehituseks 
planeeritud Elutee I rekonstrueerimine tolmuvabaks, et 
korraldada alates sügisest Eluteede kaudu Papsaare piir-
konna laste transport hommikuti Audru kooli. Samuti 
loodame maaküsimuste lahendumisel rajada kergliiklus-
tee, mis tagaks turvalise koolitee Tiigi elamurajooni laste-
le Audru kooli ja teistele piirkonna elanikele Audru kooli 
bussipeatusesse.

Lisaks nendele tegevustele ja lähtuvalt valla arengu-
kavast on vallavalitsus lõpule viimas projekteerimistöid 
multifunktsionaalse teeninduskeskuse loomiseks Audru 
alevikus. Nimelt on tänasel päeval alevikus valla oman-
dis kaks pooltühja aastaid rahaliste vahendite puudumi-
se tõttu remontimata ja soojustamata maja, mille kaudu 
kaotame igal aastal küttekulude näol arvestatava hulga 
eurosid. Lisaks kurdavad majade rentnikud külmade 
ruumide ja ülisuurte küttearvete üle. Nendeks murema-
jadeks on ambulatooriumi- ja vallamaja. Ja ega täna ning 
tõenäoliselt ka lähiaastail ole valla rahaline seis selline, 
mis võimaldaks renoveerida mõlemat maja. Siit siis plaan 
viia ühe katuse alla lisaks vallavalitsusele ja politseile ka 
perearstid, hambaarst, apteek ja mõni kontoripind ning 
konserveerida ambulatooriumimaja. Mõttele annab hoo-
gu ka liitumisplaan Lavassaare vallaga, mis tõstab Audru 
aleviku kui liituvate valdade keskuse tähtsust (pikem tee-
makäsitlus järgmises vallalehes).

Viimasel paaril aastal on tublisti kasvanud valla ük-
sikisiku tulumaksu laekumised. See näitab töölkäivate 
vallaelanike sissetulekute kasvu, tehes keskmiseks bru-
topalgaks kuus ligi 800 eurot. Meie valla palgal on koos 
õpetajatega (40), kes saavad oma palga peamiselt riigieel-
arvest, 188 inimest. Neist ligi 150 on seotud igapäevaselt 
lasteaedade ja koolidega. Valla eelarvest on palgasaajaid, 
kelle täistööaja brutopalk jääb alla 400 euro, 50 töötajat 
ja kelle brutopalk jääb vahemiku 400 – 600 eurot 53 töö-
tajat. Seoses majanduslangusega ja tulumaksulaekumiste 
vähenemisega vähendati 2009. aastast 30-e enamteeniva 
vallatöötaja palku 5–7 % ning viimane palgatõus jäi aas-
tasse 2008. Aga elu meie ümber on aastatega märgata-
valt kallinenud, mis paneb surve alla ka valla palgad. Me 
peame palku tõstma, kui tahame, et oleks töötajaid, kes 
tegeleksid peamiselt meie lastega. Seetõttu toob käesolev 
aasta kaasa palgatõusu või palkade taastamise enamusele 
vallatöötajatele. Siiani on toimunud palgamuutused vallas 
võrdeliselt kõigile. Seekordne palgatõus on aga diferent-
seeritud ja suunatud peamiselt madalamate palkade tõst-
misele. Sest on ju nii, et kui elekter kallineb, siis võrdselt 
kõigile – vaatamata sellele, milline on sinu sissetulek. Igal 
neljapäeva õhtul lõpetab saatejuht riigitelevisioonis „Ka-
pitali“ saate sõnadega – tarku valikuid! Ka Audru vald 
püüab teha alanud aastal oma käsutuses olevate ressurs-
side juures tarku valikuid. Seega – tarku valikuid alanud 
aastal meile kõigile!

Siim Suursild
vallavanem

Vallavolikogu istungil
10. jaanuar

Volikogu istungilt puudus 
volikogu liige Jüri Vlassov.

1. Nõustuti Lavassaare 
Vallavolikogu poolt tehtud 
ettepanekuga algatada hal-
dusterritoriaalse korralduse 
muutmine eesmärgiga La-
vassaare valla ja Audru valla 
ühinemiseks üheks omavalit-
susüksuseks läbi liitumisme-
netluse. Ettepaneku kohaselt 
liitub Lavassaare vald Aud-
ru vallaga, mille tulemusena 
Audru vald suureneb Lavas-
saare valla territooriumi võr-
ra ja Lavassaare vald lõpetab 
kohaliku omavalitsuse üksu-

sena tegevuse.
2. Tunnistati kehtetuks 

volikogu 08. septembri 2005 
otsus nr 394 „Detailplanee-
ringu algatamine Papsaare 
külas Nurme tee 13a kinnis-
tul“ kuna detailplaneeringu 
eesmärk on muutunud.

3. Otsustati algatada de-
tailplaneering Papsaare külas 
Nurme tee 13 ja 13a kinnistu-
tel, et anda ehitusõigus elekt-
riseadmete tootmishoone 
ehitamiseks.

4. Tunnistati kehte-
tuks Audru Vallavolikogu 
06.09.2012 otsus nr 34 „Tuu-
leenergeetika teemaplanee-

ringu algatamine“ kuna tuu-
lepargi ala P12 jääb Pärnu 
lennuvälja kõrguspiirangu 
alasse, kus ei ole võimalik ra-
jada kavandatavaid 90-100 m 
kõrguseid tuulikuid.

5. Nõustuti tuuleenergee-
tika teemaplaneeringu alga-
tamisega Pärnu maakonna-
planeeringu tuuleenergeetika 
teemaplaneeringu arendus-
alal P25 ja selle lähiümbru-
ses.

6. Kehtestati Jõõpre küla 
Kaaluvärava kinnistu detail-
planeering, millega laiendati 
krundi hoonestusala ning an-
takse ehitusõigus viljahoidla-

le ja kaalumajale.
7. Vallavanema töötasuks 

määrati 1981,26 eurot.
8. Otsustati anda otsustus-

korras külaliikumise edenda-
mise eesmärgil MTÜ Jõõpre 
Külaseltsi tasuta kasutusse 
Jõõpre rahvamaja ruumid 
nr 9-14 ja17-18 ning kiideti 
heaks Audru Vallavalitsuse 
ja MTÜ Jõõpre Külaseltsi va-
hel 25.02.2011 sõlmitud vara 
tasuta kasutamise leping.

9. Kinnitati Audru valla 
kohalike teede nimekiri.

10. 2013. aasta lapsehoiu-
teenuse toetuse suuruseks 
kinnitati 160 eurot kuus.

06. detsembril
1. Avatud pakkumusme-

netlusega riigihanke „Elektri-
energia ostmine Audru valla 
omanduses olevatele tarbi-
miskohtadele aastaks 2013“ 
edukamaks pakkujaks kinni-
tati Elektrum Eesti OÜ poolt 
esitatud pakkumus. Pakku-
muses esitatud 2013. aasta 
elektrienergia fikseeritud 
hind käibemaksuga on 47,43 
€/MWh ja teenustasu hind 
käibemaksuga, mis lisatak-
se Nord Pool Spot kodulehel 
avaldatud Estonia piirkon-
na vastava kuu keskmisele 
elektrihinnale, 1,09 €/MWh.

2. Anti kirjalik nõusolek 
Lemmetsa külas Kubja kin-
nistul puurkaevu rajamiseks 
ja Aroonia tn 30 kuuri püsti-
tamiseks.

3. Anti ehitusluba Audru 
alevikus Pärna allee 9 kontori 
rekonstrueerimiseks üldhool-
dekoduks ja Kabriste külas 
Audruranna aiandi kasvu-
hoone rekonstrueerimiseks.

4. Anti kasutusluba Oara 
külas Oara fiider F 1 pin-
geprobleemi lahendamisele.

5. Kinnitati projekteerimi-
se lähtetingimused Eassalu 
külas Eigo kinnistu elamu 
laiendamiseks ja Papsaare 
külas Leevi kinnistu mastala-
jaama ja liitumiskilbi paigal-
damiseks.

6. Maksti sünnitoetust 
seoses lapse kaheaastaseks 
saamisega 5-le vanemale à 64 
eurot ja lapse üheaastaseks 
saamisega 10-le vanemale à 
128 eurot.

7. Anti nõusolek alaeali-
sele kuuluva vara kasutami-
seks.

8. Nõustuti maa ostuees-
õigusega erastamisega Lem-
metsa külas Kalmeti maaük-
suse osas, elamumaa 100 %.

9. Muudeti vallavalitsuse 
22.11.2012 korralduse nr 400 
preambulat.

13. detsembril
1. Anti kasutusluba Pap-

saare külas Audru ringraja 
administratiivhoone püsti-
tamisele ja boksikompleksi 
püstitamise I ehitusetapile 
ning Audru alevikus Sauna 
tn 1 keldri rekonstrueerimi-
sele ja Papsaare külas Pääsu 
tee 8 elamu püstitamisele.

2.  Riigi rahastatava lap-
sehoiuteenuse rahaliste va-
hendite ülejäägist maksti 2-le 
raske või sügava puudega las-
te ja nende perede toetuseks 
sotsiaaltoetust kokku 158,40 
eurot.

3. Anti nõusolek eestkos-
tetava vara kasutamiseks.

4. Lõpetati hooldus seoses 
hooldatava elamaasumisega 
teise maakonda.

5. Reservfondist eraldati 
1200 eurot vallamaja reno-
veerimise projekti kuludeks 
ja 3800 eurot Audru Lasteaia 
Männituka maja renoveeri-
miseks.

6. Kinnitati Audru valla 
spordihoonete ja staadioni 
kasutamise hinnad alates 
01.01.2013.

7. Seoses laste osalemise-
ga võistlustel Leedu Vabarii-

gis maksti 2-le vanemale sot-
siaaltoetust à 64 eurot.

8. Anti nõusolek eestkos-
tetavate viibimiseks väljas-
pool Eesti Vabariiki ja laste 
viibimiseks väljaspool laste-
kodu.

20. detsembril
1. Anti nõusolek alaealis-

tele kuuluva vara kasutami-
seks.

2. Väljastati projekteeri-
mise lähtetingimused Pap-
saare külas Nurme tee 7 
külmkambrite ja lao projek-
teerimiseks.

3. Väljastati ehitusluba 
Papsaare külas Salme kau-
banduskeskuse elektrivarus-
tuse ehitamiseks.

4. Väljastati kasutusluba 
Valgeranna ja Papsaare külas 
19112 Valgeranna tee täna-
vavalgustuse liitumise ehita-
misele, Liu külas Angerja AJ 
ehitusele, Audru alevikus 10 
kV elektrivõrgu rekonstruee-
rimise II etapile ja Jõõpre kü-
las Looga tee 4 8-krt elamu 
fassaadide rekonstrueerimi-
sele.

5. Riigi rahastatava lap-
sehoiuteenuse rahaliste va-
hendite ülejäägist maksti 1-le 
raske või sügava puudega las-
te ja nende perede toetuseks 
sotsiaaltoetust kokku 323,16 
eurot.

6. Seoses lapse osalemise-
ga võistlustel Austrias maksti 
vanemale toetust 64 eurot.

7. Nõustuti maa riigi 
omandisse jätmisega: Saa-
ri külas Triibu, Siilu, Ruk-

kimaa, Teekäänu, Peetre ja 
Seljamaa maaüksuste osas; 
Ridalepa külas Ojapõllu ja 
Ojanurga maaüksuste osas 
ning Lemmetsa külas Soo-
kanna, Kraaviserva ja Metsa-
matsi maaüksuste osas, maa-
tulundusmaad 100 %. 

8. Valla eelarve reservfon-
dist eraldati 5000 eurot Aud-
ru Lasteaia Männituka maja 
renoveerimiseks.

9. Algatati detailplanee-
ring Papsaare külas Kaubasa-
dama tee 18 kinnistul.

10. Audru valla omandis 
olevate kinnisvarade inven-
teerimine ja hindamine ot-
sustati tellida OÜ`lt Kinnis-
varaekspert maksumusega 
3480 eurot (hind sisaldab käi-
bemaksu).

11. Seoses lapse sünniga 
maksti lapsevanemale toetust 
128 eurot.

28. detsembril
1. Kiideti heaks hajaasus-

tuse veeprojekti 1 aruan-
ne ja otsustati välja maksta 
summa, mis toetuslepingute 
alusel kuuluvad väljamaks-
misele pärast projektide lõpp-
aruande esitamist.

2. Kinnitati Audru Kesk-
kooli hoolekogu koosseis.

3. Lõpetati hooldused seo-
ses hooldaja töötamisega väl-
jaspool vabariiki ja hooldus-
vajaduse äralangemisega.

4. Detsembrikuu toimetu-
lekutoetus määrati summas 
3837,80 eurot, sealhulgas 
toimetulekutoetuse ülejäägi 
arvelt 990,92 eurot.

Detailplaneeringud
Kõrvitsa elamuala detail-
planeering

Audru Vallavalitsus tea-
tab Kõrvitsa elamuala de-
tailplaneeringu avaliku 
väljapaneku lõppemisest 3. 
jaanuaril 2013, mille käi-
gus esitati üks ettepanek. 
Avaliku väljapaneku järgsel 
arutelul 4. jaanuaril 2013 
otsustati täiendada detail-
planeeringut avalikul välja-

panekul esitatud ettepaneku 
osas: kavandatud veevõrgu 
ja elektri madalpingekaabli 
trassikoridori pikendatakse 
Kõrvitsa ühistu 1 kinnistuni. 
Täiendatud detailplaneering 
on kooskõlastatud puuduta-
tud isikutega ja planeerin-
guvaidlust üles ei ole jäänud. 
Täiendus detailplaneeringus 
ei muuda planeeringu põhi-
lahendust. Detailplaneeringu 

materjalidega on võimalus 
tutvuda Audru valla kodule-
hel www.audru.ee, küsimusi 
on võimalus esitada info@
audru.ee.

Kaubasadama tee 18 kin-
nistu detailplaneering

Audru Vallavalitsus 
teatab, et algatati Audru 
Vallavalitsuse 20.12.2012 
korraldusega nr 438 detail-
planeering Papsaare külas 
Kaubasadama tee 18 kin-
nistule (tuntud kui Mauri teh-
noküla, 6,69 ha, katastriük-
suse tunnus 15904:003:2089) 
äritegevuse laiendamiseks. 
Detailplaneeringuga soovi-
takse muuta Audru Vallavo-
likogu 07.09.2006 otsusega 
nr 150 kehtestatud Mauri 
kinnistu detailplaneeringut. 
Mauri kinnistu detailpla-

neering on realiseerunud, 
tänaseks on Mauri tehno-
külas täielikult valminud 
kaks hoonet äri-, tootmis- ja 
laopindadega, kus tegutse-
vad erinevad teenindus- ja 
jaekaubandusettevõtted. De-
tailplaneeringu ülesanne on 
jagada kinnistu kruntideks, 
määrata krundi ehitusõigus, 
määratleda krundi kasutami-
se sihtotstarbed. Planeeringu 
eesmärk on kooskõlas Audru 
valla üldplaneeringuga. Pla-
neeringualale kavandatava 
tegevusega ei kaasne olulist 
keskkonnamõju.

Planeeringute materjali-
dega on võimalus tutvuda 
Audru valla kodulehel www.
audru.ee, küsimusi ja ettepa-
nekuid on võimalus esitada 
info@audru.ee.

Lavassaare valla ja Audru valla liitumisega seoses toimu-
vad rahvakoosolekud koos rahvaküsitlusega järgmistel  
aegadel:
14.  veebruar kell 18.00 Lavassaare Lasteaed-Algkool
18.  veebruar kell 18.00 Jõõpre rahvamaja
19.  veebruar kell 18.00 Aruvälja rahvamaja
20.  veebrur kell 18.00 Audru Lasteaia Papsaare 
 Vikerkaare maja
21.  veebruar kell 17.00 Audru vallamaja 
21.  veebruar kell 19.00 Lindi rahvamaja
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Audru jahimeeste hundiaasta
Eestlastel on kombeks jär-
jestikku teema-aastaid välja 
kuulutada. Aasta 2013 kan-
nab meil siis nüüd uhkelt 
ka hundiaasta nimetust. Sel 
puhul ongi paslik juttu teha 
meie kohalike jahimeestega 
ja uurida, mis meie metsades 
toimub. Küsimustele vastab 
Jaanus Põldmaa.

Kuidas meil Audrus ne-
nde huntidega lood on, kas 
teema-aasta puudutab ka 
meid?

J. Põldmaa: Audru valla 
territooriumil on hundile 
sobivad elupaigad valdavalt 
Nätsi-Võlla rabas ja sellest 
mere poole jääval alal, kus 
hundid mõnel aastal ka pe-
sakonna poegi üles kasvata-
vad. Tänasel päeval pakun 
Audru vallas elutsevate 
huntide arvuks 2 isendit, kes 
ka pesakonda loomas. Ise 
olen lasknud 1 hundi, viimati 
saigi neid kütitud Nätsi-Võlla 
raba ääres ja jahisaagiks oli 
2 hunti.

Kuidas möödus eelmine 
aasta, kas plaanid said 
täis? (Kui palju loomi 
lastud ja toidetud?) Mida 
toob käesolev aasta?

JP: Eelmise aasta talv 
oma lumerohkusega oli väga 

raske metskitsedele. Mitu 
järjestikust lumerohket talve 
ja ka ilveste rohkus on ka-
handanud nende arvukuse 
väga madalale. Metssigu on 
piirkonniti väga erinevalt. 
Kus on suuremad metsad, on 
neid rohkem, kus jälle roh-
kem rabasid, on neid vähem. 
Lumerohked talved sigade 
arvukusele eriti mõjunud ei 
ole, rohkem peavad arvu-
kuse reguleerimisega vaeva 
nägema jahimehed. Samal 
ajal ei saa neid ka kõiki ära 
küttida. Kui sead kusagil 
kartulile või suvilamurule 
kahju teevad, on kõige kind-
lam paigaldada elektrikar-
jus. Põdrad tunnevad en-
nast vii mastel aastatel väga 
hästi ja nende arvukus on 
vaatamata küttimise su-
urenemisele tõusnud. Kõik 
arvukuse regu leerimiseks 
ette antud kogused on täis 
kütitud. Aud ru jahimehed 
käivad oma varaga hoolsasti 
ümber, kui vaja, siis sööda-
vad, kui vaja, siis kütivad. 
Meil loomade vähesuse üle 
eriti kurta ei saa.

Väljendasin suvel ajale-
heveergudel nördimust 
rebaste teemadel. Milline 
on Audru jahimeeste sei-

sukoht nende populatsiooni 
ohjeldamisel?

JP: Looduses valitseb ta-
sakaal, vähemalt peaks see 
nii olema. Kuna üheks re-
baste arvukuse piirajaks tän-
apäeval ongi jahimehed, sõl-
tub palju sellest, kui tõsiselt 
nemad oma kohustust võta-
vad. Teisalt sõltub rebaste 
arvukus aga ka haiguste ole-
masolust ja levikust. Kui ühe 
haigusega tegeletakse tõsise-
malt, näiteks marutaud, siis 
selle taandumisel tuleb kohe 
teine, kärntõve näol. Küsi-
mus on ainult selles, palju 
üks või teine haigus nende 
arvukust vähendab.

Kuidas Audru jahime-
hed elavad? Palju teid on 
ja kuidas on teie tegevus 
organiseeritud?

JP: Audru valla terri-
tooriumil asub kokku neli 
jahiseltsi: Audru, Aruvälja, 
Jõõpre ja Kihlepa-Lindi. 
Kõik need kuuluvad ühte, 
peaaegu kõiki maakonna 
jahiseltse koondavasse Pär-
numaa Jahimeeste Liitu, kes 
omakorda kuulub kogu Ees-
tit ühendavasse Eestimaa Ja-
himeeste Seltsi. Meie vallas 
on tegevjahimehi vast oma 
150–200. Jahimeeste elu on 

hetkel ärev, valmimas on uus 
jahiseadus, mis võib tänast 
jahikorraldust päris palju 
muuta.

Jahimehe elu sisaldab 
kindlasti tervist toetavat 
eluviisi, põnevust, hasarti 
ja eks vist ka tulul kasvõi 
maitsva metsseaprae näol 
oma osa. Mis sind selle 
harrastuse juures kõige ro-
hkem köidab?

JP: Minu elust kuulub 
päris suur osa jahindusele ja 
mitte ainult metsas käimise, 
küttimise ja loomade hool-
damise näol, vaid ka organi-
satoorselt. Olen Aruvälja Ja-
hiseltsi esimees, kuulun nii 
Pärnumaa Jahimeeste Liidu 
kui ka Eestimaa Jahimeeste 
Seltsi juhatustesse. Kui vas-
tata küsimusele, et mis mulle 
selle juures kõige rohkem 
meeldib, siis vast looduses 
viibimine, selle tundmine 
ja sellega suhtlemine. Küt-
timine iseenesest on vast 
teisejärguline.

Mida jahimeestele enne 
metsaminekut soovitakse? 
Kas „Kivi kotti!“?

JP: Täpselt nii.
Täname! “Kivikotti!”

Sirje Suurevälja

Noored vajavad teadmisi töö-
suhetest juba koolis käies

Noored on riskirühm, kellel 
ei ole veel piisavalt kogemusi 
ja teadmisi, et hoiduda ohtu-
dest, mis varitsevad tööko-
hal. Noorteseire aastaraamat 
„Noored ja tööturg” (koosta-
nud ja toimetanud SA Poliiti-
kauuringute Keskus Praxis) 
kinnitab, et 2010. aastal oli 
8% Eesti 15–19-aastastest 
noortest majanduslikult ak-
tiivne. Seega ei saa lükata 
noorte harimist töösuhete 
küsimustes ajale, kui nad on 
juba tööle asunud, vaid nen-
deni tuleb jõuda koolis, et 
riskide ennetamine kujuneks 
harjumuseks.

Tööinspektsioon on vii-
masel kahel aastal läbi viinud 
üle-eestilisi sihtkontrolle, 
mille eesmärgiks on uuri-
da alla 18-aastaste töötajate 
töötingimuste vastavust töö-
lepingu seaduses sätestatud 
nõuetele ja teavitada tööand-
jaid alaealiste töötamisega 
seotud erinõuetest. Kontrol-
lid mitmekümnes ettevõttes 
on näidanud, et alaealiste 
töötingimused ei vasta sa-
geli kehtivatele seadustele. 
Ühelt poolt on see tingitud 
tööandjate teadmatusest, aga 
vahel eiratakse seadusi ka si-
hilikult, teisalt näitab see, et 
noored ise ei tea oma õigusi 
või ei teadvusta, millised 
võivad olla ebakorrektselt 
sõlmitud töösuhte tagajärjed. 

Seega vastutame me kõik 
noorte ohutuse eest töökohal. 
Tööandjad on kohustatud 
hoolima ja neil lasub vas-
tutus oma töötajate ohutuse 
eest, kuid ka lapsevanemad 
peaksid huvi tundma, mil-
lised on nende võsukeste 
töötingimused ning noored 
ise peaksid olema teadlikud 
võimalikest ohtudest ning 
oma õigustest ja kohustustest 
töökohal.

Tööinspektsioon on 2011. 
aastast alates korraldanud 
üldhariduskoolides tööõi-
guse loenguid, mis annavad 
esmaseid teadmisi tööellu 
astujale. Loengu eesmärk 
on noortele teemat lähemale 
tuua, juhatada neid vajaliku 
infoni ning rõhutada vaja-
dust hoolitseda tööellu astu-
des iseenda eest. 45-minuti-
line loeng tutvustab noortele 
nende õigusi ja kohustusi, 
selgitab vanusest tulenevaid 
erisusi, rõhutab riskantseid 
kohti, millele tähelepanu 
pöörata jms. Samuti saab 
infot tööelu puudutavate sea-
duste ning vastava valdkon-

naga tegelevate riigiasutus-
te kohta. Loenguid peavad 
Tööinspektsiooni kogenud 
juristid ning pärast ettekan-
net on õpilastel võimalus 
esitada loengupidajale küsi-
musi.

Kui 2011. aastal toimusid 
loengud vaid 11. ja 12. klassi 
õpilastele, siis eelmisel aas-
tal laiendati sihtgruppi kõigi-
le õpilastele alates põhikooli 
viimasest klassist, sest oma 
vanusest tulenevalt on nad 
juba potentsiaalsed töötu-
rule sisenejad, kes vajavad 
teadmisi töösuhetest. Aas-
tas viiakse koolides läbi 25 
töösuhete loengut üle Eesti. 
Loengute korraldamist ra-
hastab Euroopa Sotsiaalfond 
ning koolide jaoks on need 
tasuta.

Kahe aasta jooksul on 
töösuhete loengud toimunud 
54 üldhariduskoolis ja nen-
del on osalenud 3015 õpilast. 
Tagasisidena on õpilased 
välja toonud, et loeng on in-
formatiivne ja räägitu tööle-
asumisel väga oluline. Eriti 
meeldejäävaks hindasid kuu-
lajad huvitavaid ja praktilisi 
näiteid reaalsetest olukorda-
dest elus.

Projekti raames on val-
minud noortele suunatud 
infokogumik, mida jaga-
takse koolides ning mis on 
loetav ka Tööinspektsiooni 
koduleheküljel www.ti.ee 
(teabepäevade ja koolitus-
te rubriigis alapealkirjaga 
„Tööõiguse loengud güm-
nasistidele”). Infovoldik 
„Noortele töötamisest” on 
kättesaadav nii eesti kui ka 
vene keeles.

Tööinspektsioon ootab 
rõõmuga kõiki huvilisi en-
dast märku andma! Koolid 
saavad end loenguteks kir-
ja panna Tööinspektsiooni 
piirkondlike teabespetsialis-
tide juures: Põhja inspekt-
sioonis aadressil Olga.Tim-
mermann@ti.ee, Lõuna 
inspektsioonis aadressil 
Anni.Raigna@ti.ee, Lää-
ne inspektsioonis aadressil 
Viivika.Vilja@ti.ee ning 
Ida inspektsioonis aadressil 
Olga.Kurdovskaja@ti.ee. 

Lisainfo: 
Kristel Plangi 

Tööinspektsiooni 
arenduse peaspetsialist

Telefon 626 9414
E-kiri 

kristel.plangi@ti.ee 

Head lapsed ja lapsevanemad
Jõuludeks kinkis vald kõigile 
rahvastikuregistri andmetel 
Audru vallas elavatele eel-
kooliealistele ja põhikooli 
1.–9. klassis õppivatele laste-
le kommipaki.

Mitmetel põhjustel ei ole 
mõned lapsed saanud jõulu-
pidudest osa võtta ja ka kom-
mipakk on neil saamata.

Vallavalitsus palub neil 
1.–9. klassi õpilastel, kes õpi-
vad väljaspool Audru valda 
ja eelkooliealistel lastel, kes 
on kodused või ei käi Audru 
valla lasteaedades ja ei ole 
saanud kommipakki, kas 
üksi või koos vanematega 
tulla vallamajja kommipaki 

järele.
Kommipakke saab kätte 

vallamajast esmaspäevast 
kolmapäevani kella 8.30–12 
ja 12.30–16.30, neljapäeval 
kella 8.30–12 ja 12.30–18.00, 
reedel kella 8.30–12 ja 
12.30–15.

Et kommipakkide kõlblik-
kuse aeg saab varsti mööda, 
siis palume kommipakkidele 
vallamajja järgi tulla hilje-
malt 15. veebruariks 2013.

Info telefonil 447 2785 või 
447 5270.

Peep Tarre 
vallavalitsuse 

humanitaarnõunik

Abiks erametsa-
omanikule

Pärnumaa Metsaomanike 
Selts koondab üle 120 er-
ametsaomaniku, pakkudes 
neile nii nõustamis-, kui koo-
litusteenust, abi raieõiguse ja 
metsamaterjali müügil ning 
istutusmaterjali hankimisel 
ja metsahooldustööde kor-
raldamisel, samuti toetuste 
taotlemisel.

Metsaomanike paremaks 
teenindamiseks avas Pär-
numaa Metsaomanike Selts 
oma kontoriruumid Pärnus 
Riia mnt 106, kuhu võivad 
oma muredega pöörduda 
kõik erametsaomanikud sõl-
tumata omandi suurusest. 
Kontor on avatud argipäeviti 
10.00-17.00 ning vajadusel 
võib kokkusaamise kokku 
leppida ka nädalavahetu-
seks, kui eelnevalt helistada 
kas numbril 53483148 või 
5050322.

Ei jäänud talv ka sel aastal 
taevasse: lund oli isegi metsa 
all poolde säärde, rääkimata 
tuisuvallidest.

Vahepealne sulaperiood 
kahandas küll lumekihi pea 
olematuks ning sulaveed 
tõstsid paljud jõed üle kal-
laste. Kahjuks teeb ilmataat 
aga metsaomanikule selliste 
heitlike ilmaoludega karu-
teene, sest  lumevaiba alla 
ei ulatu ka käredaim paka-
ne ning maapind ei pruugigi 
läbi külmuda – see aga saab 
takistuseks niiskematel ja 
madalamatel kasvukohtadel, 
kus rasket metsatehnikat 
pole võimalik eelneva lume-
koristuse või tihenduseta (nn 
tallamisega) kasutada. Sel-
lised lisatööd aga tõstavad 
oluliselt metsatööde hinda 
ning sõltuvalt metsakinnistu 
asukohast ja raiutavast sorti-
mendist võib metsaomanikul 
loodetud tulu päris kasinaks 

kuivada.
Seltsi poolt korraldatud 

kasvava metsa oksjonitel on 
müügihinnad teinud üllata-
valt suuri hüppeid ning see-
läbi rõõmustanud mitmeid 
metsaomanikke. Tänu hästi 
korraldatud müügiprotsessile 
on tagatud metsaomanikele 
õiglane tulu ning kvaliteetne 
raieteenus. Just see turva-
tunne on väikemetsaomani-
ku jaoks väga oluline ning 
võiks olla üheks ajendiks, 
mis meelitab metsaoma-
nikku liituma piirkondliku 
metsaühistu või -seltsiga. 
Kahjuks seostub ühistegevus 
meie meeltes endiselt kol-
hoosiajaga, tekitades esmalt 
negatiivseid emotsioone, 
kuid paraku globaliseeruvas 
maailmas pole ellujäämiseks 
alternatiivi – ühinevad nii 
suured kui väikesed ja ikka 
selleks, et püsida konkurent-
sis ning olla tõhusamad ja 
tegusamad.

Ka sel aastal on plaanis 
korraldada metsaomanikele 
mitmeid koolitusi ja õppe-
päevi.

Kuna metsamajandus on 
erinevalt põllumajandusest 
suhteliselt aeglase käibega 
(majandustsükkel on mää-
ratud raieringiga ehk siis 
ajaga, mis kulub taime tär-
kamisest raieküpsuse saavu-
tamiseni), omavad kõik tege-
mised või tegemata jätmised 
metsas palju olulisemat kaa-
lu – seega on rahvatarkus, 
mis rõhutab üheksakordset 
mõõtmist enne lõikust, igati 
asjakohane. Ja kuna talv on 
ikkagi traditsiooniline met-
savarumisaeg, siis on soovi-
tav enne sae puusse löömist 
nõu küsida!

Jüri Peetrimäe
Metsakonsulent 

Audru valla rahvaarv  
seisuga 01.01.2013 on 

5434
2012. aastal registreeriti sünde: poeglapsi 41, tütarlapsi 30, 
kokku 71.

2012. aastal registreeriti surmasid: mehi 20, naisi 24, kok-
ku 52. 

Rahvastik külade ja soo kaupa seisuga 01.01.2013

Mehed 
01.01.2013

Naised 
01.01.2013

Kokku
01.01.2013 

KOV tasemega 24 14 38
AHASTE 113 122 23
ARUVÄLJA 27 23 50
AUDRU 740 778 1518
EASSALU 16 17 33
JÕÕPRE 225 224 499
KABRISTE 38 41 79
KIHLEPA 80 68 148
KÕIMA 96 114 210
KÄRBU 33 25 58
LEMMETSA 128 112 240
LIIVA 26 26 52
LINDI 154 149 303
LIU 47 47 94
MALDA 57 51 108
MARKSA 50 42 92
OARA 48 67 115
PAPSAARE 481 468 949
PÕHARA 56 42 98
PÕLDEOTSA 81 100 181
RIDALEPA 56 55 111
SAARI 14 15 29
SAULEPA 39 30 69
SOEVA 52 29 81
SOOMRA 24 25 49
TUURASTE 14 12 26
VALGERANNA 10 9 19
AUDRU Kokku 2729 2705 5434

Tähelepanu!

Lapsevanemad, kes soovivad lastele käesoleva aasta 
suveks soodushinnaga laagrituusikuid, info laagrite, 

vahetuste ja tuusikute maksumuse kohta Audru 
Vallavalitsus tel 447 2785 Siiri Jõerand.

Palun oma soovid teada anda 04. veebruariks.
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Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 447 2788. Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil maris.m@audru.ee. 
Artikli sisu õigsuse eest vastutab artikli autor. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Toimetus: Maris Moorits, 
Sirje Suurevälja, Vahur Tamm, Peep Tarre. Väljaandja: Audru Vallavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint. Hind 0,10 eurot

Õnnitleme 
vastsündinuid!

MAIRON SCHULTS 
10.11.2012 PAPSAARE
KRISTOFER LUHAÄÄR 
13.12.2012 JÕÕPRE
ANDRY GUFF 
21.12.2012 PAPSAARE
AARON JOHANNES LIGE 
22.12.2012 PAPSAARE
ARDO TEEARU 
28.12.2012 AUDRU

KULTUURIKALENDER
26. jaanuaril kell 11.00
 Töötuba Jõõpre ja Lavassaare noortele „Vabatahtlik-

kus kui elulaad“

27. jaanuaril kell 12.00 
 Merebioloogia lastekonverents Lindi Lasteaed-Alg-

koolis

31. jaanuaril kell 9.00
 Doonoripäev Audru Kultuurikeskuses

2. veebruaril kell 15.00
 Audruranna Talvine Tantsupidu Lindil

9. veebruaril kell 18.30 
 Audru valla sportlaste ja isetegevuslaste tänuõhtu 

Audru Spordihoones

9. veebruaril kell 10.00-13.00
 lastevanemate loeng Muutuv aeg, muutuv laps/

õpilane, muutuv õpetaja. Koolitaja Ervin Laanvee. 
Osalustasu 2 eurot.

12. veebruaril kell 13.00 
 Vastlapäev Jõõpres

12. veebruaril kell 15.00 
 Vastlapäev Eassalu mäel ja supisöömine Kihlepa 

külamajas

22. veebruaril kell 20.00 
 Jõõpre Rahvamaja taasavamispidu

MüüA erineva sulestikuvärvi ja suurusega 
noored kuked. Hind 5–30 eurot. 

Samas müüa ka naerutuvid. 
Info telefonil 517 7547

Jääfestival
16.-24. veebruarini toimub 
talvises Pärnus meeleolukas 
Jääfestival, mille raames 
avatakse talvepark ja jäälinn, 
kus tegevust jagub kogu pe-
rele.

Veebruaris, kui meri ja 
jõgi on jääkaanega kaetud 
ning uisud-suusad kutsuvad 
lustima, meelitab Pärnu ko-
hale peresid üle ilma. Pärnu 
jääfestival on Eesti suurim 
talvine perefestival, mis toob 
Pärnusse üle 20 000 külasta-
ja. Jääfestival toob lumisesse 
kuurorti tagasi suvise melu 
ning tegevust igas vanuses 
pereliikmele. Siin on jääd ja 
lund, spordivõistlusi, eten-
dusi, tantsu ning kõige kroo-
niks meeleolukas vabaõhu-
kontsert Eesti Pidu.

2013. aastal üllatab jää-
festival külastajaid Pärnu 
kesklinna rajatud jääst ning 
lumest imedemaaga. Jäälinn 
peidab endas jääskulptuure, 
jääkino, jäärestorani ning 
kutsub igal õhtul jääeten-
dust vaatama. Jääfestivali 
talvepark pakub võimalusi 
uisutamiseks, tuubitamiseks, 

suusatamiseks, jääaluseks 
kalapüügiks ning väikse-
matele lumest seiklusparki. 
Uudisena saab osavust proo-
vida lumest paintballiplatsil. 
Talvepargist leiab ka lumest 
grillimismajakesed ja lumest 
ehitatud talve-spa koos sau-
nadega. Jäälinn ja talvepark 
valmivad festivali eelüritu-
sena toimuva jääarhitektuuri 
töötoa raames, kuhu on kut-
sutud osalema noored arhi-
tektid Eestist ja välismaalt. 
Workshopil võivad kaasa 
lüüa ka Pärnumaa elanikud. 
Sellest paluvad korraldajad 
teada anda meiliaadressil 
ice@turundustugi.ee.

Festivali raames on tal-
vepargis mitmeid põnevaid 
sündmusi. Festivali tipp-
hetkedeks on 16. Veebruar, 
mil toimub festivali uhke 
avashow uisuetenduse ja tu-
levärgiga ning 23. veebruar, 
mil vabariigi aastapäeva tä-
histatakse suure ühislaulmi-
sega Eesti Pidu, kus lavale 
astuvad Tõnis Mägi, Maarja-
Liis Ilus, Pärnumaa koorid, 
bänd ja rahvatantsuansam-

berl Kajakas. Festivali täpse 
programmi leiab kodulehelt 
http://www.icefest.eu/2013/.

Vallaelanike oodatakse 
aga lisaks ka mitmel festi-
valisündmusel kaasa lööma! 
Oma võistkonna saab välja 
panna lumelinna ehitamisel 
17.02.2013 (kl 12-19) Pärnu 
Vallikäärus. 

Hoidisemeistrid on ooda-
tud võistlema kodutoidufes-
tivalile „Kooki ja moosi“. 
Festivalil võisteldakse hoi-
diste ja kookidega 4 kategoo-
rias: soolased ja 
magusad hoidised 
ning soolased ja 
magusad küpse-
tised hoidistest. 
Parimaid ootavad 
auhinnad ja jää-
karikad. Tulemusi 
hindab 6liikmeli-
ne	žürii.	Välja	an-
takse ka publiku 
auhinnad.

Nädala sees 
– esmaspäevast 
reedeni – kutsub 
festival aga ko-
hale kooligruppe 

elamuslikule ekskursioonile 
Pärnusse Jääfestivali uhkes-
se talveparki ja jäälinna ning 
vastavatud Pärnu Muuseumi 
majja! Soodne koolipakett 
sisaldab talvepargi külastust, 
jääloengut, Pärnu Muuseumi 
külastust, talvepiknikku ja 
õhtust etendust. Lisaks saab 
mängida paintballi.

Audru valla ja Jääfestivali 
koostöös on Audru valla ela-
nikel võimalus vallamajast 
soetada tavahinnast poole 
soodsamaid pääsmeid.

FESTIVALI PASS 9 päeva 50 €
laps (kuni 16a) 25 €
perepilet 120 €
FESTIVALI PASS 4 päeva 30 € 
laps 15 €
perepilet 70 €
FESTIVALI PASS 1 päev 10 € 
laps 5 € 
perepilet 22 €
Festivali pass sisaldab:
•	 pääs jäälinna ja talveparki (kl 14-22)
•	 seiklusrada
•	 iga päev 1 tund jääd
•	 iga päev 1 tund tuubisõitu
•	 õhtune etendus
•	 jäägalerii ja -labürint
Pääsmed on saadaval alates 23.01.2013

AEROOBIKA

AUDRU SPORDIHOONES 
ESMASPÄEVITI KELL 19.30
AUDRU KULTUURIMAJAS 
NELJAPÄEVITI KELL 19.00

Võta kaasa hea tuju, vahetusjalatsid ning joogivesi.
Kogemuste puudumist pole vaja karta, meil on hea 
seltskond ning igaüks tegutseb vastavalt oma oskuste-
le ja võimetele.
Küsimuste korral võta ühendust 5669 9712.
Ootan teid kõiki trenni!  Mari-Liis

Tegemisi Aruvälja rahvamajas
Alates 2012. a. juunikuust on 
MTÜ Aruvälja Suurküla Selt-
sil sõlmitud Audru vallaga 
HALDUSLEPING  AVALI-
KE TEENUSTE OSUTAMI-
SEKS. Loeme läinud perioodi 
tegusaks.

Aruvälja rahvamajas on 
toimunud paljutki, alustades 
jaanipäevast ja lõpetades aas-
tavahetuse peoga. Kõik peod 
on läinud nö täissaalile. 

Novembris toimus rahva-
maja taasavamispidu koos 
Laur Teäri ja Meelis Laido an-
sambliga. Samal kuul toimus 
ka Aruvälja raamatukogu 90. 
aastapäeva juubeliüritus. Pea-
le raamatukogu juubelit on 
rahvamajas võimalik vaadata 
ja endale soetada raamatuko-
gus mahakantud raamatuid. 

Laste hulgas on populaar-
seks saanud laste diskod, kus 

lustivad lapsed vanuses 4–16 
eluaastat, diskoriteks meie 
oma küla noored neiud Anita 
Elend ja Kristi Jaago. 

Detsembris pidasid meie 
rahvamajas oma jõulupidu 
Pärnumaa koduloolased. Sa-
mal kuul toimunud aastalõ-
pupeol tantsitas meie rahvast 
ansambel „Vanad sõbrad“. 
Aasta 2013 esimestel tundidel 
oli rahvamaja taas avatud. Ai-
täh noored, kes te korraldasi-
te ilutulestiku ja rahvamajale 
ning meie kandi inimestele 
sellisel moel head uut aastat 
soovisite!

Aruvälja rahvamajas te-
gutsevatest ringidest võetakse 
aktiivselt osa. Naistel on või-
malus osaleda võimlemises  
ja linetantsus. Lapsed saavad 
tegutseda linetantsu-, tant-
su- ja näiteringis. Eve Krillo 

juhitud laste näitering õppis 
raamatukogu juubeliürituse 
puhuks selgeks Oskar Lutsu 
näidendi „Kapsapea“. Seda 
etendust on mängitud meie 
kandi rahvale ja ka külalistele 
juba kolmel korral. Aruvälja 
memmed seavad rahvatantsu-
samme igihalja Elma Killingu 
juhendamisel. 

Meie soojas ja armsas ma-
jas on toimunud ka mitmeid 
koolitusi. Teadmisi on saadud 
ravimtaimede maailmast ja 
valmistatud on oma isiklikku 
lõhnaõligi. Laie-Helje Liivi 
eestvedamisel on toimunud 
Klouniteraapia koolitused, 
mida viisid läbi koolitajad Pe-
terburist. Peterburi külalistele 
jäi meie majast hea mulje ja 
nad lubasid kindlasti tagasi 
tulla.

Veel on võimalik meie rah-

vamajas osa saada kosmeetik-
maniküürija Sirje iluteenus-
test. Jätkuvalt pakume oma 
majas kuuma leili  ja sauna-
mõnusid. Järjest aktiivsemalt 
saavad  hoo sisse saali renti-
mised sünnipäevade ja juu-
belite tähistamiseks. Palju on 
veel mõtteid, mida ära teha, 
aga kõike korraga ei jõua. 

Aitäh Teile kõigile, kes 
olete toetanud rahvamaja te-
gevust ja ellujäämist. Et uuel 
aastal taas sihte seada, sel-
leks kutsume 26. jaanuaril 
kell 18.00  kokku meie MTÜ 
Aruvälja Suurküla Seltsi 
liikmed ja uued meie MTÜ-
ga liituda soovijad!  

Parimate soovidega
Aita Jürs

Aruvälja rahvamaja 
perenaine

Parem korstnapühkija katusel, kui tahmapõleng korstnas
Külmade saabudes teab iga 
kodu peremees, et sooja saami-
seks on vaja ahju kütta, paraku 
kipuvad mõned kütmise põhi-
tõed alati ununema.

Selleks, et ohutult sooja 
saada, peavad küttekolded 
olema õigesti hooldatud ja 
töökorras ja see töö tuleks pla-
neerida juba kevadesse, siis 
saab avastatud vead suvisel ajal 
hõlpsastiparandada. Kui aga 
korsten on siiani pühkimata, 
tuleb see töö kiiremas korras 
ette võtta. 

Viimaste nädalate jook-
sul on päästjatele tööd andnud 
mitmed tahmapõlengud ja toon 
siia ühe näite. 15. jaanuaril kell 
15.43 anti päästjatele teada, et 
Audru vallas Kabriste külas 
talumaja korstnas pragiseb 
ning suitse. Päästjate saabudes 
selgus, et põlenud oli katla kor-
sten, päästjad kontrollisid sünd-
muskoha üle ning andsid korral-
duse kutsuda korstnapühkija.

9. jaanuaril kell 13.46 kut-
suti päästjad Pärnu linna Kopli 
tänavale, kus korstnajalas oli 
põlema läinud tahm. Pääst-
jad selgitasid välja, et eramaja 
soojamüüris on tahmapõ-

leng ning kustutasid selle pul-
berkustutiga. Päästjad keela-
sid küttekolde kütmise seniks, 
kuni korstnapühkija on korstna 
puhastanud.

8. jaanuaril kell 18.00 kut-
suti päästjad Vändra valda 
Kergu külla, kus helistaja teatel 
paistsid korstnast leegid. Pääst-
jad kontrollisid pööningu ning 
korstna üle, tegemist oli tah-
mapõlenguga, omanik jäi olu-
korda jälgima. 

Need väljakutsed oleks 
olemata, kui kinnisvaraoma-
nik oleks viitsinud korstnad ja 
lõõrid õigel ajal puhastada lasta. 

Eramaja omanikud võivad 
oma küttekolde hoolduse ise 
läbi viia, kui olemas oskus ning 
korstnapühkimise jaoks vahen-
did. Naabrimeest aga oma maja 
katusele lubada ei tohi, sest vas-
tutuse oma korstna eest võtab 
vaid maja peremees ning sama 
kehtib on ka korstnapühkimese 
töödega. Kord viie aasta jook-
sul peab ka eramaja omanik 
kutsuma kutselise korstnapüh-
kija, kes annab teostatud tööde 
kohta akti.
Küsi infot
Kahe ja enama korteriga 

majades tuleb kutseline korst-
napühkija kutsuda igal aastal. 
Soovitan seda teha peale küt-
teperioodi lõppu kohe, kuna 
rikke avastamisel on terve suvi 
aega remontöödega tegeleda 
ning siis on ka tahmast ja nõgist 
korstnat kergem puhastada. 
Korstnapühkijal peab kaa-
sas olema lisaks õnnetoovatele 
nööpidele ka kutsetunnistus, 
mida majaomanikul on õigus 
kontrollida. Kui teil veel päris 
oma korstnapühkijat ei ole, siis 
valiku aitab teha päästeala info-
telefon 1524, sealt saab küsida 
kontakte ning vastuse saavad 
ka muud tuleohutust puuduta-
vad küsimused. 

Kui korsten on hooldamata 
jäänud ning tahm korstnas 
põlenud, päästjad selle kustu-
tanud ja üle kontrollinud, siis 
on külla oodata päästekeskuse 
menetlejaid. Nemad kont rol-
livad põlengu järgselt kütte-
süsteemide hooldusakte. Kui 
neid ettenäidata ei ole, alus-
tatakse asjaolude välja selgi-
tamiseks väärteomenetlus, 
mis majaperemehe jaoks võib 
lõppeda rahatrahviga. Kuid 
ega korstnat tule puhastada 

päästekeskuse jaoks, vaid ikka 
enese ja pere turvalisuse jaoks.

Aga ega päästjad vaid tah-
mapõlengutega tegele. Kül-
memate ilmadega sagenevad 
väljakutsed, mis on tingitud üle-
kütmisest. Kütta tuleb mõõdu-
kalt, ühe ahjutäie kaupa, lastes 
ahjul vahepeal jahtuda ja küt-
mine tuleb päeva peale jaotada. 
Kuna korsten on alguses külm, 
siis suur kuumus kahjustab 
kogu küttesüsteemi ja lühendab 
küttekolde eluiga. 

Kindasti ei tohi küttekollet 
jätta ilma järelevalveta küdema. 
Ahju või pliidi siibri sulgemisel 
tuleb kontrollida, et tuli oleks 
kustunud, sest liialt vara sule-
tud siiber toob kaasa vingu sat-
tumise tuppa. Ving on ilma 
lõhnata ja värvita gaas, mis on 
uinutava toimega ja seda aitab 
avastada vinguandur, tavalis-
est suitsuandurist siinkohal 
kahjuks abi ei ole. Vinguanduri 
soetamisel ning selle paigal-
damisel jälgige paigaldusjuhen-
dit, soovitame vinguandur pai-
galda magamistuppa voodi 
päise kõrgusele. 

Palju on inimesi, kes sooja 
saamiseks kasutavad elektri-

radiaatoreid ning puhureid. 
Nende seadmete kasutamisel 
olge hoolikas ning neid ei tohi 
mingil juhul riidega kinni katta. 
Seade tuleb kodust lahkudes 
välja lülitada ning jälgima peab 
tehase poolt kaasa antud kasu-
tusjuhendit. Vältima peab pik-
endusjutmete kasutamist ja ele-
ktrisüsteemi ülekoormamist, 
sest ka väikestest möödalask-
mistest saab aasta jooksul 
kahjustada väga palju kodusid. 

Lõpetuseks – kontrolliga üle, 
kas lakke paigaldatud suitsuan-
dur ikka on laes ja töökorras. 
Võibolla on ta ununenud kap-
ile või on patarei tühjaks saa-
nud. Kas te olete testinud selle 
töökorras olekut ning sellelt hel-
lalt tolmu pühkinud? Suitsuan-
duri testimine on lihtne, vaja on 
teha vaid väike virgutusharju-
tus lae all ning vajutada paari 

sekundi jooksul suitsuanduri 
testnuppu. 

Meeles peaks pidama, et iga 
väike liigutus, mida teete ohu-
tuse tagamiseks oma kodus, 
aitab vältida sattumist kurba 
statistikasse, mida igal aastal 
meedia vahendusel kuuleme ja 
näeme.

Katrin Zagorski
Lääne päästekeskuse 

Pärnumaa ennetaja 

Metsakeskus.ee




