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Rõõm Kristuse sünnist

Jõulude ajal loetakse kirikus 
prohvet Jesaja ennustust Kris-
tuse sünni kohta: „Rahvas, kes 
käib pimeduses, näeb suurt 
valgust; kes elavad surmavarju 
maal, neile paistab valgus. Sina 
teed rohkeks rahva ja valmistad 
talle suure rõõmu.“ (Js 9:1-2). 

Talvise kaamose ja pimeduse 
keskele toob jõulusõnum uut val-
gust ja lootust. Jumal saab ini-
meseks, ta võtab omaks inimliku 
piiratuse ja kannatused, saab osa 
elu heitlikkusest ja meeletusest. 

Surmavarju maal paistab Kris-
tuse toodud jõuluvalgus. Kristus 
saab inimeseks, jagades meie 
muresid ja rõõme, et meie saak-
sime omakorda osa tema toodud 
lootusest ja kirkusest. 

Kristuse sündimine maailma 
Lunastajaks on suur ime, see on 
müsteerium, mille mõistmiseks 
ja seletamiseks ei piisa inim-
mõistusest ja -keelest. See on 
Looja igavene tahe ja inimkon-
na ajaloo oluline pöördepunkt. 
Esimesed jõulud on meie ajaar-
vamise alguseks, oleme osalised 
Jumala uue loomistöö ahelas ja 
avatud tulevikule. Jumala sünd-
mine inimeseks on märk tema 
suurest armastusest inimkonna 
vastu. Meie elu valud, süüd ja 
konfliktid ei ole talle ükskõik, ta 
tahab meid aidata ja pakub uut 
võimalust. Saades inimeseks, 
valmistas Kristus meile tee Ju-
mala juurde. 

Kuidas oleks õige jõulusõ-
numit vastu võtta? Kõige parem 
viis on seda teha siiralt, lapseliku 
rõõmu ja tänuga, nagu kingitust 
vastu võttes. Meie kristliku taus-

taga kultuuriruumis on komme 
teha jõuludeks üksteisele kin-
gitusi. Need kingitused süm-
boliseerivad ühtlasi suurimat 
kingitust, kelleks on jõululaps 
Jeesus Kristus ise. Jagades kinke 
sugulastele, sõpradele või puu-
dustkannatavatele, kuulutame 
ühtlasi ka jõuluimet. Julgustagu 
see jõulusõnum meid jagamise-
le ja osavõtlikkusele ka siis, kui 
pühad on möödunud! Siis suuda-
me kohata oma ligimest kui hea 
ja armastava Jumala loomingut, 
mitte kui vaenlast. 

Me peame jõulusid ja saame 
osa jõulusõnumist igal aastal. Nii 
need, kes on Kristust oma elus 
juba kohanud, kui need, kes teda 
veel otsivad – kõik saavad osa 
jõuluimest ja -rõõmust. Andku 
Jumal, et meie rahvas, nii kodus 
kui kaugemal, saaks oma jõule 
veeta rahus, palvetades ja rõõ-
mustades ühes jõuluinglitega: 
„Au olgu Jumalale kõrges ja maa 
peal rahu, inimestest hea meel!”

Tiina Janno
Audru Püha Risti koguduse 

õpetaja

Taas on kätte jõudnud aeg peatselt lõppevast 
aastast kokkuvõtteid teha. 

Aasta 2013 on olnud Audru vallale aeg, 
millesse on mahtunud palju rõõme ja kordami-
nekuid, mitmeid suuri ettevõtmisi ja tähtsaid 
valikuid valla jaoks. Audru vald on sellel aastal 
tänu meie kõigi ühisele panusele oluliselt muutu-
nud. Me oleme kasvanud suuremaks rahvaarvult 
ja pindalalt ning öelnud lavassaarlastele „Tere 
tulemast!“ 

Eks mistahes olukorras jääb kõige rohkem sil-
ma väline muutus. Audru valla väljanägemine on 
sellel aastal palju muutunud. Pärnu linna poolt 
valda sisenedes on tänu Maanteeameti ja AS 
Maru (Maksimarket) tehtule valla ilme muutu-
nud tundmatuseni – valgustatud ringristmikud, 
kõnniteed, helibarjäärid ja kaubanduskeskus. 
Võiks öelda – nagu Euroopa! Jõõpre piirkonna 
elanikele tõi aasta kaasa kauaoodatud laste-
aiaruumide valmimise, Audru alevikus muu-

tus ühendatud tervisekeskus ja vallamajahoone 
kaasaegseks ja mugavaks ning Valgerannas said 
terviserajad puiduhakke kihi alla ja kui lund 
tuleb, ootavad ka sel aastal meid kõiki vahvad 
suusarajad. 

Loetud päevade pärast on algamas uus aasta, 
mis annab meile uue võimaluse olla kaasinimes-
te suhtes veel märkavam, hoolivam, abivalmim, 
sallivam. Püüdkem siis arvestada teineteisega 
ja lihtsalt kaaskulgejale ühisel teel toeks olla. 
Ainult nii, koos olles, saame olla tugevamad ja 
jõuda uute eesmärkide saavutamiseni järgmisel 
aastal!

Rahulike Jõulupühi ja rõõmsameelset aastava-
hetust soovides

Jaanus Põldmaa   Siim Suursild
Volikogu esimees   Vallavanem

Vallaleht vaatab tagasi
Vaata, tegelikult pole ju ku-
nagi päris vaikne. Isegi öösel 
mitte. Ka magav maja on täis 
igasuguseid hääli – radiaator 
krõbiseb, külmkapp alustab su-
misemist, isegi küünal võbiseb 
tasase häälega ja vallaleht kra-
biseb loomulikult ka, eks ju? 
Miks siis öeldakse, et jõulud 
on vaiksem aeg kui tavaliselt? 
Ehk mõeldakse seda ülekantud 
tähenduses, sest jõuluajal on 
ju tegelikult nii muusikat kui 
tingel-tangelit üksjagu rohkem 
kui muidu. Ehk siis – inimesed 
muutuvad sel ajal seesmiselt pi-
sut vaiksemaks ja pehmemaks. 
Ja minu meelest seda otsekohe, 
kui lumi maha sajab. Ükstei-
sega püütakse olla paremad ja 
vähem kurjustada, meenutada 
häid tegusid ning häid inimesi. 

Just pisut aega tagasi tun-
nustas Vabariigi President 
kahte meie valla naist Triin 
Mägerit ja Ülle Varikut nen-
de vabatahtliku töö eest. Üks 
alles üliõpilane, teine juba 
aastaid pedagoogina tööta-
nud. Kuid vahet sellel pole 
– hinge on nad teistega töö-
tamisele andnud igal juhul. 
Vallalehe toimetajana on mul 
siiras heameel, kui on inime-
si, keda esile tõsta. Selle aasta 
esimene leht andis au tervele 
külatäiele headele inimestele 
Lindi külast – neile omistati 
Aasta Küla tiitel. Veebruar 
andis meie valla raudvarale 

Mercedes Merimaale Pärnu-
maa kõrgeima tunnustuse – 
vapimärgi. Sellesse kuusse jäi 
ka meie vaprate valla sportlaste 
ja kultuuritegijate tunnustami-
ne. Märtsis kirjutasime lehes 
meie oma Veljo Saare Audru 
vapimärgiga tunnustamisest ja 
seda just tema ennastsalgava 
töö eest vallas nii ööl kui päe-
val. Paremat hea tahte saadikut 
oleks raske leida. Aprillikuu tõi 
teate, et Audru võrkpallinais-
kond ja -meeskond lõpetasid 
mõlemad Pärnumaa meistri-
võistlused pronksmedalitega. 
Ja meie pisikesed vallakodani-
kud Aruväljalt tegid ilma suu-
rel laval – võites kahes vanu-
seklassis Pärnumaa Playback 
show. Fantastiline tulemus! 
Igale aastale kohaselt ei jäänud 
juunikuus tähelepanuta valla 
head õppurid ja no mis seal 
imestada, loomulikult võitis 
Audru vald ka XX Pärnumaa 
valdade rannamängud. Juulis 
toimus taas üks tähelepanu-
väärne heateoakt – allkirjastati 
koostööleping Audru valla ja 
AS JAPS MVMi vahel, mil-
lega firma lubab toetada igal 
aastal Audru Kooli esimesse 
klassi minejaid kinkekaarti-
dega. Ja seda lihtsalt ettevõtte 
juhi heast südamest. Sügis tõi 
tunnustuse Kairi Ojakäärule 
“Aasta õpetajana” ning andis 
meile kõigile ka midagi käe-
gakatsutavat – avati teenindus-
keskus, mis siiani on paistnud 

silma väga hea ja funktsio-
neeriva keskusena. Ja need on 
ju ainult käputäis teemasid ja 
inimesi, mis ja kes silma jäid. 
Niimoodi loetledes ja vallalehti 
sirvides on tunne, et meie val-
las elu käib nagu laevaköögis 
– kogu aeg elu areneb, edeneb 
ja inimesed säravad. Ja tasapisi 
olen kogu aeg selle üle uhke. 
Inimesed teevad midagi, mis 
neile endile meeldib ja oluline 
on. Annavad teistele läbi selle 
tuge ja rõõmu. 

 
Ja polegi palju enam jäänud, 

ring hakkab otsast peale. Ta-
han loota, et aasta 2014 tuleb 
sama aktiivne ja head tahet 
täis kui see lahkuv aasta. Tä-
nan kõiki kaasautoreid, kes sel 
aastal oma mõtteid vallalehega 
jaganud on. Loodan, et minu 
kaastoimetajal Sirje Suureväl-
jal jagub jaksu jätkuvalt uusi 
ideid lagedale käia ja kanna-
tust trükikuradit taga ajada. 
Samuti tahan oma head soovid 
saata Helgi Rootsile, kes terve 
aasta on andnud sisu “Ajaratta 
lugudele” ja vallavanem Siim 
Suursillale, kes on oma mõtteid 
jaganud “Vallavanema veerus”. 

Kaunist jõuluaega ja koh-
tumiseni vallalehe veergudel 
juba jaanuaris!

Maris Moorits
Vallalehe toimetaja

Audru vallavalitsus ootab  
parimate sportlaste nominente

Palume esitada 2013. aasta parimate sport-
laste nominendid järgnevates kategooriates: 

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

•	 aasta treener  
•	 aasta spordielu toetaja/sponsor.

Nominentide nimed koos 2013. aasta tule-
mustega palume saata aadressil maris.m@
audru.ee hiljemalt 19. jaanuariks.
Auhindade kätteandmine toimub valla 
isetegevuslaste ja sportlaste tänuõhtul 8. 
veebruaril kell 18.30 Audru Spordihoones.

Mõeldes metsaelanikele
Käesolev aasta tõi oma mõnusa 
sügisilmaga tammedele palju tõ-
rusid. See omakorda viis Jõõpre 
Jahiseltsi liikme Aivar Ainsa-
re mõttele, et loomadele võiks 
tõrusid korjata. Kohaliku kooli 
direktori Mati Sutiga vesteldes 
jõuti järeldusele, et antud töö so-
bib hästi kooliõpilastele. Kuna 
pakuti tutvumisi jahimeeste 
toimetamistega, metsloomade 
elu-olu, toitumise ja küttimise-
ga, olid 10 neljanda ja viienda 
klassi poissi kohe nõus tõrusid 
korjama. Mõeldud, tehtud! Kok-
ku saadi 10 ämbritäit ninaesist!

Suure ärevusega oodati üle-
andmispäeva. Tublid noored ei 
pidanud pettuma, seda enam, et 
enamik praeguseid jahimehi on 
endised Jõõpre kooli õpilased või 
lapsevanemad. Kiidusõnu jagus 
kõikidele jahimeestele. Eriline 
tänu Jõõpre Jahiseltsi esimehele 
Ranno Rästasele, kes oli koos 
Aivar Ainsare ja Martin Popiga 
meeldejääva ürituse organiseeri-
nud! Meenutatakse traktorisõitu 
rabasse, kuhu viidi metslooma-

dele süüa, korrastati söögikohti 
ja vaadati binokliga vaatetornis 
metsa. Seejärel külastati Jõõpre 
jahimajas korraldatud trofeede 
näitust. Üheskoos küpsetati ja 
söödi jahimeestele nii tavalist 
rooga – maksa. Ei puudunud ka 
võistlusmoment. Valmis olid 
pandud õhupüssid ja vibud täp-
suslaskmise tarvis. Võitjaid ja 
osalejaid tänati jahiseltsi poolt 
tänukirjadega.

Direktori arvates said poisid 
mõtteainet tulevikuplaanideks-
ki, lisaks tutvumisele oma isade-
vendade tegemistega. Äkki tär-
kas nii mõneski jahimehepisik! 
M. Sutile on aga selge üks mõte 
– koostöö jätkub juba järgmisel 
sügisel!

Tublide laste ja direktori 
mõtted pani kirja 

Ülle Varik

Jõulutervitus
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Haiged lapsed lasteaias
Mind ajendas kirjutama juba 
meedias pikalt käsitletud teemal 
asjalugu, et minu poole pöördub 
aina rohkem lapsevanemaid, 
kes on mures ja pahased, et 
lasteasutusse tuuakse haigeid 
lapsi. Sama mure on kõikides 
meie lasteaedades. Lasteaia 
töötajate peamiseks mureks 
ongi see, et haigustunnustega 
lapsed tuuakse lasteaeda, talle 
pakitakse ravimid kaasa või siis 
keelatakse viia last õue vanema 
arvates ebasobiva ilma korral. 
Mida siis teha?

Sotsiaalministri määruses, 
mis toob ära tervisekaitsenõu-
ded koolieelsele lasteasutusele, 
seisab, et last, kelle haigus võib 
kahjustada tema enda või teis-
te laste tervist, ei tohi lasteaia 
õpetaja üldse rühma lubada. 
Lasteasutuses ei anta lastele 
ravimeid. Kui arst on lapse 
kroonilise terviserikke kor-
ral määranud lapsele ravimite 
manustamise, võib erandjuhul 
lasteasutuses anda ravimeid 
arsti määratud annuses üksnes 
vanema vastutusel ja kokkulep-
pel lasteaia direktori poolt mää-
ratud lasteasutuse õpetajaga.

Üheks selgeks haigustunnu-
seks on palavik, mille esinemi-
sel võib õpetaja keelduda lapse 
vastuvõtmisest lasteasutusse. 
Kuid nohu ja köha levik laste 
seas on kui nõiaring, millest 

pole võimalik välja murda, 
sest ikka ja jälle tuuakse mõni 
laps nohusena ja köhivana teis-
te, tervete laste sekka. Nohune 
laps pühib nina, ta ei lähe kohe 
käsi pesema, aga ta kasutab 
samu mänguasju, mida teised-
ki lapsed. Nohune ja köhiv laps 
lasteaiarühmas, kus ruumid on 
väikesed ja palju kasvandikke 
koos, nakatab kergesti oma 
kaaslased, seega ei tohiks last 
enne lasteaeda saata, kui nohu-
köha ravitud. 

Lapsevanemad jagunevad 
kaheks osapooleks: need, kes 
jätavad nohupisikuga lapse koju 
ja ravivad ta terveks ning need, 
kes suhtuvad järeltulija nohusse 
ja köhasse kergekäeliselt. Sageli 
on põhjenduseks, et ta kodus ei 
köhi või see on allergiline nohu. 
Seetõttu surnud ring tekibki. 
Laps, kes on terveks ravitud, 
kuid kelle immuunsussüsteem 
pole veel täielikult taastunud, 
jagab rühmaruumi nohuse ja 
köhiva lapsega ja jääb uuesti 
haigeks. 

Mõistan Teid, lapsevanemad. 
Olete mures, et kui lapsega väga 
palju olla haiguslehel, hakatakse 
töökoha poolt kitsendusi tege-
ma ning tööl käimisest sõltub ju 
pere sissetulek.

Ja ega laste-
aial olegi õigust 
öelda, et nohust 

ja köhivat last me vastu ei võta, 
ka haige lapse eraldamine ter-
vetest pole mõeldav. Nii ongi 
tegemist probleemiga, millele 
lasteaed lahendust leida ei oska, 
kuigi seadus tegelikult võimal-
daks koju jääda. Hoolduslehte 
saab lapsevanem lapse haiguse 
tõttu. Nohu ja köha on haigus-
seisund. Viirusnohu ja -köha on 
ägedas perioodis teistele nakkav 
haigusseisund. Tegelikult on see 
tervete laste suhtes kuritegu, 
kui nohune ja haige laps laste-
aeda tervete laste sekka tuua. 
Asetage ennast ka haige lapse 
olukorda. Ega ei tahaks küll 
olla tööl, kui on paha olla, pea 
valutab, nina on kinni, vaevab 
lakkamatu köha, aga ümberrin-
gi on lärm ja sigin-sagin. 

On ka selliseid vanemaid, 
kellele ei meeldi, et nende 
laps iga ilmaga õue viiakse. 
Siinkohal tuletan meelde, et 
terved lapsed peavad viibima 
iga päev sõltuvalt ilmastiku-
tingimustest 1¨C2 korda õues. 
Laste õuesoleku aeg lasteaias 
sõltub välisõhu temperatuurist 
ja tuule kiirusest. Tänapäeva 
lapsed kipuvad olema tubased 
ning veetma palju aega kodus 
arvuti või teleri ees. Lasteae-

da ja sealt koju tuuakse laps 
autoga. Nii jääb lasteaias õues 
viibimise aeg lapsele paraku 
ainukeseks võimaluseks õue 
pääseda ja saada värsket õhku 
ja parimat valgust, mis on väl-
jas. Õues viibimine annab las-
tele suurema liikumisvabaduse, 
mis on oluline nende füüsilise ja 
psüühilise arengu tagamiseks, 
lisaks karastamisprotseduurid, 
mille osatähtsust terve lapse 
kasvamisel alahinnata ei tohi. 

Panen veelkord lapsevane-
matele südamele: usaldage ko-
gemustega lasteaiaõpetajaid ja 
kuulake, mida nad teile öelda 
tahavad. Laps viibib lasteaias 
suurema osa oma päevast ning 
on ju loomulik, kui õpetaja 
märkab lapse tervisehäireid ja 
annab sellest kohe ka lapseva-
nemale teada. Me hoolime oma 
lastest ja soovime, et nad oleksid 
terved ja rõõmsad.

Minu jõulusoov on: olge ter-
ved ja õnnelikud ning tundke 
oma tegemistest mõnu.

Sooje koduseid jõule koos 
oma kõige kallimatega!

Jekaterina Kuru 
Audru Lasteaia direktor

Vallavalitsuse istungitel
21. november

1. Väljastati kasutusluba Ri-
dalepa 10,04 kV AJ fiider F3 
kaitserakenduse tagamisele ja 
Karuslooma AJ F3 ja F7 osa-
lisele rekonstrueerimisele ning 
Uruste bussipeatuse ja Audru 
kooli vahelise kergliiklustee 
rajamisele.

2. Väljastati ehitusluba Lindi 
külas Tiido-Tiiu kinnistul käsi-
tööaida ja väliköögi veevarustuse 
ja kanalisatsiooni rajamiseks.

3. Algatati detailplaneering 
Papsaare külas Meremetsa tee 
25 kinnistul.

4. Määrati teenindusmaa 
Ahaste külas OÜ`le Kampen 
kuuluvatele ait-kuivatile ja kat-
lamajale, tootmismaa 100 %.

5. Nõustuti Ridalepa külas 
asuva Vehakse katastriüksuse 
jagamisega Vehakse katast-
riüksuseks, elamumaa 100 % 
ja Vehaksepõllu katastriüksu-
seks, maatulundusmaa 100 % 
ning Ridalepa külas asuva Küti 
katastriüksuse jagamisega Küti 
katastriüksuseks, elamumaa 100 
% ja Kütipõllu katastriüksuseks, 
maatulundusmaa 100 %.

6. 25. oktoobriks laekunud 
taotluste alusel eraldati mit-
tetulunduslikuks tegevuseks 
projektitoetust 7-le projektile 
kogusummas 1671 eurot.

7. Anti nõusolek lapsenda-
miseks.

8. Abivajajale eraldati koht 
Jõõpre Vanurite Kodus.

9. Vabariiklikel ja maakond-
likel spordivõistlustel valda esin-
danud 69-le sportlasele maksti 
preemiat kogusummas 3633 
eurot.

10. Muudeti vallaeelarvest 
rahastatavate noorteühingute, 
noorteprogrammide ja noorte-
projektide taotluste hindamis-
komisjoni koosseisu, komisjoni 
koosseisust arvati välja Ardo 
Lünekund ja uueks liikmeks 
määrati Kai Oraste.

11. Kinnitati eelläbirääki-
mise teel selgunud Audru valla 
kohalike teede talvise hoolduse 
2013-2015 teostajad.

27. november
1. Anti kasutusluba Tamme 

aiandustalu tee ja õueala raja-
misele ning kasvuhoone püsti-
tamisele.

2. Anti kirjalik nõusolek Soe-
va külas Uhuru kinnistul puur-
kaevu rajamiseks.

3. Väljastati ehitusluba Pap-
saare külas Anni II kinnistul 
elamu rekonstrueerimiseks.

4. Anti nõusolek detailplanee-
ringu algatamiseks ja keskkon-
namõju hindamise algatamata 
jätmiseks Marksa küla Pikavälja 
kinnistul.

5. Piiratud hankemenetlusega 
vallahanke „Audru valla objekti-
del valveseadmete, ATS-i ja eva-
kuatsioonivalgustuse hooldaja 
leidmine 2014-2016“ edukaimaks 
pakkujaks kinnitati AS Triger, 
pakkumuse aastamaksumus 
2160 eurot (hind sisaldab käibe-
maksu), kui odavaim pakkumus.

6. Vallavanem Siim Suursild 
lubati puhkusele 28.11.2013.

7. Novembrikuu vajaduspõ-
hist peretoetust maksti summas 
191,80 eurot.

8. Abivajaja avalduse alusel 
määrati abivajajale koduhool-

dusteenus.
9. Reservfondist eraldati koo-

lituskuludeks 5000 eurot.
10. Toimetulekutoetust 

maksti novembrikuus summas 
3792,75 eurot, sealhulgas toi-
metulekutoetuse ülejäägi arvelt 
702,62 eurot.

11. Lavassaare alevis elavate-
le isikutele maksti toimetuleku-
toetust summas 1444,36 eurot. 

12. Matusetoetust maksti 60 
eurot.

13. Kinnitati haridusasutuste 
õppekoha tegevuskulu arvestus-
lik maksumus 2014. aastaks.

05. detsember
1. Kinnitati projekteerimise 

lähtetingimused Ahaste küla 
Arne kinnistu elektriliitumise 
ehitamiseks ja Papsaare küla 
Puugiserva kinnistu kõrvalhoone 
ehitamiseks.

2. Anti kirjalik nõusolek 
Jõõpre külas Agasilla kinnistul 
ja Põhara külas Siimu kinnis-
tul puurkaevu rajamiseks ning 
Soomra külas Tabu 3 kuuri püs-
titamiseks.

3. Anti ehitusluba Papsaa-
re külas Kirbuserva kinnistul 
kõrvalhoone laiendamiseks ja 
Papsaare masti kinnistu elekt-
rivarustuse ehitamiseks.

4. Ahaste külas asuva pump-
la juurde munitsipaalomandisse 
taotletava Pumpla maaüksuse 
teenindusmaa pindalaks mää-
rati 517 m2, tootmismaa 100 %. 

5. Audru alevikus asuva ait-
muuseumi juurde munitsipaal-
omandisse taotletava Ringi 4a 
maaüksuse teenindusmaa pind-
alaks määrati 1422 m2, ühiskond-

like ehitiste maa 100 %.
5. Seoses 5 lapse osalemisega 

judovõistlustel Läti Vabariigis, 
maksti neile toetust à 64 eurot.  

6. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägist maksti 2-le raske või 
sügava puudega laste ja nende 
perede toetuseks sotsiaaltoetust 
kokku 129,20 eurot.

7. Lavassaare Rahvamajas 
toimuva eakate aastalõpupeo 
piletihinnaks kehtestati 1 euro.

8. AS`ilt Eesti Teed otsustati 
tellida liiklusmärkide „Veoauto 
sõidu keeld“ Lindi külas asuvate-
le Pärna ja Randlase teele.

9. Avatud pakkumusmenet-
lusega lihthanke „ Kihlepa küla 
veekvaliteedi nõuetele vasta-
vusse viimine“ edukaimaks 
pakkujaks kinnitati Miridon 
OÜ, pakkumus maksumusega 
45 521,28 eurot (hind sisaldab 
käibemaksu), kui kõige odavam 
pakkumus.

10. Avatud pakkumusmenet-
lusega vallahanke „Audru valla 
objektide tehnilise valve infoe-
dastusteenus 2014-2016“ edukai-
maks pakkujaks kinnitati Rapid 
Security OÜ pakkumus objekti-
de tehnilise valveteenus kalend-
rikuu  maksumusega 67,20 eurot( 
hind sisaldab käibemaksu), kui 
kõige odavam pakkumus.

11. Seoses lapse üheaastaseks 
saamisega maksti 7-le vanemale 
toetust à 128 eurot ja seoses lapse 
kaheaastaseks saamisega maksti 
toetust 5-le vanemale à 64 eurot.

12. Kehtestati Jõõpre Koolis 
lasteaia kulude lastevanemate 
poolt kaetava osa määr.

Kandidaatide esitamine  
valla vapimärgile

Audru valla vapimärk antakse 
Audru valla elanikele, kes oma 
tegevusega on oluliselt kaasa 
aidanud valla arengule või val-
laelanike heaolule, saavutanud 
tähelepanuväärseid tulemusi 
ja üldise tunnustuse kultuuri, 
hariduse, majanduse, eestluse 
jmt edendamisel.

Taotlusi vapimärgi andmis-
eks on õigus esitada vallaela-
nikel, volikogu komisjonidel, 
volikogu ja valitsuse liikmetel 
ja vallas tegutsevatel juriidilistel 
isikutel.

Et tepanekud vapimärgi 
omistamiseks esitatakse kir-
jalikult valla kantseleisse 15. 

jaanuariks 2014. Ettepanekus 
märgitakse isiku ees- ja pere-
konnanimi, amet, töö- või teen-
istuskoht; esitatava isiku teenete 
nimekiri, lühike formuleering, 
mille eest tunnustust avaldata-
kse, ettepaneku esitaja nimi, 
aadress, telefon, taotluse koos-
tamise kuupäev ja esitaja allkiri. 
Vapimärk antakse ainult üks 
kord eluea jooksul. Vapimärgi 
saamine kinnitatakse vallavo-
likogu otsusega.

Vapimärk antakse üle val-
lavalitsuse poolt Eesti Vabari-
igi aastapäeva tähistamiseks 
korraldataval pidulikul aktusel. 
(KH)

Planeeringualane teade
Audru Vallavalitsus teatab, et 
Audru Vallavalitsuse 21.11.2013 
korraldusega nr 485 algata-
ti Papsaare külas Meremetsa 
tee 25 kinnistu detailplanee-
ring (0,17 ha, katastriüksuse 
tunnus 15904:003:1132). De-
tailplaneeringu koostamise 
eesmärk on soov täiendada 
kehtivat Kullimetsa kinnistu 
detailplaneeringut planeeri-
taval alal – määrata ühekord-
se ühepereelamu ja abihoone 
täpne asukoht kõrghaljastatud 
kinnistul, säilitades kinnistul 
kasvavad väärtuslikud puud, 
kuna kehtiv planeeringulahen-

dus seda ei võimalda. Lisaks 
soovitakse täpsustada krundi 
ehitusala suurust vastavalt üld-
planeeringu tingimustele. Pla-
neeringu eesmärk on kooskõlas 
Audru valla üldplaneeringuga 
- maa-ala juhtotstarve on reser-
veeritud elamumaaks. Detail-
planeeringu dokumentidega on 
võimalik tutvuda tööpäevadel 
Audru Vallavalitsuse kantseleis 
ja Audru valla veebilehel www.
audru.ee. 

Koostas: 
Merle Mõttus 

447 2787 
merle.m@audru.ee

Toetused MTÜ-dele ja seltsingutele
Mittetulundusühingutel ja 
seltsingutel on projektitoetuse 
taotlemiseks võimalik taotlusi 
esitada vallavalitsusele 15. 
jaanuariks 2014.

Tegevustoetuse taotlusi 
saavad mittetulundusühingud 
ja seltsingud esitada 1. veebru-

arini 2014. Projektitoetuse ja 
tegevustoetuse taotlemise ning 
kasutamise tingimused on kirjas 
Audru Vallavolikogu 16.02.2012 
määruses nr 7 „Mittetulundus-
likuks tegevuseks toetuse and-
mise kord“. Palun vaadake valla 
kodulehte. (KH)

Teade
Seoses Audru ja Lavassaare valla ühinemisega 
tekkis muudatus politseiteenuse kättesaadavu-
ses. Lavassaare et piirkonnapolitseinik jääb sa-
maks. Piirkonnapolitseinik Aivo Lünekund on 
kättesaadav tööpäeviti kell 8.00–16.30 telefonil 
6123523. Nädalavahetustel ja tööpäevadel peale 
16.30 palume helistada politsei lühinumbril 110. 

Veel uuendustest Lavassaares – seoses kons-
taabli vastuvõtukoha kadumisega saate pöörduda 
oma murega Audru konstaablijaoskonda Audru 
alevikus, Pärna allee 7. Audru piirkonnapolitsei-
niku vastuvõtuaeg on teisipäeviti kell 9.00–10.00. 

Harli Hansen
Audru konstaablijaoskonna piirkonnavanem

Audru Kultuurikeskuses
Reedel, 27. detsembril 2013 kell 11.00. Peole oodatakse 
valla lasteaedades mittekäivaid ja väljaspool valda 1.–9. 
klassides õppivaid Audru valla Audru aleviku, Lemmetsa, 
Põldeotsa, Malda, Liiva, Papsaare ja Valgeranna külades 
elavaid lapsi.
Kihlepas Neitsiraba külastuskeskuses
Reedel, 27. detsembril 2013 kell 14.00. Peole oodatakse 
valla lasteaedades mittekäivaid ja väljaspool valda 1.–9. 
klassides õppivaid Kihlepa, Eassalu, Soomra ja Tuuraste 
külades elavaid lapsi.
Audru Kultuurikeskusesse ja Kihlepasse kutsutud lapsed, 
kes väljakuulutatud kuupäeval ei saa jõulupeole tulla, saa-
vad kommipakid kätte vallamajast vallamaja lahtioleku 
aegadel.
Ilusaid saabuvaid Jõulupühi!

Peep Tarre 
humanitaarnõunik, tel 447 5270

Laste jõulupeod

Valla eakate jõulupidu
11. detsembril kogunesid Audru valla eakad erinevatest küladest 
Lavassaare rahvamajja jõulupeole. MTÜ Lavassaare Külaseltsi 
eestvedamisel saabusid jõululauale seapraad ning muu maitsev. 
Merle Lillaku ja Rivo Kajo organiseerimisel esinesid eakatele 
Jõõpre Kooli 8. ja 9. klassi neidude rahvatantsurühm õpetaja Anu 
Kurmi juhendamisel, Elis Kajo Lavassaarest ning tantsuks mängis 
Lavassaare Trio. (KH)
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Ajaratta lood

Hävinev ilu?
Pärandiaasta möödudes meenu-
tame üht kaunist ja ainulaadset 
hooneterühma Audrus, mida 
tunneme nimetuse all – Andro-
poff. Rühma moodustavad kolm 
hoonet: peamaja, saunamaja ja 
nn mängudemaja ehk kinomaja. 
Kõige vähem tuntakse just vii-
mast – kinomaja, mis oli kaua 
aega huvilistele suletud ja on 
seda praegugi, olles eraoman-
dis, kui mitte arvestada „vaba 
sissepääsu“ puruks löödud uste 
ja akende tõttu. 

Ehitus algas 1974. aastal 
saun-puhkemajaga. Tol ajal oli 
Valgeranna puhkebaas hoone-
tüübilt ainulaadne kogu Nõu-
kogude Liidus, kasutusel kui 
„nomenklatuuri puhkekodu“. 
Arhitektiks valiti nooruke Meeli 
Truu (1946-2013), kes mäletas 
projekti kinnitamist järgmiselt: 
„Kui Toompeal minu projekti 

arutati, siis istet mulle ei paku-
tud, seisin tähtsate meeste seas 
nagu koolilaps. Mehed vaatasid 
jooniseid siit ja sealt, aga otsust 
ei tulnud. Siis tuli üks mees uk-
sest sisse, autovõtmed sõrme 
ümber. Vaatas mu tööd ja ütles, 
et lätlastel ja leedulastel sellist 

küll ei ole. Võttis kapi pealt 
paar konjakipudelit ja läks. Nii 
otsustatigi projekt vastu võtta. 
Hiljem selgus, et see mees oli 
Käbini autojuht.“

Mängude maja valmis 1979. 
aastal. M. Truu mäletab: „Vaja 
oli teha ruum, kus sai piljardit 

mängida, filmi vaadata ja pu-
hata. Peakõrguselt pidi olema 
varjatud, mis ruumides toimub. 
Sellepärast ka see müür seal.“ 
Võrkaiaga ümbritsetud maa-alal 
oli ööpäevaringne valve. Ehitu-
se juures kasutati esmakordselt 
Eestis lekaal- ehk ümartellist. 
Hoone on monoliitlaega ja ilm-
selt mõeldud täitma vajadusel 
ka varjendi ülesannet. Hoone 
sisemus on kaetud vaipkatte-
ga. Kinosaali on kahekaupa 
paigutatud mugavate tugitoolide 
juurde „lauake-kata-end“. Kino-
mehaaniku tööruum on ehitatud 
nii, et sealt saab jälgida ainult 
ekraani, mitte saali.

On tõesti kahju, et see kaunis 
hoone ei leia kasutust ja lagu-
neb.

Helgi Roots
Audru muuseumi juhataja

Vabatahtlikkus – julgus märgata, julgus tegutseda

Äsja tunnustas Vabariigi President Too-
mas Hendrik Ilves Eesti vabatahtlikke.

Riigipea nimetas vabakondlikku tege-
vust kaasaegse Eesti normaalseks osaks 
ning kutsus üles rohkem märkama ja tun-
nustama kaaskodanike tublidust. Audru 
vallast olid tunnustatute seas TÜ Pärnu 
Kolledži	tudeng	Triin Mäger ja Jõõpre 
Kooli õpetaja Ülle Varik. 

Kaua ja kus olete tegutsenud vaba-
tahtlikena, kuidas sellesse töösse sat-
tusite?

Triin: Minu vabatahtlikud teod saa-
vad alguse põhikooliajast, mil liitusin 
T.O.R.E (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) 
grupiga oma koolis. Keskkoolis sai minust 
õpilasesinduse ja Noorteühing Eesti 4H 
liige. Nende organisatsioonide tegevus-
tesse jäävad mitmete laagrite, ürituste 
ja heakorra-aktsioonide korraldamine ja 
neis osalemine. Samuti ka väljasõidud, 
mõttetalgud, koolitused. Ülikooli alguses 
jätkasin üliõpilasesinduses, mis tundus 
igati loogiline jätk õpilasesindusele ning 
liitusin liikumisega "Vanem Vend Vanem 
Õde". Ühinesin ka Pärnu linna Noorte-
koguga. Vabatahtliku tegevusega olen 
seega tegelenud ligikaudu kaheksa aastat. 
Keskkooli ajal innustas mind enim tollane 
huvijuht ja kaasõpilasesindajad, kellega 
tundsime ja tunneme siiamaani tugevat 
seotust ja sünergiat.

Ülle: Mul on kord juba selline „kiiks“, 
et ei oska „ei“ öelda uutele põnevatele pak-
kumistele. Arvan, et need ägedad inime-
sed, kes mind on suunanud ei tea ise ka, 
kui tänulik olen neile kõigi võimaluste 
eest. Alates ajast, mil Are koolis õppides 
Punase Risti ja Raamatuühingu toimeta-
mistes sai osaletud, olen nagu kogu aeg 
tegelenud tööga, mida võib vabatahtlikuks 
nimetada. Jõõpre kooli tööle tulles otsisin 
esialgu tegevusi oma isiklikele lastele ja 
nende sõpradele. Mõned aastad osalesime 
erinevates liikumistes, nagu T.O.R.E, ELO 
ja NÜ Eesti 4H. Viimane saigi väljavali-
tuks just noorte mitmekesiste silmaringi 
laiendavate tegevuste tõttu ja nii juba 17 
aastat. Ent vahel sünnivad tasuta tegemi-
sed ka iseenesest. Tegelikult, väga lahe 

aeg on olnud!

Kust leiate aega, energiat ja moti-
vatsiooni oma vabatahtlike tegevustega 
tegelemiseks?

Triin: Võtan vabatahtlikku tegevust 
kui oma hobi ja eneseteostust ning see 
on kujunenud minu elustiili üheks lahu-
tamatuks osaks. Ma ei mäleta, mis tunne 
on igavus ja ma ei tea, mida tähendab 
olukord, kus mitte midagi ei ole teha. 
Muidugi oskan ma ka puhata, "ei" öelda 
ja aega maha võtta. Mulle meeldivad eri-
nevad väljakutsed ja olen harjunud end 
mitmesugustesse tegevustesse kaasama. 
See hasart ja need inimesed, kes minuga 
neis tegevustes koos on, innustavadki 
mind aina edasi pürgima ja investeeri-
vad minusse energiat, mille põhjal taas 
tegutseda. Ma teen seda, mis on mulle 
hingelähedane ja meeldiv, kombineerin 
selle oma nii-öelda kohustuslike tegevus-
tega (õpingud) ja päev ongi tegemisi täis. 
Seega ei ole siin muud ajakasutusvalemit, 
kuigi vahel mõtlen, et ühes päevas võiks 
48 tundi küll olla.

Ülle: Elutempo on tõesti kiire. Ei saa 
arugi, kui juba järjekordne nädal selja 
taga, sest lisaks koolitööle on lihtsalt nii 
palju teha ning 24 tundi ööpäevas tundub 
ebaõiglaselt vähe. Kui alguses tundsin, 
kuidas väsimus vähestest magatud öö-
tundidest võimust hakkas võtma, siis 4H 
seltskonda jõudes tundsin end endiselt 
kui kodus. Ollakse avatud, sõbralikud ja 
pungil ideedest, kuidas noorte elu veelgi 
mitmekesisemaks muuta. Tänasel päeval 
tundub kõrvaltvaatajale võib-olla tobeda-
na, et reedeti peale kooli kord kuus võtab 
vanaema magamiskoti ja läheb kuhugi 
maakonna koolilaste 4H laagrisse. Ent 
kuni jätkub teotahtelisi noori, ei suuda 
me neile „ei“ öelda. Olen saanud juurde 
väga palju vajalikke kontakte, juhtimis-
kogemuse ning sõpru kogu eluks, rõõmu 
kordaläinud üritustest ja noorte tänulikest 
silmadest.

Kas teie arvates motiveeritakse 
vabatahtlikke piisavalt või oleks vaja 
rohkem tunnustust ja head sõna? Või 
hoopis midagi muud?

Triin: Kui inimene teeb midagi ühis-
konna heaks siirast soovist ja soojast süda-
mest omakasupüüdmatult, siis tunnustus, 
hea sõna, lisaks au ja uhkus, jõuavad tema-
ni niikuinii. Siinkohal on oluline, et ini-
mene mõistaks, et kõik, mida ta teeb, teeb 
ta ikkagi endale, muutumata hooletuks ja 
ükskõikseks teiste suhtes, jäädes seejuures 
ka tänulikuks. Kui need tingimused on 
täidetud, suudab inimene ennast ise teiste 
kaasabil motiveerida ja veel kaugemale 
edasi püüdlema suunata.

Ülle: Inimesed ikka ootavad, et juht ja 
firma neid motiveeriks, esitamata kordagi 
küsimust, et mis mind ennast tegelikult 
motiveerib ja tegutsema paneb. Arvatakse, 
et kui ma teen tööd palga pärast, siis on 
motivaatoriks palk. Kui teen midagi kiitu-
se pärast, on selleks kiitus. Tegelikkus on 
aga see, et välised nähtused võivad meid 
küll liikuma panna, aga sellel pole mingit 
pistmist motivatsiooniga. Motivatsioon 

on tunne meie sees, et tahan seda teha. 
Arvan, et kui ükskõik milliseid tegevusi 
märgatakse, valmistab see tegijale alati 
rõõmu! Riiklikul tasandil on palju erine-
vaid tunnustamise süsteeme, ka minu töö-
kohas tunnustatakse neid, kes on andnud 
oma panuse kooliõpilaste mitmekülgsel 
arendamisel.

Mida ütleksite neile, kes veel pole 
vabatahtliku tegevuse võimaluseni 
jõudnud või kahtlevad selles?

Triin: Julgust! Julgust enda ümber 
midagi uut märgata, julgust suhelda, 
julgust mõelda-tegutseda, julgust ennast 
arendada ja ise oma elu mitmekülgsemaks 
muuta. See on parim viis eneseteostuseks 
ühendades hea kasulikuga. Võimalusi on 
palju, tuleb silmad-kõrvad lahti hoida ja 
kui süda ütleb, et tahaks tegutseda, pole 
kahelda enam midagi.

Ülle: Kas teate, et neljandik Eesti 
elanikkonnast pühendab osa oma vabast 
ajast vabatahtlikule tegevusele? See on 
töö, mis aitab tundma õppida iseennast 
– millised on tugevad küljed, millised 
tegevused sobivad. Kui näed, et tulemas 
on tegevus, kus tahaksid kaasa lüüa, siis 
anna ise endast julgelt märku. Vaata ringi, 
mis ühingud, seltsid kodukandis tegut-
sevad ning uuri, millised võimalused sul 
on nende juures vabatahtlikuna aktiivselt 
kaasa lüüa. Edukad on need, kes kesken-
duvad hea asja tegemisele. Nimetame me 
seda siis vabatahtlikkuseks või millekski 
muuks. Mulle meeldivad inimesed, kes 
elust osa võtavad. Vabatahtlikkus on hea 
võimalus oma teadmisi rakendada, see 
paneb ka alati pea tööle, et kust saada 
asju soodsamalt, kuidas säästlikumalt läbi 
ajada jne. Olen rõõmus, et just valdade 
ühinemisprotsessis tekkis Lavassaarde 
külaselts, mille juhid ja liikmed tegutse-
vad täie pühendumise ja südamega ning 
seda vabatahtlikult, mitte oma kasu, vaid 
oma kodukohast hoolimise nimel! See, 
kui toimetatakse mingi suurema eesmärgi 
nimel, hoiab prioriteedid paigas.

Küsitles 
Maris Moorits

Pühadetervitus Kariibi merelt
Audru KK vilistlane ja endine hu-
vijuht ning arvutiõpetuse õpetaja 
Piret Meinberg on elus kanna-
pöörde teinud ning asunud maa-
ilma ja iseennast avastama Belizes.

Kus Belize asub?
Piret Meinberg: Mehhiko külje 

all, Kariibi meres. Oleme pisikesel 
saarel, mille nimi on Caye Caulker.

Kuidas tekkis mõte koos 
lastega Eestimaalt lahkuda ja 
võõral maal kanda kinnitada?

Asi sai alguse eelmisest pika-
leveninud talvest, kui minu kor-
teriaknast paistis päike sisse vaid 
tund aega ja sedagi ainult hommi-
kuti. Siis, ühel sellisel hommikul, 
proovides veel mõnuleda viimaste 
päikesekiirte embuses, mul liht-
salt kihvatas, et pagan võtaks, 
kaua ma kannatan seda jama? 34 
talve olen elanud Eestis, isegi mit-
te paariks nädalaks pole kuhugi 
soojale maale saanud. Prahvatasin 
midagi sellist ka Facebookis oma 
seinale. Üks tuttav, Veronika, kir-
jutas mulle siis, et aga tule Meh-
hikosse, mille peale võtsin sõnal 
sabast kinni ja hakkasimegi asja 
planeerima. Maikuus tuli ta ise 
sellele saarele siin, millesse kohe 
ülepeakaela armus ja kui me su-
vel Eestis kohtusime, siis rääkis 
ta sellest ka mulle nii haaravalt, 
et kõhklused kadusid. 

Kui kauaks on plaanis Lõuna-
Ameerikasse jääda?

Olen hakanud oma elu elama 
nö „in the flow“ ehk siis vabas 
voolamises, mitte plaane tehes, 
vähemalt väga pika-ajalisi mitte, 
et anda endale rohkem vabadust. 
Seega, minu vastus on: ei ole õrna 
aimugi.

Millised on sinu esimesed 
elamused sel meist nii kaugel 
paradiisisaarel?

Olen koos haidega ujunud! 
Käisime purjetamas ja meid viidi 
kolme erinevasse kohta – esime-
ne oli korallirahnu juures, kus oli 
väga ilus loodus, teine koht kuu-
lus kaladevaatlusele (vette visati 
lõigutud kalatükke, mille peale 
siis haid (nursing shark ingl.k) 
kohale ujusid ja neid ning suuri 
raisid ja muidki kalu saigi siis ise 
vees sulistades vaadelda). Kolmas 
sihtpunkt oli planeeritud selleks, et 
kilpkonni vaadelda, aga sel päeval 
neid kahjuks ilmastikutingimuste 
tõttu ei trehvanud. Üks hea sõber 
rääkis mulle, et siin on ka väga 
mürgised maod, kellest tasub ee-
male hoida ja saare teises otsas ela-
vat ka krokodillid, keda ma (veel) 
näinud ei ole. Esimene asi, mis 
meis šoki tekitas, kui Cancunis 
lennujaamast välja astusime, oli 
niiskuse ja soojuse kooslus, mis 
sarnaneb botaanikaaia omale, 
pluss valjuhäälne troopiline lin-
nulaul, mida nüüd enam niiväga 
tähele ei panegi.

Millega elatist teenid?
Oleme praegu oma äriga alles 

alustamas ja ausalt öeldes hetkel 
täiesti miinustes, aga kuna Ve-
ronika on tahtnud kogu aeg käsi-
tööga tegeleda ja ta teab, et siin 

saarel on lemmiksuunaks rasta, 
siis alustasime sellest, et ostsime 
mingi koguse rasta värvides lõnga, 
et näis, mis idee tuleb. Netis ideid 
sirvides leidsime sellise lahendu-
se nagu barefoot sandals (palja-
jalu sandaalid), mille peale tekkis 
kohe „ohooo“ tunne, et see ongi 
ju barefoot saar, kus veerand ela-
nikkonnast käib paljajalu. Sellest 
ajast alates olen ise kogu aeg oma 
sandaale kandnud ja tänu sellele 
olemegi enamuse oma klientidest 
leidnud. Nüüd tegeleme sellega, et 
oma äritegevust laiendada ja klien-
dile kättesaadavamaks muutuda. 
Kuna ise ju siin ametlikult midagi 
müüa ei tohi, tuleb mõelda teistele 
võimalustele – lasta kellelgi müüa 
vmt.

Kuidas toimib sealne kooli-
süsteem?

Tuleb välja, et siin on nii, et lap-
sed lähevad juba 5-aastaselt kooli 
ja 14-aastaselt lõpetavad põhikooli. 
Õpe toimub kolmes semestris, mil-
lest teine algas detsembrikuu algu-
ses. Kõik raamatud on vaja endal 
osta, lisaks veel WC-paber, piibel 
(tegemist on katoliikliku kooliga), 
pakk koopiapaberit, käärid, liim ja 
muud tarbed. Reeglid on päris ran-
ged – poistel ei tohi olla kõrvarõn-
gaid, ponisaba ega muud teistmoo-
di soengut, tüdrukutel ei tohi olla 
värvitud juuksed, meiki näos ega 
tätoveeringuid (tüdrukutel võivad 
olla väikesed kõrvarõngad). Kõigil 
on koolivorm. Kooliskäimine mak-
sab – kooli registreerimine 20$ (1 
belizikas = 0,5 USD), iga semester 
20$ ja ka koolivorm on tasuline.

Mida oled uues kultuuriruu-
mis enese jaoks õppinud ja üm-
ber hinnanud?

Siin saarel keegi ei kiirusta ega 
rabele. Mõne auto peal on lausa 
kirjas, et kui sa näed, et ma sõidan 
liiga kiiresti, helista sellele numb-
rile ja anna teada. Õpin järjest roh-
kem ennast ja ka teisi kuulama ja 
aktsepteerima. Adun, et elu võibki 
olla teistsugune.

Kuidas lämmataksid meie 
sisse hiiliva kadeduseussikese, 
mis kipub pead tõstma, kui ku-
jutame ette seda soojust ja vär-
virikkust, mis sind praegu igal 
päeval ja ööl ümbritseb?

Olen aru saanud, et kõike, mida 
väga-väga tahad, on võimalik saa-
da. Pole mõtet istuda kodus ja kade 
olla, tuleb ise midagi ära teha.

Kuidas kavatsete pühi tähis-
tada?

Ei tea, kas tähistamegi. Siin 
kipub jõulutunne ära kaduma. 
Kuigi mõned majad ja puud on 
küll jõuluehetega kaunistatud, on 
nii imelik tunne seda kõike selles 
kliimas seostada jõulude või nää-
ridega. Eks näis.

Soovime sulle ja su lähedas-
tele ikkagi häid pühi ning põne-
vaid seiklusi!

Aitäh! Sama ka teile sinna kül-
male maale.

Kariibi mere Piretit usutles
Sirje Suurevälja

Triin Mäger Ülle Varik

Eestimaa kasupered tähistasid 
Pärnus juubelit 

Tänavu, 18. oktoobril, sai Eesti 
Kasuperede Liit 10-aastaseks. 
Samas on kasuperenduse algu-
sest möödunud juba 20 aastat. 
Selle verstaposti tähistamiseks 
korraldas Eesti Kasuperede Liit 
koostöös Sotsiaalministeeriumiga 
6. detsembril  Pärnus Srtand Ho-
telli konverentsisaalis konverentsi 
„Eesti Kasuperede Liit 10, kasu-
perendus Eestis 20“. Konverentsi 
avatervituses avaldas austust ja 
tänas kasuperesid Pärnu linnapea 
Toomas Kivimägi. Ettekannetega 
esinesid Helen Jõks Sotsiaalmi-
nisteeriumist, Ingrid Sindi SOS 
Eesti Ühingust jpt. Eesti Kasu-
perede Liit tunnustas tänukirjaga 
üle Eesti kohale tulnud pikaajalisi 
kasuperesid (10 ja enam aastat). 
Pärnu maakonnast said tänukir-
ja 4 kasuperet, kellest 2 – Mall 
Järve ja Mare Müürsepp elavad 

Audru vallas. Mõlemal perel on 
üle kümne aasta kasupereks olemi-
se kogemust. Mare Müürsepp on 
ka Pärnumaa Kasuperede Ühingu 
juhatuse esimees ja kasuperede tu-
giisik Pärnumaal. Mall Järve kuu-
lub samuti Pärnumaa Kasuperede 
Ühingu juhatusse. Tore oli koge-
da, et Eestimaal leidub palju suure 
südamega inimesi, kes valutavad 
südant nende laste pärast, kes min-
gil põhjusel ei saa suureks kasva-
da oma isa-ema hoole all. Kahju 
oli aga sellest, et omavalitsuste 
sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad ei 
leidnud aega konverentsile tule-
kuks, et üheskoos arutada kuidas 
vanemliku hoolitsuseta lastele pa-
rimat lapsepõlve pakkuda. Päev oli 
sisutihe, vajalik ja tore ning lõppes 
juubelitordi söömisega.

Mall Järve 
Juhatuse liige
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KULTUURIKALENDER
20. detsember 
 19.00  Kihlepas Neitsiraba Külastuskeskus-Külamajas 

jõulupidu laudadega, hind 8 eur/inimene (soe söök, 
ansambel, jõulutöötoad). Eelregistreerimine 5224812 
Koidu või 56688755 Marika.

 15.00 Jõulufilmide filmiõhtu Audru Kultuurikeskuses. 
Üritus tasuta, avatud puhvet. Korraldaja Audru Noorte-
volikogu.

21. detsember 
 18.00 – 21.00 Jõuludisko päkapikkude Anita ja Kristiga 

Aruvälja rahvamajas. Pilet 0.50 senti.
 Audru valla jõulupakid saavad kätte Aruvälja piirkonna 

kodused lapsed ja linnakoolides õppivad õpilased.
24. detsember
 10.00 Jõulupühade jumalateenistus Jõõpre kirikus.
 18.00 Jõuluõhtu jumalateenistus Audru kirikus, laulab 

Audru valla segakoor. Kell 17.30-18.00 puhkpillimuusi-
ka kirikutornis.

25. detsember 
 11.00 I Jõulupüha jumalateenistus armulauaga Audru 

kirikus, laulab koguduse naisansambel.
 14.00 I jõulupüha teenistus Aruvälja rahvamajas, külas 

Audru kirikuõpetaja Tiina Janno.
26. detsember 
 13.30 Jõõpre Rahvamajas eakate jõulupidu jõululõu-

naga. Kavas estraadietendus „Siis kui maailm loodi“ 
naljade, laulu ja tantsuga. Muusikat teeb kapell. Pilet 
1 euro. Eelregistreerimine Jõõpre raamatukogus ja 
kaupluses.

27. detsember
 19.00 Jõõpre rahvamajas aastalõpupidu. Esinevad ba-

leriinid Pärnu Kunstide Majast. Tantsumuusikat teevad 
Valvo Valgur ja Arne Järvesaar. Avatud puhvet. Pilet 2 
eurot. 

 20.00 Meeleolukas aastalõpupidu Aruvälja rahvamajas. 
Muusikat teevad Reet Linna ja Tõnu Raadik, avatud 
puhvet. Pilet eelmüügist kuni 23. detsembrini 3 €, 
peoõhtul 6 €.

28. detsember
 21.00 Lindil aastalõpupidu Hüvasti 2013! Tantsuks an-

sambel RIX, õhtujuht, avatud puhvet. Pilet 3 €, lapsed 
tasuta.

31. detsember
 16.00 Vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga 

Audru kirikus.
 20.00 Sanga Seltsimajas Vana-aasta ärasaatmise disco. 

Tasuta.
 23.30 Vana-aastaõhtu vigiilia Audru kirikus.
 00.00 Jõõpre rahvamajas uusaasta tervitamise disko. 

DJ Egert Vaht. Tasuta.
4. jaanuar
 10.00 Jõõpre kirikus liturgia ja suur veepühitsus. 

Õnnitleme 
vastsündinuid!

ANDRE KIVILA 
13.10.2013 AUDRU
ASKO UMAL 
08.11.2013 MALDA
LAURETE TEE 
09.11.2013 AUDRU
KENERT VUNUKAINEN 
09.11.2013 LAVASSAARE
RIKO KRUUSMAA 
11.11.2013 AUDRU
DANILA DANELYUK 
14.11.2013 PÕHARA
RIKO PIKKUR 
18.11.2013 PAPSAARE
MARKUS LUHTOJA 
20.11.2013 KÕIMA
RANDAR KÄSTIK 
27.11.2013 JÕÕPRE
CASPAR LILIENTHAL 
29.11.2013 JÕÕPRE

Võta jõuluajal aega leppimiseks
Käes on detsember ehk jõulukuu. 
Jõulud on vaikne aeg, kui on aega 
maha istuda ja möödunud aasta-
le tagasi vaadata. Jõulud on ka 
leppimise ja andestamise aeg. 
Ka politseil on siinkohal mõned 
inimlikud ja praktilised nõuan-
ded, mis ehk inimsuhete vallas 
aitavad.

Politseinikuna sellele aastale 
tagasi vaadates tuleb möönda, et 
on sagenenud just need juhtumid, 
kus meie käed jäävad abistamisel 
n-ö lühikesteks. Olgu olukorda-
deks siis peresisesed või naabri-
tevahelised suhted või hoopiski 
kolleegidevahelised sasipuntrad. 
Millest üldse tekib konflikt? 
Igas suhtes loob inimene enda-
le kujutelma teisest osapoolest. 
Selline lähenemine ei ole päris 
õige. Miks? Sest inimene, kes 
elab oma kujutelmas, ei ole al-
dis seda muutma ning erinevate 
kujutelmade kokkusaamisel on 
konflikt möödapääsmatu. Sel-
le vältimiseks on kõige lihtsam 
moodus mitte lasta end mõjutada 
eelarvamustest. Tuleb püüda olla 
avatud ja mõistev nii enese kui 
ka teiste suhtes. Ja nii laabuvad 
mõnedki probleemid iseenesest. 

Siinkohal mõned nõuanded, 
mis võivad aidata. Probleemid 

võiks panna tähtsuse järjekorda. 
Probleemid, mida saab lahen-
dada kahe minuti jooksul, tuleb 
lahendada kohe ja mitte edasi lü-
kata. Keerulisemate probleemide 
puhul tuleks kaalutleda, kuidas 
nendega toimida. Probleemid, 
mille peale hammas ei hakka, 
tuleks kõrvale jätta. Selle juures 
tuleb ikkagi jääda mõistvaks ja 
avatuks. Palju lihtsam on elada, 
kui ei tormata alati ise maalima 
parandama, jättes mõni asi lahen-
dada nendele, kes selleks on ellu 
kutsutud.

Kutsungi kõiki üles eneses 
veidi ringi vaatama ja leidma 
kohta andestamiseks. Näitamaks 
hoolivust, võta ühendust oma 
lähedastega, kellega pole kaua 
aega suhelnud. Üllata naabrit, 
kellega oled aasta otsa Andre-
se ja Pearu kombel vägikaigast 
vedanud, lahke sõna või teoga, 
mis annab hea pinnase paremaks 
läbisaamiseks. 

Piisab vähesest, et suhetesse 
tuua midagi positiivset. Siinko-
hal soovin kõigile rahulikke ja 
leppimisrohkeid jõulupühi ning 
tujuküllast aastavahetust!

Harli Hansen 
Audru konstaablijaos konna 

piirkonnavanem

Audru valla kohamuistendite 
konkursi tulemused

7.- 9. klass
1. koht Kuidas Ridalepa en-
dale nime sai, Kelly Tomson, 
7. klass,  Jõõpre Kool, õp Ülle 
Varik
2. koht Ridalepa tee, Katarina 
Vainult, 9. klass, Jõõpre Kool, 
õp Helle Kirsi
3. koht Pärna allee, Ingmar 
Pilme, 9. klass, Audru Kool, 
õp Maret Savka
Eripreemia Kuidas 2013. aastal 
Jõõprest Jööpre sai, Helen Pill, 
8. klass, Jõõpre Kool, õp Helle 
Kirsi
4.-6. klass 
1. koht Kuidas Audru oma nime 
sai, Marius Tõrva, 6. klass, 
Jõõpre Kool, õp Helle Kirsi
2. koht Kuidas tekkis Mäe 
talu küngas, Ragne Lõõbas, 
4. klass, Audru Kool, õp Sirje 
Mölder
3. koht Kuidas tekkis Jõõpre 
küla, Ako-Robi Maido, 5. klass, 
Jõõpre Kool, õp Helle Kirsi
Eripreemia Kuidas tekkis 
Lavassaare karjäär, Kristiina 
Denisov, 4. klass, Lavassaare 
LAK, õp Gisela-Angela Aasa
1.-3. klass
1. koht Küla nimelugu ehk 
lugu Soo Eva’st, Herki Silver 

Jaago, 3. klass, Aruvälja LAK, 
õp Kersti Killing-Jaago
2. koht Kuidas tekkis Lavassaa-
re karjäär, Romek Veltmann, 
2. klass, Lavassaare LAK, õp 
Kati Lindt
3. koht Kuidas Kirbu jõgi en-
dale nime sai, Karl Orgusaar, 
3. klass, Lindi LAK, õp Kaire 
Kiivit
Eripreemia Kuidas tekkis 
Uruste oja, Delia Kuldsaar, 
3. klass, Audru Kool, õp Sirje 
Mölder
 

Lõppvõistlusel osales 48 
muistendit viiest Audru valla 
koolist. Töid luges ja hindas 
kirjanik Contra, kellele saade-
tud töödel ei kajastunud kooli 
ega juhendaja nimi. Kui mõni 
õpilane võitjate hulka ei pää-
senud, ei maksa kurvastada – 
konkursi II osa on muistendite 
illustreerimise konkurss ja võib-
olla hinnatakse just nende laste 
pilte auhinnavääriliseks. Illust-
reerimiskonkurssi koordineerib 
Jõõpre kooli õpetaja Ülle Vares. 

Aitäh kõigile õpilastele ja 
nende juhendajatele tubli töö 
eest!

Helle Kirsi

2014 jaanuar - märts toimub 
parimate muistendite  

illustreerimise konkurss
Võistlus toimub kahes voorus 
õpilastele I – IX klass.

I voor – loositud muisten-
di illustreerimine (tähtaeg 20. 
veebruar).

Iga Audru valla kool valib 
koolisiseselt välja kuni kolm 
illustratsiooni iga muistendi 
kohta. 

Võistlusel osalemiseks sobi-
vad kõik joonistused ja maalid 
suuruses A3 või A4.

Võidutööd palun tuua Audru 
Kooli (Kersti Põllu) või Jõõpre 
Kooli (Ülle Vares) 20. veeb-
ruariks.

Töö tagaküljel trükitähtede-
ga muistendi pealkiri, õpilase 
nimi, klass, kool ja juhendaja 
nimi.

Audru vallas elavad, aga 
väljaspool Audru valda õppivad 
lapsed saavad samuti osaleda. 
Neil palume illustratsioonid 
tuua Audru Kooli või Jõõpre 
Kooli. Muistendid, millele 
illustratsioone ootame, on 
üleval Jõõpre Kooli kodulehel.

II voor – võidutööde esi-
tamine ja näitus Audru Kul-
tuurikeskuses N, 6. märtsil kl 
12.00.

II vooru hindab žürii.	Žürii	
liikmed on Pärnu Kunstikoo-
list.

Hindamine:
Igale muistendile parim il-

lustratsioon. (I- III koht)
Eraldi auhinnatakse nii 

tehnikaid kui loovust. (eripree-
miad)

6. märtsil toimub ka pari-
mate muistendikirjutajate ja 
joonistajate autasustamine. 
Kohal on kirjanik Contra, 
kellelt soovijad saavad auto-
grammi küsida.
http://www.lugemisaasta.ee/
Toredate loominguliste elamus-
teni!

Info tel 518 6835 Ülle Vares 
yllevares@gmail.com
tel 5340 4078 Kersti Põllu 
pollukersti@gmail.com

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Lumetõrje Audru vallas  
2013 – 2015

Käesoleval talvel teostavad lu-
metõrjet Audru valla teedel (ka. 
erateedel, kui omanikul on täide-
tud tingimused töö teostamiseks) 
ja tänavatel Audru Vallavalitsuse 
poolt teostatud riigihanke võitnud 
ettevõtjad:

I piirkond: Soeva, Ahaste, 
Aruvälja küla teed – Põhara Agro 
OÜ, tel 5062246.

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 – Mas-
siner OÜ, tel 5144990; 5297987.

V piirkond: Ridalepa, Saari, 
Oara, Malda küla teed – Metsa-
pärdi Talu FIE, tel 56645613.

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

VII piirkond: Lindi küla (ala-
tes Aiandi teest Sarvi teeni) – Põ-
hara Agro OÜ, tel 5062246.

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

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

X piirkond: Papsaare, Valge-
ranna ning osaliselt Lemmetsa 
küla teed ja tänavad – Audru Mõis 
OÜ, tel 5036321; 5544771.

XI piirkond: Audru aleviku 
teed, tänavad ning osaliselt Lem-
metsa küla teed – Nurme Teede-
ehitus OÜ, tel 5029845; 5297481.

XII piirkond: Nurme, Tilga, 
Kiltre tee, Elutee, Põllu, Elise, Kä-
reda, Kadaka, Tiido, Doberani tee 
ja Valgeranna allee – Nurme Tee-
deehitus OÜ, tel 5029845.

XIII piirkond: Papsaare küla, 
Audru aleviku kõnniteed ja park-
lad – Nurme Teedeehitus OÜ, tel 
5029845.

XIVpiirkond: Lavassaare ale-
viku teed, tänavad, kõnniteed ja 
parklad – Lavassaare Kommu-
naal OÜ, tel 5240857.

NB! Audru Vallavalitsus või-
maldab teostada lumetõrjet omani-
ku soovil ka erateedel, mis viivad 
Audru valla elanikeregistris oleva 
elaniku maja õueni (mitte hoovi-
des).

ERATEEL LUMETÕRJE 
TÖÖDE TEOSTAMISE TIN-
GIMUSED:
- 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 olema ee-
maldatud puude oksad min 3,5 
m kõrguselt ja 3 m laiuselt.

TÖÖVÕTJAL ON LEPIN-
GULINE ÕIGUS LOOBUDA 
ERATEE HOOLDUSEST TIN-
GIMUSTELE MITTEVASTA-
VUSEL.

Juhul kui eratee omanik ei soo-
vi või tahab täpsustada lumetõrje 
teostamist temale kuuluval teel, 
palume võtta ühendust lumetõrje 
tööde tegijaga piirkonnas või Aud-
ru Vallavalitsuse majandusspetsia-
listiga /Vahur Kobolt tel 5049564;  
e-mail vahur.k@audru.ee /.

Vahur Kobolt
Audru Vallavalitsuse 
majandusspetsialist




