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VALLAVANEMA VEERG

Ajalugu  
kordub 

Ajalooliselt on Lavassaa-
re (esmakordselt mainitud 

Lawasser 1624) olnud Jõõpre, hiljem Audru valla küla. 
1949. aastal eraldati Lavassaare küla turbatootmise suu-
renemise tõttu omaette tööstusaleviks. Taasiseseisvumise 
järgselt sai Lavassaare esmalt alevi ja hilisema seaduse-
muudatuse järel valla staatuse.

Pärnumaal on taasiseseisvumise järgsel ajal valdade 
ühinemised-liitumised toimunud kolmel korral. Esimesed 
liitujad olid 1996. aastal Pärnu-Jaagupi ja teda ümbritsev 
Halinga vald, 2005. aastal ühinesid Kilingi-Nõmme linn, 
Tali ja Saarde vallad ning 2009. aastal Vändra ja Kaisma 
vald.

Oma eelmise aasta jõuluukuu istungil otsustas Lavas-
saare vald teha Audru vallale liitumisettepaneku, mille 
Audru vallavolikogu ka oma jaanuari istungil vastu võt-
tis. Audru ja Lavassaare valdade vahelisi liitumismõtteid 
on veeretatud viimase paarikümne aasta jooksul Audru 
eestvedamisel paaril korral, kuid niikaugele, kui prae-
gu, ei ole varem jõutud. Kui 2009. aastal tegi Audru vald 
Lavassaare vallale liitumisettepaneku, oli põhjus äärmi-
selt pragmaatiline. Nimelt oli käimas peamiselt Euroopa 
Liidu poolt rahastatava kohalike investeeringutoetuste 
taotlusvoor, kuhu Audru vald oli esitanud taotluse Jõõpre 
lasteaia ehitamiseks toetuse saamiseks. Toetustaotluste 
hindamisel olid eelistatud liituvad omavalitsused. Kah-
juks tookord liitumisest asja ei saanud ja Audru jäi hin-
damisel napilt joone alla ning Jõõpre lasteaia ehitamiseks 
toetust ei saadud. Lasteaia ehitusega on aga tänaseks as-
jad niikaugel, et maja saab kohe-kohe valmis ning ehita-
jale on makstud täies mahus Audru valla oma eelarvest.

Miks siis nüüd liituda? Nii nagu kogu Eestis, on ka 
Audrus ja Lavassaares toimunud viimasel kümnendil nii 
ettevõtluse kui ka elanike massiivne ümberpaiknemine. 
Nii ettevõtted kui ka inimesed on liikunud suurematesse 
keskustesse ja nende lähiümbrustesse. Kui Audru valla 
elanike arv on tänu linna lähedusele viimasel kümnen-
dil mõõdukalt kasvanud, siis Lavassaare elanike arv on 
samaaegselt ligi paarikümne protsendi võrra vähenenud. 
Turbatööstus, mis oli pikki aastaid Lavassaare elanikele 
üks suurimaid tööandjaid, on oma tootmise ümberstruk-
tureerinud, minnes üle allhankeliste lahenduste peale. 
Selline ümberstruktureerimine on jätnud paljud inime-
sed kohapeal tööta ja sundinud neid tööd otsima mujalt. 
Töökohtade vähenemine kohapeal, elanike, eriti tööealis-
te elanike arvu langus ja sündide vähenemine paneb iga 
omavalitsuse majanduslikult keerukasse olukorda. Eriti 
rängalt haavab selline olukord väiksemaid omavalitsusi. 
Ja Lavassaare on üks Eesti väiksemaid omavalitsusi nii 
rahvaarvult kui ka pindalalt. 

Lavassaare poolt vaadates on praegu ja tõenäoliselt ka 
edaspidi nii väikest valda eraldiseisvalt äärmiselt keeru-
kas majandada. Audru poolt vaadates lisandub aga vallale 
üks äärmiselt kompaktne ja heakorrastatud küla, kus on 
aastaid vallajuhtide poolt äärmise hoolsuse ja põhjalikku-
sega tehtud palju mõtestatud investeeringuid kohalikku 
kommunaalmajandusse. Samuti ei saa märkimata jätta, et 
liitumise tulemusel lisanduks Audru valla koosseisu küll 
eraalgatuslik, kuid valla poolt toetatav atraktiivne turis-
miobjekt raudteemuuseumi näol.

Nii, et loodame, et kui veebruari jooksul läbiviidav 
rahvaküsitlus annab positiivse tulemuse ja ühinemisko-
misjoni poolt ettevalmistatud liitumisleping saab märtsis-
aprillis mõlema valla vallavolikogude heakskiidu, saab 
valdade ühinemine kolmandal katsel teoks ning Audru ja 
Lavassaare inimesed lähevad juba selle sügise oktoobris 
koos liitunud vallale ühist uut ja töist omavalitsuse juhtor-
ganit – volikogu valima!

Siim Suursild
vallavanem

Kodused Hääled ilmub nüüd  
ka Lavassaares

Veebruarikuu vallaleht il-
mub esmakordselt ka La-
vassaare inimeste postkas-
tidesse, andmaks jooksvat 
ülevaadet liitumisprotsessi 
käekäigust ja viimaks neid 
kurssi Audru valla tege-
miste ja toimetamistega. 

Audru ja Lavassaare valla 
liitumisprotsess sai alguse 
jaanuaris, veebruaris toimu-
vad liitumiskoosolekud ning 
rahvaküsitlused, kahe valla 
liitumisleping sõlmitakse 
märtsis. (KH)

Hõissa pulmad!
Audru ja Lavassaare valdade 
ühinemiseni pole enam pal-
ju aega jäänud. Juba koris-
tatakse toanurki, pakitakse 
veimevakkasid ja kes teab, 
äkki likvideeritakse kappi-
des luukeresidki. Kas koos-
elu tuleb õnnelik? Kes küll 
teaks? Esitame asjakohaseid 
küsimusi mõlema vallaga 
seotud inimestele. Mida ar-
vavad näiteks pr Ülle Varik 
ja hr Rainer Ristimets?

Milliseid pärleid peitub 
teie arvates Lavassaare vei-
mevakas? 

Ü. Varik: Veimevakk on 
täis väärikaid ja toimekaid 
inimesi, kes elavad loodus-
kaunis, hästi toimivas ja igati 
kaasajastatud elukeskkon-
nas. Lavassaare valla kõige 
pisemaid ootab lapsesõbralik 
lasteaed-algkool, kultuuri 
edendavad rahvamaja ja raa-
matukogu, tegutsejaid oota-
vad spordiväljakud. Inimeste 
igapäevast elu toetab ja lisab 
mugavust hästi toimiv kom-
munaalasutus. Teorõõmsaid 
inimesi leiab Noortekesku-
sest, MTÜ Rabamaastikust, 
MTÜ Lavassaare Arengu-
seltsist, Noorteühing Eesti 
4H klubist ja Lavassaare 
jahimeeste hulgast. Lavas-
saaret tuntakse tänu ainu-
laadsele muuseumraudteele, 
ilusale rabamaastikule ja 
traditsioonilisele üritusele –  
Pärnumaa rahvatantsupidu. 
Veimevaka põhisisuks ongi 
seega meie tegusad inime-
sed, nende eestvedamisel 
toimivad asutused, tradit-
sioonid ja igapäevaaskeldu-

sed.
R. Ristimets: Lavassaa-

re ise tervikuna on üks väga 
ilus veimevakk. Vaka kaane 
vahelt paistab kena kom-
paktne küla koos oma täna-
vatevõrgustiku ja väljaehita-
tud taristuga. Peale selle elab 
Lavassaares hulk tegusaid 
inimesi, kes on oma küla ilu-
saks elanud.  

Audru puhkpilliorkestri 
„Õnn tuli õuele“ muusika 
toob igale kuulajale naera-
tuse näole. Mis võib muu-
tuda Lavassaare õue peal 
pärast ühinemist?

ÜV: Meie õu võiks jääda 
sama puhtaks ja hubaseks. 
Ehk lisandub ka mõni uus 
lõhnav roosisort või muru-
niitmisnipp – koostegut-
semine tähendab alati uusi 
ideid, kogemustest õppimist 
ja vahvaid tutvusi.

RR: Kohalikud elani-
kud ilmselt loodavad seda, 
et midagi ei muutuks nende 
harjumuspärases keskkon-
nas, et piirkond ei muutuks 
ääremaale sattumise tõttu 
väljasuremise ohtu. Kindlas-
ti saab aga rõõmu tunda selle 
üle, et saadakse üheks oma 
suure naabriga, kellest on 
seni niikuinii sõltutud. Ehk 
kaasneb sellega ka suurem 
otsustus- ja kaasarääkimis-
õigus.

Kas sinu lapsed ja minu 
lapsed on tulevikus võrd-
selt meie lapsed?

ÜV: Peigmehed, kes näe-
vad pruuti pulmapäeval esi-
mest korda, ei tea tihti, mida 
elu ette toob. Meil õnneks  

lapsed juba pikemat aega 
kahasse kasvatamisel-õpeta-
misel!

RR: Usun, et teisiti see ei 
saakski olla. 

Kõik pereliikmed ja su-
gulased ei pruugi tulevasse 
koosellu ühtmoodi opti-
mistlikult suhtuda. Mida 
kahtlejate lohutuseks ja 
motiveerimiseks sõnada?

ÜV: Noorpaaride lahk-
helid on teatud määral isegi 
kasulikud, sest need lõpevad 
leppimisega uuel alusel: ha-
katakse teineteist paremini 
mõistma, harjutakse olema 
teineteise suhtes siiras, aus ja 
tähelepanelik. Liikudes elus 
kõrgemate, kaugemate ning 
raskemini saavutatavate ees-
märkide poole, peame näge-
ma aina rohkem vaeva ja üha 
enam pingutama, samas seda 
magusamamaitselisemad ja 
naudingut pakkuvamad need 
viljad ka on!

RR: Ega pelgalt kooselu 
veel ühist elumaja muuda 
– seda teevad ikka sealsed 
elanikud. Kindlasti eeldab 
ühiselu kompromisse mõle-
malt poolelt. Mõlemad poo-
led peavad ikkagi arvestama 
sellega, et pärast seda otsust 
ei ole enam „sinu ja minu“ 
vaid on „meie“. Kindlasti 
avanevad mõlema osapoole 
jaoks ka mitmed uued või-
malused. Audru ei pea kart-
ma, et saab ühe kuluallika 
juurde. Tegemist on väärika 
partneriga, kes on siiani oma 
eluga hästi hakkama saanud. 
Samuti ei pea Lavassaare 
muretsema otsuste langeta-

misest ja arengust eemale-
jäämise pärast, kuna Audru 
on näidanud, et kohtleb oma 
pereliikmeid võrdselt.

Mis võiks antud juhul 
olla parim ja paslikum 
„pulmakink“? 

ÜV: Saame muuta vaid 
oma suhtumist ja mõelda, 
mil viisil kriitika oma edu-
valemisse sisse kirjutada. 
Kõige olulisemad ning täht-
samad muutused peavad 
kõigepealt algama meist en-
dist ning alles seejärel oleme 
võimelised muutma teisi. Me 
ise oleme oma õnneloojad – 
õnn ei sõltu  juhustest ega 
tähtedeseisust. Kuigi õnne 
osatähtsust ei saa välistada, 
oleme  ikkagi ise oma õnne 
sepad. Meie õnn sõltub ikka 
meist endist, kuidas ise oma 
elu tahame korraldada. Edu-
kat ühist tegutsemist!

RR: On öeldud, et kingi-
tud hobuse suhu ei vaadata. 
Küll aga võiksid kingiga tul-
la kõik, kes pidulistega seo-
tud on ja kink peaks olema 
sobilik ning jõukohane. Kui 
riik on lubanud ühinejaid 
toetada, siis sellist kinki ka 
oodatakse. Iga elanik peaks 
vaatama pisut ringi ja ise nä-
gema, mida ta ära teha saab. 
Olgu selleks siis hea sõna või 
julgus kosilase kohta krii-
tikat välja öelda. Kindlasti 
peaks igaüks vaatama ühi-
se tuleviku poole ja suutma 
näha seal meie lapsi ja meie 
ühist kodu.

Täname! Pulmas kohtu-
me!

Sirje Suurevälja

Pärnumaa kõrgeima  
tunnustuse – vapimärgi,  

pälvis Mercedes Merimaa 
Mercedes Merimaa on 
Eesti vanima Leader-grupi, 
MTÜ Pärnu Lahe Partner-
luskogu tegevjuht olnud juba 
kümme aastat. Ta nõustab 
partnerluskogu liikmeid, 
korraldab juhatuse kavan-
datud koolitusi ja üritusi, 
arendab kodanikuühiskon-
da ja on algatanud koostöös 
kohalike elanikega sellised 
maakonnaülesed ettevõtmi-
sed nagu ettevõtlust edendav 
turismimarsruut, kauba-

märk Romantiline Rannatee 
ning „Võilillefestival“ ke-
vaditi Kihlepa külakesku-
ses. Mercedes Merimaa on 
Audru vallavolikogu liige, 
mahepõllunduse põhimõte-
te levitaja, mitme taimede 
omadusi tutvustava raamatu 
autor, keda rahvas kutsub 
taimetargaks. Ta leiab aega 
enesetäiendamiseks ja aren-
dab rahvusvahelist suhtlust, 
tutvustades nii koduriiki, 
maakonda kui valda. (KH)

Audru valla ja Lavassaare valla 
ühinemisreformi tutvustavate 
rahvakoosolekute toimumise ajad ja 
küsitluspunktide lahtiolekuajad 

Audru valla ja Lavassaare valla ühinemisreformi tutvus-
tavad koosolekud toimuvad ning küsitluspunktid on ava-
tud järgnevalt:

1) Koosolek 18.02.2013 kell 18.00 Jõõpre Rahvamajas, 
küsitluspunkt avatud kell 17.00-19.00;
2) Koosolek 19.02.2013 kell 18.00 Aruvälja Rahvamajas, 
küsitluspunkt avatud kell 17.00-19.00;
3) Koosolek 20.02.2013 kell 18.00 Vikerkaare Lasteaias 
(Papsaare küla Kahva tee 2), küsitluspunkt avatud kell 
17.00-19.00;
4) Koosolek 21.02.2013 kell 17.00 Audru Vallamajas 
(Audru alevik Pärna allee 7), küsitluspunkt avatud kell 
17.00- 18.30;
5) Koosolek 21.02.2013 kell 19.00 Lindi Rahvamajas, 
küsitluspunkt avatud kell 19.00-20.00

Koosolekutel antakse ülevaade ühinemisreformist ning 
vastatakse küsimustele. Küsitlusel osalemiseks on vajalik 
kehtiv pildiga dokument!

Küsitluspunkt asukohaga Audru Vallavalitsus 
(Pärna allee 7 Audru alevik) avatud tööpäevadel 
14.-21.02.2013 E, T, K 8.00-16.30, N 8.00 - 18.00 ja 
R 8.00-15.00.
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Vallavalitsuse istungitel

Vallavolikogu istungilDetailplaneeringud
Audru Vallavalitsus teatab, et 

- algatati Audru Vallavoli-
kogu 10.01.2013 otsusega nr 
3 Papsaare külas Nurme tee 
13 ja Nurme tee 13a kinnis-
tute (1,52 ha, katastriüksuste 
tunnused 15904:003:0793 ja 
15904:003:1263) detailplaneer-
ing. Detailplaneeringu ideeka-
vandi tutvustamine toimub 29. 
jaanuaril 2013 kell 14 Audru 
vallamajas Audru alevik Pär-
na allee 7 tuba 11. Detailpla-
neeringu eskiislahendusega 
on võimalik tutvuda Audru 
valla veebilehel www.audru.
ee alates 23.01.2013. Detailpla-
neeringu eesmärk on anda ehi-
tusõigus elektriseadmete toot-
mishoone ehitamiseks. Nurme 
tee 13 kinnistust eraldatakse 
osa, mis liidetakse Nurme tee 
13a kinnistuga. Audru valla 
üldplaneeringus on Nurme 
tee 13 kinnistu juhtotstarve 
reserveeritud üldkasutatavaks 
maaks, Nurme tee 13a toot-
mismaaks. Detailplaneerin-
guga tehakse ettepanek muuta 
üldplaneeringut, määrata 
üldkasutatava maa sihtot-
starve osaliselt tootmismaaks. 
Kavandatava tegevusega ei 
kaasne olulist mõju keskkon-
nale. Planeeringuala asub 
elamualade ja ärimaade vahel, 
külgnedes Kaubasadama tee 
ja Sauga sillaga ning Sauga 
jõega. 

- algatati Audru Vallavo-
likogu 10.01.2013 otsusega 
nr 5 tuuleenergeetika teema-
planeering ja keskkonnamõju 
strateegiline hindamine, mille 
eesmärk on püstitada elekt-

rituulikuid Elbu raba serva 
Saari külla Pärnu maakonna-
planeeringu tuuleenergeetika 
teemaplaneeringu arendus-
alale nr P25 ja selle lähiümb-
rusesse. Ala asub Lavassaare 
alevikust üle 2 km kaugusel 
ja Saari küla elamutest 1 km 
kaugusel. 

- kehtestati Audru Val-
lavolikogu 10.01.2013 ot-
susega nr 6 Jõõpre külas 
Kaaluvärava kinnistu detail-
planeering (katastriüksuse 
tunnus 15902:001:0219), mil-
lega antakse ehitusõigus vilja-
hoidla ehitamiseks. Planeering 
on kooskõlas Audru valla üld-
planeeringuga.

Planeeringute materjalide-
ga on võimalus tutvuda Audru 
valla kodulehel www.audru.
ee, küsimusi ja ettepanekuid 
on võimalus esitada info@
audru.ee.

- Papsaare külas Salme 
kaubanduskeskuse kinnis-
tu (hõlmatud ala ca 0,22 
ha, katastriüksuse tunnus 
15904:003:1988) osalise de-
tailplaneeringu ideekavandi 
tutvustamine toimub 19. veeb-
ruaril 2013 kell 15.00 Audru 
vallamajas Audru alevik Pärna 
allee 7 tuba 11. Detailplanee-
ringu koostamise eesmärk on 
kundi eraldamine tankla raja-
miseks, mis kooskõlas Audru 
valla üldplaneeringuga. De-
tailplaneeringu eskiislahendu-
sega on võimalik tutvuda 13. 
veebruarist Audru valla veebi-
lehel www.audru.ee, küsimusi 
ja ettepanekuid on võimalus 
esitada info@audru.ee.

Väikeste vallakodanike vastuvõtt
2. veebruaril toimus vallama-
ja saalis väikeste vallakodani-
ke ja nende vanemate pidulik 
vastuvõtt. Pidupäevalisi ter-
vitasid vallavolikogu esimees 
Jaanus Põldmaa, sotsiaalpe-
dagoog Sirje Järvet ja huma-
nitaarnõunik Peep Tarre.

Vastuvõtule olid kutsutud: 
Maria Parv ja Ivar Jõeäär tüt-
re Victoria ǵa, Kadi ja Madis 
Kuuskmann poeg Mihkliga, 
Kristi Võsumets ja Mehis 
Mäe poeg Mehto ǵa, Mari ja 
Meelis Tiits tütre Merily ǵa, 
Karit ja Andres Jäärats poeg 
Raavo ǵa, Marju Kallas-
maa ja Vallo Verpson tütre 
Johanna ǵa, Karin Poolak ja 
Raavo Soonik tütre Mia ǵa, 
Zuhra Simane ja Artur Sii-
man tütre Selena Viktoria ǵa, 
Irina ja Sergei Grauberg tütre 
Karolina ǵa, Christy Kivi-
ne ja Margo Tärn poeg Kaur 
Kaspar´iga, Leeni ja Kalvi 
Almosen poeg Ernst Johan-
nesega, Annely Elme ja Raivo 
Kaelep poeg Rain-Robert´iga, 
Keidy Pukk ja Martin Scults 
poeg Maironiga, Eve Lindoja 

ja Vladimir Mural tütre Nele-
Liisiga, Gerli ja Dagnar Aa-
vik tütre Melani ǵa, Reelika 
ja Marek Rüütli poeg Roberti-
ga, Gairit Padur ja Endel Popp 
tütre Gerbeliga, Merle Timmo 
ja Toomas Oks poeg Lauriga, 
Maarja ja Ragnar Rosberg 
poeg Robiniga, Piret Kadak ja 
Madis Vaiksaar poeg Johan-
nesega, Anne ja Kaius Põllo 
poeg Peeter Kusti ǵa, Aimi 
Teor ja Ainar Agasild tütre 
Kärt-Aliisiga, Kaire Pärnsalu 
ja Indrek Rammo poeg Kas-
pariga, Kris Hallik ja Risto 
Luhaäär poeg Kristoferiga, 
Brita Bogdanova ja Janari 
Guff poeg Andry ǵa, Katarii-
na ja Jonatan Lige poeg Aaron 
Johannesega ning Annika ja 
Andrus Teearu poeg Ardo ǵa.

Muusikalise tervitusega 
esinesid Jõõpre Kooli õpi-
lased Grünet Trumsi juhen-
damisel. Valla vapimärgiga 
hõbelusika ja ümbriku 128 
euroga andsid lastevanemate-
le üle Jaanus Põldmaa ja val-
lasekretär Aino Aitaja. (KH)

Esiplaanil isa Vallo Verpson, tütar Hannabel ja ema 
Marju Kallasmaa pisitütre Johannaga.

Toetused kultuuri- ja spordisündmuste korraldamiseks
Vallavalitsusele mittetulun-
dusühingute ja seltsingute 
poolt 15. jaanuariks esitatud  
projektitaotlused rahuldati 
kogusummas 2623.90 eurot.

Spordiala arendamiseks 
ja võistluste korraldami-
seks eraldati Audru Naiste 
Squashiseltsingule 100 eu-
rot, Audru Korvpalliklubi-
le 160 eurot, Audru naiste 
võrkpallivõistkonnale 117 

eurot, Audru meeste võrk-
pallivõistkonnale „Tõusev“ 
135 eurot ja MTÜ Pärnu Mo-
toclub sai 370 eurot „Potsepa 
OFFROAD 2013“ korralda-
miseks. MTÜ Jõõpre Küla-
selts sai 46.90 eurot Jõõpre 
lastele vastlapäeva korralda-
miseks ja MTÜ Lemmetsa 
Külaselts projekti „Hõissa – 
meil on vastlad“ rahastami-
seks 170 eurot. 

Audru Lastekaitse Ühin-
gule eraldati valla lasteaeda-
de rahvastepalli turniiri lä-
biviimiseks 80 eurot ja valla 
noorte Playback Show kor-
raldamiseks 267 eurot. Spor-
diseltsing Audru vektor sai 
valla lahtiste meistrivõistlus-
te sangpommi kahevõistluste 
korraldamiseks 200 eurot, 
Valgerannas suusapäeva 
korraldamiseks 100 eurot, 

Jüriöö jooksu korraldami-
seks 75 eurot ja vallarahva 
spordipäeva korraldamiseks 
180 eurot.

MTÜ Eassalu-Neitsi Kü-
laseltsile eraldati sõbrapäeva 
peo korraldamiseks 200 eu-
rot. Kihlepas toimuva noor-
tevolikogu laagri korralda-
miseks eraldati 423 eurot.

Peep Tarre
Humanitaarnõunik

3. jaanuaril
1. Anti ehitusluba Ridalepa 

külas Pajude kinnistul üksike-
lamu ehitamiseks.

2. Kinnitati hajaasustuse 
veeprojekti aruanne.

3. Kinnitati Kõima külas 
asuvate katastriüksuste lä-
hiaadressid.

4. Reservfondist eraldati 
EAS poolt projekti „Lääne 
Pärnumaa staadioni rajamine 
Audru valda“ enammakstud 
toetuse tagasimaksmiseks 
5000 eurot.

5. Valla bilansist kanti välja 
lootusetuid nõudeid summas 
648,30 eurot.

6. Algatati avatud pakku-
musmenetlusega riigihange 
„Audru valla asutuste katla-
majadele eriotstarbelise diisli-
kütuse tarnimine“.

7. Otsustati volikogu jaa-
nuarikuu istungile vallavalit-
suse poolt esitatavad otsuste ja 
määruste eelnõud.

10. jaanuaril 
1. Väljastati ehitusluba 

Papsaare külas Kuura alajaa-
ma elektrivarustuse ehitami-
seks.

2. Anti kasutusluba Lem-
metsa külas Paluka kinnistul 
puurkaevu rajamisele.

3. Riigi rahastatava lap-
sehoiuteenuse rahaliste 
vahendite ülejäägi arvelt 
maksti toetust 3-le taotlejale 
kogusummas 213 eurot.

4. Anti nõusolek eestkoste-
tava vara kasutamiseks.

5. Avalike kultuuriürituste 
korraldamiseks eraldati MTÜ 
Jõõpre Külaseltsile 3750 eu-
rot, MTÜ Lindi Külaseltsile 
1150 eurot, MTÜ Eassalu-
Neitsi Külaseltsile 4000 eurot 
ja MTÜ Aruvälja Suurküla 
Seltsile 4250 eurot.

6. Reservfondist eraldati 
4742,95 eurot EAS poolt pro-
jekti „Lääne Pärnumaa staa-
dioni rajamine Audru valda“ 
enammakstud toetuse tagasi-
maksmiseks.

7. Seoses lapse kaheaas-
taseks saamisega maksti 6-le 
lapsevanemale toetust à 64 
eurot ja seoses lapse üheaasta-
seks saamisega 4-le vanemale 
à 128 eurot.

17. jaanuaril 
1. Kinnitati projekteeri-

mise lähtetingimused Val-
geranna külas Valgeranna 
Golfi kinnistu White Beach 
Golfi klubihoone ehitamiseks 
ja Lemmetsa külas Lagre II 
kinnistu AQ Lasertool OÜ 
elektrivõrguga liitumise ehi-
tamiseks.

2. Väljastati kasutusluba 
Ojako OÜ`le Marksa külas 
Oja kinnistul saunamaja väli-
köögi ja katusealuse püstita-
miseks.

3. Otsustati jätta algata-
mata Liu külas Liu Kalatseh-
hi kinnistu planeeringuala 
keskkonnamõju strateegiline 
hindamine ja Natura 2000 
hindamine.

4. Muudeti vallavalitsuse 
02.10.2007 korraldust nr 343 
seoses katastriüksuse täienda-
vate mõõdistustega.

5. Seoses laste osalemisega 
võistlustel väljaspool vabarii-
ki maksti 2-le lapsevanemale 
sotsiaaltoetust à 64 eurot. 

6. Tunnistati kehtetuks hal-
duslepingud.

24. jaanuaril
1. Algatati piiratud han-

kemenetlusega vallahange 
„Audru valla ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni arengukava 
kaasajastamine“.

2. Väljastati ehituslu-
ba Ühinenud Rannarahvas 
MTÜ`le Saulepa külas Me-
remäe kinnistul Rannarahva 
kalaköögi püstitamiseks.

3. Väljastati projekteerimi-
se lähtetingimused Valgeran-
na külas Doberani kinnistul 
teisaldatava paadisilla rajami-
seks ja Lindi külas Kivimäe 
kinnistul maakaabli ja liitu-
miskilbi ehitamiseks.

4. Väljastati kasutusluba 
Saulepa külas Saulepa lauteri 
elektriliitumiskilbi ehitamise-
le, Audru alevikus Rebase tn 
4 elamu elektriliitumise ehita-
misele ja Audru alevikus Sini-
se alajaama kliendiprobleemi 
lahendamisele.

5. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendi-
te ülejäägi arvelt maksti taot-
lejale toetust summas 128,50 
eurot.

6. Saulepa külas asuva 
Meremäe katastriüksuse siht-
otstarbeks määrati 20 % ela-
mumaa, 15 % ärimaa ja 65 % 
kaitsealune maa. 

7. Anti nõusolek alaealise 
vara kasutamiseks.

8. Määrati hooldaja puude-
ga isikule oma igapäevaeluga 
toimetulekuks.

9. Seoses hooldusvajadu-
se äralangemisega lõpetati 7 
hooldust ja 1 hooldus lõpetati 
hooldaja soovil.

10. Määrati jaanuarikuu 
toimetulekutoetus kogusum-
mas 3107,59 eurot, sealhulgas 
toimetulekutoetuse ülejäägi 
arvelt 453,13 eurot.

31. jaanuaril 
1. Kinnitati projekteerimi-

se lähtetingimused Liu küla 
Liu sadama kinnistu kalurite 
olmehoone ümberehituse pro-
jekteerimiseks.

2. Anti kirjalik nõusolek 
Jõõpre külas Arsti kinnistul 
abihoone püstitamiseks.

3. Anti ehitusluba Lindi Sa-
damaarendus MTÜ`le Lindi 
sadama kinnistul juurdepää-
sutee ja parkla rajamiseks.

4. Anti Kasutusload A2 
Racing MTÜ`le Papsaare kü-
las Audru ringrada kinnistul 
ringraja, veetrassi, surve- ja 
reoveekanalisatsiooni ja ma-
dalpingekaabli ehitamisele 
ning Graffiti OÜ`le Papsaare 
külas Ivaski-Põllu elamura-
jooni vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside, teede ja tänavaval-
gustuse ehitamisele.

5. Anti nõusolek eestkoste-
tava vara kasutamiseks.

6. Kinnitati valla lasteae-
dade 2013. a. tegevuskulu ar-
vestuslik maksumus ühe lapse 
kohta:

Jõõpre Kool 210 eurot kuu; 
Lindi Lasteaed-Algkool 221 
eurot kuu; Aruvälja Lasteaed-
Algkool 241 eurot kuu ja Aud-
ru Lasteaed 228 eurot kuu.

7. Marksa külas asuva Oja 
katastriüksuse sihtotstarbeks 
määrati 75 % ärimaa ja 25 % 
elamumaa.

8. Seoses katastriüksu-
se täiendava mõõdistami-
sega muudeti vallavalitsuse 
26.04.2004 korraldust nr 150 
tagastades riigi tagavaramaast 
Eassalu külas Küti-Madise 
maaüksuse pindalaga 3,00 ha 
ja Tooma-Madise maaüksuse 
pindalaga 4,18 ha, maatulun-
dusmaa 100 %.

9. Audru alevikus asuva 
munitsipaalomandisse taot-
letava Spordiväljaku maaük-
suse pindalaks määrati 25396 
m², sihtotstarve üldkasutatav 
maa. 

10. Malda külas asuva ka-
tastriüksuse lähiaadressiks 
määrati Jaago.

11. Kinnitati 15.01.2013 
esitatud kultuuri- ja spor-
disündmuste projektide fi-
nantseerimine kogusummas 
2623,90 eurot.

12. Anti luba laste ja noor-
te koolivaheaja sisustamise 
projektlaagri läbiviimiseks 
Audru Keskkooli võimlas ja 
staadionil.

13. Maksti sünnitoetust 
2012. a. september-detsember 
sündinud 25-e lapse vanemale 
à 128 eurot.

14. Kinnitati valla parimate 
sportlaste, võistkondade, tree-
nerite ja spordielu edendajate 

Tunnustamise kord.
15. Otsustati volikogu 

veebruarikuu istungile valla-
valitsuse poolt esitatavad ot-
suste ja määruste eelnõud.

07. veebruar 
Istungilt puudus volikogu 

liige Jüri Vlassov.
1. Kinnitati Audru valla ja 

Lavassaare valla ajutise ühi-
nemiskomisjoni põhimäärus.

2. Moodustati Audru val-
la ja Lavassaare valla ajutine 
ühinemiskomisjon ja Audru 
valla esindajateks nimetati 
ajutisse ühinemiskomisjoni 
vallavanem Siim Suursild, 
volikogu esimees Jaanus 
Põldmaa, abivallavanem Priit 
Annus ja volikogu haridusko-
misjoni esimees, Jõõpre Kooli 
direktor Mati Sutt.

3. Kehtestati Audru ja La-
vassaare valla ühinemisel 
Audru valla elanike arvamuse 

väljaselgitamise kord.
4. Tunnistati kehtetuks 

Audru Vallavolikogu 06. 
märts 2008 otsus nr 16 „De-
tailplaneeringu algatamine 
Lindi külas Asula kinnistul“ 
kinnistu uue omaniku soovil. 

5. Nõustuti Pärnu-Lihula 
kõnnitee kinnistute tasuta üle-
andmisega Eesti Vabariigile. 

6. Kehtestati Audru valla 
hankekord.

7. Kinnitati Audru Lasteaia 
arengukava aastateks 2013 – 
2015. 

8. Vallavolikogu alatise ha-
riduskomisjoni liikmeks kin-
nitati Kai Oraste.

9. Audru valla vapimärk 
nr 32 otsustati anda Veljo 

Saar̀ ele kauaaegse kohus-
tundliku töö ja aktiivse koha-
liku elu edendamise eest.

10. Muudeti Audru Valla-
volikogu 08.03.2012 määrust 
nr 11 „Sotsiaaltoetuste määra-
mise ja maksmise kord“.

11. MTÜ Lemmetsa Kü-
laseltsile anti volitus avalike 
kultuuriürituste ja vaba aja te-
gevuste korraldamiseks.

12. Kinnitati Audru Val-
lavalitsuse struktuur, tee-
nistuskohtade koosseis, 
palgaastmed, palgamäärad  
ja palgatingimused kuni 
31.03.2013.

13. Kinnitati Audru valla 
hallatavad asutused, struk-
tuur, teenistujate koosseisud 

ja töötasustamise kord.
14. Kehtestati valla üldha-

riduskoolide õpetajate töötasu 
alammäärad. 

15. Moodustati lasteaia 
õpetajate palga alammäära lä-
birääkimiskomisjon ja komis-
joni töökord.

16. Volikogu esindajaks 
lasteaia õpetajate palga alam-
määra läbirääkimiskomisjoni 
kinnitati volikogu liige Too-
mas Aaviste.

17. Kehtestati Audru Val-
lavalitsuse teenistuskohtade 
koosseis, ametnikele esitata-
vad nõuded ja palgajuhend 
alates 01.04.2013.

18. Kinnitati revisjoniko-
misjoni 2013. aasta tööplaan.
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Audru valla parim noorsportlane (neidude kategooria):
Nominendid:
1. Kristel Gustavson 
2. Marie Mädli Kivimäe
3. Lisette Liivrand
4. Grete Post
5. Hanna Vask
Parim neiu: Lisette Liivrand (kergejõustik)

Audru valla parim noorsportlane (noormeeste kategooria):
Nominendid:
1. Eerik Kaljaspolik
2. Andreas Lünekund
3. Ado Mets
4. Kristen Saarts
5. Carl Tõnismann
6. Mattias Umal
Parim noormees: Eerik Kaljaspolik (kergejõustik)

Audru valla parim naissportlane: 
Nominendid:
1. Koidu Killing
2. Liisbet Puust
3. Katri Sutt
Parim naine: Koidu Killing (sõudmine, sangpommi tõst-
mine, kergejõustik, jalgrattasport)

Audru valla parim mees sportlane:
Nominendid:
1. Kaijo Killing
2. Raul Kond
3. Rauno Väiko
Parim mees: Raul Kond (kergejõustik)

Audru valla parim veteran sportlane:
Nominendid:
1. Valdi Killing
2. Jüri Makarov 
Parim veteransportlane: Jüri Makarov (motosport)

Aasta treener:
Nominendid:
1. Valdi Killing 
2. Mati Puust
Parim treener: Valdi Killing (sangpommi tõstmine)

Audru valla parim võistkond:
Nominendid:
1. Audru võrkpallimeeskond
2. Audru võrkpallinaiskond
3. FC Audru jalgpallimeeskond
Parim võistkond: Audru võrkpallimeeskond

Aasta spordielu toetaja/sponsor: 
Toomas Rehe (võrkpalliürituste ja naiskonna toetaja)

Aasta üllataja: 
Maris Moorits (aktiivsesse spordiellu liituja ja teiste kaa-
satõmbaja)

Palju õnne kõigile nominentidele ja võitjatele!
Spordikomitee tänab kõiki vallakodanikke ja organisat-
sioone, kes nominente ja nende saavutusi esitasid.
Head spordilusti uuel aastal!
(KH)

Talvine tantsupidu tõi Lindi kooli staadionile hulganisti tantsijaid
Veebruari esimene nädala-
vahetus tõi Lindile kaheksa 
rahvatantsurühma kokku 
107 jalakeerutajaga. MTÜ 
Lindi Külaseltsi ning se-
garühma Lindi Lappajate 
eestvedamisel peeti maha 
Audru valla esimene talvine 
tantsupidu. Suurepärane tal-
veilm tagas lumise tantsup-
latsi, millel tantsiti üheskoos 

tuntud rahvatantse. Ürituse 
peakorraldaja ning Audru 
valla mitme rahvatantsurüh-
ma juhendaja Maie Kalbus 
pidas esimest talvist tantsu-
pidu heaks võimaluseks va-
bas õhkkonnas kokku saada 
ja vaadata, millega kolleegid 
tegelevad ja mida õpivad. 
Audru vallas ja ka naabrite 
juures on palju rühmi, kelle-

le talvine tantsupidu on hea 
võimalus kokku saada. Lindi 
talvisel tantsupeol osalesid 
Tõstamaa tantsurühm Viies 
Ratas, Lindi Lappajad, tant-
surühm Kanarbik Lavassaa-
rest, Jõõpre Vallatud ning 
Audru rühmad Audru Nai-
sed, Kevade selts, Tuuletalla-
jad ja Hoiuspuu. (KH)

Audru valla parimad sportlased 2012

Audru valla parim noorsportlane (noomeeste kategooria) nomi-
nendid. Vasakult Kristen Saarts, Ado Mets, Mattias Umal, Carl 
Tõnismann, Andreas Lünekund, Erik Kaljaspolik

Audru valla parim noorsportlane (neidude kategooria) nominen-
did. Vasakult Grete Post, Kristel Gustavson, Hanna Vask, Lisette 
Liivrand
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Ettevõtmised peavad innustama
26. jaanuaril toimunud MTÜ 
Aruvälja Suurküla Seltsi 
koosolekul tekkis mitmeid 
mõtteid, mida võiks teistega-
gi jagada.

Meie rahvamajas asuv 
tegevuskeskus on kooliks 
ehitatud hoone, mille valmi-
misele (1936) aitasid kaasa 
paljud ümberkaudsed talu-
mehed. Kurb oleks, kui prae-
gune majanduslik olukord 
suretaks välja eestlastele ise-
loomuliku küladesse kuulu-
mise tunde. Koosolekul ütles 
seltsi liige ja rahvamaja alati 
toetav koolivend Teet Kil-
ling: “Noh, omal ajal panid 
talumehed ikka seljad kok-
ku, ehitasid maja üles selle 
vähesega, mis neil oli ja elu 
toimus. Ka meie kohus on 
praegu esivanemate pärandit 
austada ja raskel ajalgi kok-
ku tulla ning tegutseda. Mis 
te arvate, et siitkandi mehed 
nagu Raimond Vänt ja Mih-
kel Suurevälja siin vähe on 
tantsu löömas käinud!“

Tänu seltsile ja rahvamaja 
prillikivina läikima löönud 
perenaisele Aita Jürsile on 
meie külas tegevust vana-
emade kangakudumisest 
laste diskotamisteni. Suure 
panuse annab alati igas ette-
võtmises Elma Killing, kes 
tegeleb tantsude õpetamise-
ga igas vanuses rahvamaja-
listele. Palju vahvaid üritusi 
on korraldanud raamatukogu 
juhataja Malle Kiis. Tema 
eestvedamisel valmis meie 
rahvamajja ajalootuba. Maja 
aknad valgustavad talveõh-
tutel pimeda metsaääre ning 
lõkketuli vilgub puude va-
hel sumedal suveöölgi. Ol-
les aastaid koolitöö kõrvalt 
lastega üritusi korraldanud, 
võin julgelt öelda, et meie 

külas pole side eelmiste põl-
vede ehitatud maja ja prae-
guste laste vahelt sugugi 
kadunud. Tore on kuulda, et 
hubases saalis meeldib pi-
sipõnnidelgi tantsimas käia 
ning tihtilugu mõjub maja 
eriline aura nii hästi, et va-
nemadki pannakse ootama, 
et natuke veel seal olla. See 
on armas ja mõjub kasvatus-
likultki hästi. Sageli tuleb 
mõni eakam rahvamajaline, 
jutustab toreda loo, mida me 
kõik kuulame ja ongi aja-
lootund tehtud, tarkus peas 
hulga paremini, kui õpikut 
lugedes. Mullegi meenub, et 
Aruvälja kanti õpetajaks töö-
le tulles oli just rahvamaja 
hoone see, mis võlus jääma, 
kuid hoone sisuks on ju ikka 
hea auraga inimesed.

MTÜ Aruvälja Suurküla 
Selts ootab ikka endiselt uusi 
liikmeid tegevust toetama. 
Peale toredate pidude ning 
ringitöö on meil pakkuda 
meeldivat seltskonda näiteks 
puutalgutel, korrastustöödel 
ja spordivõistlustel, kus kee-
gi ei kaota, vaid võidab en-
dale toredad sõbrad ja värske 
ning reipa olemise. Teretul-
nud on igasugune toetus, ka 
see, et tullakse lihtsalt vaa-
tama. Arvan, et peaksime 
oma ilusa maja üle uhkust 
tundma, sest suvel Lihulast 
Pärnusse sõitnud rootslased 
imetlesid ja uurisid minult 
peensusteni, mis tore koht 
see on ja kes siin tegutsevad. 
Võib-olla on teeäärse asuko-
ha tõttu meie rahvamajal tu-
levikku turismialalgi?

Silvi Tolmats
Audru KK õpetaja,

MTÜ Aruvälja Suurküla 
Seltsi liige

Tööotsijaid oodatakse osalema 
Raeküla Vanakooli Keskus 
teostab Pärnumaal 2013. 
aasta lõpuni projekti „Pär-
numaa kodanikuühiskond 
aktiviseerimas tööotsijaid 
– põlvkondadevaheline 
koostöö tandemmeetodil“. 
Projekt on suunatud tööd 
otsivatele 16 – 24-aastastele 
noortele ja 50 – 74-aastastele 
vanemaealistele.

Põlvkondadevaheline ja 
kogukondlik koostöö on 
suurendanud noorte ja vane-
maealiste töötute aktiivsust 
ühiskonnas ja näitab val-
misolekut tööle rakenduda. 
Projekti raames toimuvad 
tööklubid, mille teemadeks 
on õppimis- ja koolitusvõi-
malused, aktiivne tööotsimi-
ne, nõustamised (karjääri-, 

individuaalne, pere-, võla- 
jms). Erinevad koolitused: 
suhtlemine, ettevõtlikus, 
arvutioskus, võõrkeeleklubi, 
õpiabi. Erialane ümber- ja 
täiendõpe (nii grupi kui ka 
individuaalne meetod). Tan-
demid (paarina on koos noor 
ja vanemaealine). Projekti fi-
nantseeritakse 85 % ulatuses 
Euroopa Sotsiaalfondist ning 
15 % ulatuses teostaja ehk 
Vanakooli keskuse ja selle 
toetajate eelarvetest. 

Kui oled uusi väljakut-
seid otsiv ja kohusetundlik, 
rõõmsameelne ja toetav, jul-
ge ja koostööks valmis oled 
oodatud osalema selles pro-
jektis. 

Marina Mesipuu
Projekti metoodik 

Audru squashinaised tõid koju 
kaks karikat

2. veebruaril toimunud N1/
N2 võistlustel osales kokku 
6 Audru squashitari. Tuge-
vamas grupis osales 14 män-
gijat. Võistluse võitis Aliis 
Allas Pärnust, kes finaalis 
alistas Merit Kvatši. Kol-
manda koha saavutas Mari-
Liis Stalde Tallinnast, kes 
oli parem Audru noorest ta-
lendist Ketlin Loobist. Merle 
Udso tuli 11. kohale.

N2 tugevusgrupis oli 
võitmatu noore emana 

comeback´i teinud Audru 
mängija Laura Loorents, kes 
alistas finaalis tallinnlanna 
Katre Korjuse. Kolmanda 
koha saavutas pärnakas Jaa-
nika Paulberg, kes oli parem 
Jane Kutsarist. Audru nei-
dudest said veel Klea Vihast 
14. koha ja Malle Leetsar oli 
18-nes.

Merit Kvatš
Audru Naiste 

Squashiseltsing

Politsei juhib tähelepanu lastega seotud ohtudele
Eelmise aasta lõpukuudel 
pöörduti Pärnu lähiümbru-
se erinevaist paigust mit-
mel korral politsei poole 
sarnase sisuga teadetega. 
Lasteasutuste või ka lihtsalt 
käidavate kohtade lähedu-
ses nähti liikumas autot, 
millega sõitnud mees ole-
vat oma alakeha näidanud. 
Saugas nähti üht sellist isi-
kut sõitmas rohelise univer-
saalkerega autoga, ühe tea-
taja sõnutsi olid tagumistel 
külgakendel olnud roosade 
printsessipiltidega päikese-
varjud. Ka teistes kohtades 
on märgatud mingit kindlat 
autot kooli lähedal tiiruta-
mas ja avaldati arvamust, et 
tegemist võib olla võimali-
ku pedofiili või liputaja sõi-
dukiga. Teada antud on isi-
kutest lasteasutuste ümber, 
kes komme pakuvad või 
igapäevaselt veedavad aega 
lasteparkide ja mänguvälja-
kute lähedal.

Kinnitame, et politsei 
kontrollib kõiki selliseid 
teateid väga tõsiselt. Kui ta-
bame isiku, kes lapsi kuida-
gi vääriti kohtleb, sekkume 
otsustavalt. Meie vastav et-
tevalmistus ning meie riigis 
kehtivad seadused annavad 
selleks mitmekesised või-
malused.

Vääriti käitujate jälile 
jõuame ühiste jõupingu-
tuste tulemusel. Kindlasti 
on valdav enamus lasteva-
nematest oma võsukestele 
jutuajamiste käigus lausu-
nud õpetussõnu selle kohta, 
kuidas hälvetega käitumist 

märgata ja kui oluline on 
sellest kiiresti teada anda. 
Siiski ei ole aegajalt selle 
teema ülekordamine liiast. 
Tänapäeval on lastel ena-
masti telefonid taskus ja 
kiire reageerimise vahend 
seega käepärast. Lapse-
le on oluline seletada, et 
kahtlasena tunduva sõiduki 
number tuleks näiteks tele-
foni salvestada ja see teave 
koju jõudes, või veel parem 
kohe, vanematele edastada, 
kes selle siis omakorda po-
litseile teatavad. Samuti on 
olulised igasugused eritun-
nused, näiteks on väga hea 
tähelepanek eelkirjeldatud 
päikesevarjude kohta. Info 
tuleb operatiivsuse huvides 
edastada võimalikult kii-
resti helistades politsei ta-
suta lühinumbrile 110 ning 
võimalusel saata teave mei-
liga ka oma piirkonnapolit-
seinikule. 

Teie lapsi võib oht valit-
seda ka internetis. Tundke 
huvi, millega laps tegeleb 
ja kellega suhtleb. Esime-
seks ohumärgiks ebasobi-
vast suhtlemisest võib olla 
näiteks see, kui laps veedab 
arvuti seltsis tunde, olles 
üksi oma toas või isegi lu-
kustudes oma tuppa. Vane-
mad peaksid kindlasti huvi 
tundma asjade päritolu vas-
tu, kui lapsel tekib ootama-
tult uusi kallemaid esemeid. 
Sellistel puhkudel tasub 
huvi tunda, kuidas ja kellelt 
need saadud on. Levinud on 
laste kohtama meelitamine 
või muu keelatud lähenemi-

ne näiteks peibutades raha 
või kingitustega. Pedofiili 
kuvand internetis on suht-
lemise alguses tavapäraselt 
sõbralik, süütu olemisega, 
uinutades nii võimaliku 
ohvri kui ka tema lähedas-
te valvsuse. On hea, kui 
internetiavarustes esimesi 
iseseisvaid samme astuvat 
last võimalike ohtude eest 
hoiatatakse. Nii nagu lapse-
ga räägitakse tema igapäe-
vaelust ja sõpradest, keda 
üldjuhul teatakse ja tun-
takse, nii võiks jutuks tulla 
ka see, kes on lapse sõbrad 
virtuaalmaailmas, mis last 
nende sõpradega seob.

Veel tuleb silmas pidada, 
et pedofiil ei kasva ümber 
ei ise ega ka vägisi ühis-
konnast isoleerituna ümber 
kasvada püüdes. Kui saate 
teada, et teie naabrusse on 
elama asunud kinnipida-
miskohast vabanenud pe-
dofiil, siis võib ta kujutada 
reaalset ohtu lähikonnas 
elavatele lastele. Sellistest 
inimestest on väga oluline 
alati rääkida oma piirkon-
napolitseinikule või siis 
Lääne prefektuuri lastekait-
seteenistusele. Kui mingil 
põhjusel sel teemal vahetult 
politseiga suhelda ei soovi-
ta, siis on võimalik teade 
saata e-postiga laane.vih-
je@politsei.ee. 

Väärkohtlejad elavad 
ning tegutsevad igapäeva-
selt meie ümber. Neid ei ole 
lihtne ära tunda. Igast kaht-
lasena tunduvast lapsele 
lähenemisest tasub spetsia-

listile rääkida, kes siis juba 
nõu annab, kuidas oleks 
õige edasi talitada. Oluline 
on, et igasugune selleko-
hane info jõuaks politsei-
ni – koos saame oma lapsi 
tõhusamalt kaitsta. Õnneks 
on meie ümber tänasel päe-
val üha rohkem tähelepane-
likke inimesi ja infot jõuab 
meieni seetõttu ka järjest 
enam. 

Vanematele ja lastega 
seotud asutuste juhtidele 
annan väikese nõuande. 
Kui teil tekib kahtlus, et 
lapsega tegelev inimene 
käitub lapse suhtes selliselt 
nagu üks täiskasvanu seda 
mitte tegema ei peaks, siis 
on õigus teha karistusere-
gistrisse põhjendatud pä-
ring nimetatud isiku kohta. 
Tööandja saab nimetatud 
päringu teha ka enne sellise 
isiku, kelle töökohustused 
on seotud lastega tegelemi-
sega, tööle võtmist. Ting-
likult võib öelda, et sellist 
soovitust võiks tööandja 
võtta kui kohustust, et hoi-
duda edaspidistest võima-
likest ebameeldivatest ülla-
tustest.

Kui on vähimgi lapse 
või laste väärkohtlemise 
kahtlus, siis on otstarbekas 
pigem pisut üle reageerida, 
kui kahtlustäratav tähele-
panuta jätta, liigseks taga-
sihoidlikkuseks ei ole põh-
just. Sellistel puhkudel on 
igati omal kohal ütlus: „Pa-
rem karta, kui kahetseda“.

Harli Hansen
piirkonnavanem

Talvemõtisklus
Humalate jooki joo ja rõõ-
musta,
sest kurjus mõlgub meeles 
ajal kavalal.
Teist nii kaunist päeva pole 
enam anda tal. 
/Umar Hajam/ 

Põhja-Tallinna pop-ansam-
bel laulab aastahitti: „Meil 
on aega veel, meil on aega 
veel ...“

Ja mina, kes ma olen sin-
na elu tagakambrisse jõud-
nud või tegelikult ootesaali, 
hakkan rõõmsalt mõtlema, 
kuidas seda aega sisustada?

2013. aasta on kultuuri-
pärandi aasta. Veidi uudne 
ja arusaamatu mõiste, kuid 
lahtiseletatult on pärand-
kultuur elulaad, mälestused, 
teed, sillad, ehitised, iidsed 
puud ehk teisisõnu – eelmis-

te põlvkondade elamisviisi 
nähtavad märgid. 1999. aas-
tal rajati Audrusse esimene 
kergliiklustee, mille kaudu 
jõuan paisu sillale. Seisatan, 
kuulan igavest vete kohinat. 
Vanadest dokumentidest 
saan teada, et juba 1795. 
aastal oli siin vee jõul töötav 
jõujaam – veski, mis olevat 
töötanud veel 1930-ndatel 
aastatel. Arvatavasti sõideti 
siit ka hobuveokitega üle, 
sest teelõik kiriku juurest 
villa-saeveskini valmis alles 
l938. aastal.

Astun õue, naudin imepä-
rast loodust,mis on jõudnud 
juba nii mitu nägu näidata 
– on olnud käredat külma, 
tuisku ja ennnäe, räästad 
tilguvad, linnukesed sirista-
vad, valgust rohkem. Teed 
jäätusid juba talve hakul, 

tõukekelguga sõida või Val-
geranda. 

Psühhiaater Juhan Luiga 
ütles 1910. aastal oma ter-
viseõpikus nii: „Kes endal 
vanade päevadeni hääd ja 
tublit vaimu ning tervet keha 
tahab alal hoida, peab pääga 
agarasti töötama.“

Ka meil, Audrus, on raa-
matukogu ja muuseum – 
tõeline vaimuait. kus saab 
kuulda uudiseid, raamatuid 
koju laenutada, näitusi imet-
leda jms. Astu ainult uksest 
sisse, ülejäänu eest hoolitseb 
pererahvas.

Jaanuarikuu elamusrik-
kaim koosviibimine toimus 
meie muuseumi kaminasaa-
lis, kus kunagine audrulane 
Mark Soosaar tutvustas oma 
uut filmi „Meretagused“. 
Elupõlise Manija elaniku ja 

postiljon Pauli elusaatusega 
tutvudes näeme väikesaare 
ehedat loodust, talupoeglik-
ku elulaadi ja lihtsate saa-
reinimeste rõõme. Manija 
saare esimesed asukad olid 
22 Kihnu pere, kelledele va-
litsus 1933. aastal jagas 6 ha 
suurused asunikutalud. Ela-
nikkond suurenes sedavõrd, 
et neil oli isegi oma kooli-
maja.

On mõtlemapanev ja 
kurb, et tolleaegsest elust 
pole palju järgi jäänud, ini-
mesi on vähe, loomi ei peeta, 
kool on suletud. Miks küll?

Soovin, et meil kõigil 
hing, vaim ja keha oleksid 
ikka tasakaalus ja oskak-
sime leida kas või ühe päi-
kesekiire ja naerukillu igas 
päevas.

Dora Kesper

Valla vapimärgi omanik on Veljo Saar
Audru valla vapimärk omis-
tati Veljo Saarele. 

Veljo Saar on sündinud 
18. septembril 1944. aastal 
Saaremaal. Peale kohus-
tuslikku sõjaväeteenistust 
töötas Veljo lühikest aega 
elektrikuna Sindi sovhoosis. 
1986. aastal asus ta elektri-
kuna tööle Pärnu rajooni 
Nurme sovhoosi ning ela-
ma asuti Kihlepasse, kus ta 
oma perega elab tänini. Kui 
Nurme sovhoos liitus Aud-

ru sovhoosiga, töötas Veljo 
edasi oma endisel ameti-
kohal ja teeb seda tänase-
ni, nüüd juba Audru valla 
elektrikuna.

Paljud vallaelanikud, 
kultuuri- ja lasteasutuste 
töötajad ja teised hindavad 
Veljot kõrgelt kui tublit 
töömeest, äärmiselt kohu-
setundlikku, sõbralikku ja 
abivalmis inimest. Oma ta-
gasihoidlikul moel on Veljo 
alati vajadusel olemas valla 

lasteaedades, koolides, raa-
matukogudes, muuseumis. 
Inimestele pakub turvatun-
net sellise vajaliku ja oluli-
se inimese olemasolu. Veljo 
Saar on tubli pereisa, koos 
abikaasa Salmega on nad 
rajanud Kihlepasse kauni 
kodu. Audru valla vapimärk 
antakse üle 22. veebruaril 
Eesti Vabariigi 95. sünni-
päevale pühendatud aktusel 
Audru Vallavalitsuse saalis. 
(KH)
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Kes sa oled – Jõõpre Vanurite Kodu elanik?
Hooldekodu elukohana võib 
tavainimesele esmapilgul 
hirmutavana tunduda – hal-
vad elutingimused, kehv 
kohtlemine. Ometi on vii-
maste aastate jooksul Eesti 
hooldekodude olukord pa-
ranenud, seda võib öelda ka 
meie maja kohta. Iga aastaga 
olukord paraneb. Näiteks sel-
lel aastal saame majale soo-
justuse. Ja halba kohtlemist 
meie majas ei kohta. 

Jõõpre Vanurite Kodu 
ametlik avamise päev oli 12. 
detsembril 1995. Meil on 
2-korruseline hooldekodu, 
milles eakad on tubadesse 
paigutatud vastavalt iseloo-
muomadustele ja tervisele. 
Nn „lamajad“ kliendid ela-
vad alumisel korrusel, teisel 
korrusel elavad kliendid, kes 
ei vaja majas liikumiseks ra-
tastooli. Kõige kauem on siin 
elanud proua Helmi, kes saa-
bus meile veebruaris 1996.

Jõõpre Vanurite Kodus 
elab antud hetkel 17  inimest, 
naisi 13 ja mehi 4. Meeste 
alaesindatuse põhjuseks on 
meeste madalam keskmine 
eluiga võrreldes naistega. 
Eaka keskmine vanus meie 
majas on 79,4 aastat – kõige 

vanem klient on 95 ja kõige 
noorem 53-aastane. Hoolde-
kodusse asuti elama erineva-
tel põhjustel, tavaliselt toimus 
see mitme teguri koosmõjul. 
Peamiseks mõjutajaks oli 
siiski halb tervis,  mis on tin-
gitud nii tehtud tööst, elulaa-
dist kui ka vanusest. Õnneks 
on meie inimesed tublid ja 
saavad oma tervisehädadega 
hakkama, s.t. nad on õppinud 
oma haigustega koos elama. 
Eakad on hooldekodus eri-
neva haridustasemega – üle 
poole klientidest omab algha-
ridust. Kuid enamus neist on 
ameti omandamiseks läbinud 
erinevaid kursuseid. Madala-
mat haridustaset võib tõlgen-
dada sellega, et haridusele ei 
pööratud vanasti nii suurt tä-
helepanu. Pered olid suured, 
oli vaja ruttu tööle minna ja 
peret aidata. Samuti ei luba-
nud osade perede majandus-
likud tingimused lapsel kaua 
koolis käia. 

Tänavune, 2013. aasta on 
Jõõpre Vanurite Kodule juu-
belite aasta. Jaanuaris pidas 
oma 95. juubeli- sünnipäe-
va proua Leonida. Suvel on 
juubelid Viktoril (saab 80) 
ja Elfriidel (saab 90). Sügi-

se sünnipäevalapsed on Lilli 
(saab 90) ja Hilda M (saab 
85). Kõrge vanuse poolest on 
Audru valla eakate „edeta-
belis“ just paljud meie maja 
elanikud.

Mina kohtun meie maja 
eakatega pea iga päev ja võ-
tan juba iseenesest mõisteta-
vana, et nad sellises vanuses 
on. Kuid tegelikkuses on 
meie maja inimesed erilised: 
esiteks selletõttu, et nad nii 
kõrge vanuseni on jõudnud, 
teiseks selletõttu, et nad kõik 
koos suudavad tegutseda, sest 
igaühel on ju oma iseloom, 
omad head ja vead. Erinevate 

iseloomudega üheskoos elada 
ei ole sugugi lihtne.

Miks ma seda juttu kir-
jutan – osalt ka seetõttu, et 
Sina, lugeja, meie maja ini-
mesi ära ei unustaks. Nad on 
kõik siin juba kõrges vanu-
ses, nad on erilised, hoidkem 
neid siis. Pidagem neid mee-
les –  ALATI.

Kena talve teile kõigile 
ja kui ilm õues külm, tulge  
meile külla – teid ootavad soe 
tuba ja erilised inimesed.

Olge terved!

Kadi Maido
Jõõpre Vanurite Kodu juhataja

Kodud vanal ajal 
Aruvälja Lasteaed-Alg-
kool kuulutas välja käsi-
töönäituse, millest võtsid 
osa lasteaialapsed koos 
vanemate ja õpetajatega. 
Näituse mõte sai alguse 
seoses nädalateemaga las-
teaias, milleks oli “Kodud 
vanal ajal“. Käsitöönäitus 
tõi meie majja kodude soo-
juse, armastuse, hoolivuse 
ja esivanemate ning nende 
tööde veel suurema väär-
tustamise. Vanavanemate 
väärtustamine ei teki üle-
öö, seda on vaja meie lastes 
kasvatada ja õpetada ning 
isikliku eeskujuga näidata. 
See on sama oluline, kui 
õpetada lapsi sööma, jooma 
ja mängima.

Kodudest toodud eri-
nevad käsitööd tegid meie 
maja fuajee eriti ilusaks ja 
koduseks. Tulles uksest sis-
se ja nähes vanavanemate 
käsitöid, oli raske hetkeksi 
mitte mõttesse jääda oma 
vanavanemaid meelde tule-
tades. 

Seoses nädalateema ja 
näitusega oli planeeritud 
õppereis Kurgjale. Välja-
sõidul osalesid kooli I – II 
klass ja lasteaialapsed koos 
vanavanematega. Reis oli 
suurepärane. Paljud va-
navanemad võtsid kutsed 
lahkelt vastu ja sõitsid igalt 
poolt kokku, et veeta see 
tore päev koos oma lapse-
lapsega. Kurgjal räägiti, 
kuidas elati vanal ajal ja 

mis töid pidid lapsed tol 
ajal tegema. Koos külastati 
ka muuseumi, vaadati eri-
nevaid taluloomi, keda on 
taludes läbi aegade peetud. 
Tore oli selle päeva juures 
see, et lapsed said seda kõi-
ke näha, kuulda ja katsuda 
just vanavanemate saatel, 
kes omakorda rääkisid ja 
selgitasid lastele, kuidas oli 
elu palju aastaid tagasi. 

Selle toreda nädala kok-
kuvõtteks olid lasteaialas-
te vanavanemad kutsutud 
meie majja peole. Peoõh-
tuks õppisid lapsed laule, 
tantse ja ringmänge, mõned 
neist olid seotud just vana-
aja tegevuste ja toimetuste-
ga.

Üllatusesinejateks olid 
kutsutud Aruvälja Mem-
med koos juhendaja Elma 
Killinguga. Tore oli nen-
de esituses vaadata tantse, 
mida tantsiti juba sada aas-
tat tagasi. Loodame kogu 
lasteaed-algkooli perega, et 
see nädal oli nii lastele, va-
nematele kui ka vanavane-
matele huvitav ning meel-
dejääv. 

Täname sind vanaema ja 
vanaisa, et võtsid vaevaks 
tulla ja olla koos meiega!

Aruvälja Lasteaed-Alg-
kooli nimel

Ilda Yanemyagi
Lepatriinude rühma 

õpetaja

Küünlad suurkujudele
Lisaks kultuuripärandiaas-
tale tähistame 2013. aastal 
ka Eesti riigi 95. sünnipäe-
va.

Äsja 25-aastaseks saa-
nud Eesti Muinsuskaitse 
Selts on teinud ettepaneku 
algatada Eesti Vabariigi 95. 
aastapäeval uus traditsioon: 
pidada meeles Eesti suurku-
jusid ning süüdata aastapäe-
vanädalal nende haudadel 
küünlad.

Kultuuripärandi aasta 
juhtrühma nimel kutsume 
kõiki koole Eesti Vabariigi 
aastapäeva üritustel üles 
meenutama oma kodukandi 
suurmehi ja -naisi, et tut-
vustada noortele meie rii-
gimehi, kirjanikke, kunst-
nikke, muusikuid ja teisi, 
mõtestamaks üksikisiku ja 
tema vaimse pärandi rolli 
väikese rahva ajaloos. Ees-
ti riik püsib meie kultuuril, 
kogemustel ja tarkustel, 
nende loojad ja edasikand-
jad on aga inimesed.

Meenutuste kuul plaa-
nime Aruvälja rahvaga 24. 

veebruaril kell 14.00 sõita 
Aruvälja rahvamaja juu-
rest Uruste kalmistule, 
et süüdata küünlad meie 
kandi kirjamehe Martin 
Soobergi haual. Tagasiteel 
astume läbi ajalootoast, kus 
võimalik vaadata Martin 
Soobergi koostatud raama-
tuid (raamatud toodud Eesti 
Kirjandusmuusemist), istu-
da teelauas ja maitsta kaa-
satoodud kodutoodangut, 
kuulata M. Soobergi loo-
mingut ja ise kaasa rääkida.

25. veebruaril kell 
14.00 on kõigil meiekandi 
noortel võimalus koguneda 
Aruvälja Lasteaed-Alg-
kooli õuele, et matkata koos 
Silde talu juurde ja süüdata 
küünlad Martin Soobergi 
mälestuskivi juures. Aru-
välja kooli lapsed on ette 
valmistanud eeskava M. 
Soobergi loomingust.

Ootame huvilisi mõle-
male üritusele.

Malle Kiis
Aruvälja raamatukogu 

juhataja 

Veerpalust, Valgerannast ja  
vahvatest suusaradadest

Valgeranna metsarajad on 
leidnud rahva seas aktiivset 
kasutamist juba aastaküm-
neid. Ilus männimets pakub 
mõõduka rajareljeefi ja ka 
hea ligipääsu. Sügisel toimus 
Audru Vallavalitsuse eestve-
damisel radade ettevalmista-
mine ning sel talvel on tihe-
dat kasutamist leidnud juba 
esimesed suusarajadki. Ko-
hapeal on nähtud toimetamas 
ajakirjandusele seni tabama-
tuks jäänud Andrus Veerpa-
lu ja meie valla meest Rünno 
Mooritsat.

Rajameister Rünno Moo-
rits, missugused rajad Val-
gerannas suusatajaid ees 
ootavad? 

Valgeranna suusarajad on 
valminud Audru Vallavalitsu-
se koostöös Eesti Terviserajad 
SA-ga, kelle abil toimus rada-
de planeerimine, maastikul 
maha märkimine ning esime-
ne rajapõhja ettevalmistus. 
Koos terviseradade Sa-ga oli 
kogu protsessi juures nõu ja 
jõuga abiks ka suurepärane 
suusamees Andrus Veerpa-
lu. Seetõttu võib kindel olla, 
et rajad oma reljeefi ning 
profiiliga pakuvad eelkõige 
suurt rõõmu suusatajatele, 
kuid loomulikult on need 
mõeldud kõigile tervisesport-
lastele. Püüame võimaldada 
inimestel suusatada nii vaba- 
kui klassikastiilis, kuid raja 
vähese laiuse tõttu ei ole see 
terve raja ulatuses kahjuks 
võimalik. Tähtsamaks pean 
klassikajälje hoidmist. Kuna 
tegemist on väga „noore“ ra-
jaga, ei ole tööd sellega veel 
kaugeltki lõppenud. Esimene 
suusahooaeg näitab, et rada 
tuleb veel kindlasti laienda-
da ning külgedelt enne koo-
repuruga katmist puhastada. 
Kevadel on kõigil soovijatel 
võimalik nendes töödes sel-
leks korraldatavatel talgutel 

kaasa lüüa. Praegune suusa-
raja hooldamine käib MTÜ 
Lindi külaseltsi poolt soetatud 
suusarajamasinaga valla toel. 
Kuna tegemist on ka alles 
tundmatu ning väikese kasu-
tusintensiivsusega rajaga, ei 
ole rajamasin väljas kahjuks 
kohe peale igat lumesadu või 
tuisku, vaid peale suuremaid 
ilma- või lumeolude muutusi.

Kas ja missugust tagasi-
sidet oled radade tegemisel 
saanud?

Rada hooldades kohatud 
inimeste tagasiside on olnud 
sajaprotsendiliselt positiiv-
ne. Kõik inimesed on olnud 
rõõmsad kodule lähedase suu-
satamisvõimaluse tekkimise 
üle. On küsitud, kas on või-
malik radade hooldust ja aren-
damist ka omapoolselt toeta-
da, kuna Jõulumäele sõitmise 
ajakulule lisaks siis ka kopsa-
kas rahasumma kulutamata 
jääks. Samuti on kiidetud raja 
reljeefi, mis võrreldes lauge 
Raeküla rajaga pakub peale 
mitmekülgsele loodusele ka 
küllaldaselt huvitavaid kääna-
kuid ning tõuse/langusi. Selle 
eest veelkord tänusõnad And-
rus Veerpalule, kes isiklikult 
mitmeid kordi kohal käis, et 
rada ikka parim saaks.

Mil moel toetavad SA 

Eesti Terviserajad Valge-
ranna terviseradasid?

SA Eesti Terviserajad tee-
vad meiega koostööd alates 
terviseradade planeerimisest. 
Nende toetusel on näiteks 
raja põhja tasandamas käi-
nud spetsiaalne kännufrees. 
Oleme saanud nende abil ra-
jale suunaviidad ja -tähised. 
Oma kodulehel hõlmavad 
nad kõik Eesti terviserajad 
ühtsesse andmebaasi, mille 
kaudu antakse operatiivselt 
infot asukoha, ilmastiku, raja 
seisukorra ning toimuvate 
sündmuste kohta. Üle Ees-
ti on rajameistritele pakutud 
koolitusi, kuidas radasid ette 
valmistada, hooldada, millist 
tehnikat kasutada ning või-
malust vahetada kogemusi 
oma ala parimate asjatundja-
tega vabariigis.

Miks peaksid inimesed, 
kes on seni harjunud Rae-
külas ja Jõulumäel käima, 
tulema hoopis Valgeranda?

Eelkõige on Valgerand 
kohalikule inimesele ning 
Audru kaudu Jõulumäele 
sõitjale kodule lähemal. Aeg 
on ju väga oluline argument 
sõidukoha valikul. Kindlasti 
on meie rada ka heaks vahel-
duseks neile, kes tegelevad 
suusatamisega regulaarselt 

ning soovivad midagi uut ja 
teistmoodi. Meie rajal saavad 
sõita ka need inimesed, kel-
lele Jõulumäe rajad liiga ras-
keks jäävad või Raeküla rada 
liiga igav tundub. Lähemal 
asuvate koolide lastele on Val-
geranna suusarada just heaks 
alguseks, et õppida liikuma 
tõusudel ja langustel.

Kas radade tegemisel on 
ka probleeme ette tulnud?

Probleeme on pigem raja 
säilitamisega. Tegemist on 
looduslikult väga meeldiva ja 
inimestele tuntud kohaga, kus 
käiakse perega või lemmik-
loomadega jalutamas ning 
värskelt läbisõidetud siledad 
rajad tunduvad olevat mõnu-
sad teed, mida mööda liikuda. 
Kahjuks aga teeb rajafrees 
lume pehmeks ning pehmes 
paksus lumes astutud jäljed 
jätavad sügavad augud, mis 
suusatajat segavad ning mille 
täitmine pole lihtne. Ka koeri 
on raske keelata klassikajälje 
peal joosta või sinna oma häda 
teha. Paar korda olen leidnud 
ka ATV ja lumesaani jälgi üle 
raja minemas. Siinkohal on 
hea võimalus paluda inimes-
tel olla mõistev ja pidada lugu 
teiste inimeste rõõmust suusa-
tada ning liikuda metsa vahel 
suusarada rikkumata.

MTÜ Lindi Külaseltsil on 
rajamasin, kuid kas ka teised 
saavad masina teenust kasu-
tada (koolid, eraisikud jne)? 

Loomulikult on võimalik 
suusaradasid teha ka mujal. 
Soovi korral tuleks minuga 
ühendust võtta ja kokku lep-
pida, kus ja kuidas rajad val-
mis saame. Kuna tegemist on 
tehnikaga, mis tuleb kohale 
transportida, võtavad sellised 
asjad aega ning varajane pla-
neerimine on hädavajalik. 

Jõudu ja kohtumiseni Val-
gerannas!

Sirje Suurevälja

Leonida Silivälja

MTÜ Lindi Külaseltsi rajamasin
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Õnnitleme 
vastsündinuid!

RENAR ÕUNAPUU 
04.01.2013 JÕÕPRE
BRENET KAROTAMM 
06.01.2013 LEMMETSA
AURA INGEL ARON 
14.01.2013 LEMMETSA
DELAN LAHE 
16.01.2013 RIDALEPA
TUULE KÜNNAPAS 
21.01.2013 SAULEPA
HANNA RICA SUTT 
24.01.2013 JÕÕPRE
KENNETH VAHKEL 
24.01.2013 JÕÕPRE
ANDERO ALAS 
25.01.2013 KÕIMA
MARIA SÄKK 
30.01.2013 AUDRU

KULTUURIKALENDER
15. veebruaril kell 20.00 
 Sõbrapäeva pidu Kihlepa Neitsiraba Külastuskeskus-

Külamajas. Tantsuks mängib Kalev Kalden, pilet 2 €, 
avatud puhvet

22. veebruaril kell 20.00 
 Jõõpre Rahvamajas Eesti vabariigi 95. aastapäevale 

pühendatud pidu. Esinevad „Räämakad“ ja „Jõõpre 
vallatud“. Tantsuks ansambel „Kapriis“ pilet 4 €

24. veebruaril kell 12.00 – 15.00 
 Valgerannas kogu pere suusaüritus „Suuskadel 

ümber maakera“

24. veebruaril kell 14.00 
 EV 95. aastapäevale pühendatud retk Aruvälja rah-

vamaja juurest Uruste kalmistule Martin Soobergi 
hauale ja Aruvälja ajalootuppa

24. veebruaril kell 11.00 
 Audru kirikus Eesti Vabariigi Iseseisvuspäeva juma-

lateenistus 

25. veebruaril kell 14.00 
 EV 95. aastapäevale pühendatud retk Aruvälja LAAKi 

juurest noortele-lastele retk Martin Soobergi mäles-
tuskivi juurde 

28. veebruaril kell 16.00 
 Kohtumisõhtu Audru muuseumi kaminasaalis valla-

vanem Siim Suursillaga

Veebruarikuus 
 on muuseumis ja raamatukogus Audru huvialakesku-

se õpilastööde näitus.

3. märtsil 2013. a. 
 toimuvad Aruvälja rahvamajas koroona ja laua-

tennise kohalikud võistlused. Tublimatel võimalus 
osaleda märtsis toimuvatel Koonga mängudel Audru 
valla võistkonnas. Huvilised saavad kätt harjutada 
rahvamajas neile sobival ajal, eelnevalt Aitaga (tel 
5665 4831) kokku leppides.

Neitsiraba Külastuskeskuses 
 tegutseb igal esmaspäeval klaasikoda 13.00-17.00 ja 

neljapäeval ring Nobedad Näpud kell 16.00-20.00

8. märtsil kell 19.00 
 Lindi Rahvamajas, A. Liivese komöödia “Minu neli 

naljakat naist” Tõstamaa näitetrupilt, Pilet 2 €

t TEATED t
Audru Muuseumi teade 

Pärnu Päevalehe andmetel (04.04.1938) valiti Audru val-
lavolikogu koosolekul esimesteks valla aukodanikeks Jo-
hannes Eduard Hansen ja Jaan Madise, kuna neil oli 
suuri teeneid valla elus. Et muuseumil puuduvad lähemad 
andmed nimetatud isikute kohta, oleme väga tänulikud 
igasuguse informatsiooni eest, mis puudutab neid härra-
sid.

Tänu teile suure südamega annetajad
K.A.T. & KO firmast

Roland Kuusik ja Toomas Leppik
Suur kummardus teile sooja toa eest!

MTÜ Aruvälja Suurküla Selts ja Aruvälja rahvamaja

50 + aastat on tegelikult  
parim tööiga

Elame maailmas, mis muu-
tub väga kiiresti – ka tööturg 
ja selle nõudmised. 

Võiks ju arvata, et noorte 
eelistamine tööturul on põh-
jendatud, kuid meie meelest 
peaks esile tõstma hoopis 
seda, et 50 + aastasena ol-
lakse parimas tööeas. Töö-
andjad on praegu juba aru 
saamas, et unelmate mees-
konnas peab noorte kõrval 
olema ka kogenud tööta-
jaid, kes toovad tegemistes-
se teadmisi ja tulevikuväl-
javaateid. Vanemaealistel 
on väga palju eeliseid – nad 
ei kannata enam kogemuste 
puudumise pärast, vaid tea-
vad, mida nad elult tahavad! 
50 + vanuses töötaja on supe-
reas, kui vaid motivatsioon 
ja oskused on ajakohased. 
Alates jaanuarist 2013 on 
kõigil 50-74-aastastel töötu-
tel inimestel võimalik Pärnus 
võimalus asuda TASUTA 
õppima tugiisikuks. Enne 
tugiisikukoolitust on ko-
hustuslik läbida ka motivat-
sioonikoolitused 06.03.2013 
– 14.03.2013 “Tööalane ja 
isiklik motivatsioonikooli-
tus” I grupp ja 18.03.2013 – 
27.03.2013 “Tööalane ja isik-
lik motivatsioonikoolitus” II 
grupp. 

01.04.2013 – 25.04.2013 
“TUGIISIKU KOOLI-
TUS” 160 ak/h millele 
järgneb 10-päevane töö-
praktika. Koolitused toi-
muvad Maarja Magdaleena 
Gildis, Uus tänav 5, Pärnu. 
Koolitusel pakutakse tasu-
ta toitlustust ja program-
mi läbinutele väljastatakse 
vastav tunnistus. Projekti 
infopäev toimub 21. veeb-
ruar kell 10.00 Maarja Mag-
daleena Gildis, Uus tänav 5, 
kus täidetakse ka projekti-
ga liitumisavaldusi. Osale-
mise eest makstakse kõigile 
stipendiumi ning kompen-
seeritakse transport kodust 
koolituskohta.

Koolitustele registreeri: 
Riina Redlich, tel: 5669 
0217

ESF-i projekti “Võimalus 
töötada tugiisikuna – võima-
lus hoida ja hoolida” partne-
riteks on Põlva Maavalitsus, 
Pärnu Maavalitsus, Rapla 
Maavalitsus, Järva Maava-
litsus ja Lääne-Viru Maa-
valitsus. Projekti tegevusi 
rahastatakse Euroopa Sot-
siaalfondist.

Mairi Tamm 
Sinu Koolituspartner OÜ

Tere tulemast leerikooli!
On rõõm teatada, et Audru kirikus on taas algamas leeri-
kool! Esimene kogunemine toimub pühapäeval, 3. märt-
sil Audru kirikus peale jumalateenistust kl. 12. Leeri-
tunnid hakkavad toimuma pühapäeviti (kokkuleppeliselt, 
kas enne või pärast jumalateenistust). Leeriõnnistamine 
on planeeritud pühapäevale, 5. maile. 

Leeriõpetus annab põhiteadmised ristiusust, elust 
kristlasena ja koguduse liikmena ning võimaluse liituda 
kogudusega. Leerikooli läbimine annab õiguse lasta ris-
tida oma lapsi, olla ristivanemaks ja lasta laulatada oma 
abielu. 

Registreerumine kohapeal või eelnevalt tiinajanno@
hotmail.com, tel. 5562 9595.

Olete oodatud!
Audru koguduse õpetaja Tiina Janno

Eassalu-Neitsi külaselts otsib seoses suure huviga kudu-
mise vastu kangastelgi, kas endale päriseks või laenuks. 
Pakkumisi ootame tel. 521 1311 Salme Saar või 503 8431 
Sirli Uukivi

Valgeranna terviserajal toimub  
üritus „Suuskadel ümber maakera“
24. veebruar 2013 algusega 
kell 12.00 algab promenaadi 
mere poolses otsas peredele 
mõeldud suusapäev. Alga-
tatud on see üritus SA Ees-
ti Terviseradade poolt ning 
selle eesmärgiks on arvuta-
da kokku kilomeetrid mida 
terves Eestis sel päeval sõi-
detakse. Saadud kilomeetrid 
liidetakse terves Eestis kok-
ku. Distantsid, mida suuska-
del mõõdetakse on 500 m,1 
km,3 km, 6 km ja 9 km ning 
saab suusatada nii klassika-
list kui uisustiili. Võimalus 
on sõita aja peale ja ka lihtsalt 
rõõmu pärast. Registreeru-
mine toimub kohapeal alates 
kella 11.00. Finišis täidetakse 
kupong,kuhu märgitakse lä-
bitud km ja selle alusel saab 

osaleda auhindade loosimi-
sel. Finishis pakutakse suppi 
ja teed. Antakse suuskade 
määrimise infot ja prakti-
list õpetust. Kogu ürituse 
raames selgub aktiivseim 
Audru valla kool.Osalejate 
vahel loositakse välja auhin-
du. Aktiivsemat kooli ja koos 
lastega osalenud õpetajat või 
huvijuhti premeeritakse eri-
auhinnaga. Täpsemat infot 
saab jälgida jooksvalt Audru 
valla Facebooki lehel ja ko-
duleheküljel. (KH)

Lapsed saavad lustida Playback 
showl Audrus 

Audru Keskkoolis toimub 
3. aprillil ülevallaline laste 
Playback show. Lapsed pea-
vad jäljendama tuntud laulu 
esitust. Esinejate tarmukust, 
fantaasiat ja esinemisjulgust 
hindab žürii ja valitakse väl-
ja oma vanusegrupi parimad. 
Laste arv ühes etteastes ei 
ole piiratud.

Üritusele on osalema oo-
datud ka need lapsed, kes 
ei käi meie valla koolides ja 

lasteaedades. Kõikidel osa-
leda soovijatel on vaja täita 
ankeet ja saata see hiljemalt 
15. märtsiks tagasi. Ankeedi 
saab küsida oma kooli hu-
vijuhilt või Audru Kultuu-
rikeskusest Marju Toovalt 
aadressil audrukultuurikes-
kus@gmail.com. Peale esi-
nemisi toimub kõigile disko. 
Lisainfo telefonil 5906 4541 
või 446 4274. (KH)

Vahetan 5 ha metsamaad Marksa külas väikese suvilako-
ha vastu ranniku lähedal. Võimalikud erinevad variandid 
(kompensatsioon jne.) Oodatud on kõik pakkumised. 
Tel 51 656 19

PARANDUS jaanuarikuu vallalehes ilmunud rahvastiku 
tabeli kohta:
Ahaste külas on elanikke kokku 235
Jõõpre külas elanikke kokku 449




