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Ljubov Petrova on sündinud 
5. septembril 1953. aastal Uk-
rainas Hersoni linnas. Tema 
isa oli meremees, ema aga 
lihttööline. 1957. aastal kolis 
perekond Pärnusse. On abi-
elus. Abikaasa Aleksander on 
merendusspetsialist. Peres on 
kaks täiskasvanud last, poeg 
Konstantin ja tütar Veronika.

Peale Eesti taasiseseisvu-
mist töötas Ljubov Petrova 
mitmel ametikohal – Pärnu 
Raadio korrespondendina ja 
tunnustust saanud Pärnu Maa-
kohtu kriminaalhooldajana. 
Õppis Pärnu Kodumajandus-
koolis sotsiaalhooldustööd.

2002. aastal asus Ljubov 
Petrova pere taastama unus-

tusehõlma vajunud ja võssa 
kasvanud Sanga-Tõnise talu 
Soomra külas. Laenu abil 
ostetud ja korda tehtud maja-
pidamine on kujunenud vene 
kultuuri tutvustavaks taluks, 
kus tehakse aktiivset koostööd 
Audru ja teiste koolide vene 
keele õpetajatega. Õpilased 
on talus sagedased külalised. 
Ljubov Petrova on Kunsti- ja 
Kultuuriselts Hohloma MTÜ 
asutaja, Eassalu Neitsi Küla-
seltsi ja Pärnu Lahe Partnerlus-
kogu aktiivne liige propageeri-
des vene ja eesti rahvuskunsti 
vallapäevadel, külapäevadel, 
võilillefestivalidel jne.

Arvukaid ideid ja projek-
te viib Ljuba läbi Kunsti- ja 

Kultuuriselts Hohloma MTÜ 
kaudu, sest ta on kaasanud 
tegevusse kogu oma pere ja 
ka tütre pere. Tütar Veronika 
Meibaum on rakendanud Lea-
der projekti toel www.venetalu.
ee vebsaidi ja osalenud Vene 
talu ürituste läbiviimisel. 

Lisaks talu püsinäitustele 
on korraldatud vene rahvus-
kultuuri tutvustavaid näitusi 
Audru muuseumis, Pärnu 
muuseumis, Moskvas ja mu-
jalgi. Vene talu tegemised 
Audrus ja väljaspool Audrut 
on kajastunud ka vene kesk-
televisioonis. Ljubov Petrovat 
võib õigustatult pidada turis-
mimagnetiks. Talu külastab 
aastas umbes tuhat inimest. 

Vabariigi aastapäeva tervitus

Tahan teid ka sel aastal õn-
nitleda vabariigi sünnipäeva 
puhul, mida igal aastal 24. 
veebruaril tähistame, tuleta-
des meelde neid meie rahva 
kangelasi, kes ohverdasid oma 
elu Eesti riikliku iseseisvuse 
saavutamiseks. Vabadussõja 
aastatel võitles meie rahvas 
üksmeelselt ja kangelaslikult 
oma põhiliste õiguste maksma-
panemise eest. Eesti Maapäev, 
Eesti Ajutine Valitsus, Eesti 
Päästekomitee, Eesti Asutav 
Kogu ja Eesti põhiseadus loo-
di ja pandi maksma meie oma 
rahva poolt valitud volinike ot-
susega. Enesemääramise õigus 
asendas võõra võimu vägivalla 
meie maal. Nagu igal demo-
kraatlikul rahval, olid ka meil 
teatud omavahelised erinevad 
seisukohad ja vaated riikliku 
võimu täideviimise kohta. 
Kuid eestlased ise olid kõigi 
oma riiklike probleemide ot-
sustajad ja lahendajad ilma 
ühegi võõra võimu vahelese-
gamiseta.

Nüüd, kus Eesti Vabariik on 

saanud 96 aastaseks 
ning eelmisel aastal 
ületasime ajajoone, 
kus taasiseseisvu-
mise järgne periood 
on olnud pikem kui 
24. veebruarile 1918 
järgnenud iseseis-
vusperiood, peame 
mõtlema, mida oleme 
viimasel paaril aas-

takümnel Eestis saavutanud, 
mida võib-olla ka valesti tei-
nud ja kuhu me tahame lähi-
tulevikus ja kaugemas ajas 
jõuda. 

„Eesti ei ole riigina val-
mis,“ kõlab aegajalt klišeelik 
lause. Kas mõni riik on val-
mis? Kas riik peaks üldse 
valmis saama? Kogu maailm 
meie ümber on pidevas muu-
tumises. Muutuvad riigipiirid, 
vahetuvad valitsused. Nii ka 
Eesti riik  muutumises koos 
oma külade, alevite, linnade 
ja valdadega. Muutused ajas 
ja ruumis toimuvad ka Aud-
ru vallas. 90-ndatel, taasise-
seisvumise järel, arvasime, et 
inimesed jäävad Eestis ja tema 
valdades elama sinna, kus nad 
elasid enne taasiseseisvumist 
ja elanikke tuleb muudkui 
aina juurde. Sellises tagantjä-
rele vaadatuna eufooriavaimus 
taastati eelmise iseseisvusaeg-
seid linnasid ja valdasid, re-
monditi ja ehitati koolimaju, 
lasteaedu, rahvamaju. Rajati 
küla- ja kiigeplatse. Kuid tä-

nane reaalsus on teine. Rah-
vamajad on tühjaks jäämas 
ja kiigeplatsil pole kiikujaid. 
Inimesed on paraku liikunud 
sinna, kus on töö ja teenistus. 

Meie vald on mõneti küll 
õnnelikus asukohas. Asume ju 
Eesti mõistes suure linna Pär-
nu külje all. Seetõttu, kui on 
valla äärealadelt ära mindud, 
on ka hulgaliselt neid, kes on 
linnaga külgnevasse Papsaare 
külasse meie valda juurde või 
tagasi tulnud. 

Vald peab olema samasu-
gune, kui üks end ise hästi 
majandav Eesti pere mudel. 
Pere, kus otsuseid tehakse 
eestlastele omaselt arvesta-
des oma soovide, võimaluste 
ja vajadusega ning neid kõiki 
pikalt ja põhjalikult läbi kaa-
ludes. Näiteks, kui meie lapsed 
lendavad kodust ära ja toad jää-
vad tühjaks, siis neid tube me 
enam ju ei küta asjata soojaks. 
Me leiame end arutlemas – kas 
suudame oma tulevasest pen-
sionist nii suurt elamist üleval 
pidada ja või kas meil üldse nii 
suurt elamist vaja on? 

Sarnaste põhjalikult kaa-
lumist vajavate otsuste ees 
seisavad täna pea kõik Eesti-
maa kohalikud omavalitsused 
ning samuti ka Audru vald. 
Eelmisel aastal jõudsid meie 
naabrid Lavassaarest pika 
kaalumise järel arusaamale, 
et iseseisvalt edasi jätkata ei 
ole enam mõistlik. Sealsed 

vallajuhid olid püüdnud oma 
võimaluste, oskuste ja tead-
miste juures teha parima, et 
inimestel oleks Lavassaares 
hea elada, kuid sellele vaata-
mata oli viimase paarikümne 
aastaga vallast lahkunud pea 
iga viies vallaelanik. Käes oli 
murdepunkt – kuidas edasi? 
Lavassaare vallajuhid tegid 
pragmaatilise otsuse liitu-
maks Audru vallaga, et koos 
olles olla tugevamad, et koos 
käia ajas toimuvate muutustega 
kaasa ja koos pakkuda ühise 
valla elanikele maksimaalselt 
häid kohapealseid teenuseid. 

Me käime küll lavassaar-
lastega alles esimesi kuid 
ühist teed, kuid ka ühisel teel 
ühises kodus peame jätkuvalt 
vaatama, kuidas tulla toime 
muutustega meie ümber. Kas 
suudame ja kas on ka vaja 
pakkuda jätkuvalt kõigis valla 
piirkondades samu teenuseid 
samas mahus kui kaksküm-
mend aastat tagasi? Või oota-
vad ajaga muutunud inimesed 
meilt, kelle kätte on usaldatud 
vallajuhtimine, muutunud la-
hendusi, et ikka saaks öelda 
– Audru vallas on hea elada!

Audru vallas me tunnusta-
me ja väärtustame oma kodu, 
lähedasi ja inimesi, kellega 
koos hoiame Eestit ühtse ja 
toimiva riigina, hoolime üks-
teisest ja hoiame üksteist. 

Siim Suursild
Vallavanem

Vabariigi aastapäeva aktus  
Audru vallas

Presidendi vastuvõtt korral-
datakse alati Eesti Vabariigi 
aastapäeval, 24.veebruaril. 
Kohalikes omavalitsustes tä-
histatakse vabariigi sünnipäe-
va seetõttu alati pisut varem. 
Seekord toimus samalaadne 
vastuvõtt Audru vallavalitsuses 
20.veebruaril.  Audru vallas on 
aastatega saanud tavaks, et lisaks 
vallavanema kõnele ning piduli-
kule kontsertprogrammile esineb 
külalistele tuntud poliitik. Seda-
korda käis Audrus Eerik-Niiles 
Kross. Traditsiooniliselt antakse 
sel üritusel üle valla vapimärgid 
ning tänatakse eelmisel aastal 
kodanikuaktiivsusega silma 
jäänuid. (KH)

Anne Saulski on sündinud 12. 
jaanuaril 1942. aastal. Ta on 

lõpetanud Tartu Ülikooli ars-
titeaduskonna ja omandanud 
proviisori eriala. 

Anne Saulski on olnud 
Audru rahva teenistuses üle 
42 aasta. Nende aastate jook-
sul on ta kujunenud kogukonna 
arvestatavaks tegijaks vallaela-
nike tervisemurede lahendami-
sel. Ta on väga kohusetundlik, 
sõbralik ja abivalmis. Oma 
tööd teeb ta suure pühendumi-
sega. Anne tunneb hästi oma 
patsiente, annab neile nõu. Ta 
on suutnud sisustada apteegi, 
millest on alati võimalik saada 
kõiki vajaminevaid ravimeid. 
Anne Saulski on väga hea kol-
leeg perearstidele, pereõdedele 
ja hambaarstile ning õele.

Lisaks igapäevasele kohu-
setundlikule tööle on Annel 

palju huvialasid. – fotograa-
fia, muusika, ajalugu jne. 
Ta on teinud palju koostööd 
Audru muuseumiga, nimelt 
ajaloo alalt. Kodus on tal 
rikkalik kogu ajaloolisi kir-
jutisi, mälestusi, uurimusi, 
raamatuid. Sealt on Audru 
muuseum saanud abi näiteks 
endise Liiva karjamõisa koh-
ta, Liiva Haigla kujunemisest 
ning töö lõpetamisest, Audru 
ajaloost üldse. Anne on ak-
tiivne osaleja muuseumi töös, 
olgu need ringreisid, vestlused, 
filmiõhtud jne. Tänu tema fo-
tograafiahuvile on täienenud 
muuseumi fotokogu, rääki-
mata paljudest unikaalsetest 
annetustest, museaalidest. Ta 
võtab innukalt osa 

MTÜ Ajaratas tööst. Anne 

on aidanud leida inimesi, kel-
lede teadmised ja mälestused 
on oluliselt rikastanud Audru 
valla ajaloo jäädvustamist.

Anne Saulski on hea ema 
oma tütrele Ruthile, keda Aud-
ru kooli õpetajad mäletavad 
kui väga tublit ja musikaalset 
õpilast. Ruthist on saanudki 
tuntud muusik ja muusikaõpe-
taja Märjamaal. Anne tütrepo-
jal on samuti tavalisest kõrgem 
ajaloo- ning kultuurihuvi. Ta 
on sagedane osavõtja Audru 
muuseumi korraldatud mat-
kadel ja üritustel. Kindlasti 
on siin olulised mõjutused 
vanaema Annelt.

Anne on Audru sädeinime-
ne, kuid tema tagasihoidlik-
kusest tingituna on mõnikord 
seda raske tabada.

Audru valla Vapimärgi laureaadid 2014

Väike heategu Jõõpres
Paar aastat tagasi alguse saanud 
liikumine „Väike Heategu“ on 
jõudsalt kanda kinnitanud ka 
Jõõpre koolis. Mõttetalgute tule-
musel otsustati igal aastal vaba-
riigi aastapäevaks kinkida oma 
noorematele lasteaias käivatele 
õdedele-vendadele midagi kasu-
likku. Õpilased ja juhendajad on 
innukalt igal aastal valmistanud 

oma kätega erinevaid esemeid. 
Nii on valminud piltidega toolid, 
mängulauad-peeglid ja eelmisel 
aastal 2 kiikhobust. Selle aasta 
kingituste autorid on 8. klassi 
poisid Martin Nõmm ja Marcus-
Madis Lasn.Vabariigi aastapäeva 
aktuse eel anti Jõõpre lasteaiale 
üle 2 lindude toidumaja koos 
rikkaliku toidupoolisega. (KH)

Euroopa vabatahtlik Audru Koolis
Õppeaasta 2014/2015 tõotab 
Audru Koolis põnev tulla. 
Audru Kool, eesotsas petaselt 
tööle naasva huvijuhi Reelika 
Rüütliga esitas taotluse Euroopa 
Noored Eesti Büroole, et taot-
leda vabatahtlikku teenistujat 
Audru Koolile. Detsembri al-
gul toimus büroo poolt vajalik 
asutuse akrediteerimine, mille 
kool edukalt läbis. Veebruaris 
hakatakse CV-de hulgast välja 

valima koolile ja kogukonda so-
bivat vabatahtlikku. 18-26 aasta 
vanuse välisriigist pärit noore 
kooli võtmise eesmärk on tuua 
õpilastele avatust, samuti aitab 
vabatahtlik kaasa kooli ürituste 
organiseerimisel, osaleb õpila-
sesinduse töös ning juhendab 
ka vastavalt oma hobile ühte 
ringi. Kindlasti ei jää tulevasel 
vabatahlikul kaasa löömata ka 
pikapäevarühma töös. (KH)

Jätkuvad vallasisesed olümpiaadid 
11. veebruaril toimus Lavassaare Lasteaed-Algkoolis Audru valla 
4. klasside matemaatikaolümpiaad. Sellel osales 11 õpilast valla 
koolidest. Olümpiaadi küsimused koostas Lavassaare õpetaja Gis-
ela-Angela Aasa. Osalejad ja õpetajad said tänukirja ja šokolaadi. 
Esimesed kolm kohta aga diplomi ja suure šokolaadi. Tänu kõigile 
osalenud õpilastele ja õpetajatele!

Tulemused:
Maria Ilp Audru Kool 42 I Kaire Leetsaar
Sten Kokk Audru Kool 35 II Kaire Leetsaar
Emily Moorits Lindi LAK 33 III Epp Reinfeldt

Maie Kalbus 
Lavassaare LAK direktor

Anne Saulski. Foto Rein 
Holtsmann

Ljubov Petrova. Foto Rein 
Holtsmann

Eerik-Niiles Kross
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Vallavalitsuse istungitel

Vallavolikogu istungil
06. veebruaril

• Võeti vastu Audru valla  2014. 
aasta eelarve. 

• Täiendati Audru Vallavoliko-
gu 29.08.2013 otsuse nr 65 „Maa 
munitsipaalomandisse taotlemine“ 
preambulat.

• Audru aleviku  Tulbi tn  3-4 
korteriomandi müügi alghinnaks 
avalikul kirjalikul enampakkumi-
sel kinnitati 4000 eurot.

• Kinnitati valla koolieelsete 
munitsipaallasteasutuste teenin-
duspiirkonnad.

• Volikogu esindajaks lasteaia 
õpetajate palga alammäära läbi-

rääkimiskomisjoni delegeeriti 
Toomas Aaviste.

• Muudeti Audru Vallavolikogu 
16. veebruari 2012 määrust nr 7 
„Mittetulunduslikuks tegevuseks 
toetuse andmise kord“.

• Volikogu esindajateks mitte-
tulunduslikuks tegevuseks tege-
vustoetuste hindamise komisjoni 
delegeeriti Anu Kurm ja Toomas 
Aaviste

• Audru valla vapimärgi saaja-
teks kinnitati  Anne Saulski – Aud-
ru Haru-apteegi juhataja, proviisor 
ja Ljubov Petrova – Vene talu rajaja 
Sanga-Tõnise talus Soomra külas 

ning  preemiat otsustati maksta à 
500 eurot netona.

• Kinnitati  OÜ Auveka põhi-
kiri uues redaktsioonis.

• Otsustati Audru Vallavoli-
kogu 04.11.2010 määruse nr 32 
osaline  ja  Audru Vallavolikogu 
04.04.2002 määruse nr 61 „OÜ 
Auveka põhikirja uue redaktsiooni 
kinnitamine“ kehtetuks tunnista-
mine.

• Vallavolikogu alatise sot-
siaalkomisjoni liikmeks kinnitati 
volikogu liige Inda Orissaar.

• Kehtestati tugiisiku teenuse 
osutamise kord lastega peredele.

23. jaanuaril
• Ehitusluba väljastati Ahaste 

külas Arne kinnistul elektrivarus-
tuse ehitamiseks.

• Kinnitati Lindi külas Tamme 
kinnistu kalatöötlemishoone pro-
jekteerimise lähtetingimused.

• Kasutusluba anti Papsaare 
külas Kotka tee 14 elektriliitumise 
ehitamisele.

• Sünnitoetust maksti 2013.a. 
september-detsember sündinud 
30-le lapse vanemale à 128 eurot.

• Vallavanem Siim Suursild 
lubati puhkusele 27.01-02.02.2014.

• Otsustati seada sundvaldus 
vajaliku elektrivõrgu talumisko-
hustuse kehtestamiseks avalikes 
huvides Marksa külas Purje ühis-
tu 8 kinnistule ja Põldeotsa külas 
Põldeotsa tee 10 kinnistule.

• Seoses lapse osalemisega ju-
dovõistlustel Läti Vabariigis maksti 
vanemale koolivälise tegevuse toe-
tus à 64 eurot ja jäeti rahuldamata 1 
taotlus kuna toetust makstakse ai-
nult üldhariduskoolides õppijatele.

• Riigi rahastatava lapsehoiutee-
nuse rahaliste vahendite ülejäägist 
maksti raske ja sügava puudega 
laste ja nende peredega seotud 
sotsiaalteenuste osutamiseks ja 
arendamiseks toetust 1-le abivaja-
jale summas 39 eurot.

• Audru Kooli ja Lindi Laste-
aed-Algkooli saalide rendihinnaks 
kehtestati 25 eurot/tund v.a. avalike 
ürituste korraldamiseks ja avalike 
teenuste osutamiseks ning rakenda-
takse soodustust 70 % ulatuses, kui 
üritused kestavad saalides kauem 
kui 4 (neli) tundi.

• Algatati piiratud hankeme-
netlusega vallahange „Lavassaa-
re alevis Võidu tn 1 asuva laste-
aed-algkooli katuse ja fassaadide 
rekonstrueerimine“.

• Kinnitati Audru Vallavalitsuse 
hallatavate kultuuri- ja sotsiaalasu-
tuste struktuur, töötajate koossei-
sud, töötasumäärad ning asutuste 
juhtide töötasumäärad.

• Kinnitati OÜ Auveka osakapi-
tali ümberarvestamine eurodesse. 

• Kutsuti tagasi OÜ Auveka 
nõukogu liikmed.

30. jaanuaril
• Kirjalik nõusolek anti Aru-

välja külas Tammeantsu kinnistul 
veetorustiku ehitamiseks. 

• Ehitusluba anti Audru ale-
vikus Luige tee pikendusele ning 
vee- ja kanalisatsioonitorustike 
ehitamiseks.

• Kinnitati Papsaare külas 
Mampli tee 2 elamu laienduse 
projekteerimise lähtetingimused.

• Kasutusluba anti Audru ale-
vikus Rebase tn 4 puurkaevu ra-
jamisele.

• Detailplaneering algatati Pap-
saare külas Tohvri tee 5 kinnistul.

• Jaanuarikuu vajaduspõhist pe-
retoetust maksti summas 306,88 
eurot. 

• Jaanuarikuu toimetulekutoe-
tust määrati summas 6641,04 eurot.

• Kinnitati 2013. aasta parimad 
spordivaldkonnas.

• Avatud pakkumusmenetlusega 
riigihanke „Audru valla asutuste 
katlamajadele eriotstarbelise diis-
likütuse tarnimine“ edukamaks 
pakkujaks kinnitati Mark Oil OÜ, 
pakkumuse hind -1 488 eurot (hind 
sisaldab käibemaksu).

• 15. jaanuariks laekunud taot-
luste alusel eraldati mittetulun-
duslikuks tegevuseks toetust 13 
taotlejale kogusummas 2666 eurot.

Rahuldamata jäeti kolm taot-
lust kuna ei vastanud vallavolikogu 
poolt kehtestatud korrale ja ühte 
taotlust menetletakse järgmises 
voorus.

05. veebruaril
• Ehitusluba väljastati Papsaare 

külas Õie kinnistu tee ning vee- ja 
kanalisatsioonitorustike rajami-
seks.

• Kirjalik nõusolek väljastati 
Kõima külas Herberti kinnistule 
ja Jõõpre külas Tammi kinnistule 
puurkaevu rajamiseks ning Lindi 
külas Tiido-Tiiu kinnistule katu-
sealuse ehitamiseks.

• Kasutusluba anti Lindi külas 
Annikaevu kinnistul asuva puur-
kaev-pumbamaja rekonstrueerimi-
sele, Liu külas asuva pumbamaja 
ja veetrassi rekonstrueerimisele, 
Kõima külas asuva pumbamaja 
tehnosüsteemide muutmisele, 
Lindi külas Annikaevu kinnistul 
asuva puurkaev-pumbamaja teh-
nosüsteemide muutmisele, Ahas-
te külas asuva puurkaev nr 6201 
veetöötlussõlme tehnosüsteemide 
muutmisele, Liu külas asuva pum-
bamaja tehnosüsteemide muutmi-
sele ja Papsaare külas Linavästriku 
tee 1 elamu püstitamisele.

• Nõustuti Põhara külas asuva 
Kivi katastriüksuse jagamisega 
Kivi katastriüksus, elamumaa 
100 % ja Kivipõllu katastriüksus, 
maatulundusmaa 100 %.

• Nõustuti Valgeranna külas 
asuva Leetsi katastriüksuse jaga-
misega Roosi katastriüksus, elamu-
maa 100 % ja Leetsi katastriüksus, 
maatulundusmaa 100 %.

• Nõustuti Eassalu külas asuva 
Madis-Juhani katastriüksuse jaga-
misega Madis-Juhani ja Niineserva 
katastriüksusteks, maatulundus-
maa 100%.

• Nõustuti Soomra külas asuva 
Kooli katastriüksuse jagamisega 
Kooli ja Jääraku katastriüksusteks, 
maatulundusmaa 100 %. 

• Kinnitati Audru Kooli hoole-
kogu koosseisus: Jekaterina Kuru, 
Sirje Aija, Merje Tõnismann, Rai-
ner Ristimets, Allan Lainet, Viljar 
Sepp, Otto Randväli, Liis Juhalo, 
Margit Merila ja Maigi Reepalu.

• Jõõpre Kooli hoolekogu kinni-
tati koosseisus: Indrek Pill, Angela 
Sang-Toomast, Sirje Ojala, Kadi 
Maido, Marko Mets, Heli Jürindi, 
Ülle Haavasaar, Eve Piperal, Helen 
Pill ja Kai Oraste.

• Lavassaare Lasteaed-Alg-
kooli hoolekogu kinnitati koos-
seisus: Marvi Veltmann, Svetlana 
Hiiemäe, Peievi Assafrei, Marili 
Kaunissaar, Monika Voolaid, Sirje 
Ojala ja Mati Sutt.

• Lindi Lasteaed-Algkooli hoo-
lekogu kinnitati koosseisus: Sille 
Kokamägi, Diana Vainonen, Ly 
Suursild, Anneli Aasmaa, Anneli 
Kingo, Keili Talisoo, Sülvi Kalju-
rand, Kristel Teor ja Aili Elend.

• Riigi rahastatava lapsehoiutee-
nuse rahaliste vahendite ülejäägist 
maksti raske ja sügava puudega 
laste ja nende peredega seotud 
sotsiaalteenuste osutamiseks ja 
arendamiseks toetust 2-le abiva-
jajale kogusummas 43,20 eurot.

• Otsustati eestkostetava vara 
kasutamine.

• Toimetulekutoetust maksti 
summas 604,13 eurot.

• Audru Lasteaia hoolekogu 
kinnitati koosseisus: Riina Mar-
tinson, Karmo Näkk, Taavi Pent-
ma, Indrek Laanepõld, Ave Teearu, 

Gerli Aavik, Leeni Almosen, Jana 
Ristimets, Siiri Künnapas, Aive 
Sallo, Ene Jaanimägi ja Marge 
Tuul.

• Seoses lapse üheaastaseks 
saamisega maksti sünnitoetust 
6-le emale à 128 eurot ja lapse ka-
heaastaseks saamisega 6-le emale 
à 64 eurot.

• Piiratud hankemenetlusega 
vallahanke „Lavassaare alevis 
Võidu tn 1 asuva lasteaed-algkooli 
katuse ja fassaadide rekonstruee-
rimine“ algatamine“ edukamaks 
pakkujaks kinnitati Pärnu EKE 
Projekt AS maksumusega 3 600 
eurot ( hind sisaldab käibemaksu).

• Piiratud menetlusega valla-
hanke „Tohvri tee truubi remont“ 
edukamaks pakkujaks kinnitati AS 
Eesti Teed hinnaga 5714,71 eurot 
(hind sisaldab käibemaksu).

• Esitati muudatusettepanek 
vallavolikogu 06.02.2014 istungi-
le esitatud eelnõu „Audru alevik 
Tulbi tn 3-4 korteriomandi müük 
otsustuskorras“ osas.

• Kodaniku avalduse alusel tun-
nistati kehtetuks Audru Vallavalit-
suse 07.06.2012 korraldus nr 195 
„Kirjaliku nõusoleku andmine“.

13. veebruaril
• Kinnitati Aruvälja Lasteaed-

Algkooli hoolekogu koosseisus: 
Aare Alamaa, Aili Moppel, Kristi-
na Mikko, Reelika Rüütli, Gudrun 
Kunto, Ave Šapkin, Merike Meidra 
ja Jaanus Põldmaa.

• Kinnitati valla lasteaedade 
lahtioleku ajad: Audru Männitu-
ka Lasteaed kell 6.30-18.30; Aud-
ru Vikerkaare Lasteaed kell 7.00-
19.00; Aruvälja Lasteaed-Algkool 
kell 7.00-18.00; Jõõpre Kool kell 
7.00-19.00; Lavassaare Lasteaed-
Algkool kell 6.30-18.00 ja Lindi 
Lasteaed-Algkool kell 7.00-18.30.

• Kinnitati lasteaia õpetajate 
palga alammäära läbirääkimisko-
misjon koosseisus: esimees Siim 
Suursild, liikmed: Toomas Aavis-
te, Ülle Kaljumäe, Ene Täht, Anne 
Rebane, Ene Jaanimägi, Mai Leht, 
Sirje Ojala, Ene Urb ja Kaia Vettik.

• Kehtetuks tunnistati Audru 
Vallavalitsuse 05.12.2013 korraldus 
nr 520 „Koolieelsete lasteasutuste 
rahastamisel lapsevanema poolt 
kaetava osa määra kehtestamine“.

• Projektitoetuse komisjon kin-
nitati koosseisus: esimees Ene Täht, 
sekretär Maris Moorits, liikmed: 
Marju Toova, Rivo Kajo, Mati 
Sutt, Kai Oraste, Ado Kirsi, Mar-
ge Tuul, Merle Lillak, Õie Killing, 
Kaie Seger, Anu Kurm ja Mercedes 
Merimaa.

• Täiendati Audru Vallavalit-
suse 17.10.2013 korralduse nr 446 
preambulat.

• Kehtestati Audru valla koo-
lieelse munitsipaallasteasutusse 
vastuvõtmise ja sealt väljaarva-
mise kord.

• Kehtestati lasteaia õpetaja 
palga alammäär vastavalt atestee-
rimisel omistatud ametijärkudele.

• Piiratud menetlusega valla-
hanke „Ahaste-Koonga kergliik-
lustee projekteerimine“ edukamaks 
pakkujaks kinnitati OÜ Teehoiu 
Partnerid, pakkumuse maksumus 
1890 eurot (hind sisaldab käibe-
maksu).

• Kinnitati vallavara (Audru 
alevik Tulbi 3-4 korteriomand, 
Ahaste küla Taltsi kinnistu, Aud-
ru alevik Ringi tn 10 kinnistu ja 
Lindi küla Liiva kinnistu) avaliku 
kirjaliku enampakkumise teade.

Audru valla parimad sportlased
Sotši Olümpiamängude esimese päeva õhtul ko-
gunes Audru spordihoonesse hulgaliselt sportlasi 
ja isetegevuslasi, et võtta vastu tunnustus ja ühes-
koos meeleolukalt aega veeta. Õdus saal, maitsvad 
suupisted ja paeluvad etteasted toonitasid tõika, 
et Audru rahvas oskab pidutseda ja parimatest 
lugu pidada. Sel aastal olid vallaelanikud ka rõõ-
mutegevalt aktiivsed nominente esitama, millest 
ainult heameel.

Valla parima noorsportlase nominendid nei-
dude arvestuses olid

Karmen Mets – Eesti juunoride meister mu-
delautode Vormel 32 ringrajasõidus 

Kristel Gustasson – sõudmine
Karoline Lünekund – sõudmine
Kristel Peet – vibulaskmine
Meril Jerofejev – ratsutamine
Parimaks noorsportlaseks neidude kate-

goorias on Kristel Peet
Valla parima noorsportlase nominendid noor-

meeste arvestuse olid:
Eerik Kaljaspolik – kergejõustik
Kristo Sepp – võrkpall
Clyde Avamere – Tai poks
Vahur Mäe – kergejõustik
Andreas Lünekund – sõudmine
Carl Tõnismann – jalgrattasport
Parimaks noorsportlaseks noormeeste ka-

tegoorias on Andreas Lünekund
Valla parima sportlase nominendid naiste ka-

tegoorias olid:
Koidu Killing – sangpommi tõstmine
Pauliine Mäesalu – linetants
Lisette Liivrand – kergejõustiku heitealad
Parimaks sportlaseks naiste kategoorias on 

Koidu Killing
Valla parima sportlase nominendid meeste 

kategoorias olid:
Marek Nõmm – orienteerumine
Sten Jupaschevski – motosport
Kaijo Killing – kergejõustik
Sander Rits – kergejõustik
Mehis Mäe – kergejõustik
Parimaks sportlaseks meeste kategoorias 

on Sten Jupaschevski
Valla parima veteransportlase nominendid 

olid:
Valdi Killing
Ille Liivrand
Parimaks sportlaseks veteranide kategoo-

rias on Valdi Killing
Valla parima treeneri nominendid olid:
Mati Puust – kergejõustik
Mari-Liis Rehe – aeroobika
Parimaks treeneriks on Mari-Liis Rehe
Parimaks võistkonnaks on VK Tõusev 

(võrkpallimeeskond)
Valla aasta üllatajaks on Pauliine Mäesalu
Valla aasta spordielu toetajaks on Toomas 

Rehe 
(KH)

Politsei pilgu läbi möödus aasta Audrus rahulikult
Õigusliku poole pealt on aastal 
2013 Audru konstaablijaoskonna 
territooriumil nii kuritegevus kui 
ka väärtegude toimepanemine võr-
reldes 2012. aastaga vähenenud. 
Toon välja mõningad arvnäitajad 
ja põhjused.

Audru konstaablijaoskonna 
piirkonnas pandi toime väärtegusid 
2012. aastal 593 ja 2013. aastal 465. 
Audru vallas vastavalt 420 ja 349, 
Tõstamaal 98 ja 66, Varblas 68 ja 
40, Kihnus 7 ja 10. Enamik väär-
tegusid pannakse toime liikluses. 
Liiklusrikkumistes on vähenenud 
kiiruseületajate arv: aastal 2012. 
175 ja 2013. 74, aga tõusnud on joo-
bes juhtide osakaal: ülemöödunud 
aastal 28 ja möödunul 39. Viimane 
number on muret tekitav ja sellega 
seoses pöörame käesoleval aastal 
selliste rikkumiste väljaselgitami-

sele ka rohkem tähelepanu. 
Vaadates alaealiste väärteorik-

kumisi, siis tõusnud on alkoholi- ja 
vähenenud tubakatoodete tarbimi-
ne, vastavalt 28/51 ja 52/19 väär-
tegu. Alaealiste alkoholi tarbimise 
tõus on põhjustatud erinevate suu-
rürituste (nt Grind Fest) toimumi-
sega meie territooriumil ja süste-
maatiliste kontrollimistega noorte 
hulgas. Sellel aastal jätkame oma 
tegevusi samal suunal.

Kuritegevus on veidi langenud, 
119 faktilt 107 faktile. Langenud 
on nii sissemurdmised kui ka ke-
halised väärkohtlemised vastavalt 
57/54 ja 24/15. Põhiline, mida va-
rastatakse on kütus, vanametalli 
varguseid jääb aastast aastasse 
vähemaks. Kehaliste väärkohtle-
miste arv on vähenenud põhiliselt 
koolivägivalla arvelt. Kuritegude 

üldine avastamine oli 2012. aastal 
51% ja 2013. aastal 62%.

Kokkuvõtlikult võib Audru 
konstaablijaoskonna tööpiirkonnas 
toimuva õiguskorraga rahul olla. 
Kindlasti on probleeme, mille la-
hendamine võtab rohkem aega kui 
kogukond soovib, kuid paljud asjad 
ei sõltu ainult politseilisest sek-
kumisest. Näiteks Audru aleviku 
noorte tegevus, mis on põhjustanud 
eelmisel aastal palju meelehärmi. 
Siinkohal kutsun kõiki ülesse ka ise 
sekkuma või siis teavitama polit-
seid nende tegevusest. Leiame koos 
lahenduse, mis rahuldab mõlemaid 
osapooli!

Harli Hansen
Audru konstaablijaoskonna 

piirkonnavanem

Ka elulugu on ajalugu
Aruvälja rahvamaja ajalootuba on 
koht, kus juba peaaegu aasta käib 
koos eluloo meenutamise, koosta-
mise ja kirjapanemise grupp. Idee 
algatajateks olid Malle Kiis ja Laie-
Helje Liiv. Meie rühm on läbinud 
„raseduse“ aja ja oleme praegu 
seega paarikuused.

Minu elu algus oli esimesel Ees-
ti ajal, 1938. aastal, kui vanematel 
oli üles kasvatatud 6 last ja ooda-
ti mind – seitsmendat. Vanemad 
õed-vennad, välja arvatud minust 
kaks aastat vanem, olid taludes 
karjasteks või teenijatüdrukuteks. 
Karjaseks mindi juba 6-aastaselt. 
Teenijaks pisut vanemalt ja neil tuli 
talus teha kõiki majapidamistöid 
nii toas, laudas kui ka põllul.

Mina olin 5. ja 6. klassis Taali 

kooli naabertalu täielik perenai-
ne. Sugulase naine oli surnud ja 
tütar kolhoosi eest linna läinud. 
Peremees oli postiljon. Post veeti 
laiali hobusega. Kogu hommikune 
ja õhtune talitus oli minu teha. Ho-
bune, lehm, siga, kanad. Kevadel 
ja sügisel, kui lehm lüpsis, käisin 
suure vahetunni ajal teda lüpsmas. 
Peremees oli olnud kunagi laeval 
kokk. Ta õpetas mulle söögitege-
mist. Loomulikult tegin ise ka lei-
ba ja viisin seda sageli kooli. Kõik 
mäletavad ja räägivad siiani, kui 
hea maitses lihaleib. 

Sõja ajal olin väike, aga on 
meeles, kui Pärnu pommitamise 
eel pidime raba peale küüni varjule 
minema. Külavanem tõi teate, et 
ikkagi ei minda. Sellel ööl sai küün 

pommitabamuse.
Need olid mõned väikesed kil-

lud minu eluloost ja ajaloost.
Mitmesuguseid mälestusi oma 

elust on rääkida ja kirja panna 
meil kõigil, eriti neil, kes eluaas-
tate poolest rikkad. Sellise rühma 
võiks luua iga külaseltsi juurde, et 
rohujuure tasandil ajalugu talleta-
da. Kellel huvi ja tahtmist, tulge 
Aruväljale meie juurde. Jagame hea 
meelega oma kogemusi.

Meie grupp saab kokku iga kuu 
viimasel pühapäeval kell 14.00. 
Kokkusaamised kestavad 3-4 
tundi, juttu jätkub ja igav igatahes 
pole, sest läbi igaühe loo kõneleb 
elav ajalugu.

 Elma Killing

Noorsportlase nominendid neidude arves-
tuses: Meril Jerofejev, Kristel Peet, Karoli-
ne Lünekund, Kristel Gustasson, Karmen 
Mets

Noorsportlase nominendid noormeeste 
arvestuses: Andreas Lünekund, Clyde 
Avamere, Kristo Sepp, Carl Tõnismann

Parima treeneri nominendid: Mati Puust – 
kergejõustik, Mari-Liis Rehe – aeroobika

Parimaks 
sportlaseks 

meeste 
kategoorias 

on Sten 
Jupaschevski
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Ajaratta lood

Vabadussõja mälestussammas
Esimese maailmasõja otsese 
tulemina ilmusid maailma-
kaardile mitmed uued riigid, 
näiteks Poola, Soome, Läti, 
Leedu, jt. Üks viimaste seas 
oli Eesti, kes 24. veebruaril 
1918 kuulutas end iseseisvaks 
ja ränkade võitluste hinnaga 
suutis tõestada, et väärib ise-
olemist. Mõnes mõttes oli 
Vabadussõda jätk Esimese-
le maailmsõjale, kus osales 
üle saja tuhande eesti mehe, 
kellede hulgas oli kümneid 
tuhandeid, kes jätsid lahin-
guväljadele oma noore elu 
või tervise. Vabadussõda al-
gas 28. novembril 1918, kui 
punaväed tungisid kallale 
Narvale. Kuigi Venemaa oli 
kõige ohtlikum, tuli 1919. 
a võidelda Lätimaa pinnal 
veel Balti Landeswehriga ja 
Raud-diviisiga, kelle eesmärk 
oli vallutada Läti ning Eesti ja 
kehtestada siin Saksa võim.

Meie rahva püsimise ja 

arengu seisukohalt oli Va-
badussõja võidul tohutu suur 
tähtsus. Eesti ajaloos pole 
olnud enne ega tõenäoliselt 
tule ka tulevikuski võimalust 
võidelda ja võita sõda mõne 
suurriigiga. On tõsiasi, et sel 
hetkel oli Venemaa ise võitlu-
ses paljudega ning seepärast 
ei saanud ta rakendada kogu 
oma jõudu vastsündinud väi-
keriigi vallutamiseks. Kuid 
see oli meie ajalooline suur-
hetk, mida suudeti ära kasu-
tada. Kui meie saatus oleks 
olnud Vabadussõda kaotada, 
siis ka rahvusena püsimine 
oleks olnud vähe tõenäoline. 
Tervete rahvuste kadumine 
punasel Venemaal on kõigile 
teada tõde.

Võit Vabadussõjas sai eel-
duseks, et pärast poolt sajandit 
kestnud Nõukogude okupat-
siooni osutus võimalikuks 
uuesti taastada Eesti Vabariik 
1991. aastal.

Kuivõrd oluline rahvale 
võit oli, näitab seegi, et ko-
heselt hakati püstitama Va-
badussõja monumente, seda 
tehti kihelkondade kaupa aus-
tamaks langenuid. Esimene 
selline monument avati juba 
1921. aastal Kuusalus. Kaasa 
lõid tuntud kunstnikud nagu 
Amandus Adamson (Pärnus), 
Jaan Koort, Anton Starkopf ja 
paljud teised.

Audrus kutsuti mälestus-
samba püstitamiseks kokku 
esimene komitee juba 1926.
aastal. Vahepeal asi soikus ja 
1933. a loodi uus komitee: Va-
badus- ja Ilmasõjas Langenud 
Audru Kihelkonna Kangelas-
te Mälestussamba Komitee. 
Selle esimeheks sai J. Käsper, 
liikmeteks A. Murumets, A. 
Nõmm, A. Oebius, J. Lelle ja 
J. Tamm.Samba kavandi val-
mistas kunstnik Erich Leps. 
Sammas otsustati paigaldada 
Audru kalmistule. Mälestus-

sammas kujutas kolmejärgu-
lisele graniit-alusele paigal-
datud obeliski, mille tipus oli 
pronksist Vabadusristi kuju-
tis. Kuue-meetrine sammas 
oli valmistatud raudkivist, 
Vasalemma marmorist ja 
poleeritud hallist marmorist. 
Tahkudele olid märgitud 104 
langenud audrulase nimed. 
Mälestussamba pidulik ava-
mine toimus 2. juulil 1939. a.

Nõukogude ajal enamik 
mälestusmärke Eestis lõhuti. 
Nii juhtus ka Audrus 1945.
aasta kevadel. Meil ei ole tea-
da, kes olid lõhkujad, aga see 
toimus öösel ja samba tükid 
uputati jõkke. Järele jäi ainult 
alus.Lõhutud mälestusmärgi 
aluse juures toimus hiljemgi 
veel mitmesuguseid üritusi.

1988. aastal otsustati sam-
mas taastada. Üks aktiivse-
maid inimesi oli Mihkel Lasn. 
Moodustati vastav komisjon, 
mille esimeheks sai Mihkel 

Lasn, liikmeteks K.Saarsoo, 
R.L. Matsalu, A. Tiido, E. 
Juhansoo, R. Vänt, J. Lepik, 
H. Käärats, J. Kivirand, E. 
Kirsi, M. Kõlvart, H. Paulus. 
Skulptoriks oli Aita Õunapuu. 
Sammas valmistati Saaremaa 
dolomiidist ja graniidist. Sam-
ba taastamistöödest võttis osa 
palju inimesi kas annetuste 
või praktiliste tööde näol. Osa 
võtsid ka kohalikud majandid, 
kes toetasid nii rahaliselt kui 
ka transpordiga.

Mälestussammas avati 
Audru kalmistul endises ko-
has 2. juulil 1989, seega 50 
aastat pärast esma-avamist.

Hea on näha, et ajaloolistel 
tähtpäevadel on samba jalami-
le toodud pärgi ja lilli, süüda-
tud mälestusküünlaid. Audru 
rahvas peab meeles langenud 
kangelasi.

Muuseumi materjalide 
põhjal

Helgi Roots

Algab kevadine leerikool  
Audru koguduses

Audru Püha Risti kogudus 
kuulutab välja kevadise lee-
riõppe. Leerikooli algus on 
planeeritud märtsi teisele pü-
hapäevale: 9. märtsil toimub 
esimene kogunemine Audru 
Muuseumi kaminasaalis al-
gusega kl. 12. 

Leerikooli võiksid tulla ini-
mesed, kel on soov elada krist-
lasena ja liituda kristliku ko-
gudusega. Leerikoolis õpitakse 
tundma kristliku usu aluseid ja 
kiriku elu, toimuvad õppetunnid 
ja osaletakse jumalateenistustel. 
Kui oled läbinud leerikooli ja vas-
tu võtnud leeriõnnistuse, saab Si-
nust luterliku kiriku täieõigus-
lik liige, Sul on õigus osaleda 
koguduse elus ja oluliste otsuste 
tegemisel, õigus ristida oma lapsi, 
olla ise ristivanemaks ja laulatada 
oma abielu. Leerikooli võib tulla 
alates 15-ndast eluaastast, vanuse 
ülempiiri aga ei ole - täiskasva-
nud, kes soovivad saada ristitud, 
võivad julgesti tulla! 

Leeritunnid toimuvad kord 

nädalas ja kes-
tavad 1,5 - 2 
tundi, tundide 
toimumise aja 
lepime kokku 
kohapeal. Lisaks 
tuleb aega varu-
da ka pühapäe-
vastel jumalateenistustel osa-
lemiseks. Leeriõnnistamine on 
planeeritud maikuusse. Neile, 
kel on probleeme tiheda töö- või 
õppegraafikuga, püüame leida 
individuaalse lahenduse. Leeri-
kooli osalustasu on õpilasele 20 
eurot ja täiskasvanule 30 eurot, 
see summa katab leeriõppe kulud 
ja on ühtlasi ka käesoleva aasta 
liikmeannetuseks. 

Leeri tulla soovijatel palume 
võimalusel eelnevalt registree-
ruda. Seda saab teha helistades 
õpetaja Tiina Janno telefonile 
55629595 või kirjutades meilile: 
tiinajanno@hotmail.com

Tere tulemast leeri! Kirik on 
kodu, kus on ruumi ka Sinule!

Pesapuu põnnid ja pesakastid 
17. jaanuaril sai Audru valla 
esimene ja seni ainus eralaste-
hoid Pesapuu kolme aastaseks. 
Läksin sünnipäeva puhul seda 
maja lähemalt kaema ning maja-
perenaiste Elo ja Anneliga pisut 
juttu ajama.

Isevärki juhtkond
Mind võeti „majadirektori“, 

kullakarva koer Buddy poolt, 
vastu erakordse soojuse ja lah-
kusega ning hoolimata sellest, 
et olin unustanud kaasa võtta 
kingituse Pesapuu perele, sain 
hoopis mina teretulemast-kin-
gi. Buddyl nimelt on kombeks 
kõiki külalisi vastu võtta isevär-
ki kingitustega – minule toodi 
lumivalge uisk. Eks sellelgi oli 
oma tagamõte – nimelt oli äsja 
valminud Pesapuu oma liuvä-
li, millel hoolega uisutatakse 
ja hullatakse. Teine juhtkonda 
kuuluv tegelane on armas lont-
kõrv jänes. Teda kutsutakse nal-
jatades majandusalajuhatajaks. 
Lapsed aktsepteerivad tema 
käike ning jälgivad hoolega, 
kuidas ta majas ringi hüppab ja 
kõike uurib ning salamisi ilm-
selt märkmeidki teeb. Üldse on 
see üks humoorikas seltskond.

Ulakad tutid ja sünnipäeva-
tort

Elo andis mulle jalga ulaka-
te tuttidega külalistesussid ning 
tutvustas maja ja sünnipäeva-
plaane. Selle tarvis oli Anneli 
joonistanud lastele suure ma-
japlaani, mille järgi pidid nad 
majja peidetud üllatusi otsima. 
Perenaiste käte all oli just pa-
rasjagu valminud ka martsipa-
nikattega tort, millel suur pe-
sakastidega puu. Lõunaunest 
ärganud põnnid aitasid martsi-
panist lehed veel okstele lisada. 
Alates septembrist on lastehoiul 
tervelt 8 täiesti oma kana, kelle 
munadest nüüd sünnipäevatort-
ki küpsetatud sai. Mune tarbi-
takse ka igapäevaselt just oma 
kanalast ning kanadega käivad 
lapsed heameelega suhtlemas. 
Aitavad kanu toita ja mune kor-
jata ning õpivad elusloodusega 
suhtlema. Selles majas on kõik 
nii oma ja hubane. Mesi tuleb 
tarbimiseks oma tagaaia mesi-
tarudest ning ka leiva küpsetab 
Anneli ise.

Teistmoodi lastehoid
“Meil ongi teistmoodi laste-

hoid,” sõnab Elo rõõmsalt. Elu 
käib seal hubases majas mõnu-
sas ja rahulikus rütmis ning iga 
laps veedab päeva nagu omas 
kodus. Olgugi, et pisematega 
peavad olema silmad ka selja 
taga ja kõigeks pidevalt valmis, 

räägib Elo lastest nagu omadest 
ning seletab, et „lapsed tahavad 
ju ise kõike teha – nad aitavad 
küttepuid tassida, isegi jõulupuu 
tõid tüdrukud oma jõududega 
metsast tuppa! Neile meeldib 
väga tegutseda: riisuda ja ehi-

tada, kaevata ja kokata!”. Lap-
sevanemad igal juhul on väga 
õnnelikud, kui lapsed saavad 
päeval loomadega ringi askel-
dada ja päris elu näha. Väikeses 
seltskonnas saab tõesti olla lap-
sekeskne, kus laste ideed lähe-
vad mängu – laps tuleb näiteks 
sooviga uurida midagi põnevat 
või teha mõni vahva katse.  Siis 
otsitakse lisamaterjale ja aruta-
takse põhjalikult. Viieaastane 
Kaarel on põhiline ideedegene-
raator ning tema põnevad mõt-
ted on alati teretulnud. Palju on 
abi ka lastevanematest, kes igas 
asjas kaasa löövad ja aitavad. 
Nii on lastevanemate käte abiga 
valminud laste mänguväljakul 
olev katusealune ja turvaline 
aed tiigi ümber. 

K-tähega ametid
Elol ja Annelil on selles 

majas palju ameteid, kõik mil-
legipärast K-tähega: kasvata-
ja, kokk, koristaja, kojamees, 

katlakütja jne. Kui küsisin, kas 
eralastehoius on kasvatajad või 
õpetajad, ei osanudki nad vas-
tata. Hoius ollakse pigem ikka 
nagu üks suur pere. Lapsed on 
vanuses 2 kuni 5 eluaastat ning 
see tekitab kohe ka suure pere 

tunde, kus lapsed on teinetei-
sele nagu õed-vennad. Koos 
õpitaksegi põhilist eluväärtust 
– üksteise aitamist ja mõistmist. 
Tähti ja kirjatarkust õpetatakse 
samuti lapse huvidele vastavalt. 
Elo sõnutsi on neil täitsa mahe 
ja muhe lastehoid – vitsa ei anta, 
telekat ei vaadata, toitu valmis-
tame ise ja tihti kokatakse koos 
lastega. Suvel on oma tillipee-
nar ning oma sibul-tomat-kurk. 
Anneli suvekodust tulevad kõik 
õunad, õunamahlad, moosid ja 
lastevanemadki toovad omateh-
tud hoidiseid, juur- ja puuvilju. 
Lähedalasuvast talust tuuakse 
lastega koos kartul koju. Kui 
nüüd keegi tunneb huvi, kuidas 
see neil kõik lubatud on, siis ni-
melt tehakse tihedat koostööd 
Veterinaar- ja toiduametiga. 
Kõik toit, mis poest ei tule, saab 
täpselt kirja pandud ja kanad on 
isegi Prias arvel.

Mõnel perel käib siin majas 
juba mitmes laps ning alustab 

lasteaiateed just siit, Pesapuust. 
Mis siis sellest, et lastehoid on 
kallim kui tavaline lasteaed. 
See õhkkond loeb ja mõnel pu-
hul ka vajadus. Kui laps ei sobi 
suurde kollektiivi, on väike era-
lastehoid just õige valik. Prae-
gu on hoius 11 last. Lastehoid 
tuleb iseenda majandamisega 
enam-vähem toime, kui hoius 
on vähemalt 8-10 last. Hetkel 
on täiesti täis maja. Kui vald 
jätkab pearaha süsteemi, siis 
saab lastehoid jätkata niikaua, 
kui vajadus püsib. Suur soov 
tulevikuks on, et valla psüh-
holoog ja logopeedki saaksid 
eralasteaia lastele abi pakkuda.

Traditsioonidega koos
Et Anneli on endine Männi-

tuka lasteaia õpetaja, siis hoiab 
ta oma endise rühmaga ikka 
lähedast sidet. Sealsed lapsed 
on külas käinud ja viimati tulid 
sõprusrühma lapsed Pesapuusse 
laternatega matkates külla. Sa-
mamoodi käivad Pesapuu lap-
sed Männituka lastel külas ja 
kord kuus lasteaia korraldatud 
teatrietendust vaatamas. Pesa-
puus on pärimus ja traditsioonid 
au sees. On loomulikult jõulud, 
rahvakalendri tähtpäevad, isa-
de-emadepäevad jne. Kuid on 
endagi loodud traditsioonid. 
Üks lastehoiu nimelegi süga-
vust andev traditsioon on iga 
lapse enda pesakast. Maja üm-
ber puude otsas on pesakastid, 
millel peal iga lapse nimi, mille 
lapse pere on meisterdanud ning 
mis siis õue mälestuseks jääb, 
kui Pesapuust linnukesed välja 
suurde maailma lennutatakse. 
Nii näiteks saadeti eelmisel ke-
vadel Pesapuust otse kooli Pau-
la, kes oli lastehoiu laps olnud 
kaks aastat.

Pesakastide elu on huvitav 
jälgida kevadel lindude saabu-
des. Huvitav on ju teada saada, 
milline lind kellegi pesakasti 
pesitsema läheb. Väikese Otto 
pesakastis elas armsalt orav, 
Ukul näiteks kahel aastal järjest 
kuldnokk. Kaarli pere tegi putu-
katele hotelli ,et saaks nendegi 
eluolu uurida. 

Kuna lastehoid asub era-
majas, siis hinnatakse seal pri-
vaatsust nii kodurahu, kui ka 
Pesapuus käivate laste perede 
huvides. Nii pole neil ka oma 
avalikku interneti kodulehte, 
vaid info ja kontaktid on saa-
daval Audru valla kodulehel 
haridusasutuste lingi all koos 
põhjaliku infokirjaga lastehoidu 
tulijale.

Pesapuus käis külas 
Maris Moorits

Muudatused sotsiaalkindlustuse 
vallas alates 1. jaanuarist 2014.

Suurenevad vanemahüvitise arvu-
tamise alusandmed. 2014. aastal 
lähtutakse järgmistest suurustest:

1. Vanemahüvitise määr on 320 
eurot kuus.

Hüvitise määra suurust vane-
mahüvitist makstakse vanemale, 
kellel eelmisel kalendriaastal puu-
dus sotsiaalmaksuga maksustatav 
tulu (nt mittetöötanud õppurid);

2. Töötasu alammäär on 355 
eurot kuus.

Töötasu alammäära suurust va-
nemahüvitist makstakse vanemale, 
kelle eelmise aasta keskmine ühe 
kuu tulu oli alampalgaga võrdne 
või sellest väiksem;

3. Vanemahüvitise ülempiir on 
2378,25 eurot kuus (s.o üle-eelmise 
aasta keskmise kuutulu kolmekord-
ne suurus).

Maksimumhüvitist makstak-
se vanemale, kelle eelmise aasta 
keskmine ühe kuu tulu oli märgi-
tud summaga võrdne või sellest 
suurem.

Jõustub vanemahüvitise sea-
duse muudatus, mis reguleerib 
vanemahüvitise suurust, kui hü-
vitise saaja saab samaaegselt töist 
tulu. Kui hüvitise saaja töine tulu 
samal kalendrikuul on suurem kui 
hüvitise määr, vähendatakse hü-
vitist. Uus hüvitise vähendamise 
valem on lihtsam, läbipaistvam ja 
lapsevanemale soodsam.

Kasutatakse valemit: hüvitis – 
(tulu – hüvitise määr)/2.

Seejuures säilitatakse alati 

vähemalt pool isikule määratud 
hüvitisest. Samuti ei vähendata 
seda alla hüvitise määra suuruse 
summa.

Hüvitist makstakse täiel mää-
ral, kui hüvitise saaja töine tulu 
samal kalendrikuul on kuni hüvi-
tise määra suurune summa, s.o 320 
eurot kuus.

Lapsepuhkuse päevatasu suu-
rus on ühele tööpäevale vastav tasu 
töötasu alammäärast – 2014. aastal 
on see 16,97 eurot. Töötasu alam-
määr 2014. aastal on 355 eurot. 

Lapsepuhkust antakse emale 
või isale tema soovil igal kalend-
riaastal:

• 3 tööpäeva, kui tal on üks või 
kaks alla 14-aastast last;

• 6 tööpäeva, kui tal on kolm 
või enam alla 14-aastast last või 
vähemalt üks alla 3aastane laps.

Pensionide täiendav maksuvaba 
tulu suureneb 216 euro võrra aasta 
kohta ehk 18 euro võrra kuus, mis 
tähendab, et pensionidele tehtav 
täiendav maksuvaba tulu määr on 
2520 eurot aastas ehk 210 eurot 
kuus.

Seega koos üldise maksuvaba 
tuluga on pensionäridel õigus saada 
alates 2014. aastast tulumaksuva-
ba tulu 354 eurot kuus (4248 eurot 
aastas). See osa pensionist, mis 
ületab 354 eurot, maksustatakse 
tulumaksuga.

Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusameti 

kommunikatsiooninõunik
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� TEATED �Õnnitleme
vastsündinuid!

ELISSA-MIA HAAV 
02.01.2014 SOEVA
ELERIIN KUNTO 
14.01.2014 PÕHARA
JAKOB NIKLUS 
15.01.2014 AUDRU

TÖÖKUULUTUS

Jõõpre Vanurite Kodu otsib oma toredasse ja töökasse kollek-
tiivi puhkuste asendajat. Tööaeg graafiku alusel vahetustega 
– kas 24h korraga või siis 6h päevad (oleneb, keda asendama 
peab). Eelistatud kohusetundlik inimene, kes eelkõige tahab teha 
tööd eakatega. Asenduste periood oleks mai –  september 2014.  
Edasi pakuks puhkuste asendajale haiguslehe asendust alates 
novembrist, eeldatavasti 4 kuuks. Täpsem info juhatajalt Kadi 
Maidolt telefonil 44 65 531 või kohapeal Jõõpre Vanurite Kodus.  

ÜÜRILE ANDA

3-toaline korter Jõõpres. Info telefonil 5837 7360.  

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

Puurkaevude ja maasoojus puuraukude 
projekteerimine, puurimine, 
remont ja likvideerimine.

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku 
rajamine,reovee mahutite, 
septikute ning süvaveepumpade 
müük ja paigaldus. 

Tel: 5569 4310 
Taavi Hanson

info@puurvesi.ee
www.puurvesi.ee  

MTÜ Nobedad Näpud korraldab Kihlepas Neitsiraba Külas-
tuskeskuses projekti „Käsitööga kevadesse“ raames järgnevad 
koolitused:
1) Vilditud ehted 27.02.2014
2) Karpide valmistamine 13.03.2014
3) Šokolaadikarbi valmistamine 27.03.2014
4) Lukust ehete valmistamine 10.04.2014
5) Siidimaal 24.04.2014
Koolituste toimumisaeg kell 16.00-20.00. Koolitustasu 2 € ja 
kohvipaus 2 €.
Siidimaali koolitustasu 5 €.

MTÜ Eassalu - Neitsi Külaseltsi SÜNNIPÄEV 7. märtsil 2014 
algusega kell 15.00 Kihlepas Neitsiraba Külastuskeskuses: 
15.00-16.00 Sünnipäeva õnnesoovide vastuvõtt 
16.00-17.00 Külaseltside ümarlaud, MTÜ Eassalu - Neitsi küla-
seltsi edulugu ja külaseltsi tegusate naiste käsitöönäitus
19.00 STIILIPIDU „10 aastat kolhoosis“
Stiilipeo sissepääs stiilses kostüümis 2 €, ilma kostüümita 5 €. 
Laual väike stiilne toit.
Sünnipäevapeol osalemisest teavitada hiljemalt 05.03 emailil 
eassalu@gmail.com, tel: 52 24 812

4. märtsil 2014 korraldab MTÜ Eassalu - Neitsi Külaselts lõbusa 
vastlatralli Eassalu mäel algusega kell 15.00, vastlasõidule järg-
neb vastlasupi söömine Kihlepas, Neitsiraba Külastuskeskuses 
kell 17.00.

Audru võrkpalliturniir
25. jaanuaril toimus Audru 
võimlas taas iga-aastane tradit-
siooniline Audru võrkpallitur-
niir hobi-võrkpalluritele. Osa-
võtvaid võistkondi oli üle Eesti 
kokku 11 ja kui endise Audru 
sovhoosi sõpruspartner Vilkene 
poleks ürituse toimumispäeva 
hommikul osalust üles öelnud, 
oleks turniir kujunenud lausa 
rahvusvaheliseks.

Võistluse peakorraldaja ja 
hing on ikka olnud Hr Alar 
Külm ja tema alatise assisten-
di Pr Sirje Suurevälja sõnul on 
üritus osalejate poolt väga ooda-
tud ja kõiki soovijaid turniirile 
kaasata polnud ka sel korral või-
malik. Sel aastal tehti külaliste 
poolt ettepanek viia taolist tur-
niiri läbi suisa kaks korda aas-
tas, et ka suvekuumuses jõudu 
katsuda. Korraldajate sõnul on 
sellise ettevõtmise eesmärgiks 
inimestele meelelahutuse pak-

kumine ja Audru kui sportliku 
valla reklaamimine, mis ka 
seekord sajaprotsendiliselt õn-
nestus.

Esimest korda turniiri pi-
kaajalise toimumise vältel või-
tis seekord I koha Audru oma 
võistkond Audru VVV, mis 
lahtiseletatult tähendab Aud-
ru Vallavalitsuse ja Volikogu 
ühismeeskonda. Selle võistkon-
na nimi saab nüüd järgmisena 
graveeritult kaunistama turniiri 
rändauhinna – hõbedase kandi-
ku tagakülge. II koha saavutas 
Sauga ja III koha Sindi „Kalju“.

Õhtul peolaua taga istudes 
valiti kõigi sportlaste osaledes 
ka turniiri parimad nais- ja 
meesvõrkpallur, kes seekord 
mõlemad ka võitjavõistkonnast. 
Parimaks meesmängijaks tun-
nistati Ardo Lünekund ja nais-
mängijaks Marja-Liisa Kesküla.

Maris Moorits
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ÕHTUL TOIMUB: 

 Meeskondlikud 
teatevõistlused 

 Individuaalsed ja 
võiskondlikud 
vastlaliud/sõit 

 Täpsuslaskmine – paintball 

 Mootorsaaniga/ATVga sõit 

 Hobusega ree/vankri sõit 

 Põhu skulptuuride tegemine 

Avatud käsitöötoad ja lastele 
mängunurk 

Üritus toimub iga ilmaga! 

  

Pakutakse SOOJA TEED JA KÕHUKINNITUST 

 Võistlejatele AUHINNAD 

 

OSAVÕTU TASU:   2 eurot,    lastele tasuta 

INFO: Reet Hollo tel 5177305 

 

PÕHUKUJUDE SÜÜTAMINE ja  
                            ILUTULESTIK !!! 

Audru Koolis Kodutütarde ja 
Noorkotkaste koondus vanematega
29. jaanuaril toimus Audru 
Koolis Kodutütarde ja Noor 
Kotkaste pidulik koondus, mil-
lest olid kutsutud osa võtma ka  
vanemad.

Koondusel võtsime oma ri-
dadesse uusi liikmeid. Esines 
oma kooli poistebänd, mis ena-
muses koosneb Noor Kotkaste 
liikmetest, kodutütred Analore 
ja Diandra laulsid ning lugesid 
luuletust. Uute liikmete poolt 
esinesid Sophie ja Sandra kla-
veripalaga.

Pärnumaa maleva Noor 
Kotkaste noorteinstruktor Rait 
Vaeno ja Kodutütarde noorte-
instruktor Lea Pikker tervitasid 

kohalolijaid ja õnnitlesid uusi 
liikmeid.

Lastel ja vanematel oli või-
malik näha Kaitseliidu relvava-
rustust ning punuda käepaela. 
Kaitseliitlase seljakoti sisu tut-
vustas Rainer Ristimets.

Tore oli, et koondusest võt-
tis osa palju lapsevanemaid. Nii 
mõnedki neist ei olnud varem 
näinud, milline on Kodutütarde 
ja Noor Kotkaste pidulik koon-
dus. Aitäh, et osalesite ja uute 
kohtumisteni!

Õhtu lõppes meeleolukas 
kohvilauas.

Kai Oraste
Kodutütarde rühmajuht

Eesti Vabariigi 96. aastapäeva 
tähistamine Aruväljal

Aruvälja rahvamajas saab 
alates 23. veebruarist vaada-
ta käsitöönäitust „Eesti õied 
ristpistes.“ Näitusel on Audru 
muusemi nostalgilised tikan-
did, Helju Sanderi näputööd ja 
kohalikud käsitööd. Näitus on 
avatud rahvamaja II korrusel 
23. veebruarist kell 14.00 kuni 
märtsi lõpuni igal pühapäeval 
kell 12.00-17.00. Pileti hind 
1€. Neile, kes toovad näitusele 
omatehtud käsitöid ja ristpiste-
raamatuid või mustrilehti, on 
sissepääs tasuta. Kaugemalt 
tulijail ja näitust muudel aega-
del külastada soovijail palume 

ette helistada telefonil 4460458 
või 53408253. Lisaks on igal 
külastajal jätkuvalt võimalus 
vaadata ajalootoas „Aruvälja 
kultuuripärandi“ näitust ja 
osaleda iga kuu viimasel püha-
päeval elulookirjutajate õpitoas. 
Näituse lahtioleku päevadel on 
avatud õpituba, kus saab ühi-
selt kududa Aruvälja vaipa. Iga 
soovija saab proovida oma kätt 
kangastelgedel, lisades vaiba 
sisse oma triibu. 

Jääme ootama rohket osa-
lemist! 

Malle Kiis

Müüa ÜMAR PUIDUBRIKETT, 
25 kg kott, 4 eurot kott. 

Tasuta kojutoomine. 
Telefon: 5630 8720

Esiplaanil võidukas Audru Vallavalitsuse ja Voli-
kogu võistkond




