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Audru Vallavalitsus ootab parimate 
sportlaste nominente 

Palume esitada 2016. aasta parimate 
sportlaste nominendid järgnevates ka-
tegooriates:  

• parim neiu
• parim noormees 
• parim naine 
• parim mees 
• parim veteransportlane 
• parim võistkond 
• aasta treener

• aasta üllataja  
• aasta spordielu toetaja/sponsor
Nominentide nimed koos 2016. aas-

ta tulemustega palume saata aadressil 
info@audru.ee hiljemalt 31. jaanuariks. 
Auhindade kätteandmine toimub valla 
kultuuri- ja sporditegijate tänuõhtul 4. 
veebruaril 2017  kell 18.00 Jõõpre rah-
vamajas.

JAAnuAr
Pärnumaa Aasta kultuuritegijaks 

nimetati Helle Kirsi ja Pärnumaa Aas-
ta üllatajaks Meie Küla Pidu. Esimest 
korda toimus Audru vallas jõulutulede 
konkurss „Jõuluvalgus“, mille võitis 
perekond Väljas Kapteni talust.
VeebruAr

Pärnu linn tegi Audru vallale ette-
paneku ühinemiseks. Hakkas kehtima 
uus heakorraeeskiri, mis palju kirgi 
üles küttis. Lindil toimus taas 1.-4. 
klasside „Väike Draamafestival“. Vald 
tunnustas väljapaistvamaid sportlasi 
ja kultuuritegelasi. Toimus IV talvine 
tantsupidu Lindil. Ehitati välja Kõima 
küla tänavavalgustus.
Märts

Lindil toimus III heategevuslik 

kontsert „Südamest Sinule“. Audru 
valla vapimärgid pälvisid Helle ja 
Ado Kirsi.
Aprill

Vabariigi parima inimeseõpetuse 
õpetaja tiitli pälvis Audru Kooli õpe-
taja Viivika Lass.
MAi

Audru valla talud ja pere-ettevõt-
ted avasid oma uksed Avatud talude 
päeval. Valgerannas seadis end sisse 
Pernova Loodusmaja suvekool. Pär-
numaa Aasta ema tiitli pälvis Audru 
valla elanik, ettevõtja ja viie lapse ema 
Merle Laidro. Toimus Võilillefestival 
Kihlepas.
Juuni

Neli Audru valla abiturienti lõpe-
tas gümnaasiumid hõbemedalitega. 

Suvel oli kõigil vallakodanikel või-
malik osaleda tennise- ja golfitree-
ningutel. Hulgaliselt valla teid sai 
mustkatte alla. 
Juuli

Toimus Valge Rannafest 2016 koos 
Eesti parimate esinejate ning külali-
sesineja Isaac Elliotiga. Teist korda 
toimus kogukonnafestival „Meie Küla 
Pidu“ Lindil. 
August

Toimusid Audru Vallapäevad ja 
esimene sääreväristajate võidusõit 
Audrus. Aasta kultuuritegijaks valiti 
Evi Vaher. Heakorrakonkursil valiti 
parimateks perekond Teearu kodu 
Papsaares ja Ave Murdi elamu Oara 
külas. Rekonstrueeriti Lavassaare 
Lasteaed-algkooli kõnniteed ning re-

noveeriti Audru spordihoone siseruu-
mid. Valla koolide viiendate klasside 
õpilased said sülearvutid.
septeMber

Alustati kergliiklusteede ehitamist, 
et liita kõik teed ühtsesse Pärnu linna-
piirkonna teedevõrgustikku. Valmisid 
Audru valla oma medalid sportlaste 
autasustamiseks. Valgeranda rajati 
18-rajaline disc-golfipark. Alustati 
Aruvälja uue külakeskuse ehitamist.
OktOOber

Jõõpre Kool tähistas oma 250. ha-
riduse andmise aastapäeva. Toimus 
VII Audru Sildade jooks. Audru 
muuseum tähistas 20. sünnipäeva 
ning Pärnumaa Aasta õppeasutuse 
juhiks valiti Lindi Lasteaed-Algkooli 
direktor Ulla Orgusaar. Audru valla 

Aasta õpetajateks valiti Kaire Leetsar 
ja Anne Rebane. Audru kirik tähis-
tas 380. sünnipäeva ning Lavassaare 
juurdeveo raudtee tähistas 120. 
sünnipäeva. 5. sünnipäeva tähistas 
rahvatantsurühm Tuuletallajad.
nOVeMber

Audru Kooli kokad Tiia Tepp ja Lii-
vi Metsoja osalesid ETV saates Eesti 
parim koolikokk ning saavutasid seal 
III koha. Valmis Led valgustus Tiigi 
elamualalt Audru Koolini.
DetseMber

Toimus III Audru valla jõululaat. 
Noorkuu kontsert toimus esmakordselt 
avastatud kohas – Bachi muusikalau-
das. Detsembris otsustas volikogu 
ühineda Pärnu linnaga.

Maris Moorits 

sportlasi ja isetegevuslasi oodatakse 
austamisõhtule

4. veebruaril oodatakse taas kõiki 
sportlasi ja isetegevuslasi Jõõpre rah-
vamajja austamisõhtule. Tunnustusõh-
tul autasustatakse 2016. aastal edukaid 
ja kõrgeid kohti saavutanud sportlasi 
ning tublisid valla kultuurielu hoidjaid. 

Eeskavas on vokaalansambel Avaja ja 
tantsutrupp Lancy ning tantsuks mängib 
ansambel Missiis. Registreeruda ja lau-
du broneerida saab kuni 25.01 aadressil 
kati.p@audru.ee. Osavõtutasu 3 eurot 
saab tasuda vallamajas tuba nr 5. (KH)

Audru vald pakub rahalisi võimalusi heade ideede  
elluviimiseks 

Toetuste eesmärk on toetada kultuuri- 
ja sporditegevust ning noorsootööd. 
Toetust saavad taotleda vabaühendu-
sed tegevustoetuseks ning projektide 
läbiviimiseks. Toetuse taotlemiseks on 
vaja esitada vallavalitsusele vormiko-
hane taotlus.

Vabaühenduste projektitoetused: 
I taotlusvoor – 5. jaanuar, II taotlus-
voor – 15. mai, III taotlusvoor – 15. 
oktoober.

Noorte projektitoetused: I taotlus-
voor – 15. veebruar, II taotlusvoor – 15. 
mai; III taotlusvoor – 15. oktoober.

Vabaühenduste tegevustoetuste 
tähtaeg on 1.veebruar.

Otsuse toetamise/mittetoetamise 
kohta teevad vastavad moodustatud 
komisjonid. Täpsem informatsioon 
ning taotlusvormid on leitavad veebi-
lehel www.audru.ee (KH)

Audru valla jõulu konkursi „Jõuluvalgus 2016“ võitjad
On rõõm tõdeda, et Audru valla 
kodanikke ei heiduta lumevaene 
talv ning sopasest ilmast hoolima-
ta leidub iga aastaga aina rohkem 
tublisid inimesi, kes kaunistavad 
oma kodusid jõulutuledega, luues 
nii jõulumeeleolu kui ka silmailu. 
Jõulukaunistuse stiile esines aastal 
2016 seinast seina – leidus värvide-
rohkeid, tagasihoidlikult kaunista-

tuid, graatsiliselt pisidetailideni lä-
bimõelduid kaunistusega maju, kuid 
nägime ka tehnikaajastuga kaasami-
nevat tulede mängu majade katustel 
ja seintel, kuhu oli laserprojektoriga 
suunatud liikuvad ja kuju suurust 
muutvad lumehelbed või kuused. 
Aitäh teile kõigile!

„Jõuluvalgus 2016“ võitjad indivi-
duaalelamu kategoorias on ly ja tõ-

nis ennok (Sepa talu, Kõima küla). 
Korterelamu kategooria võitjatiitli 
saab korteriühistu lõvisaba tee 
2 (Papsaare küla). Palju õnne võit-
jatele!

Tunnustuse ja kiidusõnad on ära 
teeninud ka Jõõpre Hooldekodu sini-
valgetes tuledes kuusk.

piret Mäestu
heakorra- ja haljastusspetsialist

Jõulukontsert tavatus kohas
Traditsiooniline jõulukontsert (esine-
jaks ansambel Noorkuu) toimus tava-
pärase Audru Kultuurikeskuse asemel 
üsnagi tavatus kohas – hoones, mis 
kunagi Audru mõisa ajal teenis ma-
neeži ja tõuhobuste tallina. Maneež 
on nii sisearhitektuuris kui välisilmes 
väljapeetud, tagasihoidlik viilkatu-
sega L-kujuline hoone. Sovhoosi ajal 
leidis maneež kasutust lehmalaudana. 
2016. aastal aga siis sootuks kontserdi-
paigana, kuna mahutab suurel hulgal 
inimesi. Hoone on peaaegu terviklikult 
säilitanud oma mõisaaegse ilme koos 
puitpostide ja kaunite kaarjate akende-
ga. Seetõttu omistas see jõulukontser-
dile eriliselt romantilise aura.

Korraldajate hirm, et kontsert 
külalisi väga külma jätab, ei leidnud 
kinnitust. Võimsad puhurid tegid oma 
töö ning päris jäässe ei läinud kellegi 
sõrmed. Praegune lauda omanik Jaan 
Bach oli väga vastutulelik ning lubas 

oma hoonet kasutada kontserdiks ning 
ulatas igati abikäe, et maja peokõlbuli-
kuks saaks. Mõtted maja edaspidiseks 

kasutamiseks on juba uue hoo saanud. 
Jääme ootama uusi üritusi ja uusi ideid. 
(KH)

Valgeranna poldrit mööda liikujatel jääb lähiajal tee pooleli, sest loo-
dus on teinud taas Valgerannas jääga imetegusid – Saulepa poole vii-
va tee ääres on teele kuhjunud kõrged jäämäed. 

eesti koolid lähevad üle viiele vaheajale 
Alates kevadsemestrist lisandub 
koolidele viies vaheaeg, et jaotada 
õppekoormust tervise- ja õppimis-
sõbralikumalt.

Audru valla humanitaarteenistuse 
juhataja Ene Täht sõnab, et kevadesse 
viienda vaheaja lisamine aitab jaotada 
õppekoormust ühtlasemalt ning mõist-
likumalt. „Kevadised veerandid on 
praegu väga tihedad tegevuste poolest. 
Toimuvad tasemetööd ja arvestused, li-
saks spordipäevad ja muud tegevused, 
mis on lapsele väga koormavad. Teiseks 
on kevadsemester teistest kümme kuni 
viisteist päeva pikem ning võimendab 
õpilaste ja õpetajate kevadväsimust“. 
Jõõpre Kooli direktor Mati Sutt on oma 

koolis viiendat vaheaega rakendanud 
juba pea kümme aastat, kasutades ära 
vabariigi aastapäeva nädalat ja siis tek-
kivaid puhkepäevi. Siis viiakse lapsed 
koolipingist välja spordiplatsidele ja 
muudele vabaaja tegevustele. „Suhtun 
ametlikku otsusesse viia sisse viis va-
heaega väga positiivselt. Päikesevaesel 
ajal on selline puhkus nii õpetajatele kui 
õpilastele väga vajalik,“ sõnas Sutt.

Eesti lastel tuleb samu teadmisi 
omandada teistest OECD riikide lastest 
lühema aja jooksul, sest meil on üks lü-
hemaid kooliaastaid. See tähendab ka 
teiste riikide eakaaslastest suuremat 
õppekoormust, mis annab eriti tunda 
pikkadel kevadistel veeranditel. Viie 

vaheaja määramisel on arvestatud, et 
õppetöö jaotuks võimalikult ühtlase 
pikkusega perioodideks. Lisavaheaeg 
pikendab talvise lisapuhkuse arvelt kooli 
õppeaastat umbes nädala võrra.

2017/2018 õppeaasta koolivahe-
ajad:

1) vaheaeg 21.-29. oktoober 2017;
2) vaheaeg 23. detsember 2017 –  

7. jaanuar 2018;
3) vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 

2018;
4) vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;
5) vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni 

– 31. august 2018.
Maris Moorits

Möödunud aastal sai Audru vallast  
leader projektitoetuse 8 projekti 

Leader-meetmest sai Audru vallast eel-
misel aastal toetust 8 projekti. Esimese 
meetme eesmärk oli tegevuspiirkonna 
kohalikule toorainele ja ressursile lis-
andväärtuse andmine ning uuenduslike 
lahenduste kasutusele võtmine. Samuti 
toetati mikroettevõtete koostööd. Sel-
lest voorust leidsid toetust Rax Invest 
OÜ, kes soovib rajada Valgeranda 
puhkekeskust ja majutushoonet. Projekt 
sai toetust 70 000 eurot. OÜ TL Lõiked 
sai toetust samuti 70 000 eurot, et ehi-
tada Valgeranna saunamaja. FIE Rein 
Talisoo projekt Takri päikeseelektrijaam 
sai toetust 10 000 eurot ning Bastet OÜ 
11 706 eurot Kapteni talu tootmisköögi 
laiendamiseks ning kaasajastamiseks.

Teise meetme, ehk külameetme ees-
märk, oli kogukondade jätkusuutlik ja 
tugev areng ning kogukonna vajadusest 
lähtuvalt toetatavad tegevused. Samuti 
oli oluline aspekt, et piirkonna eripärad 

on rakendatud elukeskkonna kujunda-
mise hüvanguks. Audru vallast sai sel-
lest meetmest toetuse MTÜ Pihlakse 
organiseeritava külakogukonna festivali 
Meie Küla Pidu ettevalmistamine ja lä-
biviimine 2016-2019 aastatel, projekti 
toetati summas 24 540 eurot ning MTÜ 
Eesti Muuseumraudtee sai toetust 1899 
eurot, et korraldada Eesti kitsarööpme-
liste raudteede juubeleid. 

Meede 3 raames toetatakse Lea-
der meetmest tegevusi, mis on seotud 
Romantilise Rannatee programmiga. 
Sellest meetmest sai toetust Audru Val-
lavalitsuse projekt summas 14 730 eu-
rot, millega rajatakse Lindi külla avalik 
juurdepääs merele. Samuti sai toetuse 
Audru Lastekaitseühingu projekt Val-
geranna armastajate skulptuur, summas 
18684 eurot. 

Maris Moorits

Audru  aastaring
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VALLAVANEMA VEERG
Ja ikka veel haldusreformist

Uus aasta on täie hooga käima läinud. Heameelega tahaks aasta 
esimeses „Vallavanema veerus“ kirjutada käesoleva aasta plaani-
dest ja tegemistest, kuid kuna praktiliselt iga päev jõuab minuni 
küsimusi ja müüte seoses haldusreformiga, siis püüaks veel kord üle 
käia mitmed selle teemaga seotud peamised küsimused ja hirmud. 

Esiteks – miks ikkagi Audru vald osales liitumisprotsessis, kui 
vallas elab üle 5000 elaniku? Viimane kord, kui kirjutasin pike-
malt haldusreformist novembrikuu vallalehes, ei olnud Riigikohus 
veel seoses valdade liitmisega oma otsust langetanud ja ka Audru 
Vallavolikogu ei olnud veel oma otsust liitumise osas teinud. Enne 
jõule oli haldusreformi areng Audru valla jaoks jõudnud aga punk-
ti, kus vallavolikogul oli sisuliselt laual vaid kolm edasist valla 
jätkamise stsenaariumit. Esiteks – ühineda vabatahtlikult Pärnu 
linna ja Paikuse vallaga, teiseks – ühineda vabatahtlikult Tõstamaa 
vallaga, kolmandaks – oodata, kui Vabariigi valitsus sundliidab 
Tõstamaa valla Audru vallaga. Rohkem variante ei olnud. Neid 
variante põhjalikult kaaludes leidis Audru Vallavolikogu, et pi-
gem on mõistlikum ühineda vabatahtlikult Pärnu linna ja Paikuse 
vallaga kui Tõstamaa vallaga. Tõstamaa on olnud küll meie väga 
hea naaber, kuid meil on väga raske leida teemasid, mis aitaks meie 
mõlema ja ma rõhutan just sõna mõlema valla arengut edasi viia. 
Audru valla elanike ootused ja lootused on siiski seotud pigem 
Pärnu linna arenguga.

Teiseks – mis saab vallamajast ja kas nüüd peab hakkama linnas 
asju ajamas käima? Ühinemislepingus on kokku lepitud, et nii 
Audru kui ka Paikuse saavad osavalla staatuse. See tähendab, et 
me jääme eksisteerima samal põhimõttel nagu on täna Tallinnas 
Nõmme või Pirita või Haabersti linnaosad. Seega jääb Audru tä-
nasesse vallamajja osavallakeskus koos praktiliselt kõigi tänaste 
ametnikega. Kõiki seniseid teenuseid ja asjaajamisi saab ka edaspidi 
senises vallamajas teha, aga samas on võimalik neid toimetusi teha 
ka Pärnu Linnavalitsuse majas, juhul, kui soovi on. 

Kolmandaks – mis saab Audru valla koolidest ja muudest all-
asutustest? Tänane leping sätestab, et vähemalt kuni 2021. aasta 
sügisel toimuvate valimisteni jätkavad kõik senised valla allasutused 
oma tegevust v.a. Jõõpre Vanuritekodu, mis võib oma asukohta 
muuta seoses planeeritava uue vanadekodu rajamisega. Ja mis saab 
peale 2021. aasta sügist, sõltub siiski eelkõige meist endist – kas 
lasteasutustes jätkub lapsi ja muudes allasutustes on teenuse tar-
bijaid-kasutajaid?

Neljandaks – kas lapsed saavad jätkata õpinguid Pärnu linna 
koolides? Kõik lapsed, kes käivad täna Pärnu linna koolides, saavad 
oma õpinguid seal ka jätkata. Loomulikult eelistame, et põhikooli 
ajal käiks laps oma kodukoha lähedases põhikoolis, kuid kuna 
koolivalik on lapsevanemale vaba, siis ka kõik muud variandid 
on lubatud.

Viiendaks – kas ranitsatoetus kaob? Ei kao. Täna maksab Audru 
vald ranitsatoetust vaid oma valla koolide esimestesse klassidesse 
minevatele õpilastele. Need valla lapsed, kes alustasid oma esimest 
kooliteed mõne teise omavalitsuse koolis, ei saa üldse ranitsatoetust. 
Tulevikus nii ranitsatoetuse kui ka kõigi muude toetuste suurused 
ja maksmise põhimõtted ühtlustuvad üle uue omavalitsuse terri-
tooriumi.

Kuuendaks – kas lasteaiamaks tõuseb? Ühinemislepingus on 
kokku lepitud, et lasteaiamaks tsoneeritakse kolme tsooni. Esimene 
ja kõige kallim lasteaia kohamaksutsoon saab olema tänase Pär-
nu linna territooriumil asuvates lasteaedades. Teise hinnatsooni 
jäävad Pärnu kesklinnast 20 km raadiusesse jäävad lasteaiad ehk 
Audru vallast näiteks Audru Lasteaia Männituka ja Vikerkaare 
maja ja kolmanda hinnatsooni moodustavad lasteaiad, mis jäävad 
Pärnu kesklinnast kaugemale kui 20 km. Seega jääks meie vallast 
kolmandasse, kõige odavamasse hinnatsooni Lindi, Aruvälja ja 
Lavassaare lasteaiad. 

Seitsmendaks – milline saab olema meie aadress? Rahandusmi-
nisteeriumi Regionaalhalduse osakonna spetsialisti Kadri Teller-
Seppa selgituste järgi hakatakse aadressi ühinenud Pärnu linna 
puhul kasutama järgmiselt: maakond, KOV, asula, tänav jne. Seega 
näiteks Saulepa küla puhul on aadress edaspidi: Pärnu maakond, 
Pärnu linn, Saulepa küla, … talu. Korrektse sihtindeksi kasutamine 
aitab kindlasti segadusi vältida. Osavalla võib inimene ära märkida, 
kuid ametliku aadressi osaks see ei ole.

Kaheksandaks – kas põllumajandustoetused linna koosseisus 
jäävad alles? Põllumajandustoetused jäävad alles, sest need ei lähtu 
põllu või karilooma asukohast või aadressist, vaid lähtuvad asjaolust, 
kas põld või kariloom on vastavas registris registreeritud või mitte.

Üheksandaks – kas maamaks tõuseb? Maamaksuseaduse 
§5 lg 1 ütleb: Maamaksumäär on 0,1 kuni 2,5 protsenti maa 
maksustamishinnast aastas. Maksumäära kehtestab kohaliku 
omavalitsusüksuse volikogu hiljemalt maksustamisaasta 31. 
jaanuariks. Audru vallas on juba mitmeid aastaid maamaksumäär 
olnud 2 protsenti maa maksustamishinnast. Pärnu linnas on 
maamaksumäärad erinevad, jäädes vahemikku 0,5-2,5 protsenti 
ning lähtuvad maa asukohast ja sihtotstarbest. Nii vallas kui linnas 
on lähtuvalt Maamaksuseaduse §11 lg 1-st tihehoonestusaladel 
1500m² elamumaad maksuvaba ja mujal on maksuvaba 2,0 ha 
juhul, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt 
rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Aga juhul, kui 
Vabariigi valitsus viib läbi maade korralise ümberhindamise, mis 
tulenevalt seadusest on ka tema kohustus ning millest on palju 
viimasel ajal meedia vahendusel ka räägitud, siis see toob endaga 
kaasa kindlasti maamaksu tõusu üle Eesti, kuid mitte Haldusreform 
ei ole maamaksu tõusu põhjus.

Kümnendaks – mis saab vallavanemast? Jah, tõepoolest, ühel 
omavalitsusel ei saa olla mitut vallavanemat ega mitut linnapead 
ning ilmselgelt vallavanema koht sellisel kujul Audrust kaob. Kuid 
isiklikus plaanis ei pea ma end veel nii vanaks meheks, et lihtsalt 
niisama elu nautima jääda ning kavatsen kindlasti sügisestel vali-
mistel võitlustulle asuda. Koos paljude tänaste volikoguliikmetega 
loodame me saada vallaelanikelt ka edaspidiseks mandaadi meie 
tegemiste toetuseks ning et me saaksime minna uue omavalitsu-
se volikogusse kaitsma tänases ühinemislepingus Audru jaoks 
kokkulepitut. 

siim suursild 
vallavanem

15. detsember
Kinnitati Audru ja Paikuse 

valla ning Pärnu linna ühine-
misleping ja otsustati taotleda 
haldusterritoriaalse korralduse 
muutmist, mille kohaselt saab 
uue kohaliku omavalitsuse nimeks 
Pärnu linn.

Määrati Audru valla 2016. aas-
ta raamatupidamise aastaaruande 
auditeerijaks soodsaima pakku-

mise teinud Assertum Audit OÜ.
Kinnitati Audru valla 2016. 

aasta 3. lisaeelarve.
Võeti vastu Audru valla tee-

maplaneering „Külades ehitamine 
detailplaneeringu koostamise ko-
hustusega alal“.

Otsustati premeerida sang-
pommisportlast Pille Kuusik’ut 
seoses 11.-15. mail 2016. aastal 
Gdynias (Poola) toimunud maa-

ilmameistrivõistlustel veteranide 
kategoorias kuldmedali saavuta-
misega.

Kinnitati projektipiirkond 
Vabariigi Valitsuse „Ühtekuu-
luvuspoliitika fondide rakendus-
kava 2014–2020” prioriteetse 
suuna „Energiatõhusus” meetme 
„Energiasäästu ja taastuvenergia 
osakaalu suurendamine” tegevuse 
„Tänavavalgustuse taristu reno-

veerimine” eesmärkide elluvii-
miseks.

Otsustati Saari külas asuva 
Rüüsa, Kiitsa, Krantsu, Aadu 
Ansi ja Andrese katastriüksuste 
jagamine ja jagamisel tekkinud 
katastriüksustele lähiaadresside 
ja sihtotstarvete määramine.

Kuulati revisjonikomisjoni esi-
mehe Karmo Näkk’i aruannet re-
visjonikomisjoni tegevuse kohta.

Vallavolikogu istungitel

Vallavalitsuse istungitel
08. detsember

Otsustati korraldada Lavas-
saare alevis asuvate Pärna 6-11 
ja 6-16 korteriomandite võõran-
damiseks enampakkumine alg-
hinnaga 800 eurot. 

Anti kasutusload Kihlepa 
külas Siesta ühistu 2 kinnistule 
püstitatud aiamaja kasutusele 
võtmiseks. 

Anti ehitusload Audru alevi-
kus Lõvi tee 52, Lõvi tee 54 ja 
Lõvi tee 56 üksikelamu püstita-
miseks; Papsaare külas Mauri 
tee 2 sõidukite tehnilise ülevaa-
tuspunkti püstitamiseks ja Lindi 
külas Kalda kinnistul maasoojus-
puuraugu rajamiseks.

Määrati Eassalu külas asuvate 
Marjamaa, Pirsiserva ja Lelletalu 
maaüksustele lähiaadressid ning 
sihtotstarbed.

Otsustati jätkata Audru valla 
haldusterritooriumil sissekirju-
tust omavate ja MTÜ Sütevaka 
Gümnaasiumi Toetajate Ühendu-
se, MTÜ Pärnu Vabakooli Selts 
ja MTÜ Herbert Hahni Selts 
õppivate õpilaste tegevuskulude 
katmises osalemist.

Esitati eelnõud 15.12.2016 toi-
muvale volikogu istungile.

15. detsember
Otsustati Ahaste külas Aru-

välja rahvamaja kinnistule ja Pap-
saare külas Lõvi tee kinnistule 
isikliku kasutusõiguse seadmine 
Elektrilevi OÜ kasuks tehnovõr-
gu rajamiseks.

Anti kasutusluba Papsaare kü-
las Lõvi tee 25 püstitatud elamu 
kasutusele võtmiseks. 

Anti ehitusload Malda kü-
las Ranni kinnistul asuva lauda 
ümberehitamiseks eluhooneks ja 
talliks ning Marksa külas Takri 
kinnistule köögiviljahoidla püs-
titamiseks.

Muudeti Audru Vallavalitsu-
se 12.05.2016 korraldust nr 157 
„Maa riigi omandisse jätmine 
ja riigimaale hoonestusõiguse 
seadmine“.

Väljastati projekteerimistin-
gimused detailplaneeringu ole-
masolul Mampli tee 12 kinnistule.

Anti luba Aruvälja lasteaias 
25.12.2016 avaliku ürituse „Jõu-
lupidu“ korraldamiseks.

Toetati Audru Vallavolikogu 
majandus- ja planeerimiskomis-
joni ettepanekut muuta Audru 
Vallavolikogu 15. detsember 2016 
istungil arutlusele tuleva Audru 
Vallavolikogu otsuse „Ühinemis-
lepingu kinnitamine ja halduster-
ritoriaalse korralduse muutmise 
taotlemine” eelnõu lisaks olevat 
ühinemislepingu punkti 9.5 asen-

dades sõna „nelja kuu“ sõnadega 
„viie kuu“.

22. detsember
Kiideti heaks 2015. ja 2016. 

aasta hajaasutuse programmi 
projekti aruanded ja toetuste 
väljamaksmine.

Anti luba 31.12.2016 Jõõp-
re Rahvamajas avaliku ürituse 
„Aastalõpupidu“ korraldamiseks.

Otsustati Soomra külas Aksi 
katastriüksuse ja Papsaare külas 
Üleõue katastriüksuse jagamine 
ja jagamisel tekkinud katastri-
üksustele lähiaadresside ning 
sihtotstarvete määramine.

Otsustati Lavassaare alevis 
Pärna allee 2-10 asuva eluruu-
mi üürile andmine ja tunnistati 
kehtetuks Audru Vallavalitsuse 
17.11.2016 korraldus nr 380 „Elu-
ruumi üürile andmine“.

Eraldati koht Jõõpre Vanurite 
Kodusse.

29. detsember
Otsustati võõrandada otsus-

tuskorras Audru alevikus Lihula 
mnt 1e asuv kinnistu, millel asub 
puurkaev-pumpla, hinnaga 300 
eurot.

Anti kasutusluba Audru ale-
vikus Lihula mnt 21a püstitatud 
ühepereelamu kasutusele võtmi-

seks.
Anti ehitusload Ridalepa külas 

Jõemetsa kinnistul ja Lindi kü-
las Sooviku kinnistul puurkaevu 
rajamiseks ning Papsaare külas 
Kõrre tee 5 üksikelamu püstita-
miseks.

05. jaanuar
Otsustati seada Audru valla 

omandis olevale Kotka tee kin-
nistule isiklik kasutusõigus AS 
Pärnu Vesi kasuks.

Anti kasutusluba Papsaare 
külas Lõvisüda tee 2 kinnistul 
püstitatud eramu kasutusele 
võtmiseks.

Anti ehitusluba Lindi külas 
Aeru tee 18 kinnistule puurkaevu 
rajamiseks.

Kehtestati 04.01.2017 toimuva 
Audru valla kultuuri- ja spordite-
gijate tänuõhtu osalustasu.

Kehtestati Valgeranna külas 
Leetsi elamuala detailplaneering.

Anti luba 04.02.2017 Jõõp-
re Rahvamajas avaliku ürituse 
„Audru valla kultuuri- ja spor-
ditegijate tänuõhtu“ korraldami-
seks.

Otsustati Valgeranna kõnnitee 
L1 kinnisasja tasuta omandamine 
Audru vallale.

Avaliku kirjaliku enampakkumise teade
Audru Vallavalitsus müüb ava-
likul kirjalikul enampakkumisel 
Audru vallale kuuluvad varad.

1. Müüdava vara nimetus, 
asukoht, alghind, osavõtu- ja 
tagatisraha

1.1. 2-toaline korteriomand, 
Lavassaare alevis Pärna tn 6-11 
(kinnisturegistriosa number 
1355206), üldpind 35,6 m2, alg-
hinnaga kaheksasada (800) eurot, 
tagatisraha kaheksakümmend (80) 
eurot ja osavõtutasu kaheksa (8) 
eurot;

1.2. 1-toaline korteriomand, 
Lavassaare alevis Pärna tn 6-16 
(kinnisturegistriosa number 
1355706), üldpind 26,2 m2, alg-
hinnaga kaheksasada (800) eurot, 
tagatisraha kaheksakümmend (80) 
eurot ja osavõtutasu kaheksa (8) 
eurot. 

2. Müügi korraldaja
Audru Vallavalitsus 
Registrikood 75014296  
Pärna allee 7  
Audru alevik 
Audru vald 88301
Tel. 4472 784
E-post info@audru.ee
2.1. enampakkumise läbi-

viimise viis
Avalik kirjalik enampakku-

mine

2.2.Võitja väljaselgitamine 
Enampakkumise võitjaks on 

pakkumises kõrgeima summa 
pakkunud osaleja. Kui kaks või 
enam osalejat on teinud võrdse 
pakkumise, antakse võrdsete pak-
kumiste tegijaile võimalus teha 
täiendav pakkumine. Täiendavate 
pakkumiste alghinnaks on varem 
pakutud kõrgeim summa. Kui üks 
varem pakkumises osalejatest ei 
osale täiendavas pakkumises, on 
võitja teine võrdse pakkumise tei-
nud osaleja. Kui ka täiendav pak-
kumine ei selgita võitjat, korralda-
takse täiendavaid pakkumisi kuni 
võitja väljaselgitamiseni. Kirjali-
ku enampakkumise tulemused te-
hakse kirjalikult teatavaks kõigile 
osalejatele pakkumisele järgneva 
kolme tööpäeva jooksul. 

3. pakkumise esitamise täht-
aeg, koht ja avamine

Pakkumised tuleb esitada hil-
jemalt 01.02.2017 kell 9.00, Pärna 
allee 7 Audru alevik tuba nr 1.

Pakkumine tuleb esitada kirja-
likult, eesti keeles, kinnises ümb-
rikus, millel on märgitud pakkuja 
kontaktandmed ja müüdava vara 
nimetus ning aadress. Lisaks tuleb 
kirjutada ümbrikule hoiatusmär-
ge „Mitte avada enne 01.02.2017 
kell 9.15“.

Pakkumine peab sisaldama:
1) pakkuja nimi, elukoht või 

asukoht ja kontaktandmed;
2) nõusolek osalemiseks enam-

pakkumisel sätestatud tingimus-
tel;

3) tõendid ettenähtud osavõ-
tutasu ja vajadusel tagatisraha 
tasumise kohta;

4) sõnade ja numbritega kirju-
tatud arvulist pakkumissummat;

5) pakkumise esitaja allkirja, 
esindaja puhul volikirja;

6) muud enampakkumise 
teates nõutud andmed ja doku-
mendid.

Kirjalike pakkumiste avami-
ne toimub 01.02.2017.a. kell 9.15 
Audru vallamajas tuba nr 11 Pärna 
allee 7, Audru alevik .

4. tagatisraha ja osavõtutasu
Müüdava vara tagatisraha ja 

osavõtutasu peavad olema laeku-
nud Audru Vallavalitsuse kontole 
EE303300334706620007 Dans-
ke panka hiljemalt 31.01.2017 või 
tasutud sularahas valla kassasse 
hiljemalt 01.02.2017 kell 9.00.

Selgitusse märkida müüdava 
vara nimi ja aadress. Enampak-
kumise tulemuste kinnitamisel 
võetakse enampakkumise võitja 
poolt enne enampakkumise algust 
sissemakstud tagatisraha arvesse 

tasaarvestusel müügihinna tasu-
misel. Osavõtutasu ei tasaarvel-
data. Teistele enampakkumisest 
osavõtjatele tagastab Audru Val-
lavalitus nende makstud tagatis-
raha täies ulatuses hiljemalt viie 
tööpäeva jooksul. Osavõtutasu ei 
tagastata.

5. pakkumise lisatingimused.
Notariaalne müügi- ja asja-

õigusleping sõlmitakse enampak-
kumise võitjaga kahe kuu jooksul 
peale enampakkumise tulemus-
te kinnitamist pärast seda, kui 
enampakkumise võitja on tasunud 
Audru Vallavalitsuse arveldus-
arvele EE303300334706620007 
Danske panka summa, mis vastab 
tema poolt pakutud võitjahinnale 
(millest on maha arvatud eelne-
valt tasutud tagatisraha) ja see on 
laekunud.

Notaritasu ja riigilõivu maksab 
enampakkumise võitja.

6. Müüdava vara ja müügi-
tingimustega tutvumine.

Täiendavat teavet müüdava 
vara ja enampakkumise kohta 
saab valla majandusspetsia-
listilt Vahur Kobolt´ilt telefo-
nilt 5049564 või e-posti teel: 
vahur.k@audru.ee.

Detailplaneeringud
teade Audru hooldekeskuse 
detailplaneeringu avalikust 
väljapanekust ja arutelust
Audru Vallavalitsus teatab Audru 
hooldekeskuse detailplaneeringu 
eelnõu avalikust väljapanekust 
12. jaanuarist 2017 kuni 12. veeb-
ruarini 2017 Audru valla veebi-
lehel www.audru.ee ja Audru 
vallamajas tööaegadel. Avaliku 
väljapaneku tulemuste avalik aru-
telu toimub 13. veebruaril 2017 
Audru vallamajas kl 15. Planeeri-
tav ala (suurusega ca 4,0 ha, riigi 
omandis olev hoonestamata maa-
üksus Õuna tn 16) asub Audru 
aleviku äärealal, Põllu tn ja Õuna 
tn nurgal, mille eesmärk on anda 
ehitusõigus kolmest peahoonest 
koosnevale hooldekeskusele, kus 
pakutakse sotsiaalhoolekande 
teenuseid kokku 140-le vanu-

rile ja erivajadustega kliendile. 
Töökohti on kavandatud ca 60-le 
inimesele. Detailplaneeringuga 
tehakse ettepanek muuta Audru 
valla üldplaneeringus reservee-
ritud maakasutuse sihtotstarve 
elamumaast ühiskondlike ehi-
tiste maaks, mida on võimalik 
teostada läbi detailplaneeringu 
menetluse. Detailplaneeringu ma-
terjalidele on avalik juurdepääs 
Audru valla veebilehel www.
audru.ee. Info info@audru.ee.

teade teemaplaneeringu „kü-
lades ehitamine detailplanee-
ringu koostamise kohustusega 
alal“ avalikust väljapanekust 
ja arutelust
Audru Vallavolikogu 15.12.2016 
otsusega nr 54 võeti vastu Audru 
valla teemaplaneering „Külades 

ehitamine detailplaneeringu 
koostamise kohustusega alal“. 

Teemaplaneering teeb ette-
paneku täpsustada Audru valla 
üldplaneeringut ja lubada Audru 
valla külades detailplaneeringu 
koostamise kohustusega alal ühel 
maaüksusel ühe ühepereelamu, 
äri-, tootmis- või avalikku funkt-
siooni täitvate hoonete ehitami-
ne projekteerimistingimustega. 
Lisaks on ettepanek lisada üld-
planeeringusse teema kliima-
muutustega kohanemiseks, täp-
sustada olemasolevaid nõudeid 
elamukrundi või elamu ehituseks 
taotletava maaüksuse suurusele 
ning nõudeid elamumaal oleva 
ehitusala suurusele ja rajatavate 
hoonete arvule. 

Teemaplaneeringu avalik väl-
japanek toimub 2. jaanuarist 2017 

kuni 2. veebruarini 2017 Audru 
valla veebilehel www.audru.ee, 
Audru vallamajas tuba 8 tööae-
gadel ja valla raamatukogudes 
lahtiolekuaegadel. Avaliku väl-
japaneku jooksul on igal isikul 
õigus avaldada teemaplaneeringu 
kohta arvamust. 

Avaliku väljapaneku tulemus-
te avalikud arutelud toimuvad 
2.02.2017 kl 17.00 Audru valla-
majas, 6.02.2017 kl 11.00 Jõõpre 
raamatukogus ja 6.02.2017 kl 
14.00 Lindi raamatukogus. 

Täiendav info tel 4472787. 
Arvamused esitada e-posti 

aadressil info@audru.ee või 
aadressil: Audru Vallavalitsus, 
Pärna allee 7, Audru alevik, 
88301.

Merle Mõttus
planeeringute spetsialist
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Ajaratta lood

Kui ma aastalõpul raamatupoes 
palusin peep ehasalu raama-
tut „eÕM 50 / Hiline vastus 
lapsevanemale õpilasmaleva 
asjus“, siis küsis müüja, et kas 
olen jalgsi või autoga. Huvitav, 
kui oleksin vastanud, et jalgsi, 
kas siis oleks koos raamatuga 
ka käsikäru antud? Aga raske 
on see teos küll – mingi 2 kilo 
kindlasti. 503-leheküljeline 
paksul paberil paksude tume-
punaste kõvade kaantega raa-
mat meenutab veidi ENE köidet. 
Väga kvaliteetne trükis, kvali-
teetne ka sisu poolest. Lugejale 
antakse üksikasjalik ülevaade 
EÕM’i ajaloost koos paljude 
illustreerivate fotodega. 

Raamat algab ühe lapsevane-
ma omaaegse vastuseta jäänud 
kaebekirjaga ELKNÜ Kesk-
komitee I sekretärile Donald 
Visnapuule. Katkend kirjast: Ja 
milliseid roppe laule malevas 
lauldakse, ju seda peaks ikka 
komandörid kuulma. Minu 
arvates oleks juba ammu aeg 
ükskord tõele silma vaadata 
ja hakata huvi tundma ka selle 
vastu, mida malevas tehakse 
peale tööaega. Praegu paistab 
küll, et seda kas ei teata või ei 
taheta teada. Lastevanemate sü-
damevalu on väga suur, kui nad 
oma lapsi näevad joodikuteks ja 
suitsetajateks kasvamas.

Ja siis hakkabki autor lapse-

vanemale vastama. Iga peatükk 
algab pöördumisega. Näiteks: 
Austatud lapsevanem Pärnust! 
Lugupeetud distsipliini hindav 
lapsevanem Pärnust! Hea lap-
sevanem, turvalise lapsepõlve 
tagaja! jne. Haarav iroonia kas-
vab üle selgituseks, mida EÕM 
tegelikult noortele andis ja tä-
hendas. Teoses on ka peatükk, 
mis pühendatud legendaarsele 
„malevaisale“ Mati sutile, kus 
saame eriliselt kelmikate foto-
dega illustreeritud lehekülge-
delt lugeda palju põnevat, mis 
puudutab EÕM’i ajalugu ja Mati 
Suti osatähtsust selles. 

Juba sel kuul on ilmumas 
veel teinegi EÕM’i ajaloole 
pühendatud teos, mis käsitleb 
malevaelu just Pärnumaal. 
Seega tuleks kiiresti nn juhend-
materjal enne läbi töötada, kui 
järgmises raamatus Pärnumaal 

toimunu detailidesse laskuda. 
Kõik endised õpilasmalevla-

sed, komissarid ja komandörid, 
see on raamat just teile – lehe-
külgede kaupa nostalgiat ja 
tagasivaatamise rõõmu. Head 
lugemist!

sirje suurevälja

tagasiside hariduskonverentsile
Mul oli õnn osaleda 4. jaanua-
ril Audru valla neljandal hari-
duskonverentsil, mis sel aastal 
keskendus aktuaalsele teemale 
– õpetaja muutuvas ajas.

„Kõige õpetlikum aine koolis 
on õpetaja“, just nende Friedrich 
Adolf Diesterweg`i sõnadega 
võiks kokku võtta tänavuse kon-
verentsi idee.

Meie kõigi sooviks on, et meie 
lapsi õpetaksid vaid head õpe-
tajad. Hea õpetaja on aga emot-
sionaalne hinnang ning see teeb 
õpetajatöö hindamise ääretult 
raskeks. Kuidas mõõta näiteks 
entusiasmi, pühendumust, kir-
ge või sotsiaalset närvi? Milli-
sed on õpetaja ootused, ameti-
pilt ning väljakutsed? Kuidas 
näevad koolielu õpilased ning 
nende vanemad? Mis innustab 
ning inspireerib, kuidas olla ise 
inspiratsiooniallikaks? Oma ala 
tipptegijate ning praktikute toel 
püüdis neile ja arvukatele teiste-
le küsimustele vastuseid saada 
saalitäis valla haridustöötajaid. 
Usun, et iga kuulaja tajus ära-
tundmisrõõmu ning sai samas 
ka innustavaid mõtteid edaspi-
diseks. Heaks näiteks inspiree-
rivast õpikeskkonnast ja loovast 

õpetajast olid lasteaia töötajate 
osalusel valminud humoorikad 
filmiklipid haridusasutuse ar-
gipäevast. 

Kuid muutused ei puuduta 
vaid õpetajaametit, muutumas 
on vald ning maakond terviku-
na. Huvitav oli kuulata vallajuhi 
mõtteid haldusreformist ning ha-
ridusvaldkonna suundumustest 
uue suurvalla tingimustes.

Kuigi käsitletud teemad olid 
tõsised ning mõtlemisainet pak-
kuvad, oskas Tallinna Linnateat-
ri näitleja Margus Tabor osale-
jate südamesse poetada mõnusa 
huumoriga pikitud igikestvad 
elutõed. Hiidlase süütus naljas 
peitus tõdemus, et roll ei tohiks 
kunagi selle täitjas taandada ini-
mest. Tänusõnad Audru vallale 
ning Audru Lasteaiale, kes kon-
verentsi korraldajatena erinevate 
esinejate mõtted ning vaated os-
kuslikult ühtseks ladusaks ter-
vikuks sidusid ning kuulajatele 
emotsionaalse ning sisutiheda 
koolituspäeva pakkusid.

Hede Martšenkov
Pärnu maavalitsuse 

haridus- ja kultuuritalituse 
juhataja

Mõistuse harimine harimata 
südant ei ole õpetamine 

Audru valla hariduskonverents
Audru Lasteaia meeskond te-
gutses juba õppeaasta algusest 
aktiivselt selle aasta Audru valla 
hariduskonverentsi korraldami-
se ja ettevalmistamisega. 4. jaa-
nuaril sai see üritus lõpuks teoks 
ning kohe alustuseks võib öelda, 
et iga panustatud töötund oli seda 
vaeva väärt – päev õnnestus ilma 
viperusteta ning usun, et kõik 
osalejad lahkusid konverentsilt 
hea enesetunde ja rohke mõtle-
misainesega. Päeva moderaa-
torid, Audru Lasteaia õpetajad 
Ene Jaanimägi ja Margit Kuusik, 
hoidsid ettekannete vahel meeled 
erksad nii mõtlemapanevate tsi-
taatide, Audru Lasteaia töötajate 
panusel valminud õpetlike video-
klippidega otse elust kui ka vir-
gutusmassaaži juhendamisega.

Päev avati üsna nukrates 
toonides Pärnu maavalitsuse 
haridus- ja kultuuritalituse juhi 
poolt. Põhisõnumina jäi õhku 
tervet Pärnu maakonda puudu-
tav noorte õpetajate juurdevoolu 
nappus. Tõsise, kuid sugugi mitte 
pessimistliku alatooniga jätkas 
Audru vallavanem Siim Suursild 
haldusreformi teemadel. Vallava-
nem rõhutas, et kuna Audru vald 
on haridusvaldkonda panustanud 
järjepidevalt ning korrastanud nii 
koolide kui lasteaedade võrgus-
tikku, siis ei ole meil vaja mu-
retseda suurte muutuste pärast 
haldusreformi vaates. 

Positiivseid toone lisas veel-
gi Tallinna Ülikooli Haridus-
teaduste Instituudi direktor 
Kristi Vinter, kes kinnitas, et 
haridusmaastikul on positiivsed 
arengud toimunud mitte ainult 
teoreetilisel, vaid ka praktilisel 
tasandil. 2016. aasta sügisest 
asusid esimest aastat õpetaja 
õppesse astunud õppima sisult 
ja vormilt põhjalikult uuendatud 
õppekava järgi. Ettekandes lahati 
põhjalikult hea õpetaja omadusi, 
oskusi ning seda, kuidas õppi-
misprotsess saab toota ja toetada 
huvitatud õppijaid, kuid mitmeid 
tarkuseteri sain sealt kaasa ka 
lapsevanemana ja lihtsalt inime-
sena. Me kõik oleme igapäeva-
selt õpetaja rollis eeskujuna oma 
lähedastele, kolleegidele ja ava-
likus ruumis tegelikult kõigile, 
kes märkavad ning samal ajal ka 
õppija rollis õppides igapäevaselt 
kõigest, millega ja kellega elus 
kokku puutume. Enim kõnetas 
mind ettekandes toodud Aris-
totelese tsitaat „Educating the 

mind without educating the he-
art is no education at all“, mida 
päeva läbiva võtmeküsimusena 
märkida võiks.

Järgmisena esinesid Audru 
valla õpetajate poolt ettekannete-
ga Jõõpre Kooli õpetaja Ülle Va-
res lapse koolivalmiduse teemal 
ning Audru Kooli õpetaja Pille 
Raudla ja õppealajuhataja Kersti 
Põllu digivahendite kasutamise 
võimalustest õppeprotsessis täna 
ja tulevikus ning seda nii ohtude 
kui võimaluste vaates.

Lapsevanemana kasutasin 
mulle antud esinemisvõimalust, 
et tuua välja mõned lapsevanema 
ja õpetaja vahelise koostöö mõt-
tekohad. Usun, et lapsevanema 
ja õpetaja suhe peab baseeruma 
vastastikusel usaldusel, kuna 
kasvatame last koos. Usaldusliku 
suhte aluseks on avatud, aus ja 
õigeaegne infovahetus. Küsimus 
on, kuidas tagada sellise suhte 
loomiseks vajaminev aeg õpetaja 
töös? Õpetaja roll ei ole küpse-
tada last kooliküpseks või anda 
talle kamaluga teadmisi, vaid olla 
kohal, olla eeskujuks, mängida, 
luua ja õppida koos lapsega.

Tallinna Linnateatri näitleja 
Margus Tabori legendaarsed 
Mamma lood, Hiiumaal Suu-
remõisas saadud koolitarkused 
ning seigad selle kooli ja ka Tal-
linna Riikliku Konservatooriu-
mi lavakunstikateedri värvikate 
õpetajatega ei andnud saalile või-
malust pärast toekat lõunasööki 
oma mõtetesse unelema jääda, 
vaid panid osalejad naerust 
pisaraid pühkima. Samas tõid 
need lood ka väga selgelt välja, 
kui pika sammu oleme nende 
umbes 35-40 aastaga edasi as-
tunud ja kuidas oleme eneselegi 
märkamatult harjunud uue nor-
maalsusega.

Päeva viimane ettekanne oli 
minu jaoks kui kirss tordil. Mo-
reno keskuse koolitaja Tuuli Vel-
lama lood inspiratsioonist ning 
enese ja teiste inspireerimisest 
olid väga kaasahaaravad ja tule-
tasid meelde, et teistele ei ole või-
malik anda seda, mida sul endal 
pole. Tuleb teha seda, mida ar-
mastad ja armastada seda, mida 
teed, ainult nii saad mõjutada 
ka teisi. Õpetaja igapäevane töö 
on inspireerida ennast, kuulata 
õppijaid, õppida ise ja jagada, 
harida südant ja mõistust.

leeni Almosen
lapsevanem

Audru kooli kokad on vabariigi parimate hulgas
Audru kooli kokad tiia tepp 
ja liivi Metsoja osalesid te-
lesaates „eesti parim kooli-
kokk“. kuna esimene saade 
filmiti koolis, pakkus see ele-
vust kogu kooliperele. Meie 
kokkadel õnnestus pääseda 
ka stuudiovoorudesse, kus 
saavutati lõppkokkuvõttes 
kolmas koht. 

Tiia Tepp kommenteeris 
saates osalemist nii: „Alustu-
seks pean tänama meie kooli 
direktorit ja majandusjuhata-
jat, kes selle ettepaneku tegid. 
Esmane mõte oli, kas on seda 

vaja? Tänaseks võib öelda, et 
oli. Kartused olid algul suured.“ 
Ning jätkab muljete jagamist: 
„Kui teada saime, et pääsesime 

stuudiovooru, ei teadnud, kas 
nutta või naerda.“ Tiia arvates 
oli stuudiovoorudes küll raske, 
kuid koolipäeva toitlustamise 
filmimine väga palju keeruli-
sem ja segadusttekitavam. „Kõi-
ge pingelisem päev oli köögis, 
kui filmiti tervet tööpäeva. 
Söögitegemise juures viibisid 
helitehnikud, kaameramehed ja 
režissöör, produtsendid, saate-
juht jne – kokku 9 inimest.““

Liivi Metsoja tunnistab, et 
ärevus oli enne filmimisi väga 
suur, kuid iga saatega läksid 
pinged väiksemaks. Ta kom-

menteerib saate stuudiovooru 
järgmiselt: „Esimene saade 
algab... Appi, äratage mind 
üles, olen vales kohas. Saade 

käib, see ongi reaalsus, tuleb 
kohaneda. Võtan ennast kok-
ku, esimesest saatest ei tohi 
välja kukkuda... ehk kõik õn-
nestub...!“ Kui esimese saate 
pinged olid üle elatud, hakka-
sid kokad juba imestama, kui 
kaugele nad on jõudnud. Liivi 
meenutab tundeid: „Kolmas 
saade hakkab, me oleme ikka 
siin, miks me välja ei kuku... 
pole võimalik...!“

Stuudiovoorudesse olid 
kutsutud üle Eesti kuue kooli 
kokad, kes eelnevalt võitsid 
duelli mõne teise Eesti kooliga. 
Stuudios valminud saadetes tuli 
valmistada erinevate lähteüles-
annetega toitusid: „Koolikoka 
lemmik“, „Leidlik kokk“, „Ret-
septivahetus“.

Lõpetuseks ütleb Tiia: „Saa-
test sain kaasa palju mõtteid ja 
kogemusi. Tänan kõiki kaasa-
elajaid ja eriti enda tugevat sel-
jatagust, kes lubasid toeks olla!“

Tänaseks on lisaks saatele 
valminud raamat, kus ka meie 
kooli kokk jagab retsepte ja 
nõuandeid toidutegemiseks. 
Raamatus on koolikokkade 
lemmiksuppide, -praadide ja 
-magustoitude retseptid. Osa 
retseptidest on saates nähtud 
toitude valmistamiseks. 

Usume, et suurem osa kooli-
perest elas Tiia ja Liivi saadetes 
osalemisele kaasa ning on nüüd 
uhked, et meie kooli kokad on 
vabariigi parimate hulgas.

Audru kool

Filmimine Audru Kooli sööklas

Stuudiovoorus (Tiia Tepp, Marje Haljasmets, Liivi Metsoja)

1944. aasta haldusreform Audrus
Audru Valla täitevkomitee 
esimehe kiri pärnumaa täi-
tevkomiteele, saadetud 23. 
detsembril 1944. aastal

Teie sellekohasel nõudmisel 
saadab Audru valla Täitevko-
mitee siin oma tegevuse ja olu-
korra kohta vallas järgmised 
andmed alates 28. sept. s.a.

1) 28. sept. 1944. a. alustas 
Audru valla Täitevkomitee 
oma tegevust. Esimene samm 
suunati vastavate ruumide 
leidmiseks. Selles lepiti kokku 
Audru riigimõisa juhatusega, 
kes lubas Komitee kasutusse 
mõisa kontori ruumid. Neid 
saadi kasutada ainult mõni 
päev, sest kohale jõudnud sõ-
javäeüksus nõudis nad endale. 
Komiteel tuli alistuda ja asuda 
Audru riigimõisa vanasse kõrtsi 
ruumidesse, kus viimati asetses 
ka viimane Audru vallavalitsus. 
Mitte parem lugu polnud kant-
selei sisseseade ja kirjutusma-
terjalide saamisega. Viimaseid 
polnud rohkem, kui tagavara, 
mis igal ametnikul taskus. Tuli 

hankida rahvalt kui ka endistest 
äridest nii palju kui see osutus 
võimalikuks. Lõpupoole sai ka 
Pärnumaa Täitevkomiteelt .

Kuna kogu vallavalitsuse 
arhiiv hävines vallamaja kah-
jutules 28. aug. s.a. tuli esimeses 
järjekorras teha külavanemate 
läbi rahva, vallas asuvate maja-
pidamiste ja maa ning loomade 
loendus. See võimaldas enam-
vähem valla seisukorra kohta 
ülevaate. 

Sellele järgnes Miilitsa Va-
litsuse korraldusel elanike re-
gistreerimine, mis nädala ajaga 
läbi viidi rakendades tööle kõik 
vallas leiduva hariduskonna.

Edasi järgnes sõjaväe varus-
tamine toiduainetega: võeti kok-
ku loomi, teravilja ja kartuleid. 
Kõik see sündis ebasoodsatel 
tingimustel vastavate ruumide 
puudusel. 

Ühel ajal sellega algas 100%-
line valla elanike igasugustele 
töödele välja käsutamine: Sau-
ga lennuvälja koristamiseks 50 
hobuveokit, Pärnu Suuresilla 

ehitustöödele iga päev 25 ho-
buveokit, kõik talundid teede 
kruusatööle ja lõpuks ranna-
kaitse töödele hobuveokeid ja 
jala isikuid. See kõik toimus 
valla Täitevkomitee läbi. Kui 
palju sõjaväe võimud omavo-
liliselt rannaäärsetest küladest 
tööjõudusid välja käsutasid, on 
raske välja selgitada. Kuid üks 
on selge külavanemate kõnelu-
sel, et neljast mereäärsest külast 
on vähemalt 50% tööjõulistest 
rannakaitsetöödel olnud. 

Samal ajal tehti avaldus ran-
naäärsete külade evakueerimi-
seks, mis osaliselt ka teostus, 
kuid järgmisel päeval tühistati. 
Rannakaitse töödest vabanesid 
elanikud Pärnumaa Täitevkomi-
tee vahelesegamisel. 

3. dets. s.a. algas metsaakt-
sioon, mis praegu kestab täies 
hoos. 100%-liselt ei suudetud 
seda täita, kuna hulga mees-
kodanikke jäi kadunuks sak-
sa sõjaväkke ja üks osa neist 
mobiliseeriti Punaarmeesse ja 
muudele töödele. Järel on va-

nem meeskond ja naised.
2) Elanike meeleolu on ma-

sendav. Alati on majapidamistes 
kaks ja rohkem käiku täitmisel, 
mida aga ei suudeta teha. Peale 
selle korduvad Punaarmeelaste 
öised rünnakud talude lautades-
se ja aitadesse, kust ära viiakse 
lambaid, kanu ja isegi kariloo-
mi. Viljad põldudel ligunevad 
vihma käes, sest viljapeksu-
masinad seisavad töötult kütte 
puudusel, nälg vaatab taludes 
aknasse. Kannatajaks pooleks 
on ikkagi jälle kehvem klass. 

Kõige selle tulemuseks on, et 
elurõõm on kadunud: pidusid, 
tantsuõhtuid ja koosviibimisi 
enam ei korraldata. Kõnekoos-
olekuist puudub kuulajaskond 
pea täiesti.

Täitevkomitee esimees:
Sekretär: (allkiri)

Ümber trükitud masinkirjas 
kirjutatud Audru muuseumis 
olevast dokumendist.

Helgi roots
Audru muuseumi juhataja

Lugemissoovitus
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KONTAKT
Noorte väljak 2, Pärnu

Tel: +372 5199 2795
www.ptg.ee

AVASTA endas võime 
näha ja kuulda iseennast!

PROOVI, et avastamine 
on huvitav!

VEENDU, et sa saad 
hakkama!

ÕPPIDA ON HUVITAV, 
UHKE JA HÄÄ

O-kursus ehk ettevalmistus 
õppima asumiseks

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi O-kursused 
on neile, kes soovivad jätkata poolelijäänud 

haridusteed nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. 
Kohtumised teisipäeviti alates 14. veebruarist kuni 

18. aprillini kell 17:00-20.00 Noorte väljak 2. 

Registreerimistähtaeg 1. veebruar 2017 
meilile ptg@ptg.ee

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

MtÜ seb Heategevusfond toe-
tab stipendiaate 50 000 euroga

SEB Heategevusfond annab 
2017. aastal välja õppestipen-
diume summas 50 000 eurot. 
Õppestipendiumi saavad taot-
leda eestkoste-, hooldus-, tur-
va- või asenduskodudes elavad 
noored. Stipendiumile on oo-
datud kandideerima ka noored 
emad ja isad. 

Stipendium on mõeldud:
• õppemaksu tasumiseks, 
• õppevahendite soetami-

seks ja/või
• igakuiseks isemajanda-

miseks,
• lastehoiu (lasteaia) maksu 

tasumiseks (noore lapse-
vanema stipendium).

SEB Heategevusfondi pro-
jektijuhi Merike Villardi sõnul 
on kuue aastaga fondile esitatu-
tud üle 1200 õppestipendiumi 
taotluse. „Meie stipendium, läbi 
mille me toetame vanemlikku 
hoolt vajavate noorte haridustee 
alustamist või jätkamist, annab 
tavaperes kasvavate eakaaslas-
tega sarnasemad võimalused. 
Meie stipendiaadid on oma 
tagasisides märkinud, et lisaks 
rahalisele toele annab igakuine 
regulaarne toetuse neile juurde 
nii motivatsiooni kui ka usku 
ennesesse.“

Õppestipendiumile võivad 
kandideerida kõik kuni 26-aas-
tased eestkosteperes, hooldus-

peres, turva- või asenduskodus 
elanud või elavad noored, kellel 
on soov alustada või jätkata oma 
haridusteed, õppides täiskoor-
musega kutseõppeasutuses või 
kõrgkoolis. Stipendiumi saa-
vad taotleda ka noored emad 
ja isad, kes on lapsevanemaks 
saanud enne 19. eluaastat ja on 
stipendiumi taotlemise ajal alla 
26-aastased ning soovivad alus-
tada või jätkata oma haridus-
teed, õppides täiskoormusega 
põhikoolis, gümnaasiumis, kut-
seõppeasutuses või kõrgkoolis.

Taotlusi saab esitada kuni 
1. veebruarini. Stipendiume 
rahastatakse fondi laekunud 
annetustest ja fondi varade in-
vesteerimise tulemusel teenitud 
tulust. 

Vajalikud dokumendid taot-
luse esitamiseks: http://www.
heategevusfond.ee/oppestipen-
dium
Lisainfo:
Merike Villard
Projektijuht
MTÜ SEB Heategevusfond
+372 665 5615
+372 506 0953
merike.villard@heategevus-
fond.ee
stipendium@heategevusfond.ee
www.heategevusfond.ee
www.facebook.com/heatege-
vusfond 

MtÜ eassalu neitsi külaseltsi 
selle poolaasta tegemised

SAVIKUU
23. jaan. – savist lillevaas 
(koolituse osalustasu 7 eurot)
24. jaan. – II Võilillefestivali 
töökoosolek

ÕMBLUSKUU
2. veebr. – pajalapid (osalus-
tasu 5 eurot)
16. veebr. – Võilillefestivali 
põlled (osalustasu 5 eurot)
28. veebr. – Vastlatrall Eassalu 
mäel, vastlakuklid ja herne-
supp külamajas

SEEBIKUU
2. märts – geelseebi koolitus 
(osalustasu 15 eurot)
23. märts – hanerasvast see-
bikeetmiskoolitus (osalustasu 
15 eurot)
24. märts – Külaseltsi sünni-
päev-ümarlaud

VILTIMISKUU
5. aprill – prosside viltimise 
koolitus (mitu erinevat tehni-
kat) (osalustasu 5 eurot)
20. aprill – kaelaehete viltimi-
se koolitus (osalustasu 5 eurot)

KARBIKUU
1. mai – Külamaja korda

13.-14. mai – Võilillefestival
25. mai –ümarad, kandilised 
karbid (koolituse osalustasu 
10 eurot)

KLAASIKUU
2.-3. juuni – osavõtt Vallapäe-
vadest 
10. juuni – Pootsi laat
12. juuni – klaaslillede töötu-
ba (osalustasu 8 eurot)

Üritusi lisandub pidevalt, 
infot saab jooksvalt aadressil 
www.eassalu-neitsi.ee

MTÜ Nobedad Näpud
12. jaan. – savipäev
19. jaan. – külmportselan
26. jaan. – savi glasuurimine
2. veebr. – pudelikaelade lõi-
kamine
9. veebr. – pudelvaaside kat-
mine salvrätitehnikaga
23. veebr. – pudelvaaside kat-
mine riidega (sukaga)
9. märts – vaaside dekoree-
rimine

Muud tegemised jälgitavad 
aadressil www.eassalu-neitsi 
Nobedate Näppude lingi alt

AUDRU ILUTUBA
PAKUB JÄRGMISI TEENUSEID:
 
• JUUKSURITEENUSED
• MANIKÜÜR – PEDIKÜÜR
• NÄOHOOLITSUSED
• MASSAAŽ

ASUME AUDRUS, PÄRNA ALLEE 2-15
TEL. 5376 9087

Kes meist pole unistanud näitlejaks saamisest?
Nüüd on aeg unistamine lõpetada ja 
asi teoks teha! 
Audru näitering saab kokku  
kolmapäeviti kell 18.30  
Audru Kultuurikeskuses.
Juhendaja Mart Tõnismäe.
Kõik huvilised on oodatud olenemata 
soost, vanusest ja poliitilisest kuuluvusest!




