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Pärnumaa tervisedendaja 2017 on Aili Rehe
Aili on oma isikliku eeskuju ja tegevusega innustanud meie 
lasteaia lapsi, töötajaid ja kogukonda rohkem liikuma, leid-
ma endale meelisala, millega tegeleda ja julgelt proovima 
uusi väljakutseid. 

Kõige suurem innustaja ja eeskuju on Aili liikumise 
vallas. Alasid, millega ta tegeleb või milles kaasa lööb, on 
päris palju.

Aastaid on ta olnud Audru valla võrkpallinaiskonna 
kapten, aktiivselt tegelenud rahvatantsuga, on rahvatant-
surühma „Hoiuspuu“ tantsija ja rühma vanem, olnud Audru 
valla võistkonna liige Pärnumaa ja vabariiklikel valdade 
suvemängudel, rannamängudel jne.

Osalenud Koolispordi liidu korraldatud üleriigilistel 
võrkpalliturniiridel, ka veteranide võrkpalliturniiridel 
väljaspool Eestit.

Järjepidevalt osaleb ta ka võimlemisklubis ning on in-
nustanud meid kõiki sellega tegelema.

Kindlasti võib kepikõndijat Ailit kohata Kahe Silla, Lui-
tejooksu, Kahe staadioni ja Audru sildade retkel. Nendest 
võistlustest osa võtma on ta alati kutsunud meid kõiki ning 
osavõtjad on peale seda alati õnnelikud ja uhked enda üle.

Viimastel aastatel on Aili avastanud enda jaoks ka golfi. 
On innukas golfar ja muidugi propageerib seda ala meile 
kõigile.

Meie lasteaias on traditsiooniks saanud südamenädala 
läbiviimine. Aili eestvedamisel kuuluvad siia kindlalt ter-
vislike salatite pakkumine ja kepikõnd lastele ning näda-
lavahetusel kepikõnnipäev personalile. 

Ka tervislik ja tasakaalustatud toitumine on teema, milles 
Aili kaasa räägib. Majandusjuhatajana on ta ikka otsinud 
võimalusi muuta laste menüüd tervislikumaks: toorsala-
tite, putrude, suppide ja nüüd ka smuutide valik lasteaia 
menüüs on muutunud rikkalikumaks. Aili eestvedamisel 
on meie lasteaias traditsiooniks saanud piimapaus enne õue 
minekut. Siis on väga hea võimalus koolipiima pakkuda. 
Lapsed, kes varem eriti head piimasõbrad ei olnud, joovad 
seda nüüd meeleldi.

Aili on ka väga hea rukkileivaküpsetaja. On lahkelt jaga-
nud retsepte, juuretist ja teinud leivaküpsetamise õpitubasid. 
Arvan, et Aili eeskuju on nii mõndagi meist innustanud ise 

leiba küpsetama.
Tänu Sulle, Aili, tervisliku elustiili propageerimise eest 

nii tööpõllul kui isiklikus elus.
Audru Lasteaia pere

Et rahu saaks tulla
Jõulude kohta öeldakse, et need on 
rõõmu ja rahu pühad. Jõulukaartidelgi 
soovitakse rahulikke jõule. Ajal, mil 
pühadeni jäävad vaid loetud päevad, 
on aga palju stressi ja kiirustamist. Ei 
teagi, kellel on kõige enam tuli takus, 
kas kiriku töötegijatel, muusikutel, 
kaupmeestel või pereinimestel. Kõik 
püüavad anda endast parima, et jõulud 
võiks tulla ilusate elamuste, rõõmsa 
meele, kingituste ja jõuluroogadega.

Küllap on jõulude puhul hea meeles 
pidada vana tarkust „vähem võib olla 
rohkem“. Jõulud ei tule ainult kiirus-
tades, töösse ja toimetustesse uppudes. 
Jõulud on tegelikult valmis, nagu and, 
mida saame vastu võtta ja jagada. Kas 
juhtub midagi, kui mõni toit jääb tege-
mata, mõni kaunistus riputamata või 
kapisahtel koristamata? Selle asemel 
jääb rohkem aega vaikseksjäämisele 
ja jõulude sisulisele sõnumile, milleta 
ka kõik väline on mõttetu. 

Praegu kuulutatakse mitmetes pai-
kades välja jõulurahu, see on ilus vana 
komme, mis tänapäevani alal hoitud. 
Jõulurahu kuulutamises on midagi 
pidulikku, mis sunnib seisatama. Elu 
läheb küll edasi, aga inimese meel 
nagu muutuks: alanud on püha aeg, 
mil taevas on lähemal kui muidu. Seal, 
kus inimese meel vaikseks jääb, tuleb 

Jumal lähemale. Jõulude aegu tuleb ta 
väikese Jeesuslapsena, kes lamab Pet-
lemma lauda sõimes ja inglite lauluna 
„Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal 
rahu, inimestest hea meel“.

Varsti süttivad tuled ka jõulukiriku-
te akendes, on võimalus tulla rahusõnu-
mit kuulama ja armsaid jõululaule laul-
ma. Kirikuõpetaja töö juurde kuuluvad 
ka jõulupalvused hooldekodudes. On 
liigutav näha, kuidas mõni mäluhäire-
tega vanake tuttavat jõululaulu kuuldes 
elavneb ja kaasa laulma hakkab. Kui-
gi aeg, koht ja ümbritsevad inimesed 
võivad jääda kaugeks, on lapsepõlves 
õpitud jõululaul siiski kindlalt meeles, 
nagu ka jõululõhnad ja maitsed. 

Jõulude keskmes on sõnum, et maa-
ilmale on sündinud Päästja. Igavene 
Jumal on saanud inimeseks, tulnud 
inimliku häda keskele meid aitama, 
lepitama ja kinkima igavest elu. Kui 
me valmistame oma südame selle sõnu-
mi vastuvõtmiseks, on ka väga lihtsad 
ja tagasihoidlikud jõulud õnnelikud. 
Soovin, et võtaksime nendel jõuludel 
aega rahunemiseks ja oma südame hää-
le kuulamiseks. Siis on meilgi rahu ja 
rõõmu pühad!

Audru kirikuõpetaja 
Tiina Janno

Humoorikad sildid Valgeranna  
terviserajal

Valgeranna terviseraja kasutajad on 
kindlasti juba märganud uusi rajamär-
gistusi, mis pisut humoorikamad kui 
tavalised numbrite ja nooltega plakatid. 
Et porisesse talve pisutki rõõmu tuua, 
pakkusid kaks ettevõtet – André Rek-
laam ja TT Motorsport oma panust 

Valgeranna terviseraja arendamisse 
ning valmistasid ja paigaldasid sildid. 
Loodetavasti annavad need vaimukad 
sildid hoolimata porisest talvest ikka 
jõudu terviseradasid kasutada ja oma 
tervise eest hoolitseda. (KH) 

Audru Jõululaadal leidus  
imelist käsitööd

Detsembri teisel nädalavahetusel võõ-
rustas vastremonditud Audru Kultuu-
rikeskus traditsioonilist jõululaata. 
Üritus ise toimus küll juba neljandat 
aastat, kuid esimest korda koliti kul-
tuurikeskuse ruumidesse. Kohal oli 
üle kolmekümne kaupleja, kellest suur 
enamus just koduvallast tulnud. Müügil 
oli vaid ehe ja kohalik käsitöö- ning 
toidukaup.

Laat oli täis melu ja kõigil oli või-
malik jõuluvana kingikotti soetada 

midagi toredat oma valla käsitöölistelt 
või toidutootjatelt. Kultuuriprogrammi 
täitsid tublid noored lauljad ja tantsi-
jad, võimalik oli osaleda meisterdamise 
töötubades ning võistelda kuuse ehti-
mise konkursil. Kohvikus toimetasid 
sedakorda Audru Kooli Gurmeeklubi 
noored, pakkudes imemaitsvaid hõrgu-
tisi. Loodetavasti traditsioon jätkub ka 
järgmisel aastal ning kõigil on võimalik 
oma jõulukingid just käsitööliste käest 
varuda. (KH)

Kandidaatide esitamine 
Audru osavalla vapimärgile 

Audru osavalla vapimärk antakse isikule, kes oma tegevu-
sega on oluliselt kaasa aidanud osavalla arengule või ela-
nike heaolule, saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi või 
üldise tunnustuse kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse 
jmt edendamisel.

Ettepanekuid vapimärgi omistamiseks oodatakse 15. 
jaanuariks 2018 kirjalikult aadressile info@audru.ee või 
Pärna allee 7, Audru alevik, Pärnu linn (Audru vallamaja). 
Ettepanekus märkida:

1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
2)põhjendus, mille eest tunnustust avaldatakse;
3) ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, kuupäev ja 

allkiri.
Osavalla vapimärk antakse isikule üks kord. Vapimärgi 

andmise otsustab osavallakogu. Vapimärk antakse üle Eesti 
Vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldataval pidulikul 
aktusel.

Ootame parimate sportlaste 
nominente

Palume esitada 2017. aasta parimate sportlaste nominendid 
järgnevates kategooriates:

•	 parim neiu,
•	 parim noormees,
•	 parim naine,
•	 parim mees,
•	 parim veteransportlane,
•	 parim võistkond,
•	 aasta üllataja,
•	 aasta treener,
•	 aasta spordielu toetaja/sponsor.
Nominentide nimed koos 2017. aasta tulemustega palume 

saata aadressil info@audru.ee 
hiljemalt 15. jaanuariks.
Auhindade kätteandmine toimub isetegevuslaste ja 

sportlaste tänuõhtul 27. jaanuaril 2018 kell 18.00 Jõõpre 
Rahvamajas.

Muudatus bussiliini nr 54-1 liikumises
Bussiliini nr 54-1, Lavassaare-Pärnu 
liinil, toimub inimeste soovile tugine-
des muudatus. Sisse viidud muudatu-
sega lahendatakse inimeste tööle jõud-
mine Pärlimõisa teele. Selleks hakkab 
buss alates 15.12.2017 sõitma Pärnusse, 
liikudes peale SALME peatust möö-
da Lennuvälja teed ning buss hakkab 

peatuma nii SAVI kui ka HÄRMA pea-
tustes. Buss jõuab Tallinna maanteele 
enne linnaliini nr. 13 (Tallinna mnt l 
kell 7:08), et haiglasse tööle minejad 
saaksid ümber istuda. Buss väljub La-
vassaarest 5 minutit varem kui enne, 
ehk 6:30. (KH) 

Tublimad teatritundjad õpivad Jõõpre koolis
Endla teatris toimus juba XVI Gulliveri teatrimäng. Pärnu-
maa 5.-9. klasside õpilastele mõeldud kultuurimäng oli pühen-
datud 2017. aasta teatritähtpäevalistele ja Oskar Lutsu elule 
ning tema teoste põhjal tehtud teatrilavastustele ja filmidele. 

Mängus osalesid võistkonnad Pärnu Vanalinna Põhikoo-
list, Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolist, Sütevaka Güm-
naasiumist, Audru Koolist, Jõõpre Koolist ja Tõstamaa 
Keskkoolist. 

Nii kahes eelvoorus, poolfinaalis kui ka finaalis osutus 
võitmatuks Jõõpre Kooli 7. klassi võistkond, kes noppis 
kõikide mängude võidud ning sai iga võidu eest auhinnaks 
Endla teatri kinkekaardid. 

Finaalmängus Sütevaka Gümnaasiumi 9. klassi võitkon-
naga oli lisaks viktoriiniküsimustele vaja esitada läti muinas-
jutu aineline näitemäng, kehakeeles võistkonnakaaslastele 
sõnu esitleda ja lahendada teatrikamm. Edukas põhivõist-
konnas osalesid Ethel Pill, Karolin Mets, Melyssa Kees, 
Mia Pransmann ja Pille-Riin Jaaniste. Loomingulistes 
ülesannetes lõid kaasa Meeri Marlene Kivimäe ja Anne-
Mai Mõttus. 

Võitjaid premeeriti teatrireisiga, milleks on Särevi teat-
ritoa ja Nukuteatri külastus. 

Teatrihuviliste noorte juhendaja
Helle Kirsi

Gulliveri teatrimängu võitjad (vasakult) Ethel Pill, 
Pille-Riin Jaaniste, Karolin Mets, Mia Pransmann, 
Anne-Mai Mõttus, Meeri Marlene Kivimäe, Melyssa 
Kees ja juhendaja H. Kirsi.

Jõulumõtisklus 2017

KUNI ON KRIBAJAID JA LUGEJAID, 
SENI ON KA TEGIJAID.

Tervitades Maris Moorits ja Sirje Suurevälja

AUDRU LEHT ILMUB KA AASTAL UUEL, 
IGA ILMAGA JA VANAS KUUES.
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Infoks loomapidajale 
Volitatud veterinaararstide töö-
ülesanded muutuvad uuest aastast.

Veterinaar- ja Toiduamet kavan-
dab järgmise aasta algusest muuda-
tusi eesmärgiga tõsta karjakontrol-
lide kvaliteeti, et paremini tagada 
loomatervise valdkonnas teenuste 
osutamine ning luua üle riigi sarna-
ne lähenemine. Tänaseni on Veteri-
naar- ja Toiduameti juures lepingute 
alusel tööd teinud 86 volitatud ve-
terinaararsti, kes on nii kontrolli-
nud karjasid kui ka teinud loomade 
diagnostilisi uuringuid. Üle riigi pole 
need tegevused olnud ühetaolised, 
samuti on esinenud huvide konflik-
te volitatud veterinaararsti riiklike 
ametikohustuste ja tema põhitege-
vuse vahel. Seetõttu asendame täna 
lepingupõhiselt toimiva volitatud 
veterinaararstide töö ametnike iga-
päevatööga.

Uue süsteemi väljatöötamiseks 
loodi selle aasta alguses Veterinaar- ja 
Toiduametis vastavasisuline töörühm. 
Nii töörühmas kui aruteludes eriala-
liitudega jõuti järeldusele, et kõige 
efektiivsem on muuta hetkel kehti-
vat süsteemi sel viisil, et ametlikke 
kontrollitoiminguid hakatakse edas-
pidi läbi viima maakondlike veteri-
naarkeskuste ametnike poolt. Selleks 
võetakse üle Eesti tööle kaheksateist 
veterinaariharidusega järelevalve-
ametnikku. Alates 1. jaanuarist 2018 
antakse kontrollitoimingud – karjade 
kontrollid, järelevalve väiketapamaja-

des ning tõendite väljastamine – täies 
mahus üle järelevalveametnikele. See 
tähendab seda, et alates 1. jaanuarist 
2018 ei pea loomapidaja oma karja 
mistahes tervishoiualase staatuse 
kinnitamise dokumendi saamiseks 
pöörduma mitte enam volitatud ve-
terinaararsti, vaid maakondliku ve-
terinaarkeskuse poole. 

Samuti jääb alates 1. jaanuarist 
2018 maakondlike veterinaarkeskus-
te korraldada TSE (näiteks nn hullu 
lehma tõve) seire. 

Tuletame ka meelde, et loomapi-
daja kohustuseks on teavitada ve-
terinaarkeskust üle 48 kuu vanuse 
veise ning üle 18 kuu vanuse lamba 
ja kitse surmast, et maakondliku ve-
terinaarkeskuse ametnik saaks tulla 
ja esimesel võimalusel võtta nõutava 
ajuproovi.

Ühesõnaga: karjade kontrollid 
planeeritakse riskianalüüsi alusel 
edaspidi maakondlikes veterinaar-
keskustes ning viiakse läbi järeleval-
veametnike poolt. Soovime sealjuures 
säilitada senise töö paindlikkuse ning 
kindlasti on siin loomapidajate mõt-
ted ja ettepanekud tegevuste prak-
tilisel korraldamisel teretulnud, et 
üheskoos saaks käima pandud kõige 
optimaalsem töökorraldus. Küsimus-
te ja ettepanekutega võite alati ka 
pöörduda näiteks e-kirja teel harles.
kaup@vet.agri.ee

Volitatud veterinaararstide tööks 
jäävad alates uuest aastast riikli-

ke loomatauditõrje programmide 
põhised karjade monitooringud ja 
diagnostilised uuringud. Tegemist 
on pikalt ette planeeritavate tege-
vustega. Selleks võtavad volitatud 
veterinaararstid tulevikus ise karjade 
omanikega ühendust ja lepivad kok-
ku, millal nad konkreetse karja puhul 
ühte või teist tüüpi uuringut tegema 
tulevad. Volitatud veterinaararstide 
jaoks on Eesti jagatud 23 tööpiirkon-
naks. Veterinaararstide töölepingud 
koos lisadega, mis sisaldavad juba 
kokkuleppeid konkreetsete karjade 
ja uuringute osas, on Veterinaar- ja 
Toiduameti poolt allkirjastamiseks 
valmis enne selle aasta lõppu. 

Loomapidajale tähendab eelpool 
kirjeldatu praktikas seda, et tema 
hoolsus oma karja hea tervisehoiuala-
se staatuse säilitamise ja terviseuu-
ringute nõuetekohase läbiviimise 
tagamisel on endiselt äärmiselt olu-
line ja esmajoones loomapidaja enda 
kätes. 

Veterinaar- ja Toiduamet seisab 
tarbimisväärse toidu ja tervete looma-
de eest Eestis. Selleks teeb amet järje-
pidevat kontrolli nõuete täitmise üle 
kogu toidukäitlemise ahela ulatuses: 
loomakasvatusest, toidu tootmisest 
ja töötlemisest kuni toidu tarbijani 
jõudmiseni.

Harles Kaup
Veterinaar- ja Toiduameti 

loomatervishoiu osakonna 
juhataja

Hambaproteesidest
Jaanuarist saab proteeside hüvitist 
ainult haigekassa partnerite juures

Alates 1. jaanuarist 2018 saab 
hammaste proteeside hüvitist ka-
sutada ainult nende proteesitegijate 
juures, kes on sõlminud haigekassaga 
vastava lepingu. Seoses muudatusega 
saab käesoleva aasta proteesiarveid 
haigekassale esitada ainult kuni 31. 
jaanuarini 2018. Pärast 31. jaanuarit 
esitatud arved enam tasumisele ei 
kuulu. 

„Palun vaadake üle enda arved ja 
küsige ka oma lähedastelt, kas täna-
vused proteesiarved on haigekassale 
esitatud,“ sõnas haigekassa esmata-
sandi talituse juht Külli Friedemann. 
Tänu uue aasta algusest jõustuvale 
muudatusele hakkab kõigi haigekassa 
partnerite juures üle Eesti kehtima 
hammaste proteesidele sama hind.

2018. aastasse proteesidega seo-
tud aega kinni pannes tasub arstilt 
kindlasti üle küsida, kas tal on hai-
gekassaga leping või kas ta plaanib 
sõlmida lepingu, mis annab õiguse 
proteeside eest hüvitist saada. 

Ükski kehtiv hüvitise summa või 
jääk ei lähe inimese jaoks kaduma. 
„Kui inimesel on 2017. aasta lõpus 
proteeside jaoks kehtiv hüvitise jääk 
näiteks 120 eurot, saab ta seda alates 
2018. aasta algusest ikka kasutada, 
lihtsalt haigekassa lepingupartnerite 
juures,“ lisas Friedemann.

Proteeside eest on õigus hüvitist 
saada järgmistel ravikindlustatud 
inimestel: 

•	töövõimetuspensionärid;
•	vanaduspensionärid;
•	osalise	või	puuduva	töövõimega	

inimesed;
•	üle	63-aastased	ravikindlustatud	

eakad.
Millal täitub kolm aastat ja saab 

uuesti taotleda hambaproteeside 
hüvitist?

Kui eakale pole varem hambapro-
teese valmistatud, algab kolmeaas-
tane periood 260 euro kasutamiseks 
kuupäevast, kui hüvitist esimest 
korda tarvitati. Uuesti tekib hüviti-
se taotlemise õigus, kui sellest kuu-
päevast on möödunud kolm aastat 

ning inimene pöördub proteeside 
parandamiseks või uute tellimiseks 
hambaarsti juurde.

Hüvitise summast kasutamata jää-
nud osa järgmisse perioodi edasi ei 
kandu. Kui kindlustatu ei tea täpselt, 
kui kaua eelmiste proteeside valmis-
tamisest möödas on, soovitame seda 
täpsustada proteeside valmistajaga 
või uurida haigekassast enne ham-
baarsti juurde minemist. Seda saab 
kontrollida ka riigiportaalist www.
eesti.ee „Hambaravi- ja proteesi-
teenuste info“ kaudu või saates all-
kirjastatud küsimuse haigekassasse 
postiga, e-postiga või külastades meie 
klienditeenindusi.

(KH)

Jõulukonkurss „Jõuluvalgus 2017“
Sai tehtud üks kord ja ka teine kord, 
ega see kolmas kord ka tulemata jää! 
Juba kolmandat aastat kuulutame välja 
jõuluteemalise konkursi „Jõuluvalgus“, 
et tunnustada toredaid Audru valla 
kodanikke, kes näevad vaeva oma 
kodu ehtimisega jõuluajal, tuues nii 
jõulurõõmu mitte üksnes endale, vaid 
kogu vallarahvale. Jõulukonkurss toi-
mub kahes kategoorias: individuaal- ja 
korterelamud. 

Olge julged! Ehtige oma kodusid, 
sest meie tuleme varsti neid vaatama. 
Kuid selleks, et me teaksime kõiki 
kauneid ja säravaid kodusid, andke 
meile neist teada. Konkursil osalemi-
seks saatke käesoleval talvel tehtud 
foto enda kodust või aiast, mis on val-

gustatud jõulutuledega või muul moel 
kaunilt ehteis. Kandidaate konkursile 
võib esitada iga vallakodanik, seega 
kui teile jääb silma Audru valla peal 
mõni kaunilt ehitud maja või aed, siis 
tehke sellest pilt ja saatke see meile 
koos aadressiga. Kandidaatide kon-
kursile esitamise viimane tähtaeg on 
30. detsember. Konkursil osalemiseks 
saatke fotod, aadress ja kontaktandmed 
e-posti aadressile info@audru.ee.

Jõulukonkursi võitjatele on ga-
ranteeritud au- ja uhkustunne ning 
muidugi ka 100 €-ne kinkekaart uute 
jõulutulede soetamiseks.

Piret Mäestu
Keskkonna- ja heakorraspetsialist

100 patja Audru kirikule
Õppeaasta algul on Audru Männituka 
lasteaias alati suurpuhastus. Esime-
sel koosolekul otsustasid õpetajad, et 
kuna meie laoruum on nii väike ja 
pole ruumi uutele materjalidele, on 
vaja vanad ära kasutada. Piisavalt 
palju oli järgi veel padjatäidet, mida 
oli oma tarbeks juba küllalt kasutatud. 
Mida teha? Meie õpetaja Annel tuli 
aga huvitav idee – teeme Eesti sün-
nipäeva puhul Audru kirikule sada 
patja. Mõeldud, tehtud! Nii tutvusta-
simegi oma mõtet ka lastevanematele. 
Plaan oli järgmine – nii iga pere kui 
ka lasteaiatöötaja teeks vähemalt ühe 
padja. Esimesed neist jõudsid koha-
le juba novembri algul. Padjad olid 
toredad – kes õmbles, heegeldas või 
hoopis kudus. Samuti leidus karvaseid 
ja tepituid patju. Oli patju, mis olid 
kaunistatud pitsi või pärlitega, kire-
vate mustrite või kaunistatud õmb-
lustega. Käe panid külge isegi isad.

Nädal enne advendi saabumist 
hakkas närima kahtlus, et algselt 
mõeldud plaan ei lähegi läbi ning 
patjadest tuleb puudu. Ent me ei lep-
pinud sellega ning lasteaia personal 
oli nõus veel ise patju juurde tegema. 
Kuid nagu kord eestlastega juba on – 
algul ei saa vedama, pärast ei saa pi-
dama – patju toodi juurde veel esmas-

päeva hommikulgi, kui hakkasime 
kogu lasteaiaperega esimese advendi 
puhul kirikusse tuld tooma minema. 
Kogusime kokku veel viimasel hetkel 
kohale jõudnud meisterdused, mida 
nüüd oli kogunenud juba pisut üle saja 
ning seadsime sammud kiriku poole, 

et oma kingitus ametlikult üle anda. 
Lapsed olid elevil, õpetajad rahul 

ja üllatus kirikuõpetaja Tiinale suur. 
Siinkohal täname kõiki kaasa-

lööjaid, nüüd on meil kõigil kirikus 
mugavam istuda. Aitäh!

Silvi Tatra

Planeeringu teade
Audru Vallavalitsuse 10.11.2017 kor-
raldusega nr 366 otsustati Audru Val-
lavolikogu 06.02.2003 otsusega nr 46 
algatatud Kõima külas Perso, Vahtra, 
Sepa ja Kooli maaüksuseid ühenda-
va juurdepääsutee detailplaneeringu 
koostamine lõpetada. Korraldusega on 

võimalik tutvuda Audru Vallavalitsuse 
kantseleis tööaegadel ja Audru valla 
dokumendiregistris www.audru.ee, 
info info@audru.ee.

Merle Mõttus
planeeringute spetsialist

Lisainfot proteeside hüvitise 
kohta saab haigekassa kodulehelt 
www.haigekassa.ee/hambaravi, 

klienditelefonilt 669 6630 
(E-R 8.30-16.30) 
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Ajaratta lood

4H lõpetas aasta Tootsis
NÜ Eesti 4H Pärnumaa piirkond pidas 
aastakoosolekut ja päkapikupäeva 1. 
ja 2. detsembril Tootsis. Lasteaed-põ-
hikooli olid kogunenud teiste hulgas 
klubid Jõõprekad Jõõprest, A-Rühm 
Audrust, külalised Jõgevamaalt Palalt, 
Jõgevalt ning Palamuselt.

Nagu ikka, avati üritus 4H lauluga. 
169 noort ja juhendajaid olid tulnud ter-
vitama kohaliku kooli direktor J. Mets 
ja Tootsi vallavanem R. Kukk. Et üritus 
hästi lahedalt kulgeks, siis olid meile 
appi tulnud toetajad, nende hulgas ka 
Audru vald noorteprojekti rahastamise-
ga. Igal täistunnil oli võimalik õnnelikel 
võita auhindu meie toetajatelt.

Õhtu esimene etteaste oli klubi Kär-
med Tootsikad tantsijatelt, kes esitasid 
jõulutantsu „Veo-veo“ ning oligi aeg 
käes aastakoosolekuks, mil iga klubi 
kandis ette oma tegemistest aasta jook-
sul, sellele järgnes noorteaktiivi kokku-
võte ja piirkonnajuhi Inga aastaaruanne. 
Lavale paluti ka 4H Ifye koordinaator 
Reelika Rüütli, kes julgustas noori su-
vel välismaale Ifyeks minema ja välis-
maalasi enda kodus vastu võtma. Nii 
õpitakse tundma teiste maade kultuuri 
ja keelt. Lõpetuseks koostati uue aasta 
tegevuskava ja anti hinnang lõppeva 
aasta tööle. Üksmeelselt kõlas, et see 
on väga hea.

Nüüd kulus üks väike jalasirutus ära. 
Tootsi tüdrukud pakkusid suhkruvaba-
sid jäätiseid, mida noored olid eelnevalt 
valmistanud. Kõige enam maitses pipar-
koogijäätis, aga huvitavad olid ka kase- 
ja õunamahlajäätised. Järgnes koolitus 
Tradehouselt, meil oli tore kuulata infot 
toodete kohta, vaadata, kuidas juukseid 
sirgendada ja ka kahjutult lokki keera-
ta. Rõõm oli ülisuur, kui sai proovida 
helendavaid testreid ja võita tatoosid.

Et õhtu mõnusalt jätkuks, oli aeg 
keha kinnitada. Noored ja juhendajad 
liikusid rõõmsal sammul lasteaia majja, 
kus meid toitlustas meeskond, keda juh-
tis Audru klubi juhendaja Marek Sild.

Kui tantsitud sai ka Pärnumaa 4H 
tants Grace, oli järg külalisesineja Uku 
Aropi käes. Kuulsale räpparile lauldi 

innukalt kaasa. Koos tehti ühispilt 
ja võeti plaadile autogramme. Pärast 
kontserti ootasid koridoris laudadel 
kringlid, morss ja puuviljad. Kõike seda 
oli võimalik saada projekti „Julged ja 
loovad noored üle Eestimaa“ kaudu, 
mida toetasid ENL, HTM ja ENKL.

Kohe valmistuti ka õhtuprogram-
miks, kus iga klubi esitas playbacki 
etteaste. Saalis elati jälle tormiliselt 
kaasa. Edasi suunduti õue, et tähista-
da selle 4H aasta lõppu ilutulestikuga, 
mis oli väga võimas! Kui see kaunis 
vaatepilt otsa sai, koguneti taas saali, 
et pidada maha üks mõnus tantsuma-
raton. Peale seda jätkus disko. Ja kellel 
veel und polnud, siis neil oli kell üks 
võimalik vaadata saalis öökino, 

Laupäeva hommikul koguneti saa-
li ja alustati mõnusa ringutamisega. 
Pärast hommikusööki jätkusid taas 
loosimised. Piirkonnajuht tutvustas 
noortele 4H tegemisi, ajalugu ja tule-
vikuplaane. Edasi oli võimalus osaleda 
töötubades, mis olid väga toredad. Tehti 
vatiinist hiiri, kaunistati klaaspurke, 
pandi proovile noorte maitsmismeeled, 
tehti aknakaunistusi voolimissavist, 
meisterdati käbidest lauakaunistusi ja 
jäätisepulkadest päkapikumaju.

Seejärel  paluti klubidel moodustada 
5-liikmelised meeskonnad päkapiku 
lauluvõistluseks. Alustati päkapikulau-
lude konkursiga, kus tuli laul kiiresti 
ära tunda ja siis juba koos ühiselt laul-
da. Võitjaks osutus klubi Suarõ Nuõrõd 
Kihnust.

Et klubide toimekast olemisest koo-
limajja ka midagi alles jääks, siis meis-
terdati iga klubi poolt lumisele lauale 
mõnusad pabermajakesed, millesse 
pandi vilkuma led-küünlad.

Meie klubi viimaseks tegemiseks on 
muffinite küpsetamine Jõõpre vanade-
kodu elanikele jõulutervituseks.

Soovime kõigile oma toetajatele ja 
sõpradele imelist jõuluaega ning tegu-
derohket uut aastat!

Kokkuvõtte kahest toimekast päe-
vast tegi klubi Jõõprekad liige Grete 
Grünthal.

Detsember
Vana aasta oma päevad
Juba lõpu poole veab, 
Igaüks, nii noor kui vana,
Aasta lõpuarvet peab.

Kaupmees arvab, mitu pange
Polituri kaubelnud,
Autojuht, kui mitu hinge
On ta surnuks ajanud.
Piimamehel teada vaja,
Palju piimal lisand vett;
Mõtleb lehe toimetaja,
Kas ta kordki rääkind tõtt.

Apteker loeb rohutähta,
Palju müünud piiritust,
Armastaja, mitu korda
Avaldand ta armastust.
Soldat mõtleb, mitu kaela

Sakslastel ta maha löönd.
Linnaisa, mitu naela
Linnapirukat ta söönd.

Meie Mats ta tahaks teada
Oma majapidamist,
Tulud, kulud kõrvu seada,
Korraldada elamist.

Aga pühad ligi juba
Palju toimetusi tal.
„Uuel aastal teen ma seda“
Ütleb Mats, „siis aega mul.“

„Meie Matsi tähtraamat 1917“ aval-
das iga kuu kohta tolleaegse pilalau-
lude kirjutaja Kiwilombi Intsu luu-
letuse. Kirjapilt muutmata.

 

Pajatusi vanast Pärnust
Olaf Esna
Kui Pärnu linnavalitsus ja Pärnu Posti-
mees kuulutasid välja taas Pärnu Aasta 
teo valimise, olin hämmastunud, kui ei 
leidnud valikust vastilmunud raamatut 
„Pajatusi vanast Pärnust“. 

Audru vallas sündinud tuntud bib-
liofiili Olaf Esna sulest on ilmunud 
364-leheküljeline 120 pajatust sisal-
dav raamat Pärnu linna ja lähikonna 
ajaloost, tähtsamatest hoonetest ja 
parkidest, lõbusatest seikadest linna 
arenguloos ning tuntud pärnakatest. 
Tegemist on tõeliselt rariteetse teose-
ga, milles on detailselt käsitletud Pärnu 
linna ajalugu. Raamat on illustreeritud 
haruldaste fotodega autori hindamatust 
erakogust.

Tunnustust väärib tõik, et Olaf Esna 
on Pärnuna käsitlenud natuke juba ka 
linnaga ühinenud valdu. Nii leiab raa-
matust pajatusi ka Audrust ja Audru 
inimestest. Näiteks lood pealkirjade-
ga „Kui Potsepal elasid hirved“, „Kui 
hiidlased käisid Pärnu lahes räime 
nõudmas“, „Kooli- ja kirjamees Mih-
kel Kampmaa“, lisaks Jüri Suurevälja 
mälestusi ja muud.

Selle raamatu lugemine pakub palju 

äratundmisrõõmu ja nostalgilisi mä-
lestusi. Aga mitte ainult. Teosest on 
võimalik ammutada ka uusi teadmisi ja 
fakte. Kas teadsite näiteks, et „10. mail 
1720 on Peeter I teistki korda Pärnus 
käinud ja tookord kulus Sauga mõisas 
tema kostitamiseks 2 ankrut parimat 

õlut, 2 Liivi naela sõelutud püüli ja 2 
rasvast lammast.“ (katkend raamatust). 

Lustlikku lugemist pakkuv raamat 
on kahtlemata väärt kingitus, mida 
jõuluvana kotist oodata.

Sirje Suurevälja
Foto: Priit Kaja

Audru noored etlejad näitasid kõrget taset
Igal sügisel toimub Audru piirkonna 
koolide etluskonkurss „Koidulauliku 
valgel”. Tänavuse kaasautorina Lydia 
Koidula kõrval oli Paul-Eerik Rummo. 
1.-3. klassi õpilased esitasid ühe kaas-
autori ja 4.-6. ja 7.-9. vanuseklasside 
õpilased mõlema autori loomingut. 
Selgi aastal oli osavõtjaid palju, mis 
näitab, et huvi luulelugemise vastu ei 
kao, vaid jätkub. 

Kiitus õpetajatele, kes tahavad 
lastega lisatööd teha ja õpetada neile 
meie ilusa eesti keele väljendusrik-
kust. Tublid olid ka kõik luulelugejad, 
mis	tegi	žürii	töö	päris	keeruliseks.	
Nagu	märkis	žüriiliige	Ene	Täht,	oli	
seekordne tase väga hea, sest paberilt 
mahalugejaid ei olnud ja kuigi väike 
pabin on loomulik, ei läinud kellelgi 
lugemine sassi. 

Audru etluskonkursi „Koidulau-
liku valgel” 2017 tulemused

1.-3. klass

I koht Eva Lepp, õp Sirje Mölder 
(Audru Kool)

II koht Kennert Kulman, õp Kaja 
Nurk (Audru Kool)

III koht Kevin Indrek Titson, õp 
Sirje Mölder (Audru Kool)

Eripreemia 
Madleen Rüütli ja Otto Linke, õp 

Kaire Leetsar (Audru Kool)
4.-6. klass
I koht Florence Loore Ritso, õp 

Helle Kirsi (Jõõpre Kool)
II koht Lisete Linke, õp Pille Raud-

la (Audru Kool) 
III koht Eleri Aas, õp Pille Raudla 

(Audru Kool)
Eripreemiad
Mia Mimi Mikko, õp Helle Kirsi 

(Jõõpre Kool)
Carmen Moorits, õp Epp Reinfeldt 

(Lindi Lasteaed-Algkool)
7.-9. klass
I koht Liisa Usta, õp Pille Raudla 

(Audru Kool)
II koht Karolin Mets, õp Helle Kirsi 

(Jõõpre Kool)

AITÄH	 žüriiliikmed	Ene	Täht,	
Merle Jantson, Pille Ristimets; toetajad 
ja abilised Audru Vallavalitsus, Pille 
Popp, Mati Sutt, Merle Ainsar, Vally 
Lõugas, Ülle Varik, Moonika Orgus-
saar, Rait Pruul.  

Maakondlikul konkursil osales 
suurepäraselt Jõõpre kooli 5. kl õpilane 
Florence Loore Ritso, kes võitis I koha 
nooremas vanusegrupis (5.-9. klass). 
Florence Loore esindas Pärnumaad 12. 
detsembril toimunud XXI üleriigilisel 
etluskonkursil, kus ta võitis nooremas 
vanusegrupis II koha. Peapreemia päl-
vis sel aastal Rakvere Gümnaasiumi 
11. klassi õpilane Alice Siil. 

Konkursi peakorraldaja 
Helle Kirsi

Florence Loore Ritso ja Paul-Eerik 
Rummo

Audru Koidulauliku võidukad etlejad

Raamatututvustus

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

Audru Püha Risti kiriku teated:
23.12. kell 14 Jõulujumalateenistus 
Jõõpre klubi saalis
24.12. kell 18 Jõuluõhtu 
jumalateenistus Audru kirikus, laulab 
Audru Valla Segakoor. Kell 17.30-18.00 
mängib kirikutornis pasunakoor „Õnn 
tuli õuele“
25.12. kell 11 I Jõulupüha 
jumalateenistus armulauaga Audru 
kirikus, laulab koguduse naisansambel 
31.12. kell 16 Vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga Audru kirikus
31.12. kell 23.30 Vana-aastaõhtu vigiilia küünlavalguse ja muusikaga Audru 
kirikus
Õnnistatud ootuseaja jätku! 

Tel. 505 9868
Õnnitleme 
vastsündinuid!
JETTE-LIIS HAAV  21.11.2017

Kristuse Lihassesündimise püha teenistused:
24.12. kell 12.00 Uruste Issanda Taevaminemise kirik
24.12. kell 14.00 Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirik
Issanda ilmumise püha teenistused:
Uruste Issanda Taevaminemise kirik: 07.01.2018 kell 12.00 suur veepühitsus
Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirik: 07.01.2018 kell 14.00 suur 
veepühitsus
Info telefonidel:
53841350 – preester Agaton Paalberg
51968992 – Helju Holm

KIRIKUTEATED

SPORT
Clyde Avamere tuli Riias Euroopa meistriks taipoksis kaalukate-
goorias kuni 63 kg.

Jõõpre Kooli algklasside poisid tulid Viljandis vabariiklikul 
rahvastepalliturniiril teiseks. 

Laske mardid sisse tulla
10. novembrikuu päeval kostus õuest mardisantide laul. 
Tuligi avada ja tuppa tulid tõelised väikesed vimkaven-
nad. Laulsid, tantsisid, puhusid flööti ja minu arust oli ka 
parmupill nendel kaasas. Kõige halvem oli see, et ruum 
oli väike. Suurema ruumi olemasolul oleks ise ka polkat 
tantsida saanud. Sooviti viljaõnne ja karjaõnne ning õnne 
teistes tegevustes. Ja järgmisel nädalavahetusel olid kadrid 
kohal. Ise ma neid ei kohanud, kuid oleks tahtnud küll. 

Tahaksin tänada liikuvaid rahvakommetest lugupida-
vaid noori, neid innustavaid vanemaid ning ka Lindi Alg-
kooli õpetajaid, kes aitasid noori ette valmistada. Noored ei 
käinud „santimas” vaid esinesid ja rõõmustasid vanemaid 
inimesi oma oskustega. Olen kuulnud järelkaja külast, et 
nad on kutsutud õnne tooma oma esinemisega ka järgmisel 
aastal ja informatsioon noorte tegemistest on jõudnud ka 
üle ookeani. Nii on ju hea!! Siin nad on. 

Onu Jaan




