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Olen 2010. aasta sügisest taas teenimas Audru kogudust.
Reservis oldud aasta on olnud mulle järelemõtlemise ajaks,
tervise parandamiseks ja südamekutse kaalumiseks. Olen väga
tänulik kõikidele headele inimestele, kes mulle toetust on
avaldanud! Küllap tänu sellele minuga taas ühendust võetigi.
Ehk suudan omalt poolt teilegi vaimulikku hingetuge ja sõbrakätt
pakkuda.

Audru kirik elab nüüd sügiseses rütmis. Pühapäevaste
jumalateenistuste algusaeg on taas kell 11. Oktoobrikuus alustab
traditsiooniline sügisene leerikursus. Esimene kokkusaamine oli
10. oktoobril. Kes sinna kogunemisele ei jõdnud, võib
registreeruda ka hiljem, nädala või paari jooksul. Selleks tuleb
ikka pühapäeval kirikusse õpetaja jutule tulla või helistada 5562
9595. Leerikool on hea võimalus  õppida tundma kristlikke
tõdesid, saada ristitud ja astuda koguduse täieõiguslikuks
liikmeks. Leeri läbimine annab õiguse lasta laulatada oma abielu,
ristida oma lapsi ning olla ise ristivanemaks. Leeripüha on
planeeritud advendiaega.

Sügisene lehesadu Audru kiriku arboreetumis on samuti
alanud. Lisaks silmailule pakub see iga-aastane lehtedetulv õige
pea ka palju tööd riisujatele. Iga tubli kätepaar on oodatud,
talgute ajast anname jooksvalt teada.

Rõõmsate kohtumisteni kirikus ja selle kaunis ümbruses!

Ikka Teie, Tiina Janno

Väikesed vallakodanikud olid vastuvõtul
02. oktoobril toimus vallamaja saalis pidulik vastuvõtt väikestele
uutele vallakodanikele ja nende vanematele.

Vastuvõtule olid kutsutud: Gerli Kutan ja Aivo Nurmik
tütar Anettiga, Sirli Võrel ja Tarmo Tappo tütar Lisellega,
Jana ja Jaanus Valdmann tütar Ailiga, Gudrun Kunto ja
Marco Tiron poeg Kuldariga, Marju Kallasmaa ja Vallo
Verpson tütar Hannabeliga, Ingrit ja Indrek Eha tütar
Kirkega, Anna-Liisa ja Mattiko Umal poeg Miko Matteniga,
Silja Rohde ja Tõnno Sikk poeg Rasmusega, Liis Aarn ja
Heiki Vaher tütar Casandraga, Katrin ja Mart Alliku tütar
Susannaga, Kadi Raudsepp ja Madis Kuuskmann poeg
Martiniga, Vaike Närep ja Aare Laur tütar Sandraga, Aire
Joonas ja Rain Virkus tütar Miiaga, Heli ja Andrias Maripuu
poeg Romekiga, Erika Põldver ja Urmas Mearu poeg
Viljamiga, Kairi ja Jüri Andresen poeg Jüriga, Karin Saar
ja Sander Vessik poeg Ken-Ericiga, Sirje Husu ja Helari
Väljamäe poeg Herwiniga, Helena Kurm ja Jaanis Otsla
poeg Joonasega, Maimu Närripä poeg Kaupoga.

Pidupäevalisi tervitasid volikogu esimees Siim Suursild,
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalnõunik Peep Tarre ning sotsi-
aalpedagoog  Sirje Järvet.
Muusikaliste vahepaladega esinesid laululapsed Audru Laste-
aiast õpetaja Evi Vaheri  juhendamisel.
Vallavapiga hõbelusika ja 2000.- krooni andsid lapse-
vanematele üle Siim Suursild ja vallasekretär Aino Aitaja.

Kadi Raudsepp ja Madis Kuuskmann poeg Martiniga
vastuvõtul

Kallid Audru valla
elanikud!

Tiina Janno Audru kirikus laulatustalitust läbi viimas

Lemmetsa Külaselts on juba
aastane. Oma esmaseks sünni-
päevaks võiks pidada 25. jaa-
nuari, kui tuli kokku esimene
seltskond tublisid külaela-
nikke, kes tahtsid oma küla pa-
remaks ja atraktiivsemaks
muuta. Ametlikult, registri
järgi on meie sünnipäev 3.
juuni. Selle aastaga on nii
mõndagi tehtud ja juhtunud.

Seltsimaja, mis seisis aas-
taid kasutuseta on ärganud
uuesti elule. Saali tagumised
toad on saanud rõõmsama ilme
ja ka lava kardin sai uuema
vastu välja vahetatud. Nüüd-
seks on seltsimajas peetud
juba kahed naistepäevapeod ja
vägagi meeleolukas vana-
aasta ärasaatmise pidu. Siin
kohal oleks paslik tänada
Helgi Rootsi, kes koos oma
rahvatansijate ja kapelliga
puhusid naistepäeva  peole
kohe elu sisse. Tore oli tõdeda,
et kokku on saanud nii noored
kui ka vanem põlvkond ja
kõigil oli väga lõbus.

Suve suurim pidu on kaht-
lemata jaanipäev. Ka seda

Lemmetsa Külaselts - juba aastane
tähistati üheskoos mängides ja
jalgakeerutades. Õhtujuhi
leidsime me oma külast ja tant-
suks mängis ansambel Kapriis.

Ega siis koguaeg käi üks
pidu ja pillerkaar. Tegime va-
batahtlikega lastele väikese
jalgpalliväljaku, mis leidis ka
koheselt kasutust. Tänaseks on
plaan  seda juba  laiendada, et
oleks võimalus kutsuda külla
naabreid meiega tutvuma ja
rammu katsuma.

Oma kodukoha korras-
tamise eesmärgil korraldasime
1. mail koristustalgud, mille
käigus sai koristatud nii suu-
remad maantee ääred kui ka
külakeskus Sangal. Eriti ilu-
saks ja omapäraseks sai kujun-
datud külakeskuse Sanga bus-
sijaama ootebaviljon. Meie te-
gevustega saab ka tutvuda
pildikeste vahendusel, mis on
üles seatud www.fotki.com/
lemmetsa. Pean ka ette va-
bandama, et pildid on tehtud
käepäraste vahenditega ja
kvaliteedilt võib olla mitte kõi-
ge paremad. Eks kõike annab
veel alati paremini teha, aga

pahatihti jääb asi raha taha
pidama.

Tulles tagasi tulevikuplaa-
nide juurde, on meil heameel
tänada meie sponsorit AQ
Lasertool OÜ, kes kinkis
meie Sanga Seltsimajale muu-
sikakeskuse tantsutrennide tar-
beks. Nimelt alustas 5. oktoob-
ril Sanga Seltsimajas tegevust
linetansu ring. See on mõeldud
kõigile, kellele meeldib kantri
muusika ja selle saatel ennast
liigutada. Ei oma tähtsust ei
vanus, sugu ega eelnev tantsu-
oskus. Oodatud on kõik, kellel
vähegi huvi. Tants kannab
endas rõõmu ja energiat. See
on suurepärane mälutreening,
mis hoiab vaimu ja füüsise
noorena. Ta parandab figuuri
ja annab positiivseid emotsi-
oone. Nii siis kohtumiseni
Sanga Seltsimajas ja ärge
peljake meile külla tulla!

Reet Hollo
MTÜ Lemmetsa Külaseltsi

juhatuse liige

13. november kell 18.00
Audru Kultuurikeskuses

ISADAEPÄEVA  KONTSERT
Esinevad emad ja vanaemad koos lastega

Audru Lasteaia folkloorirühm
Lindi Lasteaia liikumisrühm

Kandleansambel
Tansuks mängib ansambel 5 MINUS

TULE VEEDA TORE ÕHTU KOOS PEREGA!

Audru Vallavolikogu algatas
10. juunil 2010 aastateks 2011
– 2025 valla arengukava koos-
tamise. Arengukava koostami-
sele on kaasatud Tartu Üli-
kooli üliõpilased Garri Raag-
maa juhendamisel. Üliõpi-
lased on suveperioodil tutvu-
nud valla küladega, küsitlenud
erinevaid inimesi. Vallava-
litsus soovib novembri – det-
sembrikuu jooksul kuulata
vallaelanike ettepanekuid
valla tulevikuarengute kohta.
Selleks palume inimesi tulla
oma ettepanekuid tegema
alljärgnevatel päevadel:

neljapäeval  4. nov. kell
18.30  Jõõpre Rahvamajja;

kolmapäeval, 10. nov.
kell 18 Aruvälja Rahvamajja;

kolmapäeval  17. nov. kell
18.00  Sanga Seltsimajja
(pärast arutelu näidatakse
Sanga Seltsimajas filmi Audru
mõisast); kolmapäeval, 24.

Valla arengukava 2011 - 2025
nov.  kell 18.30   Papsaarde
Audru Lastesaia Vikerkaare
majja. Audru aleviku ja Lem-
metsa küla rahvale toimub
arutelu neljapäeval 25.
novembril kell 18 vallamaja
saalis.

Vallavalitsus soovib saada
vallaelanike arvamusi valla
senise üldise arengu kohta
viimastel aastatel, ettepane-
kuid tulevikuarengu kohta
erinevatel aladel ja valla
erinevates piirkondades.

Millised on tänasel päeval
suuremad probleemid vallas
üldiselt, mida peaks vallas
lähiaastatel ära tegema jne.
Räägime sellest, kuidas võiks
vald välja näha kaugemas
tulevikus, näiteks 10 aasta
pärast.

Kohtumised Lindi - Liu,
Kihlepa ja Kõima rahvaga
jäävad detsembrikuu algu-
sesse. Sellest teatame novemb-
rikuu lehes. Info tel 4472785
Peep Tarre.

Audru Lastekaitse Ühingu juhatus palub lastekaitseühingu
liikmeid ja kõiki laste heaolu pärast muret tundvaid valla-
elanikke arutelule Audru kultuurikeskusesse kolmapäeval
3. novembril  kell 17.30.
Arutame, mida saame ühiselt ära teha, et lapsed kasvaksid
tublideks, mida saame üheskoos teha lastega perede
toetamiseks.  Räägime kaasa valla arengukava 2011 – 2025
koostamisele. Info tel 4472785 Peep Tarre.
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Vallavalitsuse istungitelVolikogus
03. september
1. Kirjalik nõusolek väljastati Kiviranna kinnistul puurkaevu
rajamiseks.
2. Ehitusluba väljastati Halupõllu kinnistul Elisa Ahaste
mobiilside liinirajatise ehitamiseks ja Meremäe kinnistul hoone
välisrajatiste ehitamiseks.
3. Korraldatud jäätmeveoga talveperioodil mitteliitunuks loeti
1 taotleja.
4. Otsustati jätta algatamata strateegilise keskkonnamõju
hindamine Audru alevikus Lille tn 9 kinnistul.
5. Valla eelarve reservfondist eraldati muudeks sotsiaal-
toetusteks 8 243.- krooni, Pärnumaa Ettevõtlusinkobaator MTÜ
liikmemaksuks 31 413.- krooni, Sanga seltsimaja mänguväljaku
tegemiseks 4 500.- krooni ja Aruvälja rahvamaja pesemisruumi
remondiks 920.- krooni.
6. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 1 taotlejale summas 600.- krooni.
7. Anti volitus alaealiste panga deebetkaardi ja internetipanga
kasutamiseks.
8. Otsustati jätkata koostööd Soome Vabariigi Kurikka linnaga
(end Jurva).
10. september
1. Ehitusload väljastati Kaare tee 4 ja Liivaku kinnistu 12-krt
elamute rekonstrueerimiseks, Haava kinnistul mineraalväetiste
hoidla rekonstrueerimiseks metallitöökojaks, Lindi kooli
kinnistul külaplatsi kõlakoja ja välikäimla ehitamiseks ning
Jõõpre veehaarde ja Siisikese kinnistu elektri liitumisühenduse
ehitamiseks.
2. Kasutusluba väljastati Soku alajaama rekonstrueerimisele
mastalajaamaks ja Veikko-Tooma tee 4 asuvale ühepereelamule.
3. Valla eelarve reservfondist eraldati 30 000.- krooni artiklile
”Eakad inimesed teiste valdade hooldekodudes”.
4. Nõustuti jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva
tagant 1 taotleja osas.
5. Kinnitati Papsaare küla Erlendi ja Eha ning Malda küla
Hendriku kinnistute muudetud ja pikendatud lähteülesanded.
6. 2010/2011 õppeaastal I klassi õppima asunud 36 lapse
vanemale maksti toetust à 1000.- krooni.
7. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 1 taotlejale summas 1 440.- krooni.
15. september
1. Otsustati jätta algatamata strateegilise keskkonnamõju
hindamine Jõõpre küla Veehaarde kinnistul.
2. Ehitusluba väljastati Jõõpre Vanurite Kodu akende

vahetuseks.
3. Väljaspool Audru valda õppivale 2-le edukale õpilasele maksti
toetust kogusummas 275.- krooni.
4. 2010/2011 õppeaastal I klassi õppima asunud 12 lapse
vanemale maksti toetust à 1000.- krooni.
5. Nõustuti jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva
tagant 1 taotleja osas.
6. Seoses lapse kaheaastaseks saamisega maksti sünnitoetust
4-le emale à 1000.- krooni ja lapse kaheaastaseks saamisega 2-
le emale à 2 000.- krooni.
24. september
1. Võeti vastu Jõõpre küla Veehaarde kinnistu detailplaneering.
2. 2010/2011 õppeaastal I klassi õppima asunud 1 lapse
vanemale maksti toetust 1000.- krooni.
3. Audru valla 18 kultuurühingule ja spordiseltsile maksti
2010.a. tegevustoetust kogusummas 50 000.- krooni.
4. Abivajajale isikule eraldati koht Jõõpre Vanurite Kodus.
5. Väljastati parkimiskaart liikumispuudega isikule.
6. Septembrikuu toimetulekutoetus määrati kogusummas 170
980.- krooni.
7. Seoses pindala muutusega muudeti vallavalitsuse 03.02.2010
korraldust nr 44 Lepikmäe maaüksuse osas.
8. Nõustuti Põhara külas asuva Vainu katastriüksuse jagamisega
Vainu katastriüksuseks (maatulundusmaa 100 %) ja Lätte
katastriüksuseks (elamumaa 100 %).
9. Korraldatud jäätmeveoga talveperioodil mitteliitunuks loeti
4 taotlejat.
10. Tunnistati kehtetuks Audru Vallavalitsuse 17.12.2001
määrus nr 6 “ Audru valla rahvamajades toimuvate ringitundide
osalustasude kogumise ja kasutamise korra kinnitamine”.
11. Nõustuti Veehaarde kinnistule isikliku kasutusõiguse
seadmisega Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks.
12. 2010.a. mai-august sündinud 20 lapse emale maksti
sünnitoetust à 2000.- krooni.
13. Maksti toetust 5 000.- krooni Pärnumaa Kutsehaigete
Ühingule nende poolt Audru vallas elavatele kutsehaigetele (12)
rehabilitatsiooni ürituste korraldamiseks.
29. september
1. Määrati hooldaja abivajajatele, et tulla toime oma igapäeva-
eluga.
2. Kehtestati valla ajalehes Tuleviku Nimel avaldatavate
kuulutuste ja reklaami hinnad.
3. Audru valla edukamaks ettevõtjaks tunnistati Lasertool OÜ.

07. oktoobril
Volikogu istungil ei osalenud volikogu liige Mercedes

Merimaa.
1. Kehtestati Kabriste küla Põlde kinnistu 9,92 ha suuruse

maa-ala detailplaneering.
2. Kehtestati Papsaare küla Põllumehe kinnistu 1,98 ha

suuruse maa-ala detailplaneering.
3. Nõustuti sundvalduse seadmisega Valgeranna külas

asuvale Valgeranna Kämpingu kinnistule Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ kasuks komplektalajaama ehitamiseks.

4. Kooskõlastati Halinga valla üldplaneering.
5. Võeti vastu Audru valla 2010.a. lisaeelarve tulud-kulud

tasakaalus 909 679 krooni.
6. Anti nõusolek valla munitsipaalomandis oleva Audru

Keskkooli katlamaja üürile andmiseks otsustuskorras SW
Energia OÜ‘le tähtajaga 10 aastat.

7. Tunnistati kehtetuks Audru Vallavolikogu 04.10.2007
määrus nr 23 “Soojusenergia müügi piirhinna kehtestamine”.

8. Võeti vastu määrus “Koolieelse eralasteasutuse ja
lapsehoiuteenuse toetamise kord”

ja kinnitati 2010.a. november-detsember lapsevanema poolt
lapsehoiuteenuse osutajale makstava omaosaluse toetuse
suuruseks Audru valla rahaline toetus 2 500.- krooni kuus.

9. Kehtestati Audru Huvialakeskuse õpilaste osalustasud ja
tasumise kord.

10. Muudeti Aruvälja-Lasteaed Algkooli struktuuri
moodustades juurde 1,0 lasteaia õpetaja abi kohta.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 6 lg 2 p 2, § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 8 p 2,
§ 12¹, erakooliseaduse § 22 lg 1¹ ja § 22 lg 4 ja  koolieelse
lasteasutuse seaduse § 10 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesolev kord loob täiendavad võimalused rahvastikuregistri
andmetel Audru vallas  elavatele eelkooliealiste lastega peredele,
et kasutada eralasteasutuste- ja lapsehoiuteenust laste päevahoiul
kolm või enam päeva nädalas.
§ 2. Üldsätted
(1) Taotleja: Toetuse taotlejaks on rahvastikuregistri andmetel
Audru vallas elava eelkooliealise 1,5 – 7 aastase lapse vanem,
kelle elukoht, kaasaarvatud lapse elukoht, on rahvastikuregistri
andmetel Audru vald.
Lasteaiaealise lapsega peret toetatakse juhul, kui taotleja laps
on valla ühes lasteaias järjekorras, kuid kohtade puudumise tõttu
ei ole tal võimalik lasteaias käia.
(2) Teenuse osutaja:
1)   eralasteasutus käesoleva korra mõistes on koolieelse
lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsev ning
koolitusluba omav koolieelne lasteasutus;
2)   lapsehoiuteenuse osutaja on käesoleva korra mõistes
lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja või
eraõiguslik juriidiline isik, kellele on maavanema poolt antud
kehtiv tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks.
(3)  Eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise (edaspidi
toetus) kulud kaetakse Audru valla eelarvest. Toetuse suuruse
otsustab igaks eelarveaastaks Audru Vallavolikogu.
(4) Toetuse arvestusperioodiks on kalendrikuu.
§ 3. Toetuse taotlemine, määramine ja kestvus
(1) Taotleja esitab Audru Vallavalitsusele vormikohase avalduse
milles esitatakse alljärgnevad andmed:
1) taotluse esitaja(te) isikuandmed;
2) lapse isikuandmed, kelle hoidmiseks toetust taotletakse;
3) eralasteasutuse nimi ja aadress, kes lapsehoiuteenust osutab;
4) eralasteasutuse kinnitus teenuse osutamiseks.
(2) Audru Vallavalitsus kontrollib esitatud andmete õigsust.
Toetus määratakse taotlejale avalduse alusel ja makstakse
lapsehoiuteenust osutavale füüsilisest isikust ettevõtjale, kes
omab kutsetunnistust, äri- või mittetulundusühingule või
sihtasutusele, kelle tegevusalasse on kantud koolieelse
lapsehoiuteenuse osutamine või eralasteasutusele (edaspidi
teenuse osutaja), kellel on koolitusluba.
(3) Toetus makstakse teenuse osutajale, kui eralasteasutuses või
lapsehoiuteenusel oleva lapse ja ühe lapsevanema (või vanemaga
võrdsustatud isiku) elukoht on rahvastikuregistri alusel Audru
vald.
(4) Toetuse arvestus algab § 4 kolmepoolse
finantseerimislepingu sõlmimise päevast ja lõpeb lapse
lahkumisel lapsehoiuteenuselt.
(5) Toetust ei maksta juulikuus. Poolte kirjalikul kokkuleppel
võib toetuse mittemaksmise üle kanda ka mõnele teisele kuule.

(6) Lasteaiakoha saamisel  lasteaias, lõpetab Audru Vallavalitsus
toetuse maksmise lapsehoiuteenuse osutajale.
§ 4. Finantseerimisleping
(1)  Audru Vallavalitsus sõlmib taotlejaga ja teenuse osutajaga
kolmepoolse finantseerimiselepingu (edaspidi leping). Enne
lepingu sõlmimist esitab teenuse osutaja vallavalitsusele
järgmised dokumendid:
1)   teenuse osutamist võimaldava kutsetunnistuse (füüsilisest
isikust ettevõtja);
2)   lapsehoiuteenuse osutamist tõendav dokument ehk
tegevusluba (kui taotleja on lapsehoiuteenuse osutaja);
3)   koolitusluba (kui taotleja on eralasteasutus).
4)   maksuameti tõend maksuvõlgnevuste puudumise kohta.
(2)  Lepingus sätestatakse muuhulgas toetuse sihipärane
kasutamine, lapse minimaalne hoiuaeg kalendrikuus ning muud
tingimused.
(3)  Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavaid dokumente.
(4)  Vallavalitsus kontrollib hiljemalt kümne tööpäeva jooksul
taotleja poolt esitatud taotluse ja teenuse osutaja esitatud
andmete õigsust ja vastavust seaduses kehtestatud nõuetele.
(5)  Puuduste esinemisel teavitab vallavalitsus sellest taotlejat
ja teenuse osutajat ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.
Juhul, kui taotleja ja teenuse osutaja ei kõrvalda nimetatud
tähtajaks puudusi, tagastatakse esitatud dokumendid ning
menetlus toetuse määramiseks ning lepingu sõlmimiseks
lõpetatakse.
§ 5. Aruandlus, finantseerimine ja kontroll
(1)  Teenuse osutaja esitab igakuiselt vallavalitsusele arve
lepingus ettenähtud summa ulatuses, millele lisatakse aruanne,
kus näidatakse ära:
1)  lapse nimi;
2)  lastehoius (eralasteasutuses) viibitud päevade arv;
3)  lapsevanema makstud omaosalus.
(2) Vallavalitsus kontrollib arvel esitatud andmete õigsust ja
korraldab toetuse maksmise teenuse osutajale, tasudes vastava
arve hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.
(3)   Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse sihtotstarbelist
kasutamist. Juhul, kui lapsevanema omaosalus on maksmata,
siis on vallavalitsusel õigus toetuse maksmisest keelduda.
(4)   Teenuse osutaja teavitab mitte hiljem kui viie tööpäeva
jooksul kirjalikult või e-kirjaga vallavalitsust eralasteasutuses
või lapsehoiuteenusel olevate laste andmete muutumisest.
(5)   Teenuse osutaja on kohustatud informeerima vallavalitsust
riiklikku järelvalvet teostavate ametiisikute poolt tehtud

ettekirjutustest ja nende täitmisest. Ettekirjutuste täitmata
jätmisel või eiramisel kaotab teenuse osutaja õiguse toetusele
alates ettekirjutuse täitmise tähtajale järgnevast kalendrikuust.
(6)   Käesoleva korra sätete rikkumise korral on vallavalitsusel
õigus peatada toetuse maksmine ja nõuda toetuse tagastamist.
§ 6. Rakendussätted
(1) Toetusega seotud taotlus- ja aruandlusvormid kinnitab Audru
Vallavalitsus.
(2) Määrus jõustub  11. oktoobril 2010.a.
(3) Määrust rakendatakse    01.novembrist  2010.a.

Koolieelse eralasteasutuse
ja lapsehoiuteenuse toeta-
mise kord

Audru Vallavolikogu 07.10.2010 määrus nr. 27

Audru Vallavolikogu 07.10.2010 otsusega nr. 80 kinnitati 2010.
aasta novembri- ja detsembrikuuks lapsehoiuteenuse osutajale
Audru valla rahaline toetus 2500.- krooni kuus.

Ootame lumetõrje tööde hinnapakkumisi!

Audru Vallavalitsus ootab  ettevõtjatelt hinnapakkumisi lume-
tõrje töödeks 2010/2011.a. talvel. Pakkumised tuleb esitada
hiljemalt 30. oktoobriks 2010.a. Audru Vallavalitsuse aadressil
Pärna allee 7, Audru alevik 88301.
Lumelükkamine on jaotatud järgmisteks piirkondadeks:
1. Papsaare, Lemmetsa, Valgeranna
2. Audru alevik (keskus)
3. Rebasefarmi ja Tiigi elamupiirkond, Põldeotsa
4. Tuuraste, Kihlepa
5. Soomra, Eassalu
6. Kõima, Saulepa, Kabriste
7. Lindi, Marksa, Liu
8. Soeva, Ahaste, Aruvälja, Kärbu
9. Põhara, Liiva, Malda
10. Oara, Jõõpre, Ridalepa, Saari.
Pakkumine peab sisaldama:
1) hooldamisele võetava piirkonna nime;
2) kinnitus tööde teostamiseks vajaliku tehnika olemasolu kohta
(lisada tööde teostamiseks planeeritud tehnika loetelu, traktori
ja saha mark);
3) kinnitus valmisoleku kohta teostada töid ööpäevaringselt;
4) tööde hinda (kr/h).

Info tel. 50 49564, Vahur Kobolt
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POLITSEITEATEDEllujäämismatk Lavassaare rabas
Septembrikuu kolmandal
nädalavahetusel kogunes
käputäis uljaid matkalisi
Lavassaare sõjaväekalmistu
väravas, et võtta osa Jõõpre
külaseltsi  korraldatud  raba-
matkast.

Ilm oli täpselt selline, mille
kohta käib vana trafaretne
väljend koerast ja peremehest,
mida ei hakka siinkohal kor-
dama, aga mida kõik kindlasti
teavad. Kolmteist matkalist ja
üks koer suundusid matkajuht
Rainer Ristimetsa juhenda-
misel rabasse. Kiledesse mähi-
tud matkalised said tee peal
palju huvitavat teada sellest,
mida peab enne metsa sise-
nemist kindlasti teadma ja
meelde jätma, et vältida metsa
eksimist. Rainer  soovitas mat-
kalistel tähele panna  loodus-
märke, sihtide asetust, õpetas
ka tuule ja jõgede-kraavide
veevoolu suuna  järgi orientee-
rumist. Ilm mingit paranemise
märki ei ilmutanud ja  jõudes
oma sihtkohta Põldmaa raba-
saarele olid matkalised täiesti
läbi vettinud. Seltskonnaga
kaasas olnud koer Harry talus
oma tõule omase vaprusega
rasket ellujäämiskursust ja
keeldus oma perenaise kõrvalt
sammugi kaugemale astumast.

Matkajuhi näpunäidete järgi
sai lõke süüdatud ja kaasas
olnud käepärasest proviandist
kerge eine valmistatud. Lõu-
nasöögi kõrval tutvustas  Rai-
ner meile tänapäevast matka-
varustust nn magneesiumpulka
ja tulekivi,  millega saab lõket
süüdata ka siis, kui tikud on
läbi vettinud.  Kerge eine läbi,
suundusime sügavamale ra-
basse, et  proovida, kuidas

maitseb rabavesi ja hundinuia
juurikas. Nimetatud toortoit
tekitas vastakaid arvamusi ja
tundus, et eriliseks lemmikuks
ei kujunenud see kellelgi.
Meie matkajuhi arvates Eesti
tingimustes tõenäoliselt  on
väga raske leida sellist metsa,
kuhu nii kauaks võib eksida,
et tekib vajadus söödavaid
juuri otsida. Seda oli ka  jul-
gustav kuulda.

 Kokkuvõtteks leidsime
ühiselt, et meie viietunnine
rabametsas veedetud aeg ku-
junes tänu kogenud ellujää-
miskursuse juhendajale Rainer
Ristimetsale  ja põnevale loo-
dusele äärmiselt nauditavaks.

Uljad matkalised Rainer Ristimetsa juhendamisel rabas müttamas

Anett Pransmann

Pihlaka Looduskeskus – mida me teeme ja mida me
pakume.

Pihlaka Looduskeskus asub
Audru vallas Soomra külas
Pihlaka talu maadel. Alusta-
sime tegevust 2003. aastal ja
nüüdseks oleme kasvanud
arvestatavaks looduskesku-
seks. Meie peamiseks eesmär-
giks on hoida, säilitada ja tut-
vustada erinevaid koduloomi,
sest kahjuks on enamik eesti
kohalikest tõugudest hävimis-
ohus.

Meie talus on aukohal tori
tõugu hobune, maakarjaveised
ja väheldased kihnu lambad.
Liskas neile saab näha ka pal-
jusid teisi taluloomi. Külasta-

jaid tervitavad sead, kitsed,
küülikud, kodulinnud ning
põnevust lisavad minisead,
miniponi ja eesel koos paljude
teiste tegelastega.

Lisaks loomapargile on
meie juures ka muuseumima-
ja, kus väljapandud mitme-
sugust erinevat vanavara –
kangasteljed, vokid, keripuud,
kraasid, linakammid, koore-
lahutajad, võimasinad ja palju-
palju muud. Muuseumis on
kõigil võimalus talutöödele ise
käed külge panna – saab villa
kraasida ja käsikivil jahu jah-
vatada. Väljas on endale koha
leidnud hulk erinevaid hobu-
tööriistasid koos rehepeksu-
masinaga. Siinkohal ongi meil
väike üleskutse: Kui kellelgi
vedeleb kasutult kuskil laka-
peal mõni unustuse hõlma
vajunud ese ja teil pole kahju

seda meile annetada, siis teeks
see suurt rõõmu nii meile kui
ka meie külastajatele.

Mis veel? Looduskeskus
pakub ka erinevaid loodus-
koolitusi. Korraldame kooli-
dele ja lasteaedadele retki, mis
on kooskõlla viidud kehtiva
õppekavaga. Lisaks viime läbi
ka ellujäämiskursusi. Meie
eesmärkide hulka kuulub loo-
duspärase elustiili tutvusta-
mine ja edendamine ning tee-
makohaste koolituste korral-
damine.

Rajamisel on „Legendi-
park“ et meenutada inimestele
meie esivanemate uskumusi ja
tuua noori virtuaalmaailmast
rohkem loodusesse.

2010. aasta sügisest on
võimalik meie loomi tellida ka
erinevatele üritustele, kooli-
desse ning lasteaedadesse, et

tutvustada algtõdesid kodu-
loomadest.

Oleme avatud aastaringselt
kevad-suvisel ajal teisipäevast
pühapäevani kell 11-18 ning
alates septembrist laupäeviti ja
pühapäeviti 11-16. Nendel
aegadel võib meid külastada
ette teatamata. Muul ajal teeb
meile suurt rõõmu iga loodus-
sõbra külastus ette teatamisel.

Kogu meie tegevusega
saab end kursis hoida meie
v i r t u a a l k o d u s
www.pihlaka.fie.ee

Meiega saab ühendust
võtta e-mailiga:

 pihlakatalu@gmail.com
 Telefon :  56 663 618

Meie meeldivaid kohtu-
misi ootama jäädes kogu Pih-
laka Looduskeskuse perenaine
Katrin Pirs.

Tshernobõli AEJ avarii
tagajärgede likvideerimis-
töödes osalenutel on võimalik
kasutada Seli Tervisekeskuse
teenuseid. Järgmiseks aastaks
on tshernobõllastele eraldatud
50 tuusikut.

Järgmiseks aastaks taas-
tusravi saamiseks peab õigus-
tatud isik esitama Seli Tervise-
keskusele kirjaliku avalduse
ning enda kohta vajalikud
andmed. Avaldus võib laekuda
posti, e-posti teel või ise koha-
le tooduna.

Avaldusele tuleb lisada
represseeritud isiku tun-
nistuse koopia. Samuti tuleb
ära märkida, et taotleja on
osalenud Tshernobõli AEJ

avarii tagajärgede likvideeri-
mistöödel.

Seli tervisekeskus: Seli,
Rapla vald 79604 Rapla maa,
tel 489 2576;

 selitervisekeskus@hot.ee
www.selitervisekeskus.ee
Pärnu Haiglas on tervise-

kontroll tshernobõllastele. See
uuring on tasuline ja maksab
751 krooni inimese kohta.
Läbi viib uuringu Pärnu
Haigla töötervishoiuarst dr.
Svea Reim.

Uuringu aeg tuleb kokku
leppida telefonil 447 3595.

Tähelepanu

Jaan Krinal
PTÜ “Gamma” juhatuse

esimees

AUDRU KULTUURIKESKUSES TEGUTSEVAD RINGID
2010
E   Kell 17.00 Naisrühm Audru Naised Helgi Roots
      Kell 18.00 Laste liikumisrühm (alates 5. eluaastast)
     Alge Kiiup
      Kell 18.00 Laste jõutrenn (alates 7. eluaastast)
     Toimub Audru Keskkoolis, Valdi Killing
      Kell 19.00 Bodytreening – (Käed Kõht Tuhar) Alge Kiiup
T   Kell 11.00 Eakate line – tants Elma Killing
      Kell 13.30 Naisrühm Hoiuspuu Memmed Evi Vaher
      Kell 15.30 Naisrühm Meie Valla Eided,
      Toimub Audru Keskkoolis
       http://www.hot.ee/helladvelled/ Anu Tamm
      Kell 17.15 Line – tants Aili Rehe
      Kell 18.15 Tervisevõimlemine Kaire Nõmm
      Kell 19.00 Segarühm Audru Paariti Helgi Roots
K   Kell 19.00 Rasvapõletus – aeroobika Kati Põldots
      Kell 19.15 Seltskonnatants Risto Kukk
N   Kell 18.30 Naisrühm Hoiuspuu Anu Kurm
R   Kell 18.00 Laste jõutrenn (alates 7. eluaastast),
      toimub Audru Keskkoolis, Valdi Killing, info tel. 5650 7474
P   Kell 18.00 Audru Valla SegakoorToimub Audru Keskkoolis
      http://audrusegakoor.edicypages.com
     Annely Kuningas, Tiia Tamm

Laupäeval 20. novembril kell 19.00 - 22.00
Audru Kultuurikeskuses
KOHVIKUÕHTU koos
MAIRE AUNASTEGA

Kavas: Vana-ameerika muusikat koos huvitavate
teemadega elust endast.

Pakume: kohvi, teed ja küpsiseid
Pilet: 50 krooni

Laudade broneerimine Tel. 446 4274 või
krista.k@audru.ee

Audru Vallavalitsus tänab AQ Lasertooli
kontrabassi remondi ja Sanga Seltsimaja

muusikakeskuse toetuse eest.

Lindi Rahvamaja Beebiring alustab oma
kolmandat hooaega!
Ootan kõiki emmesid koos põnnidega 26.10.2010 kell 10.30.
Laulame, mängime ringmänge ja teeme toredaid käelisi
tegevusi.
Kui soovid meiega liituda, siis tule kohale või helista
53 411 092 Tiina.
Toredate kohtumisteni!

Lindi Lasteaed-Algkool kuulutab
välja konkursi Aasta Isa 2010
leidmiseks
Aasta isa’l on:
- vähemalt 1 laps
- hea isa oma lapsele
Ootame kandidaate
5. novembriks 2010
Lindi Lasteaed-Algkooli postkasti
kinnises ümbrikus.

Ümbrikusse lisada väike iseloomustus-põhjendus, miks just
Teie esitatud  isa võiks olla AASTA ISA!

Kanna helkurit!
Pimedad õhtupoolikud on reaalsus ning paras aeg endale helkur
soetada ja selle kandmist harjutada. Ka hämaras aitab see
odavaim elukindlustus end paremini nähtavaks muuta.
Helkuri kasutamine on kohustuslik pimedal ajal ja halva
nähtavuse korral mitte ainult valgustamata maanteel vaid ka
asulates, kus puudub kõnnitee. Samuti soovitame kasutada
helkurit ka valgustatud linnatänavail, sest erinevate tulede ja
reklaamide foonil muudab helkur jalakäija märksa paremini
nähtavaks.
Kandes helkurit peab kindlasti arvestama ka sellega, kuhu ta
kinnitatud peaks olema, et kasutegur oleks kõige suurem.
Rippuvat helkurit tuleb kanda riiete külge kinnitatuna nii, et ta
jääb umbes põlve kõrgusele, keha sõiduteepoolsele küljele.
Kõige turvalisem on aga kasutada kahte helkurit korraga, nii
paremal kui vasakul küljel, sest see tagab teie märkamise.
Võimalusel soovitame kasutada ka helkurpaelu, mida saab
ülerõivastele õmmelda. Seda eriti laste puhul, kuna nad kipuvad
rippuvaid helkureid ära kaotama.
Vastavalt Liikluseeskirja paragrahvile 25 halva nähtavuse korral
või pimeda ajal kõnniteeta ja valgustamata teel liikudes peab
jalakäija kasutama helkurit või süüdatud laternat. Karistatakse
selle seadusesätte rikkumise eest rahatrahviga kuni 10
trahviühikut, see tähendab kuni 600 krooni. Joobes isiku korral
on rahatrahv kuni 100 trahviühikut ehk 6000 krooni.
Helkur on odavaim elukindlustus. Selle soetamisel ei saa
küsimus olla ei rahas ega moekuses. Politsei eesmärk pole
jalakäijate ja jalgratturite kimbutamine, vaid nende turvalisuse
tagamine.
Teadmiseks veel, et noorsoopolitseinik käis Audru valla koolides
läbi viimas 1. klassidega liiklustundi ja näitas Pärnu
noorsoopolitseinike ettevõtmisel valminud filmi „Turvaline
koolitee“. Noorsoopolitsei tuletas meelde, kuidas turvaliselt
kooli ja peale tunde koju tagasi jõuda. Veel kontrolliti helkureid:
lastel olid helkurid olemas ja suur tänu lapsevanematele, kes
oma laste turvalisuse eest hoolitsevad!

Ingrid Meltsas
Audru konstaablijaoskonna

noorsoopolitseinik
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Toimetus Pärna allee 7 Audru 88301
Telefon 447 2785, e-post: siiri.j@audru.ee
Toimetaja Peep Tarre
Küljendaja Siiri Jõerand
Ajaleht on Audru valla kodulehel:www.audru.ee

Trükkis AS Pajo
Hind 2.- krooni

Õnnitleme
vastsündinuid!

TEATED*TEATED
Õnnitleme

20. oktoober kuni
19. november

sünnipäevalapsi !

Jumalateenistused Audru Püha Risti kirikus
pühapäeviti kell 11.
Leerikool algab lõikustänupühal, esimene kogune-
mine peale jumalateenistust kell 13 kirikus.

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis
kuulutab välja konkursi Domus Dorpatensise stipendiumile
Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada ning tunnustada
kodanikualgatust ning kohaliku elu edendamist. Stipendium on
mõeldud isikule, kes läbi oma tegevuse on oluliselt kaasa
aidanud kogukonna üldisele arengule ja/või on silma paistnud
kogukonna jaoks olulise saavutusega. Stipendiumi suurus on
15 000 krooni.
Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eesti Vabariigi alalised
elanikud. Stipendiumile võib esitada nii iseennast kui ka teisi
sobilikke kandidaate. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november
2010. Info: E-mail: dorpatensis@dorpatensis.ee
Tel: 7 331 345, www.dorpatensis.ee

22. oktoobril 2010 kohtuvad oma valijatega Audru
vallamajas tuba 11 Audru Vallavolikogu liikmed  Inda
Orissaar ja Anne Seimar.
Kell 15 ootab valijaid Inda Orissaar, kell 16 Anne Seimar.

Keskerakonna Audru osakonna liikmed!
Kohtume 29. oktoobril kell 18 Audru Kultuurikeskuses.
Olete kõik oodatud!Tessa Laureen Tõlgu

Alustab uus mälumänguturniir
Audru vallas on juba mitmeid aastaid mälumänguturniire peetud.
Vaheldunud on küsijad ja vastajad, võistkondade koosseisud ja
turniiride toimumiskohad. Sel aastal prooviksime taas midagi
uutmoodi teha. Korraldajate ettepanekud uuendusteks oleksid
järgmised. Mälumängule registreerimiseks ei pea olema
moodustatud võistkond, registreeruda võib iga üksikisik, kel
mälumängu vastu huvi.
Igal kohtumisel loositakse koha peal meeskonnad, kes omavahel
võistlema hakkavad. Nii võid igal korral sattuda taas uude
seltskonda, jälgida erinevate mängijate mõttekäike ning tutvuda
vallainimestega.
Kes siis üldkokkuvõttes võidab?
Mängujuht peab arvestust individuaalselt. Kui oled igal korral
osalenud ja sattunud saatuse tahtel tihti võitjate võistkonda,
kogud ju maksimumpunktid ja oledki võitja. Loodame, et taoline
mänguvorm toob meie ridadesse palju uusi  mälumänguhuvilisi,
kes muidu mängida ei tihkaks või oma meeskonda moodustada
ei saanud.
Kohtumised toimuksid endiselt kord kuus. Esimene mäng saaks
toimuma novembri lõpus ja viimane leiaks aset mai alguses.
Eelregistreerimine ja info Krista Kingo, tel. 511 5755
krista.k@audru.ee
Ära unusta lisada kontaktandmeid, et sulle saaks teatada esimese
mängu aja.
Kahjuks peame turniirist loobuma, kui osavõtuhuvilisi napib.

Põnevate kohtumisteni, Sirje  Suurevälja

Valter Paloots Marta Eelmaa

Nadezda Vana Lilli Hall

Erna Eiber Felix-Rudolf  Korn

Maimu-Eliise Jäärats Aino Rattasepp

Juhan Vaima Richard Kasemets

Hilda Muru Naima Korn

Tamara Grishko Amalia Suni

Helle Pärn Asta Treumuth

Elvi Tomson Mart Lainela

Helju Rivimets Reino Teemägi

Elvi  Meier Märt Novek

Ülo Vendelin Ülo Reilandt

Mart Laas Malle Kaasik

Elle Ristimets Inge Orav

Moonika Alliku Valentina Tasuja

Priit Lepik Elmar Soomann

Robert Miglai

Jõõpre Külaselts kutsub:
SÜGISENE PEOÕHTU

Laupäeval, 16. oktoobril kl.21
 Jõõpre Rahvamajas

ENTERTAINMENT SHOW
Meelelahutust pakuvad õhtujuht/mustkunstnik

  MAREK SANDERMAT
ja võrratud tantsutüdrukud trupist DANZART

Muusikat teeb VALDEK
Pääse 50 krooni

NB! Kell 20.30 – 21.00
pool tundi poole hinnaga!

Enne kell 21 saali jõudnud saavad pileti 25 krooniga!
Söök – jook võta ise kaasa.

Muffi pood on Sinu teenistuses kella 22

Septembrikuu viktoriini vastused.
1.  Audru külanõukogu muudeti Audru vallaks 1992.a.
2. Raja (Raia) postijaam asus Soeva külas Audru ja Koonga
valla piiril Raja talu maadel (28 km Pärnust).
3. Audru riigimõisas kasvatati hollandi-friisi tõugu karja.
4. Harilik jugapuu - taxus baccata.
5. Märk on Audru silla toesambal.
Oktoobrikuu viktoriini küsimused.
1.  Milline aasta-arv on Audru kiriku tuulelipul ja mida see
näitab? (2p)
2.  Kes on Audru valla kultuuritegija preemia omanik aastal
2010? (1p)
3.  Kirjuta kolhoosiaja aastad(algus ja lõpp) endise Kalevipoja
kolhoosi territooriumil? (1p)
4.  Mis aastal ja millise sündmuse tagajärjel algas Audrus Rootsi
aeg? (1p)
5.  Mis asub praegu endise Audru mõisa väikeses aidas ehk
viinakeldris? (1p)

Vallateemaline viktoriin

Saame kokku!

6. novembril ootame kõiki kunagisi Kalevipoja kolhoosi
töötajaid Aruvälja rahvamajja Meenutuste päevale ning
sellele järgnevale peoõhtule. Kell 16.00 koguneme,
tutvume näitusel väljapanduga, alates 17.00 meenutame
kolhoosiaegu  aastatest 1949  kuni 1993, vaatame vanu
fotosid. Tantsuks mängib ansambel Seljanka.
Et  peolaual oleks sööki-jooki nagu kolhoosipidudel
tavaks, palume  tasuda 22. oktoobriks  50 krooni, hiljem
tasu 100 krooni.
Raha on võimalik maksta Helgi Põldsamile (56352858)
Audru Vallavalitsuses, Malle Kiis’ile Aruvälja raamatu-
kogus (tel 44 60458), Tamara Tomastile Aruvälja
rahvamajas või MTÜ Aruvälja Suurküla Selts a/a-le
10220107822016 (märksõna kolhoosipidu).
Soovi korral on võimalik Pärnust Aruvälja rahvamajja ja
tagasi saada eribussiga. Et korraldajad teaksid kui palju
inimesi transporti vajab, palun teatage sellest
22.oktoobriks eel-poolnimetatud  telefonidel.
Üritust toetavad EAS ja Audru Vallavalitsus.

Seoses sellega, et 2010. aasta on kuulutatud
kultuuriministeeriumi poolt lugemisaastaks, toimus märtsis
Audru vallas suur muinasjuttude kirjutamise ja esitamise
konkurss „Muinaslood ja loomisrõõm“.
Sügisel toimub parimate muinasjuttude
ILLUSTREERIMISE KONKURSS.

Võistlus toimub I – XII klassi õpilastele kahes voorus
Võidumuinasjutte saab kuulata
http://www.audru.ee/kultuur/pic/muinasjutupaev_audru_2010/
Illustreerimise konkursil osaleb 12 muinasjuttu.
I voor – loositud muinasjutu illustreerimine (tähtaeg 22.10).
Iga Audru valla kool valib koolisiseselt välja kuni kolm illust-
ratsiooni iga muinasjutu kohta.
Võistlusel osalemiseks sobivad kõik joonistused ja maalid,
suuruses A3 või A4. Võidutööd palun tuua Audru Kultuuri-
keskusesse või Jõõpre Põhikooli 2. novembriks.
Audru vallas elavad, aga väljaspool Audru valda õppivad lapsed
saavad samuti osaleda. Neil palume illustratsioonid tuua
2. novembriks Audru Kultuurikeskusesse või Jõõpre Põhikooli.
II voor – võidutööde esitamine ja näitus Audru Kultuurikeskuses
26. novembril kl 12.00. II vooru hindab 5-liikmeline þürii. Þürii
esimees on kunstnik Heiki Leis.
Hindamine: Igale muinasjutule parim illustratsioon.
Eraldi auhinnatakse nii tehnikaid kui loovust.
Antakse välja ka publiku preemia.
Enne autasustamist tutvustab oma loomingut ja viib läbi õpituba
kunstnik Heiki Leis, www.heikkileis.ee
Toredate loominguliste elamusteni!

Info tel 5115755 Krista Kingo krista.k@audru.ee
       tel 5186835 Ülle Vares yllevar@hot.ee

Tähelepanuks vallakodanikele!
Tihti on küsitud, miks ei ole vallamaja juures postkasti, et
saaks ka enne tööpäeva algust või pärast tööpäeva lõppu
kirjad, avaldused, ettepanekud jms  vallavalitsusele ja
volikogule edastada. Nüüdsest on Audru vallamaja välisukse
juures seinal postkast, mida tühjendatakse igal hommikul.

Ajalehe poole on pöördutud küsimusega, kuidas ja kelle
sünnipäevi lehes avaldatakse.
Ajalehe toimetusel on välja kujunenud tava, et valla ajalehes
avaldatakse nende Rahvastikuregistri andmetel Audru vallas
elavate inimeste sünnipäevad, kes saavad jooksval kuul 60-
aastaseks, 65-aastaseks, 70-aastaseks, 75-aastaseks, 80-
aastaseks. Pärast 80. sünnipäeva õnnitletakse sünnipäevalast igal
sünnipäeval.

Audru Kultuurikeskuses reedel 29. oktoobril kell 19.00
TERAAPILINE TANTS.
Juhendavad Ragna Aavamägi ja Alge Kiiup.
Rohkem informatsiooni tel. 5858 7704. Soovitav kaasa võtta
võimlemismatt. Ootame rohket osavõttu!

Audru Vallavalitsus teatab:
- kehtestati Audru Vallavolikogu 7.10.2010 otsusega nr 75
Kabriste külas Põlde kinnistu detailplaneering, katastriüksuse
tunnus on 15905:004:0515. Planeeringuga jagatakse 9,92 ha
suurune kinnistu kuueks elamumaa, üheks elamumaa (95%) ja
veetootmise ehitise maa (5%), üheks elamumaa (95%) ja
reoveepuhastuse ehitise maa (5%), üheks transpordimaa ja üheks
kaitsealuse maa sihtotstarbega krundiks. Planeeringuga on
määratud hoonestamata kruntidele ühepereelamute ja 1
kõrvalhoone ehitusõigused, lahendatud on tehnovõrkudega
varustamine ning liikluskorraldus.
- kehtestati Audru Vallavolikogu 7.10.2010 otsusega nr 76
Papsaare külas Põllumehe kinnistu detailplaneering,
katastriüksuse tunnus on 15904:003:0012. Planeeringuga
jagatakse 1,98 ha suurune kinnistu kuueks elamumaa ja kaheks
transpordimaa krundiks. Planeeringuga on määratud
hoonestamata kruntidele ühepereelamute ja kõrvalhoonete
ehitusõigused, lahendatud on tehnovõrkudega varustamine ning
liikluskorraldus.
Detailplaneeringute materjalidega on võimalus tutvuda Audru
valla kodulehel www.audru.ee, küsimusi on võimalus esitada
info@audru.ee.

7. novembril 2010 toimub Pärnu teatris Endla Pärnumaa
puuetega inimeste teatrifestival-mess.
Päev algab kell 10 ja lõpeb kell 17. Toimuvad erinevad
kontserdid esinemised,  abivahendite firmade esitlus ja
käsitöönäitus. Tasuta pileteid saab vallamajast või piirkon-
na sotsiaaltöötajate käest. Transporti soovijatel teatada
vallamajja tel 447 2785.

Selleks, et ajaleht kuu keskel ilmuks, ootame kaastöid jooksval
kuul hiljemalt 10. kuupäevaks. Hiljem laekunud kirjutised
jõuavad vaba ruumi olemasolul lehte järgmisel kuul.
Ajalehe toimetus


