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Audru vallal on juba 15 aastat
heaks traditsiooniks vabariigi
aastapäeva eel omistada valla
kõrgeim tunnustus valla va-
pimärk vallaelu edendamisel
eriliselt silma paistnud isi-
kutele. Senised vapimärgi
kavalerid on silma paistnud
valla ajaloo talletamisel
hariduse, kultuuri ja spordi
alal. Selle aasta vapimärk
omistatakse aga inimesele, kes
on kandnud ettevõtluspisikut
enda hinges terve senise elu ja
tema südames on olnud tähtsal
kohal meri ja laevad.

Tänane päevakangelane on
Audru valla elanik, kes on sün-
dinud 1951.a Võsul ranna-
kaluri perekonnas. Tema isa
oli traallaeva mehaanik, ema
aga õpetaja. Ta on õppinud
Rakvere I Keskkoolis ja
Tallinna Polütehnilises Insti-
tuudis. Ta on omandanud laeva
jõuseadmete inseneri eriala ja
töötanud kalurina Käsmu kalu-
ribrigaadis.

1978. aastal tuli ta elama
Pärnusse, kus töötas kalurikol-
hoosis „Pärnu Kalur“ laeva-
remondi tsehhis, hiljem Aud-
rurannas osakonna juhatajana.
1989. aastast alates asus tööle
„Pärnu Kaluri“ Liu töökoja ju-
hatajana.

Põllumajandusreformi
käigus asus ta tegelema ette-
võtlusega, millest kasvas välja
OÜ Liu Paat, mida võib pida-

da perefirmaks, sest seal töö-
tavad ka tema mõlemad pojad
ja abikaasa.

Ettevõte tegeleb paatide
ehitamise ja remondiga, seda
nii kohalikele, kui ka Peipsi ja
Võrtsjärve kaluritele ning mu-
jalegi. Peipsi kaluritele on
valmistatud 16 suurt ja 4 väi-
kest kaatrit. Tellimustöid on
tehtud kaugemalegi: Kanaari
saartele on valmistatud 260 m2

suurune paat-maja, mida käidi
ka kohapeal paigaldamas.

Tema tegevuse väärtuseks
võib pidada mitmeid tegevusi:
ta varustab kalureid vajalike
paatidega, ta on säilitanud tra-
ditsioonilisele rannakülale
iseloomuliku tootmise, ta an-
nab pidevalt tööd vähemalt 10
inimesele, teda tuntakse kodu-
vallas kui äärmiselt abivalmis
ja sõbralikku inimest,  kes on
alati valmis abivajajaid aita-
ma, ta võtab osa oma koduse
rannaküla tegemistest, olgu
siis tegu kiigeplatsi rajamisega
või annetustega Lindi Rahva-
majale ja kohalikule lasteaed-
algkoolile, ta on rajanud omale
kauni kodu Audru valda Mark-
sa külla, ta on tubli perekon-
napea ja hea isa oma poega-
dele.

Otsida ja võidelda, leida ja
mitte alla anda! Audru Valla
aumärk nr 28 on omistatud hr
Ivo Tart`ile (fotol üleval).
Foto Peep Tarre

Valla vapimärgiomanik
on Ivo Tart

Väikesed vallakodanikud olid vastuvõtul
27. veebruaril toimus valla-
maja saalis pidulik vastuvõtt
väikestele vallakodanikele ja
nende vanematele.
Vastuvõtule olid kutsutud:
Kadri ja Innar Lanno tütar
Laura Maiga, Jevgenia ja
Rene Harjaks poeg Hans
Egritiga, Sirel Peet ja Reijo
Pillmaa poeg Rometiga,
Anastasia ja Margus Raud
tütar Melanyga, Katrin Pee-
tersoo ja Vladimir Kaelep
tütar Heijamariga, Gerli
Kodar poeg Kristoferiga, Tii-
na Shukajeva ja Märt Jää-
rats poeg Karro Robertiga,
Kristi Kuusmik ja Hannes
Orav poeg Henriga, Triin
Toode ja Roman Jõerand
poeg Romega, Merike Kop-
pel ja Marko Kandelin poeg

Ukuga, Marika Vaher poeg
Kenderiga, Ülle Raagmaa ja
Venna Tasane tütar Leelaga,
Eve Naudi ja Tarmo Toom-
palu tütar Lisetega, Kätlin
Kivila ja Reimo Fetshin poeg
Arminiga, Triina Mäe ja
Martin Koort tütar Jenni-
feriga.
Pidupäevalisi tervitasid val-
lavanem Margus Joonas,
haridus-, kultuuri- ja sotsiaal-
nõunik Peep Tarre ning sotsi-
aalpedagoog  Sirje Järvet.
Muusikaliste vahepaladega
esinesid Lindi Lasteaed-Alg-
kooli õpilased Anne Paiste
juhendamisel. Vallavapiga
hõbelusika ja 2000.- krooni
andsid lapsevanematele üle
Margus Joonas ja vallasek-
retär Aino Aitaja.

Talv ei raatsi oma ilust ega
võlust kaugeltki veel loobuda,
külmakraadid püsivad ja mõni
helbeke veel liugleb alla. Pea-
me meiegi sellest täit rõõmu
tundma, sest kes teab, mitme
aasta pärast ta end nii kaunina
ilmutab. Lastel tritsud üle õla,
nägu naerul ja vudinal liuväl-
jale, mis tänu päästeametile
tänavu esmakordselt avati
Audru kirikuesisel parkimis-
platsil. Aia tänava tublid isad
tegid kokkuveetud lumest oma
lastele kena kelgumäe.

Talv viib minu mõtted
möödanikku, aastasse 1961
(fotol). Ka siis oli käredat kül-
ma ja rohkesti lund. Audru
sovhoosi kontori taha võrkpal-
liväljakule ja sellega piirneva-
le territooriumile oli rajatud
liuväli. Initsiaatoriks oli Val-
dar Peterson- sovhoosi ma-
jandusjuhataja, kes oli ühtlasi
ka kehakultuurikollektiivi esi-
mees. Vesi saadi voolikuga
kõrvalolevast pumbajaamast.
Kontori rõdu küljes olevast
valjuhääldajast tuli muusikat,
õhtuti oli liuväli  valgustatud
värviliste tuledega. Kõik selle
meelelahutuse pakkus elektrik
Helmut Siitam oma brigaa-
diga. Sovhoosi ametiühing oli
ostnud 30 paari uiske koos
saabastega, mida laenutati
kontori partorgi kabinetist.
Igal õhtul suure sulani oli
liuväli siginat-saginat täis.
Kellele uiske ei jätkunud või
kes tuli nautima seltskonda,
olid rohkearvuliseks publi-
kuks. Kõigil oli piisavalt aega,
kuna telerite ja arvutite aeg oli
veel mägede taga.

Talisport oli rahvaspordina
moes. Ametiühingul olid ka
suusad koos saabastega välja

Talvemõtisklus
laenutada neile, kellel endal
polnud. Valgeranna mäed olid
nagu oma Otepää, talv  kulmi-
neerus suure vastlapäeva tä-
histamisega.

See oli aeg, millal majandi
tall oli veel tööhobuseid täis.
Tallimees Juhan Eljas oli
väga vastutulelik, tegi lastele
tihti  saanisõitu. Mäletan üht
pikemat ja eksootilisemat öist
sõitu seltskonnaga Valgeran-
nast üle lahe Rannahoonesse
tantsuõhtule. Selleks lubas
tallimees rakendada kolm
hobust regede ette. Kutsari-
teks olid  Endel Ertel, Jaan
Nõmm ja Ahto Kesper. Uhke
sõit kuuvalgel üle libeda jää,
hobused pargiti Rannahoone
seene alla, torpad kaerakotiga
pähe - oli neilgi lõbus õhtu.
Uudistajaid küllaga! Hulljulge
ettevõtmine lõppes õnnelikult.

Talv on naudingut ja ülla-
tusi pakkuv aastaaeg!

Dora-Alviine Kesper

Eestimaal on ilus loodus.
See on imeline kooslus.
Siin on inimesi palju,
nad on tugevad, kui kaljud.

Kadri ja Innar Lanno lastega vastuvõtul:  Laura-Mai,
Liisa Mathilde ja Lars Mattias.
Foto Peep Tarre

Talvel kõrged lumehanged,
need on lausa säravvalged.
Suvel kuumad rannaliivad,
kõik me teed sinna viivad.

Helena Jaaniste, Audru Keskkooli IIIa klass

Eesti ilu

Audru Lastekaitse Ühing korraldab laupäeval
17. aprillil Audru Kultuurikeskuses

P E R E P Ä E V A
Ootame eelkooliealisi ja algklasside lapsi koos

vanematega nuputama, meisterdama, mängima ja
tantsima. Lastevanematele vestlused lapse murest.

Fotol esireas vasakult:Jaan Pukki, Veli Are, Endel Ertel, Dora Kesper, Helle Nõmm, Jüri
Nõmm.Tagareas vasakult:Tiina Jaanikesing, Tiiu Are, Valdar Peterson, Eda  Eglon,
Vambola Vija, Ants Saks, Liisi Lõhmus, Boris Bernhard, Jaan Lõhmus.
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Vallavalitsuse istungitelVolikogus
03. veebruar
1. Kinnitati valla eelarvest finantseeritavate kultuuri- ja
spordiürituste projektid kogusummas 40 305.- krooni.
2. Väljastati parkimiskaart liikumispuudega isikule.
3. Kasutusluba väljastati Kõima ja Saulepa külas Piilemaa AJ,
Mini AJ ja Tuuliku AJ elektrivarustusele ning Audru alevikus
Ringi 1 a asuva tervisekeskuse kasutamise otstarbe muutmisele.
4. Määrati hooldaja puudega isikule oma igapäevaeluga
toimetulekuks.
5. Nõustuti järgmiste maade jätmisega riigi omandisse:Jõõpre
külas asuv Lepikmäe maaüksus, maatulundusmaa 100 %;
Audru alevikus Põllu tn 11 ja Põllu tn 13 maaüksused, sihtots-
tarve elamumaa 100 %; Eassalu külas asuv Karumetsa
maaüksus, maatulundusmaa 100 %.
6. Nõustuti Ridalepa külas asuva Männiku katastriüksuse jaga-
misega Männiku ja Jõeääre katastriüksusteks, maatulundusmaa.
7. Nõustuti jäätmekonteineri tühjendamisega 56 päeva järel ühe
taotleja osas.
8. Mitteliitunuks korraldatud jäätmeveoga ajavahemikul 1.11-
30.04 loeti üks taotleja.
9. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 2  taotlejale kogusummas 2 548.- krooni.
10. Seoses lapse üheaastaseks saamisega maksti sünnitoetust
5-le emale à 2000.- krooni ja kaheaastaseks saamisega 6-le
emale à 1000.- krooni.
11. veebruar
1. Ehitusload väljastati: Kihlepa külas Taara AJ elektrivarustuse
ehitamiseks, Kärbu külas Lindamäe kinnistul  mastalajaama ja
maakaabelliini ehitamiseks ja Põldeotsa külas Põnga kinnistul
mastalajaama ja maakaabelliini ehitamiseks.
2. Projekteerimise lähtetingimused väljastati: Viki kinnistu
elamu-lauda rekonstrueerimiseks Tiibeti meditsiini keskuse
peahooneks, Kihlepa külas mastalajaama, maakaabelliini ning
jaotus- ja liitumiskappide ehitamiseks, Jõõpre kooli maaüksusel
Jõõpre küla puitkattega korvpalliväljaku rajamiseks, Audru ale-
vikus Kuuse tänavale Audru aleviku puitkattega korvpalliväljaku

rajamiseks  ja Audru alevikus Audru silla rekonstrueerimiseks.
3. Nõustuti katastriüksuste sihtotstarbe muutmisega: Marksa
küla Ermi ja Mihklijala katastriüksused, elamumaa 100 %;
Soomra külas Kullamaa katastriüksus, mäetööstusmaa 100 %
ja Soomramaa katastriüksus,  95 % mäetööstusmaa ja 5 %
maatulundusmaa.
4. Tehti muudatus vallavalitsuse 17.09.2009 korralduses nr 356
seoses eksliku katastriüksuse tunnusega.
5. Nõustuti jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva
järel 2 taotleja osas.
6. Mitteliitunuks korraldatud jäätmeveoga ajavahemikul 1.11-
30.04 loeti kaks taotlejat.
7. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 1  taotlejale summas 730.- krooni.
18. veebruar
1. Ehitusload väljastati Papsaare külas maakaabelliinide,
tänavavalgustite, sadevee-, drenaaþvee- ja surveveetrasside,
vesivarustuse ja kanalisatsiooni ehitamiseks.
2. Nõustuti maa riigi omandisse jätmisega Liiva küla Nukametsa,
Saari küla Soometsa, Ahaste küla Rindalimetsa, Ellametsa ja
Salumetsa, Malda küla Ratistemetsa, Lemmetsa küla Lainemetsa
ja Kõllimetsa, Lindi küla Rehemetsa ja Aruvälja külas
Karjametsa maaüksuste osas.
3. Nõustuti jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva
järel 1 taotleja osas.
25. veebruar
1. Veebruarikuu toimetulekutoetus määrati 177 taotlejale
summas 261 395.- krooni.
2. 2009. aasta september-detsember sündinud 14 lapse emale
maksti sünnitoetust à 2000.- krooni.
3. Kasutusluba väljastati Liu küla AS Kajax Fishexport
elektrivarustusele.
4. Ehitusluba väljastati Liini tee 7 elamu ehitamiseks.
5. Anti nõusolek alaealisele kuuluva vara võõrandamiseks.
6. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 1  taotlejale summas 500.- krooni.

Isetegevuslaste ja
sportlaste tänuõhtu

Valla isetegevuslaste ja sportlaste tänuõhtu toimus 30. jaanuaril
ja seda üritust võib nimetada traditsiooniliseks aasta kokku-
võtteks. Sel päeval vaadati tagasi aastale 2009. Hea sõna, lillede
ja meenega tunnustati isetegevusringide juhendajaid ja kuulutati
välja Audru valla parimad sportlased.
Parim noormees Rauno Liivrand (võrkpall), parim neiu Koidu
Killing  (sõudmine; sangpomm), parim mees Tauri Hunt 
(pikamaa jooks), parim naine Kati Kuura (pikamaa jooks),
parim naisveteran Riina Tshaikovski (kuul, ketas, oda), parim
võistkond võrkpalli meeskond.
Tänuõhtulisi tervitas kõnega vallavanem Margus Joonas.
Suursuguse õhkkonna lõid Kersti Adamsoni balletistuudio tant-
sijad ja hoogu lisas Reet Nurmingu juhendatud akordionistide
ansambel. Õhtu üllataja oli Jõõpre Põhikooli 9. klassi bänd
“Jõepress” koosseisus: Otto-Georg Kirsi, Kristjan Põldmaa,
Merilin Sillastu, Teele Jõerand, Reimo Tshepkin.
Tantsupõrandal lustida sai ansambli Ristikhein muusika taktis.
Kogu sündmust toetas Audru Vallavalitsus ja Eesti Kultuur-
kapital.
Suured tänud kõigile osavõtjatele!
 Õie Killing

Vallaspordi projektijuht

Kellel on soovi tuleval suvel lähemalt tutvuda Liivi lahe äärsete
avalike randade ning nende omavalitustega  võivad rõõmustada
värskelt Audrusse jõudnud trükise üle.  Tegemist on Eesti-Läti
ühisprojekti „Sinilipu poole Baltimere randadel“  raames
koostatud ja välja antud  voldikuga.
Audru on projektiga seotud alates 2009. aasta jaanuarist ning
kõne all olev  trükis on valminud osana sellest, andes oma panuse
Valgeranna tuntumaks muutmiseks. Turisti teejuhina tutvustab
voldik lisaks Audru valla  huvipakkuvatele kohtadele kokku  6
erineva liivi lahe äärse omavalitsuse võimalusi nii Lätis kui
Eestis. Samuti leiab huviline voldikust toitlustus- ning maju-
tuskohtade infot.
Trükis anti  välja  eesti, vene, läti  ja inglise keeles ning  hõlmab
6 liivi laheäärset valda ja neis asuvaid avalikke randu, kes kõik
püüdlevad sinilipu poole  -  Jurmala, Carnikava, Saulkrasti, Sa-
lacgriva, Häädemeeste Kabli rand  ja Audru Valgerand. Voldikut
levitatakste turismiinfopunktides, messidel  ning Audru valla
tutvustamiseks asjahuvilistele inimestele, majutus- ja söögikoh-
tadele.
Eelmine aasta tõi Valgerannale kaasa suured muutused –
valmisid  ehitised ja rand sai kena ning kaasaegse ilme.  Ka
käesoleval  aastal toimuvad Valgerannas taas talgud, mis
eelmisel aastal inimeste poolt väga soojalt vastu võeti ja aktiivset
osalemist leidis. Maikuu alguses ootab Valgeranna projekti-
meeskond taas kõiki vallakodanikke talgutele ilusat päeva
veetma. Täpsemat  infot leiab aprillikuu vallalehes.
Enne supelhooaja avamist toimuvad „Sinilipu poole Balti mere
randadel“ projekti raames taas veeohutusalased seminarid valla
koolides ja ka lasteaedades. Koolidel on võimalik tasuta koolitus
sättida enda jaoks sobivale ajale.
Koolituste ja voldikute kohta saab lisainfot telefonil 5621 1253
või e-mailil: valgerand@gmail.com

Maris Moorits
Projekti koordinaator

Liivi lahe äärde
puhkama!

11. märtsil
Volikogu istungilt puudus vallavolikogu liige Jüri Vlassov.
Täiendavalt võeti päevakorda:  detailplaneeringu algatamine
Liu külas Liu Sadama maaüksusel; päevakorda ei võetud
volikogu liikmete Anne Seimari ja Inda Orissaare  09.03.2010
avalduse ja 10.03.2010 kirjas esitatud küsimuste arutelu, kuna
nimetatud kirjad laekusid vallakantseleisse 11.03.2010; otsustati
jätta välja päevakorrapunkt 24 “Arupärimised volikogule ja
volikogu esimehele”, kuna volikogu liikmed on tutvunud
arupärimistega  ja volikogu esimehe poolt koostatud vastustega.
1. Võeti vastu Valgeranna küla Valgeranna noortelaagi maa-ala
detailplaneering, millega on määratud 1,10 ha suurusel maa-
alal hoonestusala kämpinguhoonete, laagrihoone ja trasside
ehitamiseks.
2. Võeti vastu Saulepa küla Meremäe kinnistu 0,8 ha suuruse
maa-ala detailplaneering.
Planeeringuga määratakse ühepereelamu ja majutushoone
ehitusõigused.
3. Ain Mango avalduse alusel tunnistati kehtetuks Audru
Vallavolikogu 13.06.2002 otsus nr 238 “Detailplaneeringu
algatamine Lindi küla Tiiva ja mehhaanikatöökoja maaüksuse
ning nendega piirneval maa-alal”, kuna detailplaneeringu
algatamise eesmärki ei soovita realiseerida.
4. OÜ Varmont avalduse alusel tunnistati kehtetuks Audru
Vallavolikogu 18.01.2007 otsus nr 14 “Detailplaneeringu
algatamine Papsaare külas Tamme ja Kaldatamme kinnistutel,
kuna detailplaneeringu algatamise eesmärki ei soovita
realiseerida.
5. OÜ STP Kinnisvaragrupp avalduse alusel tunnistati kehtetuks
Audru Vallavolikogu 08.11.2007 otsus nr 154”
Detailplaneeringu algatamine Papsaare külas Tillardi ja
Haavatilga kinnistutel”, kuna detailplaneeringu algatamise
eesmärki ei soovita realiseerida.
6. Mario Hansalu avalduse alusel tunnistati kehtetuks Audru
Vallavolikogu 18.01.2007 otsus nr 7 “ Detailplaneeringu algata-
mine Papsaare külas Viive kinnistul”, kuna detailplaneeringu
agatamise eesmärki ei soovita realiseerida.
7. OÜ Varmont avalduse alusel nõustuti detailplaneeringu
algatamisega Papsaare külas asuva Tõru kinnistu 1,0 ha suurusel
maa-alal, et määrata  ehitusõigus ühepereelamute
ehitamiseks.
8. OÜ Pretty Grupp avalduse alusel algatati detailplaneering
Papsaare küla Kaldatamme kinnistu  2,69 ha suurusel maa-alal,
et määrata ehitusõigus ärihoonete (majutushoonete) ehitamiseks.
9. Mario Hansalu avalduse alusel algatati Papsaare küla Viive
kinnistu 2,38 ha suurusel maa-alal detailplaneering, et määrata
ehitusõigus ühepereelamute, majutushooonete, kultuuri- ja
kogunemisasutuse, kaubandus-, toitlustus ja teenindushoonete
ning puhke- ja spordirajatiste ehitamiseks.
10. MTÜ Liu Sadamaarendus avalduse alusel algatati Liu küla
Liu sadama 2,95 ha suuruse maa-ala detailplaneering. Detailpl-
aneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine sadama
hoonetele ja rajatistele.
11. Otsustati seada enampakkumiseta hoonestusõigus Audru
vallale kuuluva 2/200 mõttelisele osale Liu sadama kinnistule
MTÜ Rannakalad, MTÜ Liu Sadamaarendus ja MTÜ Kalatex
kasuks.
12. Toimus valla ehitusmääruse, valla põhimääruse ja
vallavolikogu töökorra  2. lugemine.
13. Nõustuti Aruvälja külas Varsakabja, Lemmetsa külas
Saaremaa, Kihlepa külas Muhu, Kärbu külas Lindamäe II ja
Sarapiku ja Soomra külas asuva Kitsemäe katastriüksuste
võõrandamisega OÜ‘le Tambira kuna puudub avalik huvi
kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse alusel.
14. Otsustati mitte võtta arvesse volikogu liikme Anne Seimari
ettepanekut 2010. aasta  vallaeelarve eelnõu muutmiseks.
15. Otsustati mitte võtta arvesse volikogu liikme Inda Orissaare
ettepanekut 2010. aasta vallaeelarve eelnõu muutmiseks.
16. Võeti vastu Audru valla 2010. aasta eelarve tulud-kulud
tasakaalus 78 987 744.- krooni.
17. Saulepa külas Saulepa lautri kinnistul asuva sadama nimeks
määrati Juheta väikesadam.
18. Audru valla arengukava alapunkt 2.1 “Kultuur ja sport”
täiendati lausega: “Audru alevikus ja külakeskustes luuakse
elanikele sportimisvõimalused avalike spordirajatiste rajami-
sega.” Investeeringute kava valdkonda “Kultuur, sport ja
vabaaeg” lisati punkt 10 sõnastuses: “Audru aleviku end.
Karusloomakasvanduse piirkonnas võrk, korv- ja/või jalgpalli-
väljaku ehitamine, aasta 2010, finantseerimisallikas vallaeelarve
ja Euroopa Liidu fondid”. Investeeringute kava punkti 5
finantseerimisallikas  lisati “Euroopa Liidu fondid”.
19. Muudeti Audru Vallavolikogu 06.04.2006 määrust nr 19
“Audru Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste
koosseisude struktuur”.
20. Võeti vastu määrus “ Tugiisiku teenuse osutamise kord
lastega peredele”.
 

Töötukassas registreeritud töötutel on veel või-
malik osta soodushinnaga või saada tasuta
Port Arthur 2 apteegist retseptiravimeid.
Eelnevalt tuleb Töötukassa Pärnumaa
osakonnast (Hommiku 1) võtta tõend.
Info Port Arthur 2 apteegist tel 44 78615.

Audru Vallavalitsus võtab konkursi korras tööle
Jõõpre Vanurite Kodusse hooldajad.
Sooviavaldus, CV ja haridust ning täiendkoolitust
tõendavate dokumentide koopiad
palume saata 5.aprilliks 2010 Audru Vallavalitsusse,
aadressil Pärna allee 7, 88301
AUDRU. Info tel 4472785 Peep Tarre.

Audru Muuseumi kaminasaalis toimus
18. märtsil muusikalis-luuleline koosviibimine

"Tere, kevad".
Tulge külastama portselanmaali näitust,

mis jääb avatuks aprilli lõpuni!
Audru Raamatukogus saab vaadata

käsitöönukkude näitust!
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POLITSEITEATEDMuinasjutuline üritus
“Muinaslood ja loomisrõõm” Audrus

5. märtsil toimus Audru vallas
laste muinasjuttude kirju-
tamise ja esitamise konkurss,
millest said osa võtta kõik
Audrus elavad koolilapsed.
Idee autor oli Jõõpre põhikooli
õpetaja Helle Kirsi, kellel oli
kõik juba valmis mõeldud ja
kavandatud, kuidas tore üritus
saaks toimuma. Teda aitas
Audru valla noorsoo- ja kul-
tuuritöö juht Krista Kingo.

Võistlusel osales 30 mui-
nasjuttu. 4-liikmeline zhürii
valis välja paremad neljas ka-
tegoorias.

1.-3. klass I koht Lisette
Välja „ Kuidas taevas sinise
värvi sai”, esitas Margus Põld-
vee; II koht Kaileen Umal „
Seitse poisikest”; III koht
Luise Kompus „ Roheline
hunt”, esitas Melanie Anett
Toomast.

4.-6. klass I koht Kristi
Maiste „ Hiiretüdruku tähtis
valik”;  II koht Emilie Kirsi „
Lilli, Trulla ja rahapada”,
esitas Merilin Sillastu;
III koht Jorgen Toomast „
Albert versus tihased”, esitasid
Jorgen Toomast, Stenver Gen-
talen.

7.-9. klass I koht Merilin

Sillastu „Viinamari Mari”;
II koht Hannes Vainu
„Tuust“, esitas Merilin Sil-
lastu; III koht Marit Reieri
„Printsess Õun”.

10.-12. klass I koht Maa-
rite Robeznieks „Lisandra ja
kolm koera“, esitas Liisa
Lillemets; II koht Mare
Heinluht „Must iludus“,
III koht Kelly Ranne „Roosi-
aia printsess“ esitas Liisa
Lillemets.

Publikupreemiad    Lisette
Välja „ Kuidas taevas sinise
värvi sai” ja Merilin Sillastu
„Viinamari Mari”. Parima
esituse preemia Heleri Sepp,
Klea Vihast „ Johni Kangelas-
tegu“, esitasid: Mairo Uustalu,
Merilin Ints, Klea Vihast,
Heleri Sepp, Janek Tiik, Elina
Villiste

Suured tänud kõikidele
osavõtjatele ja eriti õpetaja-
tele, kes aitasid lastel muinas-
jutte kirjutada, kokku seada ja
lavastada. Suur tänu zhürii
liikmetele: Heiki Vilep, Kers-
ti Põllu, Malle Kiis ja Helgi
Roots ja ürituse juhtidele
Marita Sang ja Otto-Georg
Kirsi.

Järgmine konkurss toimub

juba kevadel, kus on võimalus
kõikidel illustreerida parema-
tele muinasjuttudele pildid.
Pilte ja muinasjutte saab näha
ja kuulda www.audru.ee/
kultuur leheküljelt.

Lastekirjanik Heiki Vilepi
elamused üritusest:

5. märtsil toimus Audru
Kultuurikeskuses tõepoolest
muinasjutuline üritus. Tegu oli
muinasjuttude kirjutamise ja
esitamise konkursiga „Mui-
naslood ja Loomisrõõm“,
millest võtsid osa igas vanuses
õpilased - 1. kuni 12. klassini
välja.

Allakirjutanu, kes oli
kutsutud zhürii etteotsa, on
siiani muinasjutulisel lainel.
Sedavõrd eriline oli see ette-
võtmine. Olen käinud paljudel
etlemisvõistlustel, vaadanud
laste ettekandes näidendeid,
osalenud lauluvõistluste zhü-
riide töös jpm. Audrus aga
tundsin esimest korda oma
zhürii-praktika jooksul
loovuse tõelist sädelust õhus.
Siin ei kantud enam teoseid
ette, siin loodi.

Parima mulje jätsid mulle
isiklikult I-III ja IV-VI
vanusegrupi muinasjutud. Oli
tunda, et nooremad olid pisut
rohkem pingutanud. Lisette
Välja, Kaileen Umal ja Luise
Kompus paistsid kõige roh-
kem silma noorimate grupist,
IV-VI klassi lastest aga Kristi
Maiste, Emilie Kirsi ja Jor-
gen Toomast. Pooled ülalni-
metatute lugudest olid lausa
valmis muinasjutud – kui
oleksin neid toimetatuna lu-
genud kusagilt kogumikust,
oleksin mõelnud, et olen
lapsena muinasjutte lugedes
midagi vahele jätnud.

Vanematest, VII-IX klassi
õpilastest tõstaksin esile Me-
rilin Sillastu, Hannes Vainu

ja Marit Reieri. X-XII klassi
grupis oli kõige põnevam jutt
Maarite Robeznieksil.

Juttude sisust rääkides ei
saa ütlemata jätta, et kohati
lendas vasakule ja paremale
tõelisi vaimukusi. Justkui
möödaminnes mainiti, et kui
noor inimene on viinamari, siis
vanaema on rosin. Või lugu
lambast, kes ei tahtnud ennast
pügada lasta (loo moraal
omandas teise värvingu, kui
tabada lõpus sõnademängu,
mida võis tõlgendada ka nii:
lase ennast pügada nagu kõik
ja oled normaalne ühiskonna
liige). Või lugu rahapajast,
mille sisu muutus mullaks, kui
löödi käega ühele mahapude-
nenud mündile... Vaimukaid
näiteid võiks tooma jäädagi,
aga artikli formaat seda
kahjuks ei võimalda.

Kokkuvõtteks võin öelda,
et toimetatuna ja pisut täien-
datuna saaks selle paari tunni
jooksul esitatud loomingust
kindlasti väga hea muinas-
juturaamatu. Kummaline tõde-
da, aga vast vaimukama ja sä-
ravamagi, kui nii mõnigi täis-
kasvanud üksikautori oma
praegusel ajal on. Lastekirja-
nikuna sain väga positiivse
laengu ja tõdemuse, et pole
need noored nii arvutiseeru-
nud midagi. Olgu lugemusega,
kuidas on, aga kui juba väikse
Audru kohal võib rippuda nii
suur muinasjutuaura, siis kogu
Eestis kohal moodustab see
kindlasti nähtamatu viker-
kaare, mis ka edaspidi kingib
meie taevale sinise värvi, nagu
oli öeldud ka ühes noorema
lapse muinasjutus.

Edu ja kestvust Audru
rahva muinasjutuüritusele!

4.-6. klasside arvestuses sai I koha Kristi Maiste Audru
Keskkooli 4. klass, Kristi esitab oma loomingut
"Hiiretüdruku tähtis valik".

08.02 ajavahemikul kella 11st kuni 15ni on Papsaare külas
talu hoovil seisnud veoautost ära varastatud 80 liitrit
diislikütust.
Ajavahemikul 05.02 kella 17st kuni 07.02 kella 17ni on
Jõõpre külas võsagiljotiini kütusepaagist ära varastatud 200
liitrit erimärgistusega diislikütet ja metsast kütusevaadist
200 liitrit erimärgistusega diislikütust.
****
“Ära tapa oma sõpra, kinnita tagaistmel turvavöö!” nii
kõlab sellel aastal 8. märtsil alanud järjekordne
Maanteeameti liiklusohutuskampaania turvavööde
kasutamise edendamiseks. Kampaania eesmärgiks on nagu
ka eelmistel aastatel, vähendada lahtise turvavööga sõitjate
arvu ning seda eriti tagaistmel sõitjate seas.
Siinkohal tahan koputada eriti lastevanemate südame-
tunnistusele, kes oma võsukesi hommikuti kooli ja lasteaeda
transpordivad. Mitte kõik ei kasuta selleks ettenähtud
turvavarustust. Turvavarustus ei ole mitte loodud juhi ja
sõitjate karistamiseks, vaid ikka nende kaitsmiseks.
Miks on vajalik kinnitada turvavöö?
Proovige joosta täiest jõust ja hooga vastu seina. Te  ei tee
seda? Kui te jooksete kõigest väest ning äkki kerkib 60 cm
kaugusel teist sein? Piltlikult just nii juhtub õnnetus
liikluses. Te saate haiget! Kuid te ei jookse kiiremini kui
24 km/h. Kujutage ette end jooksmas 50 km/h. Sein, mille
vastu põrkate on neli korda kõvem. Võrdne kukkumisega
3. korruselt. Autos olles kestab kokkupõrge ja peatumine
vaid sekundikümnendiku. Turvavööga kinnitamata liigub
teie keha eelneva sõidukiirusega edasi, kuni põrkab vastu
rooli, esipaneeli, eesistujat.Turvavöö hoiab sind
kokkupõrkel paigal.
Turvavarustuse kasutamine lastel
* Mootorsõiduki juht peab tagama, et kõik lapsed sõidaksid
autos ohutult.
* Imikud, väikelapsed, koolieelikud, algkoolilapsed peavad
autosõiduks kasutama lapse pikkusele ja kaalule vastavat
turvatooli, -hälli või muud nõuetekohast turvavarustust.
*  Alla 12aastasi lapsi on ohutum sõidutada autos tagaistmel,
kaugemal võimalikust kokkupõrke kohast.
* Turvavöö efektiivsuse tagamiseks peab laps saama istuda
mugavalt, sääred rippumas üle istme serva ja lapse selg
peab toetuma kogu ulatuses istme seljatoele. Turvaöö
horisontaalrihm peab suunduma üle reite, mitte üle kõhu
ja diagonaalrihm kulgema üle rindkere õlanuki ja kaela
vahelt.
Sõidukijuhid, kes pole hoolitsenud laste ohutu vedamise
eest võivad saada karistada Liiklusseaduse §7433 alusel
rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
Lapsed, kes istuvad auto tagaistmel keskmisel istekohal,
on tavaliselt kõige vähem liiklusõnnetustes viga saanud.
Erandiks on vaid juhud, kui tagaiste on täiendav iste
väikeveokites.
Kui laps on turvaistmest välja kasvanud kuid ei ole veel
füüsiliselt sobiv kasutama täiskasvanuile mõeldud auto
turvavööd, soovitatakse ta paigutada istuma turvavöö-
padjale.

Harli Hansen
piirkonnavanem

Fänn Heiki Vilep

Teeme ära  1. mail 2010 talgu-
päeva ettevalmistus on hoog-
salt käima lükatud.
Kuidas saab Pärnumaal
talgupäeval kaasa lüüa?
1. Tule talgujuhiks!
Talgute osas kellelegi ette-
kirjutusi ei tehta. Talgud või-
vad olla näiteks pargi või kii-
geplatsi korda tegemine, rah-
vamaja remontimine, kohaliku
muinsusmälestise korrasta-
mine jne. Oma talgumõtte saad
nüüd   www.teemeara.ee
lehel talguna registreerida.
2. Tule talguliseks!
Terve märtsikuu saab
www.teemeara.ee lehel jälgi-
da, milliseid talguid Pärnu-
maal korraldatakse. 1. aprillil
saab sealsamas talgutele re-
gistreerida.
3. Tule mängi talgulistele
pilli või korralda pidu!
Et päev koos laulu ja pillimän-
guga lõbusalt õhtusse saata,
kutsume üles kõiki aktiivseid
inimesi, kelle eestvedamisel 1.
mail talgupeod püsti panna.
Kõik, kes on valmis omalt

Teeme ära 2010!
poolt talgulistele pidu korral-
dama, saavad ühendust võtta
talgupäeva kultuuritoim-
konnaga talgute veebilehel.
4. Toeta talguid!
Talgute korraldajaid saab
toetada materiaalselt - tööva-
hendite, kinnaste, kottide, toi-
du või joogipoolisega. Et oma
tuge pakkuda, võta ühendust
www.teemeara.ee kaudu
meelepärase talgu juhiga või
talgupäeva korraldusmees-
konnaga. Endale meelepä-
raseid talguid saad toetada ka
rahaga – täpsed juhendid ja
konkreetse talgu viitenumbri
leiad talgupäeva veebist.
Pärnumaal toimuvate talgude
toimumist aitab koordineerida
vabatahtlikest koosnev mees-
kond, keda juhib Krista
Habakukk.
Kui vajate abi talgu regist-
reerimisel või tekivad seoses
talgu korraldamisega  küsi-
mused, siis  palume helistada
tel: 555 33 990 või saata kiri
e- posti  aadressil:
krista@peak.ee  
 

06. märtsil toimus Audru spordihoones Jump-turniir, fotol
turniirivõitjad, vasakult: II koht David Järv, I Ivo Eensalu,
III  Rasmus Post. Foto Jaan Moorits

Laupäeval 10. aprillil kell 10.00
 Audru Spordihoones

 SULGPALLITURNIIR

Oodatud kõik huvilised!

KUTSE kõikidele kooliõpilastele! 
 
Laupäeval 20. märtsil kell 13
Ootame Teid Audru Spordihoonesse osalema järgmistel
võistlustel:
* sõrmevedu
* vägikaikavedu
* raskuse tõstmine-vinnamine
* käesurumine
Lastel võimalus hüpata batuudil. Ootame rohket osavõttu!
Audru Spordihoone administraator Jaan Moorits
Info tel. 446 4036

Jõõpre Rahvamajas teisipäeval, 13. aprillil kell 11.30

„Teatrikese“ etendus lastele A. Kitzberg

KOLM SUURT SOOVI
Pääse 30 kr.

Ootame kõiki teatrihuvilisi, eriti koolieelikuid
ja õpilasi kuni 6. klassini!

28. märtsil
algusega  kell 11.00

Audru Lasteaia
heategevuslik

LAAT

Audru kirikuplatsil
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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
20. märts kuni

19. aprill
sünnipäevalapsi !

Õnnitleme
vastsündinuid!

TEATED*TEATED
Audru lasteaia Männituka majaõuest on aprillis kavas
demonteerida betoonist välibassein, et muuta õu lastele
ohutumaks. Probleem tekib lammutatud betooni äraveoga.
Kellel on huvi tasuta täitematerjali vastu, palun võtke
ühendust lasteaia juhatajaga telefonil 510 1041
või meilitsi audrulasteaed@hot.ee

Kalev Hiiekivi Hilja Põhako

Elviine-Aliide Talisoo Marie Naisson

Voldemar Uulimaa Asta Lutsar

Linda-Rosalie Piirsalu Laine Kiil

Harald Liier August Tuulik

Aleksei Shaporev Selma Paloots

Mihkel Suurevälja Villu Hansschmidt

Hilda Roover Linda Hansalu

Milvi Saal Valdek-Heino Popp

Helgi Roots Vambola Raudkivi

Linda Külaots Viivi Eha

Illi-Reet Tammela Aime Lasn

Jüri Viilik Leida Vanda

     Milvi Kuld Tõnu Pärnik

     Helju Lembit Raivo Küber

    Ants Metsmaa Peeter Avamere

Helle Heina Bruno Lang

Maaja Sooman Heigo Talviste

Ants Uslar Heidi Sadulsepp

Sul soovime tervist ja õnne,Sul soovime tervist ja õnne,Sul soovime tervist ja õnne,Sul soovime tervist ja õnne,Sul soovime tervist ja õnne,
et aastad nii kiirelt ei kaoks,et aastad nii kiirelt ei kaoks,et aastad nii kiirelt ei kaoks,et aastad nii kiirelt ei kaoks,et aastad nii kiirelt ei kaoks,
et õnnesepp igal aastalet õnnesepp igal aastalet õnnesepp igal aastalet õnnesepp igal aastalet õnnesepp igal aastal
sinu jaoks kauneima taoks!sinu jaoks kauneima taoks!sinu jaoks kauneima taoks!sinu jaoks kauneima taoks!sinu jaoks kauneima taoks!

Linda Kodar !

Õnnitlevad sõbrad Ahaste teelt

IN MEMORIAM
VAMBOLA VIJA  23. 02.1924 – 3.03.2010

Lahkus põline põllumees, üks viimastest selles põlvkonnas, kelle
elukreedo oli –maa meid toidab ja katab.
Vambola Vija sündis Põlvamaal, Orava vallas, talupidaja
peres.Vanema pojana oleks ta pidanud jääma tallu, kuid
ettenägeliku ja õpihimulisena läks ta õppima Väimela
Põllumajandustehnikumi, mille lõpetas 1948.aastal kiitusega.
See võimaldas koheselt minna edasi õppima Tartu Ülikooli
Põllumajandusteaduskonda. Viimasest sai 1950.aastal
haridusreformi käigus Eesti Põllumajanduse Akadeemia, mille
ta lõpetas 1953. aastal agronoomi kutsega. 1953-1959.a. töötas
ta Alatskivi MTJ ja Kallaste rajooni pea-agronoomina ja  1959-
1960.a. Pärnu Linnapiirkonna agronoomina, kust ta 1960.a.
suunati mahajäänud Audru sovhoosi direktoriks.

Siin asus ta võimeka spetsialistina energiliselt tööle, kus
esmajärjekorras vahetas välja haige veisekarja, kutsus tööle head
spetsialistid ja tegi ümberkorraldusi tootmises. Edu ei andnud
kaua oodata, juba aasta pärast oli majand kasumis ja hiljem
kuulus aastaid vabariigi parimate hulka.
1966-1970.aastail oli Vambola Vija valitud NSVL Ülem-
nõukogu ja aastaid Pärnu Linna TSN saadikuks.

Mäletame teda kui karske eluviisiga, perspektiivitundega ja
nõudlikku juhti. Ta oli abivalmis ja vastutulelik oma töötajatele.
Aastaid hiljem meenutatakse teda veel hea sõnaga.Ta elas raskelt
üle uue Eesti põllumajanduspoliitika, mis muutis väärtusetuks
tema elutöö. Praegu näeme endist peahoonet, karjalautu ja
tootmishooneid kui tühje tondilosse seismas kunagises kaunis
majandikeskuses.

Vambola Vija oli täis elujõudu lõpuni, lahkumine tuli kiiresti.
Lõppes üks väärikalt elatud  elu.
Teda jäävad mälestama endise Audru sovhoosi töötajad,  sõbrad
ning tuttavad.

Dora-Alviine Kesper

Kallis Audru Lasteaia vilistlane!
Palun meenuta lapsepõlveaegu ja  vasta mõnele lasteaiaga
seotud küsimusele.                 
Saada vastused audrulasteaed@hot.ee
Oleme väga tänulikud!
Küsimused:
1. Millal käisid Audru Lasteaias?
2. Mis meenub koheselt, kui kuuled nime Audru Lasteaed?
3. Mis on positiivsed kogemused, mis said kaasa Audru
Lasteaiast?
4. Kes Audru lasteaias töötanud inimestest on Sulle eriti
meelde jäänud?
5. Millised peod, sündmused meenuvad lasteaia ajast?
6. Miks valisid/valiksid oma lapse lasteaiaks Audru Lasteaia?

Sinu sõbrad Audru Lasteaiast.

27. märtsil
Aruvälja Rahvamajas

K E V A D P I D UK E V A D P I D UK E V A D P I D UK E V A D P I D UK E V A D P I D U
kogu perelekogu perelekogu perelekogu perelekogu perele

Kell 17.00 Aruvälja Suurküla Seltsi SPORDITOA
avamine.Töötavad õpitoad täiskasvanutele ja lastele
ning rohkelt üllatusi!
Kell 21.00        KEVADDISKO
Plaate keerutab vanameister ELMU  SADULSEPP.

Pilet diskole 30.-
           

Kaasa võtta hea tuju ja taaskasutusse minev lillepott,
värvilised klaasikillud, teokarbid jms,
millega saab kaunistada.
Terve päev on kõigile avatud PUHVET!

Audru-alane viktoriin jätkub

On rõõmustav, et Audru elanikud tunnevad huvi oma
koduvalla vastu ja vastasid veebruari-viktoriini
küsimustele.
Siin järgnevad ka õiged vastused:
1. Audru kuulus Soontagana muinaskihelkonda.(Henriku
kroonika väitelulatus Soontagana muinaskihelkond lõunas
Pärnu jõe suudmeni. Täpsete piiride osas on ajaloolastel
eriarvamusi).
2. Audru kiriku õues on mälestuskivid  1) Audrus sündinud
heliloojale Aleksander Saebelmann-Kunileidile ja 2)
Audru kiriku hoidjale Raimond Prentselile.
3. Audru valla volikogu esimees on hr Siim Suursild.
4. Audru muuseum avati 1996.aastal.
5. Pildil olevat tööriista kasutati pehme mööbli vedrude
valmistamiseks.

Nüüd esitame uued küsimused.

1. 27.veebruaril 2010 oleks saanud 100 aastaseks üks
Audru vallavanem. Kes see oli?
2. Millises hoones asus Audru 6-klassiline algkool
astatel 1922-1939?
3. Nimeta looduskaitseala, mis asub Audru ja Tõstamaa
valla piiril?
4. Kelle järgi on saanud Lindi küla oma nimetuse?
5. Kirjanik A.Sinkel on ühes oma romaanis kirjutanud
Põhjasõja-aegsest Audrust. Mis on selle raamatu pealkiri?

Kui olete unustanud, siis viktoriini küsimustele vastamise
juhend on meie valla ajalehe veebruarikuu numbris.
Muuseum on avatud T 12-18 ja N 14-18
Ootame viktoriini vastuseid!

Taga-Soomra rahvas tänab
Valdi Killing`ut

hoolsa töö eest lumelükkamisel!

Audru hambaravi on avatud alates 15. märtsist.
   T: 11-18 dr. Kristel Vällo
   N: 8.30- 14 dr. Helen Jõeäär
   R: 9- 16 dr. Kristel Vällo
  Tel: 44 64 444; 53 00 64 34

Jennifer Koort

Grete Marie Eisenschmidt

Lisanna Uibopuu

Kerttu Aruoja

Merily Aas

Christelle-Katriin Kustassoo

Oliver Ollino

Victoria Vaisma

Audru Postkontor on avatud:
 
E – T 11.00-18.00
K – R 08.00-15.00
L suletud
Telefon 447 1149

Kohanime määramise eelnõud
Kohanimeseadus sätestab, et kohanime määramise eelnõu
avalikustatakse vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise
otsuse tegemist.
AUDRU VALLAVOLIKOGU MÄÄRUSTE EELNÕUD
 Sildadele nimede määramine
Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 4 lg 2 ja § 5 lg 1
p 3 ja lg 4 alusel.
§ 1. Määrata Audru aleviku Pärna allee 14 juurest Audru parki
viiva silla nimeks VALITSEJA sild;
§ 2. Määrata Audru aleviku Pärna allee 9 juurest Audru parki
viivate sildade nimeks MÕISA sild;
§ 3. Määrata Audru aleviku Käreda teel asuva silla nimeks
KÄREDA sild. 
§ 4.  Määrus  jõustub kolmandal päeval  pärast avalikustamist.
Sadamale nime määramine
Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 1 p
3 ja  lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p
1 alusel.
§ 1. Määrata Liu külas  Liu sadama  (Liu sadam) kinnistul
(katastritunnus 15905:004:0992) asuva sadama nimeks Liu
väikesadam.
§  2.  Määrus  jõustub kolmandal päeval  pärast avalikustamist.
Liikluspinnale nime määramine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse” § 6 lg 3 p 1 ja  “Kohanimeseaduse” § 4 lg 1 p 4  alusel.
§ 1.  Määrata Audru vallas Audru alevikus asuvale liikluspinnale
nimeks NOORUSE PÕIK ( Audru lasteaia tagant Nooruse teelt
Kaera  planeeringualale suunduv tee).
§  2.  Määrus  jõustub kolmandal päeval  pärast avalikustamist.
Volikogu esimees
 
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada 31. märtsini 2010
Audru Vallavalitsusele postiaadressil, Pärna allee 7 Audru alevik
88301 või e-posti aadressil: info@audru.ee


