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Heategevuslaat Audru lasteaias
Audru lasteaia heategevuslik
lihavõttelaat toimus juba
viiendat korda 28. märtsil
Palmipuude pühal Audru
kiriku platsil.
Seekord korraldasid laada
Mesilinnu rühm Männituka
majast ja Kollane rühm
Vikerkaarest koos oma aktiivsete lapsevanematega.
Tänavu kutsusime ka lapsevanemaid lasteaeda niperdamis- näperdamis ringi,
eestvedajaks Anneli Kala.
Esmaspäeva õhtustest käsitöötoa tegemistest võisid osa
võtta kõik lapsevanemad.
Kaks kuud, igal esmaspäeval
valmisid lapsevanemate käte

vahel imeilusad käsitöö
esemed. Õpiti viltimist, lillepottide kaunistamist keraamiliste plaatide jääkidest,
kuumaaluseid, siidimaali
sallidele ja patjadele. Sama
tegime lastega rühmas, lapsed
panid kokku veel klaasivitraazi. Teiste rühmade
õpetajad ja lapsevanemad olid
suured toetajad. Pühapäeva
hommikul alustasime lasteaia
juurest rongkäiguga ja suundusime laadaplatsile Audru
kiriku juurde, kus kuulutasime
laada avatuks.
Kauplemine võis alata.
Selleks, et külma peletada,
pakuti laadal kuuma teed ja

laadasuppi. Kõige minevam
on olnud läbi aegade õnneloos, nii ka seekord. Kuigi
hommikune vihmasadu üritas
meie laata rikkuda, aga
„Meie” tegime seekord ilmataadile ära. Heategevusliku
laada tulu kasutame lasteaia
viimaste rühmade lõpuekskursiooniks.
See kaup, mis alles jäi,
leiab veel oma ostja lasteaias
jätkulaadal. Laat läks korda ja
selle eest täname kõiki toetajaid, lapsevanemaid, teiste
rühmade lapsi ja õpetajaid.
Malle Tael
Mesilinnu rühma õpetaja

Laadaplatsil käis elav kauplemine

17. aprillil korraldas Audru Lastekaitse Ühing Audru Kultuurikeskuses Perepäeva,
kus tegevust jätkus nii suurtele kui väikestele.
Fotol vasakult Viola, Hanna ja Aksel Hambidge.
Valla mälumängu 2009.-2010. aasta turniiri võitis võistkond "Õnn tuli õuele". Kokku osales
turniiril 6 võistkonda. Pildil võistkond "Õnn tuli õuele" koos teiste kilvaritega.

AUDRU
Valgerannas meri laineid lööb,
suitsupääsuke akna all sööb.
Sinine rukkilill aasal õitseb,
must leib meile kõigile
maitseb.
Laulupidu paneb mind laulma,
laupäeviti naudin ma sauna.
Õhtuti oma voodis mõtlen ma,
küll on ilus Audrus elada.
Jarmo Jürisoo
Audru Keskkooli IIIa klass

Perepäeval sai teha toredaid näomaalinguid.
Fotol vasakult: Reimo, Allan ja Aliina Taats ning Gerttu Johanna Riik

Kevadel avati MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsi poolt Aruvälja
Spordituba, projektijuhid olid Andres Mulluste, Aili Elend
ja Krista Kingo. Tuba aitas valmis ehitada Marco Tiron koos
abilistega. Treeninguid viib sporditoas läbi Andres Mulluste.
Pildil vasakult Andres Mulluste, Joosua Laimets ja Sander
Tshapkin
Fotod Peep Tarre
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Volikogus
08. aprillil 2010
Istungilt puudusid volikogu liikmed: Raul Arnemann, Jaanus
Põldmaa ja Jekaterina Kuru.
1. Võeti vastu Papsaare külas Kääbaste kinnistu 6,47 ha suuruse
maa-ala detailplaneering. Planeeringuga on kavandatud moodustada 15 elamumaa, 1 üldkasutatava maa, 1 transpordimaa ja
1 veekogumaa krunt.
2. Võeti vastu Saulepa küla Reinu kinnistu detailplaneering,
millega on kavandatud 1,37 ha suurune kinnistu jagada kaheks
elamumaa katastriüksuseks.
3. Võeti vastu Lemmetsa küla Aida kinnistu 2,28 ha suuruse
maa-ala detailplaneering, millega jagatakse maa kolmeks
elamumaa krundiks.
4. Kehtestati Saulepa küla Pirsi kinnistu osaline detailplaneering.
Planeeringuga kavandatakse 1,20 ha suurusel maa-alal
moodustada üks 50 % elamumaa ja 50% kaitsealuse maa krunt.
5. Kehtestati Lindi küla Jõeääre ja Lauda kinnistu detailplaneering. Planeeringuga on kavandatud 5,49 ha suurusel maaalal moodustada 8 elamumaa, 2 üldkasutatava maa, 2
tootmismaa, 1 transpordimaa ja 1 ärimaa krunt.
6. Otsustati jätta kehtima Audru valla üldplaneering (kehtestatud
1996) ning Audru aleviku ja Pärnu linna vahelise ala
osaüldplaneering (kehtestatud 2003) kuni uue üldplaneeringu
kehtestamiseni.
7. Toimus Audru valla uue üldplaneeringu 1. lugemine.
7. Kinnitati Audru valla ehitusmäärus.
8. Otsustati taotleda valla munitsipaalomandisse Lemmetsa
külas asuv Sanga rahvamaja maaüksus.
9. Audru alevikus Audru lasteaia tagant Kaera planeeringualale
suunduva liikluspinna nimeks määrati Nooruse põik.
10. Liu sadama kinnistul asuva sadama nimeks määrati Liu
väikesadam.
11. Audru alevikus Pärna allee 14 juurest Audru parki viiva
silla nimeks määrati Valitseja sild, Pärna allee 9 juurest Audru
parki viivate sildade nimeks määrati Mõisa sillad ja Käreda teel
asuva silla nimeks määrati Käreda sild.
12. Otsustati mitte kanda vaba põllumajandusmaa maatüki nr
333 osas kasutusvaldusesse saajate nimekirja taotluse esitanud
Allan Jaaniste‘t ega OÜ Audru Mõis‘a kuna seaduses sätestatud
eelistuskriteeriumitest ei ole võimalik ühte taotlejat teisele
eelistada ning jätta maatükk nr 333 kasutusvaldusesse andmata.
13. Kinnitati Audru valla põhimäärus ja Audru Vallavolikogu
töökord.
14. Kehtestati kohanime määramise kord.
15. Otsustati astuda Hangete Korraldamise MTÜ liikmeks.
16. Volikogu esimehele ja volikogule esitatud arupärimiste,
avalduste ja pöördumiste tutvustus.
16. Seoses volikogu esimehe Siim Suursilla valimisega POL-i
juhatuse liikmeks delegeeriti POL- i üldkogusse tema asemel
volikogu esindajaks Mati Sutt ja asendusliikmeks Jaanus
Põldmaa.
MTÜ Jõõpre Külaselts kuulutab välja
Jõõpre küla LOGO KONKURSI
Logo kavandid esitada hiljemalt 14. maiks
Jõõpre Raamatukogusse,
võib ka e-posti teel joopre@pkr.ee
Kutse!
Kõik Audru Keskkooli õpilaste vanemad
on oodatud
06. mail kell 18
PEREPÄEVALE "Mõeldes emale"
Hoolekogu
Kodulehe või internetiturunduse kooli-tused ettevõtjale
Pärnu Lahe Partnerluskogu ja MTÜ Kohaliku Arenduse
Tugistruktuur plaanivad korraldada PLP tegevuspiirkonna
väikeettevõtjatele Leader programmi raames internetiturunduse
projekti, mille edukamaks planeerimiseks on vajalik teada kas
ja kui palju ning millises valdkonnas on meie ettevõtjatel huvi.
Koolituspäevad toimuksid üle kahe nädala ning nende täpsed
toimumisajad antakse ettevõtjatele varakult teada.
Kui sina oled selle toimumisest huvitatud, siis palun vasta juba
täna 7-le lühikesele küsimusele aadressil:
h t t p : / / w w w. i n t e r n e t i t u r u n d u s l e a d e r. e e /
internetiturunduse_projekt
Projekti käivitumine sõltub huviliste arvust!
Merlis Jusupov
MTÜ KAT projektijuht

Audru Vallavalitsus ootab kandidaate Audru valla
kultuuripreemia "Aasta kultuuritegija" nimetamiseks.
Ettepanekud esitada hiljemalt 20. maiks
Audru Vallavalitsuse kantseleisse

Vallavalitsuse istungitel
04. märtsil
1. Väljastati parkimiskaart liikumispuudega isikule.
2. Hooldatava taotluse alusel lõpetati hooldusleping Jõõpre
Vanurite Koduga ja eraldati elamispind uuele hooldatavale.
3. Määrati hooldaja puudega isikule oma igapäevaeluga
toimetulekuks.
4. Lindi Külaselts MTÜ‘le väljastati kirjalik nõusolek Lindi
rahvamaja kinnistul mängumajaka ehitamiseks.
5. Projekteerimise lähtetingimused kinnitati Tiiva kinnistu elamu
juurdeehituseks, Paju tn 23 suvila rekonstrueerimiseks elamuks,
Halupõllu kinnistul mobiilside masti ja sidekonteineri ehitamiseks ning Liu paadi kinnistul tootmishoone ehitamiseks.
6. Ehitusluba väljastati Ahaste külas mastalajaama ja rippkeerdkaabelliini ehitamiseks.
7. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 2 taotlejale kogusummas 1 578.- krooni.
8. Kinnitati Jõõpre Vanurite Kodu hoolekogu moodustamise
kord ja hoolekogu töökord.
9. Kinnitati Jõõpre Vanurite Kodu hoolekogu koosseisus: Iiri
Hildegard Allmaa - vanurite kodu elanike esindaja, Malle Jäärats
- vanurite kodu töötajate esindaja, Valdur Liivrand – volikogu
esindaja ja Peep Tarre – vallavalitsuse esindaja.
10. Nõustuti jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56
päeva järel 1 taotleja osas.
11. märtsil
1. Kasutusluba väljastati Papsaare külas Meremetsa spordiväljaku kinnistul asuvale mobiilside mastile.
2. Väljastati parkimiskaart liikumispuudega isikule.
3. Lõpetati õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja
kompenseerimise menetlus endise Männiku 27 talu maa osas.
4. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 1 taotlejale summas 600.- krooni.
5. Otsustati korraldada avatud pakkumusmenetlusega vallahanked: poolkultuursete alade trimmerdamine 2010. aastal ja
haljasalade niitmine 2010. aastal.
6. Seoses lapse kaheaastaseks saamisega maksti sünnitoetust 4
emale à 1000.- krooni ja lapse üheaastaseks saamisega 2 emale
à 2000 krooni.
18. märtsil
1. Kehtestati Audru valla munitsipaalkoolide õpilaskoha ja lasteaedade majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu
ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus 2010. aastaks
kroonides alljärgnevalt: Audru Keskkool ühe õpilase kohta
aastas 19 080.- ; Jõõpre Põhikool ühe õpilase kohta aastas
23 304.-; Lindi Lasteaed-Algkool ühe õpilase kohta aastas
34 188.- , ühe lapse kohta aastas 37 332.-; Aruvälja LasteaedAlgkool ühe õpilase kohta aastas 34 248.- ühe lapse kohta aastas
36 852.-; Audru Lasteaed ühe lapse kohta aastas 35 784.-;
Jõõpre Lasteaed ühe lapse kohta aastas 34 032.Audru Huvialakeskus ühe õpilase kohta aastas 9 945.2. Kasutusluba väljastati Neitsiraba külastuskeskuse liitumis-

Aprillikuu viktoriini küsimused
1. Millal ja mille jaoks on ehitatud hoone, kus nüüd asub Audru
kultuurikeskus ? (2p)
2. Millisele sündmusele oli pühendatud 03. okt. 2009.a. Jõõpre
kirikus lõikus-tänupüha liturgia? (1p)
3. Kes oli Audru kooli juhatajaks enne II maailmasõja algust?
Kus asub tema mälestuskivi? (2p)
4. Aruvälja rahvamajas tähistati 2009.a.novembrikuus ühe
kohaliku rahvakirjaniku ja ravitseja 170-ndat sünni-aastapäeva.
Mis oli ärkamisaja kirjaniku nimi? (1p)
5. Eesti Looduse toimetus ja ornitoloogiaühing valivad igal
aastal selle aasta puu ja linnu.Nimeta 2010.a. puu ja lind. (2p)
Märtsikuu viktoriini vastused.
1. Vallavanem Martin Pommer.
2. Kool asus Audru mõisa peahoones.
3. Audru ja Tõstamaa piirialale jääb 2 looduskaitseala – Lindi
ja Nätsi-Võlla.
4. Lindi küla nimetus on tulnud mõisaomanike Lintenite
nimest.
5. A.Sinkel “Mõõgaga mõõdetud maa”.

Pühapäeval, 25. aprillil kell 12 algab
Audru Ringrajalt MTÜ Püha Loomaaed
10. Rattaralli marsruudil
Ringrada-Audru-Jõõpre-Ridalepa-Ringrada
(distantsid 28 km (1 ring), 56 km (2 ringi),
84 km (3 ringi).
Registreerimine www.aerobike.ee
Tulge osalema, vaatama ja kaasa elama!

ühendusele, Tamme kinnistul asuvale kasvuhoonele ja Mampli
12 asuvale eramule.
3. Nõustuti Sinika katastriüksuse jagamisega Sinika ja Põllu
Laine katastriüksusteks, maatulundusmaa 100 %.
4. Nõustuti Audru metskond 17 katastriüksuse jagamisega,
lähiaadresside ja sihtotstarve määramisega Audru metskond 17,
Audru metskond 125 ja Potsepa katastriüksus, maatulundusmaa
5. Anti nõusolek alaealisele kuuluvast pärandvarast loobumiseks.
6. Kinnitati projekteerimise lähtetingimused Tillardi kinnistule
tiigi rajamiseks, Tiiva kinnistule elamu ehitamiseks ja Angaaride
kinnistule Audru aleviku puitkattega korvpalliväljaku rajamiseks.
7. Ehitusluba väljastati Kihlepa külas mastalajaama ning
maakaabel- ja õhuliini ehitamiseks, Saulepa AJ elektrivarustuse
ehitamiseks ja Esna kinnistul elamu juurdeehitamiseks.
8. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 2 taotlejale kogusummas 1 298.- krooni.
9. Seoses lapse osalemisega Leedu II Linetantsu meistrivõistlustel maksti toetust 1000.- krooni.
10. Määrati hooldaja puudega isikule oma igapäevaeluga toimetulekuks.
11. Esitatud avalduse alusel vabastati Jõõpre Vanurite Kodu
juhataja Heli Hallikmäe ametist 31. märtsist 2010.a.
12. Anti välja ehitusluba Viki maaüksusel elamu-lauda rekonstrueerimiseks Tiibeti meditsiinikeskuse administratiivhooneks ja nõustuti maa sihtotstarbe muutmisega elamumaast
ärimaaks.
24. märtsil
1. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 1 taotlejale kogusummas 501.- krooni.
2. Märtsikuu toimetulekutoetust maksti 181 taotlejale summas
285 538.- krooni.
3. Kinnitati Papsaare külas Tõru, Kaldatamme ja Viive kinnistu
ning Liu külas Liu sadama maaüksuse detailplaneeringute
lähteülesanded.
4. Muudeti Põldeotsa küla Suuresilla suurfarm katastriüksuste
sihtotstarve tootmismaaks ja määrati lähiaadressid ning Saulepa
külas Suuresilla suurfarm katastriüksuse sihtotstarve maatulundusmaaks.
5. Kehtestati valla hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmise
konkursi läbiviimise kord.
6. Vastavalt esitatud taotlustele garanteeriti Kohaliku omaalgatuse programmile esitatud projektide omaosaluse rahastamine
valla poolt alljärgnevalt: MTÜ Audru Isetegevuslaste Selts
“Audru pargi laululava korrastamine” summas 9 050.- krooni;
MTÜ Audru Isetegevuslaste Selts “Emale ma kingin päeva”
summas 3 520.- krooni; MTÜ Lemmetsa Külaselts “ Sanga
seltsimaja sisustus” summas 2 500.- krooni; MTÜ Aruvälja
Suurküla Selts “Aruvälja Suurküla Seltsi pesemisruum” summas
1 501.- krooni.

Kas läheme reisima?
Audru muuseumis sai valmis saabuva 2010.a. suve rännuplaan
ja siin see on:
* 19- 20. juuni – Vastseliina Maarahva Laat
Kuna teekond on pikk, viibime meiegi reisil 2 päeva. Öömaja
on tellitud ja ööbimine toimub motellis. Külastame laata ja teeme
väljasõidu Vastseliina ümbruse kaunimatesse paikadesse.
NB! Osavõtust teatamisega on kiire.
* 24. juuli – Saaremaa läänepoolne osa, kuhu me möödunud
aastal ei jõudnud.Sealhulgas Karujärv, Undva sadam, Sõrve, ja
palju muud.
* 8. august – traditsiooniline vallapäevade ekskursioon.
Kavatseme külastada naabreid nagu Koonga, Mihkli,
Soontagana, Oidrema ja veel üht-teist möödasõidul.
* 25. september - Paunvere laat. Läheme Jõgeva kaudu,
tagasi tuleme Puurmani kaudu, seega lisaks laadamelule tutvume
lähemalt Puurmani kauni mõisakompleksiga ja sealse
jahimajaga, kindlasti lisandub veel midagi.
Detsembris lisandub ilmselt ka jõulureis.
Registreerimine kõikidele reisidele on alanud.
Informatsioon muuseumist või telefonil 555 99 302
Ootame kõiki oma seniseid vahvaid reisikaaslasi, sest teiega on
olnud tore rännata. Ilusat kevadet!
Helgi Roots

EAÕK Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kogudus
Laupäeval 24.04 kell 9.45 templipüha piiskoplik liturgia
***
EAÕK Uruste Issanda Taevaminemise kirikus
Laupäeval 15.05 kell 10 templipüha piiskoplik liturgia
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Kodukool on vastuvõtuks valmis
Üks kooliaasta saab varsti jälle
läbi. Audru Keskkool heidab
peret 20. juunil. Ja juba järgmisel päeval on koolipere valmis oma rüppe võtma uusi
tarkuse taganõudjaid.
Selle aasta lend on olnud
kogu kooliaja väga edukas.
Auhinnalised kohad maakondlikel ja ka vabariiklikel
olümpiaadidel, konkurssidel ja
võistlustel on tulnud eelkõige
tänu hoolsale tööle ja suurele
õpihimule. Aga nüüd on aeg
ennast tõestada järgmistel.
Vastuvõtt Audru Keskkooli uude X klassi toimub
21. juunil 2010 kell 9.00 12.00 (direktori kabinetis).

Kandidaadil tuleb kohapeal täita ankeet ja läbida
vestlusvoor.
Kaasa võtta põhikooli
lõputunnistus, valge klassitunnistus ning isikut tõendav
dokument.
Riigikaitseharus on
õpilastel 4 valikaine lisatundi
nädalas. X klassis 2 tundi
enesekaitset ja 2 tundi politseiõpet, XI klassis 2 tundi
riigikaitset + kevadine laager,
XII klassis 2 tundi piiriõpet
ning 2 tundi tolliõpet. Lisaks
õppekäigud vabariigi õppekeskustesse.
Reaalharus on õpilastel 4
valikaine lisatundi nädalas. X

klassis 2 lisatundi matemaatikat (kokku 6 tundi nädalas),
1 tund joonestamist ja 1
lisatund füüsikat (kokku 3), XI
klassis 3 lisatundi matemaatikat (kokku 7) ja 1 lisatund
keemiat (kokku 3), XII klassis
3 lisatundi matemaatikat
(kokku 7) ja 1 lisatund füüsikat
(kokku 3).
Humanitaarharus on
õpilastel 4 valikaine lisatundi
nädalas. Õpitavad ained:
soome keel, ladina keel, maailma kultuuriajalugu, multimeedia.
Veel õppekavast: XII
klassis on kõigil lisaks
riiklikule õppekavale 1 tund

POLITSEITEATED

religiooniõpetust ning 1
lisatund keemiat. B-keelena on
võimalik valida nii vene kui
saksa keelt. X ja XI klassis on
ka arvutiõpetuse tunnid.
Keskkooliaastate vältel kirjutab iga õpilane ka ühe teadusliku või kodu-uurimusliku
uurimistöö.
Tere tulemast meie
rõõmsasse perre!

Ingrid Meltsas, noorsoopolitseinik
Sirje Suurevälja
Audru KK
õppealajuhataja

Kevadmõtisklus
Oh seda sidinat-vidinat, mida
on õhk paksult täis. Nii kiirelt
jooksujalu läks talv oma paksu
lume ja külmaga ja juba pistavad värvilised õiekesed ja
rohulibled oma nina välja. Seda küll eriti ei mäleta, et oleks
kevadist riisumist teinud körvuti lumehunnikuga.
Kevad seostub meil kõigil
suure jääminekuga Audru jõel.
Seda võimsat vaatepilti tullakse alati vaatama peredega
lähedalt ja kaugelt. Paljud
mäletavad l959. aasta kevadist
jääminekut, kui jää ummistas
saartevahelise lõigu ja jõgi rajas omale uue tee läbi pargi,
suured jäälahmakad sulasid
poole suveni iidsete tammede
all. See veemöll viis kaasa ka
väikese puidust silla endise
valitsejamaja naabrusest, mis
oli siis ainuke ühendus pargiga. Samal kohal oli mõisa
ajal suur puidust sild, mida
mööda liikusid piima- ja viljavoorid. Tänaseni on säilinud
pargipoolsel otsal uhke maakivist sillaalus. Arvatakse, et sild
lagunes vöi purustati sõja ajal.
Siitpoolt silla otsast algas
mõisa õu, mis oli suletud lihtrahvale. Kui esimest korda
avati Vabadussöja ausammas,
viidi suured kivist väravapostid Audru kalmistu peaväravasse.
60.-ndate aastate algul
ehitati praegune olemasolev
rippsild. Kui keegi on oma
eluajal endale monumendi
rajanud, siis on need kindlasti
meie hulgast hiljuti lahkunud
Helmut Siitam ja Evald
Juhansoo oma töömeestega.
Nende eriline loojahing, insenerioskus ja organiseerimisvõime on jäädvustunud kõiges
kolmes sillas. See oli aeg, kui
osati ehitada mittemillestki
midagi suurejoonelist. Nende
trosside ja raudkonstruktsioonide saamislugu on omaette

Jääminek Audru jõel 1959. aastal
legend. Kuuldavasti muretseti
need Kohtla-Järve Pölevkivikombinaadist ja Tallinna Laevaremonditehasest salapärase
vahetuskaubana.
Sildadel on eriline maagia.
Maailmas on kuulsad Karli
sild Prahas ja Aleksandri sild
Pariisis, kus kohtuvad monumentaalkunst ja ajalugu. Ka
Audru sillad olid oma hiilgeaegadel värviliste tulede säras
ja purskavate veejugadega
imetlusobjektideks nii pargi
suurtel pidudel kui ka lihtsalt
läbisõitjaile.
Kevad ja armastus toob
meid sildadele - vee voolamise helin tekitab nii igavikulise ja romantilise tunde ...
Kes on vaadanud filmi või
lugenud raamatut Madissoni
maakonna sildadest, sel on see
tunne meeles.
Jääb soovida, et need uhked rippsillad ja hoolitsetud
vana möisa park oleks meie
Audru NOKIA!
Dora-Alviine Kesper

Tähelepanu kõik, kellel midagi müüa!
Käes on kaunis kevad ning kaugel siis suvigi enam
ja algamas on laadahooaeg!
Eriti ootame kauplema kõiki neid, kes pakuvad omatoodetud,
-valmistatud, -küpsetatud või – kasvatatud kaupa.
Laadaks läheb 22. mail Jõõpre Külapäeval info Anneli Suits 555 02150;
12 - 13. juuni Audrus kooli juures - info Krista Kingo
5115755
Kui soovid tulla laadale kauplema, anna endast teada!

Jüripäev
rahvakalendris
Armsad sõbrad,
23. aprill on Jüripäev, meie
rahvakalendris tähtis päev.
Selle päeva nimetus tuleb aga
püha suurkannataja Georgiusest, mis eestipäraselt on
püha Jüri.
Püha Georgius elas neljanda aastasaja algul Rooma
keisri Dioklitaniuse valitsemise ajal. Tema isa andis
Kristusest tunnistust märtisurma läbi ja ta ema läks pärast seda Palestiinasse elama.
Noor Georgius astus Rooma
väeteenistusse, oma vapruse
eest ülendati ta juba 20 aastaselt kõrgesse ametisse ja
keiser võttis ta oma nõunike
hulka.
Rooma riigis algas kristlaste uus vaenamise laine –
nende templeid lõhuti, nende
raamatuid põletati, neid endid
piinati. Seda kõike nähes
otsustas Georgius kristlaste
kaitseks välja astuda. Ta müüs
oma vara, jagas selle vaestele
ja lasi vabaks orjad ning läks
keisrikotta, et kuulutada Tõe
Jumalat ja kaitsta neid, keda
ülekohtuselt taga kiusati. Selle
eest pani keiser Georgiuse
vangi, teda piinati mitmel
moel aga Kristus parandas ta
haavad. Paljud pöördusid neid
imetegusid nähes ja Georgi-

8. märtsil algas Maanteeameti liiklusohutuskampaania
„Kinnita tagaistmel turvavöö“. Audru ja Papsaare
lasteaia vanemate rühmade lapsed külastasid koos Audru
politseiametnikega Pärnus Aide autokooli õppeklassi, kus
räägiti liiklusest – kuidas ületada sõiduteed, mis värvi
valgusfoori tulega tohib üle tee minna, miks on vajalik helkur
ja miks tuleb kinnitada autos sõites turvavöö. Turvavöö
vajalikkuses veendusid lapsed, kui istusid turvavöö pingil ja
tundsid, milline on 7 km/h liikuva auto
pidurdamine. Samuti oli võimalik jälgida, kuidas turvavöö
hoiab kinni sõitjaid isegi siis kui auto on katuse peal.
Kinnitage turvavöö!

use kuulutust kuuldes ristiusku, nende seas ka keisrinna
Aleksandra. Lõpuks mõisteti
Georgius surma ja ta ta hukati.
Vangitornis käisid paljud
Georgiust salaja külastamas.
Tuli ka üks talumees, kelle
ainus härg oli ära lõpnud.
Georgius saatis mehe koju
tagasi sõnadega: „Mine, armas
vend, koju tagasi, sinu härg on
elus!“ Kui põllumees koju
jõudis, leidiski ta härja elusana. Ka talumees pöördus ristiusku ja kannatas märtrisurma.
Sellepärast on rahva seas uskumine, et püha suurmärter
Georgius oma palvetega karja
kaitseb. Ka on ta sõjameeste
kaitsepühak.
Jõõpres on Püha Suurkannataja Georgiuse õigeusu
kogudus ja kirik. Sellel aastal
on 23. aprill reede ehk tööpäev
ja et rahvas saaks templipühast
ehk kiriku nimepäevast osa
võtta, siis pühitseme seda pühapäeval 24. aprillil. Päev
algab veepühitusega kell 9 ja
templipüha piiskoplik liturgia
algab kell 9.45. Pärast teenistust toimetatme ka ristikäigu ümber kiriku.
Olete kõik oodatud koos
meiega pühitsema seda püha.
Enos Heinsoo
koguduse preester

Juhime elanike tähelepanu sellele, et seoses vanametalli
hindade tõusuga on sagenenud vanametalli vargused.
Olge tähelepanelikud !
Audru Vallavalitsus teatab:
- võeti vastu Audru Vallavolikogu 08.04.2010 otsusega nr 39
Papsaare küla Kääbaste kinnistu detailplaneering, millega
on kavandatud 6,47 ha suurusel maa-alal, katastriüksuse tunnus
on 15904:003:0504, moodustada 15 elamumaa, 1 üldkasutatava
maa, 1 transpordimaa ja 1 veekogumaa krunt. Planeeringuga
määratakse elamumaale kuni 8m kõrguse ja 2 korruselise
ühepereelamu ja 1 kõrvalhoone ehitusõigused. Planeeringuga
tehakse ettepanek muuta kehtiva detailplaneeringu
põhilahendust. Soovitakse oluliselt vähendada pereelamumaa
kruntide arvu ja suurendada tiikide mahtu ning ette näha üks
suurem tiik kinnistu keskosas. Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub alates 28. aprill kuni 12. mai 2010 Audru
vallamajas Audru alevik Pärna allee 7 tuba 11, avatud kell 8-12
ja 13-17 ja Audru Vikerkaare lasteaia fuajees, Kahva tee 2
Papsaare küla, avatud kell 15-18.
- võeti vastu Audru Vallavolikogu 08.04.2010 otsusega nr 40
Saulepa küla Reinu kinnistu detailplaneering, millega on
kavandatud 1,37 ha suurusel maa-alal, katastriüksuse tunnus
on 15905:004:0711, jagada kinnistu kaheks elamumaa
katastriüksuseks. Planeeringuga määratakse lisaks
olemasolevatele hoonetele 1 ühepereelamu ja kõrvalhoonete
ehitusõigused. Planeeringuga tehakse ettepanek kehtestatud
üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks maaksutuse
juhtotstarbe osas. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
alates 28. aprill kuni 28. mai 2010 Audru vallamajas Audru
alevik Pärna allee 7 tuba 11, avatud kell 8-12 ja 13-17 ja Lindi
raamatukogus, avatud EKN 9-17, T 15-20, P 9-13.
- võeti vastu Audru Vallavolikogu 08.04.2010 otsusega nr 41
Lemmetsa küla Aida maaüksuse detailplaneering, millega
on kavandatud 2,28 ha suurusel maa-alal, katastriüksuse tunnus
on 15904:001:0206, jagada kinnistu kolmeks elamumaa
krundiks. Planeeringuga määratakse kahe ühepereelamu ja
kõrvalhoonete ehitusõigused. Planeeringuga tehakse ettepanek
kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks
maakasutuse juhtotstarbe osas. Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub alates 28. aprill kuni 28. mai 2010 Audru
vallamajas Audru alevik Pärna allee 7 tuba 11, avatud kell 8-12
ja 13-17. Planeeringu materjalidega on võimalus tutvuda Audru
valla kodulehel: www.audru.ee.
- kehtestati Audru Vallavolikogu 08.04.2010 otsusega nr 43
Lindi küla Jõeääre ja Lauda kinnistute detailplaneering,
millega on kavandatud 5,49 ha suurusel maa-alal, katastriüksuste
tunnused on 15905:004:0564 ja 15905:004:0911, moodustada
8 elamumaa, 2 üldkasutatava maa, 2 tootmismaa, 1
transpordimaa ja 1 ärimaa krunt. Planeeritud elamumaa
kruntidele on lubatud püstitada üks katusekorrusega kuni 8,5m
kõrgune ühepereelamu ja kaks kuni 6,5 m kõrgust kõrvalhoonet.
Ärimaa krundile on lubatud püstitada üks avalikuks
kasutamiseks mõeldud saun. Detailplaneeringuga muudetakse
kehtiva üldplaneeringu põhilahendust maakasutuse juhtotstarbe
osas.
- kehtestati Audru Vallavolikogu 08.04.2010 otsusega nr 42
Saulepa külas Pirsi kinnistu osaline detailplaneering, millega
on kavandatud 1,20 ha suurusel maa-alal, katastriüksuse tunnus
on 15905:004:0704, moodustada üks 50% elamumaa ja 50%
kaitsealuse maa krunt. Krundile on lubatud püstitada üks kuni
8m kõrgune ühepereelamu ja kaks kuni 5 m kõrgust
kõrvalhoonet. Detailplaneeringuga muudetakse kehtiva
üldplaneeringu põhilahendust maaksutuse juhtotstarbe
täpsustamise osas.
- kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamisest. Audru
Vallavolikogu 08.04.2010 määrusega nr 11 jäeti kehtima Audru
valla üldplaneering (kehtestatud 1996) ning Audru aleviku ja
Pärnu linna vahelise ala osaüldplaneering (kehtestatud 2003)
kuni uue üldplaneeringu kehtestamiseni.
Detailplaneeringute materjalidega on võimalus tutvuda Audru
valla kodulehel www.audru.ee, küsimusi ja ettepanekuid on
võimalus esitada info@audru.ee.
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Õnnitleme
20. aprill kuni
19. mai
sünnipäevalapsi !
Florida Naut
Helmi Metsaots
Laine Tamm
Kalju Saar
Elli Tali
Leida Mardiste
Elvi-Irene Kadak
Dora-Alviine Kesper
Elli Juckum
Aime Peterson
Aleksander Pogosjan
Rein Piirsalu

Elmar Ennok
Boris Merila
Elmar Pirsi
Maimu Mets
Milvi Andres
Lidia Shishkarjova
Heino Keppi
Elle Nasari
Taimi Tõrva
Milvi Nõmm
Janne Pärnaste

Kasside ja koerte marutaudivastase
vaktsineerimise ajad ja kohad
Vastavalt põllumajandusministri määruses nr. 67
"Marutaudi tõrje eeskiri" sätestatule kuni
19.07.2009 vaktsineeritud loomad revaktsineeritakse ühe aasta jooksul viimasest vaktsineerimisest, s. o. 2010. aasta kevadel. Edaspidi vaktsineeritakse iga 24 kuu tagant (jägmine kord kevadel
2012). Peale 20.07.2009 vaktsineeritud loomad
revaktsineeritakse 24 kuu möödumisel viimasest
vaktsineerimisest.
Laupäeval, 08. mail
Kell 9.30
Audru Mõisa peahoone
Kell 10.15
Audru kiriku parkla
Kell 10.45
Rebasefarmi peahoone
Kell 11.30
Traktorijaam
Kell 12.15
Tiigi pood
Kell 13
Liiva bussipeatus
Kell 13.30
Kärbu bussipeatus
Kell 14.00
Põhara bussipeatus
Kell 14.20
Aruvälja kauplus
Kell 15
Kalevipoja bussipeatus
Kell 15.30
Annuse bussipeatus
Kell 16.00
Vanaõue bussipeatus
Laupäeval, 15. mail
Kell 9
Audru Keskkooli parkla
Kell 9.30
Malda bussipeatus
Kell 10.00
Oara bussipeatus
Kell 10.30
Jõõpre kauplus
Kell 11.30
Lavasssaare Vallavalitsuse parkla
Kell 12.45
Saari küla korterelamu juures
Kell 13.30
Ridalepa bussipeatus
Kell 14.15
Sanga mägi
Kell 15.00
Papsaare bussipeatus
Pühapäeval, 16. mail
Kell 9
Kihlepa tee bussipeatus
Kell 9.30
Kihlepa bussipeatus
Kell 10.15
Eassalu bussipeatus
Kell 10.45
Ees-Soomra ja Potsepa tee
Kell 11.15
Taga-Soomra koolibussi peatus
Kell 12.30
Kõima kauplus
Kell 13.30
Lindi koolimaja bussipeatus
Kell 14
Lindi kauplus
Kell 14.30
Lindi Rahvamaja
Kell 15
Kirsimäe bussipeatus
Kell 15.30
Liu bussipeatus
Kell 16.15
Kabriste aiand
Vaktsineerimine marutaudile on tasuta.
Kompleksvaktsiin 175.-.Hilisemad väljakutsed
vaktsineerimisele on tasulised. Kaasa palun võtta
eelmise aasta vaktsineerimise lehed.
Täiendav info tel. 52 31438, volitatud veterinaararst
Marika Saks

Õnnitleme
vastsündinuid!
Sintija Kozlovskaja
Anni Laanepõld
Adeliina Svirbut
Matthias Frederik
Dreimann
Emma Pärnapuu
Madleen Rüütli

Olete kõik oodatud 1. mai Teeme Ära

Talgusimmanile
kell 18 Audru Kultuurikeskusesse

TEATED*TEATED
MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsi

SPORDITUBA
Aruvälja rahvamajas on avatud
T-R kell 15-20 ja L 13-17
Aruvälja, Ahaste, Soeva, Põhara ja Kärbu küla rahvale.

Spordituba aitasid sisustada Kohaliku omaalgatuse
programm ja Audru Vallavalitsus.
Suured tänud kõikidele abilistele
ja ootame rohket külastust!
Kostüümide laenutus!
Lindi Lasteaed - Algkoolist on võimalik laenutada
karnevaliks, sünnipäevaks või temaatiliseks stiilipeoks
kostüüme taskukohase hinnaga.
Riided alates 4. eluaastast kuni täiskasvanuni.
Osaliselt on võimalik tutvuda meie kostüümide valikuga meie
pildigaleriis! Tule ja tee enda elu lõbusaks!
1 päev + 1 kostüüm = 25 krooni.

Tantsuks mängib Audru Segakoori
ekperimentaal-nahhaalkamp Sinikad
ja Audru Kapell
Võta kaasa hea tuju ja piknikukorv endale ja teistele
Sissepääs prii!

Anname teada täiendustest meie koduleheküljel:
Lindi Lasteaed-Algkool, Lindi Külaseltsi alt leiad peagi
rubriigi ,,Ostan-müün-vahetan“.
Saada oma kuulutus sooviga osta, müüa või vahetada e-kirja
ga aadressil: tiina@janmax.ee.
Lisa võimalusel pilt, kirjeldus ning kontaktandmed

15. mail kell 11
Audru Keskkooli aulas.

“Küla Korda” koristustalgu toimub 1. mail Lindil.
Saame kokku lasteaia hoovis kell 11.00. Võta kaasa
töökindad ja hea tuju! Kõhtu kosutab soe tee ja magus kringel.
Õhtul simman rahvamajas, info tel 53 411 092 Tiina

Audru Huvialakeskuse 5. aastapäeva

KONTSERT
Avatud ülevaatenäitus. Info Kersti Põllu tel. 53 404 078

14. mail kell 18
Audru Keskkooli

6. juunil 2010 toimub Lindil lastekaitsepäev ja laat.
Ootame kõiki oma valla ettevõtjaid, käsitöölisi, mahekasvatajaid, taimekasvatajaid tutvustama ja müüma oma toodangut
(iga kaupmees annetab müügitulust endale meeldiva osa Lindi
küla laste heaks).
Oma osalemise soovist palun teada anda hiljemalt 20. maiks
tel 562 11253 Maris või e- mail: lindiakool@gmail.com

40. LAULUPÄEV
Kõik vilistlased, kes on laulunud kooli koorides,
mänginud rahvapilli- või puhkpilliorkestris,
löönud kaasa rahvatantsurühmades - tulge kaasa lööma!
Avatud on õpilastööde näitus ja kohvik.
Kohtumiseni Audru koolis! Info: Tiia Tamm 53 739 488

2. maist hakatakse vastu võtma Natura 2000 hoiualade
toetustaotlusi. Täpsem info ja abi toetusetaotluste
vormistamisel Teet Killing tel 5030813.
www.eramets.ee.

23. aprillil Audru valla traditsiooniline

Võta oma pere, töö- või klassikaaslased
ja sõbrad kaasa ning tule
Valgeranna talgutele
1. mai 2010 kell 10.00 – 14.00
·Pakume kõhutäiteks sooja suppi ja pirukat
·Valgeranna Seikluspark pakub kõikidele
talgulistele soodustusi
·Kell 18.00 Audru Kultuurikeskuses Talgusimman
REGISTREERU: www.teemeara.ee või
valgerand@gmail.com
Infot talgu kohta tel: 56211253, Maris

JÜRIÖÖ JOOKS
- teatejooks tõrvikutega.
Start ja finish vallmaja eest (distants 3 km)
Kell 21.30 Jürid jooksevad ürituse avatuks!
Oodatud kõik Jürid!
Kell 21.45 Laste tillu-jooks-kuni 10-aastastele
(vallamaja platsi ring)
Kell 22 Teatejooks, võistkonnas 6 liiget (3M+3N).
Auhinnad kiirematele, eriauhind kostüümi eest.
Eelregistreerimine ja info Õie Killing, tel 5621 2600

Tantsurühm HOIUSPUU
kutsub kõiki „Teeme ära“ raames
koristama Audru parki
Saame kokku pargis 1.mail,
kell 10.00
Oodatud on kõik huvilised lähemalt ja kaugemalt.
Võta kaasa, sõber või naaber ja
TEEME ÄRA!
NB! Kaasa rehad, kirved, saed.
Sööme talgusuppi!

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

