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Audru Huvialakeskus tähistab oma õppeaasta lõppemist kevadkontserdiga. Õpilased ja õpetajad pärast viienda õppeaasta
lõppemist 15. mail Audru Keskkooli aulas. Foto Peep Tarre
Alen Veziko musitseerimas emadepäeva kontserdil.
Foto Teele Jõerand

Pärnu Kunstide Maja lastekoor "Pöial-Liisi" Audru Kultuurikeskuses koos dirigentide
Anneli Kuninga ja Karin Veissmanniga. "Pöial-Liisi" andis meeleoluka kontserdi 12. mail.
Foto Peep Tarre
Jõõpre Põhikooli 9. klassi bänd "Jõepress" 8. mail Audru Kultuurikeskuses emadepäeva
kontserdil esinemas. Fotol vasakult: Reimo Tshepkin, Kristjan Põldmaa,
Teele Jõerand, Merilin Sillastu, Otto - Georg Kirsi. Foto Villu Puusepp

Vallateemaline viktoriin
Maikuu viktoriini küsimused

Aprillikuu viktoriini vastused

1. Millal ehitati Audru veski juures asuv sild? (1p)
2. Mis aastal püstitati Audrus Eesti Vabadussõjas langenute
mälestus-sammas ja mis aastal see peale purustamist taastati?
(2p)
3. Kus asub o/ü Männa ja millega ta tegeleb? (2p)
4. Milline Audru vallas 2008.aastal toimunud üritus on
kantud Guinessi rekordite nimistusse? (1p)
5. Kes on Pärnumaa vapiloom ja milline tuntud Eesti kunstnik
kujundas selle vapi? (2p)

1. Kultuurikeskuses oli mõisa viinavabrik. Hoone ehitati
1902.a. ( TEA entsüklopeedia 3 lk.113 ). Eesti arhitektuur
nr.2 1996 märgib ka aasta 1909.
2. Liturgia oli pühendatud Jõõpre kiriku 130.sünnipäevale.
3. Audru kooli juhataja oli Jakob Tamm, kes 1941.a. küüditati
Siberisse. Mälestuskivi asub Audru kooli ees pargis.
4. Rahvakirjanik ja ravitseja oli Martin Sooberg.
5. 2010. aasta lind – õgija ja puu – toomingas.
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Volikogus
Istungil osales 17 vallavolikogu liiget.
13. mail
1. Kehtestati Saulepa küla Meremäe kinnistu detailplaneering.
2. Kehtestati Audru valla uus üldplaneering ja tunnistati
kehtetuks 1996.a. kehtestatud valla üldplaneering ning 2003.a.
kehtestatud Audru aleviku ja Pärnu linna vahelise ala osaüldplaneering.
3. Otsustati algatada Audru poldri osaüldplaneering.
4. Otsustati taotleda valla munitsipaalomandisse Audru alevikus
Ringi tn 8a asuv maaüksus, millel asub peremehetu varana arvele
võetud Audru vallale kuuluv kelder.
5. Otsustati seada enampakkumiseta hoonestusõigus Audru
vallale kuuluva 2/200 mõttelisele osale Liu sadama kinnistule
MTÜ Rannakalad 1/3 mõttelises osas, MTÜ Liu Sadamaarendus
1/3 mõttelises osas ja MTÜ Kalatex 1/3 mõttelises osas kasuks.
6. Kehtestati vallavara valitsemise kord.
7. Valla eelarve reservfondist otsustati eraldada lumetõrjeks
täiendavalt 300 000 krooni.
8. Volikogu esimees Siim Suursild tutvustas volikogu liikmetele
volikogule ja volikogu esimehele laekunud kirju ja arupärimisi.
9. Volikogu liikmetele tutvustati dokumendiregistrit Amphora.

Tähelepanu!
Papsaare küla Vau elamurajooni emaste koerte omanikel on suur
mure - juba 3. aastat kimbutab neid öösiti isane koer, kes teeb
pahandust: närib tükkideks kastmisvee voolikud, terassimööbli;
pesu lõhub puruks või viib minema, laste liivakasti mänguasjad
veab ära, luuad, rehad- kõik mis võimalik viib ära. Koer on
heledakarvaline, hundikoera välimusega, tihti käib rotveileriga
koos. Kallis koeraomanik, palun hoia oma koera kinni!
Kes oskab antud kirjelduste järgi öelda, kus see koer võiks elada,
siis palun anda infot Audru Vallavalitsusse telefonil 5020358
Eino Ojandu.

Ettevaatust, elektriseadmete vargad!
Elektriseadmete vargad on põhjustanud eluohtlikke
olukordi nii elektrivarastele endile kui ka mänguhoos
varaste poolt rüüstatud paikadesse sattunud lastele.
Juhtmevarguste puhul on tavaline, et vargad lahkuvad kiirustades
ja jätavad lahtised, pinge all olevad juhtmed ripakile, mida
lapsed võivad hiljem niisama uudishimust näppima minna. On
teada mitmeid juhtumeid, kus alajaamadesse sisse murdnud
vargad jätavad lahkudes alajaamade uksed lahti, mis meelitab
ohtlikusse alasse lapsed.
Elektriseadmete vargused on põhjustanud eluohtlikke olukordi
ka varastele endile. Eesti Energiale on teada näiteks üks selline
juhtum, kus alajaamast vaske varastades võtsid vargad pinge
all olevast esemest kinni, mille tagajärjel üks varastest hukkus.
Lisaks on vargad läinud jõutrafode kallale. Metalli saamise
soovis lammutatakse seade ja seadmes olev õli valgub laiali,
millega võib kaasneda otsene oht keskkonnale – reostus.
Kahju kannatavad nii kliendid kui Eesti Energia
Elektrivaraste tegevuse mõju ei piirdu aga ainult otsese Eesti
Energiale tekitatud kahjuga. Esiteks kaasnevad vargustega
enamikel juhtudel ulatuslikud elektrikatkestused, mis
loomulikult tekitavad meie klientides suurt pahameelt. Teiseks
võivad elektrikatkestuste tõttu otsest kahju saada ka meie
kliendid ise. Elektrivargad tekitasid eelmisel aastal Eesti
Energiale otsest kahju rohkem kui pool miljonit krooni.
Kahtluste korral helistage 1343
Kahjuks näitas käesoleva aasta algus, et varguste trend üha
hoogustub, mis on suure tõenäosusega tingitud muu hulgas
töötuse kasvust.
Palju elektriga seotud õnnetusi on ennetatud tänu sellele, et
juhuslikud pealtnägijad on varaste tegevustest Eesti Energiat
või politseid teavitanud. Kahtlane võib olla igasugune väljaspool
tööaega ja pimedas, ilma valgustuseta läbi viidav tegevus Eesti
Energia elektriobjektidel. Lisaks peaks kahtlust äratama see,
kui inimesed on erariietes ja eraautodega, sest kui tegu on Eesti
Energia töötajate või meie lepingupartneritega, kannavad
töötajad alati spetsiaalset logodega märgistatud tööriietust ja
sõidavad logoga märgistatud autodega. Lisaks on nendel
volitatud inimestel alati kaasas töötõendid, mida võib vajadusel
ette näitamiseks küsida.
Seetõttu palub Eesti Energia taolistest, kahtlasena tunduvatest
tegudest kindlasti esimesel võimalusel teavitada kas Eesti
Energia rikketelefonil 1343 või politseinumbril 110. Teie

Jaanus Tiisvend
Eesti Energia Jaotisvõrgu käidu osakonna juhataja

Vallavalitsuse istungitel
01. aprillil
1. Võeti vastu määrus “ Audru valla ametiautode tankimise ja
garazheerimise kord”.
2. Kinnitati Audru aleviku 10/0,4kV komplektalajaamade ja 10
kV maakaabelliini projekteerimise lähtetingimused.
3. Ehitusload väljastati Kirila ja Tilga kinnistutel jaotus- ja
liitumiskapi ning 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks, Poe-Mihkli
ja Varso kinnistul puurkaevu ehitamiseks ning Kirsi tee 3
ühepereelamu ehitamiseks.
4. Nõustuti maa riigi omandisse jätmisega Haavametsa, Muraka,
Kanarbiku, Kõrdisiilu, Kiltrepõllu ja Tuulemetsa maaüksuste
osas.
5. Katastriüksuse lähiaadressiks määrati Kahva tee 5.
6. Nõustuti Uue-Tilga katastriüksuse jagamisega Uue-Tilga
(maatulundusmaa 100%) ja Soru (tootmismaa 100 %) katastriüksusteks.
7. Nõustuti Valgeranna Puhkekodu katastriüksuse jagamisega
Valgeranna puhkekodu ja Villa katastriüksusteks, ärimaad.
8. Jäätmeveoga mitteliitunuks jooksval aastal 1.11-30.04 loeti
1 taotleja ja jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva
tagant jooksval aastal 1.05.-31.10 nõustuti 1 taotleja osas.
9. Valla eelarve reservfondist eraldati 11 623.- krooni Audru
Valla Kultuurikeskuse veetorustike renoveerimiseks külmakindluse tagamisel.
10. Seoses laste osalemisega võistlustel Tšehhi ja Läti Vabariigis
maksti 2-le lapsevanemale toetust à 1000.- krooni.
11. Jõõpre Vanurite Kodu juhatajaks kinnitati Kadi Maido alates
1. aprillist 2010.a.
12. Moodustati Jõõpre Vanurite Kodu hooldaja vaba ametikoha
täitmiseks komisjon koosseisus: Peep Tarre, Siiri Jõerand,
Karene Lainela ja Kadi Maido.
13. Otsustati jätta algatamata Saulepa küla Meremäe kinnistu
ja Papsaare küla Viive kinnistu strateegilise keskkonnamõju
hindamine.
14. Otsustati korraldada avatud pakkumusmenetlusega
riigihange “ Jõõpre küla fluoriididevaba joogiveega varustamine”.
15. aprillil
1. Väljastati kirjalik nõusolek Aruvälja Suurküla Selts MTÜ‘le
Ahaste külas Aruvälja rahvamaja tehnosüsteemide muutmiseks.
2. Projekteerimise lähtetingimused väljastati Kõima kuivati
kinnistul asuva ait-kuivati rekonstrueerimiseks, Liu sadama kinnistul reovee puhasti ja kinnistu piirdeaia, kala esmavastuvõtu
ja esmajahutuse hoone ning kala esmaladustamise hoone
ehitamiseks.

3. Ehitusload väljastati Pihlaka tn 48A üksikelamu, Kapa
kinnistul puurkaevu, Nõmme Alo kinnistul eramu ja Rehepapi
AJ fiider F2 elektrivarustuse ehitamiseks.
4. Kasutusluba väljastati Lemmetsa külas Veikko-Tooma ja
Veikko-Tooma tee kinnistutel asuvale veetrassile, tuletõrjevee
tiigile ja kaevule ning siseteedele.
5. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 1 taotlejale summas 1620.- krooni.
6. Seoses lapse üheaastaseks saamisega maksti sünnitoetust à
2000 krooni 7 emale ja seoses lapse kaheaastaseks saamisega
à 1000 krooni 7 emale.
7. Valla eelarve reservfondist eraldati 42 000 krooni Audru
Keskkooli staadioni spordivarustuse ja inventari ostmiseks.
8. Jõõpre külas asuvatele katastriüksustele määrati lähiaadressid
Uue-Tiidu ja Rabakalda.
9. Kinnitati vallahanke “Haljasalade niitmine 2010. aastal” ja
“Poolkultuursete alade trimmerdamine 2010. aastal” pakkumuste kvalifitseerimine ja pakkumuste vastavus kutsedokumentidele.
21. aprillil
1. Vallahanke “Haljasalade niitmine 2010. aastal” edukamaks
pakkujaks kinnitati OÜ Hea Auto pakkumus hinnaga 1450.- kr/
ha ( hind sisaldab käibemaksu).
2. Vallahanke “Poolkultuursete alade trimmerdamine 2010.
aastal” edukamaks pakkujaks kinnitati Dairon Pluss OÜ
pakkumus hinnaga 2520.- kr/ ha ( hind sisaldab käibemaksu).
3. Algatati vallahange “Ehitusjärelvalve teostamine Jõõpre küla
fluoriididevaba joogiveega varustamine projekteerimis-ehitustöödele”.
29. aprillil
1. Seoses lapse ema vanemlike kohustuste mittetäitmisega
otsustati maksta peretoetus lapse isale.
2. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti 2 taotlejale toetust kogusummas 1 333.- krooni.
3. Väljastati parkimiskaart liikumispuudega isikule.
4. Aprillikuu toimetulekutoetust maksti kogusummas 187 969.krooni.
5. Ehitusluba väljastati Lemmetsa külas Kuti kinnistul külmhoone ehitamiseks.
6. Otsustati korraldada vallahange “Suvine müügikoht
Valgerannas”.
7. Nõustuti jäätmekonteineri tühjendamisega sagedusega 56
päeva tagant jooksval aastal 1. maist kuni 31. oktoobrini 1
taotleja osas ja konteineri tühjendusega 56 päeva tagant 1
taotleja osas.

Audru Vallavalitsus teatab:
* kehtestati Audru Vallavolikogu 13.05.2010 otsusega nr 48
Saulepa külas Meremäe kinnistu detailplaneering. Planeeringuga
on kavandatud 0,8 ha suurusel maa-alal muuta maatulundusmaa
sihtotstarve 20% elamumaa, 15% ärimaa ja 65% kaitsealuse
maa sihtotstarveteks. Krundile on lubatud püstitada kuni 8m
kõrguseid hooneid, sealhulgas üks majutushoone, mida ei ehitata
veekaitsevööndisse ja üks ühepereelamu. Detailplaneeringuga
muudetakse 1996 üldplaneeringu põhilahendust maaksutuse
juhtotstarbe täpsustamise osas.
* kehtestati Audru Vallavolikogu 13.05.2010 määrusega nr 19
uus Audru valla üldplaneering, mille eesmärgiks on valla
arengusuundade määramine ja territooriumi maakasutuse
planeerimine. Võrreldes seni kehtinud üldplaneeringutega on
uue üldplaneeringu eripärad:
- intensiivsema elamuehituse ja äriotstarbelise maakasutuse
suunamine Audru ja Pärnu vahelisele alale (ärialad on
kavandatud valdavalt olemasoleva ringraja ja elamute vahele);
- tööstuspiirkonna arendamine Lemmetsa küla ida osas;
- elamuehituseks lubatavate maaüksuste suuruse piiramine, et
tagada valdaval osal valla territooriumist looduslähedane ja
ajaloolist arengut järgiv hajaasustusviisiline maakasutus ja
suunata kompaktsem hoonestus Audru ja Pärnu vahelisele alale
ning olemasolevate külakeskuste lähistele;
- Audru poldri piirkonnas maakasutuse reguleerimiseks (enne
seal edasiste detailplaneeringute koostamise jätkamise lubamist)
poldri ala käsitleva valla osaüldplaneeringu kohustuse
määramine, eesmärgiga hinnata täpsema üldplaneeringu ja selle
keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise käigus
kumulatiivseid mõjusid kogu Audru poldri piirkonnas;
- rohevõrgustiku täpsustamine lähtuvalt kehtivast Pärnu
maakonna teemaplaneeringust Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused, eesmärgiga suurendada või ümber
suunata üksikutes kohtades varem maakonna tasandil
spetsialistide poolt valitud rohevõrgustik;
- ehitustegevuse ja maakasutuse osas täpsete nõuete ja reeglite
seadmine, et tagada vallale tõhus administratiivne kontroll.
Üldplaneering määrab lisaks tiheasustuse ja hajaasustuse ning
detailplaneeringu kohustusega ala piiri kulgemise. Üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtfunktsioon ehk maa- ja
veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused on aluseks
edasisele planeeringute koostamisele, maakorraldusele ja
ehitustegevusele. Uus üldplaneering on detailplaneeringute

koostamise ja projekteerimise (sh projekteerimistingimuste
väljastamise) ja maakasutuse määramise aluseks ning loob
eeldused maakasutuseks ja ehitustegevuseks.
Üldplaneering täpsustab Pärnu maakonna teemaplaneeringut
Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused
väärtuslike maastike piiride ja rohevõrgustiku
haaratud alade suuruse osas. Maakonnaplaneeringuga võrreldes
on valdavalt rohealade osakaalu suurendatud. Planeeringu
elluviimisest tekkiv mõju on hinnatud Audru valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes, ei ole
üldplaneeringu elluviimisest tekkivaid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid eraldi käesolevas üldplaneeringus
välja toodud.
Kokkuvõttes toetab üldplaneering Audru valla arengukavas
aastateks 2001-2012 seatud eesmärkide täitmist, luues nende
elluviimisele eeldused ja tagades sealjuures läbi keskkonnatingimuste määramise säästava ja tasakaalustatud keskkonna
arengu. Üldplaneeringu järgse arengu kavandamisega ei kaasne
seaduse mõistes olulist mõju ette nägevaid objekte.
* Seoses Audru valla uue üldplaneeringu kehtestamisega,
tunnistati kehtetuks Audru Vallavolikogu 13.05.2010 otsusega
nr 50 Audru valla üldplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu 05.09.1996 otsusega nr 269 ning Audru aleviku ja
Pärnu linna vahelise ala osaüldpalneering, kehtestatud Audru
Vallavolikogu 06.02.2003 otsusega nr 38.
* Algatati Audru Vallavolikogu 13.05.2010 otsusega nr 49 Audru
poldri osaüldplaneering. Planeeringu eesmärk on reguleerida
maakasutust ja anda edasised detailplaneeringute koostamise
täpsed tingimused osaüldplaneeringu alal. Osaüldplaneeringu
käigus on vajalik täpsemalt hinnata maakasutuse ja üksikute
arendusprojektide mõju ning arendusprojektide kumulatiivseid
mõjusid kogu osaüldplaneeringu ala piirkonnas ning läbi viia
Natura 2000 võrgustiku alale avalduva mõju hindamine. Maakasutuse kavandamisel tuleb kumulatiivseid keskkonnamõjusid
ja Natura 2000 alaga arvestamisest lähtuvaid mõjusid hinnata
vastavalt hindamise hetkeks kujunenud keskkonnaolukorrale,
arvestades sealjuures väljastatud ehitus- ja tegevuslubasid ning
kehtestatud planeeringuid. Kuni Audru poldri osaüldplaneeringu
kehtestamiseni ei menetleta osaüldplaneeringu alal varem
algatatud detailplaneeringuid.
Planeeringute materjalidega on võimalus tutvuda Audru valla
kodulehel www.audru.ee, küsimusi ja ettepanekuid on võimalus
esitada info@audru.ee.
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Maikuu, suur toomepuu ...
Ilmataat teeb meiega nalja, aga
küll need õiedki tulevad. Aga
väheseid audrulasi, kes laupäeval emadepäeva kontserdile tulid, saatis ööbikulaul.
Audru uuenenud koosseisuga
pasunakoor „Õnn tuli õuele“,
Ado Kirsi juhendamisel,
alustas võimsalt A.Uustulndi
tuntud viisiga „Tüdruk“ ja
järgnevadki palad olid naiselike nimedega lood. Seda kõike tervitas rõõmus aplaus.
Teisena astus üles Jõõpre
Põhikooli 9. klassi ansambel
“Jöepress“. (foto 1.lk).
Lõpetuseks oli emadele
tõeline rosin – noor ja kena
Tartu muusik Alen Veziko
(foto lk. 1) alustas oma esinemist imelise looga „Vaid see
on armastus ...“, mis on juhtu-

misi ka 2010. aasta Pärnumaa
tantsupeo „Tuli minu südames“ ühistantsu saateviis.
Palju tänu „Valmose“
juhtkonnale, kes toetas
lahkelt Audru emadepäeva
kontserti !
Aga..
Ole sa kõrges eas pensionär või koolieelik, kõigile on
selge, mis on digibox. Selle
eest hoolitseb juba meedia.
Oleks ju lausa katastroof, kui
l.juulist ei saaks enam elada
seriaalide maailmas ja veeta
aega ilusate ja rikastega ;))
Oli l956. aasta, kui Audru
sovhoosi majandusjuhataja
Valdur Peterson, siis alles
noor ja tegutsemishimuline,
hankis Tallinnast Viru tänava
tehnika-poest harulduse -

Audru Vallavalitsus tänab OÜ Valmost
emadepäeva kontserdi toetamise eest!

OÜ Valmos - suurim
tööandja vallas
OÜ Valmos on asutatud
2000. aastal. Algselt kuulus
ettevõte Saksa kapitalile ning
tegeles ümarpalgi vahendamisega ja alates 2002.aasta
lõpust spoonikatete koostamisega. Samal ajal hakati otsima
kohta spoonitehase rajamiseks. Esimesest võimalikust
asukohast Tahkuranna vallas
Pärnu linna külje all oldi
sunnitud loobuma kohalike
elanike vastuseisu tõttu. Nii
jõutigi Audru valda, kus 2004.
aasta kevadel andis vastvalminud spoonitehas oma esimese
toodangu.
Paraku tehase käivitamine
kulges raskustega. Vahepeal
vahetusid ettevõtte omanikud,
mille käigus ettevõte läks üle
Eesti kapitalile. Uued omanikud investeerisid ettevõttesse
olulisi summasid, muutsid ettevõtte tunduvalt efektiivsemaks ning kasumit teenivaks
jätkusuutlikuks ettevõtteks.
Tänaseks on spooni tootmine Valmose põhitegevus.
Spoon on kvaliteetsest kasepakust toodetav õhuke umbes poole millimeetri paksune
puitleht, mida kasutatakse
mööbliplaatide, barketi jms
katteks.
Eeskätt on Valmos spetsialiseerunud kasespoonile.
95% müügist läheb Eestist
välja. Tootmismahud on kasvanud püsivalt aastast-aastasse
läbi ettevõtte ajaloo ja seda ka
viimase majanduslanguse
perioodil. Samas pole see
kasv tingitud sellest, et spooniturg oleks kasvanud. Pigem
on Valmos järjepidevalt kasvatanud oma turuosa Euroopa
spooniturul teiste spoonitootjate arvel.
Täna toodab Valmos umbes ühe kolmandiku kogu
Euroopa kasespooni vajadusest.
Selleks tarbib ettevõte aastas umbes 20 000 m3 kvali-

teetset kasepakku.
Kuigi Eestis raiutakse
piisaval hulgal spoonipakku,
jõuab sellest spoonitootjateni
hoolimata nende poolt makstavast väga kõrgest hinnast
vaid veerand. Ülejäänu ollakse
sunnitud importima peamiselt
Lätist, Venemaalt ja kohati isegi Soomest. Eesti spoonipakk
liigub aga suures osas hoopis
madalama hinnaga erinevatele
saematerjali tootjatele, vineeritootjatele jm. Arvestuslikult
võiks riik ja eraisikust metsaomanikud kasepakku välja
sorteerides ja spoonitootjatele
müües teenida aastas kokku
umbes 50 mln krooni lisatulu.
Valmos hindab väga kõrgelt igat oma spoonipaku hankijat sõltumata kogusest. Hea
meel on tõdeda, et majanduslangusega on ettevõte kokkuvõttes hästi toime tulnud. Väljutud on küll ettevõtte jaoks
kahjumlikult tegevusalalt, mis
tõi paratamatult kaasa ka
osade töötajate koondamise,
kuid põhitegevusalal spoonitootmises on meetmed efektiivsuse parandamiseks, tootmismahtude tõstmiseks ja
kulude vähendamiseks olnud
piisavalt tõhusad, et ettevõttel
pole olnud otsest vajadust
minna töötajate palkade kärpimise teed.
Täna töötab ettevõttes
umbes 220 tublit töötajat.
Selle näitajaga on Valmos
Audru valla suurim tööandja
ning Pärnu maakonna ja linna
arvestuses tõenäoliselt kusagil
esimese 10 hulgas. Enamik
töötajaid on Pärnu linnast.
Audru vallast on ettevõttes
tööl umbes 30-35 inimest.
Tõenäoliselt oleks see arv
oluliselt suurem, kui oleks
parem transpordiühendus
Audru keskusega.

televiisori. See paigutati
direktori kabi-netti, mis asus
siis praegustes raamatukogu
ruumides. Põhi-mine saade oli
õhtul kell 9 „Vremja“, mida
me
kõik
vaa-tasime
aastakümneid, et kursis olla
suurel kodumaal toimu-vaga.
Eelnevalt olid veel laste-filmid
- oh seda imestamist! Direktori
kabinet oli pilgeni täis naisi,
lapsi ja suitsetavaid mehi.
Kui 1958. kontor kolis
uude majja, paigutati televiisor
punanurka ja nii oli seal õhtuti
suur rahvakogunemine ja valjuhäälne ekraanil toimuva
kommenteerimine. Eredalt on
meeles 1964.a. taliolümpiamängude Ants Antsoni kullasõit Innsbruckis. Töötegemisest ei tulnud sel päeval enam

POLITSEITEATED
midagi välja, sest rõõm oma
kaasmaalase suurepärasest
võidust, millest ta isegi ei
julgenud unistada, oli nii suur.
Ajalehed kirjutasid: veni, vidi,
vici - tuli, nägi, võitis.
Läks tervelt 38 aastat, enne
kui ta sai oma taliolümpiavõitja au üle anda Shmigunile
ja Veerpalule.
Meie jaoks oli siis suur
uudis, et tallinlased said vaadata Soome televisiooni vahendusel välismaa filme, meie
jaoks olid head „Pavel Matrossov“, “Kohtumine Elbel“,
“Volga,Volga“ ja teised
taolised suurteosed
Oi aegu ammuseid ....

Teie Dora Kesper

Roheline hunt
Oli ilus suvepäev ja väike
Luise läks õue. Järsku kuulis
ta imelikku piiksumist. Hääl
tuli sügavast august, mida
varem õues polnud nähtud.
Julge tüdruk hüppas auku ja
leidis end lagendikult.
Seal olid ainult mõned
punased põõsad ja kohevad
pilvemäed. Ühest põõsast kostiski hirmunud hääl. Luise nägi
väikest tuttsaba värisemas.
Jäneste keelt tüdruk ei mõistnud ja tõttas edasi. Vastu tuli
sinise mütsiga päkapikk, kes
jutustas, et see on Pilvede-maa
ja mäe taga elab roheline hunt,
kes neid hirmutab.
Otsimise peale jõudis
vapper Luise hundi uru juurde
ja palus metsakutsul Pilve-

Audru vallas pandi aprillikuus toime 74 väärteorikkumist.
Neist: Alkoholiseadus 5, kohaliku omavalitsuse korralduse
seadus 1, liikluskindlustuse seadus 5, liiklusseadus 59,
teeseadus 3, tubakaseadus 1.
Kriminaalmenetlust alustati ühel korral:
Ajavahemikul 15.04 kuni 20.04 murti sisse Lindi külas
kuivatisse, kust varastati erinevaid esemeid 13 000 krooni
väärtuses.
Väike meeldetuletus
Ilmad on läinud soojaks ja kätte on jõudnud jalgratta hooaeg.
Seoses sellega on aktiviseerunud ka jalgrattavargad.
Siinkohal panen kõigile südamele ja tuletan meelde järgmist:
- kui pargite oma jalgratta kaupluse, toitlustusasutuse vms
ette, siis kindlasti lukustage see! (kasutage võimalusel Ulukku, see on vargakindlam),
- kui olete mitmekesi, siis alati võiks jääda keegi rattaid
valvama, kui teised on parasjagu ratastest eemal,
- ööseks pange ratas kas korterisse või sellisesse kohta, kus
ta ei oleks nähtaval.
Ilusaid rattailmasid kõigile!

demaa elanikud rahule jätta.
Kuri võsavillem ainult naeris
selle peale. Nüüd võttis tüdruk
märsist vile ja hakkas puhuma.
Kõlas imekaunis muusika.
Luise hakkas minema ja metsakutsu järgnes võluviisile.
Tüdruk meelitas hundi maa
peale. Tänutäheks hakkasid
tema maja ümber kasvama
jänesekapsad.
Nii vabanes maa-alune riik
kurjast rohelisest hundist.
Jänes ja päkapikud elavad seal
siiamaani õnnelikult, kui nad
ära pole surnud.

Luise Kompus
Jõõpre Põhikooli 3. klass

Muinasjuttude kirjutamise ja esitamise konkursi "Muinaslood
ja loomisrõõm" III koht (I-III klass).

Harli Hansen, Audru piirkonnavanem
12. mail toimus Aruvälja lasteaed-algkoolis liikluspäev, kus
peateema oli ohutu jalgratta sõit. Koolilapsed said lahendada
ka liiklusteemalist viktoriini.
Audru konstaablijaoskond tänab kõiki väga toreda koostöö
eest ning soovib kõikidele suurtele ja väikestele ohutut suve
saabumist.
Ingrid Meltsas
noorsoopolitseinik

Kuidas joobes inimesed ära upuvad
Joobes inimesed upuvad, sest ei saavuta hingamise ja
liigutuste vahel rütmi ja hingavad vales kohas. Enamasti
uputakse üsna kalda lähedal.
Inimestele on kinnistunud arvamus, et purjus inimene hindab
oma võimeid üle ja upub just sellepärast. See on ka mõnel
juhul tõsi, kuid minu kogemus näitab, et uppunud inimesed
leitakse enamasti üsna kalda lähedalt, mitte kaldast väga
kaugel. See näitab, et ujuma minnes uppumisel ei ole mingit
pistmist võimete ülehindamisega. See pole nii, et joobes
inimene on tundnud, et suudab ujuda 50 ringi ümber saare ja
siis upub ära. Probleem on hoopis selles, et joobes inimene
arvab, et kõik tema keha funktsioonid toimivad samamoodi
nagu kainena, kuid paraku nii see ei ole. Uputakse üsna selle
koha lähedal kust vette mindi.
Joobnul puudulik tasakaal
Joobes inimese liigutused kaotavad loomuliku koordinatsiooni. See kehtib nii alkoholijoobe kui narkojoobe kohta.
Joobes inimene kipub tuikuma ja kergemini tasakaalu
kaotama. Kui sa maa peal kõnnid ja komistad ning kukud,
lööd ennast ära. Vees ei ole meil aga pidepunkti maapinnaga,
seal me hõljume ja lisaks eelnevale ei saa me vee all hingata.
Häiritud tasakaalu tõttu tehtud viga on vees hoopis teiste
tagajärgedega.
Ka heal ujujal joobnuna halb koordinatsioon

Vasakult dr. Anu Ilp, dr. Krista Jaago, dr. Ingrid Lembit,
õde Tiiu Siling.
11. mail külastasid Pärnu Haigla taastusravi ja järelravi osakonna
arstid dr Anu Ilp, dr Ingrid Lembit, dr Krista Jaago, õde
Tiiu Siling ning sotsiaaltöötajad Mari-Liis Öövel ja Tiiu Tonts
Jõõpre Vanurite Kodu. Dr Anu Ilp on ka Eesti Geriaatrite Seltsi
juhatuse esimees.Geriaatria on meditsiini eriala eakate inimeste
haiguste ennetamisest ja ravist.
Arstid uurisid iga hooldatava tervist ja andsid neile nõu, kuidas
paremini toime tulla.
Sundimatus vestluses andsid arstid vanurite kodu töötajatele hooldajatele soovitusi, mida hooldatavate heaks veel teha saab.
Vestlusest selgus, miks mitmed hoolealused peavad tervisliku
seisundi tõttu võtma igal päeval mitut ravimit. Räägiti ka sellest,
miks hooldajate tööülesannete hulka kuulub hooldatavatele
ravimite andmine ja toidu valmistamine.
Doktor Anu Ilp kiitis vanurite kodu puhtust, hubasust ja maitsvat
toitu. Ta rääkis, et tema arvates on maakonna suurimas - Audru
vallas eakatele, kes igapäevaeluga iseseisvalt kodus toime ei
tule, vähe hooldekodu kohti. Regulaarset arstiabi osutavad
hooldatavatele perearstid dr Liili Napp ja dr Ülle Runnel.
Nemad jälgivad eakate tervist ja määravad vajadusel ravi kas
kohapeal või Pärnu Haiglas.

Ka kõige parema ujuja koordinatsioon on joobes olekus
häiritud. Vees ujumiseks on vaja saavutada rütm lihasliigutuste ja hingamisliigutuste vahel. Kui koordinatsioon on
paigast ära, ei liigu inimene rütmis ning võib vales kohas
ehk vee all hingata. Inimene tõmbab endale vett sisse ja
upubki purjus peaga ära, sõltumata sellest kui hea või halb
ujuja ta on.
„Kuiv uppumine“
Inimene võib uppuda ka nii, et lahangul meedikud inimese
kopsudest vett ei leia.
Nagu öeldud, ei saavuta purjus inimene hingamise ja
liigutuste vahelist rütmi, hingab kord ühtepidi, kord teistpidi
ning tekib moment, kus ta võib sisse hingata õhku veega
pooleks. Vesi satub ootamatult tema hingamisteedesse.
Organismil on aga olemas kaitsereaktsioon. Teatud asju teeb
organism niimoodi, et me ise seda kontrollida ei suuda. Kui
hingamisteedesse satub vesi, mis ei tohiks seal üldse olla,
tekib reflektoorne hingamisteede sulg. Hingamisteed
sulguvad, häälepilu tõmbub kokku, et vesi kopsu ei satuks.
Aga ka õhku ei pääse enam sisse. Sellest hetkest hakkab
lämbumine. Hädasolija käitumine ja liigutused on identsed
uppumisele. Lahangul aga meedikud inimese kopsust vett ei
leia, kuid ikkagi on surma põhjus vesi.
Gert Teder, MTÜ Selts Eesti Vetelpääste

Lk. 4 _________________________________________________________________________________________________________________________ Audru valla leht mai 2010

Vastuvõtt Audru Keskkooli X klassi toimub
21. juunil 2010 kell 9-12.
Kandidaadil tuleb kohapeal täita ankeet ja läbida vestlusvoor.
Kaasa võtta põhikooli lõputunnistus, valge klassitunnistus ning
isikut tõendav dokument.
Üldjuhul ei võeta vastu õpilasi, kellel on klassitunnistusel
veerandihinnetena esinenud puudulikke hindeid (võimalikud
erandid) ning põhjuseta puudumisi.
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, kultuuriajalugu,
filmikunstiajalugu.
Veel õppekavast: XII klassis on kõigil lisaks riiklikule
õppekavale 1 tund 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.

Õnnitleme
vastsündinuid!
Emma Pärnapuu
Ats-Robin Agasild
Keidy Pikkor
Kardo Kasesaar
Elisabeth Mode
Angeelika Taats
Aili Valdmann

19. juuni kell 19
JAANITULI JÕÕPRES
Lõkkeplatsil sportlikud mängud
kell 21 rahvamaja saalis tantsuks mängib ansambel
KULLAKETRAJAD
Võimalus osta sööki-jooki
20. juuni kell 20
JAANITULI ARUVÄLJA RAHVAMAJA ÕUEL
Tantsuks mängib REIN LAANEORG & ansambel
PRESIDENT
Lõkkeplatsil lõbusad mängud ja jõukatsumised
Võimalus osta sööki-jooki

Pootsi-Kõpu
Jõõpre
Audru
Tõhela
Seliste
Uruste
Kastna
Tõstamaa
Kalli
Paadremaa

20.06 kell 12 kell 10 liturgia
27.06 kell 12 kell 10 liturgia
27.06 kell 13
03.07 kell 13
17.07 kell 12 kell 10 liturgia
18.07 kell 12 kell 10 liturgia
24.07 kell 14
24.07 kell 13
31.07 kell 14
31.07 kell 15.30 kell 10 liturgia

Preester Enos Heinsoo

Pühapäeval, 6. juunil kell 12 algab Audru Püha Risti kirikus
leerikursus, mis lõpeb pühapäeval, 25. juulil. Leerikursus
õpetab tundma kristlikku usku ning leidma vastuseid inimelu
olulisematele küsimustele.

Lindi Lasteaed-Algkool otsib oma
meeskonda
LASTEAIAÕPETAJAT

Kandideerimiseks saata 4. juuniks 2010 avaldus, cv, kaaskiri
ning haridust tõendavate dokumentide koopiad
Aadressil: Lindi Lasteaed-Algkool, Lindi küla, Audru vald
88302, Pärnumaa. Info tel 55 697 597

20. juuni kell 20
JAANITULI LINDI AASAL
Tantsuks mängib ansambel GÜNF
Sportlikud jõukatsumised
Võimalus osta sööki-jooki

Hei Gordoni Perekooli vilistlane!
Mis oleks, kui tuleks kokku ja meenutaks õpitut! Kuidas
õpitud suhtlemistehnikad on rakendunud? Milliseid oskusi/
omadusi vajan juurde, et tunda end lapsevanema rollis hästi
ja õnnestunult?
Teeme vestlusringi 17.juunil kell 17.00 vallapsühholoogi
kabinetis Audru ambulatooriumimajas, Ringi 1A.
Oma osavõtust palun teata: merletomson@gmail.com või
5197 4445.

22. juuni kell 20
JAANITULI AUDRU PARGIS
Tantsuks mängib ansambel NUKKER KUKEKE
Sportlikud jõukatsumised
Võimalus osta sööki-jooki

Audru Keskkool võtab vastu uusi õpilasi I klassi ja V klassi
24. maist kuni 21. juunini igal tööpäeval kella 8.00-15.00.
E-post audrukk@parnumaa.ee, telefon 446 4421
või tulla Lihula mnt.10 Audru Pärnumaa
(Kaasa võtta lapse isikut tõendav dokument, õpilaspileti pilt,
tervisekaart).

23. juuni kell 20:00
JAANITULI EASSALU KÜLAPLATSIL
Laulab ja mängib pilli ARNE JÄRVESAAR
Sportlikud jõukatsumised

Müüa 1-toaline korter Pärna allee 3 A-3. Hind 170 000.Info tel 5668 4989

Lastekaitsepäeval, 1. juunil kell 10 korraldab
Audru Lastekaitse Ühing
Lavassaare Raudtee muuseumis
eelkooliealistele 4 - 7 - aastastele lastele
mõnusa ürituse
„Rong see sõitis tsuh-tsuh-tsuh“.
Info Eve Köök - tel 446 5641,
Aili Elend – 446 0432, Ene Peterson – 5342 8316
Elioni tegemistest Audru vallas

Õigeusu surnuaiapühad 2010

05. juunil Tamme talu ürdiaias maitsetaimi tutvustav
päev: Ürdid meie koduaias ja toidulaual
Harivad jalutuskäigud aias koos perenaisega kell 11.00; 13.00
ja 15.00.
Kaasa saab osta maitse- ja ravimtaimede istikuid.
Aadress: Tamme talu, Malda küla, Audru vald, Pärnumaa
(viidad näitavad teed). Info tel. 5625 3075
või www.tammetalu.eu
Lahtiste uste päev on TASUTA

Enn Auksmann, Audru Püha Risti koguduse hooldajaõpetaja

Pilet kõikidel jaanipidudel 30.Põhikooli õpilastele 10.Koolieelikutele tasuta!

Surnuaiapüha jumalateenistus
Audru surnuaial toimub laupäeval,
26. juunil kell 12.
Info: Audru Püha Risti koguduse hooldajaõpetaja
Enn Auksmann, 5660 8727.

TEATED*TEATED

Osades Audru valla külades ei ole veel Elioni Interneti ja DigiTV
teenused kättesaadavad. 2010 aasta arengukava kohaselt teostab
Elion juuni ja juulikuus töid Kihlepa – Kõima – Lindi suunal,
mille tulemusena paljud selle piirkonna elanikud saavad
võimaluse lisaks telefonile liituda ka Elioni Interneti ja DigiTV
teenustega.
Uus kaablitrass hakkab läbima järgmiseid külasid: Kihlepa,
Tuuraste, Kõima, Saulepa, Kabriste ja Lindi. Elioni teenustest
huvitatud nende külade elanikel on võimalik oma sooviavaldused teenusega liitumiseks esitada Elioni esindustes või
infoliini numbril 165. Elanikel, kelle majapidamiseni ei jõua
Elioni kaabelliini, kuid kes on teenustest huvitatud, on
otstarbekas aegsasti sellest teada anda Elioni projektijuhile
Toomas Peterson’ile telefonil 447 0763 või e-posti teel
toomas.peterson@elion.ee .
Täpsemat infot Elioni teenuste ja liitumiskampaaniate kohta
leiate meie kudulehelt www.elion.ee
Ilusat suve ja positiivseid elamusi Elioni DigiTV vahendusel
soovides. ELION

Head lugejad! Audru Muuseum on tänulik, kui loovutate
muuseumile (võimalik väike tasu) vanaaegse riidekapi.
Info tel 5559 9302 Helgi Roots.

-10%*
KÕIGE LAIEM PUIDUVALIK
SUUR VALIK EHITUSMATERJALE
LÄHIM PUUMARKETI KAUPLUS PÄRNUS, LINA 24
E - R 8-18, L 9-15 TEL 444 8080
www.puumarket.ee
* Soodustus kehtib reklaami ettenäitamisel jaehinnale ning ei laiene allahinnatud toodetele.
Kupong kehtib kuni 31.07.2010

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

