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Väikesed vallakodanikud olid vastuvõtul
05. juunil toimus vallamaja
saalis pidulik vastuvõtt väikestele uutele vallakodanikele ja
nende vanematele.
Vastuvõtule olid kutsutud:
Annika ja Matthias Aas poeg
Andreas Armasega, Hele ja
Roland Truus tütar Keiraga,
Helena Kährik ja Margo
Tooding tütar Mia Mirelliga,
Merike ja Tiit Koppel poeg
Rasmusega, Gerli ja Alo Afanasjev tütar Gerti Abigailiga,
Annika Aruoja tütar Kerttuga, Eve Tiido ja Danel Toomast kaksikute Maribeli ja
Mairoldiga, Gethri ja Kalvin
Eisenschmidt tütre Grete
Mariega, Hella-Liisa Hase ja
Ando Uibopuu tütar Lisannaga, Silje Lilium ja Argo
Aas tütar Merilyga, Maris
Kustassoo tütar ChristelleKatriiniga, Triin ja Margus
Ollino poeg Oliveriga, Reelika Kollist ja Marek Rüütli
tütar Madleeniga, Liina
Valdmann ja Oleg Svirbut
tütar Adeliinaga, Svetlana ja
Indrek Laanepõld tütar
Anniga, Samira Kozlovskaja
tütar Sintija, Janika ja Too-

mas Dreimann poeg Matthias Frederikiga, Age Matsalu ja Hillar Pärnapuu tütar
Emmaga, Aimi Teor ja Ainar
Agasild poeg Ats Robiniga,
Mariana Nõmmik ja Raimond Mode tütar Elisabethiga, Irja Taats tütar Angeelikaga, Signe Rosenberg ja
Raido Pikkor tütar Keidyga,
Triin Soots ja Gunnar Kott
poeg Heigoga, Helerin Saareoja ja Janar Kasesaar poeg
Kardoga.
Pidupäevalisi tervitasid vallavanem Margus Joonas,
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalnõunik Peep Tarre ning sotsiaalpedagoog Sirje Järvet.
Muusikaliste vahepaladega
esinesid laululapsed Jõõpre
Põhikooli õpetaja Grünet
Trumsi juhendamisel.
Vallavapiga hõbelusika ja
2000.- krooni andsid lapsevanematele üle Margus Joonas
ja vallasekretär Aino Aitaja.

Eve Tiido ja Danel Toomast kaksikute Maribeli ja Mairoldiga
vastuvõtul

Audru vallavolikogu tegemistest
Audru valla uuel volikogul on
selja taga esimene äärmiselt
tegus tööpoolaasta.
Sügiseste valimiste järel
moodustunud volikogu koosseisus oli toimunud võrreldes
eelmise koosseisuga põhjalik
liikmete muutus. Nimelt teevad uue koosseisu seitsmeteistkümnest liikmest üheksa
volikogu tööd esmakordselt.
Selline koosseisu põhjalik
muutumine põhjustas loomulikult esimestel istungitel
pingeid ja arusaamatusi, kuid
mida istung edasi, seda ladusamaks on volikogu töö muutunud. Enamus volinikke on aru
saanud oma vastutusest ja missioonist, et tagada valla tasakaalustatud areng. Nagu õigele
volikogule kohane, on volikogus olemas ka väikesearvuline opositsioon, kes teeb oma
tööd oluliselt põhjalikumalt
kui senised opositsioonid
Audru vallavolikogus kunagi
varem teinud on. Kahjuks tundub sageli, et nende oponeerimine ei ole kantud tahtest
valla arengule kaasa aidata,
vaid soovist lihtsalt kellelegi
nn. „ära teha“.
Hästi on käivitunud komisjonide töö. Erilist heameelt
valmistab, et komisjonide
tööst võtavad aktiivselt osa ka

väljastpoolt volikogu koosseisu valla arengule ja probleemidele kaasamõtlema kutsutud liikmed nagu näiteks: Kaie
Seger, Õie Killing, Tiina
Saar, Jüri Makarov, Jüri Kivirand, Toomas Rehe.
Sellel poolaastal on volikogu vastu võtnud mitmeid
väga kaalukaid vallaelu edaspidi mõjutavaid otsuseid 2010 aasta vallaeelarve, valla
uus üldplaneering ja valla uue
arengukava algatamine.
Valla 2010. aasta eelarve
võeti vastu märtsikuu volikogu
istungil. Kui senini on Audru
valla eelarved tänu valla maksumaksjatele jõudsalt kasvanud, siis alatas 2009. aastast
on tulumaksu laekumine olnud
pidevas languses. Kui 2008.
aastal laekus vallaeelarvesse
tulumaksu 36,7 milj. krooni,
siis 2009. aastal oli laekumine
juba 2,7 milj. krooni väiksem
ja 2010. aasta prognoos ennustab tulumaksu laekumise vähenemist veelgi 4 milj. krooni
võrra. Selline valla peamise
tuluallika vähenemine paneb
valla tegemised 2010. aastal
tugeva surve alla. Vallavalitsus
on teinud koondamisi ja
palgakärpeid. Palgakärped on
osaks langenud pea kõigile
töötajatele, kes saavad oma

palga otse vallaeelarvest. Vallaametnike palkasid on vähendatud 2009. aastal 5-7 %
ja 2010. lisaks 8%. Oluliselt
on kahanenud valla võimekus
teha uusi investeeringuid.
Seetõttu on tänavu valla suuremateks investeeringuteks ainult Jõõpre küla joogivee trasside renoveerimine ja uue
pumpla ehitamine Keskkonnainvesteringute Keskuse kaasabil maksumusega 5 579465
krooni, sealhulgas on KIK-st
eraldatud 4 851706 krooni ja
korvpalliväljakute rajamine
KOIT kava raames Audru
alevikku ja Jõõpre külla maksumusega 1 988000 krooni,
sealhulgas KOIT kava eraldus
1 720000 krooni.
Üldplaneeringu kehtestamine - senikehtinud üldplaneering oli kehtestatud 1996.
aastal ja vastu pidanud neliteist aastat. Need aastad on
vallaelus olnud äärmiselt
tormilise kasvuperioodiga, kus
näiteks ainuüksi valla rahvaarv
on kasvanud rohkem kui
tuhande inimese võrra ehk üle
20 %. Selline kiire areng oli
põhjus, mis sundis revideerima ja ümber vaatama senikehtinud üldplaneeringus kokkulepitud valla territoriaalset
korraldust käsitlevad põhi-

mõtted. Vallavalitsus koos
volikogu ja vallaelanikega
valmistas uut üldplaneeringut
ette pea kolm aastat ja maikuu
volikogus jõudis see lõpuks
kehtestamisele. Loodetavasti
peavad selles dokumendis
ühiskondlikult kokkulepitud
põhimõtted ja kokkulepped
vastu vähemalt sama pika
perioodi kui senikehtinud
üldplaneerngus ning aitavad
viia valla uuele arengutõusule.
Arengukava - nagu üldplaneering oli ka valla senine
arengukava aegunud. Valla
esimene arengukava oli valminud 2000. aastal ja koostatud aastateks 2001- 2010.
Enne suvevaheajale minekut
algatas volikogu uue valla
arengukava koostamise aastateks 2011-2025. Arengukava
koostamise tööprotsessis on
oodatud sõna sekka ütlema
kõik vallakodanikud. Infot
tööprotsessi kohta ja tagasisidet saab anda valla kodulehe
kaudu internetis.
Kaunist saabuvat ilma
vihmata ja päikeselist suve!

Siim Suursild
volikogu esimees

Lilli, Trulla ja rahapada
Elas kord vaene tüdruk Lilli,
kes oskas loomade keelt.
Ükskord jooksis ta koer
Trulla metsa ja komistas mingi
asja otsa. Trulla kaevas ja leidis rahapaja. Kähku jooksis ta
Lillile uudist ütlema. Nad
jooksid metsa vaatama, kas
see on tõsi. Jah, see oli tõsi!
Nad hakkasid rahapada koju
viima, aga rahapada kukkus
ümber. Kiiresti korjasid nad
raha kokku, aga üks münt jäi
ikka maha. Koju jõudes olid
kuldmündid mullaks muutunud. Lilli ja Trulla ehmusid.
Kui Trulla jälle metsa läks,
märkas ta mahajäänud münti.
Trulla viis mündi Lillile.
Järsku lendas taevast alla

väike halli habemega mehike
ja ütles neile: „Istutage münt
mullapotti ja kastke seda täpselt viis päeva.“ Ja mees kadus. Nad läksid koju ja panid
mündi potti. Viie päeva pärast
kasvas sinna rahapuu, kus olid
mündikesed küljes. Lilli pere
sai rikkaks ja münte jätkus
teistelegi peredele, sest iga
nädal kasvas kuldmünte
juurde.
Sellest ajast elasid Lilli
pere ja külaelanikud väga
õnnelikult.

Emilie Kirsi
Jõõpre Põhikool

Muinasjuttude kirjutamise ja esitamise konkursi "Muinaslood
ja loomisrõõm" II koht (IV-VI klass).

Lasteaedade
Rahvastepallikarikas
2010
toimus Aruväljal
25. mail 2010.a. toimus Aruvälja Lasteaed-Algkooli spordiplatsil Audru valla lasteaedade rahvastepallikarikas.
Kuna eelmisel aastal oli
meie lasteaia rahvastepalli
võistkonnal suur rõõm ja au
see uhke karikas meie majja
tuua, siis kuulus ka selleaastase võistluse korraldamise au
meile. Nii kutsusimegi kokku
kõikide Audru lasteaedade
rahvastepalli võistkonnad, et
ühiselt maha pidada üks lõbus
rahvastepalli võistlus.
Olles plaaninud võistluse
läbi viia õuetingimustes, olime
päris mures võistlusteeelse
päeva ilma pärast ja ka
võistluspäeva ilmaprognoos ei
tõotanud head, aga meie kõigi
suureks rõõmuks tuli ilm kui
valatud, täpselt nii hea, kui
võistluspäevaks vaja.
Suured tänud kõikidele
vapratele lasteaedade võistkondadele ja tublidele õpetajatele, kes olid lastele mängureeglid hästi selgeks õpetanud
ning kes elasid oma laste mängule nii tulihingeliselt kaasa.
Kõik lasteaedade võistkonnad
said üksteistega maha mängida
ühe, maksimaalselt viie minutilise geimi ning tulemused
kujunesid sellisteks: kõik 4
mängitud geimi võitis
Papsaare lasteaia võistkond
ja saavutas nii I koha ning ka
rahvastepalli karika koju-

viimise au kuulus sellele tublile võistkonnale; 3 geimi
võitis Audru lasteaia võistkond ning tublisti välja
võisteldud II koht oligi nende
oma; 2 geimi võitis Aruvälja
Lasteaed-Algkooli võistkond,
saavutades sellega III koha. 1
geimi võitis Lindi LasteaedAlgkool aga kuna meie võistlusel kaotajaid lihtsalt ei
olnud, siis jagasid Lindi Lasteaed-Algkool ja Jõõpre lasteaed IV – V kohta.
Peale põnevat rahvastepalli heitlust said kõik lapsed
kaela medalid ja kätte diplomid, mille logo kujundas rahvastepalli võistluseks Janno
Killing-Jaago, täname Sind.
Kõigi lastega, kel kõhud
võistluspäevast tühjaks läinud,
sõime koos ära mitu kilo
kringlit, jõime peale magusat
morssi ja oligi aeg mudilastel
oma kodulasteaia poole suunduda.
Suur rõõm, et te kõik Audru valla lasteaiad: Jõõpre, Lindi, Papsaare ja Audru meie
Aruvälja lasteaiale külla tulite,
peale vahva rahvastepallivõistluse said ju ka meie lapsed omavahel rohkem tuttavamaks ja usun, et ka paremateks sõpradeks.
Aili Elend
Aruvälja LasteaedAlgkooli juhataja
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Volikogus
10. juunil 2010
Istungil ei osalenud vallavolikogu liige Jaanus Põldmaa
1. Kinnitati Audru valla 2009. aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruanne, s.h. 2009.a. valla eelarve täitmise
kassapõhine aruanne: tulud summas 90 438 983 krooni ja kulud
summas 87 117 827 krooni.
2. Võeti vastu Kabriste küla Põlde kinnistu 9,92 ha suuruse maaala detailplaneering, millega kavandatakse moodustada 8
elamumaa, 1 transpordimaa ja 1 kaitsealuse maa krunt.
3. Võeti vastu Põldeotsa küla Kampli kinnistu 7,28 ha suuruse
maa-ala detailplaneering. Planeeringuga kavandatakse 5
elamumaa, 2 transpordimaa, 1 tootmismaa ja 1 maatulundusmaa
krundi moodustamine.
4. Võeti vastu Papsaare küla Viive kinnistu 2,38 ha suuruse maaala detailplaneering. Planeeringuga on kavandatud moodustada
1 elamumaa, 3 ärimaa, 1 ühiskondlike hoonete maa, 1 üldkasutatava maa ja 1 transpordimaa krunt.
5.Võeti vastu Papsaare küla Põllumehe kinnistu 1,98 ha suuruse
maa-ala detailplaneering. Planeeringuga on kavandatud
moodustada 6 elamumaa ja 2 transpordimaa krunti.
6. Võeti vastu Papsaare küla Siisikese ja Kauri kinnistute 2,95
ha suuruse maa-ala detailplaneering. Planeeringuga on
kavandatud moodustada 2 elamumaa ja 2 transpordimaa krunti.
7. Tunnistati kehtetuks vallavolikogu 10.03.2005 otsus nr 301
“Osalise detailplaneeringu algatamine Audru alevikus Kaera
kinnistul” seoses detailplaneeringu ala muutusega.
8. Algatati Papsaare külas Papsaare Äriküla 12,8 ha suuruse
maa-ala detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Salme kinnistu jagamine
kruntideks, elamumaa- ja maatulundusmaa juhtotstarbe
muutmine ärimaaks ja ehitusõiguse määramine äriküla
hoonetele.
9. Otsustati taotleda valla munitsipaalomandisse:
1) Liu külas asuv Liu spordi ja puhkeala maaüksus pindalaga
17,50 ha;
2) Ahaste külas asuv Aruvälja rahvamaja maaüksus pindalaga
2,50 ha.
10. Otsustati seada enampakkumiseta hoonestusõigus Saulepa
lautri kinnistule MTÜ Saulepa sadam kasuks 50 aastaks.
11. Peremehetuks varaks tunnistati Lemmetsa külas endise
aiandusühistu Kõrvits territooriumil asuv 0,4 kV paljasjuhtmelise madalpingeliin pikkusega 489 m 13 raudbetoonmastil
ja otsustati anda tasuta üle Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ‘le.
12. Kinnitati Audru valla Aasta Õpetaja statuut.
13. Audru valla kultuuripreemia “Aasta kultuuritegija” omistati
Irina Teesalu`le erinevate kunstiliikide edendamise ja näituste
korraldamise eest.
14. Valla eelarve reservfondist eraldati avalike teenuste
osutamiseks: 1) MTÜ Eassalu-Neitsi Külaseltsile 112 435.krooni; 2) MTÜ Lindi Külaseltsile 95 837.- krooni ja
3) MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsile 67 556.- krooni.
15. Otsustati algatada Audru valla arengukava koostamine
aastateks 2011-2025.
16. Kinnitati vallavolikogu alatiste komisjonide töövaldkonnad.
17. Volikogu esimees andis ülevaate volikogule laekunud
arupärimisest ja ettepanekust.
Vallaametnikud on suvekuudel puhkusel:
Margus Joonas
05.-30.07
vallavanem
Aino Aitaja
21.06-06.08
vallasekretär
Priit Annus
05.-30.07
keskkonna-ja maanõunik
Peep Tarre
05.-11.07;16.-29.08
haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalnõunik
Ülle Kaljumäe
14.06-04.07; 19.-30.07
pearaamatupidaja
09.-31.08
Loore Lepp
05.-25.07
vanemraamatupidaja
Helgi Põldsam
05.-16.07; 09.-24.08
kassapidaja
Liivia Äke
05.-30.07
peamaakorraldaja
Siiri Jõerand
12.07-13.08
haridus-, kultuuri-ja
sotsiaaltöö vanemspetsialist
Mairi Õismets
25.06-01.08
registripidaja
Sirje Järvet
28.06-23.08
sotsiaalpedagoog
Merle Mõttus
12.07-15.08
registripidaja
Karene Lainela
01-20.07; 26.07-13.08
sotsiaaltöö spetsialist

Vallavalitsuse istungitel
4. mai
1. Lõpetati 3 hooldust seoses hooldajate sooviga ja 1 hooldus
seoses hooldusvajaduse äralangemisega.
2. Muudeti vallavalitsuse 21.04.2010 korraldust nr 126
pikendades vallahanke pakkumuste esitamise tähtaega 14. maini
2010.a.
3. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 2 taotlejale kogusummas 2 139.- krooni.
4. Ehitusload väljastati Kabriste ja Jõeääre mastalajaamade
elektrivarustuse ehitamiseks, Kalda kinnistul puurkaevu
ehitamiseks ja Kantsi kinnistul suvila ehitamiseks.
5. Kinnitati Aroonia tn 17 asuva suvila elamuks ümberehitamise
projekteerimise lähtetingimused.
6. Reservfondist eraldati 30 920,40 krooni Audru alevikus asuva
Valitseja silla remondiks.
13. mai
1. Ehitusluba väljastati Kullimänniku tee 11 üksikelamu
ehitamiseks.
2. Kasutusluba anti Mäetoa kinnistul asuvale puurkaevule.
3. Esitatud avalduse alusel ja lähtudes alaealise huvist kinnitati
alaealisele uus perekonnanimi.
4. Avatud pakkumusmenetlusega riigihanke (TV02 118057)
“Jõõpre küla fluoriidide vaba joogiveega varustamine” edukamaks pakkujaks tunnistati Nurme Teedeehitus OÜ pakkumus
maksumusega 3 815 131.- krooni (hind sisaldab käibemaksu).
5. Algatati vallahange “Valgeranna parkla pindamine”.
6. Vastavalt kehtestatud detailplaneeringule määrati Lemmetsa
külas asuva Kuti kinnistu katastriüksuse sihtotstarveteks 70 %
tootmismaa ja 30 % ärimaa.
7. Seoses täiendavate katastrimõõdistamistega ja sellega
kaasnenud pindala muutusega muudeti vallavalitsuse
25.06.2001 korraldust nr 374.
20. mai
1. Ehitusload väljastati Saulepa külas Meremäe kinnistul
Rannarahva koostöökoja ehitamiseks, Laine kinnistul puurkaevu
ehitamiseks, Liu kalatsehhi reoveepuhasti laiendamiseks, Liisu
kinnistul suvila rekonstrueerimiseks, Liu sadama kinnistul kala
esmaladustamise ning kala esmavastuvõtu- ja jahutuse hoone
ehitamiseks ning Viki kinnistul keldri rekonstrueerimiseks.
2. Kirjalik nõusolek väljastati Ahaste külas piirdeaia püstitamiseks ja Neitsiraba Külastuskeskuse akende ja uste asenda-

miseks.
3. Määrati Jõõpre külas Aisa tee 2b asuvate pumbamaja ja
biopuhasti hoonete ja rajatiste teenindusmaaks 1775 m2 ja
nõustuti ostueesõigusega erastamisega OÜ‘le Auveka.
4. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Kärbu külas
Abrami maaüksuse osas, maatulundusmaa 100 %.
5. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Lindi külas Oja
maaüksuse osas, maatulundusmaa 100 %.
6. Nõustuti Papsaare külas Rigaderi katastriüksuse jagamisega
Rigaderi katastriüksuseks, elamumaa 100 % ja Kalevi katastriüksuseks, maatulundusmaa 100%.
7. Nõustuti Audru alevikus Ääremetsa tee 13 asuva katastriüksuse jagamisega Ääremetsa tee 13 katastriüksuseks, tootmismaa 100 % ja Ääremetsa tee 15 katastriüksuseks, üldkasutatav maa 100%.
8. Nõustuti jäätmekonteineri tühjendamisega 56 päeva tagant
jooksval aastal 1. maist kuni 31. oktoobrini 2 taotleja osas ja 56
päeva tagant 1 taotleja osas ning jäätmeveoga mitteliitunuks
jooksval aastal 01.11-30.04 loeti 1 taotleja.
9. Valla eelarve reservfondist eraldati 4 400.- krooni Audru
Lasteaia Männituka majale lipuvarda ostuks ja MTÜ Meremetsa
külaseltsile 5 000.- krooni avalikus kasutuses oleva spordi- ja
mänguväljaku jalgpalliplatsile drenaazhi paigaldamiseks ning
spordiväljaku ja tee vahele jääva kraavi puhastamiseks.
10. Vallahanke “Ehitusjärelvalve teostamine Jõõpre küla fluoriididevaba joogiveega varustamise projekteerimis-ehitustöödele” edukamaks pakkujaks tunnistati OÜ Vesiratas
pakkumus maksumusega 68 400.- krooni (hind sisaldab käibemaksu).
11. Otsustati korraldada vallahange “Ringi tn 6 asuva Audru
mõisa teenijatemaja-kellatorni katuse remondi II etapp”.
12. Vallahankele “Suvine müügikoht Valgerannas” esitati üks
pakkumus ja edukamaks pakkujaks tunnistati Aale talu
pakkumus renditasuga 3 000.- krooni 2010.a. hooaja eest.
13. Lähtuvalt POL- i ettepanekust nõustuti toetama Raba ujulas
laste riikliku õppekavajärgset ujumise algõppe korraldamist
järgmisel õppeaastal, garanteerides osalustasu 53 190.- krooni
tasumise.
14. Otsustati mitte pikendada OÜ Venderloo Bussidega sõlmitud
avaliku teenindamise lepingut.

Korraldatud jäätmeveo hinnatõus 1. juulist 2010.a.

mõjutavad ja ei ole sõltuvad otseselt jäätmevedaja enda
tegevusest, siis puudub taotluse mitterahuldamiseks lepinguga
seotud omavalitsustel õiguslik alus.
Audru vallavalitsus arutas AS Veolia Keskkonnateenused
taotlust oma 16.06.2010 vallavalitsuse istungil ja leidis, et
esiatatud taotlus on põhjendatud ning kooskõlastas uued teenuse
hinnad.
Seega kehtivad alates 1. juulist 2010. a uued jäätmeveo
teenuse hinnad. Klientidele saadetakse vastavad teated koos
juunikuu arvetega.

AS Veolia Keskkonnateenused esitas Tõstamaa, Audru,
Lavassare, Koonga ja Varbla vallavalitsustele 10.02.2010.a.
taotluse jäätmeveo hindade tõstamiseks alates 01.04.2010.
Taotluse aluseks olid Eesti Vabariigi poolt alates 01.01.2010.a.
kehtestatud uued jäätmete prügilasse ladestamise saastetasu
määrad ja seetõttu muutusid Paikre prügilas alates 01.01.2010.a.
olmejäätmete ladestamise hinnad. Kuni 31.12.2009 oli
ladestustasu Paikre prügilas 475,42 krooni/tonni (summale
lisandub käibemaks), kuid uuest aastast on ladestustasu 658,20
krooni/tonn (summale lisandub käibemaks). Hinnatõusu arutas
nii viie valla (Tõstamaa, Audru, Varbla, Koonga ja Lavassaare)
poolt moodustatud komisjon kui ka kõik vallavalitsused eraldi.
Läbirääkimiste tulemusena esitas AS Veolia 24.05.2010.a.
uue taotluse esialgse taotlusega võrreldes vähendatud mahus
jäätmeveo teenushindade tõstmiseks. Lähtudes 30.04.2008.a.
sõlmitud Tõstamaa, Audru, Lavassare, Koonga ja Varbla
Vallavalitsuste ning AS Cleanaway (nüüd AS Veolia Keskkonnateenused) korraldatud jäätmeveo lepingu punktist 4.1.2, võib
vedaja taotleda enda poolt avalikule konkursile esitatud ja
edukaks tunnistatud pakkumises nimetatud teenustasude suuruse
muutmist, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt
mõjutavad jäätmeveo kulusid. Kuna taotluses esitatud asjaolud
on jäätmevedaja kulutusi jäätmeveo korraldamisel oluliselt

Uued jäätmeveo teenustasud alates 01. juulist 2010:
Jäätmemahuti
Kehtiv hind
Uus hind
suurus m 3
kuni 01.07.2010
alates 01.07.2010
koos km-ga
koos km-ga
Kuni 0,08
kuni 0,14
kuni 0,24
kuni 0,37
kuni 0,60
kuni 0,80
kuni 1,50
kuni 2,50
kuni 4,50

34.57
50.14
56.18
73.48
86.44
103,73
151.27
224.75
388.98

37.20
55.20
63.60
85.20
105.60
120.00
168.00
264.00
456.00

Vallateemalise maikuu viktoriini vastused
1. Audru veski juures asuv sild on ehitatud 1910.aastal.
2. Mälestussammas avati 2.juulil 1939. Lõhuti 1945 ja taasavati
2.juulil 1989.
3. Männa oü asub Jõõpres, tegeleb mootorsõidukite
teenendamisega.
4. Guinnessi rekordite nimistusse on kantud line-tantsu rivi
2008.a.
5. Pärnumaa vapiloom on karu.Vapi kujundas Günther
Reindorff.(Pärnumaa 1 - 2008 lk 17-18).

Mesimagus õppekäik Aruvälja Lasteaia lastele
Täname härra Rapp August‘it, kes korraldas maikuu lõpus,
lasteaia vanemale rühmale, magusa õppekäigu mesilas.
Peremees härra Rapp August tutvustas meile mesinduse ajalugu,
tarusid, invetari ning tegi ringkäigu mesilas. Saime teada, miks
on mesilasel nõel, kuhu ta korjab mee ja õietolmu, kuulsime, et
tarus on ainult üks mesilasema. Lapsed said proovida pähe maski
ja maitsta mett. Toredaks üllatuseks kinkis härra Rapp kõigile
lasteaia lastele ja kasvatajatele igaühele purgi väga maitsvat,
tervislikku mett. Aitäh!

Juunikuu viktoriini küsimused
1. Millega tegeleb Audru valla elanik Heli Viedehof? (1p)
2. Millal peeti Audrus esimesi vallapäevi (kihelkonnapäevade
nime all)? (1p)
3. Kelle nime kandis Audru kool aastatel 1978-1988? (1p)
4. Kihlepa Soomra tee ääres on mälestuskivi ja suur tamm. Kelle
auks need on? (1p)
5. Millistel hoonetel Audrus võib sellist märki (fotol paremal)
kohata?

Aruvälja Lasteaed-Algkooli pere
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Lõpupidu Audru lasteaias
Kes te olite Audru Männituka Lasteaia lõpetajad?
Kristi – hakkaja, sõbralik ja
tubli tüdruk, Kardo Kevin –
sauruste sõber ja tundja, oskab
end väljendada kehakeeles
„sõbralik“, Maria –südamlik,
rõõmsameelne tüdruk; suur
lugeja, Sophie – hea sõber ja
abiline ka õpetajatele, Dener
– mõnus vestluskaaslane
naerusuine poiss, Sander –
terane, aktiivne tegutseja oma
väikeste krutskitega, Loviise –
mänguhimuline, tantsu ja laulu
armastav, Evo – loodusvaatleja, muhe kaaslane, Milana tagasihoidlik, sõbralik, KarlKristohver – mänguline ja
sõbralik poiss, kellel on palju
jututeemasid.
Olete nende aastate jooksul kasvanud meie, oma õpetajate – kasvatajate südamete
külge nagu omad lapsed. Soovime teile ilusat kooliteed.
Teie lasteaed jääb teid meenutama hakkajate, rõõmsameelsete, südamlike ja vahvate lastena.

POLITSEITEATED
Maikuus pandi Audru vallas toime alljärgnevad väärteod ja
alustati kriminaalmenetlusi: alkoholiseadus 1,
karistusseadustik, kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
2, liikluskindlustuse seadus 2, liiklusseadus 46, meresõiduohutuse seadus, teeseadus 6.
Ajavahemikul 23.05 kell 21.30 kuni 24.05. kell 11 on Audru
alevikus sõiduautolt BMW varastatud neli kroomist valuvelge
koos rehvidega. Vargusega tekitati kahju 30 000 krooni.
08.05 kell 20.30 lõi Jõõpre külas alaealine nooruk teist
alaealist noorukit ja tekitas kannatanule valu.
Harli Hansen
piirkonnavanem

Kutsume kauplejaid
Audru vallapäevade laadale!
7. august kell 10.00-16.00 Audru pargis.
Laadaliste registreerimine www.sadalaata.ee
telefon 642 0442
Müügipinna hind 50 krooni meeter.
Kohalikele käsitöölistele osalemine tasuta.
Kardo-Kevin Müür, Evo Lepp, Maria Ilp, Sophie Saarts, Milana Matteus, Loviise Loob,
Kristi Jürviste, Sander Saks, Karl-Kristohver Klaassepp, Dener Orissaar.
Õpetajad Asta Karu, Laine Kruusalu, Malle Tael.

Malle Tael
Audru Männituka Lasteaia
õpetaja
***
Taaskord on lehekuu selja taha
jäänud ja lasteaia pereheitmisaeg möödanikuks saanud.
Erandiks polnud ka Audru
Vikerkaare Lasteaed. 27. mail
oli lasteaed siginat- saginat
täis. Õhtul toimuvaks lõpupeoks andis panuse kogu maja
töökas personal ja usinad
lapsevanemad. Pesa, kust välja
lendamas 9 „ linnupoega“, oli
vaja selleks puhuks eriliseks
teha. Seda imehead hõngu,
mida annavad meile kased,
piibelehed, nartsissid, kaetud
laud…saame tunda lasteaias
ainult ühel korral aastas. Kella
neljaks pärastlõunal oli kõik
valmis: lapsed pidulikult riides
ja meeled ärevil. Aktus võis
alata. Püüdlikult ja ilmekalt
loetud luuletused, lasteaiateemalised laulud, tantsud lasteaeda jäävate mängukaaslastega- kas lapsed ise adusid, et
see oli nende viimane üritus
siin majas või meenub lasteaed

Vikerkaare majast asuvad kooliteele (fotol vasakult): Andres Talts, Markus Gustavson,
Armin Laurimäe, Claid Põrk, Agu-Rasmus Dervojed, Taaniel Usta, Sandra Soomets, Helena
Tamm, Ariana Kozlovska.
neile alles aastate pärast? Iga
lõpp on millegi algus. Lasteaiamängud on mängitud ning
ootamas ees suuremad ja tõsisemad tegemised.

Meie- õpetajad- soovime Teile
ilusat kooliteed!
Kõik hea võta täna siit kaasa,
head teed sulle, sõbrake, hea!

Kui tagasi korraks sa vaatad,
Siis meidki meeles sa pea!
Ene Jaanimägi
õpetaja

Jõõpre "Jõmmust" kooliteele
Jõõpre lasteaiapere saatis
30. mail kooliteele oma kasvandikud: esinev ja elav Elisa,
loov ja leidlik Loola, nupukas
ja naljatlev Natali, sõbralik ja
siiras Siiri, kriitiline ja kirglik
Caroliina.
Jõõpre Lasteaiast "Jõmmu"
asuvad kooliteele viis rõõmsameelset tüdrukut.
Fotol vasakult: Elisa Marini,
Loola Jaaniste, Natali Teesalu, Jõmmu, Siiri Luur,
Caroliina Helde.
Foto Peep Tarre

AUDRU VALLAPÄEVAD 06. – 08. AUGUST
Reede, 6. august
kell 18 KONTSERT Audru Püha Risti kirikus
Esinevad GERLI PADAR ja TAAVI LANGI
Pilet eelmüügist 25.- , samal päeval 75.Piletid saadaval Audru vallamajas. Tel. 4472 784
Laupäev, 7. august
kell 9 Audru pargis LAAT Registreeri www.sadalaata.ee
kell 10 Audru Ramm 2010 finaal käesurumises ja vägikaikaveos
kell 12 Rongkäik kiriku juurest Audru parki
Vallapäevade avamine Audru pargis. Pasunakoor ÕNN TULI
ÕUEL
Esinevad Audru KK lastekoor PÄÄSUKE, mudilaskoor,
poistekoor, Jõõpre Põhikooli laululapsed, Lindi ja Aruvälja
LAAK õpilased ja Audru Lasteaia folkoorirühm. Tantsivad
Sanga tantsurühm JUMP, Aruvälja tüdrukud ja Lindi Lasteaia
liikumisrühm. Kandleansambel, Audru Huvialakooli õpilased,
Carmen Moorits ja Karmen Vask. Audru Valla Segakoor, Audru
Kapell, Lindi Line, Audru ja Aruvälja line-tantsijad.
Noorteansambel JÕEPRESS, Audru Naised, Jõõpre Vallatud,
Jõõpre Vanaemad, Hoiuspuu, Hoiuspuu Memmed, Meie Valla
Eided, Kanarbik, Kevade, Lindi Lappajad, Audru Paariti,
Aruvälja Memmed
Valla Aasta Kultuuritegija tiitli üleandmine. Konkursi “Kaunis
kodu” võitjate tunnustamine. Oksjon
kell 20 Tantusõhtu ansambliga PS TROIKA
Päeva juhib Helle Kirsi
Pühapäev, 8. august
kell 12 Jumalateenistus Audru Püha Risti kirikus.
Esineb Audru Valla Segakoor ja Piccolo Folk .

Euroopa Liidu toiduabi
Koostöös Pärnumaa Punase Ristiga jaotavad vallavalitsuse
sotsiaaltöötajad Euroopa Liidu toiduabi. Toiduabi on mõeldud
enim puudust kannatavatele inimestele. See ei ole tavalises
mõistes humanitaarabi. Toiduabi kaerahelbeid, makarone
(spagette) ja jahu saavad toimetulekuraskustes abivajajad,
paljulapselised pered, töötud, töövõimetuspensionärid, puudega
inimesed ja üksi elavad eakad vallaelanikud. Toiduabi jagatakse
alates juunist.
Vallamajast saab toiduabi kätte igal tööpäeval kuni
9. juulini kell 9. – 12 ja 13.30 – 16.30 -ni.
Vallaametnike puhkuse ajal juuli - augustikuu jooksul saab
toiduabi vallamajast järgmistel päevadel:
Esmaspäeviti 12., 19., 26. juulil ja 02., 09. augustil
kell 8 – 12.
Neljapäeviti 15., 22., 29. juulil ja 05. ja 12. augustil
kell 14 – 18.
Alates 16. augustist saab toiduabi vallamajast igal tööpäeval
kell 8 – 12 ja 13.30 – 16.30.
Toiduabi jagatakse ka külade keskustes:
Jõõpre Rahvamaja ja Vanurite Kodu parklas
27.juunil kell 10 – 11.30
Audru Kultuurikeskuses 28. juunil kell 15 – 17.30
Ahastes vana sidejaoskonna esisel platsil
1. juulil kella 18 – 19.30
Lindi Lasteaed-Algkooli parklas 2. juulil kell 17 – 19.30
Liu endise kaupluse ees 3. juulil kell 10 – 11.
Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalnõunik Peep Tarre
on puhkuste ajal 12. juulist kuni 13. augustini vallamajas
esmaspäeviti kell 8 – 12 ja neljapäeviti kell 14 – 18.
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Õnnitleme
20. mai kuni
19. juuli
sünnipäevalapsi !
Helena Brandmann
Irina Bykova
Maria Joon
Arnold-Andreas Leetsar
Amanda Lees
Aurelie Sang
Silvia Talviste
Tatjana Tsirk
Maimu Leetsar
Heino Miido
Laine Jakoobi
Hilda Trussmann
Leida Strikholm
Õilme Kruusmets
Augustin Pärt
Virve Tohver
Evi Tampuu
Elmar Killing
Jaan Matiisen
Evald Volkmann
Yuliya Nasonova
Saime Ild
Elvi Haavasaar
Luule Kivi
Handu Murekas
Herbert Auväärt
Virve Ermiine Lepp
Viive Vaga
Evi Saks
Milvi Heinluht
Milvi Kivila
Agu Ehin
Linda Põldvee
Jüri Metsaots
Maia Metsaots
Iraida Kästik
Ellen Süvang
Lehti Vänt
Kaia Metsluht
Hiie Rand
Valeri Purge
Ene-Lea Kapral
Mare Lünekund
Tiiu Lauer
Virve Pedaksoo
Sirli Uukkivi
Helle Väljas
Kaupo Väljas
Asta Kubja
Helle Lelle
Aili Türin

01.juulil 2010 hakkab kehtima uus
perekonnaseadus
Sünni registreerimine
Sünni peab registreerima ühe kuu jooksul lapse sündimise
päevast. Surnult sündinud lapse sündi ei registreerita. Sünniakt
koostatakse vanema avalduse alusel. Kui vanem on surnud või
ta ei saa avaldust esitada, esitab avalduse lapse seaduslik
esindaja.
Sünniakti koostamise üldnõuded
Sünniakt koostatakse üldjuhul lapsevanema (avaldaja) kirjaliku
avalduse alusel. Perekonnaseisuasutusele tuleb esitada:
meditsiiniasutuse tõend lapse sünni ja sünniaja kohta, avaldaja
isikut tõendav dokument, abielu tõendav dokument, kui
vanemad on abielus, isaduse tuvastamise avaldus, kui vanemad
ei ole abielus.Kui vanemad on abielus, aga registreerima tuleb
üks vanematest, siis võtta kaasa kohale mitte tulnud isiku
lihtkirjalik nõusolek lapse nime kohta.
Koostatud sünniakti põhjal kantakse lapse andmed rahvastikuregistrisse, kusjuures elukoha aadressiks märgitakse talle
ema elukoha aadress alates sünni kuupäevast. Koostatud
sünniakti alusel väljastatakse lapsele sünnitõend v.a. juhul, kui
laps on surnud enne sünniakti koostamist, sel juhul väljastatakse
surmatõend.
Sünniakti koostamine juhul, kui lapse vanemad on abielus
*Avalduse võib esitada ükskõik kumb vanem * Isana kantakse
akti isik, kes on lapse emaga abielus *Kui laps on sündinud
pärast lapse emaga abielus olnud isiku surma, märgitakse surnud
isik lapse sünniakti isana juhul, kui tema surmast kuni lapse
sündimiseni ei ole möödunud üle 300 päeva * Kui laps on sündinud pärast lapse ema abielu lahutamist või kehtetuks
tunnistamist, märgitakse endine abikaasa lapse sünniakti isana
juhul, kui abielu lahutamisest või kehtetuks tunnistamisest kuni
lapse sündimiseni ei ole möödunud üle 300 päeva.
Sünniakti koostamine juhul, kui lapse vanemad ei ole abielus
* Isana kantakse akti isik, kellest põlvnemine on kindlaks tehtud
ühise avalduse alusel * Ühise kirjaliku avalduse võib esitada
juba enne lapse sündi * Kui vanemad ei saa isiklikult ühist avaldust esitada, võib kumbki esitada notariaalselt tõestatud avalduse
* Kui abielu kestel sündinud laps ei põlvne lapse emaga abielus
olevast mehest, esitavad abikaasad sellekohase kirjaliku
ühisavalduse.
Põlvnemine (isadus)
* Kui mees on andnud kirjaliku nõusoleku abikaasa kunstlikuks
viljastamiseks, loetakse laps temast põlvnevaks *Seadusliku
esindaja avalduse alusel tehakse lapse põlvnemine kindlaks, kui
lapse ema on surnud või tunnistatud teadmata kadunuks või
teovõimetuks või on emalt vanema õigused ära võetud või ei
ole lapse ema asukohta võimalik kindlaks teha

Õnnitleme
vastsündinuid!
Heigo Kott
Anett Nurmik
Liselle Tappo
Hannabel Verpson
Kirke Eha
Miko Matten Umal
Rasmus Sikk

Sassi talu ratsavõistlus
Sassi talus toimus esimest korda kolmevõistlus ratsutamises.
Ratsutamise kolmevõistlus tähendab seda, et üks võistlus
koosneb kolmest võistlusalast: kooli- , krossi- ja takistussõidust.
Koolisõidus hindavad kohtunikud ratsaniku istakut (kehahoidu),
kuidas ratsanik oskab juhtida hobust ja ka seda, kui kenasti liigub
hobune. Krossisõidus tuleb võistluspaaril läbida suurel kiirusel
uhkeid maastikutakistusi ületades pikk distants.
Takistussõidus tuleb aja peale läbida traditsiooniliste takistustega rada aiaga piiratud võistlusväljakul.
29.- 31. mail tulidki Sassi talli ratsaspordihuvilised kokku, et
end proovile panna sellel raskel ent põneval spordialal. Võistlus
oli korraldatud nii, et osa said võtta ratsutamisalal alles
“pesamunad “ kui ka võistlussportlased.
Võistluste avapauguks toimus esimesel päeval koolisõit, mida
hindasid kohtunikud Kristiina Prohhorova ja Nina Jokimies.
Seekordne külaliskohtunik Kristiina Prohhorova osaleb ise
koolisõidu kõrgemates sõitudes ja on üks parimatest tippsportlastest Eestis. Ta andis siinsetele tegemistele väga positiivse
hinnangu, kommenteeris sõite ja andis hulganisti häid juhiseid
edaspidiseks treeninguks.
Teisel päeva toimus pesamunadele juhtimisparkuur, mis
lihtsamalt öeldes näeb välja nagu vigursõit. Tegusamaid aga
ootas päris heal tasemel krossisõidurada.
Rajameistriks oli kutsutud suurte kolmevõistlusspordi
kogemustega Aadi Pärtel. Hobumaailmas kõigile tuntud
härrasmees, kes nüüd küll ise enam ei võistle, jagas rõõmuga
oma väärtuslikke kogemusi noortega. Tema naerune nägu
kinnitas seda, et jäi võistluste tulemusega igati rahule.
Viimasel päeval toimus takistussõit, mille esitlus sujus samuti
kenasti. Õhtul selgusid ka kolmevõistluse lõpptulemused.
Traditsiooniliselt anti auhinnad üle Sassi talu talurestoranis “B.
A. R – B.efore&A.fter R.iding Restoran“. Vaadati üle võistlustest
tehtud video. Tehti kokkuvõtteid ja õnnitleti võitjaid. Kõigi
arvates läks võistlus igati korda. Seda suuresti tänu sellele, et
Sassi talus on väga vahva, toimekas ja kokkuhoidev Audruranna
ratsaspordiklubisse kuuluv ratsutajate pere . Võistluse heaks
õnnestumiseks oli ratsaklubile toeks ka Audru Vallavalitsus .
Audru valla ratsasportlaste tulemused:edukad pesamunad:
Hanna Liisa Jöffert poniga Helios (2. koht ), Helen Pill
poniga Elfar (3. koht), Anni Tamberg poniga Teodor (4. koht).
Kolmevõistluse kergema klassi edukad: Kadri Rohumägi
hobusega Brusnika (1. koht), Elis Pill hobusega Honda (2.
koht), Johanna Ojandu poniga Mortimer (3. koht).
Kolmevõistluse keskmise klassi parimad tulemused läksid
seekord koduvallast välja.
Kolmevõistluse raskema klassi edukad: Marta Heina hobusega
Himmel (1. koht), Marta Heina hobusega Filippos (2. koht ),
Merlin Gustavson hobusega Viiking (3. koht), Helina Lusti
hobusega Reina (4. koht).
Sassi talus algab nüüd turismihooeg. Hobused peavad paari
kuu jooksul nüüd kõvasti tööd tegema, et eelseisvaks talveks
söödakotti täita. Ratsakoolialane tegevus algab taas septembris
ja ootame endale ka uusi liikmeid - nii lapsi kui täiskasvanuid.
Kuna uute ratsagruppide arv võib olla piiratud, siis huvilistel
oleks end juba praegu õige aeg kirja panna.
Malle Aava

Surma registreerimine- Surmaakti koostamiseks esitab
perekonnaseisuasutusele avalduse surnu abikaasa, sugulane,
hõimlane või teine isik, nende puudumisel raviasutuse juht,
politseinik või muu ametnik.
Surmaakt koostatakse kolme päeva jooksul isiku surmapäevast
või surnud isiku leidmise päevast.
Avaldaja esitab: * arstliku surmatõendi või kohtuotsuse surma
fakti tuvastamise või surnuks kuulutamise kohta * surnud isiku
passi või ID kaarti.
Avaldajale väljastatakse: surmatõend
Riiklikku matusetoetust ei maksta alates 01.07.2009
Täpsem info vallavalitusest tel 447 2784.

TEATED*TEATED
Audru Lasteaed Vikerkaare võtab tööle õpetajaabi aastase
töölepinguga alates 16. augustist 2010.
Kandideerimiseks saata 10. juuliks 2010 avaldus ja CV
aadressil: Audru Lasteaed, Kahva tee 2, Papsaare küla,
Pärnumaa 88317. Info telefonil 514 4353.
Audru valla RULLUISUPÄEV
Leevälja elamurajoonis laupäeval 10. juulil 2010 kell 12.
Info ja võistlusjuhend www.audru.ee üritused.
Osalemine tasuta! Kohtumiseni Leeväljal!

Audru Vallavalitsus ootab 12. juuliks ettepanekuid
vallaelanikelt kaunite era-ja ühismajade ja heakorrastatud tootmishoonete kohta osalemaks “Kauni Kodu”
konkursil.
Kandidaate konkursile võivad esitada majaomanikud
ise, naabrid, tuttavad ja kõik tähelepanelikud vallaelanikud.
Info ja teatamine tel 447 2789, 447 2784,
info@audru.ee
“Kauni Kodu” vallakonkursi võitjate autasustamine
toimub 7. augustil Audru vallapäevadel Audru pargis.
Käesoleva aasta võitjad osalevad järgmisel aastal
presidendi “Kauni Kodu”konkursil.

Lahedalt lapselik
lastekaitsepäev Lindil
Oligi kätte jõudnud lastekaitsepäeva hommik - veidi sombune
ja jahe. Jõudes Lindi koolimaja staadionile, käis seal vilgas
ettevalmistus laadaks. Kohapeal ei tundunud ka ilm enam külm
kuna rahvas, kes platsi peal askeldas, lausa kiirgas endast soojust
ja natuke ka elevust.
Laadapäev algas kontsertprogrammiga, kus esinesid Aruvälja
tantsutüdrukud, Audru lasteaia väikelaste folkloorirühm, Lindi
Lasteaed-Algkooli lapsed, folkloorirühm „Tarn”, Meie Valla
Eided ning kontsertprogrammi lõpetas segatantsurühm „Lindi
Lappajad” esmakordse etteastega.
Kel kõht tühjaks läks sai nautida sooja suppi väikeses
välikohvikus. Lapsed said oma energiat kulutada batuudil
hüpates. Vahvad koerakoonud ja ilusad liblikad ilmusid laste
nägudele Kersti Jaago käe läbi, järjekord püsis kuni ürituse
lõpuni välja.
Veel lendles platsil ringi liblikas Birjo, kes taltsutas vahvaid
neljajalgseid ja rääkis kuidas oma lemmikloomade eest
hoolitseda. Kohapeal toimetas lastega noorsoopolitseinik Ingrid
Meltsas, korraldades lastele huvitavaid võistlusi.
Loomingulaual oli soovijail võimalik maalida siidisalli,
meisterdada kivist hiiri, toksida naelu. Laadal oli paarkümmend
kauplejat, kes pakkusid tooteid alates sõirast ja lõpetades
trimmeritega. Laadalisi oli rohkem kui mullu. Heategevuslikus
korras kogunes kauplejate heast tahtest ja oksjonist saadud tulu
ligi nelituhat krooni.
Päeva lõpuks tuli päikegi välja ja ilm läks soojaks.Üks tore ja
vahva üritus oli jõudnud lõpule.
Suur tänu Audru Vallavalitsusele kes seda üritust toetas!
Aitäh kõigile tublidele inimestele, kes andsid omapoolse panuse
sellel üritusel. Tänu toredatele ja tublidele inimestele saavad
sellised ettevõtmised teoks.
Tiina Saar
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