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AUDRU VALLA AJALEHT

Hetki mööduvast suvest
Kunagine Audru sovhoosi
ametnik Maie Saar avaldas
ühel koosviibimisel arvamust,
et Audrus on nii palju erinevate võimete ja annetega inimesi, et siin võib ilma kõrvalise abita läbi viia kõikvõimalikke üritusi, sest on küllaltki
heal tasemel lauljaid, muusikuid, pillimehi, tantsijaid,
sportlasi jne.
Taaskord mõtlesin nendele
sõnadele viimastel vallapäevadel, sest mõnus on viibida peomeeleolus oma inimeste keskel, näha sõpru ja tuttavaid esinemas, olla üllatunudki, et ühe
aasta järel on jälle midagi uut
näha ja kuulda. Ei ole ju kaugeltki igas vallas oma pasunakoori, segakoori, noortebändi,
rääkimata rohkearvulisest
tantsijateperest (eriti rõõmustav, et tantsude tehniline tase
on oluliselt tõusnud). Ühinen
paljude vallapäevaliste arvamusega, et kõige huvitavam on
ikka vaadata ja kuulata oma
valla inimesi, täiskasvanuid ja
lapsi, esinemas, kuigi vahel ka
mõni tantsusamm või noot
“õiget kohta” üles ei leia. Ei
ole meil vaja ka vallapäevade
läbiviijat kaugelt otsida, neid
on meil omalgi piisavalt. Sel
aastal tegi seda meie oma
Helle Kirsi, ja tegi hästi,
kindlakäeliselt ja humoorikalt,
vaatamata lämmatavale kuumusele.
Kuumust sai leevendada
kahes jahedas muuseumihoones, mida ka ohtrasti kasutati. Siinkohal tahan veelkord
meenutada (ja tänada), et kõik
arvukad esemed muuseumis
on meie oma valla rahva annetused. “Kus viga näed laita,

seal tule ja aita”- nii ütleks, kui
jutt tunduks mõnele liiga kiidukõneline.
Jah, suvi oli tõesti kuum,
vahel tundus, et liigagi, kuid
igatseme sellist suve edaspidi
ehk tagasigi, kui juhtuvad
tulema jahedad suved. Ühel
sellisel kuumal vallapäeval
viibis osa audrulasi naabervallas Koongas, mida kutsutakse ka Pärnumaa Siberiks
ehk Junnumaaks (ära arva
valesti, nimi on tuletatud
sõnast jonn, visadus). Käisime
läbi viis endist mõisat – Koonga, Kõima, Keblaste, Veltsa ja
Oidrema. Üllatav, et Koonga
vallas on olnud nii palju mõisaid. Muidugi on kurb näha, et
enamik neist on väga halvas
seisundis, kuid väga kaunis on
tegutsev Oidrema mõis ja lootustandev, et Keblaste mõisat
renoveerib tuntud muinsuskaitsja Eduard Rajari, kes on
ka Audru muuseumile olnud
hea sõber ning nõuandja.
Kes veel ei ole käinud Pikaveres, neile soovitus – minge ja vaadake, kui hästi külarahvas on oma küla korda teinud, remontinud palvemaja ja,
muuseas, korrastanud WC,
kus ei puudu peegel seinal ega
värsked lilled vaasis.
Vahva on, et meil hakkab
tekkima noor giigide põlvkond, seekord oli giidiks Jarmo Tael, ajalootudeng ja võõrkeelte oskaja. Esimene katse
õnnestuski hästi.
Saaremaa reisil Maasi
maalinnas nägime loodusharuldusteks peetavaid viinamäetigusid lausa hunnikutes
lesimas ja tutvusime lähemalt
Sõrve säärega, kus veelgi on

Audru Vallavalitsus tänab Audru vallapäevade 2010
toetajaid:
OÜ Valmos
OÜ Rehetrans
Eesti Kultuurkapital
ja kõiki oksjonil osalejaid, kelle abiga koguti 5200 krooni
laululava treppide remondiks.
Täname oksjoni sponsoreid:
Õie Killing
Kuldar Suits
Teet Killing
Irina Teesalu
Karel Bauer
Kunnar Salk
Ly Suursild
Eddi Potitehas
Audru Golf
Audru Pagar
Ruukki Products AS
Sõpruse Ilusalong
Audru keskuse
spordihoone
Valgeranna Seikluspark
Ojako turismitalu

August 2010

Vallapäevad 6.-8. augustil

jälgi sõjaaegsest võimsast
Stebeli patareist. Samuti imetlesime kauneid turismitalusid.
Muuseumis oli veel huvitav vastu võtta HispaaniaSoome-Läti delegatsiooni ja
näidata neile meie huvialakeskuse õpilaste töid, tutvustada läbi fotonäituse Audru
rahva elu-olu (aitäh Peep
Tarrele) ja lasta kuulata, kuidas kõlavad meie vanad pillid.
Muuseumiõues toimus
veel midagi ettenägematut.
Audrulased said näha ehtsat
tsaariaegset postitõlda, ja
mitte ainult näha, vaid ka
sellega sõita, ja jällegi tänu
kohalikule meistrimehele
Kuido Sippile.
Ees on ootamas veel reis
Paunvere laadale, seniks aga
kaunist hilissuve kõigile.
Helgi Roots

Kohalikud noored vallapäevadel lõbusas meeleolus
Foto Peep Tarre

Vallapäevadel autasustati
2010. aasta "Kauni kodu"
konkursi võitjaid ja aasta kultuuritegija preemia omanik
Irina Teesalut.
"Kauni Kodu "konkursi võitjad: ühepere-elamud - Aeru tee
9 Lindi küla Eedi Iisak,
korterelamud - Pärna 6 KÜ
Audru alevikust, talud - Aasa
talu Oara külast Viivi ja
Heldur Jäärats. Ettevõtjatele
seekord preemiat välja ei antud, tänukirjaga aga peeti
meeles Trans-Bool OÜ, kes
korrastas Audru-Veski bussipeatuse ja selle ümbruse.

Fotol vasakult: Vallo Loob (Trans-Bool OÜ), Raili Jäärats (Aasa talu), Irina Teesalu,
Ülle Kaljumäe (Pärna 6 KÜ).
Foto Peep Tarre

Vallapäevadel toimunud
käesurumise võistluse tulemused: mehed I koht Raul
Tamm, II Reimo Mets, III
Ramon Rand, IV Keijo Poll,
naised I koht Aire Intsaar, II
Sigrid Jaanus, III Silja Rand,
IV Maiu Lünekund.
Fotol-Jaan Mooritsa juhendamisel võistlevad Sigrid
Jaanus (fotol keskel) ja Aire
Intsaar (paremal). Pildil on
ka III koha omanik Silja
Rand (fotol vasakpoolne).
Foto Villu Puusepp
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Vallavalitsuse istungitel
03. juuni
1. Kasutusluba väljastati Mauri tehnoküla hoone nr 1 ja Päraküla
AJ F3 elektrivarustusele ning Oti kinnistul asuvale elamule.
2. Kultuuri- ja spordiürituste projekte toetati kogusummas
32 081.- krooni.
3. Valla koolide edukatele õpilastele maksti toetust kogusummas
5 100.- krooni.
4.Munitsipaalomandisse taotletava Kirbu alajaama teenindusmaaks määrati 115 m 2, tootmismaa 100 %.
5. Munitsipaalomandisse taotletava Jõõpre rahvamaja teenindusmaaks määrati 13775 m2 ja Jõõpre külakeskuse teenindusmaaks määrati 4485 m2, ühiskondlike ehitiste maad 100 %.
6. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks jooksval aastal
ajavahemikul 01.11-30.04 loeti 1 taotleja ja jäätmekonteineri
tühjendamise sagedusega 56 päeva järel nõustuti 1 taotleja osas.
7. Otsustati jätta algatamata strateegilise keskkonnamõju
hindamine Papsaare külas Põllumehe, Põldeotsa külas Kampli,
Kabriste külas Põlde ja Lemmetsa külas Aida kinnistul.
8. Algatati Papsaare küla Saare kinnistu 2,07 ha suuruse maaala detailplaneering.
9. Seati sundvaldus Malda külas asuvale Kirsi kinnistule Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks mastalajaama ja liitumiskilbi
ehitamiseks.
10. Seoses lapse kaheaastaseks saamisega maksti toetust 5 emale
à 1000 krooni, lapse üheaastaseks saamisega 3 emale à 2000
krooni ja 2010.a. jaanuar-aprill sündinud 25 lapse emale maksti
toetust à 2000 krooni.
11. Vallahanke “Ringi tn 6 asuva Audru mõisa teenijatemajakellatorni katuse remondi II etapp” edukamaks pakkujaks
kinnitati Katuseabi OÜ pakkumus maksumusega 156 915.krooni (hind sisaldab käibemaksu).
12. Käreda sillale otsustati paigaldada liiklusmärgid “Vastassuuna eesõigus”, “Pärisuuna eesõigus” ja “Massi piirang 3
tonni”.
13. Eakale inimesele eraldati elamispind Jõõpre Vanurite Kodus.
14. Kinnitati ülalpidamiskulu tasumise kord Jõõpre Vanurite
Kodus.
10. juuni
1. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 5 taotlejale kogusummas 4 516.- krooni.
2. Seoses laste osalemisega Saksamaal judovõistlustel maksti
toetust 3 taotlejale à 1000 krooni.
3. Väljastati parkimiskaart liikumispuudega isikule.
4. Liu külas asuva liikluspinna nimeks määrati Rüssa tee.
5. Liu külas asuvatele katastriüksustele määrati lähiaadressid.
6. Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud endise Popsik.Tallistu
Ans XX talu maa maksumus ja määrati kompensatsioon.
7. Muudeti vallavalitsuse 18.02.2010 korraldust nr 61 seoses
eksliku küla nimega - Lainemetsa katastriüksus Papsaare küla.
8. Lindi külas munitsipaalomandisse taotletava 1590068 Oru
tee teenindusmaaks määrati 1409 m2, transpordimaa 100 %.
8. Spordivõistlustel ja muudel konkursssidel häid tulemusi
saavutanud õpilastele ja nende juhendaja-õpetajatele anti
toetusena shokolaaditahvlid kokku summas 5 183.70 krooni.
14. juuni
1. Kasutusluba väljastati Kapa kinnistu puurkaevule.
2. Kirjalik nõusolek väljastati Mihklikivi kinnistul suvila
ehitamiseks.
3. Ehitusluba väljastati Liu sadama kinnistul biopuhasti
ehitamiseks ja Saulepa lautri kinnistul Juheta väikesadama
rekonstrueerimiseks.

4. Algatati Kaera kinnistu 1,8 ha suuruse maa-ala osaline
detailplaneering.
5. Kinnitati Papsaare küla Atsi, Noksi ja Pärnõie kinnistu
detailplaneeringu lähteülesanded.
6. Seoses täiendava katastrimõõdistamise ja sellega kaasnenud
pindala muutusega, muudeti 24.09.2009 korraldust nr 368.
7. Esitatud avalduse alusel nõustuti jäätmekonteineri tühjendamisega 56 päeva järel.
8. Kiideti heaks hajaasustuse veeprojekti 6 aruannet ja maksti
välja toetus summas 329 780.- krooni.
16. juuni
1. Kasutusluba väljastati Põngu AJ ja Kärbu AJ rekonstrueerimiseks mastalajaamaks.
2. Kirjalik nõusolek väljastati Raku tee 1 veetorustiku ehitamiseks.
3. Liikumispuudega isikule väljastati parkimiskaart.
4. Katastriüksusele määrati lähiaadress.
5. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks jooksval aastal
ajavahemikul 01.11-30.04 loeti 1 taotleja.
6. AS Veolia Keskkonnateenused taotluse alusel kooskõlastati
jäätmeveo uued teenustasud.
7. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 1 taotlejale kogusummas 1 246.- krooni.
8. Seoses lapse osalemisega võistlustel välismaal maksti toetust
4-le taotlejale à 1000 krooni.
9. Edukatele õpilastele maksti toetust kogusummas 3 000.krooni ning kuld- ja hõbemedaliga lõpetanutele kogusummas
11 000.- krooni.
10. Kinnitati ainekonkurssidel ja olümpiaadidel parimaid
tulemusi saavutanud õpilaste ja nende juhendajate-õpetajate
tunnustamise kord.
22. juuni
1. Kasutusload väljastati Kevade aj F2 elektrivarustusele ja
Kabriste külas asuvale puurkaevule.
2. Kinnitati Nooda tee 22 abihoone ja Raja kinnistu elamu
juurdeehituse projekteerimise lähtetingimused.
3. Ehitusload väljastati korvpalliväljakute ehitamiseks, Jõõpre
küla fluoriididevaba veevarustuse ehitamiseks, elamu laiendamiseks, Audru 10 kV elektrivõrgu rekonstrueerimiseks ja Lindi
AJ elektrivarustuse ehitamiseks.
4. Juunikuu toimetulekutoetus määrati summas 163 997.- krooni.
5. Jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva järel
ajavahemikul 01.05-31.10 nõustuti 1 taotleja osas.
6. Reservfondist eraldati 36 000.- krooni Audru Spordihoone
kanalisatsiooniühenduse teostamiseks ja 42 984.- krooni Audru
Keskkooli koridori remondiks.
7. Audru vallas elavatele ja teiste valdade koolides õppivatele
edukatele õpilastele maksti toetust 5800.- krooni ning gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga lõpetanutele 8000.- krooni.
9. Parimatele juhendaja-õpetajatele maksti lisatasu alljärgnevalt:
- Audru Keskkool 27 450.- krooni, lisaks sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks 9 443.- krooni;
- Jõõpre Põhikool 12 450.- krooni, lisaks sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks 4 283.- krooni.
10. Moodustati tegevustoetuste taotluste läbivaatamiseks
ekspertgrupp koosseisus: Toomas Aaviste, Ardo Lünekund,
Vahur Kobolt, Peep Tarre, Aili Elend, Aili Rehe, Mati Sutt,
Marika Hunt, Liilia Luik ja Inna Hanson.
11. Reservfondist eraldati matusetoetusteks 12 895.- krooni.
12. Otsustati jätta algatamata strateegilise keskkonnamõju
hindamine Valgeranna külas Valgeranna noortelaagri maa-alal.

Lõppenud on Audru Huvialakeskuse
5. tegevusaasta

Vallateemaline viktoriin
Juunikuu viktoriini vastused
1.Heli Videhof kasvatab maitsetaimi ja ürte. Tamme talu Ürdiaed
asub Malda külas, kus pakutakse võimalust tutvuda ravi- ja
maitsetaimede näidis-aiaga.
2.Kihelkonnapäevad peeti Audrus esimest korda 1993.a.
3.Audru kool kandis Erich Tarkpea nime.
4.Mälestuskivi ja suur tamm on Kihlepa kooli juhataja Mihkel
Moka auks.
5.Sellist märki võib kohata hoonetel, mis on kantud riiklikku
kultuurimälestiste registrisse. Audru kirikul, Audru muuseumil,
Audru kultuurikeskusel ja Audru mõisale kuulunud Kuld Lõvi
trahteril.

Audru-alase viktoriini vahekokkuvõte näitas, et 3 vastajat
(võrdsete punktidega) olid Karene Lainela, Jüri Lepik ja Sirje
Mölder. Neist kaks esimest pälvisid tasuta ringsõidu Saaremaale, Sirje Mölder aga Paunvere laadale. Hästi vastasid veel
Siiri Jõerand, Ele Pärnpuu, Heino Põldvee ja teised.
Soovime kõigile lahendajatele edu edaspidiseks, sest võistlus
jätkub. Lõppkokkuvõte tehakse 2011.aastal vabariigi aastapäeval.
Helgi Roots
Audru muuseum

Augustikuu viktoriini küsimused
1. Millist ametit peab Audru valla elanik Krista Kingo? (1p)
2. Mis aastal valmis Jõõpres kontor-klubi? (1p)
3. Kuidas on seotud Audru ja laul “Viisk, põis ja õlekõrs”?
(1p)
4. Kelle vapid on Audru kiriku akendel? (2p)
5. Nõukogude ajal oli tähtis organisatsioon ETKVL - kirjuta
see lühend sõnadega. (1p)

Pühapäeval 12. septembril
kell 10
Jõõpre Püha Suurkannataja
kirikus
JUMALIK LITURGIA

13. Algatati avatud hankemenetlusega riigihange “Audru valla
asutustele soojusenergia ostmine”.
02. juuli
1. Otsustati jätta algatamata strateegilise keskkonnamõju
hindamine Audru alevikus Kaera kinnistul ja Papsaare külas
äriküla maa-alal.
2. Kinnitati Papsaare küla Saare kinnistu ja Papsaare äriküla
ning Audru aleviku Kaera kinnistu osalise detailplaneeringu
lähteülesanne.
3. Väljastati parkimiskaart liikumispuudega isikule.
4. Seoses täiendava katastrimõõdistusega ja maaüksuse piiri
muutusega muudeti vallavalitsuse 20.05.2010 korraldust nr 154.
5. Määrati teenindusmaa ja nõustuti maa ostueesõigusega
erastamisega OÜ‘le Simemar, moodustades Kihlepafarmi
maaüksuse, tootmismaa 100 %.
6. Nõustuti Põhara külas asuva Põltsama katastriüksuse
jagamisega Põltsama katastriüksuseks, maatulundusmaa 100 %
ja Jenseni katastriüksuseks, elamumaa 100%.
7. Seoses lapse kaheaastaseks saamisega maksti sünnitoetust 4
emale à 1000.- krooni ja lapse üheaastaseks saamisega 5-le
emale à 2000.- krooni.
8. Reservfondist eraldati 2 611.- krooni matusetoetuseks.
9. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 2 taotlejale kogusummas 2 159.- krooni.
10. Maksti toetust 5 000.- krooni Rauno Liivrand‘ile, kes
saavutas rannavõrkpalli EM vanusegrupis U-18 III koha.
11. Liikluspindadele määrati järgmised nimed: Papsaare küla:
Tilga tee, Ristiku tee, Mesiheina tee, Kasteheina tee, Niidu tee,
Loo tee; Põldeotsa külas: Põldeotsa tee.
12. Lükati tagasi vallahanke “Avaliku veoteenuse pakkumine”
Venderloo Bussid OÜ ja AS MTG poolt esitatud pakkumused,
kuna ületasid hankelepingu eeldatavat pakkumust.
15. juuli
1. Ehitusluba väljastati Audru ringrada kinnistule ringraja,
hoonetekompleksi, veetrassi, reoveekanalisatsiooni, survekanalisatsiooni ja madalpingekaabli ehitamiseks ning Papsaare
külas vee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
2. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 2 taotlejale kogusummas 3 476.- krooni.
3. Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 17.12.2009 korraldus nr
503 “Pereabikomisjoni koosseisu täiendamine”.
4. Nõustuti jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva
tagant 2 taotleja osas.
5. Väljastati parkimiskaart liikumispuudega isikule.
6. Reservfondist eraldati 50 000 krooni artiklile “Eakad inimesed
teiste valdade hooldekodudes”.
7. Avatud hankemenetlusega riigihanke “Audru valla asutustele
soojusenergia ostmine” edukamaks pakkujaks tunnistati SW
Energia OÜ pakkumus maksumusega 748,00 Eesti krooni
(käibemaksuta 1 MWh energia eest).
8. Seoses suure tuleohuga keelati Audru valla metsades viibimine
kuni ilmaolude muutuseni.
29. juuli
1. Lõpetati hooldus seoses hooldaja sooviga.
2. Väljastati parkimiskaardid liikumispuudega isikutele.
3. Juulikuu toimetulekutoetust määrati summas 159 782.- krooni.
4. Reservfondist eraldati 40 000.- eakate inimeste
ülalpidamiskuludeks teistes valdades ja 7 500.- krooni Põldeotsa
tiigile võrkaia paigaldamiseks.

Kunstiosakond tähistas seda ülevaatenäitusega Pärnu Keskuse
3. korruse näitusesaalis ning osa sellest on praegu vaatamiseks
väljas Audru Muuseumis. Juuni alguses veetsid Jõõpre kunstiosakonna nooremad õpilased päeva Audru koolis ja Audru
õpilased Jõõpres. Vanemad õpilased aga olid kahepäevases
kunstilaagris Reius koos Paikuse Huvikooli õpilastega. Osa võeti
erinevatest konkurssidest, millest märkimist väärivad Pärnumaa
õpilastööde näitus-konkursil “Lilled”saavutatud I koht (4.6.klass) Katarina Vainult (juh. Ivi Sutt), II koht (4.- 6.klass)
Eidi Armas (juh. Ülle Vares) ja III koht (algklasside käsitöö)
Marilin Roosileht (juh . Anneli Kala).
Muusikaosakonna õpilased astusid üles erinevatel valla ja
koolide üritustel. Koos kunstiosakonna õpilastega külastati Tartu
Mänguasjamuuseumi ning käidi vaatamas etendust „Bruno ja
Lotte muusikatund“.
Uus õppeaasta toob laiemaid õppimisvõimalusi. Audru ja Papsaare lasteaias alustavad tööd kunstiosakonna ettevalmistusrühmad. Täiskasvanutele pakume erinevaid kunstialaseid
koolitusi alates oktoobrikuust (täpsem info septembrikuu lehes).
Tööd jätkavad senised kunstirühmad ja muusikaosakond
(klaveri-, klassikalise kitarri ja plokkflöödierialal).
Kersti Põllu
Audru Huvialakeskus
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Audru vallal on naeratav nägu
10.-14. augustini külastasid
rahvusvahelise projekti raames Audru valda külalised
maailma erinevaist paigust
(Hispaaniast, Soomest ja
Lätist).
Ühisprojekti keskseks
teemaks on noorte integreerumine ühiskonda. Eestis
toimunud kohtumise alateemaks oli aga töö noortega
omavalitsustes. Meie töögrupp
koostas tiheda programmi,
mille raames toimus nelja
päeva jooksul rohkelt kohtumisi, külaskäike ja töökoosolekuid. Külastati näiteks
Ojako turismitalu, Audru muuseumi, Audru kirikut, Audru
Keskkooli, Jõõpre Põhikooli,
kus parajasti toimus kandlelaager, Valmos oü-d, AQ
Lasertool oü-d, Audru Golfi,
Audru lasteaeda ja kuulativaadati Audru valla taidlejate
esinemist. Audrus vedasid
projekti Margus Joonas,
Peep Tarre, Ülle Haavasaar
(projekti koordinaator), Mati
Sutt, Krista Kingo, Piret
Meinberg, Rainer Ristimets
ja Sirje Suurevälja.
Seekordse kohtumise raames olime meie rohkem õpetajad-demonstreerijad kui
õppijad. Heameel oli tõdeda,
et meil on, mida näidata ja mille üle uhkust tunda. Täname
kõiki vallakodanikke, kes
aitasid meie koduvalla positiivset imagot näitlikustada.
Tavaliselt ongi nii, et võõrustaja rollis olles vaatad oma

Audru vallas pandi juulis toime 72 väärteorikkumist:
alkoholiseadus 3, karistusseadustik 3, kohaliku omavalitsuse
korralduse seadus1, liiklusseadus 60, meresõiduohutuse
seadus1, teeseadus 4. Kriminaalmenetlusi juulis ei alustatud.
Peagi on käes kooliaeg. Siinkohal soovitan lastevanematele,
kelle võsud lähevad esimesse klassi, koos lapsega käia läbi
koolitee. Selgitada lapsele, kui ohtlik võib olla liiklus kui ei
järgita liiklusreegleid. Kindlasti peab lapsele selgitama,
kuidas ja kus ületada sõiduteed ning kumbal teepoolel käia.
Harli Hansen
piirkonnavanem

Kuidas taevas endale
sinise värvi sai
Rahvusvaheline projektimeeskond tutvumas Audru Keskkooliga
Foto Peep Tarre
kodu läbi külaliste pilgu ja see,
mida me nägime, piinlikkust ei
valmistanud.
Mõned
mõttekillud
külalistelt:
Fatima (Hispaania): Olin
kuulnud, et eestlased on reserveeritud ja sissepoole elavad
inimesed, aga mina kohtasin
siin hoopis väga hästi inglise
keelt valdavaid ja naeratavaid
nägusid.
Laila (Läti): Mul ei ole
sõnu, et kirjeldada Audru valla
segakoori kõrget taset, külmavärinad jooksid üle selja kui
nad laulsid.

Suvine kandlelaager
Valmisid järjekordsed väikekandled. Väikekannel on muusikainstrument, millel on 6 - 12
keelt ning mille vanuseks arvatakse olevat paar tuhat aastat.
8.- 13. augustini valmisid
Jõõpre Põhikooli ruumes üksteist 7-keelset D-duur kannelt
ja üks 10-keelne G-duur kannel. Kandled valmisid Saaremaa pillimeistri Mart Aardami juhendamisel. Ühtlasi
õpiti kandlemängu Helle
Suurlahe käe all ning valmisid kandlekotid Ivi Suti,
Anneli Kala ja Elo Kopreki
juhendamisel.
MTÜ Hellad Velled poolt
läbiviidud projekti „Põlvkon-

dade vaheline side“ mõtteks
oli panna lapsevanem ja laps
koos valmistama pilli ja pillikotti. Nüüd on kaheteistkümnes Audru valla peres oma
kannel, millel kõik laagris
osalenud mängida oskavad.
Suvel 2011 toimub järjekordne kandlelaager, kuhu
registreerumine on alanud.
Registreeruda saab kuni 26aastane Audru valla noor koos
vanema pereliikmega.
Täpsem info registreerumisel (pollukersti@hot.ee)

Kersti Põllu
projektijuht

Audru ja Grobina
koostööleping kirjutati alla
11. augustil kirjutasid Läti
Vabariigi Grobina linnapea
Aivars Priedols ja Audru
vallavanem Margus Joonas
vallamajas alla kahe omavalitsusüksuse vahelisele partnerluslepingule.
Lepingupartnerid taotlevad pikaajalist koostööd majanduse, hariduse, kultuuri
ning turismi valdkondades.
Koostöö eeldab kogemuste
vahetamist erinevates valdkondades, partnerlusprojektide läbiviimist ning kodanike kaasamist kohaliku

POLITSEITEATED

omavalitsuse valitsemisse ja
töösse.
Grobina ja Audru omavalitsused soovivad tugevdada
omavalitsuste vahelist koostööd läbi isiklike kontaktide.
Arendada ja ellu viia koostöö
projekte majanduse, keskkonnakaitse, sotsiaalhoolekande,
kultuuri, turismiobjektide ning
planeeringute teemadel.
Kavas on edendada häid
suhteid mõlema omavalitsuse
ettevõtete, haridusasutuste,
raamatukogude ning kultuurija spordiorganisatsioonide va-

Johanna (Soome): Audru
Keskkoolis tundsin erilist
akadeemilist õhustikku, mida
süvendasid nähtud heledates
toonides väga hästi hoitud õpperuumid ning direktori esinemises tajutav motiveeritus ja
sihikindlus.
Mikael (Soome): Jõõpre
Põhikoolis toimunud kandlelaager tõi minusse kui kunstnikku tugeva inspiratsioonipuhangu. Kindlasti valan oma
tunded järgmisesse kunstiteosesse.
Indra (Läti): Tahan tänada
Peep Tarret tema dzhentelmenliku käitumise ja võrratu

ilma eest. Üks õige sotsiaal- ja
kultuurinõunik peabki ju kindlustama oma valla piires ideaalsed ilmastikuolud ja puhkamistingimused.
Edaspidi saab igaüks
ennast meie projektiga kursis
hoida interneti vahendusel
(valmimas on koduleht). Aga
praegu võib materjale meie
projektikaaslaste elu-olu kohta
nõutada-laenutada Audru
raamatukogust.

Lisette Välja
Audru Keskkool
Sirje Suurevälja

Toetus I klassi õpilastele
Audru Vallavalitsuse 25. augusti 2010 määrusega makstakse 1.
septembril I klassi õppima asuvate laste vanematele toetust 1000
krooni lapse kohta.
Toetust makstakse valla koolidesse õppima asunud laste
vanematele. Toetuse saab ka väljaspool Audru valda teiste
omavalitsuste koolide I klassi õppima asunud õpilase üks
lapsevanem, kelle elukoht koos lapsega on Eesti
Rahvastikuregistri andmetel Audru vallas. sotsiaaltoetust 1000
(üks tuhat) krooni.
Audru valla koolis õppiva I klassi õpilase lapsevanem esitab
kooli direktorile või juhatajale kirjaliku teatise (mille saab
koolist), milles on märgitud lapse nimi, kooli nimi, kus laps
õpib ja lapsevanema arveldusarve number, millele toetus
kantakse.
Väljaspool Audru valda teiste omavalitsuste koolides õppiva
Eesti Rahvastiku- registri andmetel Audru vallas elava I klassi
õpilase lapsevanem esitab Audru Vallavalitsusele kirjaliku
teatise (vorm on üleval valla kodulehel, vajadusel saab selle
vallamajast), milles on märgitud lapse nimi, kooli nimi, kus laps
õpib ja lapsevanema arveldusarve number, millele toetus
kantakse.
Toetuse maksmise otsustab vallavalitsus. Toetus makstakse
välja septembri- ja oktoobrikuu jooksul.

hel.
Grobina ja Audru omavalitsused vahetavad regulaarselt
informatsiooni linnas ja vallas.
Koostöötulemusi kajastatakse meedias.
Grobina linn asub Edela
Lätis Liepajast 10 km kaugusel. Linnas elab veidi üle 10
tuhande inimese.
Seni on tihedam koostöö
toimunud Audru Keskkooli ja
Grobina Keskkooli vahel.
Koolide õpilased ja õpetajad
on vastastikku külas käinud.
Grobina linnapea ja keskkooli

Kunagi ammu, ammu oli taevas valge. Aga talle ei meeldinud
valge olla. Ta arvas, et valge on igav värv. Ühel päeval
otsustas ta endale teist värvi otsima minna. Ta läks proua
Päikese juurde:“ Kallis proua Päike, palun kingi mulle natuke
kollast värvi!“ Aga proua Päike oli kade. Ta vastas:“ Ei anna
mina küll oma kollast värvi kellelegi.“
Siis märkas taevas härra Vihmapilve.
„Kallis härra Vihmapilv, kas oleksid nii kena ja kingiksid
mulle natuke sinist värvi?“
Aga härra Vihmapilv oli nii tige, et ajas taeva kohe minema:“
Ei anna mina sulle oma sinist värvi.“
Taevas oli nukker, sest keegi ei tahtnud talle värvi kinkida.
Kuid siis märkas ta eemal preili Vikerkaart. Preili Vikerkaar
nägi, et taevas oli kuidagi kurb ja küsis temalt, et miks ta
õnnetu on. Taevas vastas, et keegi ei taha talle värvi kinkida.
Preili Vikerkaar oli lahke ja ütles:“ Minul on palju värve. Sa
võid endale valida ühe värvi.“ Taevas valis endale sinise
värvi.
Ja sellest ajast ongi taevas sinine.

isetegevuslased osalesid oma
kavaga 2009. aasta kevadel
Audru Keskkooli laulupäeval.

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

Saame kokku!
Nagu kõikjal Eestimaal
alustati 1949. aastal massilist
ühismajandite loomist, nii ka
meie külades - igas oli väike
kolhoos.
Esimene „Kalevipoja“
kolhoos loodi 1950. a. kolhooside „Uus kodu“, „Uus
Tee”, ”Põhjarajad” ja Aruvälja
ühinemisel. Teiseks suuremaks
majandiks oli ”Võidulipp”,
mis loodi 1951. a. kolhooside
Soovahe, Lembitu ja Ellamaa
ühinemisel. 1966. aastal ”Kalevipoeg” ning ”Võidulipp”
liideti ning suure majandi nimeks sai ”Kalevipoeg”, mis
tegutses kuni likvideerimiseni
1993. aasta kevadel.
6. novembril eeloleval sügisel ootame Aruvälja rahvamajja kõiki kunagise „Kalevipoja“ kolhoosi töötajaid, et
koos meenutada möödunut vaadata vanu pilte, kuulata
teiste mälestusi ja kõnelda ise.
Kokkusaamise mõte tuli
endistelt kolhoosi töötajatelt,
mõtet teoks teha aitab MTÜ
Aruvälja Suurküla Selts. Et see
päev huvitavamaks ja sisukamaks muuta, ootavad korraldajad kõiki ettepanekuid seo-

Alustame uut kooliaastat 1. septembril:
Audru Keskkoolis kell 10
Jõõpre Põhikoolis kell 9.30
Aruvälja Lasteaed-Algkoolis kell 11
Lindi Lasteaed-Algkoolis kell 10

ses eelseisva kokkutulekuga.
Samuti on väga oodatud fotod,
mis seotud Kalevipoja kolhoosi ja eelpoolnimetatud väikeste kolhoosidega. Fotod me
digiteerime ja seejärel tagastame. Meil on kavas välja panna ka väike teemakohane näitus, kuhu ootame eksponaate
– aukirju, märke, vimpleid
jms.
Meie ürituse teiseks osaks
on peoõhtu ühises lauas tantsu
ja lauluga.
Kõik ettepanekud ja küsimused seoses kokkutulekuga
on teretulnud, helistage telefonidel 4460458 (Malle Kiis),
56653507 (Eve Krillo),
56352858 (Helgi Põldsam)
või saatke e-kiri aadressil
evekrillo@hotmail.com
Ürituse alguse kellaaja ja
muud üksikasjad täpsustame
ning selle kohta saate teavet
septembrikuu vallalehest.
Meie ettevõtmist toetavad
Audru Vallavalitsus ja EAS.
Eve Krillo
MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsi
liige
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Õnnitleme
20. august kuni
19. september
sünnipäevalapsi !
Leida Johanna Lage
Heljo-Helene Merivee
Maara Kesper
Georg Murulo
Helmi Lelle
Heino Maipuu
Elve Mango
Helju Põldsam
Mare Link
Jaan Tammik
Elsa Nõmmik
Eda Vainult
Ülo Kängsepp
Arne Seimar
Tiiu Nikulina
Tatjana Lammas

Maria Klooster
Linda Jalakas
Elfriede Viir
Aino Tõu
Eduard Piile
Elju Kuusik
Jaan Jaagor
Märt Põlma
Mart Närep
Arseeni Kungla
Mati Rand
Malle Jürgenstein
Tiiu Viilik
Kaljo Tähtla
Vello Poolak
Tõnu Joon

Audru Kultuurikeskuse
Lahtiste uste päev 18. september 2010
Kell 14 – 17 VANAKRAAMITURG
Audru Kultuurikeskuses ees platsil.
Kui leiad kodust, pööningult või garaazhist kasutuna seisvad
üleliigsed ja unustatud esemed (riided, ehted, raamatud,
plaadid, mänguasjad, ilu- ja tarbetaimi jne).
Tule müü, vaheta või anna ära.
Eelregistreerimine telefonil 5569 0231
Kell 17 LIIGUTAMISE TUND
Ootame kõiki tüdrukuid alates 7. eluaastast näidistundi.
Õpetaja Alge Kiiup. Sügisest algavad regulaarsed tunnid 1x
nädalas. Lastele on treeningtunnid tasuta.
Kell 17 Loeng “Koos tervislikuma elu suunas” Loengut viib
läbi ja tutvustab programmi Figuurisõbrad Eiri Silivälja
Audrust.
Kell 18 AEROOBIKA koos KATI PÕLDOTSAGA
Sobib algajale, kuid kindlasti ka edasijõudnutele. Ole
kindlasti kohal, sest liikumine vabastab ning annab füüsilise
ja vaimse heaolu. Kui Sul on olemas enda joogamatt, siis on
soovitav see kaasa võtta. Esimene kord tasuta!
Tule veeda tore päev koos meiega!

Audru valla RULLUISUPÄEV
Leevälja elamurajoonis pühapäeval 12. septembril
kell 14.
Info ja võistlusjuhend www.audru.ee üritused.
Osalemine tasuta! Kohtumiseni Leeväljal!

Õnnitleme
vastsündinuid!
Jüri Andresen
Miia Virkus
Sandra Laur
Romek Maripuu
Viljam Mearu
Ken-Eric Vessik

TEATED*TEATED
Audru Keskkool tervitab kõiki uue kooliaasta alguse puhul
ja teatab, et 1. septembril algab õppetöö kell 10.
1 - 9. klassi õpilastele on õpikud, töövihikud ja toitlustamine tasuta.
10 - 12. klassi õpilased saavad töövihikuid välja osta esimesel
koolinädalal. Toiduraha septembrikuu eest on 189 krooni ja
seda saab maksta 1 - 8. septembrini.
Kohtumiseni Audru Keskkoolis!

Laupäeval 4. septembril
Aruvälja Rahvamajas
Kell 17.00

Liikumine oma kehaga. Juhendab Alge Kiiup.
Regulaarsed treeningud juba sügisest.
Sobib igale eale. Olete kõik oodatud!

Kell 19.00

Suvelõpupidu Kogu Perele. DJ Arvy

1.-2. oktoobril tähistatakse rahvusvahelist eakate päeva
suurejoonelise eakatele mõeldud festivaliga
"Aastad täis sära ja väärikust" Salme Kultuurikeskuses
(Salme tn 12, Tallinn). Kõiki eakaid ootab nendel päevadel:
hea tuju, muusika, tants, kasulikud loengud, käsitöönipid, laat
ja mess.
Tasuta piletid saadaval kõikides Apteek 1 apteekides üle Eesti.
Pileti hind kohapeal 25 krooni.
Täpsem info www.inkotuba.ee

Eesti Töötukassa korraldab koostöös
Audru Vallavalitsusega teabepäeva tööandjatele
16. septembril kell 10
Audru Kultuurikeskuses, Sauna 1 Audru alevik.
PÄEVAKAVA
10.00-10.15 Tervituskohv ja registreerumine
10.15-10.30 Tööturu olukorrast Pärnu maakonnas,
Audru vallas - Gerli Mets, osakonna juhataja
10.30-11.00 Tööturuteenused tööandjatele
Marek Jürgenson, tööandjate konsultant
11.00-11.20 Koondamistele reageerimine
Pille Pärna, koondamistele reageerimise meeskonna juht
11.20-12.00 Küsimused-vastused, ühine arutelu
Osavõtust palume teatada hiljemalt 15. septembriks 2010
telefonil 447 2785 või e-postiga aadressil:
peep.t@audru.ee.

Vabandame!
Eelmises vallalehes 2. leheküljel jäi ekslikult Aruvälja
Lasteaed-Algkooli lõpuaktuse pildil emadest nimetamata
Aili Moppel, kes on fotol vasakult viies.
Audru Vallavalitsus teatab:
- Papsaare küla Siisikese ja Kauri kinnistute
detailplaneeringu ning Kabriste küla Põlde kinnistu
detailplaneeringu avaliku väljapaneku lõppemisest 15. juulil
2010 ja Papsaare küla Viive kinnistu detailplaneeringu ja
Põldeotsa küla Kampli kinnistu detailplaneeringu avaliku
väljapaneku lõppemisest 30. juulil 2010, mille käigus
ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.
- Papsaare küla Põllumehe kinnistu detailplaneeringu
avaliku väljapaneku järgsel arutelul 17. augustil 2010 nõustuti
planeeringu olemasoleva lahendusega ja vastuväiteid
detailplaneeringule üles ei jäänud.

Mina olen Eiri Silivälja ja olen Audru valla elanik.
Olen tegelenud juba 4 aastat Kaalujälgijate ja nüüd
Figuuri-sõprade gruppide juhendamisega Pärnus ja on
tekkinud mõte, et võiks ka proovida gruppi meie vallas,
sellepärast kutsun teid kõiki 18. septembril kell 17.00
Audru Kultuurikeskusse tutvustavasse loengusse.
Samal päeval on võimalik liituda Figuurisõpradega ja
seda täiesti TASUTA, tuleb vaid tasuda nädalamaks
125.00 kr., mille eest saab materjale.
Figuurisõbrad õpetavad tervislikku toitumist ja
tervislikke eluviise laiemalt. Programm põhineb nii
Eestis kui ka Põhjamaades tunnustatud toitumissoovitustel.
Rohkem
infot
saab
veel
kodulehelt:
www.figuurisobrad.ee
Jään teid ootama!

10. juuli rulluisupäeva pika distantsi võitjad-naised: vasakult
Eva Lepik II koht, Merike Kala I, Elisabet Kirsi III
Foto Jaan Moorits

10. juuli rulluisupäeva pika distantsi võitjad-mehed: vasakult
Allar Lepik II koht, Hando Tamm I, Ardo Lünekund III
Foto Jaan Moorits

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

