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Lindi Lasteaed-Algkooli I klass
Fotol vasakult tagumine rida: Emily Moorits, Carl Markus Nigol, Oliver Paju, Leo
Jamštšinski, klassijuhataja Epp Reinfeldt; esimene rida: Sireta Jürgens, Maria Aasmaa,
Eva-Maria Paikla, Triin Saunanen, Nataly Tammer

1. september valla koolides

Aruvälja Lasteaed-Algkooli I klass
Koos klassijuhataja Merike Meidraga on fotol vasakult: Eugen Danelyuk, Alar Vendelin,
Agur Moppel, Riivo Link, Carmen Oja,  Aleksander Kozlov

Selgunud on Pärnumaa 2010.
aasta parimad haridustöötajad.
Meil on hea meel, et „Aasta
noore õpetaja“ tunnustuse
pälvis meie lasteaia tubli õpe-
taja Maria Jääger.

Maria on töötanud Audru
Lasteaias alates 2004. aastast.
Esimesed 2 aastat töötas ta
Audru majas, kuid peale
lapsehoolduspuhkuselt naas-
mist  liitus ta Papsaare noore
kollektiiviga, kus ta on mees-
konna eestvedajaks ja innus-
tajaks.  Maria on pälvinud las-
te, lapsevanemate lugupida-
mise. Töökaaslased iseloo-
mustavad Mariat sõnadega

abivalmis, tähelepanelik,
uudishimulik, loov, tõeline sõ-
ber nii lastele kui kolleegidele.

Maria innustub alati uuest,
huvitavast, tahab proovida ja
katsetada, on eestvedajaks
ürituste korraldamisel lastele,
lasteaia personalile ja lapse-
vanematele.

Õppekasvatustöös  peab ta
esmatähtsaks positiivset –
emotsionaalset stressivaba
õhkkonda, samas on ta  järje-
kindel laste suunamisel, juhen-
damisel. Juba 2006. aastal toi-
munud Audru Lasteaia välis-
hindamisel sai Maria noore
õpetajana välishindajalt kõr-

geima hinnangu õppekasva-
tustegevuste läbiviimise eest.

Olles suur käsitöötegija,
jagab ta oma oskusi edasi
lastele ja kolleegidele.

Maria hobideks on koori-
laul, rahvatants ja kandle-
mäng. Maria on arenev, õppi-
misaldis ja avatud uuendus-
tele. Koolitustelt saadud
teadmisi jagab ta meelsasti
teistega  ning kasutab neid ka
praktikas.

Palju õnne Maria!

Jõõpre Põhikooli I klass vasakult: Elisa Marini, Grete Grünthal, Natali Teesalu, Siiri Luur,
klassijuhataja Anu Kurm, Caroliina Helde, Loola Jaaniste, Kevin Möldre, Kendra Eeskivi

Audru Keskkooli I klass
I rida (vasakult): Sander Saks, Kristi Jürviste, Milana Matteus, Ragne Lõõbas, Sandra
Soomets, Sophie Saarts, Maria Ilp, Taaniel Usta, klassijuhataja Kaire Leetsar
II rida: Kardo Kevin Müür, Mattias Pirs, Dener Orissaar, Rando Mets, Karl-Kristohver
Klaassepp, Kristo-Joosep Peterson, Evo Lepp, Tristen Vainsalu

Palju õnne, Maria!

Audru Lasteaia pere
Maria Jääger Audru Lasteaia Vikerkaare majas koos väikeste sõpradega, vasakul
Sten Viiberg, paremal Cardo Kenneth Einola
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Vallavalitsuse istungitel
09. septembril
Vallavolikogu istungil ei osalenud volikogu liikmed Valdur
Liivrand ja Jaanus Põldmaa.
1. Kehtestati Papsaare küla Siisikese ja Kauri kinnistute
detailplaneering. Detailplaneeringuga muudeti maa sihtotstarve
elamumaaks ja hoonestamata kruntidele määrati ühepereelamu
ja kahe kõrvalhoone ehitusõigused.
2. Kehtestati Lemmetsa küla Aida kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringuga jagatakse 2,28 ha suurune kinnistu kolmeks
elamumaa krundiks. Hoonestamata kruntidele määrati ühepere-
elamute ja ühe kõrvalhoone ehitusõigused.
3. Ei kehtestatud Kabriste küla Põlde kinnistu detailplaneeringut
kuna valla ja asjast huvitatud isiku vahel sõlmitud notariaalse
lepingukohane reaalkoormatise kanne oli kinnistusraamatusse
tegemata.
4. Audru valla arengukava aastateks 2001-2012 loeti aastatel
2009-2010 põhiliselt täidetuks ja otsustati jätta arengukava
kehtima kuni aastani 2014.
5. Kinnitati, et Audru vald tagab meetme “Kohalike avalike
teenuste arendamine raames projekti “Pärnumaa omavalitsuste
korvpalliväljakute ehitus” tulemusena loodud või soetatud vara
(Audru ja Jõõpre korvpalliväljak) säilimise ja avaliku kasutuse
viie aasta jooksul alates projekti lõppemisest ning mitte
sooritama selle vara osas tehinguid.
6. Toimus eelnõu “Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiu-
teenuse toetamise kord” 1. lugemine ja suunati järgmisele valla-
volikogu istungile 2. lugemisele.
7. Tunnistati kehtetuks Audru Vallavolikogu 04.10 2001 määrus
nr 45 “Audru valla rahvamajade ja ringide osalustasu kehtes-
tamine” ja 06.12.2001 määrus nr 47 “ “Audru valla rahvamajade
ringide osalustasu kehtestamine” täiendamine”.
8. Volikogu esimees andis ülevaate volikogule laekunud
kirjadest.

Volikogus
06. august
1. Munitsipaalomandisse taotletava Ahaste külas asuva Aruvälja
rahvamaja maaüksuse teenindusmaaks määrati 2,51 ha,
ühiskondlike ehitiste maa 100 %.
2. Soomra külas asuva Kitsemäe katastriüksuse sihtotstarbeks
määrati 35 % mäetööstusmaa ja 65 % maatulundusmaa.
3. Seoses täiendavate katastrimõõdistustega muudeti valla-
valitsuse 20.05.2010 korraldust nr 152 “Maa ostueesõigusega
erastamine”.
4. Nõustuti jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva
tagant 2 taotleja ja 56 päeva tagant jooksval aastal 1. maist kuni
31. oktoobrini 3 taotleja osas ning jäätmeveoga mitteliitunuks
jooksval aastal ajavahemikul 01. novembrist kuni 30. aprillini
loeti 2 taotlejat.
5. Kirjalik nõusolek väljastati Tamme kinnistule suvila
ehitamiseks.
6. Kinnitati projekteerimise lähtetingimused Pärnametsa
kinnistu eramu projekteerimisele.
7. Kasutusluba väljastati Meremetsa põik 10 asuvale
ühepereelamule ja Eassalu-Neitsi Külaselts MTÜ‘le Kihlepa
rahvamaja kinnistul asuva Neitsiraba Külastuskeskuse I korruse
rekonstrueerimisele.
8. Lõpetati vanuri hooldus seoses hoolduse seadmise aluse ära
langemisega.
9. Valla eelarve reservfondist eraldati matusetoetuseks 9 055.-
krooni, võlvkeldri konserveerimiseks 6 000.- krooni ja
lastevanemate koolituseks 7 000.- krooni.
10 Sünnitoetust maksti seoses lapse kaheaastaseks saamisega
2-le emale à 1000.- krooni ja seoses lapse üheaastaseks
saamisega 3-le emale à 2000.- krooni.
11. 2010. aasta Kauni Kodu konkursi võitjateks kinnitati:
ühepereelamugrupp – Eedi Iisaku kinnistu Aeru tee 9;
taluhoonete grupp –Viivi ja Heldur Jääratsi Aasa talu ja
kortermajade grupp – Pärna 6 Korteriühistu Pärna allee 6.
Ettevõtjate grupis tunnustati tänukirjaga OÜ Trans-Bool‘i Audru
veski ootepaviljoni ja selle ümbruse korrastamise eest.
16. august
1. Kasutusluba väljastati Rehepapi Aj F2 elektrivarustusele.
2. Ehitusluba väljastati Seedri kinnistul ühepereelamu rekonstru-
eerimiseks ja Tilga kinnistul vee- ja reoveekanalisatsiooni-
torustiku ehitamiseks.
3. Kirjalik nõusolek anti Õie kinnistul palkonni, kuuri, sauna ja
tiigi ehitamiseks.
4. Kinnitati Veehaarde kinnistu elektri liitumisühenduse
projekteerimise lähteülesanded.
5. Nõustuti Audru alevikus Ringi tn 1a ja Ääremetsa tee 13

kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmisega Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ kasuks.
6. Munitsipaalomandisse taotletava Audru aleviku Ringi tn 8a
maaüksuse teenindusmaaks määrati 111 m2, tootmismaa.
7. Katastriüksuse lähiaadressiks määrati Kõrvitsa tee T1.
8. Seoses täiendava katastrimõõdistusega muudeti osaliselt
vallavalitsuse 03.02.2010 korraldust nr 45 “Maa riigi omandisse
jätmine, maaüksusele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine”.
9. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks jooksval aastal
ajavahemikul 1. november kuni 30 aprill loeti 1 taotleja ja
konteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva järel nõustuti 1
taotleja osas.
10. Maksti toetust 1000.- krooni seoses osalemisega rahvus-
vahelises noorte puhkpilliorkestri harjutuslaagris Poolas.
11. Reservfondist eraldati 4 150.- krooni nelja kohaliku
omavalitsuse ühisprojekti kaasfinantseerimiseks ( Läti-Grobina,
Hispaania- Tentudia, Soome – Kurrika, Audru) ja 30 000.-
krooni eraldati artiklile “Eakad inimesed teiste valdade
hooldekodudes”.
25. august
1. Kinnitati 2010/2011 õppeaastal I klassi õppima asuvate laste
vanematele sotsiaaltoetuse (1000.- krooni) maksmise kord.
2. Määrati Papsaare külas asuvate katastriüksustele lähi-
aadressid.
3. Nõustuti Põhara külas asuva Halupõllu katastriüksuse
jagamisega Halupõllu katastriüksuseks, maatulundusmaa 100
% ja Ahaste mast katastriüksus, ärimaa 100 %.
4. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks jooksval aastal 1.
novembrist kuni 30. aprillini loeti 1 kinnistu omanik ja
jäätmekonteineri tühjendamine sagedusega 56 päeva nõustuti
1 taotleja osas.
5. Ehitusluba väljastati Kõima külas Kõima lokaalvõrgu
parenduseks.
6. Väljastati parkimiskaart liikumispuudega isikule.
7. Augustikuu toimetulekutoetust maksti summas
152 777.- krooni.
8. Riigi rahastava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 2-le taotlejale summas 1033.- krooni.
9. Reservfondist eraldati puuetega inimeste õppereisi kuludeks
Saaremale 12 000.- krooni, lapsele hingamisaparaadi ostuks
5795.- krooni ja matustoetuseks 2000.- krooni.
10. Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 15.07.2010 korraldus nr
251 “Metsade sulgemine”.
11. Algatati detailplaneering Jõõpre küla Veehaarde kinnistul
ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne.

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon teatab, et on
valminud Soomra kuusakarjääris kaevandamise kesk-
konnamõju hindamise (KMH) programm.
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Pärnumaal Audru vallas
Soomra külas Soomra kruusamaardlas  asuvast Soomra
kruusakarjäärist maavaravaru (ehituskruus, ehitusliiv, täiteliiv)
kaevandamine. Mäeeraldis ja selle teenindusmaa asub
Soomramaa (katastritunnus 15905:001:0276) ja Kullamaa
(katastritunnus 15905:001:0281) maaüksustel. Mäeeraldise
pindala on 13,69 ha ja selle teenindusmaa pindala 25,77 ha.
Maardla põhimaavara on ehituskruus. Mäeeraldise piires on
ehituskruusa aktiivne tarbevaru 138 tuh m³, ehitusliiva aktiivne
tarbevaru 104 tuh m³ ja täiteliiva aktiivne varu 134 tuh m³,
millest loa taotluse alusel kaevandatav varu vastavalt 56 tuh
m³, 87 tuh m³ ja 134 tuh m³. Maavara kasutatakse teedeehituseks
ja tsiviilehituseks. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär
on 30 tuh m³. Loa taotletav kehtivusaeg on 10 aastat.
Taotletaval mäeeraldise laiendusel hakkab kaevandamine
toimuma valdavalt allpool põhjaveetaset. Maavara kaevan-
damisloa taotluse järgi veetaset karjääris ega selle ümbruses
kunstlikult ei alandata ning vee ärajuhtimist või väljapumpamist
ei plaanita. Samas asub kavandatav kaevandusala 170 m
kaugusel Natura 2000 võrgustikku kuuluvast Nätsi-Võlla
loodus- ja linnualast (ühtlasi Nätsi-Võlla looduskaitseala), mis
on loodud põhiliselt soolindude, kes on tundlikud soo
hüdroloogilise seisundi muutuste suhtes ning häirimistundlike
liikide (kaljukotkas, merikotkas) elupaikade kaitseks.
Muuhulgas on Nätsi-Võlla soostiku rabaveekogudele
iseloomulik põhjaveetoite olemasolu, mis teeb soo veesüsteemi
ohustatuks ka väljaspool kaitseala mõjutustele. Lisaks asub
kaitseala piiril, Uruste oja ja rabalaama vahel põhjavee toiteline
elupaigatüüp - siirde- ja õõtsiksood, mis on eriti tundlik
veerezhiimi muutuste suhtes. Tulenevalt ebasoodsast asukohast
võib kaevandamine eeldavalt oluliselt mõjutada looduskaitsealal
ja selle piiril asuvate elupaigatüüpide veerezhiimi ning Uruste
oja veekvaliteeti.
KMH algatati OÜ Soomramaa maavara kaevandamise loa
taotlusmaterjalide, keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-
juhtimissüsteemi seaduse § 3, § 6 lg 2 ja 3, § 11 lg 2 ning
Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a määruse nr 224
„Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonna-
mõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“ §
3 p 4 alusel.
Kavandatava tegevuse otsustajaks (loa andja) ning järelevalve
teostajaks on Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon (Paala
tee 4, Viljandi 71014; Roheline 64 Pärnu 80010; kontaktisikud
Kairi Dräbtsinskaja, tel 4355621,
 kairi.drabtsinskaja@keskkonnaamet.ee ja
Toomas Kalda, tel 447 7383,
 toomas.kalda@keskkonnaamet.ee ); arendajaks
OÜ Soomramaa (Tartu mnt 84a, 10112 Tallinn, kontaktisik
Marina Vaganova, tel 5225110, marina@koger.ee );
KMH läbiviijaks OÜ Hendrikson&Ko (Pärnu mnt 27, 10141
Tallinn, kontaktisik Triinu Jürmann, tel 6 177 698,
triinu@hendrikson.ee ).

KMH programmi eelnõuga saab tööpäeviti tutvuda Audru
Vallavalitsuses, Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Pärnu
kontoris, Audru Vallavalitsuse veebilehel www.audru.ee ja
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni veebilehel
www.keskkonnaamet.ee.
KMH programmi kohta saab Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi
regioonile esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
kirjalikult kuni 05.10.2010.
KMH programmi avalik arutelu toimub 06.oktoobril 2010 
kell 16.00 Audru vallamajas.

Vallateemaline viktoriin
Augustikuu viktoriini vastused

1.  Krista Kingo on Audru valla noorsoo- ja kultuuritöö juht.
2.  Kontor-klubi Jõõpres valmis 1968.a.sügisel.
3.  Laulu “Viisk, põis ja õlekõrs” sõnade autor Ado Grenztein
(1849-1916) oli Audrus köster ja kihelkonnakooli õpetaja (1874-
1876). EE 14 lk 7. 2007. aastal valmistasid Audru KK II kl
õpilased Comeniuse projekti raames selle nimega multika.
4.  Audru kiriku akendel on mõisaomanike Pilar von Pilchau ja
Unger-Sternbergi vapid.
5.  ETKVL - Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariiklik Liit.
Septembrikuu viktoriini küsimused
1.  Millal muudeti Audru külanõukogu Audru vallaks? (1p)
2.  Kus asus kunagine Raja (Raia) postijaam? (1p)
3.  Millist puhast tõugu karja kasvatati Audru riigimõisas? (1p)
4.  Audrus kasvava taime ladinakeelne nimetus on “taxus
baccata”. Kuidas on selle taime eestikeelne nimetus? (1p)
5.  Kus oled näinud sellist vappi? (1p)

XIII TÄISKASVANUD ÕPPIJA NÄDAL
ÕPPIMINE SEOB PÕLVKONDI

8.-15. oktoobrini 2010
Vanaemad-vanaisad, emad-isad, lapsed-lapselapsed, kõik

vanad ja noored – sel nädalal mõtleme rikkusele, mis meil
põlvkondade näol on, väärtustame üksteise oskusi ja

kogemusi, oleme ja teeme koos.
Leiame üksteise jaoks aega!

Vabariiklikud üritused:
Avaüritus 8. oktoobril Moostes, Põlvamaal

Grundtvigi päev 12. oktoobril Tallinnas
E-õppe päev 13. oktoobril

Täiskasvanuhariduse foorum 15. oktoobril Tallinnas

Maakondlike ürituste ja kõige muu asjassepuutuva kohta
saab informatsiooni Pärnumaa TÕNi  koordinaatorilt, kelleks

on: Sirje Pauskar, tel 55642968,
sirje.pauskar@hariduskeskus.ee

ning www.andras.ee

Hei, noored ja täiskasvanud!
Kolmapäeval 6. oktoobril kell 17.30 algavad
SELTSKONNATANTSU KURSUSED
Audru Kultuurikeskuses
Kursusel omandatakse nii Ladina-Ameerika ning
Standardtantsude algteadmised ja põhisammud treeneri
Risto Kukk juhendamisel, kes on tegelenud võistlustantsuga
13 aastat, olles Eestis III koha omanik Ladina-Ameerika
tantsudes ja IV koha omanik Standardtantsudes. Kaasa võtta
hea tuju ja kaaslane.
Pääse: 35.-

Audru Kultuurikeskus palub Teie abi, et soetada rahva-
majadesse (Audru, Jõõpre, Aruvälja) mõningaid mööbli-
esemeid. Äkki on Teil pööningul või keldris ootamas
äraviskamist mõned kummutid ja tugitoolid (kanga ja puidu
värv ei ole oluline).
Oleme väga tänulikud Teile abi eest.
Mõnusate kohtumisteni rahvamajades!
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POLITSEITEATED
Audrus kontrolliti sõidukijuhtide kainust
 
Audru konstaablijaoskonna piirkonnas kontrolliti
esmaspäeva hommikul sõidukijuhtide kainust.
 13. septembril kella 7 ja 9 vahel kontrolliti Pärnu–Lihula
maantee 4. kilomeetril suunaga Pärnu poole kõiki liik-
lusvahendeid. Kokku oli neid varahommikusel ajal liikumas
tervelt 702 sõidukit.
Kahjuks ei jäänud kontroll tulemusteta ja nii tabati ka kaks
joobes juhti, kellele vormistati väärteoprotokollid.
 

Ingrid Meltsas
Audru konstaablipiirkonna

noorsoopolitseinik

Juba teist aastat said puuetega
inimesed tänu Audru Valla-
valitsuse toetusele sõita Eesti-
maa kauneid paiku uudistama.
Kui möödunud aastal käidi
Ida-Virumaal, siis seekord viis
reis kaheks päevaks Saare-
maale.

Saaremaal võttis meid
vastu Kuressaare päevakes-
kus, kus kahel korral lõunat
sõime. Päevakeskus pakub
eakatele ja puuetega inimes-
tele erinevaid teenuseid. Ma-
jas tegutseb 15 erinevat ringi
ja käsitöötuba. Võimalik kasu-
tada arvutit, treenida trenaz-
hööridel. Kasutada saab ka
sauna, maniküüri-, juuksuri- ja
pesupesemisteenust. Päeva-
keskus pakub avahooldus- ja
igapäevaelu toetamise teenust,
kohapeal toitlustamist või
sooja toidu koju toomist. Saab
soodsalt üürida saali tähtpäe-
vadeks või peiedeks. Reisi
aitas korraldada päevakeskuse
tegevusjuhendaja Valvu
Roost, kes hoolitses selle eest,
et näeksime just neid paiku,
mis on Saaremaale kõige ise-
loomulikumad.

Esimene peatus oli Kaali
meteoriidikraatri juures, kus
ilmataat ka ainsa korra vihma
lasi sadada. Astusime sisse
Karja pagarisse, kust sai otse
ahjust leiba kaasa osta. Teel
Panga pangale külastasime
restaureermisjärgus Kaarma
kirikut ja imetlesime Kaarma
maalinna, püüdes ette kujutada
muistset elu linnuses. Edasi
sõitsime Angla tuulikumäele,
kus tänase päevani püüavad
möödasõitjate pilke viis tuu-
leveskit: neli pukktuulikut ja
üks Hollandi veski. Meie reisi-
juht lasi bussil sõita mööda
saare rannikut läbi heakorras-

Sassi talu võistluspaarid osalesid   edukalt
suurvõistlusel “ Tori karikasari 2010 “

15. mail  alustasid Tori hobused välja selgitama, kes on
Eestimaal parimad Tori  tõugu hobused võistlusspordis. Üritus
viidi läbi  neljas etapis nii takistussõidus kui  koolisõidus.
Lõpptulemused  selgusid  11. septembril.
Audru vallale tõi kuulsust ja au Sassi talu ratsatreener Merlin
Gustavson, tuues karika  kodutalli!
Merlin Gustavson võistles oma elegantse ja andeka kuue aastase
hobusega Viiking noorte hobuste koolisõidu arvestuses ja
saavutas esikoha.  Sassi talule kuuluv   hobune Viiking tunnistati
Eestimaa parimaks nooreks Tori tõugu  koolisõiduhobuseks
2010. Kohtunikud kiitsid kena ja õnnelikku võistluspaari:”Päeva
parim sõit!“
Edukalt võistlesid  koolisõidu karikasarjas ka Sassi talus treeniv
noorratsanik Gloria Vimberg hobusega Honda .

Pärnakate reis Saaremaale

Reisiseltskond Sõrve sääre tuletorni juures

tatud rannakülade. Tegime
peatuse Soeva sadamas, kust
silmpiiri silmitsedes paistis
Hiiumaa. Kohe oli reisiselts-
konnal uus soov: ehk sõidame
järgmisel aastal Hiiumaale!
Õhtul ootas meid Panga külas-
tuskeskuses kalasupp ja mõnu-
sad puhkemajad. Päeva lõpe-
tuseks oli piknik ja ühine laul-
mine südaööni Janise eestve-

damisel.
Teine päev viis meid Saa-

remaa teise otsa, Sõrve sää-
rele. Tehumardi mälestus-
märgi juures süütasime küünla
neile, kes selle koletu lahingu
tagajärjel süütult kannatasid.
Ja juba tuligi võtta suund Ku-
ressaarde, kus päevakeskuses
ootas lõunasöök. Veel ringkäik
piiskopilinnuses ja oligi aeg

reisijuhiga hüvasti jätta, päe-
vakeskust tänada ja koduteele
asuda. Kuivastus ootas meid
ees ülesõit uhiuue parvlaevaga
„Saaremaa“

Reisiseltskond loodab, et
kaks reisi on traditsioon ja et
traditsioon vajab jätkamist !

Marge Massa

 Mis on Neitsiraba Külastus-
keskus ja kus selline koht
asub?  Mida huvitavat ja põ-
nevat seal toimub?  Kuidas
saab kaasa tegutseda ja mõel-
da? Kohe annan lähemalt
selgitusi ja tutvustan.

 Neitsiraba külastuskeskus
asub Kihlepa külas, endises
kooli- ja rahvamajas ning
kannab pärast renoveerimist
uut ja uhket nime-Neitsiraba
Külastuskeskuse Külamaja.
Viimase kahe aasta jooksul on
uuendatud katus ja põhjalikult
renoveeritud 1. korrus. Kõik
esimese korruse ruumid on
värsked, värvilised ja kaunid.
Sooja ja hubast õhkkonda
aitavad hoida õhk-vesiküte,
mille üle on eriti hea meel, aga
loodetavasti ka kõik rõõmsad
ja teotahtelised inimesed, kes
leiavad Külamajja tee. Veel
saab uhkeldada tehniliselt
väga hästi sisustatud  moodsa
köögiga („Kogukonna Köök“
Leader 4 projekt). Seal täitu-
vad iga perenaise loomingu-
lised ideed ja unistused. Taot-
leme köögile  sellist tunnus-
tust, mis võimaldab seal val-
mistatud hoidiseid jms. müüa.

Pärnu Lahe Partnerlus-
kogu  „Romantiline Rannatee“

Ahoi! Neitsiraba Külastuskeskus kutsub
käib kaarega Külamajast läbi.
Oleme osa suuremast Pärnu
lahe äärse 10 valla turismi
edendamise ühisprojektist.
See avab uusi võimalusi ja
perspektiive  külaseltsi  aren-
guks-tegutsemiseks. Tun-
nuslogo ehib meie külamaja ja
on tunnustus meie senisele
tööle. Aitäh kõigile, kes on
saanud aega meie ettevõtmisi
aidata. Aastatel 2008-2010 on
Eassalu - Neitsi Külaselts
Neitsiraba Külastuskeskuse –
Külamaja renoveerimiseks
kirjutanud ja teostanud pro-
jekte erinevatest fondidest
kogumahus 2,5 miljonit. Aitäh
Audru valla poolsele mõist-
vale suhtumisele meie küla-
seltsi hulljulgetesse ettevõt-
mistesse ja üksmeelselt toeta-
vasse kogukonda.

Tühi maja ilma inimesteta
on poolik- elutu! Just selleks
otsustasime käivitada mitmed
ringid ja klubiõhtud. Ees oota-
vad pikad ja pimedad sügis- ja
talveõhtud, mil  ainult teleka
ees kodus ka igav konutada.

 Esialgu on välja pakkuda-
tutvustada järgmist: nobedate
näppude töötuba (alustab sep-
tembris), klaasikoda (alustab
loodetavasti oktoobris), jooga-

kursus igale eale (alustab
oktoobris), kohvikõhtu „ Reis
ümber maailma“ (muljed
rännakutest ja reisidest, hak-
kab toimuma kord kuus), ruu-
mide rent mitmesugusteks üri-
tusteks.

Avatakse ka Noortekeskus.
Kohalikud noored said in-
nustust ja eeskuju suvel toi-
munud külaliikumise Kodu-
kant „Müüdimurdjate“ noorte-
laagrist, mis tõi elevust  ja pani
kasvama uusi ideid ja mõtteid,
mida saab Noortekeskuses
edasi arendada. Tehke ära!
Kihlepa on lahe koht, kus
elada!

Tegemisel on Loodustuba,
oodatud eksponaadid. Ette-
panekutest ja annetustest
palun rääkida külaseltsi
esinaise Hunt  Marikaga.

Kognito bänd, kes saanud
toetust Leader meetmest noor-
te eneseväljenduse arenda-
miseks muusikas, teeb Küla-
majas proove.

Kaasa tegutsema ja mõt-
lema on oodatud kõik inime-
sed nii ümbruskonnast kui ka
kaugemalt. Kellel on  huvita-
vaid ideid, mõtteid, ettepane-
kuid, kes soovib juhendada
mõnda ringi, tegelda lastega –

andke meile endast märku.
Aktiivsed pensionärid, teo-
tahtelised noored… Oleme
valmis kuulama, mõtisklema -
arutlema. Teie toetus võib olla
maksumuselt tühine, kuid laste
–noorte tegevuse sisustami-
seks oluline. Meid aitavad nii
lauamängud kui ka head mat-
kasaapad, suuskadest rääki-
mata, mis ei pea olema vii-
mane mall, kuid kindlasti
kasutatav.

Külamaja ruumide hubase-
maks muutmiseks oleme val-
mis vastu võtma toalilli, mil-
ledele teie kodutingimused on
kitsaks jäänud. Informatsiooni
saate   eassalu@hot.ee, tel
5668 8755, 5224 812.

Kõik abilised ja kolleegid
Audru vallast olete  kutsutud
ja oodatud Külamaja avapi-
dustustele 05. novembril
2010. a. (peo täpsustatud kava
ilmub järgmises lehes.)

Jooksvat teavet ja uudiseid
saab lugeda koduleheküljelt
www.eassalu-neitsi.ee.

Marika Hunt

Malle Haava
Sassi talu

 Tähtsaim investeering –
haridus

Pea igal sügisel oleme andnud informatsiooni selle kohta, kus
ja millistel erialadel Audru Keskkooli lõpetanud noored oma
haridusteed jätkavad. Eelkõige peaks asjast huvitatud olema
Audru valla praegused ja tulevased ettevõtjad ja investorid, sest
fakt, et noored tulevikus Audrusse tagasi ihkavad, on nende poolt
ilmselgelt välja öeldud. Põhjustena tõid nad välja koduvalla
kauni looduse ja linnaläheduse, tugevad peresidemed ja lihtsalt
tõdemuse, et maal on parem elada kui linnas.
Kuna andmekaitseseadus ei luba enam isikuandmeid avaldada,
siis toome ära vaid valitud koolid ja erialad, täpsemat infot saab
alati Audru koolist.
Kõrgkoolides jätkab 26-st lõpetajast õpinguid 12 noort.
Tartu Ülikool – 3 tudengit, valitud erialad: keskkonnateh-
noloogia, materjaliteadus, kehakultuur. Tallinna Tehnikaülikool
– 1 tudeng, valitud eriala: keskkonnatehnika. Tallinna
Tehnikakõrgkool – 1 tudeng, valitud eriala: transpordilogistika.
Eesti Maaülikool – 3 tudengit, valitud erialad: tehnotroonika
(1) ja energiakasutus (2). Tallinna Pedagoogiline Seminar – 2
tudengit, valitud erialad: rahvusvaheline noorsootöö ja
lasteaiapedagoogika.Mainori Kõrgkool – 1 tudeng (ärijuh-
timine). Lääne-Viru Rakenduslik Kõrgkool – 1 tudeng, valitud
eriala: raamatupidamine. Kutseharidust omandab 3 noort,
valitud erialaks kõigil ärikorraldus.
Ülejäänud noored on kas aja maha võtnud maailmas laiemalt
ringivaatamiseks ja keelte õppimiseks, tööl või vastsete emadena
kodus.
Nagu ülalpool äratoodust järeldada võime, on sellekevadine lend
suuresti orienteerunud just reaalaladele. Ka riigieksamite
tulemused andsid sellest tõestust. Headele tulemustele
matemaatikas ja inglise keeles lisandusid ju tulemused keemias
ja füüsikas, mis kaugelt kõrgemad riigi keskmisest hindest.
Õnne ja edu kõigile õppuritele ning jääme lootma, et noortel
avaneb aastate pärast ka võimalus oma teadmisi ja oskusi
koduvallas rakendada.

Sirje Suurevälja
Audru Keskkooli õppealajuhataja

29. septembril kell 10.00-14.00
Audru Kultuurikeskuses
Lätis valmistatud DIIVANITE MÜÜK
(sh. nurgadiivanid)
Hinnad väga soodsad!
Kohapeal võimalik valida kataloogist ja tellida!
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Toimetus Pärna allee 7 Audru 88301
Telefon 447 2785, e-post: siiri.j@audru.ee
Toimetaja Peep Tarre
Küljendaja Siiri Jõerand
Ajaleht on Audru valla kodulehel:www.audru.ee

Trükkis AS Pajo
Hind 2.- krooni

Õnnitleme
vastsündinuid!

TEATED*TEATED
Õnnitleme

20. september
kuni

19. oktoober
sünnipäevalapsi !
Johanna Kivirand Salme Andla

Emilie Pärna Alida Zaharans

Amilde-Elise Ojaberg Laine Ojaste

Marta Nigola Erna Pärnaste

Tatjana Mashnova Arno Vöörmit

Maria Jänes Kalju Koger

Virve Parma Eduard Tomson

Silvia Monso Milvi Masso

Helgi Niinepuu Urve Sepp

Aavo Haavasaar Viktor Petrov

Vaike Pertel Allan Lainet

Laine Tammiku Harri Orgussaar

Rein Järv Aire Kuuskmann

Valentina Sudakova

Diabeedibuss tuleb Audru Ambulatooriumi juurde
21.oktoobril kell 9-10.30.
Diabeedibuss on ratastel arsti vastuvõtt:
- tule ja hinda oma diabeediriski
- pea nõu diabeediõega
- saad end mõõta, kaaluda ja anda vereproovi, et saada
selgust, kas on põhjust diabeedi pärast muretseda.
Diabeediõe ja arsti konsultatsioon on Sulle tasuta. Ära kaota
aega! Võib-olla pead midagi ette võtma. Eestis elab 70 000
inimest, kes pole  oma diabeeti teadvustanud. Sina kasuta
võimalust!

Saame kokku!

6. novembril ootame kõiki kunagisi Kalevipoja kolhoosi
töötajaid Aruvälja rahvamajja Meenutuste päevale ning
sellele järgnevale peoõhtule. Kell 16.00 koguneme,
tutvume näitusel väljapanduga, alates 17.00 meenutame
kolhoosiaegu  aastatest 1949  kuni 1993, vaatame vanu
fotosid. Tantsuks mängib ansambel Seljanka.
Et  peolaual oleks sööki-jooki nagu kolhoosipidudel
tavaks, palume  tasuda 22. oktoobriks  50 krooni, hiljem
tasu 100 krooni.
Raha on võimalik maksta Helgi Põldsamile (56352858)
Audru Vallavalitsuses, Malle Kiis’ile Aruvälja
raamatukogus
(tel 44 60458), Tamara Tomastile Aruvälja rahvamajas
või MTÜ Aruvälja Suurküla Selts a/a-le 10220107822016
(märksõna kolhoosipidu).
Soovi korral on võimalik Pärnust Aruvälja rahvamajja ja
tagasi saada eribussiga. Et korraldajad teaksid kui palju
inimesi transporti vajab, palun teatage sellest
22.oktoobriks eel-poolnimetatud  telefonidel.
Üritust toetavad EAS ja Audru Vallavalitsus.

Pärandkultuuri kaardistamine Audru vallas.

Alates selle aasta märtsist toimub Pärnumaal, kaitset mitte
omava pärandkultuuri kaardistamine. Pärandkultuuri alla
kuuluvad objektid, millega on seotud rahvasuus ringi liiku-
vad või liikunud jutud, vanad kohanimed, unarusse jäänud
talukohad, kohaliku tähtsusega tööstusobjektid (meiereid,
veskid jne). Kokku on erinimelisi objektitüüpe üle 140.
Väikese viibimisega viiakse kaardistamine läbi ka Audru
vallas.
Projekti eesmärk on üle Eestilise ühtse andmebaasi loomine.
Kaardistamist veab RMK, ning rahastab Euroopa Liit.
Audru valla kaardisamist teostab  Madis Kuningas.
Ja mul ongi palve inimestele, kes teavad midagi kogukonna
ajaloost, andke palun teada e-kirja aadressile
madis.kuningas@ gmail.com.

SA KredEx alustas korterelamutele renoveerimistoetuse
väljastamist kuni 35% ulatuses rekonstrueerimisprojekti
kogumaksumusest.
Toetus on eelkõige mõeldud korterelamute renoveerimis-
laenuks, et vähendada nõutud omafinantseeringu osakaalu.
Korterelamute toetamiseks kasutatakse rahalisi vahendeid,
mis saadakse Eesti riigi kasutamata saastekvootide müügist
Luksemburgile.
Renoveerimistoetuse eesmärgiks on motiveerida elanikke
rekonstrueerima olemasolevaid korterelamuid terviklikult, et
paraneks hoonete sisekliima ja suureneks energiatõhusus,
tõuseks hoonete energiamärgise klass ning hoogustuks
taastuvenergia kasutus. Energiasäästu suunatakse 470 miljo-
nit krooni.
Täpsemat infot saate www.kredex.ee       
* Kuidas nimetatud renoveerimistoetus mõjutab antud
valdkonda?
* Kas kokkuhoid korterelamus on märkimisväärne?
* Mida tähendab terviklikult rekonstrueerimine?
Nendele ja teistele küsimustele saate vastuse, kui helistate
selle valdkonna turuliidrile- Balti Vara Fassaadid OÜ ´le
tel: 7 343 656 või 52 11 909.

-15%*

*Soodustus kehtib reklaami ettenäitamisel jaehinnast ning ei laiene 

  allahinnatud toodetele.  Kampaania kehtib kuni 31.10.2010
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Sassi Talu  kutsub  ratsatreeningutes osalema   uusi õpilasi ,
nii lapsi kui täiskasvanuid !
Meil on koolitatud hobused, sõbralik personal, toredad
ratsutajad ja head treeningtingimused iga ilmaga !
Kaasasolevatel isikutel samal  ajal  võimalus  külma  ilmaga
aega veeta talurestoranis, juua kohvi, lugeda raamatuid,
mängida lauamänge, vaadata videofilme.
Tule talliga  tutvuma !  Info  56   467 301

Hedro.balti@neti.ee

Üürile anda 1-toaline elektriküttega korter Audru alevikus
Pärna allee 3A. Info tel 5668 4989.

Susanna Alliku

Herwin Väljamäe

Tristan Kasepõld

Kaupo Närripä

Joonas Otsla

Lisann Linder

Kirke- Kreet Poll

12. septembril Leeväljal toimunud Audru valla karika-
võistlused rulluisutamises.
Fotol karikavõitjad vasakult Merike Kala ja Hando Tamm
Foto Jaan Moorits

Audru Vallavalitsus tänab valla-
päevade oksjoni sponsorit
FIE Marika Pärnpuud, kes tõi
oksjonile omavalmistatud kringli.

Alates 6. oktoobrist 2010
Audru huvialakeskuses

• Esimene kursus “värvusõpetus ja kollaazh”
• 1 kursuse (10 tundi) tasu 250.- , materjalid on vaja

osalejal endal muretseda
• Kolmapäeviti  15.30-18.00 Audru Keskkooli

kunstiklassis  või  neljapäeviti 18.00-20.30
Jõõpre Põhikooli kunstiklassis

• Registreeru 53 40 40 78 või pollukersti@gmail.com

Austatud eakad inimesed

Saame kokku reedel,  1. oktoobril  kell 14
Audru Kultuurikeskuses.
Swedbanki esindajad räägivad, mis juhtub Teie elus
1.jaanuarist 2011 kui Eestis võetakse maksevahendina
kasutusele euro. Kohv ja suupisted.

Head eakad inimesed!

Kui teie soovite osa saada reedel 1. oktoobril Pärnu
Kontserdimajas toimuvast eakate inimeste pidulikust
kontsertaktusest, siis pileteid hinnaga 30 krooni saate osta
Aruvälja Raamatukogust Malle Kiis´i (tel 4460458),
vallamajast sotsiaaltöötajate toast nr 5 II korrusel (tel
4472785), koduhooldajatelt Evi Rubinilt või Marge
Massalt.
Buss Pärnusse väljub Soevast Vanaõue bussipeatusest kell
11, Audru vallamaja parklast kell 11.20.
Pärast kontserdi lõppu toob buss teid tagasi.


