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AUDRU VALLA AJALEHT

15 aastat Audru valla muuseumi
Audru valla muuseum avati
12. augustil 1996.
Avamisele eelnes 2-aastane esemete kogumise periood.
Mõttest - avada valla muuseum - anti rahvale teada kuulutuste ja kohaliku ajalehe kaudu.Vallarahva valmisolek esemete annetamiseks oli lausa
rõõmustav. Koheselt hakati
tooma suuremaid ja väiksemaid esemeid. Esimese museaali, perenaise põlle, annetas
meie valla vapimärgi omanik
Florida Naut.
Vallajuhid toetasid muuseumi rajamise mõtet: vallavanem Rein Talisoo, vallasekretär Aino Aitaja, humanitaarnõunik Vilve Kiisler jt.
Esimeseks muuseumiruumiks sai endise “Pakto” kaupluse ruum mõisa viinaköögi
esimesel korrusel. Entusiasmi
ja heade sõprade kaasabil tehti
seal hädapärane remont- värviti põrand ja seinad. Kuigi
muuseum ei olnud veel ametlikult avatud, seati üles väike
näitus.
Et huvi muuseumi vastu oli
suur, oli vaja kiiresti leida suuremad ruumid. Selleks sai viinaköögi teine korrus, mis tollal
seisis kasutuna.Valla abiga

tehti ka siin hädapärane
remont- krohviti, värviti, korrastati valgustus. Kuna raha ei
olnud, tuli sisustamisel loota
headele abimeestele ja sõpradele - neid leiduski. Tolleaegne Pärnu m/k kultuuriosakonna juhataja Ain Roost
andis tarvitatud mööblit, oma
valla inimestelt sai linast riiet
ja “Vikerost”lauamaterjali - nii
valmisid stendid. Töö tuli muidugi enestel teha, alles töö
käigus selgus, kui mahukas see
tegelikult oli. Neid stende kasutame tänapäevani.
Esimene ekspositsioon
avati pidulikult 12. augustil
1996.
Kui 1998.a. algas viinaköögis suur remont, tuli meie
muuseumi vara kolida ambulatooriumihoone teisele korrusele, kus saime ühe toa. Läbi
raskuste sai sealgi tegutsetud,
näitusteks kasutasime ka koridori.
Suuremaid esemeid polnud aga kuhugi paigutada, nii
“nurusime” omale välja vana
mõisa viinakeldri ehk praeguse Õuemuuseumi, jällegi tänu
vallajuhtide toetusele. See
hoone oli jäänud sovhoosiaegse kila-kola panipaigaks. Me

ei saanud puhastamisel toime
ainult vee ja harjaga, vaid tuli
kasutada lausa labidat, hangu
ja lõpuks survepesu. Suureks
abiks ja toeks oli tollane ehitusnõunik Jüri Kirss.
Õuemuuseumi saime
avada 2001.aastal.
Tasapisi hakkasid üha
kõvemini kostma kuuldused,
et muuseumile remonditakse
valitsejamaja ja, oh seda rõõmu, kui saime 27. novembril
2003 pidulikult uue ekspositsiooni avada.
Praeguseks oleme tegutsenud 15 aastat ja oma külastajatelt rohkesti kiidusõnu
saanud nii ilusa maja kui ka
rohkete väärtuslike annetuste
eest.
Seega on meie muuseum
Audru rahva ühisvara, kus nii
noored kui täiskasvanud saavad tutvuda meie valla ajaloo
ning kultuuripärandiga ja kuhu
on hea tuua sõpru nii lähedalt
kui kaugelt.
Oma mini-juubelil täname
südamest oma valla elanikkeannetajaid ning vallavalitsust
hea koostöö eest.

November 2011

Noorteühing Eesti 4H tunnustas
vabatahtlikke
Oktoobrikuus tähistas Eesti
erinevais paigus tegutsev
Noorteühing Eesti 4H oma
20.-ndat tegutsemisaastat.
Üritusel jagati tunnustust Pärnumaa klubide juhendajatelegi.
Eesti 4H Pärnumaa piirkonnajuhi ja Tootsi klubijuhendaja Inga Raudsepa jutu
järgi korraldati ühingu juubeli
tähistamiseks Türi Rahvamajas suurejooneline üritus, kus
kõikidele osalejatele kingiti
Maris Mooritsa koostatud
raamat „20 sügist...“, milles on
aastate kaupa mälestusi nii
pildis kui sõnas. Tänati 4H toetajaid ja vabatahtlikke juhendajaid. Audru vallast said kõrgeima organisatsioonisisese
tunnustusena kuldmärgi omanikeks 4H klubijuhendaja Ülle
Varik, kes on juhendanud klubisid nii Jõõpres kui Lavassaares enam kui 15 aastat ning
Reelika Rüütli, kes on aida-

nud pikki aastaid kaasa nii
organisatsiooni välissuhete
koordineerimisele kui ka ühingu terviklikule arengule. Hõbemärgiga pärjati Maris
Moorits organisatsiooni arengule kaasaaitamise ning 4H
ajalooraamatu koostamise
eest.
4H on kasvanud üheks
suurima liikmeskonnaga organisatsiooniks Eestis. Ühingul
on üle 1500 liikme ning tegutsetakse Pärnu-, Tartu-, Viljandi-, Valga-, Viru-, Jõgeva- ja
Järvamaal. Kuna 4H väärtuseks on alati olnud vabatahtlikud juhendajad, on igas maakonnas hulk noorte käekäigu
eest muret tundvaid inimesi
või õpetajaid võtnud enda südameasjaks 4H klubi loomise.
Eesti 4H Pärnus tegutsevas peakontoris töötav tegevjuht Küllike Altenberg
iseloomustab 4Hd laiapõhjalise maanoortele suunatud

organisatsioonina kaasates
oma tegevusse nii lapsi, noori
kui ka nende vanemaid.
Altenbergi sõnade kohaselt on
organisatsiooni eesmärk olla
avatud ja koostöövalmis ning
areneda niikaugele, et noorel
oleks oma koduvallas piisavalt
oskusi ja võimalusi, et maale
püsima jääda. 4H annab
selleks noorele kaasa sideme
maaga ning oskuse ise toime
tulla. Õpetab initsiatiivikust ja
ettevõtlikkust. Nii suvel kui
talvel toimuvad laagrid Eesti
eri paigus ning aastaringselt
koolitused-seminarid. Organisatsiooni tegevusega liituma
on oodatud igaüks, sõltumata
hobidest, soost või oskustest.
Lähemat informatsiooni
4H tegevusest ja kontakte
leiab www.eesti4h.ee

Maris Moorits
Eesti 4H

Muuseumipere

Pärnumaa Rahvaralli 2011
29. oktoobril toimus Pärnumaal teist aastat järjest ning
käesoleva aasta viies rahvaralli, mis oli ühtlasi 2011. a
rahvaralli karikavõistluste V
etapiks ja 2011. a Moskvich
Liiga karikavõistluste V etapiks. Pärnumaal toimunud asfaldiralli korraldas OÜ
A.N.R.O Ost.
Sel aastal varasemalt toimunud ettappidest olid kaks
talvist võistlust Kõpus ja Koerus, seejärel kaks rallit Läänemaa kruusateedel ja viimane
toimub 26. novembril Saaremaa kiviaedade vahelistel
kruusateedel.
Tänavasõiduautodele toimunud ralli oli Pärnumaal
kolmandaks rahvaralliks, esimene sõideti 2003. aastal
kruusarallina. Kell 10 Sauga
alevikust alanud ca 25 kiiruskatse kilomeetriga rallit alustas 80 meeskonda. Eelmisel
aastal oli startinute hulk 68.
Ralli katkestas 13 meeskonda.
Kiiruskatsed toimusid Uulus,
Audrus, Seljal, Suigus ja Libatses. Kiiruskatsed läbiti karussellsüsteemis kahel korral.
Pärnumaa Rahvaralli
võitsid Jaan Tammor/Martin Vihmann, teise koha saa-

vutasid Aiko Aigro/Marko
Koosa. Kolmanda kohaga
lõpetasid ralli karikasarja
liidrid ja eelmise aasta Pärnumaa Rahvaralli võitjad Rain
Rannala/Simmo Nestor.
Esikolmik sõitis Mitsubishi
Lancer Evolution tüüpi autodega. Samas klassis Toyota
Celical sõitnud Vändra võidusõitjad Aivo Mängel koos
kaardilugeja Karol Pertiga
lõpetasid omas masinaklassis
11 kohal.
2 wd suurte klassis tegid
rahvarallis debüüdi BMW 325
sõitnud Pärnu-Jaagupi võidusõitjad Robert Peetson ja
Mikk Ott, saavutades omas
klassis väga tubli 6 koha, absoluudi 22 koha.
2 wd väikeste klassis sõitis
kaasa viis Pärnumaaga seotud
meeskonda, kusjuures kõik
võistlesid Honda Civicutel.
Alla 1,6 liitrise töömahuga autode arvestuses saavutas võidu
Karel Tölp koos kaardilugeja
Priit Guljajeviga, olles
absoluudi 8 kohal. Vändra võidusõitja Steven Põder koos
kaardilugeja Kristjan Tarjaniga saavutasid 7 koha, Kristjan Heamäe/Kristjan Laanemaa 8 koha, Janar Tam-

mai/Viljar Tammai 9 koha ja
Margus Tammai/Silja Tammai 15 koha.
SU klassis, ehk Soviet Union, saavuatsid Volgaga sõitnud
Alo Põder/Ranno Randmaa
5 koha ja naiste klassis võitsid
rahvaralli debüüdi teinud
Monika Tamm/Reili Arumäe
3 koha.
Korraldajate poolt tänan
ralli õnnestumiseks kõige suurema töö ära teinud Halinga
OÜ-d, Selja OÜ-d, Uulu Mõis
OÜ-d, Urusalu OÜ-d ja
Valdur Liivranda. Ilma teie
abita ei oleks olnud võimalik
sellist võistlusrada kokku panna.
Võistlustrass kulges suures
ulatuses eramaadesse jäävatel
teedel ja platsidel, seetõttu
suur tänu maaomanikele ja
omavalitsustele.
Oma õla panid võistlustele
alla tööriiete müügiga tegelev
Kinbass OÜ, transpordiga
tegelev OÜ Suigu Veod, ehitusega tegelev Ronella OÜ,
heakorra ning kasvumuldade
müügiga tegelev Matogard
OÜ, majutusega tegelev Klaara-Manni Puhkemaja, palkmajade tootja GG-Group
OÜ, busside rendiga tegelev

Pärnumaa 4H inimesed
Remit Auto OÜ, Seat autosid
müüvad MDM Auto ja Top
Auto, rehvimüügiga tegelev
Uulu Rehv OÜ, metsanduse ja
transpordiga tegelev Gererio
OÜ, lisaks veel Japs M.V.M,
Pub Conzenhof, Volvo Esto-

nia OÜ, Nurme Teedeehitus
OÜ, Arboris OÜ, Uulu Mõis
OÜ, Selodiin OÜ, Are Vallavalitsus, Tori Vallavalitsus,
Halinga Vallavalitsus ja
Tahkuranna Vallavalitsus.
Väga suur tänu toetajatele

Audru hambaravi töötab:
T 11-19
R 9-13
Vastu võtab dr. Inga Laiv
Registreerimine tööpäevadel telefonidel:
44 64 444, 53 006434

ja raja ehitajatele, ilma Teie
panuseta seda võistlust toimunud ei oleks!
Korraldajate nimel võistluse
juht Sven Heinlaid
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Volikogu istungitel
10. november
Istungilt puudus vallavolikogu liige Margus Joonas.
1. Kooskõlastati Pärnu maakonna planeeringut täpsustav
tuuleenergeetika teemaplaneering.
2. Otsustati müüa otsustuskorras Audru alevik Ringi tn 4-3 asuv
üürilepinguga koormatud korter üürnikule hinnaga 2160 eurot.
3. Võeti vastu valla 2011. aasta lisaeelarve: tulude osas 177
503 eurot, kulude osas 164 608 eurot ja reservfondi suunati 12
895 eurot.
4. Toimus Audru valla arengukava aastateks 2012- 2025 1.
lugemine ja suunati 2. lugemisele. Arengukava eelnõu koos
volikogu komisjonide poolt tehtud muudatusettepanekutega
avalikustatakse vallaveebilehel 16. novembriks 2011 ning
novembri- ja detsembrikuu jooksul korraldab vallavalitsus
rahvakoosolekud Audrus, Jõõpres, Ahastes, Lindil ja Kihlepas,
et vallaelanikud saaksid teha arengukava eelnõusse omapoolseid
muudatusettepanekuid.
5. Kinnitati vallavanema ja vallavalitsuse liikmete töövaldkonnad:
1) vallavanem – üldjuhtimine, valla arengu strateegiline planeerimine, valla esindamine;
2) vallavalitsuse liige – valla raamatupidamine ja muud finantsküsimused;
3) vallavalitsuse liige - elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmemajandus, maa- ja keskkonnakorraldus, üld- ja teemaplaneeringute ning detailplaneeringute
menetlemise korraldamine, ehitus, muinsuskaitse.
4) vallavalitsuse liige – humanitaarvaldkond, haridusküsimused,
noorsootöö, sotsiaalabi ja -teenused, tervishoid, vanurite hoolekanne, kultuur ja sport.
6. Muudeti Audru Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste koosseisude struktuuri ning kinnitati muudatus palgaastmetes.
7. Vallavolikogu alatise majandus- ja planeerimiskomisjoni
koosseisust arvati välja komisjoni liige Arne Taggo ja komisjoni
liikmeks kinnitati Margus Joonas.
8. Audru valla esindajateks Pärnumaa Omavalitsuste Liidu
üldkogusse delegeeriti vallavanem Siim Suursild ja tema
asendajaks vallavalitsuse liige Priit Annus ning volikogu esimees
Jaanus Põldmaa ja tema asendajaks volikogu aseesimees Mati
Sutt.
9. Audru valla kohalikku teeregistrisse otsustati kanda Papsaare
küla Linavästriku, Pääsu ja Vanajõe tee, Audru aleviku Rebase
tänav, Lindi küla Lindiaasa tee ja Reinu tee, Jõõpre küla Tootsi
tee, Aruvälja küla Teetalu tee ja Kihlepa küla Endla tee. Audru
valla kohalikust teeregistrist arvati välja Papsaare küla Ringraja
tee ja Sulu-Papsaare tee.
10. Otsustati seada sundvaldus Papsaare külas asuvale Talli
kinnistule Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks.
11. Toimus Audru Keskkooli ja Audru Huvialakeskuse
arengukavade 2011-2013 1. lugemine.
12. Vastati esitatud arupärimistele.

Muutused vallamajas
Iga maja vajab aegajalt muutusi. Nii ka vallamaja. Audru
vallamaja ruumijaotus ja ka tööaja korraldus on olnud muutumatud ligi kakskümmend aastat. Tänane elu ja vajadused
kutsuvad esile muutumise vajadusi ka selles majas.
Audru vallamajas puudub lift ja selle paigaldamine majja
lähtuvalt tema arhitektuurist on suhteliselt keeruline. Samal ajal
külastavad sageli vallamaja nii liikumispuudega kui ka eakamad
inimesed, kelle käimine treppidel on tülikas ja raskendatud.
Muutmaks nende liikumist vallamajas mugavamaks, asuvad
valla poolt sotsiaalteenuseid pakkuvad töötajad alates selle aasta
detsembrist vallamaja esimesele korrusele. Lisaks sotsiaalteenuseid pakkuvatele töötajatele jääb maja esimesele korrusele
ka edaspidi sekretär-registripidaja.
Kõik ülejäänud vallamaja töötajad on edaspidi leitavad ja
kättesaadavad hoone teiselt korruselt. Vaatamata ruumide
ümberpaigutamisele jäävad kõikide ametnike telefoninumbrid
samaks.
Lisaks ruumijaotusele muutuvad ka vallamaja lahtioleku ajad.
Paljud vallaelanikud käivad tööl Pärnus ja teistes omavalitsustes,
kus tööpäevad lõpevad kella viiest ning seetõttu on neil olnud
raskendatud võimalus oma asjaajamiste korraldamiseks
vallamajas. Et muuta vallamaja ka neile kättesaadavamaks ning
võttes eeskuju teistes Pärnut ümbritsevatest omavalitsustest on
alates 02. jaanuarist 2012.a. Audru vallamaja avatud järgmistel
lahtiolekuaegadel:
E-K 8.00-12.00 ja 12.30-16.30
N 8.00-12.00 ja 12.30-18.00
R 8.00- 12.00 ja12.30-15.00
Meeldivate kohtumisteni vallamajas!
Siim Suursild
vallavanem

Vallavalitsuse istungitel
05. oktoobril
1. Ehitusluba väljastati Papsaare küla Maidle AJ elektrivarustuse
ehitamiseks.
2. Kasutusluba väljastati Papsaare küla Siisikese kinnistu veetorustikule ja Ahaste küla Mummi kinnistu kanalisatsioonitorustikule.
3. Kinnitati Valgeranna külas Audru metskonna maaüksuse
kuivkäimla projekteerimise lähtetingimused.
4. Korraldatud jäätmevedu peatati 05.10.2011-05.10.2012 ühel
kinnistul.
5. Sotsiaaltoetust maksti 2011/2012 1. klassi õppima asunud
õpilase vanemale 64 eurot.
6. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 1-le taotlejale summas 84 eurot.
7. Seoses lapse kaheaastaseks saamisega maksti 6-le vanemale
toetust à 64 eurot ja lapse üheaastaseks saamisega 6-le vanemale
à 128 eurot.
8. Kiideti heaks vallavalitsuse poolt volikogu istungile esitatavad
otsuste ja määruste eelnõud.
14. oktoobril
1. Määrati Põldeotsa külas asuva pumbamaja juurde munitsipaalomandisse taotletava Põldeotsa tee 7a maaüksuse teenindusmaaks 36 m2 , tootmismaa 100 %.
2. Määrati Audru alevikus asuva lauda ja koertemaja munitsipaalomandisse taotletava Ringi tn 10 maaüksuse teenindusmaaks 985 m2 , tootmismaa 100 %.
3. Määrati Audru alevikus asuva munitsipaalomandisse
taotletava Audru kõlakoja maaüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa 100 %.
4. Määrati Ahaste külas asuva koolimaja juurde munitsipaalomandisse taotletava Aruvälja kool‘i maaüksuse teenindusmaa pindalaga 18655 m2 .
5. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ajavahemikul 01.1130.04 loeti 2 kinnistu omanikku.
6. Kasutusluba väljastati: Lemmetsa küla Kasesalu kinnistu
Nurme Tehnoküla tarbeveepumplale, Kasesalu kinnistu puurkaevule, Tööstuspargi teedele ja tehnovõrkudele, Lindi küla
Rannamänniku tee 7 ja 8 puurkaevule, Lindi küla Tagala ja
Marduna planeeringuala siseteedele, Liu kalatsehhi reoveepuhasti laiendamisele, Lindi küla Rannamänniku tee 1 asuvale
üksikelamule ja Papsaare küla Jõeotsa tee sidekaablile.
7. Projekteerimise lähtetingimused väljastati Soomramaa
kinnistu elektriliitumisele.
8. Ehitusluba väljastati Papsaare küla Siisikese kinnistul
paadikuur-garaazi ehitamiseks.
9. Valla kultuurikeskuses toimuva ürituse Disco Night
piletihinnaks kehtestati 3 eurot kohapeal ja 2 eurot eelmüügis.
10. Otsustati korraldada vallahange „ Jõõpre lasteaia ehitusalal
asuva keskpinge kaabelliini projekteerimine ja ehitamine“.
11. Sotsiaaltoetust maksti 2011/2012 õppeaastal 1. klassi õppima
asunud õpilase vanemale 64 eurot.
12. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägi arvelt maksti toetust 1-le taotlejale summas 84 eurot.
13. Kinnitati Audru Lasteaia Männituka maja hoolekogu
koosseisus: Marju Toova, Jana Ristimets, Katrin Zagorski, Allan
Lainet (lastevanemate esindajad), Anne Rebane (õpetajate
esindaja) ja Peep Tarre (valla esindaja).

Audru Lasteaia Vikerkaare maja hoolekogu kinnitati koosseisus:
Karin Mitt, Riina Talts, Jaana Kannistu, Ulla Lehtsaar
(lastevanemate esindajad), Margit Kuusik (õpetajate esindaja)
ja Peep Tarre (valla esindaja).
14. Seoses lapse osalemisega rahvusvahelistel kantritantsu
võistlustel Leedu Vabariigis maksti lapsevanemale sotsiaaltoetust 64 eurot.
15. Nõustuti Jõõpre külas asuva Sireli katastriüksuse jagamisega
Sireli ja Põlluotsa katastriüksusteks (maatulundusmaa 100 %).
16. Kinnitati Papsaare küla Traali kinnistu ja Kalda kinnistu
osalise ning lähiala detailplaneeringu muudetud ja pikendatud
lähteülesanne.
17. Kinnitati avaliku kirjaliku enampakkumuse teade enampakkumisel olevate korteriomandite Audru alevikus Tulbi tn 34, Kõima külas Kaare tee 4-5 ja Jõõpre külas Aisa tee 3-1 osas.
26. oktoobril
1. Ehitusluba väljastati RMK‘le Valgeranna külas kuivkäimla
ehitamiseks.
2. Projekteerimise lähtetingimused väljastati Oara külas Oara
AJ pingeprobleemi lahendamiseks.
3. Kasutusluba väljastati Audru aleviku ja Jõõpre kooli
korvpalliväljakutele, Papsaare küla Puraviku tee 13, Sirmiku
tee 4 ja Sirmiku tee 1 üksikelamutele ning Ahaste küla kappjaama paigaldamisele.
4. Kirjalik nõusolek väljastati Lemmetsa küla Muffi kinnistul
puukuuri ehitamiseks ja Audru alevikus Ääremetsa tee 3-2
ehitise tehnosüsteemide muutmiseks.
5. Nõustuti Audru alevikus Audru Metskond 28 katastriüksuse
jagamisega Audru metskond 28 katastriüksuseks, maatulundusmaa 100 % ja Rebasefarmi kõnnitee katastriüksuseks,
transpordimaa 100 %.
6. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ajavahemikul 01.1130.04 loeti 5 taotlejat, jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva tagant nõustuti 2 taotleja osas ja jäätmevedu
peatati ajavahemikul 01.11.2011-01.11.2012 ühe taotleja osas.
7. Edukamaks pakkujaks vallahankel „Audru Lasteaia Männituka maja, aadressiga Nooruse tee 2a Audru alevik, rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine“ tunnistati RTG Arhitektid
OÜ pakkumus maksumusega 12564 eurot (hind sisaldab käibemaksu).
8. Sotsiaaltoetust maksti 2011/2012 õppeaastal 1. klassi õppima
asunud õpilase vanemale 64 eurot.
9. Kinnitati Jõõpre Lasteaed Jõmmu hoolekogu koosseisus:
Murel Jaaniste, Jaanika Juurik (lastevanemate esindajad), Eve
Piperal (õpetajate esindaja) ja Peep Tarre (valla esindaja).
10. Valla eelarve reservfondist eraldati: MTÜ Lemmetsa
Külaseltsile avalike teenuste osutamiseks 200 eurot; OÜ
Õuetuba saate Kodutunne tootmise protsessi toetamiseks 480
eurot; OÜ Paikre Pärnumaa laste keskkonnakoolituse fondi 100
eurot.
10. Audru Valla Kultuurikeskuses toimuva arvutiringi osalustasuks kehtestati 25 eurot.
11. Lõpetati hooldus vastavalt avaldusele.
12. Oktoobrikuu toimetulekutoetus määrati summas 9872,88
eurot.
13. Valla ehituskomisjoni esimeheks kinnitati vallavanem Siim
Suursild, komisjoni liikmeks Margus Joonas ja koosseisust arvati
välja Eino Ojandu.

Lumetõrje talvel 2011/2012
Käesoleval talvel teevad lumetõrjet Audru valla teedel järgnevad
ettevõtjad:
OÜ PÕLDEOTSA SUURTALU – Soeva, Ahaste, Aruvälja
teed; tel. 516 5169; 539 31183.
OÜ PÕHARA AGRO – Põhara, Liiva, Audru KK, Jõõpre,
Oara, Malda teed ning Tiigi, Muti, Põldeotsa ja Rebase elamupiirkonna teed-tänavad, tel. 506 2246.
OÜ EKS TRANSPORT – Ridalepa – ja Saari küla teed.
Tel.53412112.
OÜ NURME TEEDEEHITUS – Lemmetsa, Papsaare,
Valgeranna, Nurme, Tilga ja Kiltre tee, Elutee I, Elutee II,
Papsaare küla Pärnu linnaga külgnevad teed, Käreda, Kadaka,
Tiido, Doberani,Valgeranna tee, tel. 502 9845 .
FIE MEERI ENDE – Kõima -, Kabriste-, Saulepa-, Lindi (kuni
Aiandi teeni) ja Tuuraste teed. tel.566 834 51
FIE AIN MANGO - Lindi (alates Aiandi teest- Sarvi teeni).
tel. 5025762; 5263958.
MIKPAKK OÜ – Liu, Marksa teed kuni Sarvi teeni,
tel. 5105395.
OÜ OTSA-MARJA – Eassalu, Soomra, Uruste, Kihlepa teed
kuni Tõstamaa maanteeni, tel. 56507474.
OÜ AUDRU MÕIS – Papsaare,Valgeranna ja Lemmetsa teed;
Kuldlõvi, Kirila, Jõeääre, Linavästriku, Pääsu, Anni, Jõeääre,
Jõeotsa, Tohvri, Meremetsa, Kullimänniku, Maret-Tooma,

Jõeotsa, Ranna, Liini tee ja Papsaare lasteaia parkla ning
kergliiklustee, tel. 5036321 ; 5544771.
FIE VALDUR LIIVRAND – Audru aleviku teed, tänavad ja
kõnniteed, Lemmetsa küla teed.
NB ! Audru Vallavalitsus võimaldab teostada lumetõrjet ka
erateedel, mis viivad alaliselt Audru vallas elava elaniku
majaõueni (mitte hoovides).
Erateedel lumetõrje tööde teostamise tingimused on:
- eratee servad ja eratee servades olevad ohud (ilupõõsad,
puuistikud, truubiotsad) peavad olema märgistatud minimaalselt
1,5 m kõrguste ja otsast punaste tokkidega;
- eratee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad minimaalselt 3,5 m kõrguselt ja 3,0 m laiuselt.
Töövõtjal on õigus loobuda eratee hooldusest tingimustele
mittevastavusel.
Erateedel toimub lumetõrje hiljemalt 12 tunni jooksul peale
lumesaju lõppemist.
Juhul kui eratee omanik ei soovi või tahab täpsustada lumetõrje
teostamist temale kuuluval teel, palume võtta ühendust lumetõrje
tööde tegijaga antud piirkonnas või Audru Vallavalitsusega
tel. 5049564 Vahur Kobolt
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Teine Audru sildade jooks
Kui kolm nädalat tagasi 6.
novembri jooksuüritusele reklaami tegin, siis nii mõnigi
viskas nalja, et „oh, siis me
peame juba suusatades rada
läbima!“ Aga sügis on olnud
meeldivalt kuiv ja päikseline.
Pühapäev, 6. november oli
veel eriline pärl päevade reas
ning ürituse korraldajatele
eriline ka rahvahulga poolest
– üllatavalt palju inimesi oli
tulnud nautima jooksu, päikest
ja pühapäeva.
Aasta tagasi oli osavõtjate
arv järgmine: 14 jooksjat pikal
distantsil, 13 jooksulast 500 m
jooksus ja üks kepikõndija.
Lootsime muidugi omakeskis,
et tuleks ikka paarkümmendki
lisaks, oleks võistlusmoment
teravam, aga seda, et numbrite
jagamisel järjekord tekib, ei
osanud küll loota! Lastejooksule oli tulnud võistlema 38
last vanuses 1-11. Spordimeelsena ütlen, et rõõm on näha
järelkasvu, rõõm on lapsevanematest, kes tulevad koos
lapsega ja naudivad liikumist
värskes õhus. Vanusegruppide
võitjad said kaela ka medalid,
aga tegelikult olid võitjad kõik
ja tõepoolest oleks igale lapsele medali kaela riputanud
ainuüksi selle energia ja elevuse eest, mida nad suutsid
Audru alevikus tekitada!
Põhidistantsile startis 49
jooksjat ja energiakõnnile 17
käijat. 3 km rajal üle Audru sildade käis ikka tõsine rebimine:
esimesena jõudis finišisse
Jakop Tarkpea 8.58,8, teisena ületas lõpujoone Vahur
Mäe - Pärnu linna volikogu
esimees 9.04,9 ja kolmandana

POLITSEIINFO
Helkuriga Audru noorte juurde!
Audru konstaablipiirkonna koolides toimub aktiivne
teavitustöö helkuri kandmise vajalikkusest.
1. novembril toimus Audru Keskkoolis vastavasisuline üritus.
Hommik algas helkurite kontrolliga, järgnevalt vastas kogu
koolipere viiele küsimusele helkuri kohta ja Maanteeameti
Lääne regiooni töötajad Katre Saare ja Olavi Kaar pidasid
kooliperele loengud sellest, milline on helkuri tööpõhimõte ja
millist helkurit peaks kasutama. Selgitavat juttu aitas kinnistada
filmi vaatamine. Kõigi küsimustele õigesti vastanute vahel
loositi välja auhindu, milleks olid loomulikult helkurid ise.
02. novembril toimus samalaadne üritus Jõõpre põhikoolis, kus
õpetusi jagasid noorsoopolitseinik Ingrid Meltsas ja teda
abistas piirkonnapolitseinik Triinu Laos.
3. novembril jõudis helkurikampaania Tõstamaa Keskkooli ja
sealset üritust aitas korraldada piirkonnapolitseinik Kristel
Jürgens.
Ingrid Meltsas sõnas, et sellised intensiivsed ja praktilised
helkuri infopäevad on kõige paremad ja õpetlikumad ning lubas,
et ka Varbala Põhikooli minnakse lähiajal helkurimõtetega külla.

Hedy Tammeleht, pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet
Martin Tarkpea 9.10,3, neljandana lõpetas esimene kohalik võistleja Reget Roomet, 5.
Jaanus Mäe /Pärnu/ ja siis rivi audrukaid: 6.Tauri Hunt,
7.Martin Kala, 8.Simo Suursild, 9.Andreas Lünekund,
10.Üllar Pärnat/ noormeeste
1./, Mihkel Poom /noormeeste 2./. Poiste vanuseklassi
kolm kiiremat: Vahur Mäe ,
Brandon Loorits ja KarlBrent Premet. Kiiremad naised olid Pärnust Marge
Nõmm ja Annely Peet, 3.koht
Koidu Killingule. Neidude
vanuseklassi võitja oli MarieMädli Kivimäe ja tema oli ka
kõige kiirem naine ajaga
11.03, 3. Tüdrukute kolm:
Piret Mäe, Annaliisa Vask ja
Liisbet Suursild.

Prominentsematest isikutest olid rajal veel maavanem
Andres Metsoja, Audru vallavanem Siim Suursild, Meelis
Kukk, Toomas Rehe, Mercedes Merimaa, Karmo Kuru.
Finišiprotokollid on nähtavad Audru valla koduleheküljel ja Pärnumaa Spordiliidu
koduleheküljel www.psl.ee.
Kõikide 3 km jooksjate ja
kepikõndijate vahel toimus
õnneloos ja sellele andsid panuse paljud head ja abivalmis
inimesed ja firmad: OÜ Audru Pagar, OÜ Lysi, OÜ OtsaMarja, Jana Ristimets Ilutoast, OÜ Füsiosport - Valdo
Järvekülg, Audru Spordihoone, Tervis Spa, LääneEesti Päästekeskus - Katrin

Zagorski, Pärnumaa Spordiliit, Audru Vallavalitsus.
Tänud teile!
Ja samuti tänud läbiviijate
tiimile: meeleolukale pasunakoorile Õnn Tuli Õuele,
ajamõõtjatele Mati Puustile
ja Jaan Mooritsale, Sirje
Suureväljale,
Marju
Toovale, Krista Kingole ja
lahkelt abikätt pakkunud
Mercedes Merimaale.
Järgmisel aastal kordame
üritust kindlasti, aga siis juba
kogemuse võrra rikkamana ja
korralduse poole peale targemana.

Õie Killing
Spordiseltsing Audru Vektor

"Pärimuskultuur ja folkloor lasteaias“
„Kui puujuured on sügaval mullas, siis ei ole ta iga
tuuleiili ümber lükata.“
Minu arust on see hästi
öeldud ja kirjas oli ta raamatus
"Pärimuskultuur Eestis –
kellele ja milleks" - I. Rüütel
ja E.M. Tiit.
Kui tunned oma rahva
ajalugu ja pärimust, siis on ka
piisavalt enesekindlust ja
austust enese vastu. Inimene
peab teadma, kes ta on, kust
pärit ja mis teda selle maaga
seob. Me peame säilitama oma
pärimuskultuuri, et anda seda
edasi järgnevatele põlvedele.
Folklooriliikumise peamisteks subjektideks on pärimuskandjad ja harrastajad:
tantsijad, lauljad, pillimehed,
käsitöömeistrid, jne. Inimesed,
kes tegutsevad üksi või kuuluvad mõnda kollektiivi. Folkloorirühma isikuline koosseis
pole piiritletud - rühmas tegutsevad kas üheealised (näit.
lasterühmad) või eri vanuses
inimesed. Üsna tavaline on, et
ühes rühmas tegutsevad koos
kahe või kolme põlvkonna
esindajad.
Audru lasteaias "Männituka" ja "Vikerkaare" tegutseb
laste folklooriring "Karjalapsed". Ringi nn. seemneks on

iga-aastane kevadine üritus
„Karjapoiss on kuningas„ sünniajaks aasta 2000 ja algatajaks Sirje Osipov ja rahvatantsurühm "Hoiuspuu". See ei
jäänud tänu Kati Kurule ja
paljudele teistele vaid ainsaks
ürituseks - sellest sai traditsioon. Kevaditi kogunetakse lasteaia õue peale ja lapsed saavad osa imelisest maailmast,
mille keskseks osaks on
rahvalaulud, - mängud, - tantsud. Lastele see meeldib, kuna
siin ei jäeta kedagi kõrvale,
sest kõik on õige, mida sa teed.
Oma tegelustes olen märganud, et regilaulud ja rahvalaulud jäävad lastele paremini
meelde. Ka folklooriringi
moodustasime selleks, et tutvustada lastele meie pärimuskultuuri läbi laulude, tantsude,
mängude, juttude. Jutte rääkida oleme palunud ka vanematel ja just oma lapsepõlvest.
Mõnigi vanaema ning ema on
seda teinud.
Palju on meid aidanud
Audru muuseum, eesotsas
Helgi Roots ja Tiiu Jalakas,
kes kunagi ei ütle meile „ei“,
vaid aitavad jõu ja nõuga.
Peagi on jälle käes jõulud
– rahu ja vaikuse aeg. Meie
oma ringiga tähistame Tooma-

päeva – see on samuti
kujunenud juba traditsiooniks.
Siis me meisterdame, laulame
regilaule, tantsime folkloorseid tantse, mängime mänge,
räägime jutte, koristame, küpsetame leiba ja lõpuks katame
ühise laua. Emmed-issid, vanaemad-vanaisad, õed-vennad
ei istu pealtvaatajatena, vaid
teevad kõike kaasa.
Aga jutte ei pea rääkima
ainult folklooriringis. Tore
oleks, kui ema-isa, vanaema-

vanaisa, tädi-onu või keegi
muu lähedane isik räägiks oma
lapsepõlvest, oma juhtumistest-seiklustest või lihtsalt
mõnda huvitavat juttu, mida
on kuuldud oma vanavanemate käest – see ongi üks osa
pärimusest, mida anname
põlvest põlve edasi.
Evi Vaher
Audru lasteaia
muusikaõpetaja

PÄRNUMAA MEISTRIVÕISTLUSED
SANGPOMMI KAHEVÕISTLUSES

Sassi Talus toimusid
ratsavõistlused
Eelmisel aastal Audruranna ratsaspordiklubi poolt algatatud
uued võistlussarjad
“Audruranna Väike Karikas koolisõidus “ ja “Audruranna Väike
Karikas takistussõidus“ jätkuvad elujõuliselt ka sellel hooajal.
I etapp toimus Sassi talu maneezis 12.- 13. novembril. Osalejate arv oli mõõdukas, ent siiski oodatust pisut suurem.
Sassi talu võistlejate paremik koolisõidus: ABC 1-1
(Algtase)- 1. koht - Getter Puusta hobusel Elfar; 2. koht Helen Pill hobusel Praider; 3. koht- Anni Tamberg hobusel
Elfar; 4. koht - Liisbeth Suursild hobusel Praider; 5. koht Annette Rallmann hobusel Hõbekiir. ABC 2- 1 (Põhitase)
1. koht - Ester Kütsaar hobusel Prelafe; 2. koht - Malle
Aava hobusel Isostar; 3. koht –Merlin Gustavson hobusel
Panchita, 4. koht- Malle Aava hobusel Modern; 5. Elis Pill
hobusel Honda. ABC 3-1 (Edasijõudnud) 1. koht - Grete
Post hobusel Talisman; 2. koht – Merlin Gustavson hobusel
Panchita; 3. koht -Merlin Gustavson hobusel Viiking; 4. koht
- Karolina Post hobusel Ping Pong; 5. koht – Kai Pitk hobusel
Elegance. Koolisõidu osas pälvisid kohtunike poolt erilise
kiituse Merlin Gustavson ja Grete Post.
Sassi talu võistlejate paremik takistussõidus: 50 cm – 1.
koht- Annette Rallmann hobusel Hõbekiir; 2. koht –
Hannaliisa Jõffert hobusel Talisman; 4. koht –Helen Pill
hobusel Praider; 5. koht – Liisbeth Suursild hobusel Praider.
70 cm – 1. koht- Malle Aava hobusel Isostar; 3. koht- Elis
Pill hobusel Honda, 4. koht- Katre Rohumägi hobusel
Cipollino; 5. koht – Merlin Gustavson hobusel Carinja. 80
cm – 1. koht –Karolina Post hobusel Ping Pong, 2. kohtGrete Post hobusel Talisman; 3. koht- Maarja Liisa Nõmm
hobusel Hippos, 4. koht – Kadri Rohumägi hobusel Brusnika,
5. koht - Merlin Gustavson hobusel Viiking.
II etapp on plaanitud veebruaris. Ootame kõiki huvilisi kaasa
elama!
Maikuu lõpul toimuvad ka finaalid ja me oleme väga tänulikud
kõigile neile, kes sooviksid toetada oma valla ratsaklubi aasta
kõige tähtsamat üritust kodutallis ja innustada võistlejaid.
Malle Aava
Audruranna RSK.

26. novembril 2011 kell 11
Audru Keskkooli võimlas

Sangpommi võistlused Palamusel
Kaalumine ja loosimine kell 9.30-10.30
Võistlused viib läbi Spordiseltsing Audru Vektor
koostöös Pärnumaa Spordiliiduga.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab
võistluspaigas peakohtunik.
Võistlused on individuaalsed.
Info: Valdi Killing, tel 56507474;
Õie Killing 56212600 oiekilling@hot.ee

Valdi Killing koos oma sangpommipoistega osalesid laupäeval
12.11 Palamusel toimunud Eesti Meistrivõistlustel sangpommi
kahevõistluses.
Tulemused:Valdi Killing 1. koht mehed -78 kg kehakaaalus;
Koidu Killing 2. koht naistest; Ado Mets 1.koht 16-17 a
noormeeste + 75 kehakaalus; Mattias Uustalu 1.koht; JanErik Vahter 2. koht - 15 a noormeestest; Rasmus Prins 2.
koht, Arvi Õismann 3. koht; Mairo Uustalu 4. koht -12 a
poistest.
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Õnnitleme
vastsündinuid!

Teisipäeval
20. detsembril
kell 13.00
Jõõpre Rahvamajas

Ragnar Itter
Kristin Pass
Gregor Noormets
Brita Leas
Joosep Ollino

AUDRU VALLA
EAKATE JÕULUPIDU
Üllatusesinejad! Tantsuks ansambel LAVASSAARE TRIO
Info tel. 4475 270. Rõõmsate kohtumisteni!

17. detembril
kell 11-15
Kihlepas Neitsiraba
Külastuskeskuses

Lemmetsa Külaselts palub abi!
Kellel on jäänud tarbetult koju seisma vanu värvijääke või
ehituspahtlit ning nõus need Lemmetsa Külaseltsile loovutama, siis andke endast märku.
Kui on jäänud tarbetult vedelema mõni vana trena•öör või
võimlemismatid, siis oleme ka nende eest väga tänulikud.
Tulevikuplaanis on noortele luua Sanga Seltsimajja
noortetuba, kus noortel oleks organiseeritud tegevust.
Asjadele tuleme ise järele. Oleme väga tänulikud Teie abi
eest. Mõnusate kohtumisteni Sanga Seltsimajas!
Reet, tel. +372 517 7305 reethollo@gmail.com
Tööd kopp-laaduriga Case.Tel 56507474
Lõpe Agro OÜ võtab rendile maad.
tel.56 662 082

24. novembril
kell 15
vallamaja saalis
Audru muuseumi 15. tegevusaastale pühendatud

Suur Jõululaat
Suur jõulukingituste ja jõulukaartide valik!
Kui tahad ühineda jõulukinkide valmistamise töötubadega
ja teha muud huvitavat nii köögis kui ka huvitavat käsitööd
siis jälgi meie koolitusi ja töötubasid pidevalt
www.eassalu-neitsi.ee uudistes.

MÕTTETALGUD
Audru valla pärandkultuurist kõneleb
Madis Kuningas,
muusikat teeb Feliks Kark.

Korteri ja majaomanik.
Leia enne talve tulekut enda kinnisvarale uus hooliv omanik.
Abistame sind selles.
Lossi KVB tel. 5290010, merlin.parind@lossi.ee

LEADER tegevusgrupp MTÜ PÄRNU
PARTNERLUSKOGU (PLPK) avab taotlusvoorud

LAHE

Leader - meetme raames antava projektitoetuse (MAK meede
4) taotluste vastuvõtmiseks aastal 2012. Taotlusi on õigus esitada
mittetulundusühingutel, ettevõtjatel, sihtasutustel, seltsingutel
ja kohalikel omavalitsustel, kelle tegevus toimub Audru,
Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Lavassaare, Saarde, Sauga,
Tahkuranna, Tõstamaa, Varbla valdade territooriumil, lähtudes
PLPK strateegiast.
Avatud on järgmised meetmed (kuni meetme eelarves jagub
rahalisi vahendeid):
Meede 1 Koostöö, koolitus ja teavitustegevus
Meede 2 Külade elukeskkonna uuendamine ja arendamine
Meede 3 Noorte kaasamine kogukonna elukeskkonna
parendamisse
Meede 4 Ettevõtluse konkurentsivõime tõstmine
Meede 5 Turismi edendamise meede Romantiline Rannatee
Täpsem informatsioon strateegia meetmete kohta koduleheküljel
www.plp.ee
Projektitaotlusi saab esitada kirjalikult:
I taotlusvoor 31.01.2012 - 03.02.2012
II taotlusvoor 17.09.2012 - 21.09.2012
PLPK büroosse Ringi 1a, Audru, Pärnumaa, kell 9.00-16.00
Konsultatsiooni saab küsida meetmespetsialistidelt:
Margit Merila, tel 526 0894, e-post: margitmerila@gmail.com
Raili Mengel-Sünt, tel 521 9722, e-post: raili@maaturism.ee
Mercedes Merimaa, tel 509 2261, e-post:
plpparnu@gmail.com
NB! Konsultatsiooni ja taotluse esitamise aja palume
eelnevalt broneerida e-posti: plpparnu@gmail.com teel või
telefonil 433 1053. Taotluste vastuvõtu ajal konsultatsioone
ei toimu.
Mercedes Merimaa
PLPK tegevjuht

AUDRU KESKKOOLIS ALUSTAB TÖÖD
EELKOOL
26. jaanuaril 2012

Valla arengukava 2012 – 2025
eelnõu avalikustamine
Vallavolikogu 10. novembril istungil kuulati vallavalitsuse
ettekannet valla arengukava 2012 – 2025 eelnõu kohta.
Volikogu otsuse kohaselt on valla kodulehel üleval Audru valla
arengukava 2012 – 2025 eelnõu koos tegevuskava,
investeeringute ja teehoiukavaga.
Kodulehe aadress on: https://www.audru.ee/.
Vallavalitsus ootab vallaelanikelt ettepanekuid arengukava
eelnõu täiendamiseks.
Arengukava eelnõu avalikud arutelud toimuvad valla viies
erinevas kohas:
esmaspäeval, 28. novembril kell 18.00
Audru Vallamaja saalis,
kolmapäeval, 30. novembril kell 18.00
Kihlepas Eassalu - Neitsi Külaseltsi majas,
neljapäeval, 1. detsembril kell 18.00 Jõõpre Rahvamajas,
esmaspäeval, 5. detsembril kell 18.00
Aruvälja Lasteaed-Algkooli maja II korruse saalis ja
neljapäeval, 8. detsembril kell 17.30
Lindi Lasteaed-Algkooli maja II korruse fuajees.
Vallavalitsus ootab ettepanekuid kuni 16. detsembrini 2011, et
siis ettepanekud läbi kaaluda ja arengukava teksti sisse kirjutada.
Lisaks arengukava eelnõu avalike arutelude koosolekutel välja
öeldud soovidele ootame vallaelanikelt ka ettepanekuid kirja
teel postiga või meilitsi aadressil: peep.t@audru.ee.
Praegu kehtiv valla arengukava uus redaktsioon kinnitati
vallavolikogus 18.12.2003 aastal.
Arengukava investeeringute kava järgi 2003. aastast tänaseni
on ehitatud Audru Lasteaia Papsaare maja (neljale rühmale
kokku 88 lapsele). Samal 2007. aastal valmis Lindi LasteaegAlgkooli hoone, milles on ruumid nii koolile 60 õpilasele,
lasteaiaruumid 40 lapsele, raamatukogu ja saal nii spordi kui
isetegevuse tarbeks. II korrusel on ka rahvamaja ringide ruumid.
Audru Keskkoolil on uus staadion. Suvel valmisid spordiväljakud Jõõpre Põhikooli ja Audru alevikus spordihoone
juurde. Lindi Külaseltsi eestvedamisel valmis Lindi aasale
kõlakoda koos küla- ja parkimisplatsiga. Jõudumööda on
remonditud Audru Keskkooli neid ruume ja süsteeme, mis
tagaksid õpilastele turvalise õpikeskkonna. Valmis sai ka Audru
Lasteaia Männituka maja ventilatsioonisüsteem. Siseviimistlusest on majas tehtud kõige hädavajalikumad tööd.
Suured investeeringud on sel perioodil tehtud Audru aleviku
veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamisel. Nii Põldeotsa
kui Jõõpre küla on saanud uue veetorustiku. Jõõpre Vanurite
Kodus on väljaehitatud kaasaegne köök ja vahetatud vanad
kulunud aknad uutega. Igal aastal hoitakse hööveldamisega
korras valla teed, talvel lükatakse nii valla teed kui elanike soovil

Registreerida saab telefonil 4464 421
või e-posti aadressil audrukk@parnumaa.ee
Info Audru Keskkooli kodulehel aadressil
www.audru.edu.ee
****************************************
AUDRU KESKKOOL
registreerib õpilasi 2012/2013 õppeaastaks
I klassi
Registreerida saab telefonil 4464 421
või e-posti aadressil audrukk@parnumaa.ee

Jõõpre Külaselts kutsub
27. novembril kell 18
Jõõpre Rahvamaja juurde
1. Advendiküünla süütamisele.

erateed lumest puhtaks, kusjuures lumelükkamise rahastab vald.
Praegu kehtivas investeeringute kavas on siiani tegemata Jõõpre
Lasteaia uus hoone. Tänaseks on projekt olemas ja ehituseks
hange välja kuulutatud. Audru Keskkooli II ja III korruse renoveerimine koos korraliku ventilatsioonisüsteemi väljaehitamisega ja võimla renoveerimine ootavad järge. Suur vajadus
lasteaiakohtade järele on Audru alevikus ja Papsaare külas,
järjekord tuleks lähima kahe aasta jooksul likvideerida. Audru
Lasteaia Männituka maja välissoojustuseks on projekt
koostamisel.
Siiani ei ole jätkunud vahendeid Audru pargi laululava
renoveerimiseks, Jõõpre küla keskuse tänavavalgustuse
renoveerimiseks ja Lindi vanasse koolimajja eakate turvakodu
rajamiseks. Koostamisel on Ahaste, Kõima ja Kihlepa külade
keskuste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimise
projekt.
Menetlemisel olevas arengukava eelnõus tuleb kaaluda, millised
sotsiaalse ja tehnilise taristu objektid on hädavajalikud ja kui
suure tulemuse need annavad nii elanike eaolule paranemisele
ja edaspidise ekspluateerimise kulutuste efektiivsusele.
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