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Audru Männituka lasteaed 40
1. veebruaril 2011 sai Audru
Männituka lasteaed 40 aas-
taseks.

Suur sünnipäeva nädal
algas tordi söömise, kakao
joomise ja Karlsoni kohale
lendamisega. Sest kes on
maailma parim laste sõber ja
tordisööja – ikka Karlson
Katuselt. Tema tõi ka kohale
hulgaliselt kingitusi, mis
õhinal vastu võeti ja suurt
elevust tekitasid. Sama päeva
õhtul toimus ka kontsert las-
tevanematele, lasteaia spon-
soritele ja sõpradele. Lapsed
laulsid, õpetajad tantsisid ja
naljakaid ütlemisi laste suust
luges vahele lasteaia maja-
haldjas Muruema. Lapsi ja
lapsevanemaid lauluga tervi-
tama oli tulnud 1996. aastal
lõpetanud lasteaia vilistlane
Jarmo Tael.

3. veebruaril viisime oma
lasteaias läbi kogemuste vahe-
tamise päeva, kus ettekan-
netega esinesid direktor Jeka-

terina Kuru, õpetajad Evi
Vaher, Anneli Kala, Aive
Sallo, Anne Rebane ja
Maryel Loorents. Kuulamas-
vaatamas olid külalised maa-
konna teistest  lasteaedadest,
kes õnnitlesid kogu personali
ja soovisid majale õnne vähe-
malt veel  järgnevaks 40 aas-
taks.

4. veebruaril oli meenu-
tuste päev. Sel päeval olid  ko-
hal endised töötajad, vilist-
lased ja kauaaegne juhataja
Aili Koodi, kes juhtis laste-
aeda 34 aastat. Temal oli nii
mõndagi meenutada ja lus-
takaid lugusid rääkida. Õhtut
juhtisid lasteaia vilistlased
Elisabeth ja Otto-Georg Kir-
si, kes ka laulsid koos ema
Helle, isa Ado ja väikese õe
Emiliega. Õpetajate Tiia
Tamme ja Kersti Põllu
juhendamisel esinesid lapsed
erinevatest lendudest, kes
nüüd õpivad Audru Kesk-
koolis. Oma lauluga rõõmus-

tasid meid 5. ja 6. lennu lõpe-
tanud  õde-venda Aili Elend
ja Arne Heide. Meeleolumuu-
sikat mängis nn. Lavassaare
trio Ado Kirsi juhendamisel,
kelle pilli järgi said seltskon-
natantsud läbi tantsitud.

Kokkuvõtteks võib öelda,
et oli põnev nädal. Saime palju
lilli, kingitusi ja õnnesoove.
Sõime ära 10 suurt lasteaia
kokkade poolt küpsetatud
torti. Meenutasime möödunud
aegu, laulsime ja tantsisi-
me……

Koduses Audru jõe käärus,
põliste mändide all,
seisab üks majake uhkelt,
aastaidki küllalt on tal…..
Aitäh kõigile, kes meid

heade soovidega meeles pi-
dasid  ja meie rõõmu jagasid
ning aitasid kaasa sünnipäeva
nädala õnnestumisele.

Aili Rehe

Sünnipäevanädalal oli põnevust palju, lasteaia majahaldjas Muruema on igal üritusel
tegevuses. Foto Peep Tarre

Sünnipäevanädalal söödi ära 10 suurt lasteaia kokkade poolt küpsetatud torti.
Foto Peep Tarre

Väikeste vallakodanike vastuvõtt
12. veebruaril toimus val-
lamaja saalis pidulik vastuvõtt
väikestele uutele vallakoda-
nikele ja nende vanematele.
Pidupäevalisi tervitasid voli-
kogu esimees Siim Suursild,
haridus-, kultuuri- ja sotsiaal-
nõunik Peep Tarre ning sotsi-
aalpedagoog  Sirje Järvet.
Vastuvõtule olid kutsustud:
Merilin Marrak ja Lembit
Linder tütar Lisanniga, An-
nika ja Marek Poll tütar Kir-
ke-Kreetiga, Tiia ja Alver
Tõlgu tütar Tessa Laureeni-
ga, Aylen Soondra ja Annes
Sutt tütar Mari-Anniga, Alla
ja Aleksei Klink poeg Kons-
tatiniga, Merje ja Tarmo Tõ-
nismann poeg Mikk Mar-
tiniga, Anne Leinasaar poeg
Brandoniga, Kristi Kahest ja
Germo Blank poeg Brad-
leyga, Inga ja Meelis Luik tü-
tar Sandraga, Marju Truu-
ver ja Rainer Tromm tütar
Liisa-Merlissega, Margot ja
Tõnis Kuuskmann poeg
Ruudiga, Margit Oja ja
Hannes Kangur tütar Hei-
diga, Marilin Kuusik ja Jaan
Lehtmaa poeg Andriga, Ülle
ja Tarmo Raudkivi poeg
Rasmusega.

Muusikaliste vahepala-
dega esinesid laululapsed
Aruvälja Lasteaed-Algkooli
õpilased õpetaja Aili Elendi
juhendamisel.

Vallavapiga hõbelusika ja
128 eurot andsid lapsevane-
matele üle Siim Suursild ja
vallasekretär Aino Aitaja.

Ülle ja Tarmo Raudkivi lastega vastuvõtul
Foto Peep Tarre

Aruvälja Rahvamajas avatud
NOORTETUBA

T ja N kell 14 - 20

L kell 11 - 17

Võimalus mängida lauamänge, piljardit ja lauajalgpalli.
KOHTUMISENI ARUVÄLJAL!

Noortetuba toetas Kohaliku omaalgatuse programm
ja Audru Vallavalitsus

Jaanuarikuu viktoriini vastused.

1. Audru vallas on 25 küla.
2. Audru valla elanike arv seisuga 01.12.2010 oli 5510.
3. Vapimärke on välja antud 28.
4. Teraviljakasvatusega tegelevad: Põhara Agro OÜ, FIE Vambola Jäärats,
Kullassaare Talu OÜ.
5. Valgeranna Seikluspark alustas tööd 2008.a.

Viktoriin on selleks korraks lõppenud. Kokkuvõte viktoriinis osalemisest ja viktoriini tulemustest
ilmub järgmises vallalehes. Täname meeldiva koostöö eest!

Tiiu Jalakas ja Helgi Roots

Iga kuu viimasel neljapäeval kell 15 toimub
Audru Muuseumi kaminasaalis kohtumine-vestlusring tuntud inimesega.

25. veebruaril kell 15
kohtumine Mark Soosaarega

vestlusteema "Muutused looduses"
Jälgige reklaami ja ootame rohket osalemist!
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Vallavalitsuse istungitelVolikogus
10. veebruar 2011
Volikogu istungilt puudusid volikogu liikmed Toomas Aaviste
ja Jüri Vlassov.
1. Muudeti Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määrusega nr 17
kinnitatud Audru Vallavolikogu töökorda..
2. Menetleti Arne Seimari 06.01.2011 esitatud vaiet tunnistada
õigusvastaseks ja tühistada Audru Vallavolikogu 09.12.2010
otsus nr 28, millega kehtestati detailplaneering Valgeranna külas
Valgeranna noortelaagri maa-alal. Otsustati jätta esitatud vaie
rahuldamata.
3. Tunnistati kehtetuks vallavolikogu 04.02.2010 otsuse nr 22
“ Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja
kinnitamine” lisas 1 maatüki nr 308 kasutusvaldusesse andmine
OÜ‘le Urmaato.
4. Rahvakohtunikekandidaatideks valiti Merle Mõttus ja Raivo
Loorits.
5. Riigikogu valimisteks moodustati 5 jaoskonnakomisjoni ja
nimetati komisjonide liikmed.
6. Muudeti Audru valla põhimäärust seoses valla vapimärgi uue
kujundusega.
7. Kehtestati Jõõpre Põhikooli põhimäärus uues redaktsioonis.
8. Audru Keskkoolile moodustati juurde 0,5 pikapäevarühma
õpetaja kohta ja vallavalitsuse koosseisu 1 logopeedi ametikoht,
kes teenindab piirkonna lasteasutusi.
9. Audru valla vapimärk otsustati anda kauaaegsele muusikaelu
edendajale Aili Tamm‘ele.
10. Anti üürile Jõõpre külas Aisa tee 3-1 asuv korter tähtajaga
kuni 1 aasta.
11. Arutati Audru Keskkooli edaspidise tegutsemise võimalusi.

Valimisjaoskondade moodustamine

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
seaduse § 10 lg 2 ja 3,
Riigikogu valimise seaduse § 8 lõigete 2 ja 3, Euroopa
Parlamendi valimise seaduse § 7 lõigete 2 ja 3 ning
rahvahääletuse seaduse § 11 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1. Valimisjaoskondade moodustamine
Moodustada Audru vallas viis  valimisjaoskonda.
§ 2. Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide
asukohad
(1) Määrata valimisjaoskonnaks nr 1 hääletamisruumide
asukohaga Audru vallamaja, Pärna allee 7, Audru alevik.
(2) Määrata valimisjaoskonnaks nr 2 hääletamisruumide
asukohaga Audru Keskkool, Lihula mnt 10, Audru alevik.
(3) Määrata valimisjaoskonnaks nr 3 hääletamisruumide
asukohaga Jõõpre Rahvamaja, Jõõpre küla.
(4) Määrata valimisjaoskonnaks nr 4 hääletamisruumide
asukohaga Lindi Lasteaed-Algkool, Lindi küla.
(5) Määrata valimisjaoskonnaks nr 5 hääletamisruumide
asukohaga Audru Lasteaia Vikerkaare maja, Kahva tee 2,
Papsaare küla.
§ 3. Valimisjaoskondade piirid
(1) Määrata valimisjaoskond nr 1 piirkonda  Audru  alevikust:
Aia tänav, Jõe tänav, Kalda tänav, Kase tänav, Kastani tänav,
Käreda tee, Lihula maantee 1 kuni 23 c paaritud numbrid, Lille
tänav, Luige tee, Männi tänav, Nooruse põik, Nooruse tee, Pargi
tänav, Põllu tänav, Pärna allee, Ringi tänav, Sauna tänav, Tamme
tänav, Toominga tänav, Tõstamaa maantee, Õuna tänav,
Ääremetsa tee ja Ülase tänav; Lemmetsa küla, Saari küla ja
Valgeranna küla.
(2) Määrata valimisjaoskond nr 2 piirkonda Audru alevikust:
Aroonia tänav, Kuuse tänav, Lihula maantee 2 kuni 16
paarisnumbrid ja  25 kuni 27 paaritud numbrid, Metsa tänav,
Muti põik, Muti ringtee, Nelgi tänav, Oja tänav, Paju tänav,
Pihlaka tänav, Raku tee, Rebase tänav, Sireli tänav, Tiigi tänav,
Tulbi tänav ja Vigri väljak; Ahaste küla, Aruvälja küla, Eassalu
küla, Kihlepa küla, Kärbu küla, Liiva küla, Malda küla, Põhara
küla, Põldeotsa küla, Soeva küla, Soomra küla ja Tuuraste küla.
(3)  Määrata valimisjaoskond nr 3 piirkonda Jõõpre küla, Oara
küla ja Ridalepa küla.
(4) Määrata valimisjaoskond nr 4 piirkonda Kabriste küla,
Kõima küla, Liu küla, Lindi küla, Marksa küla ja Saulepa küla.
(5) Määrata valimisjaoskond nr 5 piirkonda Papsaare küla.
§ 4. Hääletamine
(1) Väljaspool elukohajärgset jaoskonda saab hääletada
eelhääletuse päevadel, valimisjaoskonnas nr 1, Pärna allee 7
Audru alevik.
(2)  Hääletajad, kelle elukoht Audru vallas on rahvastikuregistris
märgitud valla täpsusega saavad hääletada valimisjaoskonnas
nr 1 Pärna allee 7, Audru alevik.
§ 5. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Audru Vallavalitsuse 04.01.2007
määrus nr 1 “Valimisjaoskondade moodustamine”.
(2) Tunnistada kehtetuks Audru Vallavalitsuse 02. aprill 2009
määrus nr 2 “Valimisjaoskondade moodustamine”.

(3) Tunnistada kehtetuks Audru Vallavalitsuse 13. august 2009
määrus nr 6 “Valimisjaoskondade moodustamine”.

 (2) Määrus jõustub 11. jaanuaril 2011.a.

Audru Vallavalitsuse 06.01.2011 määrus nr 1.

06. jaanuaril
1. Riigikogu valimisteks moodustati 5 valimisjaoskonda ja
kinnitati valimisjaoskondade piirid.
2. Kasutusluba väljastati Papsaare külas Mampli tee 2 asuvale
üksikelamule.
3. Ehitusluba väljastati EE Jaotusvõrk OÜ‘le Nooruse tee 6a ja
Pärnametsa kinnistul elektriliitumiste ehitamiseks.
4. Munitsipaalomandis oleva Valgeranna puhkeala katastri-
üksuse sihtotstarbeks määrati: ühiskondlike ehitiste maa 50 %,
transpordimaa 25 % ja ärimaa 25 %.
5. Muudeti 03.06.2010 korraldust nr 179 ja Jõõpre külas
munitsipaalomandisse taotletava Jõõpre külakeskuse maaüksuse
pindalaks määrati 4485 m2, sihtotstarve tootmismaa 100 %.
6. Täiendati 26.03.2007 korralduse nr 113 “Korteriomandi
seadmine” ja 17.09.2007 korralduse nr 322 “ Audru
Vallavalitsuse 26.03.2007 korralduse nr 113 muutmine”
preambulaid.
7. Kiideti heaks vallavalitsuse poolt volikogu istungile esitatavad
eelnõud.
13. jaanuaril
1. Nõustuti lugeda jäätmeveoga mitteliitunuks ajavahemikul
01.11-30.04 1 taotleja ja jäätmekonteineri tühjendamise
sagedusega 56 päeva järel 1 taotleja osas.
2. Moodustati komisjon Lindi Rahvamaja kultuuri- ja noor-
sootöötaja ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi läbi-
viimiseks.
3. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuste rahaliste vahendite
ülejäägi arvelt maksti 2011.a. jaanuaris toetust 2-le taotlejale
kokku summas 160,94 eurot.
4. Maksti toetust 2 taotlejale à 64 eurot seoses osavõtuga
rahvusvahelisest koorifestivalist Llangollenis Walesis.
5. Sünnitoetust maksti seoses lapse 2- aastaseks saamisega 3-le
emale à 64 eurot ja seoses lapse üheaastaseks saamisega à 128
eurot 5-le emale.
6. Otsustati esitada volikogu istungile Jõõpre Põhikooli
põhimääruse uus redaktsioon.

20. jaanuaril
1. Kinnitati valla koolide ja lasteaedade tegevuskulu
arvestuslikud maksumused 2011. aastal ühes kuus järgmiselt:
1) Audru Keskkool 113 eurot;  2) Jõõpre Põhikool 129 eurot;
3) Lindi Lasteaed-Algkool 182 eurot õpilase kohta; 200 eurot
ühe lapse kohta; 4) Aruvälja Lasteaed-Algkool 188 eurot ühe
õpilase kohta; 201 eurot ühe lapse kohta; 5) Audru Lasteaed
184 eurot; 6) Jõõpre Lasteaed 198 eurot; 7) Audru Huviala-
keskus 66 eurot.
2. Ehitusluba väljastati Veehaarde kinnistul puurkaev-
pumbamaja ehitamiseks ja Paju tn 23 suvila rekonstrueerimiseks
elamuks.
3. Kasutusluba väljastati EE Jaotusvõrk OÜ‘le Siisikese kinnistu
elektriliitumisele, Talli kinnistu elektrivarustusele, Veehaarde
kinnistu elektri liitumispunktile ja Veehaarde kinnistul asuvale
veehaarde puurkaevule.
4. Projekteerimise lähtetingimused kinnitati Tammemetsa
kinnistu 0,4 kV võrguühenduse rajamiseks, Kolga fiidri
pingeparanduseks ja Audru elektrivõrgu rekonstrueerimiseks.
5. Nõustuti Põhara külas asuva Halupõllu katastriüksuse
jagamisega Halupõllu ja Haluvälja katastriüksusteks.
Maatulundusmaa 100 %.
6. Vastavalt esitatud avaldustele võeti vastu korraldused
korraldatud jäätmeveo osalise mitteliitumise, tühjendamise
sagedusega 56 päeva tagant ja jäätmeveo peatamisel üheks
aastaks ( kinnistul ei elata).
7. Maksti toetust lapse emale 63,91 eurot seoses lapse
osalemisega rahvusvahelisel korvpalliturniiril Moskvas.
27. jaanuaril
1. Anti nõusolek projektlaagri korraldamiseks Lääne-Pärnumaa
staadionil.
2. Esitatud avalduste alusel vabastati 2011. aasta maamaksust
28 represseeritut.
3. Peatati jäätmevedu üheks aastaks 3 taotleja osas.
4. Jaanuarikuu toimetulekutoetust maksti summas
12680,22 eurot.
5. Algatati Papsaare küla Stella kinnistu ja osaliselt Elise kinnistu
1,82 ha suuruse maa-ala detailplaneering.

Ratsavõistlused Sassi Talus

Parimaks toetajaks seekordsetel võistlustel osutus Ilmataat,  kes
vaatamata oma pahale tujule  kinkis  siiski kaks kena talvepäeva
ürituse õnnestumiseks. Korraldajate  rõõmuks osales sel korral
läbi aegade talveperioodi rekordarv võistlejaid, nii kodutallist
kui ka mujalt. Starte oli kahel päeval kokku 76. Koolisõidu
kohtunikeks olid seekordsete külalistena Marika Vunder (parim
Eesti koolisõitja võistlusspordis) ja Eva – Maria Vint
Warmington (Eesti  koolisõidu mänedzer ja peatreener).
Koolisõidu   võistluse paremik: 1. arvestus (algtase) -  1.
Helen Pill-Elfar (Sassi talu), 2.  Liisbeth Suursild – Praider
(Sassi talu) , 3. Annette Rallmann- Hõbekiir (Sassi talu). 2.
arvestus ( kesktase I )-1. Merlin  Gustavson- Panchita (Sassi
talu), 2. Grete Post– Filipetti (Sassi  talu), 3. Malle Aava –
Isostar (Sassi  talu),  4. Kadri Rohumägi – Brusnika (Sassi
talu), 5. Johanna Ojandu - Arpa (Sassi  talu). 3. arvestus
(kesktase II) -  1. Merlin Gustavson -  Panchita (Sassi  talu), 2.
Karolina Post – Ping Pong (Sassi talu) , 3.Merlin Gustavson –
Viiking (Sassi talu)
Takistussõidu  võistluse  paremik: 50 cm – 1. Hanna Liisa
Jõffert- Hesperos (Sassi  talu), 2. Taisi Viire- Marc, 3. Kleer
Suursild –Marc, 4. Kärt Kuusik- Aspasia; 75 cm -1. Helina
Lusti – Filippos (Sassi  talu) , 2. Mariann Krõõt Mätas-Ready
Finn, 3.-4. Malle Aava – Isostar (Sassi  talu), 3.-4. Hanna Liisa
Hendriksson – Erlandor, 5. Kadri Rohumägi - Brusnika (Sassi
talu); 95 cm-1. Andrus Kallaste –Valencia II, 2. Maarja Liisa
Nõmm – Hippos (Sassi  talu), 3. Karolina Post – Ping Pong
(Sassi  talu).
Võistlused korraldas  Audruranna Ratsaspordiklubi.

Malle Aava, Sassi Talu

Audru Keskkool registreerib I klassi õpilasi 2011/2012
õppeaastaks.Võib nii e-posti teel
audrukk@parnumaa.ee või telefoni 446 4421.

Märtsikuus
Audru Hambaravikabinetis

Hambaproteesitööd 10% soodsamalt.
Hambaravikabinet Audrus avatud :

T: 11-18, R: 9-13
Telefon: 44 64 444, 53 00 64 34

Tunnustus tegijaile

Mati Sutt

Kodanikupäeval, 26. novembril 2010 andsid peaminister
Andrus Ansip ja siseminister Marko Pomerants Tallinnas
Stenbocki majas kodanikupäeva aumärgi 17 inimesele, nende
hulgas oli ainsana Pärnumaalt Jõõpre Põhikooli direktor Mati
Sutt.
Mati Sutt töötab Jõõpre koolis 1982. aastast. Alates 1996. aastast
on ta Jõõpre Põhikooli direktor. Mati Sutt õpetab tööõpetust ja
ajalugu, varem õpetas ka kunstiõpetust.
Mati Suti juhendamisel on Jõõpre kooli õpilased saavutanud
auhinnalisi kohti vabariiklikel ja maakondlikel konkurssidel,
aineolümpiaadidel, käsitöönäitustel.
Mati Suti eestvedamisel on aastaid tegutsenud Pärnumaa
Õpilasmaleva suvised töörühmad, milles on tööoskusi
omandanud ja oma teenitud palga saanud igal aastal üle 1300 –
1500  noort. Lisaks koolitööle jätkub tal tahtmist õhtuti
juhendada poisse ja tüdrukuid  puidust ilusaid asju tegema.

Ülle Varik

9. detsembril 2010 andis haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas
Tallinnas Kadrioru lossis Jõõpre Põhikooli õpetajale ja huvi-
juhile Ülle Varikule Eesti Vabariigi Valitsuse tänukirja
„Pikaajalise panuse eest noorsootöösse Pärnumaal“.  Ülle
Varikule tunnustuse toonud tegevus on seotud Jõõpre Põhi-
kooliga, Pärnumaa Huvijuhtide Nõukojas ja Noorteorgani-
satsiooni Eesti 4 H juhatuses tehtuga. Ülle on 4H  Pärnumaa
organisatsiooni Jõõpre ja Lavassaare klubide juhendaja.
Ülle Varik töötab Jõõpre Põhikoolis 1991. aastast.

Kaire Narva

21. jaanuaril 2011 andis haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas
Tartus Vanemuise Väikeses majas Kaire Narvale üle Riikliku
Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse  „Eestimaa õpib ja tänab
Õppeasutuse eestvedaja ja arendaja auhinna 2010 Pärnumaal.“
Kaire Narva töötab Lindi Lasteaed-Algkooli direktorina 18.
augustist 2008. Kolme ja poole aastaga on Kaire kujundanud
tööka meeskonna, kes koostöös lastevanematega lisaks igapäeva
koolitööle  korraldavad  lastele huvitavaid tegevusi. Viimasest
jõulupeo etendusest Valge Muinasjutt oli pikemalt juttu
jaanuarikuu lehes.
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PolitseiteatedSünnipäevaraport Audru Keskkoolist
Taas on meie riigil sünnipäev
ja aeg anda ülevaade õnnestu-
mistest ja õpilaste tublidusest
meie koolis.

Milline on edu valem?
Vastus on lihtne: motivatsioon
+ töökus. Kuid väga heade
tulemusteni on võimalik jõuda
vaid ühiste jõupingutustega:
õpilane + õpetaja + lapse-
vanem. Õnnitleme kõiki pidu-
päeva puhul ja raporteerime
järgmist.

2010/11 õppeaasta I poolel
on Audru Keskkooli õpilased
saavutanud olümpiaadidel,
võistlustel ning konkurssidel
järgmisi pjedestaalikohti:

I kohad:
Maakondlik füüsika-

olümpiaad – Taavi Kunto –
õp. Tiiu Rätsep; maakondlik
inglise keele olümpiaad –
Kristo Koert – õp. Reene
Tammearu; maakondlik
keemiaolümpiaad – Taavi
Kunto – õp. Ülle Vares;  maa-
kondlik matemaatikaolüm-
piaad – Carl Tõnismann – õp.
Tiina Pärn; Spordimälumäng
“Bumerang” (Pärnumaa) –
Hendrik Joonas, Allvar Väli,
Mihkel Poom, Kristjan
Kuningas – õp. Sirje Suure-
välja; maakondlik krossitea-
tejooks (IV - V klass) – Siim
Tammearu, Sven Gnezdov,
Rasmus Prins, Otto
Randväli – õp. Harri Lelle;
Pärnu maakoolide kerge-
jõustik – Lisette Liivrand
(kuulitõuge) – õp. Vivika
Lass, Eerik Kaljaspolik (60
m jooks), Siim Tammearu
(kuulitõuge) –  õp. Harri
Lelle.

II kohad:
Maakondlik mälumäng

VARIA (KK) – Mare Hein-
luht, Riina Intsar, Mihkel
Poom – õp. Sirje Suurevälja;
maakondlik “Kaunim metsa-
laul” (solistid) – Aleks Laa-
gus – õp. Tiia Tamm; maa-
kondlik “Kaunim metsalaul”
(ansamblid) – Alyssia Põlt-
sam, Tanel Vaikjärv, Mattias
Umal, Jaan Endrik Kirsi –
õp. Tiia Tamm; maakoolide
MV jalgpallis (VIII - IX klass)
– Kristen Saarts, Kristjan
Kuningas, Raimond Liiv-
rand, Riko Reepalu, Matis
Uustalu, Eerik Kaljaspolik,
Kevin Tettermann, Kaur
Lauer – õp. Harri Lelle;
KALEVI kooliliiga võrkpallis
– Kaie Selter, Joanna Marie
Põldsam, Merili Nõmmik,
Eliise Loorents, Helina
Lusti, Heleri Sepp, Laura
Seos, Silvia Jürs – õp. Vivika
Lass; Pärnu maakoolide ker-
gejõustik – Siim Tammearu
(kaugushüpe) – õp. Harri
Lelle;

III kohad:
Maakondlik füüsika-

olümpiaad – Siim Vahkel –
õp. Tiiu Rätsep; maakondlik
inglise keele olümpiaad –
Mare Heinluht – õp. Kersti
Rohtmets; maakondlik kee-
miaolümpiaad – Siim Vahkel
– õp. Ülle Vares; Pärnumaa
maakoolide korvpalli MV –
Kaur Lauer, Ado Mets,
Kevin Puusild, Kristohver
Õunapuu, Carl Saarmaa,
Martin Uibopuu – õp. Harri
Lelle; Pärnu maakoolide ker-
gejõustik – Kristelle Usta
(kuulitõuge) – õp. Vivika
Lass; Rait Väiko
(kaugushüpe); Kristjan Viir
(1000 m jooks) – õp. Harri

Lelle.
Erilist tunnustust on väärt

aasta läbi ainult hindele “5”
õppinud lapsed ja nende va-
nemad. Need õpilased on:
Egert-Ervin Messek, Eliise
Ristimets, Karmen Jürisoo,
Lisette Välja, Margus Põld-
vee, Märt Tammearu, Han-
na Marit Korn, Katrin Alt-
mann, Alyssia Põltsam, Kaa-
rel Usta, Siim Tammearu,
Carina Pikkor, Kristelle
Usta ja Taavi Kunto.

23. veebruari aktusel jagab
neile ja nende vanematele
traditsiooniliselt tunnustust
kooli direktor Kersti Roht-
mets.

Jõudumööda peavad õpi-
lastega sammu ka Audru valla
pedagoogid, püüdes tööst va-
bal ajal jõudu katsuda kol-
leegidega teistest vabariigi
koolidest. Vabariiklikel õpeta-
jate võrkpalli MV-l saavutas
Audru KK-i võistkond oma
grupis II koha. Võistkonda
kuulusid: Reene Tammearu,
Sirje Suurevälja, Alar Külm,
Harri Lelle ja juhendi järgi
kaks lubatud võistlejat teistest
haridusasutustest: Aili Rehe ja
Lembit Rebane. Vabariiklikul
koolijuhtide võrkpalli MV-l
saavutas Pärnumaa võistkond
I koha. Poole meeskonnast
moodustasid Audru vallas
elavad haridustöötajad: Aili
Rehe, Sirje Suurevälja ja
Johan Kärp.

Uute võitudeni!

Sirje Suurevälja
Audru KK õppealajuhataja

Laupäeval 22. jaanuaril Audru
Spordihoones toimunud Ka-
rikavõistlused lauatennises
möödusid pingeliste lahin-
gutega nii meeste kui ka naiste
arvestuses. Külmast ilmast
olenemata oli kohale tulnud
omajagu asjaarmastajaid.

Naiste arvestuses oli pa-
raku ainult kaks osavõtjat.

Narkokoer Viktor
käis lastel külas
 
25. ja 26. jaanuaril oli
Jõõpre Lasteaias ja Lindi
Lasteaed-Algkoolis külas
narkokoer Viktor koos
koerajuhi Sigrid Laine-
laga.
Lapsed said teada teenis-
tuskoera töödest ja tege-
mistest ning koerajuht näi-
tas koera kuulekust.
Kohtumise üheks eesmär-
giks oli selgitada lastele, et
kõigesse elavasse tuleb
suhtuda hoolivalt. Kui
lapsel on kodus lemmik-
loom, siis vajab ta hoolt ja
tähelepanu iga päev, mitte
ainult siis, kui endal tuju
loomaga tegeleda.
Kohtumise lõpul mängis
Viktor lastega palligi ning
tema käpalöögid olid päris
osavad.

Jaanuaris pandi Audrus
toime 68 väärteorikkumist:
alkoholiseadus 1, autoveo-
seadus 1, karistusseadustik
5, liikluskindlustuse sea-
dus 3, liiklusseadus 55,
teeseadus 1, tubakaseadus
2 ja alustati 3 kriminaal-
menetlust.
Ajavahemikul 30.12.2010
22:00 - 31.12.2010 07:00
varastati vaba juurdepääsu

Esimese koha napsas veenva
ülekaaluga Kristel Saardson.
Teisele kohale jäi sedakorda
Siiri Nukk.

Meeste arvestuses kuulus
esikoht 12 punktiga Meelis
Mäe‘le, kes otsustavas män-
gus alistas Gerol Jugala.
Gerol‘i saagiks jäi 10 punktiga
teine koht. Kolmandale ko-

hale tuli 8 punktiga Martin
Kroot.

Audru Spordihoone tänab
kõiki osavõtjaid.

Urmo Gustavson
Võistluste kohtunik

Audru Spordihoone Karikavõistlused lauatennises, osavõtjad vasakult:Urmo Gustavson,
Andres Ervin, Aimar Välja, Gerol Jugala, Toomas Husu, Martin Kroot, Meelis Mäe,
Silver Pahk. Foto Jaan Moorits

olemasolul  Papsaare külast aval-
dajale  kuuluv lumepuhur väär-
tusega 20 000 krooni.
Ajavahemikul  19.01.2011 kuni
20.01.2011 varastati Soomra kü-
last avaldajale kuuluvaid erine-
vaid esemeid: 4 akut, ca 40 liitrit
erimärgistusega diiselkütust ning
ca 20 liitrit  jahutusvedeliku  kont-
sentraati.  Lõhuti 3 tabalukku.
Kahju 1000 eurot.
Ajavahemikul  28.12.2010 kuni

31.12.2010 varastati
avaldajale kuuluvatest,  Kau-
basadama tee Papsaare küla,
sõidukitest diiselkütust 110
liitrit. Kahju  121,54 eurot.

Harli Hansen, komissar
Korrakaitsebüroo Audru

konstaablijaoskonna
piirkonnavanem

Vaatamata krõbedatele
külmakraadidele sai ka
sellel aastal koostöös laste-
vanematega ja lastega Aru-
välja Lasteaed-Algkooli
juures valmis tore lume-
linn.

Eelkõige suur tänu kõi-
kidele vapratele ehitaja-
tele! Täname väga ka Jaa-
nus Põldmaad, kes tegi

vahvat lustisõitu nii väikestele kui
suurele ehitajatele ja seda oma
mitme-hobujõulise mootorsaa-
niga. Täname maitsva kringli eest
Kersti Harmat! Loomulikult
täname veel ka Kallet ja Meelist
OÜst ´´Korstnad ja kolded´´ning
Oleg Shapkinit, nemad kastsid
meie lumelinna veega üle. Aitäh
Sulle õpetaja Kersti kõikidele
lumelinna ehitajatele meisterdatud

südamlike kaartide eest. Aitäh,
Sulle õpetaja Eneli sooja ja
maitsva tee eest ja Sulle
õpetaja Kaia, et meid külastas
taas oma meepotiga meie
maskott karu Matu!

Aili Elend

Lumelinn Aruväljal

Ingrid Meltsas
Pärnu politseijaoskonna,

noorsoopolitseinik
Viktor poseerimas Jõõpre lasteaias koos lastega
Foto Marika Tate

Kõik see meeskond, kes lumelinna ehitamisega ametis oli
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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 0.10 eurot

Õnnitleme
vastsündinuid!

TEATED*TEATED
Audru Vallavalitsus teatab, et algatati Audru Vallavalitsuse
27. jaanuari 2011 korraldusega nr 25 Papsaare külas Stella
kinnistu ja osaliselt Elise kinnistu detailplaneering.
Kinnistud asuvad Elu tee ja Elise tee ristmikust Audru jõe
suunas 350 m kaugusel läänekaares, katastriüksuse tunnused
on 15904:003:2023 ja 15904:003:2022. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on 1,82 ha suurusega maa-alale ühe
ühepereelamu ehitamine ja vajalike tehnovõrkudega liitumine
ning juurdepääsutee tagamine avalikult teelt.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalus tutvuda Audru
valla kodulehel www.audru.ee, küsimusi ja ettepanekuid on
võimalus esitada info@audru.ee.

 Audru Keskkooli hoolekogu kutsub
kõiki õpilasi ning lapsevanemaid

vastla- ja naistepäevale pühendatud
PEREPÄEVALE

mis toimub 10. märtsil  kell 18 koolis.
Tegutsevad  töötoad: sepatöö, klaasitöö,

voolimine.

YFU Eesti pakub vahetuspereks
olemise võimalust.

MTÜ YFU Eesti pakub võimalust olla vahetuspereks välismaalt
pärit 15-18. aasta vanusele noorele õppurile. Suurem osa
Eestisse saabuvatest noortest viibivad siin ühe õppeaasta
jooksul.
Vahetuspere ei ole vaid majutusprobleemi lahendaja, vaid
tegemist on ainulaadse võimalusega vahetult tutvuda võõra riigi
kultuuri ning inimestega kodunt lahkumata. See on silmapiiri
avardav kultuurikogemus, mis võimaldab lisaks keelepraktikale
ka teiste rahvaste eluolu tundmaõppimist ning oma pereellu
vahelduse toomist.
Kolm korda programmis osalenud pereisa Mait Land’i sõnul
on YFU andnud nende perele hindamatu elukogemuse. “Meie
kahelapselisest perest on saanud viielapseline.” Perekond
Kamber toob esile, et “Vahetuspereks olemine on hea võimalus
end ja oma peret paremini tundma õppida ning seeläbi kasvada
paremaks inimeseks.”
Sel aastal on Eestisse tulemas kuni 40 vahetusõpilast, kes
ootavad pikisilmi kohtumist oma uue koduga. Noored asuvad
elama siinse pere juurde ning käivad koolis sarnaselt nende-
vanuste kohalike õpilastega. Seega saadakse suurepärane
kogemus Eesti ühiskonnast, keelest ning kultuurist. Just
vahetuspere mängib olulist rolli ühe noore inimese aasta
meeldejäävaks muutmisel.
Kõige olulisem vahetuspereks kandideerimise puhul on soov
ning tahe uut inimest enda juurde elama võtta. Kindlasti ei ole
määravaks kodu asukoht, ega pakutava voodikoha suurus.
YFU Eesti on mittetulundusühing, mis on tegutsenud alates
1993. aasta veebruarist. Tegemist on 1951. aastal asutatud
rahvusvahelise õpilasvahetusega tegeleva organisatsiooni Eesti
haruga. Läbi aastate on vahetusõpilastele kodu pakkunud üle
200 Eesti pere.

Lisainformatsioon: Diina Tuulik, 7 305 964 
diina@yfu.ee, www.yfu.ee

TAASKASUTUSPÄEV kolmapäeval 23. märtsil
kell 10 - 14  Audru Keskkooli söökla ruumides

Töötubades valmistatakse : munakarpidest ja küünlajääkidest
„süüteroose“, tühjadesse purkidesse valatakse sojavahast
küünlaid, purunenud kahhelplaate kasutatakse lillepottide
kaunistamiseks, viltimismasinaga kaunistatakse -
parandatakse riiete välimust, vanadest ribastatud T-särkidest
vööde punumine, ajalehtedest korvide punumine,
kangast lillede valmistamine, kasutatud riiete vahetamise
tuba, erinevate roogade degusteerimine, ideede vahetamise
nurk.
Töötube võivad läbi viia kõik, kellel on tahtmist oma ideid
teistega jagada. Oodatud on kõik huvilised!
Osavõtutasu 1 EUR. Päeva viib läbi MTÜ Hellad Velled.
Info 53 404 078 Kersti Põllu.

Eliise Eelmaa

Gregor ja Kenneth

Järvekülg

Ootame kõiki huvilisi raamatu
„ Audru laste loomevakk “
esitlusele
Audru Kultuurikeskusesse
11. märts kell 15.00

Naiskodukaitse ja Eesti Rahva Muuseumi
koostööprojekt mälestuste kogumiseks

Naiskodukaitse ja Eesti Rahva Muuseumi koostöös toimuva
meenutuste kogumise eesmärk on teada saada Naiskodukaitse,
Kodutütarde ja Noorte Kotkaste liikmete ja juhtide igapäevase
tegevuse, elu-olu ja väljaõppe kohta enne Teist maailmasõda.

Kuna ennesõjaaegseid organisatsioonide liikmeid on jäänud
vähe, ootame tänuga ka selliseid mälestusi, mida te olete
Naiskodukaitse või noorte kohta kuulnud kelleltki teiselt: oma
isalt-emalt, vanaisalt-vanaemalt, sugulaselt, naabrilt või naabri
sugulaselt  (need, kes teile mälestusi on jaganud, ei pruugi ka
ise olla olnud Naiskodukaitse, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste
organisatsioonide liikmed). Oodatud on ka ennesõjaaegsete
kodutütarde ja noorkotkaste mälestused Naiskodukaitse kohta.

Kui teil on säilinud dokumente, fotosid või muid kirjalikke või
esemelisi materjale, oleme tänulikud ka nende üle.

Kui tunnete mõnda ennesõjaaegset naiskodukaitsja või kedagi,
kes sooviks NKK kohta mälestusi jagada, siis palume sellest
teada anda kas aadressil tartu@naiskodukaitse.ee või telefonil
5113823 (Leane Morits).

ILUTUBA
Märtsikuu eripakkumine

PAKETT NAISTEPÄEVAKS
Massaaz 30 min

Lõõgastav näohooldus 40 min
Föönisoeng

Paketi kestvus u. 1,5 tundi, hind 20 EUR
Meilt on võimalik osta kinkekaarte
Olete oodatud E - R 10 - 19 L 10 - 16

info ja bron. tel. 5376 9087, Pärna allee 2 - 15

Jõõpre Külaselts ja seltsingud kutsuvad tähistama
vabariigi aastapäeva

P E O Õ H T U
Aastapäevatervitus noortelt

Muusikat igale eale valsist diskoni pakub Marko

Sööki – jooki saab „Abeda“ puhvetist
Pääse 2.50

Jõõpre Rahvamajas 25. veebruaril
kell 21

Audru Raamatukogus avati 19.jaanuaril Audru Huviala-
keskuse täiskasvanute maalikursuse tööde näitus, mis on
avatud 01. märtsini.
Kursus toimub kolmapäeviti Audru Keskkooli ruumes ja
neljapäeviti Jõõpre Põhikooli ruumes, juhendab Irina
Teesalu.
Fotol vasakult: Audru Huvialakeskuse direktor Kersti Põllu
õnnitleb maalikursuse juhendajat Irina Teesalu.
Foto Peep Tarre

Irina Teesalu kunstikursus

Audru Keskkoolis kolmapäeviti algusega 15.30
9, 16, 30.märts – Portree ja figuur (7,5 tundi) 12 EUR
6, 13, 20, 27.aprill – Tushshijoonistus ja kalligraafia 16 EUR
(10 tundi)
4, 11, 18, 25.mai – Perspektiiv (10 tundi) 16 EUR

Jõõpre Põhikoolis neljapäeviti algusega 18.00
10, 17, 24, 31.märts – Portree ja figuur (10 tundi) 16 EUR
7, 14, 21, 28.aprill – Tushshijoonistus ja kalligraafia 16 EUR
(10 tundi)
5, 12, 19, 26.mai – Perspektiiv (10 tundi) 16 EUR

Oma soovist osaleda palun teatada
pollukersti@gmail.com või 53 404 078

Kihlepasse planeeritakse seafarmi

Osaühing Paadremaa Piim esitas Keskkonnaametile Kihlepa
seafarmi keskkonnakompleksloa taotluse.
Planeeritav sigala asub Kihlepa küla keskusest 650 m kaugusel
lõunas Kärbu-Kõima maantee ääres. Farmi rekonstrueerimise
plaan näeb ette nuumikute pidamist sügavallapanul täis-
betoonpõrandal neljas sektsioonis. Igasse sektsiooni planee-
ritakse 14 sulgu, milles on orienteeruvalt 50 kohta. Kokku seega
2800 nuumiku kohta. Kogu aastane tootmisvõimsus on 8960
nuumsiga. Põrsakasvatust planeeritud ei ole. Kogu farm
planeeritakse tahesõnniku peale. Kompleksi juurde kuulub
katuseta tahesõnnikuhoidla.
Kompleksloa taotlusmaterjal on esitatud digitaalselt ning sellega
saab tutvuda IPPC kodulehel http://www.ippc.envir.ee/.
Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse kohaselt
on isikutel, keda antud sigala rajamine võib mõjutada, õigus
esitada Keskkonnaametile kirjalikke ettepanekuid kompleksloa
taotluse kohta, enne kui kompleksloa eelnõu edastatakse
käitajale seisukoha võtmiseks.
Täiendavat informatsiooni saab Keskkonnaameti Pärnu
kontorist aadressil Roheline 64, tel 4477388,
e-mail parnu@keskkonnaamet.ee


