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Selle aasta jaanuaris alustas
tegevust Audru valla esimene
eralastehoid. Hoid on mõel-
dud nendele lastele, kes on
Audru valla lasteaedades koha
ootel või kellele sobib pare-
mini väiksem kodune kol-
lektiiv.

Avanud oma koduuksed
lastehoiuks, olen õppinud
koos nende laste ja vane-
matega, kuidas sellist tegevust
arendada ning mulle on nende
ideed  ja ettepanekud alati
olulised olnud. Lastehoidu
luues peab olema valmis oma
kodu elukorraldust oluliselt
muutma. Kuna koduhoius on
raske tõmmata piiri lastehoiu
ja oma pere elu vahel, siis ongi
lastehoiust saanud üks suur
pere. Kord kuus veedame
koos kõigi lastevanematega
ühise õhtupooliku, et vahetada
mõtteid ja ka koos midagi
vahvat ära teha. Ühel sellisel
kokkusaamisel valisime ka

Meie oma Pesapuu
omale sobiva nime: Pesapuu.

Väike 5–6 lapsega pere-
rühm toetab lapse sotsiaalset
arengut ning on heaks hüp-
pelauaks lapsele juba vaja-
dusel suurde kollektiivi sisse-
elamisel. Väiksem seltskond
toetab ka neid lapsi, kes mingil
põhjusel ei taha ega saagi
suures kollektiivis olla või
soovib hoiukohta vaid näiteks
kolmeks päevaks nädalas või
mõneks tunniks päevas.
Pesapuu päevakava kujunda-
misel olen arvestanud lasteaia
päevakava, et lapsel oleks
turvalisem ja lihtsam edaspidi
ka Pesapuust välja lennata.

Õpime läbi mängu ja iga-
päevaste koduste toimingute.
Peame lugu rohelisest eluvii-
sist ning valmistame tervis-
likke ja koduseid toite. Tun-
neme rõõmu meisterdamisest
ja muusikast.  Pesapuu pluss ja
miinus, rõõm ja risk on pere
lemmik kuldne retriiver

Buddy. Buddy on lapsesõb-
ralik suur koer, kellest on
lastele palju rõõmu, kuid kes
võib samuti olla ohuks aller-
gikutele.

Pesapuus käijal ei maksa
karta, et ta lasteaiakohast ilma
jääb, sest teeme tihedat koos-
tööd Audru valla lasteae-
dadega. Lasteaia direktor
teatab nii mulle kui ka lapse-
vanematele koha vabane-
misest. Valiku, kas jätkata
lastehoius või võtta vastu
lasteaiakoht, teeb pere ise.

Alates augustist saan laste-
hoidu uusi särasilmseid lapsi
lisakski võtta. Huvilised või-
vad julgelt võtta ühendust
meiliaadressil

 elokoprek@gmail.com.
Pesapuu on koht, kus laps
tohib olla laps!

Pesapuu perenaine Elo

Ühel toredal kevadpäeval,
aasta tagasi, otsustasin minna
oma last lasteaia nimekirja
registreerima ja seal selgus, et
kõik lasteaia kohad on täis ja
järjekord nii pikk, et oodata
tuleks  aasta või kauemgi. Siis
pakuti meile võimalus saada
koht sügisel avatavasse Elo
lastehoidu.

Nii paningi oma lapse
sinna nimekirja ja sügisest
saimegi omale väga mõnusa,
sooja ja armsa lastehoiu koha.
Sinna majja on lausa lust oma

last viia, seal on tal nii palju
tegemist. Sõbrad, kellega män-
gida, palju mänguasju ja alati
rõõmsameelne kasvataja.
Üheskoos küpsetatakse isegi
pirukaid.Tegemist on iga päev
kuhjaga.

Kodus oma pereringis ole-
me arutanud, et see koht on ik-
ka lapsele ideaalne. Ümber-
ringi on palju loodust, nii on
ka lastel õues hea rahulik toi-
metada, ei ole linnamüra ja lap-
sele ohtlikku liiklust.

Lastehoius rõõmustab ka

lapsi armas koer Buddy, kes
Laura-Liisale väga lemmikuks
ja suureks sõbraks saanud. Kui
kusagil suurt koera näeme, siis
Laura-Liisa alati ütleb, et em-
me, näe Buddy tuleb ja ise nii
õnnelik.

Igaljuhul oleme oma otsu-
sega väga rahul ja ei oskaks
tahtagi paremat hoiuvõimalust
oma pisipõnnile.

Eve Lindoja
Laura-Liisa emme

12 – 21. aprillini vahetasid AS Plasto Pärnu esinduse töömehed
Jõõpre Vanurite Kodus senised aknad uutega. Töö käigus
vahetati 27 akent. Rahataotluse projekti Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutusele (EAS -le) pani kokku vanurite kodu juhataja Kadi
Maido. Vallavalitsuse 15. septembril 2010 esitatud taotluse
alusel eraldas EAS  95 927 krooni (6131 eurot). Valla
omafinantseering on 1082 eurot (16 929 krooni).
Projekti kogumaksumus on 112 856 krooni (7213 eurot).

Fotol vasakul Jõõpre Vanurite Kodu elanik Ruti Karotamm
on rahul värskelt remonditud toa ja teenindamisega.

Foto Peep Tarre

*******

Hardi, Hugo, Kenert ja Astrela Angela koos Elo ja Buddy ning osade vanematega (pildilt
puuduvad Gerli Anete ja Laura-Liisa)

Oleme koostööd teinud
erinevate inimeste, poodide,
koolidega…  Suurepärane
koostöö Shalomi kaupluse
juhataja Anne Aasaga, samuti
Ringluspoega Pärnus.

Suured tänud Jõõpre Põhi-
koolile ja Audru Keskkoolile.
Jõõpre kooli lapsed on meil
käinud esinemas, oleme nende
käest saanud erinevaid ise-
tehtud kingitusi- nt. eakate
päeva õnneloosi jne. Audru
kooli õpetaja Aniita Uibo
eestvedamisel on Audru kool
käinud meil palju külas, tei-
nud erinevaid kampaaniaid
raha ja kingituste kogumiseks
meie majale- peenrale lilled,
jõuludeks ehted, näidendid
jne.

Jõulud on eriline aeg, mis
näitas ka seda, et inimesed
mõtlevad rohkem ka endast
“nõrgemale”- käidi palju kü-

las, toodi kingitusi – 2 televii-
sorit (Aivar Liiv ja Vahur
Tamm), toodi piparkooke- nt
Jõõpre Vallatud, koolilapsed,
hulgiladu “Kanpol”, pood Jysk
jne. Suured tänud kõigile, kes
meie maja meeles pidasid.

Suur koostöö Jõõpre rahva-
maja ja Anneli Suitsuga. Iga
kuu on toimunud mõni üritus,
kus ka meie maja  rahvas täis-
koosseisus on saanud osa võt-
ta.- nt eakate pidu, kadripäeva
pidu, eakate jõulupidu, kolme-
kuningapäev jne. Suvel käi-
sime memmedega rohkem
Pärnus- Kuursaalis Valgre päe-
vadel, Pärnu rannas jalutamas,
Pärnumaa puuetega inimeste
kultuurifestivalil jne.

Valimiste eel külastasid
meie maja Jüri Ratas, klubis
käisime kohtumas Marianne
Mikkoga.

Kui tunned puudust suht-
lusest, siis tea, et meie maja
uksed on sulle lahti- tule kül-
la…oled oodatud.

Suured tänud kõigile!

Jõõpre Vanurite Kodu tegemised

Kadi Maido
Jõõpre Vanurite Kodu

juhataja

Aprillinali

Vembukas Märts
viskas õnged välja -
Aprillile
tegi aprillinalja:
õued kõik upitas
õisi täis;
võlukepiga
sarapuid katsumas käis.
Sinilillede salus
siis piknikku pidas -
maha jäi
väikeste päikeste rida.
Hiirekõrvadki
puudele võlus;
päike paistis
ja tuul oli mõnus...

Nõnda Aprill
pika nina sai -
mõtles,
et käes on hoopiski
Mai...

Lea Tabur

Kevad 2011 ja jääminek Audru jõel
Foto Margus Kütt

Audru Vallavalitsus ootab
kultuuri- ja spordiprojektide finantseerimise
taotlusi 15. maiks.
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Vallavalitsuse istungitelVolikogus
07. aprillil
Istungilt puudusid vallavolikogu liikmed Ado Kirsi ja Raivo
Loorits.
1. Otsustati taotleda valla munitsipaalomandisse Ahaste külas
asuv Aruvälja kooli maaüksus pindalaga 18600 m2, Lemmetsa
külas asuv Sangasauna maaüksus pindalaga 7500 m2, Põldeotsa
külas Põldeotsa tee 7a asuv maaüksus pindalaga 36 m2, Ahaste
külas asuv Taltsi maaüksus pindalaga 12600 m2 ja Audru
alevikus Ringi tn 10 asuv maaüksus pindalaga 1000 m2.
2. Kooskõlastati Pärnu maakonna planeeringut täpsustav
tuuleenergeetika teemaplaneering, kuid ei nõustutud arendusala
P24 planeerimisega põhjusel, et kavandatav ala asub kogu ulatu-
ses elamute ja elamumaade 1 km puhvertsoonis ning lähim elamu
asub vaid ca 30 m kaugusel planeeritavast arendusalast.
3. Tunnistati kehtetuks Audru Vallavolikogu 14.06.2007 otsus
nr 105 “Detailplaneeringu algatamine Papsaare külas Tamme-
tuka 1, Tammetuka 2, Tammetuka 3 kinnistutel ja osaliselt
Tammetuka kinnistul”.
4. Peremehetuteks rajatisteks tunnistati Audru alevikus asuv
Valitseja sild, Mõisa sillad ja Käreda sild.
5. Muudeti Audru Vallavolikogu 07.02.2008 määrust nr 4 “
Sünnitoetuse määr ja maksmise kord”. Kogu määruse tekstis
asendati sõnad “lapse ema” sõnaga “lapsevanem” ja alates
01.01.2012 saab sünnitoetust taotleda lapsevanem kui tema
elukoht rahvastikuregistri järgi on olnud vähemalt viimased 6
kuud enne lapse sündi Audru vald ja lapse rahvastikuregistri
järgseks elukohaks on registreeritud Audru vald.
6. Infominutites tutvustati volikogule laekunud kirju.

03. märtsil
1. Ehitusluba väljastati Sireli tn 57 aiamaja rekonstrueerimiseks
elamuks.
2. Sünnitoetust maksti 3 emale seoses lapse kaheaastaseks
saamisega a‘64 eurot ja 7 emale à 128 eurot seoses lapse ühe-
aastaseks saamisega.
3. Kiideti heaks vallavalitsuse poolt volikogu istungile esitatavad
otsuste ja määruste eelnõud.
11. märtsil
1. Kasutusload väljastati EE Jaotusvõrk OÜ‘le Pärnametsa ja
Nooruse tee 6a kinnistute elektriliitumistele.
2. Projekteerimise lähtetingimused väljastati Elion Ettevõtted
AS‘ile Ahaste ja Põldeotsa kapptelefonijaama elektriliitumise
ehitamiseks.
3. Ehitusluba väljastati EE Jaotusvõrk OÜ‘le Kolga AJ fiidri
pingeparanduseks.
4. Nõustuti Kalda-Ansu katastriüksuse jagamisega Kalda-Ansu
ja Ansumetsa katastriüksusteks, maatulundusmaa 100%.
5. Seoses lapse osalemisega rahvusvahelises spordilaagris
maksti toetust 64 eurot.
17. märtsil
1. Kehtestati valda esindanud parimatele sportlastele preemia
maksmise kord.
2. Toimetulekuraskustes paljulapselisele perele maksti toetust
91 eurot ja toimetulekuraskustes isikule sotsiaaltoetust 44,60
eurot taastusravi omaosaluse osaliseks hüvitamiseks.
3. Seoses lapse osalemisega koorikonkursil Wales‘is maksti
toetust 64 eurot.
4. Väljastati parkimiskaart liikumispuudega isikule.
5. Kasutusluba väljastati Audru Vallavalitsusele Jõõpre küla
fluoriididevaba veevarustusele ja Veehaarde kinnistul asuvale
puurkaev-pumbamajale ning Kullimänniku tee 26 ja 16 asuva-
tele elamutele.
6. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuste rahaliste vahendite
ülejäägi arvelt maksti 2011.a. märtsis toetust 1 taotlejale summas
37 eurot.
7. Kinnitati Saulepa küla Juheta kinnistu detailplaneeringu
muudetud ja pikendatud lähteülesanne.
25. märtsil
1. Nõustuti vabade põllumajandusmaade kasutusvaldusesse
andmisega Eassalu külas 7,92 ha suuruse Esko maaüksuse ja
14925 m2 suuruse Siimu maaüksuse osas.
2. Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 10.02.2011 korraldused
nr 39 ja 40.
3. Muudeti Audru vallavalitsuse 17.03.2003 korraldust nr 100

“Maa ostueesõigusega erastamine” ja 23.02.2004 korraldust nr
61 “Maa ostueesõigusega erastamine”.
4. Nõustuti jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva
tagant ühe taotleja osas.
5. Määrati hooldaja puudega isikule igapäevaeluga toimetule-
kuks.
6. Liikumispuudega isikule väljastati parkimiskaart.
7. Märtsikuu toimetulekutoetus määrati summas 11662,22 eurot.
8. Otsustati esitada avaldus Pärnu Maakohtusse seoses laste
hooldusõiguse äravõtmisega.
9. Maksti preemiat valda esindanud sportlastele summas
1265,25 eurot.
10. Otsustati tellida Pärnumaa Teed AS‘ilt liiklusmärkide 341
“Massi piirang 8 tonni” paigaldamine Eassalu küla Luubi teele,
Oara küla Popi-Jõeva teele ning Jõõpre külas Jõõpre-Jõeva ja
Arumetsa teele.
11. Otsustati korraldada vallahanked: haljasalade niitmine 2011.
aastal ja poolkultuursete alade trimmerdamine 2011. aastal.
12. Otsustati korraldada vallahange “Audru valla tiheasulate
topo-geodeetiliste uurimistööde teostamine”.
13.Nõustuti Audru Huvialakeskuse poolt Eesti Noorsootöö kes-
kuse projektikonkursile “Varaait” esitatud projekti keraamika-
ja klaasipõletusahju KITTEC CB50 Plus soetamisel kaasfinant-
seerimine summas 300 eurot.
31. märtsil
1. Otsustati viia läbi teenistuslik järelvalve Audru Keskkoolis
08.04-15.04.2011.
2. Seoses lapse osalemisega võistlustel Läti Vabariigis maksti
toetust 64 eurot.
3. Lootusetu nõudena kanti bilansist välja 23.10.2009 arve
summas 7903514.- krooni FjordFresh Holding AS‘ilt.
4. Nõustuti Soomra külas asuvate Murrukurvi, Murrulaane ja
Murruvahe ning Soeva külas asuva Saanikoserva maaüksuse
jätmisega riigi omandisse.
5. Kasutusluba väljastati Linavästriku tee 5 elamule ja Viki
kinnistu teraapiamaja-keldrile.
6. Otsustati korraldada vallahange “Avaliku veoteenuse pakku-
mine”.
7. Kehtestati elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingi-
mused ja kord.
8. Kiideti heaks vallavalitsuse poolt volikogu istungile esitatavad
otsuste ja määruse eelnõud.
9. Anti nõusolek MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsi projekttaotluse
“Aruvälja piirkonna alaloolise koolimaastiku kaardistamine”
kaasfinantseerimisega omaosalusel summas 84,20 eurot.

Põldeotsa küla elanik Helle Pärn tänab möödunud talve
lumekoristuse eest väga tublisid ja abivalmis traktoriste
ja Audru Vallavalitsust!

***

Täname tublisid ‘lumetõrjujaid’ Põhara Agro’st,
kes hoidsid pikal talvel meie koduteed lumevabad.

Malda küla Kotka-Jaagu tee kasutajad.

TÄNUAVALDUSED!

Määrus kehtestatakse   koolieelse lasteasutuse seaduse
§ 15 lg 4  alusel.

§ 1 Üldsätted
(1) Käesolev kord reguleerib laste vastuvõtmist, lasteaiakoha
kasutamist ja lasteaiast väljaarvamist Audru Lasteaias, Aruvälja
Lasteaed-Algkoolis, Jõõpre Lasteaias „Jõmmu“ ja Lindi
Lasteaed-Algkoolis (edaspidi igaüks eraldi lasteaed, kõik koos
lasteaiad).
(2) Audru valla lasteaedade teeninduspiirkonnad kehtestab
Audru Vallavolikogu.
(3) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise
üle peab lasteaia direktor (edaspidi direktor).
(4)  Direktor moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele
sõime- ja aiarühmad.

§ 2 Lasteaeda vastuvõtmine
(1) Lasteaiakoha eraldamise aluseks on teeninduspiirkonnad ja
üldjärjekord.
(2) Lasteaedadesse võetakse esmajärjekorras lapsi, kelle elukoht
rahvastikuregistri andmetel on lasteaia teeninduspiirkonnas.
Vabade kohtade olemasolul võetakse ajutiselt kokkulepitud
perioodiks lapsi lasteaeda väljastpoolt teeninduspiirkonda,
eelistades Audru vallas elavaid lapsi.
(3) Laps võetakse lasteaiakoha saamise järjekorda vormikohase
taotluse alusel (lisa 1), mis esitatakse lasteaia direktorile ja
registreeritakse vastavalt lasteaias kehtestatud korrale.
(4)  Rühmade eelnimekirjad koostatakse 1.aprilli seisuga. Lapse
eelnimekirja võtmise aluseks on vähemalt ühe vanema
rahvastikuregistri järgne elukoht Audru vallas.
(5)  Lasteaiakoha saamisest või mittesaamisest teavitatakse
lapsevanemat hiljemalt 15. maiks  kirjalikult.
(6)  Kuni 3-aastaseid lapsi (vanus täitub peale 1.oktoobrit)
võetakse sõimerühma.
(7)  Aiarühma võetakse lapsi, kes on vähemalt 3-aastased
jooksva aasta 30. septembri seisuga.
(8) Vabade kohtade  tekkimisel (sealhulgas ka lasteaiakoha
ajutisel vabanemisel  4-12 kuuni), võetakse uusi lapsi lasteaeda
kogu õppeaasta kestel vastavalt antud vanusegruppi kuuluvate
laste avalduste järjekorrale.
(9)  Võimalusel võetakse eelisjärjekorras lasteaeda:
1) laps, kellel on jäänud üks aasta kooliminekuni, et toetada
last kooliks ettevalmistamisel,
2) laps, kes on suunatud lasteaeda nõustamiskomisjoni otsusega.
(10) Juhul kui laps ja vähemalt üks lapsevanem  jooksva aasta
1.aprilli seisuga ei ole rahvastikuregistri andmetel Audru  valla
elanikud, lükkub avalduses märgitud laps antud vanusegrupi
järjekorra lõppu.
(11) Laps, kelle vanemad loobuvad pakutud lasteaiakohast (välja
arvatud sõime-ealine laps), arvatakse järjekorrast välja.
(12) Esialgsed rühmade nimekirjad koostatakse 15.maiks ja 10.
septembriks kinnitavad direktorid  käskkirjadega rühmade
koosseisud.
§ 3 Lasteaia koha kasutamine

(1) Lasteaia direktor moodustab vastavalt vajadusele ja
võimalusele sõime- ja aiarühmi.
(2) Sõimerühmas on  kuni kolmeaastased lapsed.
(3) Lasteaiarühmad jagunevad:
     1) noorem rühm – kolme- kuni viieaastased lapsed;
     2) keskmine rühm – viie- kuni kuueaastased lapsed;
     3) vanemrühm – kuue- kuni seitsmeaastased lapsed;
     4) liitrühm – kahe- kuni seitsmeaastased lapsed.
 (4) Rühma registreeritavate laste arvu kinnitab vallavalitsus
lasteasutuse hoolekogu ettepanekul.
 (5) Lasteaia direktor sõlmib lapsevanemaga lasteaia koha
kasutamise lepingu (edaspidi Leping) (lisa 2).
 (6) Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada:
      1) lapse sünnitunnistuse koopia või ärakiri;
      2) lapse tervisekaart;
      3) erivajadust kinnitav dokument (sobitusrühma võtmisel).
 (7) Lepingu sõlmimisel tutvustab direktor lapsevanemale:
      1) käesolevat korda;
      2) lasteaiatasu määrasid ja tasumise juhist;
      3) lasteaia kodukorda.
(8) Lepingu sõlmimisel lepitakse kokku ka lasteaiakoha
kasutamise tähtaeg.
(9) Vahetult pärast lapse lasteaeda vastuvõtmist on lapsele ette
nähtud kohanemisperiood, mille pikkuse otsustavad õpetajad
koostöös lapsevanemaga arvestades lapse kohanemisvõimet ja
-vajadust. Kohanemisperioodi ajal on soovitav last hoida
lasteaias kuni päevakavas märgitud lõunauinakuni.

§ 4 Lasteaiast väljaarvamine
(1) Lapse lasteaiast väljaarvamine ja lepingu lõpetamine toimub:
1) lapsevanema avalduse alusel või
2) meditsiinilise otsuse alusel, kui laps ei saa tervisliku seisundi
halvenemise tõttu viibida lasteaias või
3) lapse kooliminekul, kusjuures lasteaia ja lapsevanema
vaheline leping lasteaiakoha kasutamise kohta lõpetatakse
hiljemalt sama aasta 30.juunil, või
4) direktori ühepoolse otsuse alusel, kui:
a) lapsevanem rikub korduvalt lasteaia kodukorda või lepingut,
mille ta on sõlminud lasteaia direktoriga või
b) lapsevanem ei ole tasunud 2 (kaks) kuud lasteaiatasu,
kusjuures direktor on eelnevalt lapsevanemat kirjalikult
teavitanud võlast või

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja
sealt väljaarvamise kord

Audru Vallavalitsuse 14.04.2011 määrus nr.     6

c) laps on lasteaiast puudunud 2 (kaks) kuud ja lasteaeda ei ole
pikaajalise puudumise põhjusest informeeritud või
d) kui lapsevanem ja laps on jooksval aastal välja registreeritud
Audru valla elanikeregistrist.
(2) Lapse lasteaiast väljaarvamisel § 4 lg 1 punkt 4 nimetatud
juhtudel lasteaia direktori ühepoolse otsuse alusel kustutatakse
laps lasteaia nimekirjast järgneva kuu 1. kuupäeval, millest
direktor teavitab lapsevanemat kirjalikult vähemalt 15 (viisteist)
kalendripäeva ette.
(3) Ajutiselt (4-12 kuud) lasteaiakohast loobumisel sõlmitakse
lapsevanema ja direktori vahel sellekohane kokkulepe (lepingu
peatamine), mis on lepingu lisaks ning mille alusel on
lapsevanem vabastatud lasteaia kohatasust.

§ 5   Määruse jõustumine ja rakendamine
(1)  Määrus jõustub  20. aprillil 2011.a.
(2)  Määrust rakendatakse 1.maist 2011.a.
(3)  Määruse § 2 lg 10 rakendatakse 2011 aastal järgmises
sõnastuses „Juhul kui laps ja vähemalt üks lapsevanem  jooksva
aasta 1.mai seisuga ei ole rahvastikuregistri andmetel Audru
valla elanikud, lükkub avalduses märgitud laps antud
vanusegrupi järjekorra lõppu.“
(4) Tunnistada kehtetuks Audru Vallavalitsuse 16.05.2005.
määrus nr. 4 "Audru valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise,
lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise korra
kinnitamine".



Audru valla leht aprill 2011 _____________________________________________________________________________________________________________________________ Lk. 3

Politseiteated

Audru Spordihoones toimus
19. märtsil jõukatsumine la-
mades surumises. Kohale oli
tulnud nii kohalikke kui ka
Audru vallast väljaspool asu-
vaid harrastajaid. Võistlejatele
andis nõu Irene Mikk, kes on
saavutanud Eesti meistri-
võistlustel mitmeid auhinnalisi
kohti fitness‘is, kulturismis
ning jõutõstmises. Samuti
pidas Irene kohtunikuametit,
et kangi surumine toimuks
määruste päraselt.
Võistlejad määrasid oma alg-
raskuse, mida enam vähen-
dada ei tohtinud. Igal võistlejal
oli kolm katset, mille parimast
lahutati võistleja kehakaal, et
välja selgitada võitjad.
Võistluste võitjaks tuli Martin
Kroot, kes surus 44,8 kg üle
oma kehakaalu. Teise koha
saavutas Poolast pärit Martin
Baton tulemusega 43,9 kg
ning kolmandale kohale maa-
bus Silver Sepp tulemusega
41,9 kg. Võitjad said auhin-
naks karikad ja Irene Mikk‘u
poolt erinevaid toidulisandeid.
Ülejäänud osavõtjad said mä-
lestuseks kaasa meene. Võist-
lust toetas Audru Vallavalitsus.

Judo Eesti B-kl Meistri-
võistlustel (alla 15a) võitsid
Audru noored judokad 1 kuld-
ja 3 pronksmedalit.

Eesti meistriks krooniti
teistkordselt Janar Jerofejev
(-55 kg). Eelmine tiitel tuli 2
aastat tagasi nooremas vanuse-
klassis.

Pronksmedalid said kaela
Rasmus Leinasaar ja Tauno
Danilov ( mõlemad -34kg)
ning Raido Aarn (-38kg),
kellele see oli juba kolmas
aasta järjest võita Eesti Meist-
rivõistluste medal.

12-13. veebruar toimus
Tallinnas Tallinn Judo Cup,
millest võtsid osa 739 sportlast

Toimus 79 seaduserikkumist: karistusseadustik 2, liikluskindlustuse
seadus 3, liiklusseadus 70, tubakaseadus 4.
Kriminaalmenetlusi alustati üks:
Ajavahemikul 22.03 kell 20 kuni 23.03 kell 7 on tehnoküla
territooriumil pargitud sõidukilt Ford Escort varastatud neli
valuvelge koos rehvidega, lõhutud vasakpoolne esimene suunatuli
ja varastatud parempoolne esimene suunatuli. Esialgsetel andmetel
tekitati avaldajale kahju 192 eurot, täpsem kahju ja asjaolud
selgitamisel.
***
Esimesed kevadekuulutajad ehk mopeedid on teedel liikvel. Seega
tuletaks meelde, et kaitsekiivrit peavad kandma nii mopeedijuhid
kui ka kaassõitjad. Samuti ei tohi mopeedijuht sõita kiiremini kui
45 kilomeetrit tunnis. Liiklusseaduse § 7436  lg 1 mopeedijuhi poolt
liiklusnõuete rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni kümme
trahviühikut s.o 40 eurot.
Alates 01.07.2011 kehtima hakkav liiklusseadus:
* Kuni 30.06.2011 peab vaid 14–15-aastasel mopeedijuhil mujal
kui õuealal olema kaasas mopeedijuhi tunnistus, vanematel
mopeedijuhtidel ei ole see kohustuslik. AM-kategooria mootor-
sõiduki (mopeed) juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta
isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari.
* Kuna uue liiklusseaduse kohaselt on mopeed mootorsõiduk, siis
alates 01.07.2011 laieneb mopeedidele ka kohustuslik liiklus-
kindlustus.
* Enne käesoleva seaduse jõustumist kasutusel olnud mopeedid,
välja arvatud pisimopeedid (pisimopeed on vähemalt kaherattaline
sõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 25 kilomeetrit tunnis), peavad
olema registreeritud ühe aasta jooksul käesoleva seaduse jõustu-
misest arvates, st hiljemalt 01.07.2012.
* Mopeedi registreerimise eest tasutakse riigilõivu 9,58 eurot.
Mopeedi registreerimismärgi väljastamise eest tasutakse riigilõivu
6,39 eurot.
* Alla 12-aastast last ei tohi sõidutada mopeedi ega mootorratta
tagaistmel.
* Mopeedijuht ja mopeedil sõitja peavad kandma (E-reeglile nr 22
vastavat) kinnirihmatud motokiivrit – nõue ei kehti kinnise kerega
kolme- ja neljarattalisele mopeedile, millele on valmistaja poolt
paigaldatud turvavööd ja istmed.
Turvalist ja ohutut liiklemist!

Harli Hansen
Audru konstaablijaoskonna piirkonnavanem

Judokate tublid tulemused

13 riigist (kaugemad USA,
Kanda ja Iisrael), kus alla 13
aastaste arvestuses võitsime
võistkondlikult esikoha. Indi-
viduaalselt olid tulemused
järgmised: 1. Rait Väiko -46kg
U13, 1. Kevin Leibur -50kg
U13, 3. Mattias Umal -55kg
U13, 3. Ronan Rand -25kg
U11, 3. Egert-Ervin Messek -
30kg U11, 3. Janar Jerofejev -
55kg U15.

Kuu aega hiljem (12-13.
märts) olid võistlused Võrus.
Osavõtjaid riike 8 ja sportlasi
614. Sealgi esinesime korra-
likult. Rait Väiko ja Kevin
Leibur selgitasid omavahel
parima U13 -50kg finaalis.

Võitjaks tuli Rait, teine koht
Kevinile. Egert-Ervin Mes-
sekil tuli U11 -30kg finaalis
tunnistada lisaajal Venemaa
esindaja paremust ning tasuks
temale hõbemedal. Tormi
Tasane suutis end samas va-
nuseklassis -34kg võidelda
pronksile. Samaga sai hak-
kama Jaanus Kuub U15 -
60kg. Lisaks nendele jõudsid
pronksimatšile veel (kuid pi-
did seal vastu võtma kaotuse):
Ronan Rand, Sander Shap-
kin, Sven Närep ja Janar Je-
rofejev.

Nii Tallinna kui ka Võru
võistlused kuuluvad ka Eesti
Karikasarja ning nüüdseks on

pool karikasarjast selja-
taga. Esimesel kohal paik-
nevad hetkel oma vanuse-
klassis ja kaalukategoo-
rias: Ronan Rand, Egert-
Ervin Messek, Rait Väi-
ko, Kevin Leibur, Jaanus
Kuub;  2. kohal Janar Je-
rofejev ja kolmandal ko-
hal Tormi Tasane ning
Mattias Umal.

Ees on ootamas veel
U13 vanuseklassi Eesti
Meistrivõistlused ja
Austria Zeltwegi rahvus-
vaheline turniir.

I rida (istuvad) vasakult: Jarmo Jürisoo, Sander Shapkin, Egert- Ervin Messek, Merko Aasaleht, Rasmus Leinasaar,
Dener Orissaar.
II rida vasakult: Kevin Leibur, Ats Põldmaa, Peeter Vettik, Sven Närep, Raido Aarn, Rait Väiko, Jaanus Kuub,
Janar Jerofejev, Tauno Danilov, Sven Gnezdov, Mattias Umal ja Tormi Tasane.

Kristjan Hendrikson

Audru Spordihoone võistlused jõutõstmises lamades surumises

Fotol vasakult seisavad: Urmo Gustavson, Konstantin Konstantinov, Toomas Husu,
Ranol Liivrand, Irene Mikk, Janno Liivrand, Janek Vesik, Martin Ervin, Romer
Liivrand; istuvad võitjad Silver Sepp, Martin Kroot, Martin Baton;
ees kükitab Rauno Liivrand. Foto: Jaan Moorits

Audru Spordihoone‘sse on
oodatud kõik kel huvi ennast
kehaliselt arendada. Jätkuvalt
korraldatakse võistlusi igale
maitsele.

 Urmo Gustavson
Võistluste peakohtunik

Pärnu ohvriabi
„Ohvriabisse võib pöörduda iga inimene, kes tunneb, et talle
on liiga tehtud“ -Ilona Veike - Pärnu ohvriabi peaspetsialist

„Ma ei tea, kelle poole pöörduda, aga mul on mure oma teismelise
lapse käitumise pärast…“ „Mulle soovitati teie poole pöörduda,
sest te tegelete vägivalla probleemidega ja mul on mure iseenda ja
lapse turvalisuse pärast..“ Selliseid kõnesid saavad ohvriabi
töötajad päris tihti. Pöörduvad nii politseikonstaablid, kui ka mures
vanemad, kelle lapsel koolivägivallaga probleeme; naabrid, kes on
tähele pannud hooletusse jäetud last ja paluvad abi ning perevägi-
vallaohvrid, kes otsivad vägivallast väljapääsu ja abi.
Palju pöördumisi tuleb tänu koolitustele, mida koolides ja lasteae-
dades oleme läbi viinud teemadel: “Kuidas ära tunda abivajavat
last ja teda aidata“ kui ka „Kohtinguvägivald“, viimane on eelkõige
mõeldud gümnaasiumiõpilastele. Koolitused on hea võimalus
rääkida iga inimese õigusest turvalisusele ja tervetele suhtele ning
anda teada, et pole olemas väljapääsmatuid olukordi ning prob-
leemide korral tuleb alati abi otsida.
Ohvriabi klientide mured on väga erinevad - lein, enesetapumõtted,
perevägivald, koolivägivald, küberkiusamine, seksuaalne väärkoht-
lemine, naabritevahelised tülid, lahutusega seonduvad probleemid,
laste väärkohtlemine jpm. Püüame inimest tema mures toetada ja
aidata tal leida lahendusi.
Kindlasti on oluline teada, et ohvriabisse võib pöörduda iga inimene,
kes tunneb, et tema õigusi on rikutud ja talle on mingil viisil liiga
tehtud. Ohvriabiteenus on riiklik teenus ja kõigile abivajajatele
tasuta. Siinkohal tahaks julgustada ka kohalikke omavalitsusi ja
haridusasutusi meie poole  pöörduma, et ühiseid koolitusi ja
loenguid planeerida.
Pärnu ohvriabikeskus asub Politsei ruumides (Pikk 18, kabinet
209).Vastuvõtud toimuvad kolm korda nädalas- E, K ja R kell 9.00-
12.00 ning 13.00-16.00. Soovitav on kohtumise aeg eelnevalt
telefoni teel kokku leppida (ohvriabitelefon 44 4 0716).
Lõpetuseks võiks öelda, et iga inimene on väärt lugupidavat ja
austavat kohtlemist, nii täiskasvanu kui laps. Igale murele on olemas
lahendus, alati ei pruugi lahendus tulla kiiresti ja kergelt, kuid see
on olemas! Märgake enda kõrval ka teist inimest ja olge julged
vajadusel abi otsima!

Pärnu Ohvriabi kontaktandmed:
Pikk 18, 80089 Pärnu
Tel.   444 0716
e-mail: parnu.oa@ensib.ee

Pühapäeval 15. mail kell 12
Audru Keskkooli staadionil

AUDRU VALLA  RAHVA  SPORDIPÄEV
Sporti igale eale ja vormile!
Info Õie Killing 56212600,

Mati Puust 4464007.
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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

Marutaudivastane vaktsineerimine

Profülaktiliselt süstitakse kassid ja koerad vastavalt põllu-
majandusministri määruses nr. 67 "Marutaudi tõrje eeskiri"
sätestatule. 2010. aastal vaktsineeritud  kassid ja koerad
revaktsineeritakse 2012. aastal (intervall 24 kuud). Sel aastal
süstime veel marutaudi vastu vaktsineerimata kassid ja koerad
ning kellel jäi 2010. aastal mingil põhjusel loom süstimata.
Marutaudi vastu vaktsineerimine on tasuta, kompleksvaktsiin
maksab 12 eurot, mida on soovitav teha igal aastal.

Laupäeval, 30. aprillil
Kell 9.00 Audru Mõisa peahoone
Kell 9.30 Audru kiriku parkla
Kell 10.00 Rebasefarmi peahoone
Kell 10.30 Traktorijaam
Kell 11.00 Malda bussipeatus
Kell 11.30 Oara bussipeatus
Kell 12.00 Jõõpre kauplus
Kell 12.30 Lavassaare Vallavalitsuse parkla
Kell 13.00 Saari küla korterealmu
Kell 13.30 Ridalepa bussipeatus
Kell 14.00 Sanga mägi
Kell 14.30 Papsaare bussipeatus
Kell  15.10 Liiva bussipeatus
Kell  15.30 Kärbu bussipeatus
Kell 15.50 Põhara bussipeatus
Kell 16.10 Aruvälja kauplus
Kell 16.30 Kalevipoja bussipeatus
Kell 16.50 Annuse bussipeatus
Kell 17.10 Vanaõue bussipeatus
Pühapäeval, 01. mail
Kell 9.00 Audru keskkooli parkla
Kell 9.30 Tiigi pood
Kell 10.00 Kihlepa tee bussipeatus
Kell 10.20 Kihlepa bussipeatus
Kell 10.50 Eassalu bussipeatus
Kell 11.10 Ees-Soomra ja Potsepa tee
Kell 11.35 Taga-Soomra koolibussipeatus
Kell 12.00 Kõima kauplus
Kell 12.30 Lindi kooli (vana) bussipeatus
Kell 12.50 Lindi kauplus
Kell 13.15 Lindi Rahvamaja
Kell 13.45 Kirsimäe bussipeatus
Kell 14.10 Liu bussipeatus
Kell 15.00 Kabriste aiand

Täiendav info tel. 52 31438, veterinaararst Marika Saks

Audru valla laululaps 2011
Tule kuulama ja kaasa elama!

Pühapäeval,
28. mail kell 11
Audru Kultuurikeskuses

Raamat “Audru laste loomevakk” on saadaval raamatu-
kogudes (Audru, Aruvälja, Jõõpre, Lindi), Audru ja Rebase-
farmi poes. Raamatu hind 2 eurot.
Raamat sobib kingituseks igaühele!

15. mail kell 10-16 aianduskauba
K E V A D L A A T
22. mail kell 10-12

R O H E V A H E T U S
Asume Audru vallas Papsaare külas
info 51012334, www.neevaaed.ee

NEEVA AED ootab
külastajaid uuel kevadhoo-
ajal!
Oleme avatud
E-R 10-18, L 10-15,
kuni jaanipäevani ka P 10-15.

Ranol Jäärats

Emmaliisa Mäesalu

Caroline Mets

Henri Kaljula

Mattias Savi

Laura Lensment

Suvereisid 2011

Käesoleval suvel oleme kavatsenud reisida Hiiumaale,
Lõuna-Eesti mõisatesse, naabervaldadesse ja Paunvere
laadale.
Hiiumaa reisile vabu kohti enam ei ole.
Järgmised reisid toimuvad: 09. juuli Lõuna-Eesti mõisad,
14. august naabervallad, 24. september Palamuse laat.
Reiside kohta saab infot Audru muuseumist tel. 44 64 191
Osavõtust võib teatada ka 555 99 302

Helgi Roots
Audru muuseum

Laupäeval 30. aprillil  kell 10
Jõõpre Suurkannataja Georgiuse koguduses
Jumalik Liturgia - templipüha.

ILUTUBA ootab teid
E - R 10 - 19
L 10 - 16
Info ja broneerimine tel 5376 9087
Emadele kõik iluteenuste hinnad 2. - 7. maini - 10%.
Ilus kingitus emadepäevaks on Ilutoa kinkekaart.

Audru naised tegid squashiajalugu
Pühapäeval 17. aprillil toi-
musid Mai-Squashiklubis
esimesed Pärnumaa naiskond-
likud meistrivõistlused. Varem
pole squashiajaloos võist-
kondlikke võistlusi Eestis pee-
tud.

Audru vald võttis võist-
lustest osa kahe võistkonnaga.
Naiskond Audru I (koosseisus:
Kaire Pärnsalu, Merit
Kvatš, Merle Udso) saavutas
ajaloolise hõbemedali, Pärnu
I võistkonna järel. Naiskond
Aurdu II (Koosseisus: Annika
Teesalu, Laura Loorents,
Krõõt Höövel, Malle Leet-
sar) jäid väga napilt medalita
ja pidid leppima neljanda
kohaga Saarde valla esimese
võistkonna järel. Kusjuures
omavahelises duellis Audru II
võitis, kuid üldarvestuses sai
Saarde valla esimene naiskond
ühe võidu rohkem ja nad saa-
vutasid pronksmedali. Mais
toimuvatel kohalikel võist-
lustel on Audru squashinaistel
võimalus taas üksteiselt mõõtu
võtta. Ootame rohket osavõttu.

TULE LAADALE!
Jõõpre Külaselts kutsub

28. mail
JÕÕPRE KÜLAPÄEVA LAADALE

müüma omavalmistatud toitu, riideid, käsitöid,
taimi ja kõike muud.

Kavas on korraldada rohevahetus, kus saad tasuta ära
anda ülearuseid taimi ja võid leida endale midagi

sobivat.
Infot saab telefonil 446 5542
Kohtume Jõõpre külapäeval!

Merit Kvatš
Audru Naiste Squashiseltsing

Fotol tublid squashinaised
vasakult: Annika Teesalu,
Malle Leetsar, Merit Kvatš,
Laura Loorents, Krõõt Höö-
vel, Kaire Pärnsalu,
Merle Udso

Audru Vallavolikogu kehtestas 10. juunil 2010 Audru valla aasta
õpetaja tunnustuse määramise alused ja korra.
Tunnustuse omistamise eesmärgiks on tähtsustada õpetaja rolli
ning tunnustada Audru valla koolide ja lasteaedade õpetajaid
ja teisi haridustöötajaid, kelle isiklik eeskuju on kaasa aidanud
noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning
kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Audru
valla arengut.
Ettepanekuid kandidaatide kohta võivad esitada koolide ja
lasteaedade juhtkonnad, hoolekogud, õpilasomavalitsused ja
lapsevanemad, juriidilised ja füüsilised isikud.
Iga haridusasutus saab esitada ainult ühe kandidaadi.
Kandidaadid esitatakse Audru Vallavalitsusele 20. maiks 2011.
Täpsemalt saab tutvuda Audru valla Aasta Õpetaja statuudiga
valla kodulehel „Õigusaktide“ rubriigis.

"Aasta õpetaja"


