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Väikeste vallakodanike vastuvõtt
28. mail toimus vallamaja
saalis väikeste vallakodanike
ja nende vanemate pidulik vastuvõtt. Pidupäevalisi tervitasid
vallavanem Margus Joonas,
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalnõunik Peep Tarre ning sotsiaalpedagoog Sirje Järvet.
Vastuvõtule olid kutsutud:
Kristiina Eelmaa tütar Eliisega, Anneli Aal ja Madis
Jõnts tütar Anetteliga, Katrin
Laur ja Alvar Palu tütar Andraga, Marit Matsalu ja Vahur Järvekülg kaksikute
poegade Gregori ja Kennethiga, Iivi ja Dimitri Kurkul
tütar Looraga, Kädy Reinhold ja Egon Kukk tütar
Sandraga, Mari-Liis Vister
ja Raimond Jäärats poeg Ranoliga, Marge Tuul ja Mait
Savi poeg Mattiasega, Kaija
ja Rauno Lensment tütar
Lauraga, Kaie Seger ja Orma Mäesalu tütar Emmaliisaga, Marina Kornejeva ja
Reimo Mets tütar Carolinega, Heleri Kaljula ja Raul
Lauter poeg Henriga, Kenely ja Ahti Laurimäe tütar
Janellega, Ave ja Jaanus Teearu poeg Agoriga, Rita Talisoo ja Marko Pikkur poeg

Marit Matsalu ja Vahur Järvekülg kaksikute
Gregori ja Kennethiga,
Remoga, Keily Tanik ja Riho
Talisoo poeg Rasmusega.
Muusikaliste vahepaladega
esines Sirje Järvet lastelaste
Salme Regina ja Pärtel
Taaniel Paluga.

Vallavapiga hõbelusika ja
128 eurot andsid lapsevanematele üle Margus Joonas ja
vallasekretär Aino Aitaja.

3000 naist Jõgeval
Miks? Sest 13. juunil 2011
toimus Jõgeval I Eesti Naiste
Tantsupidu “Naise Lugu”.
Oli aeg, kus eesti naisel oli
mitu naistepäeva aastas, nimelt kõik Maarjapäevad.
Sellel päeval pidid mehed
kodus toimetama, naised
läksid kõrtsi kokku, võtsid
punnsuutäie punast viina ja
lõid lustiliselt omavahel tantsu. Kui siis mõni mees sinna
sattus, tõmmati talle tanu
pähe.
“Naise Lugu” otsis vastust
küsimusele, kui palju on eesti

naises veel alles seda kunagist
looduslast, kes allikal ilma
nõidus ja ussisõnu teadis, kui
palju on veel alles endise eesti
naise särtsu, keda ei murdnud
maha kõige raskemgi töö,
tantsust rääkimata. Ja särtsu
oli, seda näitasid kaks pikka
harjutuspäeva tulikuumas staadionikatlas, sest lühikese ajaga
suudeti 3000 naist panna liikuma ühises rütmis ja kaunites
kujundites.
Kas oli ka loitsimist? Tundus küll, sest mõlemal päeval
olid piksepilved käeulatuses -

lõi välku ja müristas, tuulekeerised painutasid puulatvu,
kuid, ennäe, pilved vajusid
alandlikult eemale.
Oli ka ainulaadne simman,
kuhu ei lubatud ühtegi meest
ja seal need tuhanded naised
omavahel tantsisid nii, et järgmisel päeval olid väljakul alles
vaid üksikud võilillelehed.
Veel oli laupäeva hilisõhtul
müstilist loitsimist ja tantsimist Kassinurme pühas hiies.
Kui tantsupeo patroon,
proua Evelin Ilves, küsis
tantsijailt, kas nad on valmis

Juuni 2011

Külapäev Jõõpres
Jõõpre II külapäev toimus 28.
mail.
Juba eelneval nädalal
seadis kunstnik Irina Teesalu
koos Tiina Palmeriga üles
näituse täiskasvanute maalikursusest osavõtnute (Malle
Tosin, Anna Popp, Tiina Palmer, Kaire Leetsaar, Maret
Savka, Ege Altmart, Kersti
Põllu, Raune Põllu, Tiina
Janno, Karin Sikkal, Sirje
Suurevälja, Helgi Põldsam,
Juta Killing, Kadi Rästas,
Anneli Ojandu, Meeri Popp,
Hanna-Liisa Holm, Henri
Teesalu) töödest.
Kui eelmisel külapäeval
olid välja pandud naiste käsitööd, siis sel korral võisime
imetleda Jõõpre Põhikooli
poiste puutöid linnumajadest
mööbliesemeteni. Kõik need
on valminud õpetaja Mati
Suti juhendamisel.
Kolmanda osa näitusest
moodustasid kogud. Juhan
Vaima - vanad rahatähed,
postkaardid, piiblid; Ülle
Varik - mitusada lepatriinut
(mänguasjad, märgid, kujukesed jm.); Heldi Ojandu - ligi
300 erinevat salvrätti; Laine
Kuus - eri riikide euromündid;
Ilme Põldeots - 890 roosidega
postkaarti; Eve Köök - mitmete riikide rahatähed, vööd;
Mario Maisto - kleepsude
kogud; Milvi Saal - postkaartide komplektid; Elvi
Mitt - nõukogude-aegsed
rinnamärgid; Li Kaljurand sadakond pastapliiatsit; Mall
Tarre - vanad postkaardid;
allakirjutanu ja idee autor margid ja postkaardid. Külaselts pani kollektiivselt välja
kruusikogu. Ligi 150 kruusi,
milliste hulgas palju välisreisidelt kaasa tooduid. Nimesildid ja muud kirjatööd valmisid Pille Ristimetsa abil.
Ülipopulaarseks kujunes
näomaalingute tegemine.
südamest tantsima, ja pealtvaatajailt, kas nad on valmis
südamega vaatama, kostus
mõlemalt poolt vägev “jaa”.
Peol oli mitmeid sümboolseid tantse, näiteks “Kodu”,
“Üksik puu”, “Lenda, lenda lepalind” jt - kõik seatud Eestis
tuntud ja armastatud lauludele,
mis vägisi meelitasid pisara
silmanurka. Ent kui viimase
tantsuna esitati Tõnis Mägi
“Palve” ja kõlas fraas “Looja,
hoia Eestimaad” ning 3000
naist panid mõttes käed kokku,

Vaatamata tuulisele ilmale, olid külapäeval vapralt kohal
müüjad koduse kaubaga. Kunnar Salk pakkus liha ja kala.
Foto Peep Tarre
Eriline
tänu
Irina
Teesalule, kes viie tunni
jooksul ei saa-nud pintslit
peost! Aktiivselt võeti osa
Mall Tarre ja Ülle Variku
korraldatud õnne-loosist.
Täname kõiki, kes selleks
annetasid väärtuslikke tooteid!
Suure töö tegi ära Kadi
Maido, kes mitu tundi suutis
lapsi võistlusmängude õhinas
hoida. Selgi aastal said lapsed
lõbutseda batuudil. Tänud organiseerimise eest Anu Kurmile ning transportimise ja
paigalduse eest Ain Kurmile!
Külalisesinejad Sindi segakoor ja ansambel Kristel
Reinsalu juhatusel andsid
rohkem kui tunni pikkuse
meeleoluka kontserdi. Kuigi
tugeva tuule tõttu ei saanud
hooti mikrofone sisse lülitada,
ei heitunud lauljad ega väsinud
kuulajad. Muidugi ei puudunud ka kohalik taidlus. Lasteaialapsed laulsid ja lugesid
luuletusi, koolilastelt kuulsime
solistide ja koorilaulu ning
nägime lõbusat võimlemiskava. Rahvamaja esindasid
laulu ja tantsuga vanaemade
rühmad. Kiitus kõigile juhendajatele: Grünet Trumsi, Eve
Köök, Anu Kurm, Signe Pae!

Väga tänulikud oleme Ado ja
Otto-Georg Kirsile helitehnika kohaletoomise ja kogu
päeva helindamise eest! Tublid abilised olid ka Enn Mitt,
Lauri Suits ja Indrek Taats,
kes lauad-toolid-pingid õue ja
tagasi toimetasid; Marianne
Kuldmaa, kes laulukoorile
supi keetis ja toitlustamise
korraldas; Juhan Vaima, Malle
Toompere ja Ida Rauk näituse valvuritena.
Tuuline ja jahe ilm ei soosinud ka laadalisi. Seetõttu oli
tore, et olid kohal Kunnar
Salk kala ja lihaga; Anne
Puusild piimatoodetega, Elvi
Mitt kurkide ja munadega,
Milvi Rand mitmesuguste
taimedega; Eha Allik loodustoodete ja kodumasinatega.
Müüjaid oli ka meie vallast
kaugemalt. Ootame teid ka
järgmisele külapäevale!
Külapäeva lõpetas peoõhtu
rahvamaja saalis, kus sai tantsu
lüüa Tallinna duo Ragnar &
Co muusika saatel. Korraldajate mõte on juba järgmise
külapäeva juures.

tõusis publik püsti nagu üks
mees ja mitu pikka hetke
valitses väljakul tavatu vaikus.
Viimasel kontserdil viibis
ka president Toomas-Hendrik Ilves, kes turvamehe saatel
läbis hetkega moodustunud
tantsijate tunneli ja pakkus terekätt, saime meiegi “käe soojaks”.
“Audru Naised” esindasid
ainsana Audru valda, kohal oli
ka meie hea naaber Anu Kurmi “Kanarbik” Lavassaa-

rest.
Siinkohal annan edasi ja
ühinen korralduskomisjoni
tänusõnadega teile, tantsijad:
“Aitäh teile vapra vastupidamise eest sellest teie enda
südametulest kuumaks köetud
varasuvises leitsakus. Aitäh
nende raskete tantsude äraõppimise ja ilusa esituse eest.
Aitäh, et ikka tantsite meie
OMA TANTSU”.
Meie, osalenud, oleme õnnelikud, et saime osa võtta niisugusest ajaloolisest kultuurisündmusest kui I Eesti Naiste
Tantsupidu.

Fotol vasakult "Audru naised": tagareas Helgi Põldsam, Elle
Pikkor, Livia Kasearu, Mari Mäger, Annelii Sutt, Maigi
Reepalu, Loore Lepp, Aino Aitaja, Heili Poll, esireas Malle
Saarts, Helgi Roots, Ilona Engman, Aino Põldeots
Foto Heili Poll

Jõõpre Külaseltsi juhatuse
nimel Anneli Suits

“Audru Naised”
ja Helgi Roots
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Volikogus
02. juunil
Istungil ei osalenud volikogu liige Ardo Lünekund.
1. Anti nõusolek koormata A2 Racing MTÜ omandisse jääv
hoonestusõigus hüpoteegiga hüpoteegisummaga kuni 1 miljon
eurot tähtajaga kuni 2031 aasta lõpuni.
2. Kehtestati jäätmehoolduseeskiri.
3. Kehtestati Põldeotsa külas asuv 7,28 ha suurusel maa-alal
asuv Kampli kinnistu detailplaneering.
4. Kehtestati Papsaare küla Stella kinnistu ja osaliselt Elise
kinnistu detailplaneering.
5. Nõustuti kaevandamisloa väljastamisega OÜ‘le Soomramaa
Soomra külas asuvas kohaliku tähtsusega Soomra kruusamaardlas ehituskruusa, ehitusliiva ja täitepinnase kaevandamiseks.
6. Nõustuti Audru alevikus asuvale Juustukeldri kinnistule
tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega 165 m2 suurusele
maa-alale OÜ Jaotusvõrk kasuks.
7. Kehtestati Audru valla haridusasutuste arengukavade
kinnitamise kord.
8. 1. lugemisel oli Audru Keskkooli põhimäärus.
9. Kehtestati Lindi Lasteaed-Algkooli põhimäärus.
9.Võeti vastu määrus „ Audru valla edukate kooliõpilaste
tunnustamine“.
10. Jäeti rahuldamata Arne Seimari 10.04.2011 vaie Audru
Vallavolikogu 10.03.2011 otsuse nr 14 „ Audru Keskkooli
ümberkorraldamine“ osas.
11. Kuulati volikogu alatiste komisjonide esimeeste aruandeid
tehtud tööst.

Audru Vallavalitsuse 26.05.2011 korraldusega nr 151
otsustati finantseerida järgmisi kultuuri-ja spordiprojekte:
1. projekt „Audru valla karikavõistlused korvpallis“, projektijuht
Priit Annus 200 eurot;
2. projekt „Audru valla lasteaedade rahvastepallikarikas 2011“,
projektijuht Gerli Mägi 50,77 eurot;
3. projekt „Rulluisupäev Leeväljal“, projektijuht Jaan Moorits
110 eurot;
4. projekt „Edgar Arro 100. sünniaastapäevale pühendatud orelija viiulikontsert“, projektijuht Tiina Janno 200 eurot;
5. projekt „Suvine simman“ , projektijuht Õie Killing 200 eurot;
6. projekt „Jaanipäev Sangal“ , projektijuht Reet Hollo 250
eurot;
7. projekt Lastekaitsepäev 2011 „Päev täis rõõmu“ , projektijuht
Krista Kingo 220 eurot;
8. projekt „Lastekaitsepäev Lindil“ , projektijuht Maris Moorits
220 eurot;
9. projekt „Jõõpre II külapäev“, projektijuht Anneli Suits, Anu
Kurm 350 eurot;
10. projekt „Haridus Aruväljal läbi aegade, juubeliüritus“,
projektijuht Aili Elend 230 eurot;
11. projekt „Spordipühapäev Valgerannas“, projektijuht Õie
Killing 90 eurot.

Audru Vallavalitsus teatab:
1) Algatati Audru Vallavalitsuse 2. juuni 2011 korraldusega nr
159 Papsaare külas Kalevi kinnistu osaline detailplaneering.
Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu (4,32 ha, katastriüksuse
tunnus on 15904:003:2018) osalise detailplaneeringu
koostamise eesmärk on kinnistust elamumaa sihtotstarbega
krundi eraldamine ja ehitusõiguse andmine ühele
ühepereelamule, vajalike tehnovõrkudega liitumine ning
juurdepääsutee tagamine avalikult teelt. Planeeritav kinnistu
asub Pärnu – Lihula mnt ääres, Pärnu linna piirist 700 m
kaugusel lõunakaares, külgnedes Mauri tehnokülaga.
2) Kehtestati Audru Vallavolikogu 2.06.2011 otsusega nr 39
Papsaare küla Stella kinnistu ja osaliselt Elise kinnistu
detailplaneering. Detailplaneeringuga on määratud 1,82 ha
suurusele Stella kinnistule ehitusõigused ühele ühepereelamule
ja abihoonetele, lahendatud on tehnovõrkudega varustamine
ning liikluskorraldus Stella ja Elise kinnistutel.
- Kehtestati Audru Vallavolikogu 2.06.2011 otsusega nr 39
Põldeotsa küla Kampli kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringuga moodustatakse 7,28 ha suurusel Kampli
kinnistul 5 elamumaa, 2 transpordimaa ja 1 maatulundusmaa
krunt. Ehitusõigused on määratud viiele ühepereelamule, mille
lubatud kõrgus on kuni 9m. Kampli kinnistu osale, mis asub
Audru Poldri maa-alal ehitusõigust ei määrata ja katastriüksuse
sihtotstarvet ei muudeta.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalus tutvuda Audru
valla kodulehel www.audru.ee, küsimusi on võimalus esitada
info@audru.ee.

Vallavalitsuse istungitel
05. mail
1. Edukamaks pakkujaks vallahankel „Haljasalade niitmine
2011. aastal“ tunnistati Hildam Grupp OÜ pakkumus maksumusega 99,6 eurot/ha (hind sisaldab käibemaksu).
2. Edukamaks pakkujaks vallahankel „Poolkultuursete alade
trimmerdamine 2011. aastal“ tunnistati SKM Haljastus OÜ
pakkumus 229, 2 eurot/ha (hind sisaldab käibemaksu).
3. Muudeti vallavalitsuse 26.11.2009 korralduse nr 466 punkti
15 jättes riigi omandisse Rindalipõllu maaüksuse pindalaga
25,07 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa.
4. Seoses hoonete omandamist omavate dokumentide esitamisega muudeti vallavalitsuse 13.08.2009 korraldust nr 307 Kera
maaüksuse ostueesõigusega erastamise osas.
5. Võeti vastu korraldused korraldatud jäätmeveo muutmiseks.
6. Väljastati parkimiskaart liikumispuudega isikule.
7. Kinnitati Aroonia tn 37 elamu laiendamise projekteerimise
lähtetingimused.
8. Ehitusluba väljastati Põldeotsa ja Ahaste külas kappalajaamade paigaldamiseks ja Stella kinnistul elektriliitumise
ehitamiseks.
9. Kasutusluba väljastati Soeva külas Tammemetsa kinnistu
võrguühendusele, Kihlepa külas OÜ Paadremaa Piim elektriliitumisele ja Lindi külas Siilivälja 1 kinnistul asuva elamu-lauda
kasutamise otstarbe muutmisele.
10. Täiendavalt pikendati Audru Keskkooli teenistusliku
järelevalve aega kuni 11. maini 2011.a.
11. Riigi rahastava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 3-le taotlejale kogusummas 243, 26 eurot.
12. Reservfondist eraldati 1 070 eurot vallavalitsusele 2 arvutikomplekti ostmiseks.
12. mail
1. Nõustuti Aruvälja külas 28,47 ha suuruse Vana-Kaasiku
maaüksuse ostueesõigusega erastamisega, maatulundusmaa.
2. Vastavalt kodanike poolt esitatud taotlustele muudeti korraldatud jäätmeveo sagedust.
3. Sünnitoetust maksti seoses lapse kaheaastaseks saamisega 1
taotlejale summas 64 eurot ja seoses lapse üheaastaseks saamisega 5 taotlejale à 128 eurot.
4. Kinnitati õiend teenistusliku järelevalve läbiviimise kohta
Audru Keskkoolis, mille alusel tehti direktor Kersti Rohtmetsale
ettekirjutused.
5. Algatati vallahanked „Valgeranna teenindushoone ruumide

üürimine“ ja „Suvine müügikoht Valgerannas“.
6. Seoses laste osalemisega rahvusvahelistel võistlustel maksti
toetust 2 taotlejale à 64 eurot.
19. mail
1. Kinnitati avaliku ürituse loa taotluse vorm.
2. Kasutusluba väljastati Oara külas Kalda kinnistul asuvale
puurkaevule.
3. Ehitusluba väljastati Liu külas Suurekivi ja Jaanikese kinnistul
maakaabelliinide ehitamiseks ja Aruvälja külas Haava ja Haavametsa kinnistutel OÜ Plekikoda elektriliitumise ehitamiseks.
4. Muudeti Audru Vallavalitsuse 26.11.2009 korraldust nr 466
liites Rindalipõllu ja Rindaliotsa maaüksused ja moodustades
Rindalipõllu maaüksuse.
5. Vastavalt esitatud taotlustele peatati jäätmevedu 3 kinnistul
üheks aastaks ja 1 taotlejal nõustuti jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva tagant.
26. mail
1. Anti nõusolek Jõõpre külas asuva pumbamaja-puurkaevu
teenindamiseks vajaliku maa 3313 m2 riigi omandisse jätmisega
ning nõustuti riigimaale hoonestusõiguse seadmisega hooneomanike kasuks.
2. Audru vallas asuvatele riigimaanteede katastriüksustele
määrati lähiaadressid.
3. 2011.a. jaanuar-aprill sündinud lapse vanemale maksti toetust
à 128 eurot.
4. Parkimiskaart väljastati liikumispuudega isikule.
5. Maikuu toimetulekutoetus määrati summas 11172,59 eurot.
6. Riigi rahastava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 2-le taotlejale kogusummas 153,39 eurot.
7. Jätkati peatatud toitjakaotuspensioni maksmist lastele.
8. Esitatud taotluste alusel otsustati valla poolt finantseerida 11
kultuuri- ja spordiüritust kogusummas 2120,77 eurot.
9. Otsustati korraldada piiratud hankemenetlusega vallahange
„Jõõpre lasteaia põhiprojekti koostamine“.
10. Vallahanke „Avaliku veoteenuse pakkumine“ edukamaks
pakkujaks kinnitati AS Mulgi Reisid poolt esitatud pakkumus
hinnaga 0,85 eurosenti kilomeetri eest.
11. Kinnitati avaliku kirjaliku enampakkumise teade, kus
avalikul kirjalikul enampakkumisel müüakse Audru aleviku
Tulbi 3-4 2-toaline korter, Kõima küla Kaare tee 4-5 2-toaline
korter ja Audru alevikus Ringi tn 8a asuv hoonestatud kinnistu.

Toiduabi

Teadmiseks
Ajavahemikul 7. juulist kuni 15.augustini võtab vallavalitsuse
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalnõunik Peep Tarre (või teda asendav
ametnik) vallamajas vallaelanikke vastu ja ka toimetulekutoetuse
taotlusi esmaspäeviti kell 14 – 17 ja neljapäeviti kell 8 – 12.
Teistel päevadel saab taotlusi toimetulekutoetuse saamiseks ja
muid avaldusi anda vallavalitsuse sekretär-registripidajale
vallamajas igal tööpäeval kella 8 – 12 ja 13 – 17.
Info tel 4472785 või 4472784.

Euroopa Liit jagab mitmendat aastat toiduabi puudust
kannatavatele isikutele. Abisaajate määramise aluseks on
perekonnaliikmete sissetulek. Toiduaineid (kaerahelbeid, jahu
ja makarone-spagette) jagatakse abisaajatele tasuta. Audru
Vallavalitsus jagab sotsiaalabi korras toiduabi toimetulekuraskustes üksi last (lapsi) kasvatavatele vanematele, lastega
peredele, puuetega inimestele, üksi elavatele eakatele, töötutele,
töötuga pereliikme(te)ga peredele ja peredele, kellel ei jätku
piisavalt raha toiduainete ostmiseks.
Toiduabi saab kätte kuni 5. juulini igal tööpäeval vallamajast
kell 8 – 12 ja 13 – 17. Alates 6. juulist kuni 15. augustini
esmaspäeviti kell 14 – 17 ja neljapäeviti kell 8 – 12 vallamajast.
Alates 16. augustist saab toiduabi jälle igal tööpäeval kell
8 – 12 ja 13 – 17 vallamajast.
Valla sotsiaaltöötajad külastavad puuetega inimesi, kellel on
liikumisega raskusi ja toovad toiduabi kohale.
Toiduabi tuuakse külade keskustesse juulis-augustis järgmiselt:
5. juulil kell 10 – 11 Liu endise kaupluse juures,
kell 11.15 – 12.30 Lindi Lasteaed-Algkooli juures ja
kell 15 – 16.30 Kõima endise kaupluse juures.
8. juulil kell 15 – 16.30 Jõõpre Vanurite Kodu parklas.
12. juulil kell 17.30 – 19.00 Audru Kultuurikeskuse juures.
19. juulil kell 18 – 19 Ahastes Ahaste tee 5 ja 7 maja vahelisel
alal.

Lugupeetud koeraomanikud!
Kätte on jõudnud suvi ja soojad ning kuivad ilmad on tihendanud
jalgrattal liiklejate arvu valla teedel. Paljud vallaelanikud
kasutavad jalgrattaid igapäevaselt töölkäimiseks ja lihtsalt
sportimiseks. Samuti on sagenenud turistide hulk, kes läbivad
meie valda jalgratastel. Kahjuks kujutavad mitmel pool vallas
lahti olevad koerad suurt ohutu jalgrattasõitjatele. Koerad oma
ettearvamatu käitumisega ehmatavad ja hirmutavad möödujaid.
See võib panna ratturi järsult pidurdama, mis omakorda võib
kaasa tuua traagilisi tagajärgi.
Siit seega üleskutse:
Lugupeetud koeraomanikud - palun olge mõistvad teedel
jalgratastega liiklejate suhtes ja hoidke koerad oma territooriumil kinni!
Siim Suursild, jalgratturite nimel,

Lindi lastekaitsepäeva üritusel avati Lindi lasteaia mänguväljakul mängumaja-majakas.
Foto Peep Tarre
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Audru valla õpilased osalesid kultuurifestivalil
Soomes
Ühel ilusal maikuupäeval
kuulsime, et oleme oodatud
Põhjamaade Laste ja Noorte
Kultuuripäevadele Soomes,
kus osalejateks ka Rootsi ja
Norra. Meie grupp koosnes 15
Jõõpre ja Audru kooli õpilasest ning kolmest õpetajast.
Nendeks kultuuriviijateks
olid Audru koolist Kerttu
Rämson, Marii Õismets,
Katre Aasaleht, Heleri Sepp,
Merilin Reepalu, Kristelle
Usta, Jaan Endrik Kirsi,
Silver Orissaar ja Mattias
Umal; Jõõpre koolist Helen
Pill, Emilie Kirsi, Elis Pill,
Karina-Louisa Puht, Cristian Marini ja Henry Holm.
Õpetajatest olid meiega kaasas muusikaõpetajad Tiia
Tamm ja Kersti Põllu, kes
meid koos laulma õpetasid ja
Helle Kirsi, kes meie kavale
liikumise seadis.
Mitmetel ühistel proovidel
harjutasime kooslaulmist ja liikumist ja õppisime selgeks
kandlemängu. Teekond Soome algas 2. juuni varahommikul, üle mere viis meid laev
Superstar, mis läbi paksu udu
siiski teisele kaldale jõudis.
Ees ootas umbes 500 km bussisõitu, mis oli reisi kõige piinavam osa. Õhtul Kurikkasse,
Pitkä-Jussi hotelli saabudes
üllatas meid vaevu paarikümnekraadine õhutemperatuur,
mis Eesti leitsakuga võrreldes
nagu Antarktika tundus. Samal
õhtul läksime sööma Norra ja
Rootsi õpilaste ööbimispaika
Saukkoranta, mis hiljem
„Sauga rannaks“ ümber nimetati. Tutvusime ümbrusega,
natuke sai isegi norrakatega
võrkpalli mängitud.
Teisel päeval avati kultuuripäevad, soomlased esinesid ja kõik jaotati oma soovi
järgi töötubadesse, mida sel
korral oli viis: kunst, laulmine,
tantsimine, pillimäng ja doku-

SPORT*SPORT
Audru Lasteaedade Rahvastepallikarikas 2011
Traditsiooniks saanud Audru Lasteaedade Rahvastepallikarika
võistlus toimus seekord Audru Lasteaed Vikerkaares. Meeldiv
oli tõdeda, et esindatud olid kõik valla lasteaiad. Laste ootusning võistlusärevus peegeldus ka õpetajate silmades ja nii
alustatigi päikselisel maikuu päeval sõbralikku lahingut.
Seekordseks üllatuseks oli laste tase väga kõrge, ning lausa neli
mängu kümnest lõppesid viigiga. Lõppkokkuvõttes kaitses
Audru Lasteaed Vikerkaare oma eelmise aasta võitu, ning
tuli napilt teise koha omaniku Aruvälja Lasteaed-Algkooli ees
esimeseks. Kolmas koht kuulus Audru Lasteaed Männitukale.
Väga kaugele ei jäänud ka neljanda koha omanikud Jõõpre
Lasteaiast ning viienda koha omanikud Lindi LasteaedAlgkoolist. Audru Lasteaed tahaks erilise tähelepanu osutada
Robert Tatele Jõõpre Lasteaiast, kes jäi paljudele silma oma
südikuse ning osavusega.
Korraldajana tahaksin omaltpoolt tänada kõiki osavõtjaid,
õpetajaid, kaasaelajaid ning ka Audru Vallavalitsust, kelle
kaasabil võistlus juba kolmandat aastat toimuda sai.
Kohtumiseni järgmisel aastal!
Audru Lasteaia liikumisõpetaja Gerli Mägi

Audru squashinaised pidasid
hooajalõputurniiri
Kultuuriviijad fotol vasakult: tagareas Cristian Marini ja Jaan Endrik Kirsi; keskel Marii
Õismets, Helen Pill, Elis Pill, Merilin Reepalu, Katre Aasaleht, Karina-Louisa Puht, Emilie
Kirsi , Henry Holm, esireas Mattias Umal, Silver Orissaar, õpetaja Kersti Põllu, Kristelle
Usta, Kerttu Rämson, Heleri Sepp, õpetaja Tiia Tamm, õpetaja Helle Kirsi.
mentatsioon. Töötoad toimusid erinevates paikades üle
terve Kurikka ning lõunasöögiks said kõik jälle Saukkorantas kokku. Süüa sai Soomes
palju, olid hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök ja öösöök,
nälga ei jäänud keegi. Õhtul
toimusid kõikide riikide
show´d Monnaris, suures
spordisaalis, kuhu oli ehitatud
lava. Tuli välja, et meie, eestlased, olime oma rahvariietega
ainulaadsed, omamoodi isegi
vaatamisväärsused. Iga maa
etteaste oli natuke teistmoodi,
kuid üldjoontes olid Norra,
Rootsi ja Soome siiski üsna
sarnased.
Kolmandal ehk meie viimasel päeval Kurikkas oli
soomlastel viimane koolipäev,
nii et kõik väliskülalised saadeti jalust ära ning viidi eks-

kursioonile Jurvasse, linna
Kurikka läheduses, mis aga
mulle viimasest isegi väiksem
tundus. Jurvas külastasime
kuulsat puidutöökoda, kus
võis näha puutööd lausa 18.
sajandist. Samuti nägime
autode ringrada, kus parajasti
vanad uunikumid kihutasid.
Vaba aega saime ka Jurva
kämpingus, kus kõik kohvikust sama kiiresti välja tulid
kui sisse läksid, sest hinnad
olid üle mõistuse, näiteks ühe
0,5 l kokapudeli eest tuli välja
käia 2,50 euri. Pealelõunal sai
jälle kõvasti töötubades õhtuseks esinemiseks harjutatud,
koor ja orkester lükati kokku
ja pandi enam-vähem talutavalt koos töötama. Vahepeal
saime supermarketis käia ja
koju kommi osta ning õhtul
algaski suur etendus. Kunsti-

Jõõpre Jõmmust läksid kooliteele (fotol vasakult): Melyssa Kees, Karolin Mets, Lisett
Koitsaar, Mia Pransmann, Ethel Pill, Anne-Mai Mõttus, Pille-Riin Jaaniste, Simo Tarre,
Hendrik Sepper.
Foto Peep Tarre

töötoas osalenud olid saali
kaunistanud ning lava oli täis
kõikvõimalikku muusikatehnikat. Enne esinemist tegi
lauljatel tuju heaks ühine „Kes
aias“ mängimine, millest
rootslased ja norrakad küll midagi aru ei saanud, kuid vapralt kaasa tegid. Show õnnestus üllatavalt hästi, olime ju
harjutanud kõigest 2 päeva.
Samal õhtul pakkisimegi juba
kotid ja jäime ootama ärasõitu
öösel kell 3. Väsinuna jõudsime pühapäeva pärastlõunal
tagasi koju, kus meid tervitas
30kraadine kuumus. Oli tore
emotsiooniderohke reis, mis
kauaks meelde jääb.

Elis Pill

Hooaja viimase turniiri pidasid Audru naised Pärnus, Mai
Squashiklubis. Võistlejate kasutada oli kaks väljakut, mis tagas
turniiri sujuvama läbiviimise ja publikule paremad kaasaelamistingimused. Võistlus oli väga tasavägine. Medalite
jagamine otsustati alles viimases mängus, kus Merit Kvatsh
alistas väga napi eduga Merle Udso (2-1), tagades endale
kuldmedali. Turniirivõitude koguarvestuses saavutas hõbemedali Annika Teesalu ning Merle Udso pronksi. Laura
Loorents jäi neljandaks, ning viies oli Ketlin Loob.
Sügisel alanud Aliis Allase käe all toimunud naiste squashitreeningud on selleks hooajaks lõpusirgel. Kahel viimasel
squashiõhtu 19. ja 26. mail sai suvevormile viimast lihvi anda.
Merit Kvatš
Audru Naiste Squashiseltsing

Edukate õpilaste
tunnustamine
Audru Vallavolikogu 02. juuni
2011 määruse nr 21 "Audru
valla edukate kooliõpilaste
tunnustamine" alusel anti valla
koolide õpilastele, kelle keskmine hinne oli 4,5 või kõrgem
kingitusena Port Arturi kinkekaardid.
Tublid õpilased Audru Keskkoolis 3.-8. klass: Astrid
Linder, Kaileen Umal, Keitlin Seos, Triine-Ly Teor, Marilin Roosileht, Rolan Broberg, Mirjam Holtsmann,
Liisbeth Rehe, Merko Aasaleht, Helena Jaaniste, Karl
Mumme, Agathe Tallinn,

Aruvälja lasteaiast asuvad sügisel koolipinki tarkust taga
nõudma (fotol vasakult):
Herky-Eduard Hansalu, Timo Maipuu, Herki Silver Jaago
ja Reio Vendelin.
Foto Peep Tarre

Andro-Geith Ott, Taavi
Raudkivi, Liis Juhalo, Rait
Väiko, Nele Saks, KaijaLiina Silberg, Jürgen Raagmaa, Elina Villiste, Heleri
Sepp, Ingrid Heinsaar, Kätlin Kasemets, Merilin Jõnts,
Klea Vihast, Märt Tammearu, Hanna Marit Korn,
Katrin Altmann, Siim Martin Saarts, Alyssia Põltsam,
Kädi Peterson, Mattias
Umal, Carmen Toomsalu,
Kaarel Usta, Siim Tammearu, Carina Pikkor, Kaur
Lauer, Carl Tõnismann, Karina Laagus, Marii Õismets,
Merilin Reepalu, Kristelle
Usta, Taavi Kunto;
Jõõpre Põhikooli 3.-8 klass:
Sten Teesalu, Remi Andero
Õunapuu, Nora Karula,
Cristian Marini, Lisett Sang,
Johhanna Elisabeth Jäärats,
Henry Holm, Melanie-Anett
Toomast, Kelly Tomson,
Karmen Mets, Helen Pill,
Martin Nõmm, Laura Lembit, Emilie Kirsi, Katarina
Vainult, Jorgen Toomast,
Signe Plastunova, Edgar
Tomson, Laura Kompus,
Hanna-Liisa Holm, Elis Pill;
Aruvälja Lasteaed-Algkoolis:
Peeter Vettik, Elina Elend;
Lindi Lasteaed-Algkoolis
Anni Tamberg, Mari-Jaana
Siinne
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Õnnitleme
vastsündinuid!

16. juulil kell 19 Audru kirikus
Edgar Arro 100. sünniaastapäevale pühendatud
oreli-ja viiulikontsert
Ines Maidre, orel
Eugen Simson-Valtin, viiul
Ingmar Simson-Valtin, viiul
Iris Maidre-Aarvik, viiul, vioola

Brennet Avamere
Liisbeth Oks
Aruvälja kooli juubeliüritus 20. august 2011.a.

AUDRU VALLAPÄEVAD
12. – 14. AUGUST 2011
Reede 12. august
kell 18.00

Kontsert Audru Püha Risti kirikus
Esineb UKU SUVISTE
Pilet eelmüügist 2.-, samal päeval 5.Piletid müügil Audru vallamajas.
Tel. 4472 784

Armsad vilistlased, ootame Teid registreerima ennast või
oma gruppi, et ülesse astuda meie eeskavas (laulu, tantsu,
pilliloo, jõu- ja ilunumbritega jne).
Juubeliürituse piletid on eelmüügist ostes 5 eurot (MTÜ
Aruvälja Suurküla Selts, arveldusarve 10220107914018
selgitusse lisa oma nimi, nimed. Sularahas on võimalik
maksta Aruvälja raamatukogu juhataja Malle või Aruvälja
Lasteaed-Algkooli direktori Aili kätte). Tähelepanu! Kõik
eelmüügist ostetud piletid osalevad loteriis!
Peo päeval on pilet 10 eurot.
Tantsuõhtul Aruvälja rahvamajas keerutame jalga ansambel
“Treffunks” saatel.
Info telefonil 44 60 432, 56 153 893
Korraldustoimkonna nimel Aili Elend

Laupäev 13. august
kell 12.00

Rongkäik kiriku juurest Audru parki
Vallapäevade avamine.
Pasunakoor ÕNN TULI ÕUELE
LASTEPROGRAMM
Audru Lasteaia folkloorirühm
Audru Keskkool
Audru Huvialakool
Jõõpre Põhikool
Aruvälja LAAK
Lindi LAAK
Audru Spordihoone judokad

kell 14.30

TEATED*TEATED
Võtame tööle KIHLEPA SEAFARMI töötajaid.
Kui Sa oled:
- kohusetundlik,
- sulle meeldivad loomad,
- omad tehnilist taipu.
- ja vähemalt põhiharidusega,
siis kandideeri seafarmi operaatori ametikohale.
Saada oma lühike elulookirjeldus
ja palgasoov meiliaadressile: lopeagro@lopeagro.ee
Või kirja teel: OÜ Lõpe Agro, Lõpe, Pärnu mk. 88402.
Kandlelaager “Põlvkondade
vaheline side”
12.-17.juuli 2011 Jõõpre
Põhikooli ruumides
- Osaleda saab laps koos vanema
pere liikmega (kohtade arv on
piiratud)
- Laagri käigus valmib 7-keelne
väikekannel, kandlekott ning
omandatakse kandlemängu
algtõed.
Osalustasu 63,42 eurot
Täpsem info ja registreerimine pollukersti@gmail.com
Kersti Põllu, MTÜ Hellad Velled

Audru Isetegevuslaste Selts tänab lastekaitsepäeva
„Päev täis rõõmu“ toetajaid ja abilisi:
Audru Vallavalitsus
Kohaliku omaalgatuse programm
AS Japs M.V.M
Lääne-Eesti Päästekeskus
PPA Lääne Prefektuur
Rainer Ristimets
Ants Ott
Jaan Moorits
Maryel Loorents
Anne Rebane
Suured tänud toreda peo eest!

AUDRU VALLA AKTIIVNE KÜLA
valimine
AUDRU LINE – Tantsivad Lindi Line,
Audru, Aruvälja ja Sanga line-tantsijad

Lastekaitsepäeval tegid tuju lõbusaks Lõvi Leo ja Nublu,
erinevaid mänge viisid läbi Tipp ja Täpp.
Foto Peep Tarre

Kandleansambel ROOSI
Esineb KAREL TOHV ja
JAAGUP LUUK
kell 16.30

kell 17.00

Valla Aasta Kultuuritegija tiitli
üleandmine.
Konkursi „Kaunis Kodu“ võitjate
tunnustamine
Noorteansambel EMA TEE TULI ALLA
PÄEVA FINAAL. Tantsivad Audru
Naised, Hoiuspuu, Meie Valla Eided,
Kanarbik, Jõõpre Vallatud,
Audru Paariti, Lindi Lappajad, Kevade,
Hoiuspuu Memmed, Jõõpre Vanaemad,
Aruvälja Memmed, Tarn

kell 19.00

Noorteansambel NAPOLEON
DYNAMITE Tõstamaalt

kell 22.00

Tantsuõhtu ansambliga
HELLAD
VELLED

Päeva juhivad JAAN MOORITS ja VIKTOR ILJIN

Pühapäev 14. august
kell 11.00

Jumalateenistus Audru Püha Risti
kirikus.
Esinevad AUDRU VALLA
SEGAKOOR
ja Valjala segakoor VALDJA
AUDRU PARGI LAAT

Muudatused puudega inimese sõiduki
parkimiskaardi väljaandmise korras alates
1. juulist 2011:
·
Parkimiskaart antakse isikule, kellel esineb keskmisele,
raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või
nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
·
Ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib
liikumisabivahendi kasutamise, või ajutine nägemisfunktsiooni
kõrvalekalle;
·
Parkimiskaarti liikumis- või nägemispuudega piiratud
teovõimega isikule võib taotleda tema seaduslik esindaja;
·
parkimiskaart antakse isikule tasuta;
Parkimiskaardi saamiseks peab isik esitama parkimiskaardi
saamise õigust tõendava dokumendi, mis on erinevate
sihtgruppide puhul erinev.

·
Tööealistel puudega isikutel Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise
otsus, millel on märge keskmisele, raskele või sügavale puude
raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni
kõrvalekalde kohta.
·
Lastel ja pensioniealistel puudega isikutel Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude
tuvastamise otsus ning pere-või eriarsti teatis liikumis- või
nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta.
·
Ajutise liikumis-või nägemisfunktsiooni kõrvalkaldega
isikutel pere-või eriarsti väljastatud teatis liikumis- või
nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta.

Vanarehvide kogumispunkt avatud
Audru vald on koostöös MTÜ-ga Eesti Rehviliit avanud
vanarehvide kogumispunkti Audru vallas Kõima külas endise
Kõima töökoja territooriumil. Kõigil soovijatel on võimalik
oma vanad rehvid tasuta kogumispunkti ära tuua reedeti
10.00-16.00. Suuremate koguste korral on võimalik äravedu
kokku leppida telefonil 56236697.
Lisainfot saab veebiaadressilt www.rehviliit.ee

määramise aluseks on kas liikumisfunktsiooni või nägemisfunktsiooni häire, siis täiendavalt ka pere- või eriarsti poolt
väljastatud vabas vormis tõendi, mis tõendab, et isikul esineb
liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.
Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile
märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte
kauemaks kui 5 aastaks.
Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral
antakse parkimiskaart välja mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise
parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks
üksnes pere-või eriarstitõendi alusel.
Oluline on teada, et parkimiskaart väljastatakse õigustatud
isikule, mitte sõidukile ja seega on parkimiskaardi taotlemine,
väljaandmine ja selle kasutamine isikupõhine ning lubatud ainult
juhul, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud
sõitude ja parkimisega.

13. august kell 12.00 -16.00 Audru pargis.
Laadaliste registreerimine
audrukultuurikeskus@gmail.com
telefon +372 5906 4541
Kauplemiskoha maksumus 3 eurot
Kohalikele käsitöölistele osalemine TASUTA!

Mida teha, et kaarti saada
Puudega inimene saab parkimiskaardi kohalikult omavalitsuselt.
Selleks ta esitab 3x4 cm. pildi, Sotsiaalkindlustusameti
väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise
otsuse ja kui sellel puudub märge, et puuderaskusastme

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

