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1. september -Tarkusepäev

Audru Keskkooli Ia klass, esimene rida vasakult:Kärol Pass, Delia Kuldsaar, Kertu Killing,
Darija Kasesaar, Kristel-Meriliis Vahtra, Laura Orasmäe;
teine rida vasakult: õpetaja Sirje Mölder, Marc Vager, Raido Lepik, Raido Aas, Trevor
Tänav, Kevin Koppe, Kristjan Jaanoja, Ivar Naar, Andre Feldmann

Audru Keskkooli I b klass, esimene rida vasakult:Anette-Marlen Korn, Margot Leinasaar,
Laura Luik, Laura Kallas, Elisabet Hanna Põrk, Airi Valdmann, Ariana Kozlovska;
teine rida vasakult:klassijuhataja Silvi Tolmats, Hindrek Saunanen, Handero Heinastu,
Kajar Neerut, Alvar Kästik, Rihard Rokk, Patrick Ojakäär

Aruvälja Lasteaed-Algkooli I klass koos klassijuhataja Leili Nõmmega.
Fotol vasakult:klassijuhataja Leili Nõmm, Timo Maipuu, Herki Silver Jaago, Reio Vendelin

Lindi Lasteaed-Algkooli I klaasi õpilased fotol vasakult esimene rida: Jasper Suursild,
Karl Orgusaar; teine rida:Karmen Kalda, Karmen Udeküll, Karmen Ollino, Hanna Liise
Loite, Melyna Sinimägi, Andra Küber. Klassijuhataja Kaire Ollino.
Foto Margit Kurvits

Jõõpre Põhikooli I klass,
fotol vasakult
I rida:
Mia Pransmann, Ethel Pill,
Karolin Mets, Simo Tarre,
Anne -Mai Mõttus, Hendrik
Sepper, Melyssa Kees, Lisett
Koitsaar;
II rida
õpetaja Vaike Ruumet,
Kaileen Kasemaa, Carolina
Helde, Pille-Riin Jaaniste

Ilusat õpetajatepäeva ning
edukat õppeaastat kõikidele
valla koolide ja lasteaedade
õpetajatele ja õpetajaabidele!

Audru Vallavolikogu
Audru Vallavalitsus
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Volikogu istungitel
08. september
Istungilt puudus volikogu liige Raivo Loorits.
1. Võeti vastu Audru aleviku Kaera kinnistu Nooruse tee 8
katastriüksuse osaline detailplaneering.
2. Otsustati seada enampakkumiseta hoonestusõigus MTÜ
Audru Uisumeistrid kasuks Audru aleviku Pärna allee 5e ja
osaliselt Pärna allee 5b osas uisustaadioni rajamiseks.
3. Audru aleviku Ringi tn 4-1 asuv korter otsustati müüa
otsuskorras üürnikule hinnaga 1400 eurot.
4. Jõõpre külas Aisa tee 3-1 asuv korter otsustati müüa avalikul
kirjalikul enampakkumisel alghinnaga 10250 eurot.
5. Muudeti Audru valla põhimääruse 6. peatükki „Eelarve
koostamine, vastuvõtmise, muutmise ja selle täitmise aruande
läbivaatamise ja kinnitamise ning avalikustamise kord“.
6. Aasta Õpetajaks valiti Audru Keskkooli õpetaja Tiina Pärn.
7. Kinnitati sotsiaaltoetuse maksmise kord I klassi õppima
asunud laste vanematele. Sotsiaaltoetuse suurus 64 eurot õpilase
kohta.
8. Otsustati jätkata sõprust ja koostööd Soome Vabariigi Paimio
linnaga ning kiideti heaks uus koostöö- ja sõprusleping.

22. september, erakorraline istung
Istungil osales 17 vallavolikogu liiget.
1. Vallavanem Margus Joonas loeti tagasiastunuks Audru
vallavanema ametikohalt alates 1. oktoobrist 2011 tema enda
algatusel tervislikel põhjustel ning otsustati maksta hüvitist
3 kuu ametipalga ulatuses.
2. Salajase hääletamise tulemusel valiti uueks vallavanemaks
Siim Suursild volikogu koosseisu häälteenamusega (17 poolt).

5. oktoobrini saab esitada kandidaate detsembris toimuvale
Eesti vabatahtlike tunnustamisüritusele, mis keskendub sel aastal
vabaühenduste juures tegutsevate professionaalidest
vabatahtlikele tänamisele.
Lisaks avaldatakse esmakordselt austust ka silmapaistvatele
vabatahtlike juhtidele ning töötajate vabatahtlikku tegevust
toetavale ettevõttele või avaliku sektori asutusele.
Oma kandidaadi võivad esitada nii eraisikud,
kodanikuühendused, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused kui
ettevõtted. Lisainfo ning kandidaadi esitamise vormi leiab
veebilehelt: www.vabatahtlikud.ee.
Laekunud ettepanekud vaatab läbi komisjon, kuhu kuuluvad
lisaks Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse nõukojale 2010.
aastal tunnustatud vabatahtlik Riina Varts ning ministeeriumite
ja Vabariigi Presidendi Kantselei esindajad.
Tunnustuse pälvinute nimed tehakse teatavaks 4. detsembril
riiklikul tunnustamisüritusel Tallinnas Presidendi Kantseleis.
Kokku tunnustab ürituse patroon Vabariigi President Toomas
Hendrik Ilves kümmet vabatahtlikku, kaht vabatahtlike juhti ning
üht ettevõtet või asutust.
Eesti vabatahtlike tunnustamisürituse traditsioonile pandi alus
2005. aastal ning seni on tunnustatud 247 vabatahtlikku.
Tunnustamisürituse korraldaja on Vabatahtliku Tegevuse

Tänavu toimub üle-euroopaline jäätmetekke vähendamise
nädal 19.–27. novembrini. Eesti osaleb ka sel aastal.
Kampaania kohalik koordinaator on Keskkonnaministeerium,
kelle kaudu toimub osalejate ja nende ürituste registreerimine
ning materjalide/info vahetus.
Hea tootmisettevõte, äriühing, riigi-, kohaliku omavalitsuse
või haridusasutus, muidu aktiivne seltsing või ettevõtlik
kodanik! Tule ja näita, kuidas sina aitad kaasa säästliku
mõtteviisi levitamisele! Mõtle välja jäätmetekke vältimisele/
vähendamisele suunatud üritus, vii see antud kuupäeval/
kuupäevadel läbi ja tunne rõõmu ühistegevusest ning sellest, et
oled enda ja oma asutuse poolt teinud midagi head keskkonnale.
Registreerimine üle-euroopalisele jäätmetekke vähendamise
nädalale 19.–27. novembrini 2011 on juba alanud!
Lisainfo:
Lisainfo:Ulvi-Karmen Möller, Keskkonnaministeeriumi
jäätmeosakonna peaspetsialist
626 2999, ulvi-karmen.moller@envir.ee

Audru Püha Risti kiriku teated
Pühapäeval, 2. oktoobril sügisese leerikooli algus, esimene
kogunemine peale jumalateenistust kell 12 kirikus
Pühapäeval, 9. oktoobril kell 11 Audru kiriku
375. aastapäeva jumalateenistus, jutlustab õp. Allan Kährik,
peale jumalateenistust kohvilaud
Olete lahkesti oodatud!

Vallavalitsuse istungitel
10. augustil
1. Ehitusluba väljastati Pärna allee 3 asuva 12-krt elamu ja
Papsaare tee 3 asuva 12-krt elamu fassaadide rekonstrueerimiseks ning Anni- Kase teel sidekaabli paigaldamiseks.
2. Projekteerimise lähtetingimused väljastati Kõima kuivati
ümberehitamiseks metallitöökojaks, Papsaare külas Pääsu tee
1 asuva korterelamu rekonstrueerimiseks ja Jõõpre külas
Paradiisi kinnistul asuva küüni ümberehitamiseks viljahoidlaks.
3. Kirjalik nõusolek anti Audru alevikus Aroonia tn 1 kõrvalhoone ehitamiseks, Lemmetsa külas Pärnametsa kinnistul ja
Papsaare külas Kajaka kinnistul puurkaevu rajamiseks ning
Saulepa külas Allika kinnistul saun-suvila ehitamiseks.
4. Kasutusluba väljastati Ahaste põik 10 kapptelefonijaama
elektriliitumisele, Papsaare külas Stella kinnistu elektriliitumisele ja Aruvälja külas Haava ja Haavametsa kinnistute
portaal-mastalajaamale ja kaabelliinile.
5. Nõustuti Oara külas asuva Ohakamaa katastriüksuse jagamisega Ohakamaa katastriüksuseks, 100 % elamumaa ja Mirjamaa
katastriüksuseks, maatulundusmaa 100 %.
6. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 01.11-30.04 loeti
Marksa külas Märksa, Audru alevikus Muti põik 4 ja Aroonia
tn 18 kinnistute omanikud.
7. Nõustuti Pärna allee 2 krt 10 omaniku jäätmekonteineri
tühjendamisega sagedusega 56 päeva.
8. Nõustuti jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva
tagant ajavahemikul 1.05-31.10 Muti põik 4 ja Aroonia tn 18
kinnistu omanike osas.
9. Jäätmevedu peatati aastaks Tiigi tn 40 ja 42 omanike osas
kuna seal ei elata sel perioodil.
10. Kinnitati hajaasustuse veeprogrammist rahastatavate taotlejate nimekiri.
11. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägi arvelt maksti toetust 1-le taotlejale summas 37,95 eurot.
12. Maksti sotsiaaltoetust prillide maksumuse osaliseks kompenseerimiseks summas 170,22 eurot.
13. Reservfondist eraldati MTÜ Meremetsa Külaseltsile 360
eurot avalikus kasutuses oleva spordi- ja mänguväljaku hoolduskuludeks, Audru Maleklubile Hallstahammari maletajate
maleturniirist osavõtukuludeks 350 eurot, Pärnumaa Kutsehaigete Ühingule toetust aastapäevaürituste läbiviimiseks 100
eurot, projektile „Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduv
teemaplaneering“ kulude katteks 424 eurot, Jõõpres Aisa tee 3
asuva maja katuse remondiks 383,47 eurot , Audru Spordihoone
saali põrandate korrastamiseks 1000 eurot ja Nurme teel asuva
vallale kuuluva Kambi elamu korteri remondiks 578,53 eurot.
14. Maksti 2009 ja 2010 aastal valda esindanud vabariiklikel ja
maakondlikel spordi võistlustel häid tulemusi saavutanud
sportlastele preemiat summas 1 265,25 eurot.
15. Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 30.06.2011 korraldus nr
192 „ Detailplaneeringu algatamine Papsaare külas Tammejõe
kinnistul“.
16. Algatati Papsaare külas Tammejõe kinnistu detailplaneering.
17. 2011. aasta Kauni Kodu konkursi võitjateks kinnitati:
taluhooned – Tiina ja Vahur Edvand, Jõõpre küla Põlde talu;
ühepereelamud – Kaiu ja Erich Kustasson, Papsaare küla
Kuldlõvi kinnistu; korterelamud – Papsaare tee 4 Papsaare küla.

18. augustil
1. Reservfondist eraldati Jõõpre Põhikooli ventilatsiooni
remondiks 400 eurot, Kambi elamu korteri remondiks 648,47
eurot ja Eesti-Läti-Soome-Hispaania projekti kuludeks 1715
eurot.
2. Muudeti vallavalitsuse 17.06.2011 korraldust nr 177
„Katastriüksusele lähiaadressi määramine“.
3. Parandati ilmne ebatäpsus vallavalitsuse 10.08.2011
korralduses nr 217 „Hajaasustuse veeprogrammi projektide
rahastamine“, kus lisa 1 punktide 6 ja 7 summad olid vahetuses.
4. Lõpetati vanuri hooldus hooldusvajaduse äralangemisega.
26. augustil
1. Kinnitati teine avaliku kirjaliku enampakkumise teade 2toaliste korterite Tulbi tn 3-4 ja Kaare tee 4-5 ning hoonestatud
kinnistu Ringi tn 8a müügi osas kuna eelmine enampakkumine
nurjus.
2. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ajavahemikul 1.11
– 30.04 loeti Liu külas Hansu kinnistu omanik.
3. Lõpetati 2 vanuri hooldus seoses hooldusvajaduse äralangemisega.
4. Augustikuu toimetulekutoetus määrati summas 8578,14 eurot.
5. Audru Keskkooli direktoriks kinnitati Peep Eenraid alates
26.08.2011.
6. Ehitusluba väljastati Põldeotsa kapptelefonijaama elektrivarustuse ehitamiseks ja Traali tee 22 asuva kuur-kasvuhoone
lammutamiseks.
7. Kirjalik nõusolek väljastati Lindi külas Vimma kinnistul
puurkaevu rajamiseks.
8. Kasutusluba väljastati Jõõpre Vanurite Kodu akende
vahetusele.
9. Anti üürile Lihula mnt 12-7 asuv 2-toaline korter.
10. Otsustati korraldada piiratud hankemenetlusega vallahange
„Audru kooli Audru alevikuga ühendav kergliiklustee projekteerimine“.
31. augustil
1. Nõustuti jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 päeva
tagant ajavahemikul 01.05-31.10 ja korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks loeti ajavahemikul 01.11-30.04
Traali tee 22 kinnistu omanik.
2. Nõustuti Anni-Kase tee kinnistule tähtajatu ja tasuta isikliku
kasutusõiguse seadmisega Elion Ettevõtted AS kasuks
elektroonilise side võrkude ehitamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks ja remondiks.
3. Sünnitoetust maksti seoses lapse üheaastaseks saamisega 3le taotlejale à 128 eurot ja seoses lapse kaheaastaseks saamisega
1-le taotlejale 64 eurot.
4. Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 02.07.2010 korraldus nr
232 „Strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
Kaera kinnistul“.
5. Otsustati jätta algatamata Audru aleviku Kaera kinnistu
strateegilise keskkonnamõju hindamine.
6. Alates 01.09.2011 kehtestati arvutikursuste läbiviimisel Audru
Keskkooli ja Jõõpre Põhikooli arvutiklassi kasutamise hinnaks
11 eurot tund ning Jõõpre Põhikooli sööklaruumi (peielaua
pidamiseks) kasutamise hinnaks 13 eurot.

Tööta noored saavad tulla tasuta õppima
palkmajaehitajaks või aednikuks
Novembrikuust saavad alustada Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti Koolituskeskuses Tihemetsas aianduse ja
palkmajaehituse kutseõpet 1629-aastased noored, kes ei tööta ja on ainult põhiharidusega
või katkestanud põhihariduse
omandamise 2010/2011 õppeaastal või varem . Eesti Töötukassas arvel olema ei pea.
Õpingud on tasuta, neid
rahastab meetme 1.3.1
„Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamise” raames
Euroopa Sotsiaalfond. Õppeja praktika ajal makstakse osalejatele stipendiumi, sõidutoetust ning tasutakse majutuskulud õpilaskodus. Õppima
asujatele laienevad ka kõik
õpilastele mõeldud soodustused. Lisaks on ette nähtud
individuaalne ja grupisisene
nõustamine praktikale suundumisel ja praktika ajal.

Õppetöö algab 8. novembril 2011 ja kestab 1 aasta.
Õppegrupid moodustatakse
aianduse eriala puhul 10 ja
palkmajaehituse puhul 12
õpilasest.
Aianduse õppekava läbides õpitakse taimede paljundamist ja pookimist, praktilisi
aiatöid, seda, kuidas kasutada
aiatöömasinaid ning kuidas
hoida korras aiatööriistu. Palkmajaehituse õppekava läbides
õpitakse, kuidas valmib palkmaja alates kujunduse paberile
panekust kuni maja valmimiseni. Sealhulgas õpitakse tundma ehitusmaterjale ja nende
kasutusalasid; seinakarkassi,
vahelagede ja põrandate ehitamist. Samuti omandatakse
teadmised palkmaja ehitusest:
kasutatavad ehituspalgid; töövahendid; erinevad palkmajade konstruktsioonid ja ehitamise tehnoloogia.

Kui oled huvitatud või tead
kedagi, kellele oleks antud
projektides osalemisest palju
kasu, siis võta minuga ühendust!
Rohkem infot:
www.hariduskeskus.ee/
projektid/noortele-töötutele.html

Kontakt: projektijuht
Maarja Lenk,
maarja.lenk@hariduskeskus.ee,
tel 449 1062; 5665 5063

Audru Vallavalitsus teatab, et algatati Audru Vallavalitsuse
14.09.2011 korraldusega nr 263 Jõõpre külas Kaaluvärava
kinnistul detailplaneering (katastriüksuse tunnus
15902:001:0219). Kinnistu asub Sauga-Jõõpre tee ja Taksauna tee ristist 500m kaugusel asuva endise Jõõpre
suurfarmi maa-alal. Detailplaneeringu eesmärk on 11231
m2 suurusel maa-alal anda ehitusõigus viljahoidlale.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda
Audru valla veebilehel www.audru.ee, küsimusi ja
ettepanekuid on võimalus esitada info@audru.ee.
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Peep ja sõnad

Audru Keskkooli direktor Peep Eenraid
Foto Peep Tarre
Eesti haridussüsteem on taas
reformide tuultes. Audru kooli
jaoks ei piirdu uutmine pelgalt
uute seaduste ja õppekavaga.
Seda täiendavad ka kooli reorganiseerimine ning uue direktori tööleasumine. Tänaseks
vestluskaaslaseks ongi Audru
kooli vastne koolijuht härra
Peep Eenraid. Intervjuu on
üles ehitatud inspireerituna
Eno Raua legendaarsest lasteraamatust „Peep ja sõnad“, kus

peategelane kirjaniku sõnul
„sai juba paljudest asjadest
õigesti aru“.
Härra Eenraid, kust tuli
mõte, et JALAD SELGA ja
Audrusse?
See otsus küpses pikkamisi
koos minu kui õpetaja ja õppealajuhataja küpsemisega. Ning
kui avaldati kuulutus Audrusse
koolijuhi leidmiseks, siis tundsin, et olen selleks ametiks valmis ise ning ka mul endal on

koolile midagi pakkuda.
Kas uuenduste teel on
haridusjuhtidel natuke
JÄNES PÕUES ka?
Uued olukorrad võivad
ikka veidi hirmutavad tunduda, aga kõige targem on jänes
põuest välja lasta ning lähtuda
põhimõttest, et julge hundi
rind on rasvane.
Kas olete kõikide uuendustega hariduselus päri, või
tundub teile, et mõne asjaga
võib tulevikus VESI AHJUS
ka olla?
Olen seda meelt, et kui me
ei hakka väärtustama õpetaja
ja kooli rolli ühiskonnas, siis
võib vesi ahjus olla küll, sest
nagu ütleb vanasõna – mida
õpid noorest peast, seisab eluaeg sul peas – on ju lihtsam
maast madalast kasvatada
peadtõstva kodanikuühiskonna jaoks väärilisi liikmeid, kui
hakata neid tulevikus „ümber
kasvatama“. Ja olgem au-sad,
maast madalast ongi meie
tuleviku täiskasvanud seotud
oma õpetajate, lasteaedade ja
koolidega.

POLITSEIINFO
Mis tekitab hariduspõllul
tunde KIRSS TORDIL?
Minu kui õpetaja ja koolijuhi jaoks tekitavad selle tunde
elus hakkamasaavad inimesed,
kes pärast kooli lõppu ellu
suunduvad. Tähtsad ei ole ainult head tulemused, parimad
õpilased, vaid just see, et kõik
saaksid endaga elus hakkama,
leiaksid oma koha elus, sõltumata oma tulevasest elukutsest. Vahel on parimast õpilasest olulisem isegi kehvemate
õppetulemustega õpilane, kes
on suudetud viia õpetamise ja
kasvatamisega selleni, et ta
lõpetab kooli rahuldavalt ja
leiab enda jaoks sobiva väljundi.
Kuidas toimida, kui õpilased rikuvad korda? Kas
TRIIBULISTEST PÜKSTEST oleks ka abi?
Triibulised püksid ei ole
enam moes…

Haridusjuhi mõtteid
vahendas
Sirje Suurevälja

Spordisuvi 2011
Sügisese tuulevihina ja lehtede
langemise aegu on meeldiv
meenutada Audru valla võistlejate sportlikku suve.
Pärnumaa valdade suvemängud toimusid 18-19.06
Paikusel. Võistlustules oli 14
Pärnumaa valda: 5 väiksemat
valda, Pärnu linn ja 8 suuremat
valda. Suuremate valdade auhinnalised kohad jagunesid:
I koht Audru 333,6 punkti
II koht Halinga 331,6 p
III koht Sauga 322 p
Audru valla võistkonna
võidu sepistamise nimel võistles kokku 67 võistlejat 13 erineval alal, millest kõigist oli
kohustus osa võtta, et püsida
konkurentsis.
I koht Kergejõustik, I koht
Meeste võrkpall, I koht Noorte
jalgpall, II koht Jooksukross,
II koht Orienteerumine, II
koht Jahilaskmine, II koht
Naiste võrkpall, III koht
Disc-golf, V koht Perevõistlus,
VI koht Köievedu, VII koht
Rulluisutamine, VII koht
Juhtkonna võistlus, VIII koht
Petank.
Kergejõustiku alade
medalikohad: Marie-Mädli
Kivimäe 800 m I koht 2,38,4;
1500 m I koht 5,29,1; Lisette
Liivrand ketas I koht 36,15;
kuul I koht 13,90; Koidu
Killing oda II koht 33,69;
Signe Kobolt kuul III koht
9,78; ketas II koht 35,74;
Liilia Junson 400 m II koht
1.10; Ille Liivrand kuul I koht
13,13; ketas I koht 31,45;
Riina Tschaikovski oda II
koht 25,63, ketas II koht
30,28; Otto-Georg Kirsi
kaugus II koht 6,18; oda I koht
46,77; kuul II.koht 12,01,
Kaur Kalamets kõrgushüpe I
koht 1,55; Eerik Kaljaspolik
100 m II koht 11,3; Kaijo
Killing oda I koht 52,89;
Sander Rits kuul II koht

12,41; oda III koht 50,62;
ketas I koht 38,98; Mario
Mustassaar 3000 m II koht
9,27,6; Tauri Hunt 3000 m III
koht 9,32,9; Taavi Engman
400 m III koht 56,3; Rauno
Väiko kõrgushüpe III koht
1,80, kaugus II koht 6,18.
Väike –Rootsi teatejooks
II koht-Katri Sutt, MarieMädli Kivimäe, Liilia Junson, Koidu Killing.
Esimest korda oli kavas
rulluisutamine.Tänu meie
tublidele võistlejatele, kelleks
olid Eva Lepik, Allar Lepik,
Katri Sutt ja Ando Tamm. Ja
stardis ja finisis võistlejaid
toetavale Jaan Mooritsale!
Võistluste protokollid
Pärnumaa
Spordiliidu
koduleheküljel www.psl.ee
Rannamängud 16-17.
juuli Jõulumäel
Rannaäärsete valdade
mängud, kus osalesid Häädemeeste, korraldaja Tahkuranna, Audru, Tõstamaa, Varbla
ja Kihnu.
I koht Tahkuranna 89
punkti, II koht Audru 85 p, III
koht Tõstamaa 80 p.
I koht Võrkpall Reeli
Rehe, Dorit Heinastu, Ago
Eensalu, Mikkus Veltson,
Ardo Lünekund, Kristo
Looring. I koht Pendelteatejooks Signe Kobolt, Liisbet
Puust,Kristi Jürgenstein,
Marie-Mädli Kivimäe, Gelly
Lainet,Otto-Georg Kirsi,
Rauno Väiko, Andres Ervin,
Taavi Engman, Üllar Pärnat. I koht Kergejõustik
Marie-Mädli Kivimäe, Kristi Jürgenstein, Signe Kobolt,
Liisbet Puust, Õie Killing,
Üllar Pärnat, Laurits Puust,
Andres Ervin, Raul Kond,
Sander Rits, Kaijo Killing,
Otto-Georg Kirsi, Indrek
Jürgenstein.II koht Juhtkonna
võistlus Sirje Suurevälja,

Signe Kobolt, Laurits Puust.
III koht Parvetamine Liisbet
Puust, Taavi Engman. III
koht Jõumehe võistlus MarieMädli Kivimäe, Ardo Lünekund. IV koht Disc-golf,
Jõulumäe patenq, taidlus. VI
koht Perevõistlus.
Eestimaa mängud Rakveres 8-10. juuli. Osalesime
ka suurtel mängudel Rakveres, kus võistlejaid loeti kokku
tuhandetega. Suurte valdade
grupis võistles 49 valda üle
Eesti ja Audrule sealt tubli 7.
koht. Aladest võtsime osa kohustuslikust kergejõustikust ja
lisaks veel meeste võrkpall,
naiste võrkpall, orienteerumine ja jalgrattakross, kahjuks
ei saanud toetada jahilaskjad,
kellel olid samal ajal tähtsamad võistlused. Aladelt saadud kohad: naiste võrkpall
4. koht, meeste võrkpall 9.
koht, orienteerumine 7. koht,
jalgrattakross 16. koht, kergejõustik 7. koht.
Kõige rõõmustavam oli
kergejõustiku staadionilt
meeste 4*100 teatejooksu 6.
koht vabariigis: Otto-Georg

Kirsi, Villi Kirss, Rauno
Väiko ja Jarmo Harjaks.
NV-I oda I koht Jana Junson
38,82; NV-II ketas III koht
Riina Tschaikovski 2 9 , 9 7 T
1500 m II koht • MarieMädli Kivimäe 5,26,35M
ketas 5. koht Raul Kond
44,93, MV-II oda 5. koht
Valdi Killing 35,39 P kaugus
5. koht Otto-Georg Kirsi
6,31 NV-II oda 6. koht Riina
Tschaikovski 25,13 N ketas
6. koht Signe Kobolt 36,68
NV-I 100 m 6. koht Liilia
Junson 14,74 T 800 M
7. koht Marie-Mädli Kivimäe 2.36,6.
Maakondade arvestuses
Pärnu maakonnale sangpommi
kahevõistluses I. koha toonud
võistkonna ridades olid ka
Audru sangpommitõstjad-Ado
Mets, Mihkel Poom, Kaur
Kalamets, Koidu Killing ja
Valdi Killing.
Au ja kiitus kõigile võistlejatele põnevate spordielamuste eest!

Õie Killing

-10%*

Läh im Pu u m arket i kaup lu s
Pärn u s, Lin a 24
E – R 8 – 18, L 9 – 15
Telef o n 444 8080
*Soodustus kehtib reklaami ettenäitamisel jaehinnast ning ei laiene
allahinnatud toodetele. Kampaania kehtib kuni 31.10.2011

Seenele-marjule mine ettevalmistatult!
Pea igal aastal tuletab politsei meelde, mida teha metsa
minnes ja kuidas käituda, kui olete metsa eksinud. Meie
ühiseks eesmärgiks on, et inimesed, kes soovivad nautida
rõõmu metsas käimisest ja metsaandidest, teeksid seda
iseenda jaoks turvaliselt.
Metsa minnes arvestage ilmastikutingimustega: võtke
metsaminek ette päikesepaistelise ilmaga, et paremini
orienteeruda. Soovitav on metsa minna ennelõunal, et
metsaskäik jääks valgele ajale.
Tutvuge piirkonnaga, kuhu lähete. Võimalusel kasutage
tänapäevaseid mobiiltelefonidesse allalaetavaid GPS-i
võimalusi. Ärge minge metsa üksinda, vaid kaaslastega.
Metsas olge üksteisest nägemis- või kuuldekaugusel.
Kindlasti peaks oma sihtpunktist ja ligikaudsest tagasijõudmise ajast teavitama koduseid. Riietuge erksavärviliselt
ja ilmastikukindlalt. Tumedate rõivaste peal kandke neoonveste, mida on võimalik soetada paljudest kauplustest. Nii
olete üksteisele ja vajadusel otsijatelegi nähtavad.
Soovitav on metsa kaasa võtta vile, millega saab endast märku
anda, sest see kostab inimhäälest kaugemale. Pimedamaks
ajaks võiks kaasas olla taskulamp. Samuti tuletegemisvahendid, et vajadusel kas enda soojendamiseks või märguandmiseks lõket teha, kuid siin tuleb arvestada tuleohutusnõuetega.
Enne metsaminekut kontrollige, kas teie mobiiltelefoni aku
on laetud, või võtke kaasa laetud varuaku. Pange taskusse
energiat andvaid suupisteid ja võtke ühes midagi janu
kustutamiseks. Ärge unustage oma igapäevaseid tarvitatavaid
ravimeid – ärge tehke seda viga, et unustate või ei võta neid
teadlikult kaasa.
Metsas peatuge aeg-ajalt ja tutvuge ümbrusega. Jätke meelde
olulised märgid, nagu kuivanud puu, lagunenud maja,
sipelgapesa. Selge ilmaga on suur abimees päike, mille järgi
on võimalik oma liikumissuunda kontrollida. Kuid kindlasti
peab arvestama, et metsast väljatuleku ajaks on päikese
asukoht muutunud. Kindlam on metsas panna paika mingi
orientiir, mille järgi liikuda, olgu see mõni tee, raielank,
kiviaed või kraav. Tähtis on, et suudaksite metsast väljuda.
Eksinud inimene peaks eelkõige säilitama rahu. Kuulake
ümbruskonna hääli: koduloomi, sõidukeid. Sellised hääled
annavad märku, et läheduses on inimesi, kes õiget suunda
kätte juhatada aitavad.
Kui õiget suunda ei leia, helistage numbril 110 või 112 ja
kuulake edasisi nõuandeid. Elektroonilise side seadus annab
võimaluse positsioneerida hättasattunud isiku asukohta, kui
too võtab ühendust hädaabinumbritel.
Positsioneerimine annab politseile võimaluse otsinguteks
kasutatavaid ressursse kokku hoida ja inimesele õige suuna
kätte juhatada. Oma metsaeksimisest on oluline teavitada
kiiresti, et otsingutesse saaks kaasata eri masinaid ja
meeskondi. Hea, kui teid on võimalik abistada valgel ajal,
kui otsimine on lihtsustatud.
Kui eksinu kuuleb politseiauto sireeni või näeb pimedal ajal
valgusallikat, on soovitav selles suunas liikuda. Kindlasti
jõuate teele või metsasihile, kust lõpuks abi saate.
Tee või metsasihi leidmisel liikuge sellel edasi, selle asemel
et minna tagasi või üle tee metsa. Paljud eksinud ei kulge
metsasihte pidi, vaid hakkavad otsima otseteed sihtmärgini,
minnes selleks metsa tagasi ja jätkates ekslemist.
Kui kuulete ahelikus inimeste hääli, tehke ennast nähtavaks
ja kuuldavaks. Selleks annavadki hea võimaluse neoonvest
ja vile, pimedal ajal taskulamp.
Otsinguteks kasutatakse spetsiaalseid otsingukoeri, kes
annavad inimese leidmisest teada haukudes. Koertega
kohtudes tuleb jääda rahulikuks, mitte neid endast eemale
peletada. Helikopteriga otsingu korral üritage leida lagedam
koht ja tehke ennast või oma asukoht võimalikult nähtavaks.
Muutke oma metsaskäik targaks, ohutuks ja meeldivaks.
Ingrid Meltsas
noorsoopolitseinik, Pärnu politseijaoskond

Politsei palub abi esemete tuvastamisel.
Kodanikud, kellel on ära kadunud mootorrattad: vanem
mudel JAWA või IZ; või nende varuosad ning
muruniiduk PARTNER 3550 SKBIO (algne värvus kollane,
hetkel üle värvitud siniseks) Niiduki mootor 35 Classik,
mudel 9D902, tüüp 2006B1, kood 02012951, saate infot
Pärna allee 7 Audru vald Pärnumaa, telefon 612 3510,
612 3511.
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Õnnitleme
vastsündinuid!
Roberto Tõnisson
Marcus Kolga
Sandra ja
Annika Männiksaar
Karl Artur Iljin
Jane-Ly Närripä
Aron Tõnisson

AUDRU KULTUURIKESKUSE RINGID SÜGIS 2011

Esmaspäev
Kell 17.00 Naisrühm Audru Naised, Helgi Roots
Kell 17.00 Laste käsitööring (alates 10. eluaastast)
Marju Toova
Kell 18.00 Laste liikumisrühm (alates 5. eluaastast)
Alge Kiiup
Kell 18.00 Laste jõutrenn (alates 7. eluaastast)
Toimub Audru Keskkoolis, Valdi Killing Info tel. 5650 7474
Kell 19.00 Bodytreening (Käed Kõht Tuhar) Alge Kiiup

Teisipäev
Kell 11.00 Eakate line – tants Elma Killing
Kell 13.30 Naisrühm Hoiuspuu Memmed, Evi Vaher
Kell 15.30 Naisrühm Meie Valla Eided
Toimub Audru Keskkoolis http://www.hot.ee/helladvelled/
Anu Tamm
Kell 17.15 Line – tants, Aili Rehe
Kell 18.15 Tervisevõimlemine, Kaire Nõmm
Kell 19.00 Segarühm Audru Paariti, Helgi Roots

Neljapäev
Kell 10.00 Beebiring, Krista Kingo
Kell 16.00 Matkaring ( alates 10. eluaastast)
Rainer Ristimets
Kell 18.30 Naisrühm Hoiuspuu, Anu Kurm
Kell 19.00 Rasvapõletus – aeroobika ja ZUMBA
Kati Põldots
Kell 20.15 Segarahvatantsurühm, Kati Põldots

Reede
Kell 18.00 Laste jõutrenn (alates 7. eluaastast)
Toimub Audru Keskkoolis, Valdi Killing, Info tel. 5650 7474
Pühapäev
Kell 18.00
Audru Valla Segakoor
Toimub Audru Keskkoolis
http://audrusegakoor.edicypages.com
Annely Kuningas, Tiia Tamm
Audru Kutuurikeskuse uued ringid sügisel
BEEBIRING
See on ring, kus lauldakse ja tantsitakse koos pisilastega.
Oodatud on vanemad koos kuni 1-aastaste beebidega
Esimene kohtumine 6. oktoobr kell 10.00
KÄSITÖÖRING LASTELE
See on ring, kus juhendaja käe all saab leida uusi tehnikaid
tikkimises ja heegeldamises.
Oodatud tüdrukud alates 10-eluaastast
Esimene kohtumine 3. oktoobril kell 17.00
Lisainfo tel. 590 64541,
audrukultuurikeskus@gmail.com
JÕÕPRE RAHVAMAJA RINGID SÜGIS 2011

Esmaspäev
Kell 19.00 Segarahvatantsurühm JÕÕPRE VALLATUD
http://www.vallatud.planet.ee/
Anu Kurm
Kell 13.45 Tervisevõimlemine eakatele, Anneli Suits

Teisipäev
Kell 15.30 Estraadi- ja näitemänguring,
Anneli Suits
Kell 17.00 Rahvatantsurühm JÕÕPRE VANAEMAD,
Anu Kurm
Kell 18.00 Lauluansambel JÕÕPRE MEMMED, Signe Pae

Kolmapäev

TEATED*TEATED

15. oktoobril
kell 21

Lastevanemate üldkoosolek Audru Keskkoolis
11. oktoober kell 18 kooli aulas.
Järgnevad koosolekud klassides.

Audru
Kultuurikeskuses

SPORDIPÜHAPÄEV VALGERANNAS

DISCO NIGHT
Parimaid hitte läbi aegade mängib
DJ Elmu Sadulsepp
Pilet 3•
Eelmüügist 2• ( piletid saadaval Audru Vallavalitsuses)

EAKATE INIMESTE PÄEV
Audru Kultuurikeskuses
30. septembril kell 13
Kavas: Audru Keskkooli õpilaste kontsert,
Kuulame Audru muuseumi varahoidja Helgi Rootsi
vestlust Audru valla ajaloolistest hoonetest ja paikadest,
Pärnumaa Tarbijaühingu juht Varje Ojamets räägib
toimetulekust ja tarbimisest.
Tee ja suupisted.
Jõõpre Rahvamajas
29. septembril kell 15
Esinevad Jõõpre kooli lauljad ja näitlejad.
Jõõpre kapell. Kohvilaud

5. oktoobril kell 19
Audru
Kultuurikeskuses

*Metsajooks 1 km ja 3 km
*Jalrattakross /vastavalt vanusele erinevad distantsid/
*Kepikõnd rannas
*Lõke
*Auhinnad
Tulge ja veedame koos meeldiva sportliku pühapäeva!
Info 56212600 Õie Killing
Ilutuba otsib oma sõbralikku kollektiivi lisaks ühte
juuksurit. Info telefonil 5251839.
OSTAME!
Ostame kokku kõikvõimalikke plastjäätmeid (kiled, kastid
jne). Suuremate koguste puhul tuleme ise järele.
Tel. 5918 4949 vetsek@hot.ee
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium tähistab kooli
90. sünnipäeva SALONGIÕHTUGA
07. oktoobril 2011 kell 19
konverentsikeskuse Strand Jurmala saalis.
Oodatud on kõik kooli õpilased, vilistlased, endised ja
praegused õpetajad.
Osavõtumaks vilistlastele 10 •, tasuda 30. septembriks 2011
Maaja Vunderi arvelduskontole 10902016868007.
Registreerumisel kohapeal osavõtumaks 15 •.
Makse selgitusse kirjutada: ees- ja perenimi ning lõpetamise
aasta.
Täpsem info telefonil 666 1948 või
noorsootoo@ptg.parnu.ee või www.ptg.parnu.ee

KÕHUTANTS

Oodatud kõik huvilised – vanus, treenitus
ega kehakaal ei oma mingit tähtsust. Tule ja kutsu sõber kaasa,
koos on lõbusam! Esimene proovitund tasuta!
Info: 512 1952 Heivi

Jõõpre
Rahvamajas
22. oktoobril
kell 21

SÜGISPIDU
Oktoobrist alustab Audru Kultuurikeskuses uus noorte
segarahvatantsurühm. Kellel tahtmist ja soovi tantsida on
oodatud. Proovid neljapäeviti kell 20.15-21.45.
Soovijatel palun teatada aadressil
audrukultuurikeskus@gmail.com või telefonil 59064541.
Esimene koosviibimine toimub 29.september kell 20 Audru
Kultuurikeskuses. Kaasa hea tuju ja avatantsu jalanõud.

Muusikat igale eale pakub LY KÄTTMANN
Pääse eelmüügist 2.00, peoõhtul 2.50
Küsi infot 4465542, või 55502150

Audru Valla Segakoor ootab oma ridadesse uusi lauljaid.
Kohtume 02. oktoobril kell 17.30 Audru Keskkoolis.
Dirigendid Annely Kuningas ja Tiia Tamm. Info 5373 9488.

ILUTUBA
Pärna Allee 2 - 15 Audru
(endine kõrtsimaja)
Oleme avatud
E - R 10 - 19
L 10 - 16
Info ja bron. tel. 53769087
Pakume massaazhi-, kosmeetiku-, maniküüri-,
pediküüri - ja juuksuriteenuseid.
Meilt on võimalik soetada kinkekaarte
ja juuksehooldusvahendeid.

Täname Ain Kurmi ja
Raimond Kanarbikku,
kes oma vabast ajast tegid ära
Eesti Energia tegemata töö.

Kell 19.00 Aeroobika naistele, Triin Tõnts
Võimalus mängida lauatennist rahvamaja ja raamtukogu
lahtioleku aegadel. Info tel 446 5542, 5550 2150

Pühapäeval 2. oktoobril kell 12.00
Kogunemine 11.50 vallamaja parklas või 12.00 Valgerannas

Audru aleviku
Kuuse tänava elanikud

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

