
Nr 7  (7 ) AUDRU VALLA  LEHT okToobER 2012

Väikeste vallakodanike 
vastuvõtt

Laupäeval, 13. oktoobril 
toimus vallamaja saalis 
väikeste vallakodanike ja 
nende vanemate pidulik 
vastuvõtt. Pidupäevalisi 
tervitasid vallavolikogu 
esimees Jaanus Põldmaa, 
Audru Lasteaia õpetaja Evi 
Vaher ja vallavalitsuse hu
manitaarnõunik Peep Tar
re. 

Vastuvõtule oli kutsu
tud Ivo ja Kerli Lebin poeg 
Sedric̀ uga, Kevin ja Natal
ia Karpin poeg Kristjan 
Chad`iga, Heigo ja Merle 
Vaher poeg Hendrik`uga, 
Jorma Arukase ja Heleri 
Piirak poeg Robiǹ iga, Too
mas ja Haidi Väljas tütar 
Maureen´iga, Ott Sutt ja 
Teili Tosin poeg Jakob´iga, 
Keivo Raku ja Marika Leu
ke poeg Rene ǵa, Kermo 
Pelisaar ja Ele Pärnpuu 
poeg Roko Johan´iga, Alar 
Pugri ja Hälis Vaikla tütar 

Birgit´iga, Guido ja Evelyn 
Gustasson tütar Greete ǵa, 
Ermo Goldberg ja Taisi 
Kurg tütar Nelely ǵa, Argo 
Erikson ja Kudrun Kutsar 
tütar Janely ǵa, Jan Tees
sar ja Merle Murašin tü
tar MiaLorena ǵa, Raigo 
Tali ja Erika Selter poeg 
Roland´iga, Toomas ja Sylle 
Tikk poeg Tristan Theo ǵa, 
Kristjan Prii ja Triin Inger
maa poeg Kaarel´iga ning 
Jüri ja Ksenia Visnapuu 
poeg Roman´iga. 

Laulude ja luuletustega 
esinesid Audru lasteaia mu
dilased õpetaja Evi Vaheri 
juhendamisel.

Valla vapimärgiga hõ
belusika, lillekimbu, õnnit
luskaardi ja ümbriku 128 
euroga andsid lastevanema
tele üle Jaanus Põldmaa ja 
vallasekretär Aino Aitaja. 
(KH)

Kermo Pelisaar ja Ele koos laste Roko Johan (ema 
süles), Robini ja Mattiasega vastuvõtul

Tulekul on Pärnu maakonna 
XV kuldpulmapaaride  

austamispäev
Pärnu Maavalitsuse saalis 
toimub 5. detsembril 2012 
algusega kell 14.00 Pärnu 
maakonna XV kuldpulma
paaride austamispäev. Oo
datud on kõik abielupaarid, 
kel sel aastal täitunud või 
täitumas 50 kooseluaastat. 
Samuti on oodatud kõik 
briljantpulmapaarid (60 

kooseluaastat).
Austamispäeval osale

vatel juubelipaaridel palu
me endast teada anda 22. 
oktoobriks telefonidel 447 
9724 või 447 9760. Kohale 
tulles saab kirja panna aad
ressil Akadeemia 2, II kor
rus, kabinet 209. (KH)

Ettevõtlusnädal tõi Audru valda  
Pärnu maakonna ettevõtluse peaauhinna

Viisteist aastat on Pärnu
maa Ettevõtlus ja Arendus
keskus koostöös Pärnumaa 
Omavalitsuste Liiduga ok
toobrikuu esimesel näda
lal korraldanud maakonnas 
ettevõtlusnädalaid, mille 
lõppakordina tunnustatakse 
Pärnumaa parimaid ettevõt
jaid.

Maakonna ettevõtlu
se peaauhinna Pärnumaa 
Karu pälvis juba teist aastat 
Audru valla ettevõte AQ La-
sertool. Rootsi kontsernile 
Aros Quality ehk AQ kuuluv 
Lasertool koolitab ise koha
peal tööjõudu ning haakub 
ka Pärnumaa Kutseharidus
keskusega. Esimene Pärnu

maa Karu on ettevõttes 2009. 
aastast, samuti on neid tun
nustatud tõusva tähe tiitliga. 
Firma peamised tegevusalad 
on lehtmetalli töötlemine, 
manuaal ja robotkeevitus 
jms. Ettevõttes on 170 tööta
jat. Toodangust eksporditi 
2011. a. II poolaastalja 2012. 
a. I poolaastal 98%.

Audru valla aasta ette-
võte 2012 Valmos OÜ on 
moodne spoonitehas

Audru valla parima et-
tevõtte tiitli sai Valmos OÜ. 
Ettevõte on valminud 2004. 
aastal ning kuulub maailma 
kasespoonitootjate esikolmi
kusse. Eesti kapitalil põhi

nev Audru valla suurim töö
andja annab hetkel tööd 240 
töötajale ning seoses tootmi
se laiendamisega võetakse 
peagi juurde 20–30 inimest. 
Suurem osa töötajatest on 
Audru valla elanikud. Spoo
nitsehhi juurdeehitus sai äsja 
katuse alla, peagi alustatakse 
seal eri paksusega kasespoo
ni ehk formaat ja vineeri
spooni tootmiseks vajalike 
seadmete paigaldamist.

Valmose müügist moo
dustab eksport ca 97%, mil
lest enamik läheb Kesk ja 
IdaEuroopasse. Valmose te
hases on tootmispinda 9000 
m². Valmos on intensiivne 
laieneja – sel aastal valmib 

betoonist palgikeeduvann, 
mille sarnast Valmosel va
rem polnud ning samuti 
lisanduvad uued seadmed 
juurdeehitusse. Tänavu pai
gutatakse Valmose uuendus
tesse 1,22 miljonit eurot. Sel 
aastal jääb ettevõtte käive 12 
miljoni euro ligi. Kuid 2013. 
aastal kavandatakse käibe 
kasvu 14,7 miljoni euroni.

Kohalikule omavalitsuse
le on Valmos olnud aktiivne 
ja kohalikust elust huvitatud 
partner, kes jõudumööda 
toetanud vallapäevade kor
raldamist, emadepäevi ning 
ka lasteloominguraamatu 
väljaandmist. (KH)

5. oktoobril tähistati üle Eesti 
õpetajate päeva. Audru valla 
koolide õpetajad kogunesid 
sel aastal vastrenoveeritud 
Audru Lasteaia Männituka 
majja, et tähistada väärikalt 
õpetajatepäeva. Kolleegi
dele esinesid meeleolukate 
lauludega Männituka maja 
personal ning Sajajalgsete 
rühma kooliminejad. Tänu
sõnad meeldiva õppeaasta 
eest ütlesid vallavanem Siim 
Suursild ja volikogu esimees 
Jaanus Põldmaa. Kätte anti 
ka Aasta Õpetaja  tiitlid Evi 
Vaherile Audru Lasteaiast 
ning Ene Sädele Lindi Laste
aedAlgkoolist. (KH)

Õpetajate päev Audrus

Audru Sildade jooksule antakse start Vallamaja eest
Juba kolmandat aastat kor
raldab Audru valla spor
diprojektide juht Õie Killing 
Audru Sildade jooksu. Aas
tal 2010 restaureeriti Audru 
sild, mis on üks Eesti va
nimaid raudbetoonsildasid 
ning samal aastal tähistas 
sild ka oma 100 sünnipäeva. 
Selle päeva tähtsust silmas 
pidades pakkus muuseumi 
juhataja Helgi Roots väl
ja idee korraldada sportlik 

üritus nii Audru sildade kui 
aktiivsete jooksjate  auks. 
Esimesed kaks aastat oli dis
tantsi pikkuseks 3 km. Esi
mese jooksu võitja au said 
endale meestest Tauri Hunt 
ja naistest MariewMädli 
Kivimäe. Eelmisel aastal oli 
seltskond suurem ja konku
rents tihedam. Esimese koha 
pälvis meestest Jakop Tark
pea, naistest neidude vanu
segrupi võitja MarieMädli 

Kivimäe. Rajal olid ka ke
pikõndijad ja lapsed. 500 m 
pikkust lastejooksu läbisid 
45 kuni kümneaastast põnni.

Sel aastal  on juba kaks 
erineva pikkusega põhidis
tantsi. Juba tuttava rajaga 3 
km ja pikema distantsi har
rastajatele 9 km hargnemi
sega Käreda teelt Elu teele 
ja sealt üle Kirbu jõe silla 
Valgeranna suunas. Jook
su lõpetab vallamaja juures 

olev finišijoon. Ka sel aastal 
on kavas ikka ka lastejooks 
ja energiakõnd. Lastejooks 
ja energiakõnd on tasuta, 
jooksjate osalustasu on 3 eu
rot. Loosirattas on Audru et
tevõtjate ja asutuste sponso
rauhinnad kuid korraldajad 
ootavad annetada soovijatelt 
auhindu lisaks. Korralda
jad ootavad kõiki osalema 
Audru sildade jooksule 4.no
vembril kell 12.00. (KH)
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Vallavalitsuse istungitel

VALLAVANEMA VEERG
Veelkord katmata kaevudest!

Viimastel aastatel on Eestis sagenenud katmata kaevudega 
seotud traagilised õnnetused. Tehnilise Järelevalve Ameti 
andmeil toimus eelmisel aastal 10 õnnetust, kus inimene 
kukkus tehnovõrgu või –rajatise katmata kaevu, neist 6 
juhtumi puhul õnnetusse sattunu kahjuks hukkus. Tehno
võrkude kaevusid, samuti vanu veevõtukaevusid ja muid 
sarnaseid rajatisi on üle Eesti väga palju ning olukorra teeb 
keeruliseks see, et puudub reaalne ülevaade selliste raja
tiste asukohtadest ja seisukorrast. Miks on need kaevud 
katmata? Põhjuseks võib olla teadmatus omaniku kohus
tustest, hoolimatus või see, et ei oldagi teadlikud kinnistul 
asuvatest kaevudest või muudest potentsiaalselt ohtlikest 
rajatistest.

Kahjuks on ka Audru valla territooriumil palju omanike 
poolt mahajäetud põllumajandusobjekte, mille territooriu
mil varitsevad sinna sattunud inimesi või ka loomi katmata 
drenaaži-, soojatrasside- või kanalisatsioonikaevud. Üldju
hul asuvad sellised ohtutekitavad kaevud eraomanike maa
del, kus maaomanikud ei ole pööranud piisavalt tähelepanu  
nende sulgemisele või oma territooriumi piiretega piirami
sele. Kinnistutel asuvate tehnovõrkude kaevude, veevõtu
kaevude ja ka kõikvõimalike maaaluste keldrite, mahutite 
jne ohutuse eest vastutab alati omanik, kes peab tagama, et 
kinnistul asuvad kaevud ja muud õõnsused oleksid kind
lalt suletud. Kinnistu omanik peab teadma, millised raja
tised tema kinnistul asuvad ja pidevalt jälgima, millises 
seisukorras need on. Juhul, kui omanik avastab kinnistul 
ohtliku kaevu või muu sellise rajatise, peab ta tingimata 
ohtlikuna tunduva ala märgistama või piirama sellele juur
depääsu kuni ohu kõrvaldamiseni.

Ohtlike kaevude jms rajatiste tuvastamisele ja ohu kõr
valdamisele saab kaasa aidata meist igaüks. Kui vallatee
del või looduses ringi käies avastatakse katmata kaev või 
muu ohutunnusega rajatis, tuleks sellest kindlasti teatada 
vallamajja telefonil 4472784. Saabuv pime aeg muudab 
katmata kaevud või ka teised ohtlikud rajatised halvasti
nähtavaks ja seeläbi veelgi  ohtlikumaks juhuslikult ohu
alale sattunud uitajatele. Seetõttu on vallavalitsusel palve 
ka maaomanikele, et kaetaks või märgistataks võimalikult 
kiiresti oma territooriumil olevad ohtlikud kaevud ning 
vallakodanikele üleskutse märgata ohtu ning sellest teata
da. Muudame koos sügise turvalisemaks! 

Siim Suursild
Vallavanem

Vallavolikogu istungil
11. oktoobril 

Volikogu istungilt puu
dusid volikogu liikmed Jüri 
Vlassov ja Raul Arnemann.

1. Kinnitati Audru valla 
arengukava aastateks 2012
2025 muutmine.

2. Kinnitati Audru valla 
eelarvestrateegia aastateks 
20122016.

3. Vallavalitsusele anti luba 

korraldada avatud hankeme
netlusega riigihange elektri
energia ostmiseks 2013. aas
taks.

4. Muudeti vallavoliko
gu 02.06.2011 otsuse nr 37 
„Nõusoleku andmine hoones
tusõiguse hüpoteegiga koor
mamiseks“ punkti 2.

5. Otsustati taotleda val
la munitsipaalomandisse 

Lemmetsa külas asuv Sanga 
pumpla maaüksus.

6. Otsustati kanda koha
likku teeregistrisse Lemmet
sa küla VeikkoTooma tee ja 
Papsaare külas asuvad Mere
metsa tee, Meremetsa põik, 
Lõvisaba tee ja Lõvi tee. 

7. MTÜ Lindi Külaseltsile 
ja MTÜ Jõõpre Külaseltsile 
anti volitus avalike kultuuri

ürituste korraldamiseks.
8. Otsustati lõpetada Jõõp

re Rahvamaja tegevus alates 
15.10.2012.

9. Võeti vastu mää
rus „Audru Vallavolikogu 
13.10.2011 määruse nr 25 „Ot
sustusõiguse delegeerimine“ 
kehtetuks tunnistamine ja ot
sustusõiguse delegeerimine.“

06. septembril
1. Reservfondist eraldati 

vallavalitsusele 4 000 eurot 
infotehnoloogia ja 1 000 eurot 
inventari kuludeks.

2. 2012/2013 õppeaastal I 
klassi õppima asunud 21 lapse 
vanemale maksti sotsiaaltoe
tust à 64 eurot. 

3. Seoses lapse osalemise
ga rahvusvahelistel võistlustel 
Austrias maksti sotsiaaltoe
tust 64 eurot.

4. Otsustati teha voliko
gule ettepanek, et määruse 
eelnõu „Audru Vallavolikogu 
13.10.2011 määruse nr 25 „Ot
sustusõiguse delegeerimine“ 
kehtetuks tunnistamine“  suu
natakse järgmisele volikogu 
istungile, kuna puudub jurii
diline hinnang.

07. septembril
1. Väljastati ehitusluba 

Lindi külas asuva TiidoTiiu 
kinnistul asuva aitkuuri üm
berehitamiseks käsitööaidaks.

2. Anti nõusolek alaealise 
vara kasutamiseks.

3. Anti kasutusluba Audru 
alevikus Nooruse tee 2 asuva 
lastepäevakodu rekonstruee
rimisele.

4. Otsustati algatada ava
tud pakkumusmenetlusega 
riigihange „Audru valla asu
tuste katlamajadele eriotstar
belise diislikütuse tarnimine“.

5. Kinnitati Audru Spor
dihoone uued lahtiolekuajad: 
ER 15.0021.30, L 12.00
21.30, Psuletud ja sauna lahti
olekuajad: ER 18.0021.00, L 
14.0020.00, Psuletud. 

13. septembril
1. Tunnistati kehtetuks 

vallavalitsuse 09.04.2007 
korralduse nr 137 „Ehitusloa 
andmine“ p 1, millega väljas
tati ehitusluba Papsaare külas 
Salme kinnistul kaubandus
keskuse ehitamiseks. 

2. Väljastati kasutusluba 
Pärna allee 3 elamu fassaadi
de rekonstrueerimisele, Liiva 
külas komplektalajaamade ja 
maakaabelliinide ehitamisele 
ja Aruvälja LasteaedAlgkooli 
rekonstrueerimisele.

3. Anti kirjalik nõusolek 
Kabriste külas Põllu kinnistul 

kuuri püstitamiseks.
4. Kinnitati projekteeri

mise lähtetingimused: Siimu 
Suurtalu kinnistu tootmishoo
ne koos laoga ehitamiseks, 
PärnuLihula tee ja Valgeran
na tee tänavavalgustuse ehi
tamiseks ja Tõstamaa mnt 8 
kasvuhoone ehitamiseks.

5. 2012/2013 õppeaastal I 
klassi õppima asunud 8 lapse 
vanemale maksti sotsiaaltoe
tust à 64 eurot. 

6. Riigi rahastatava lapse
hoiuteenuse rahaliste vahen
dite ülejäägist maksti toetust 
1 taotlejale summas 225,75 
eurot.

7. Nõustuti Papsaare külas 
asuva Milberi katastriüksuse 
jagamisega Milberi ja Timuti  
katastriüksusteks, elamumaa 
100% ja Kaseurva katastriük
suseks, ärimaa 100%.

8. Nõustuti Papsaare kü
las asuva Kaubasadama tee 
18 katastriüksuse jagamisega 
Kaubasadama tee 18, ärimaa 
55% ja maatulundusmaa 45% 
ning PärnuLihula kõnnitee 
L1 katastriüksuseks, transpor
dimaa 100%.

9. Nõustuti Papsaare külas 
asuva Kalevi katastriüksuse 
jagamisega Kalevi katastriük
sus, maatulundusmaa 100% 
ja PärnuLihula kõnnitee L2 
katastriüksus, transpordimaa 
100%.

10. Nõustuti Papsaare külas 
asuva Kirbuserva katastriük
suse jagamisega Kirbuserva 
katastriüksus, maatulundus
maa 100% ja PärnuLihula 
kõnnitee L3 katastriüksus, 
transpordimaa 100%.

11. Nõustuti Papsaare kü
las asuva  Pääsu tee katastri
üksuse jagamisega Pääsu tee 
katastriüksus, transpordimaa 
100% ja PärnuLihula kõnni
tee L4 katastriüksus, trans
pordimaa 100%.

12. Nõustuti Papsaare kü
las asuva Pääsu tee 18 katast
riüksuse jagamisega Pääsu tee 
18 katastriüksus, üldkasuta
tav maa 100%, PärnuLihula 
kõnnitee L5 katastriüksus, 
transpordimaa 100% ja Pär
nuLihula kõnnitee L6, trans
pordimaa 100%.

12. Nõustuti Papsaare kü

las asuva Mesiheina park ka
tastriüksuse jagamisega Me
siheina park katastriüksuseks, 
üldkasutatav maa 100% ja 
PärnuLihula kõnnitee L7 ka
tastriüksuseks, transpordimaa 
100%.

13. Nõustuti Papsaare külas 
asuva  Hiiuserva katastriük
suse jagamisega Hiiuserva ka
tastriüksuseks, ärimaa 100% 
ja PärnuLihula kõnnitee L8 
katastriüksuseks, transpordi
maa 100%.

14. Vallavanem Siim 
Suursild lubati puhkusele 
20.0921.09, 01.03.10 ja 12.11
17.11.2012. a.

15. Seoses lapse üheaasta
seks saamisega maksti sün
nitoetust 2le vanemale à 128 
eurot ja seoses lapse kaheaas
taseks saamisega 3le vane
male à 64 eurot.

16. Kinnitati valla mitte
tulundusühingutele ja seltsin
gutele makstav tegevustoetus 
kogusummas 3200 eurot.

17. Otsustati avalikusta
da valla veebilehel määruse 
eelnõu „Audru Vallavoliko
gu 19.01.2012 määruse nr 
1 „Audru valla arengukava 
kinnitamine aastateks 2012
2025“ muutmine“.

18. Kooskõlastati OÜ Koi
vu esitatud taotlus Doberani 
rannamaja reklaami paigalda
mise osas.

20. septembril
1. Väljastati ehitusluba Põ

hara külas Kastani kinnistul 
asuva lauda ümberehitami
seks elamuks ning Papsaare 
külas 60 PärnuLihula tee ja 
19112 Valgeranna tee  täna
vavalgustuse liitumise ehita
miseks.

2. Anti kirjalik nõusolek 
Ridalepa külas Pajude kinnis
tul puurkaevu rajamiseks.

3. Väljastati kasutusluba 
Lindi külas Marduna kinnis
tul asuvale elamule, Saulepa 
külas Jõe kinnistu suvila lii
tumisühenduse ehitamisele ja 
Jõõpre külas Kombainikuuri 
kinnistul asuvale teraviljakui
vatile.

4. Väljastati projekteerimi
se lähtetingimused Saulepa 
külas Saulepa lautri kinnistu 

maakaabli ja liitumiskilbi ehi
tamiseks ning Soomra külas 
Metsanurme kinnistu elamu 
ümberehitamiseks.

5. Reservfondist eralda
ti vallavalitsuse inventari 
kuludeks 1000 eurot, Lindi 
LasteaedAlgkooli inventari 
kuludeks 2 295 eurot ja õp
peväliseks tegevuseks 250 
eurot, Audru Keskkooli õp
peväliseks tegevuseks 750 
eurot, Aruvälja raamatukogu 
muuseumitoa inventari ku
ludeks 365 eurot ja Aruvälja 
LasteaedAlgkooli remondi
kuludeks 340 eurot. 

6. Nõustuti eestkostetava 
vara kasutamisega.

7. 2012/2013 õppeaastal I 
klassi õppima asunud 6 lapse 
vanemale maksti sotsiaaltoe
tust à 64 eurot. 

27. septembril
1. Väljastati kasutusluba 

Lindi külas Siilivälja I kin
nistul puurkaevu rajamisele 
ja Põhara  külas Meelespea 
kinnistul elektrivarustuse ehi
tamisele.

2. Väljastati projekteeri
mise lähtetingimused Eassalu 
alajaama pingeparanduse pro
jekteerimisele.

3. Riigi rahastatava lapse
hoiuteenuse rahaliste vahen
dite ülejäägist maksti toetust 5 
taotlejale kogusummas 347,50 
eurot.

4. 2012/2013 õppeaastal I 
klassi õppima asunud 3 lapse 
vanemale maksti sotsiaaltoe
tust à 64 eurot.

5. Septembrikuu toimetu
lekutoetust maksti kogusum
mas 3719,42 eurot, sealhulgas 
toimetulekutoetuse ülejäägi 
arvelt 104,34 eurot.

6. Garanteeriti MTÜ Lem
metsa Külaseltsi projekti „Va
nast uus“ kaasfinantseerimine 
90 euro ulatuses raha saamisel 
Kohaliku Omaalgatuse Prog
rammist.

7. Vallavalitsus tegi voliko
gu esimees Jaanus Põldmaà le  
ettepaneku kutsuda 04.10.2012 
planeeritud volikogu istung 
kokku 11.10.2012, kuna valla 
arengukava muutmise eelnõu 
avalikustamise aeg 3 nädalat 
täitub 04.10.2012. 

AUDRU VALLAVALITSUS
Pärna allee 7 
88301 Audru 
Pärnumaa
Tel: 447 2784

Kodanike vastuvõtuajad:
Sotsiaalpedagoog, vallasekretär 
E 9.00-12.00, 13.00-16.00
N 13.00-18.00
Vallavanem, abivallavanem ja humanitaarnõunik
E 9.00-12.00
N 14.00-17.30
Erametsakonsulent
T 9.00-12.00
Teised ametnikud vallamaja lahtiolekuaegadel
E-K 8.00-16.30
N 8.00-18.00
K 8.00-15.00
Lõuna 12.00-12.30

Audru valla iive on positiivne
Augustis ei olnud vallas üh
tegi sündi, kuid oli 4 surma 
ning september tõi 4 sündi 
ja 4 surma. Septembrikuus 
registreeris Audru valla oma 
elukohana 18 isikut ja vallast 
lahkus 12 isikut. Elukohava
hetuse tulemusena suurenes 
rahvaarv 6 isiku võrra. Enim 
on asutud elama Audru ale
vikku, Papsaare ja Saulepa 
külla. Elukohast lahkutud 
on enim Pärnu linna ja vä
lismaale.01.09.2012 seisuga 
elab vallas rahvastikuregistri 
andmetel 5479 registreeritud 
elanikku. Lisaks sündidele 
ja surmadele liigub rahvastik 
ka elukohavahetuse tõttu. 

Aasta iive vallas on po
sitiivne. Sünde on aastas 
keskmiselt 60 ja surmasid 
55. Aastas  vahetab elukohta  

kuus keskmiselt 16,7, valda 
elama saabub inimesi kesk
miselt 15,5, sünde on kuus 
keskmiselt 5 ning surmasid 
on kuus keskmiselt 4,6. Sel
liste arvude põhjal võib ela
nikkonna arvuks aasta lõpus 
prognoosida 5477 inimest.

Jätkuvalt tuletame meel
de täpsustada oma elukoha
andmeid lisades külatäpsu
sele ka kinnistu või korter 
rahvastikuregistris, esitades 
elukohateatise Audru Valla
valitsusele või täita elukoha
teatise vastav vorm interneti 
teel IDkaardiga riigiportaa
lis aadressil www.eesti.ee 
või tulla Audru Vallavalit
susse tuba 4, esimene korrus, 
ER 812.00, 12.3016.30.

Sekretär-registripidaja 
Maigi Reepalu

Kauplejate teadmised pretensiooni esitamise õigusest  
on paranenud

Tarbijakaitseamet kontrollis 
septembris pretensiooni esi
tamise ja garantii kohta an
tavat teavet 306 müügikohas 
üle Eesti. Kokku tuvastas 
amet rikkumisi ligi üheksal 
protsendil juhtudest, mis on 
eelmise kontrolliga võrreldes 
üsna hea tulemus (eelmi
sel korral oli rikkumisi 17,6 
protsenti). 

Olukorra paranemisest 

hoolimata leidus ettevõtteid 
ja müüjaid, kes polnud tar
bijate seaduslikust õigusest 
esitada puudusega kauba 
kohta poele pretensioon, 
kuulnudki. Küsimusele, kui 
kaua selline õigus tarbija 
jaoks pärast ostu kehtib, vas
tasid eksinud väga erinevalt: 
üks nädal kuni aasta. Õige 
vastus oleks olnud kaks aas
tat.

Tarbijakaitseameti pea
direktor Andres Sooniste 
ütleb: „Sel ja eelmisel aastal 
on tarbijakaitseameti inspek
torid kaupluste ja müüjate 
teadmisi pretensiooni esita
mise õigusest kontrollinud 
rohkem kui tuhandel korral. 
Teadmised on ameti korral
datud teavituskampaania, 
koolituste ning ettevõtjatele 
saadetud materjalide abil pa

ranenud, kuid arenguruumi 
on siiski.“

Tänaseks on septembris 
rikkujate suhtes alustatud 
27st vääreomenetlusest 21 
lõpetatud. Amet määras ra
hatrahve kokku 990 euro 
ulatuses ning tegi kahel juhul 
suulise hoiatuse.

Hanna Turetski
Tarbijapoliitika ja avalike 
suhete osakonna juhataja
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Rehetrans valmistub juubeliks
Ennast praktilises elus tões
tanud edukatelt ettevõtjatelt 
on alati midagi õppida. 

Toomas Rehe ettevõte 
Rehetrans eksisteerib juba 
pikki aastaid ja on igale aud
rukale teada tuntud.

Kuidas see kõik algas?
Alustasin FIEna 1995. 

aastal. Töötasin enne seda 
autojuhina, aga mingil hetkel 
tundus, et minu õlul on roh
kem kohustusi, kui lihtsalt 
ühel autojuhil peaks olema ja 
peast käiski läbi mõte, et ma 
võiksin raha teenida pigem 
endale, mitte teistele. Üm-
berringi ju paljud alustasid 
sel ajal oma äride ja ettevõte
te rajamisega. Nii see alguse 
saigi. Kõik juba toimis, kui 
äriregistrist helistati, et FIEl 
võiks ärinimi olla ja pakkus 
selle ka ise välja. Telefoni
kõne ajal olin just autoroolis 
Peterburi linnas ja oli niigi 
pingeline moment, pluss hir
mus kõneminuti hind, mis 
tookord Venemaal kehtis. 
Vastasingi siis kiiresti, et 
las ta olla see Trans. Pärast 
avastasin, et ma pidanuks 
siis kõik auto dokumendid ja 
muud load ka ringi muutma. 
Too aeg ei käinud see aga su
gugi lihtsalt ja nii kiiresti kui 
praegu ning seepärast jätka
sin FIEna kuni 1998. aas
tani. Siis alustas Rehetrans 
OÜ. Aastavahetusel saab 15 
aastat täis.

Kas võime väita, et tegu 

on perefirmaga?
Kui 50% perest (tütar 

Reeli töötab logistikuna) on 

firmas, siis annab perefirma 
juba välja küll. Ja kui vend ja 
kaks vennapoega ka juurde 
arvata siis on 5 Rehet ametis. 

Kas on ette tulnud het-
ki, kui peast on läbi käinud 
mõte, et nüüd aitab sellest 
ärist? 

Lõpetamise mõtteid on 
ikka läbi käinud. Teinekord 
jooksevad asjad nii kinni, 
et ei oskagi kuidagi edasi 
minna. Päevapealt lõpetatak
se lepinguid ja muudetakse 
hindu, kuigi kokkulepped 
on sõlmitud. Sul võib olla 
nii häid lepinguid kui tahes, 

kuid lõppude lõpuks – kes 
maksab, see tellib ka muusi
ka ja nii lihtne see ongi! Aga 

mingi asja lõpp on teise asja 
algus ja nii on asi ikka edasi 
läinud.

Mitu autot on praegu 
firma omandis ja milliste 
riikide teedel nad valdavalt 
liiguvad?

Alustasin ühe autoga. Siis 
sõitsime kahekesi ühe auto
ga. Tööd tuli juurde ja auto
sid ka. Praegusel hetkel on 
firmas 10 autot ja 13 töötajat. 
Autod sõidavad põhiliselt 
Skandinaavias ja Baltiku
mis. Vahel satume ka laie
masse Euroopasse ja nii on 
Inglismaalgi mõned korrad 

käidud. 
Mida teie autod veavad?
Veame papist pakendeid, 

mööblit, puitu, paberit. Um
bes 50% vedudest on aga 
lennupost. Juhtidel on Skan
dinaavia ja Euroopa suure
mad lennuväljad üksipulgi 
tuttavad. Müts maha oma 
juhtide ees, kes sellistes koh
tades hakkama saavad.

Rehetrans on tihti ka 
spordiürituste toetajate 
nimekirjas. Miks eelistate 
just sporti sponsoreerida?

Võimaluste piires olen 
sporti ikka toetanud, kuna 
endale meeldib sport ja lii
kumine ning kogu mu pere 
mängib usinasti palli.

Millised oleksid teie õpe
tussõnad algajale ettevõtjale, 
kes alles planeerib oma äriga 
alustamist? 

Õpetussõnu algajatele on 
raske öelda, kuna olukord on 
tolle ajaga võrreldes suhteli
selt erinev. Kerget elu ei ta
suks kindlasti loota. 24/7 tööl 
on tavaline. Peale 25. aastat 
pidi kergemaks minema, aga 
sinna on mul veel aega! Ei 
oska kommenteerida, kas nii 
ka on. Hea pealehakkamise 
ja kaine mõistusega saab kõi
gega hakkama. Kui pilvedes
se ei lähe ja jalad maas hoida, 
siis on kõik korras.

Meie õnnesoovid ja nael 
kummi!

Sirje Suurevälja

Muffi Pood tegutseb 
Jõõpres juba viis aastat
Ettevõtlus on väljakutseid 
pakkuv valdkond koos oma 
plusside ja miinustega. Sa
mas on ettevõtlus üks kogu 
riigi ja majanduse edu alu
seid. Kuusseitse aastat ta
gasi tekkis Jõõpres kumma
line olukord, kus piirkonna 
elanikke teenindav Pärnu 
Majandusühistu kauplus 
ei suutnud korralikult ost
jaid teenindada. Sageli oli 
kauplus põhjuseta suletud 
ning kohalik elanikkond jäi 
ootamatult nii toidu kui es
matarbekaupadeta. 

Jõõpres leidus lahendus 
ja ka sed alahendust pakku
vad ettevõtlikud inimesed. 
Kaks kohalikku noort ema 
Angela Toomast ja Tiina 
Sukajeva otsustasid ise et
tevõtte luua ja hakata kaup
lust pidama. Vaba hooneosa 
oli olemas endise kolhoosi 
kauplussöökla ruumide 

näol. Pärast pool aastat 
tehtud remonti ja muid et
tevalmistusi avati 17. juu
nil 2007 kaupluse uksed. 
Kaupluse nimi on Muffi 
Pood. Ideest kaupluse ava
miseni kulus pool aastat. 
Kolm aastat pidid Angela ja 
Tiina tihedas konkurentsis 
majandusühistu kauplusega 
end tõestama. Klientidesse 
lugupidava suhtumisega ja 
rikkaliku kaubavalikuga 
võitis kauplus enamuse ko
halike elanike poolehoiu. 
Kaks aastat tagasi pidi ma
jandusühistu tunnistama, 
et Jõõpres neil asjad ei ede
ne ja ta sulgeski kaupluse. 
Koos Angela ja Tiinaga an
nab Muffi Pood tööd kokku 
kuuele töötajale. 

Muffi pood on avatud 
esmaspäevast pühapäevani 
kella 9–21. (KH)

Sotsiaalkindlustusameti 
Ohvriabi teenistus

Ohvriabi on tasuta avalik 
sotsiaalteenus, mille ees
märgiks on säilitada või 
parandada ohvri toimetule
kuvõimet.

Ohvriabitöötajad paku
vad emotsionaalset tuge ja 
jagavad informatsiooni abi 
saamise võimaluste koh
ta, juhendavad ja abistavad 
suhtlemisel riigi ja kohali
ku omavalitsuse asutustega 
ning teiste ohvrile vajalikke 
teenuseid osutavate asutus
tega.

Õigus pöörduda ohvri
abisse ja saada nõustamist 
on kõigil inimestel sõltuma
ta sellest, kas kahju tekitaja 
on tulnud avalikuks ja kas 
tema vastu on algatatud kri
minaalmenetlus.

Pöörduda võivad kind
lasti inimesed:

• kes on langenud hoole
tuse või halva kohtle
mise ohvriks, 

• kes on langenud füü
silise, vaimse või sek
suaalse vägivalla ohv
riks,

• talunud kannatusi või 
tekitatud kahju.

Ehk kui inimene tunneb, 
et temaga on käitutud hal
vasti ükskõik millisel vii
sil või ükskõik kelle poolt. 
Pöördu ohvriabitöötaja 
poole, kui tahad oma prob
leemist rääkida, tunned, 
et vajad tuge oma murede 
lahendamiseks või soovid 
leida oma olukorrast välja
pääsu. Samuti on ohvria
bitöötajad vajadusel abiks 
omavalitsuse töötajatele vä
givallaga seotud küsimuste 
lahendamises. 

Läbi ohvriabi on võima
lus saada vajadusel ka psüh
holoogilist abi, mille kulud 
samuti hüvitatakse. Psühho
loogilist abi osutatakse nii 
ohvritele kui nende pere
konnaliikmetele. Kuid sel
le hüvitamiseks on vajalik 
väärteo või kriminaalme
netluse alustamine inimese 
suhtes, kes on selle teo toi
me pannud. Abi saamiseks 
tuleb pöörduda ohvriabitöö
taja poole.

Jõõpre raamatukogus 
mängitakse “Eesti mängu”

Igal aastal korraldab Eesti 
Raamtukogude Ühing üle-
riigilisi raamatukogupäe
vi, mis avatakse pidulikult 
19.oktoobril Haapsalu Kul
tuurikeskuses ja mille lõp
pakord antakse 30.oktoobril 
Alatskivi lossis Tartumaal 
XII maaraamatukoguhoidja 
päevaga. Käesoleva aasta 
raamatukogupäevade juht
mõte on “Kohtume raamatu
kogus” rõhuga põlvkondade 
sidususele ja solidaarsusele. 
Raamatukogupäevad ärgi
tavad inimesi koos leidma 
vastuseid küsimustele mil
lised on inimeste ootused 
raamatukogule, kirjanduse
le ja mis neid ootusi mõjutab 
ning kas ja kuidas kirjandus 
mõjutab eri vanuses inime
si. Samuti otsitakse nädala 
jooksul vastest küsimusele 
kas lugemist on võimalik 
suunata ja kuidas kogusid 
komplekteerida. Olulise 

osana on inimeste kätesse 
ilmunud eraamatud, mis 
omakorda tekitab uusi kü
simusi. 

Kuigi raamatukogupäe
vad on oktoobris,on Jõõpre 
Raamatukogu plaaninud 
suuremad kirjandusteema
lised üritused novembrisse. 
8.novembril väisavad Jõõpre 
Põhikooli 3 tuntud ja armas
tatud kirjanikku. Kirjanike 
tuuri raames saabuvad oma 
loomingust rääkima Hei
ki Vilep, Helvi Jürisson ja 
Merca. 15.novembril toimub 
samuti Jõõpre koolis Audru 
valla koolide etlejate võist
lus “Koidulauliku valgel”. 
Samuti pakub Jõõpre Raa
matukogu võimalust noortel 
tulla raamatukokku mängi
ma “Eesti mängu”.

Pille Ristimets
Jõõpre Raamatukogu

Aruvälja raamatukogu väärikas juubel

24. novembril 2012. a. tähistab Aruvälja raamatu
kogu oma 90. tegevusaastat Aruvälja rahvamajas.
Kavas on:
15.00  Avasõna Aruvälja raamatukogu juhataja, 
 Malle Kiis „Seltsid ja seltsingud Võlla valla 

piirkonnas“
15.30  O. Lutsu „Kapsapää“ näiteringi esituses. Ju

hendaja Eve Krillo
16.00  90 aastat Aruvälja raamatukogu, vaatame ajas 

tagasi ning tunnustame parimaid lugejaid, en
disi raamatukogu juhatajaid 

17.00  Üllatusesinejad, tervituskõned, kohvilaud.
Ajalootoas avatud uued näitused
 „Seltsid ja seltsingud“
 „Raamatukogu on töötanud 90 aastat“
Vanaraamatu laat
Oodatud on kõik raamatusõbrad.

Lindi Lasteaed-Algkool kuulutab välja 
laulu ja lipu konkursi 

Laulukonkurss: Laulu viis 
ja sõnad peavad olema liht
sad ja meeldejäävad, et nii 
lasteaialaps kui ka koolilaps 
saaksid seda rõõmuga kaasa 
laulda. Laulu sõnad ja viis 
võivad olla erinevatelt autori
telt, konkursile võib saata ka 
ainult laulu viisi või sõnad. 
Laulu viisi palume saata salvestusena või noodikirjas. 

Lipukonkurss: Lipu mõõtmed on 105x165 cm. Lipul 
peab kajastuma Lindi LAAKi logo või seal olev Hül
gepoiss.

Kavandid saata 23. novembriks 2012 märgusõnaga 
„KONKURSS“ aadressil: Lindi Lasteaed Algkool, 
Lindi küla, Audru vald, 88302 Pärnumaa.
Konkursi võitjatele auhind. Info telefonil 5345 4588

Müüja Inga Salk (paremal) arvutab Piret Ojandu valitud 
kaupa maksumust kokku

Palume, ärge jääge oma muredega üksi, vaid püüame 
leida koos lahendusi. Vajadusel saab lisaks lugeda 
infot järgnevatel internet lehekülgedelt:
http://www.ensib.ee/ohvriabijalepituskeskus/
https://www.riigiteataja.ee/akt/13099900?leiaKehtiv
Pärnu Ohvriabi osakond:
Pikk 18, Pärnu
Tel. 444 0716. epost: parnu.oa@ensib.ee
Ohvriabi töötajad:
Reelika Ruubel, tel. 444 0716, 
epost: reelika.ruubel@ensib.ee
Kaisa Üprus-Tali, tel. 444 0716, 
epost kaisa.uprustali@ensib.ee

Kaaniravi Audru Ilutoas
Alates eelmisest kuust või
malik soovijatel kasutada  
terviseparandamise ees
märgil kaanipanija teenust. 
Gennadi Ennok käib lau
päeviti Audru Ilutoas, et 
pakkuda inimestele kaani
teraapiat. Nende olendite ra
vimeetod on unikaalne ning 
nende ravitoime väga lai. 
Kaan hammustab ainult ref
leksogeensetest kohtadest 
st nõelravipunktidest ning 
inimene suunab nad õigesse 
nahapiirkonda.  Kaanid eri
tavad verre tervet rida fü
sioloogiliselt aktiivseid ai
neid sisaldavat sülge, millel 
on tervendav mõju inimor
ganismile. Samuti töötleb 

kaan hammustuskohta vere 
hüübimist taksitavate aine
tega, seepärast immitseb 
kaanihammustuse kohast 
verd pikalt. Vastunäidustu
sed kaaniteraapiale on he
mofiilia, rasedus, onkoloo
gilised haigused ja palavik. 
Kaanide panemine maksab 
8 eurot, iga kaan 4 eurot. 
Audrus kasutatavad serti
fitseeritud kaanid tuuak
se Leedust ning neid saab 
kasutada liigesepõletike, 
radikuliidi, maksahaiguste, 
veresoonkonnaprobleemi
de korral. Gennadi Ennoki 
juurde saab eelregistreerida 
telefonil 56506454. (KH)
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Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 447 2788. Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil maris.m@audru.ee. 
Artikli sisu õigsuse eest vastutab artikli autor. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Toimetus: Maris Moorits, 
Sirje Suurevälja, Vahur Tamm, Peep Tarre. Väljaandja: Audru Vallavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint. Hind 0,10 eurot

� TEATED �Õnnitleme
vastsündinuid!

TAILER VÕSU 
05.09 Audru alevik
VICTORIA JÕEÄÄR 
06.09 Kõima küla
MIHKEL KUUSKMANN 
08.09 Audru alevik
MEHTO MÄE 
16.09 Liu küla

Austatud Audru valla lambakasvatajad!
Asutasime möödunud aastal MTÜ Audru Valla Lamba-
kasvatajate seltsi.
Seltsi eesmärk on koondada valla lambakasvatajaid. Ühi-
selt on lihtsam soetada vajalikku tehnikat, leida turge too
dangule, teha õppereise, jagada kogemusi ja soetada tõu
loomi. Kel huvi, võtke ühendust.
Mart Alliku, juhatuse liige 
5648 7237, mart.alliku@gmail.com  

ILUTUBA
Sügisene eripakkumine!

Alates 16. oktoobrist kuni 30. novembrini osalevad 
Ilusalongis juuksuris käinud kliendid, kelle arve 
summa on alates 12 €, loosimisel.
Loosimisele lähevad:
15 €, 10 € ja 5 € kinkekaart juuksurisse ja Wella 
värvitud juuste šampoon ja palsam väärtusega 
19 €.
Võitjate nimed ilmuvad detsembrikuu Audru valla 
ajalehes.
Meie salongis saab panna juuksepikendusi 
(60 cm – sirged, lainelised, lokkis). 
Info: juuksur Ülle, tel. 525 1692
Müügil juuksehooldusvahendid ja kinkekaardid.
Olete oodatud E-R 10-19 ja L 10-16
Info ja bron. tel. 5376 9087, Pärna allee 2-15

KULTUURIKALENDER
Kuni 1. novembrini 
 avatud Audru muuseumis näitus valla  

isetegevuslaste esinemisrõivastest.

2. novembril kell 15.00 
 Eesti Lasteteater “Aga meil käib see nii!” 

Lindi Rahvamajas

2. novembril kell 18.00 
 Joogaõpetaja Maimu Rei Loeng 
 “Kastke juuri, et nautida vilju” Lindi Rahvamajas

3. novembril 
 Märt Rannamäe disko Audru Kultuurikeskuses

3. novembril 
 Laur Teär ja Meelis Laido Aruvälja Rahvamajas. 

4. novembril 
 3. Audru Sildade jooks algusega kell 12.30 

Vallamaja eest

8. novembril 
 Jõõpre Raamatukogu külalised kirjanikud Heiki 

Vilep, Helvi Jürisson ja Merca külas Jõõpre koolil.

15. novembril 
 valla koolide etlejate võistlus 
 „Koidulauliku valgel“ Jõõpre Põhikoolis

24. novembril 
 Audru Keskkooli võimlas Pärnumaa Meistrivõistlused 

sangpommi kahevõistluses Võistluste algus 11.00, 
kaalumine 10.00-10.45. Info Valdi Killing 5650 7474; 
Õ. Killing 5621 2600

24. novembril 
 Aruvälja raam atukogu 90. juubeliüritus 

Aruvälja rahvamajas

2. detsembril kell 16.00 
 Advendi küünalde süütamine ja salongiõhtu 

Lindi Rahvamajas. Esineb Kaidi Feldmann

Lindi lasteaed-algkool kuulu-
tab välja konkursi 
AASTA  PARIMA ISA 

leidmiseks.

Ootame kinnises ümbrikus iseloomustusi-
põhjendusi, miks just Teie poolt esitatud kandidaat 

on sobiv olema selle tiitli vääriline.
Ümbriku saab poetada koolis olevasse postkasti 

kuni 4. novembrini.

2. novembril Lindi rahvamajas
15.00

2

Kuivad/poolkuivad küttepuud 
võrkkotis ja lahtiselt. 
Transport tasuta.
Tel. 50 20 358

OÜ Männa Jõõpres müüb ja vahetab auto rehvid teile 
sobival ajal. Sõiduauto 4 rehvi täisvahetus:

Plekkvelg 13´́  13 €
Plekkvelg 15´́  15 €
Valuvelg kuni 16´́   20 €
Autoremont 1h 10 €

Info ja registreerimine tel: 506 9053




