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Vallalehel uus nimi

Armas lehelugeja! Hoiad käes Aud-
ru valla lehe aprillikuu numbrit ja 
mõtled vast, et kas see on aprillinali. 
Justkui on tuttav leht, aga ei ole ka.

1913. aasta aprillis ilmus Pärnu-
maa esimene kihelkondlik ajaleht. 
Sündis see Audrus ning kandis so-
bilikku ja armsakõlalist nime „Ko-
dused hääled“. Ajaleht ilmus kord 
kuus ja seda andis välja ja toimetas 
Audru kirikuõpetaja Alfred Oebius. 
Temaga koos tegelesid lehe koos-
tamisega veel köster K. Tarkpea ja 
koolmeister J. Pill. Lehe toimetus 
asus alguses Audru kirikumõisas, 
hiljem Pärnus.

Nõukogude ajal kohalikku leh-
te ei ilmunud ning seda enam oli 
meil pärast Eesti taasiseseisvumist 
hea meel taas käes hoida päris oma 
lehte. Ajalehe nimetus „Tuleviku 
nimel“ sai kindlasti inspiratsiooni 
sihtide seadmisest ja energilisest 
tulevikku vaatamisest taas vabaks 
saanud riigis ning seotud üha suure-
neva laste arvuga Audru vallas.

Sel talvel kuulutasime välja kon-
kursid Audru valla logo, hüüdlause 

ning ka ajalehele uue nime leidmi-
seks. Tundub, et aeg oli õige. Lae-
kus mitmeid ettepanekuid ning ka 
hääletamisprotsess valla kodulehel 
oli aktiivne. Sõelale jäid ettepanek 
taastada Audru valla lehe esimene 
nimi „Kodused hääled“ ning nime-
tus „Audru sõnumid“. Tänapäevase 
internetiajastu tehnilised võimalu-
sed andsid mõnele eriti agarale hää-
letajale ka idee anda oma lemmikni-
mele korduvalt kümneid poolthääli, 
kuid erinevatelt internetiaadressi-
delt laekus kõige rohkem toetushää-
li siiski „Kodustele häältele“. Samas 
tuleb ka tõdeda, et sõna „sõnumid“ 
esineb korduvalt ka teiste valda-
de lehtede nimetuses ja nii jäimegi 
vana hea ja originaalse nimetuse 
taastamise variandi juurde. 

Lehe toimetus loodab ja soovib, 
et need artiklid ja uudised, mida le-
hest loete või ise kirjutate, on tõesti 
meie valla inimeste siirad ja kodu-
sed hääled, mis levivad ka kodu-
seinte vahelt kaugemale.

Toimetus

Aasta õpetaja
Audru Vallavalitsus ootab kandi-
daatide nimesid Audru valla „Aasta 
Õpetaja“ tunnustamiseks.  Tunnus-
tuse omis tamise eesmärgiks on täht-
sustada õpetaja rolli ning tunnustada 
valla koolide ja lasteaedade õpetajaid 
ning teisi haridustöötajaid, kelle töö 
ja isiklik eeskuju on kaasa aidanud 
noorte kujunemisele mitmekülgselt 
arenenud isiksusteks ning kelle te-
gevus on positiivselt mõjutanud ha-
ridusasutuste ja Audru valla arengut. 

Vallavolikogu 10.06.2010 mää-
ruse „Audru valla Aasta Õpetaja 
statuut“ alusel võivad kandidaatide 
kohta ettepanekuid teha haridusasu-
tuste juhtkonnad, hoolekogud, õpi-

lasomavalitsused ja lapsevanemad, 
juriidilised ning füüsilised isikud. 
Iga haridusasutus võib esitada ühe 
kandidaadi.

Kandidaatide nimed palume 
esitada Audru Vallavalitsusele 20. 
maiks 2012. Vormikohase taotluse 
vormi leiab valla kodulehelt.

Esitatud taotlused vaatab läbi val-
lavolikogu hariduskomisjon ja esitab 
1. juuniks 2012 oma ettepanekud 
vallavolikogule. „Aasta Õpetaja“ 
tunnustuse saajad kinnitab vallavo-
likogu oma otsusega. 

Peep Tarre
Humanitaarnõunik

Aasta kultuuritegija
Audru valla kultuuripreemia „Aasta 
kultuuritegija“ määratakse tunnus-
tusena valla isetegevuskollektiivile, 
ringijuhendajale või üksikesinejale, 
kelle töö, tegevus või saavutused on 
olnud tegevusaastal 1. maist 2011 
kuni 30. aprillini 2012 heal märki-
misväärsel tasemel ja leidnud ka 
maakondlikku või vabariiklikku 
tunnustust. Preemia määramisel ar-
vestatakse kandidaadi tegevust valla 
kultuurielu mitmekesistamisel, tema 
saavutusi maakonnas, vabariigis või 
välismaal. Igal aastal määratakse 
üks kultuuripreemia.

Ettepanekuid preemiakandidaa-
tide kohta võivad esitada vallaelani-
kud, vallas tegutsevad omaalgatusli-

kud seltsid, mittetulundusühingud, 
koolid, rahvamajad ja Audru valla 
kultuurikeskus.

Ettepanekud preemiakandidaati-
de kohta palume esitada kirjalikult 
Audru Vallavalitsusele 20. maiks 
2012. Esitatud ettepanekud vaatab 
läbi vallavolikogu kultuuri- , spordi- 
ja noorsookomisjon ning esitab oma-
poolse ettepaneku vallavolikogule. 
Vallavolikogu otsustab kultuuripree-
mia omistamise ja määrab rahalise 
preemia suuruse. Kultuuripreemia 
„Aasta kultuuritegija“ antakse üle 
vallapäevadel 4. augustil 2012.

Peep Tarre
Humanitaarnõunik
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Audru valla ajalehe neli viimast 
numbrit kajastavad muuhulgas ka ta-
gasivaadet Eesti riigi ajaloole. Kõik 
meie riigis toimunu on puudutanud 
ka Audru inimesi. 

Suveräänsusdeklaratsioon (1988), 
Omavalitsuste aluste seadus (1989), 
otsus haldusreformist (1989) ja rida 
teisi tähtsaid otsuseid olid toetus-
punktideks oma valla ülesehitamisel. 
Ja Audru rahvas tegutses, mõnikord 
ennegi, kui dokumenti veel polnud-
ki. Meenutame. XX sajandi teises 
kümnendis toimus Eesti Vabadussõ-
da (22. november 1918 – 2. veebruar 
1920), mis lõppes eestlaste võidu ja 
Tartu rahulepinguga. Esimese Ees-
ti Vabariigi ajal otsustati langenud 
kangelaste auks rajada mälestussam-
baid, nii ka Audrus. 23. juunil 1937 
pühitseti Võidupüha ja pandi pidu-
likult nurgakivi mälestussambale 
Audru kalmistul. Ausammas avati 
2. juulil 1939. Mälestusmärk lõhuti 
peale Teist Maailmasõda nõukogude 
okupatsioonivõimude korraldusel. 
Nii sündis kogu Eestis. Novembris 
1988 pöördus Jõõpre kolhoosi mees 
Mihkel Lasn Pärnu Turbanõukogu 
esimehe Eduard Kirsi poole idee-
ga sammas taastada. Eduard kut-
sus kaasosaliseks ka allakirjutanu. 
20. novembril 1988 toimus esimene 
nõupidamine ausamba taastamise 
teemal. Moodustati 12-liikmeline 
komisjon ja hakati raha koguma (au-
sammas taastati inimeste annetuste-
ga). Väga lühikese ajaga koguti 7249 
rubla. 2. juulil 1989, 50 aastat pärast 
esimese mälestusmärgi avamist, ava-
ti taastatud ausammas. See oli Aud-
ru inimeste kangelastegu, mis väärib 
eraldi meenutamist ja ajaleheartiklit. 

Audru valla Vabadussamba statuut 
(koostaja Kristjan Saarsoo) kinnitati 
20. jaanuaril 2005 volikogu istungil.

9. aprillil 1992 kaotati Audru küla-
nõukogu ja asemele tuli Audru vald. 
Kohaliku omavalitsuste reformi tak-
tika kohaselt lähtuti valdade, alevite 
ja linnade valmisolekust täita oma-
valitsuslikke ülesandeid. Koostatud 
pidi olema kohaliku omavalitsuse 
oma õiguslik baas ehk põhimäärus 
ning ette valmistatud sotsiaalma-
janduslikku seisundit ja arenguvõi-
malusi analüüsiv arengukava. Siis 
tegi ÜN Presiidiumi haldusreformi 
ekspertkomisjon ettepaneku anda 
omavalitsuslik staatus – vald, alev, 
linn. 1. jaanuaril  24. aprill 1992 toi-
mus omavalitsuse struktuuri arutelu 
ja kinnistamine, Audru Vallavalitsu-
se koosseisu kinnitamine, volikogu 
alaliste komisjonide moodustamine, 
põllumajandusreformi komisjoni 
kinnitamine ning kus arutati maa-
korraldus- ja jooksvaid küsimusi. 
Audru vallavanema kohusetäitjaks 
kinnitati Aare Tuulik ja volikogu 
esimeheks Kristjan Saarsoo. 17. ok-
toobril 1993 sai Aare Tuulik valla-
vanemaks ja Vahur Kobolt volikogu 
esimeheks. 

Enne Audru vallale staatuse saa-
mist anti valla õigused Häädemees-
te omavalitsusele. Käisime meiegi 
koos Rein-Lennart Matsalu ja Aino 
Aitajaga neilt „mõõtu võtmas“, kuid 
tegelikult tegime ikka kõik ise. Ka 
Soome Paimio vallast polnud suurt 
abi. Meid aitasid külanõukogude-
aegsed kogemused. Valla raudvara 
ja elav entsüklopeedia on Aino Aita-
ja, minagi olin tihti tema juures abi 
saamas. Ja eks minu 40 aastat saadi-

kustaaži ja valla tundmine tulid ka 
kasuks. Pikka aega oli külanõukogu 
esimees Rein-Lennart Matsalu. Ha-
ruldane mees oli veel Jüri Kivirand, 
kes rääkis vähe, aga tegutses jõudsalt 
ja nii tänase päevani.  Algusaegadest 
alates on Audru valda arendanud 
Mati Sutt, Vahur Kobolt, Helgi Roots 
ja paljud paljud teised. 

Algusaastatel töötasid Audru Val-
lavalitsus ja volikogu enam-vähem 
normaalselt. Vald sai hakkama ka 
eelarve täitumisega. Raha polnud 
liiast, aga hakkama saadi. Aga maha 
peeti ka nii mõnedki kriitilise sisuga 
volikogu istungid, kus nuriseti voli-
kogu liikmete vähese tööpanuse üle. 
Tegelik töö teostaja on olnud vallava-
litsus koos oma nõunikega. Teha oli 
väga palju. Repliigina olgu mainitud, 
et näiteks 1. aprilli 1993. a. volikogu 
istungi päevakorras oli 34 küsimust 
ja need kõik said ka mitme tunni väl-
tel läbi arutatud. 

Audru vallal on oma sümboolika: 
lipp, vapp, autasu vapimärgi näol, 
suveniirid, ajaleht jne. Nende kavan-
damise eest hoolitses Mati Sutt. 30. 
juulist kuni 1. augustini 1993 toi-
musid esimesed kihelkonna päevad, 
mis olid väga sisukad ja valla rahvast 
ühendavad. Mitmed ettevõtmised 
ongi muutunud traditsioonilisteks. 
Näiteks vallapäevad, Audru valla va-
pimärkide üleandmine Eesti Vabarii-
gi aastapäeval jne. 1996. aastal said 
esimeste vapimärkide omanikeks 
Raimond Prentsel, Kristjan Saarsoo, 
Raul Arnemann ja Aili Koodi.

Elu Eestimaal ei ole kerge olnud. 
Eesti Vabariigi Sõjameeste Mäles-
tuskirikus on kiriku altar tehtud 
veskikividest. Veskikivid jahvatavad 
teri peeneks. Eesti rahvas on nagu 
veskikivide vahelt läbi käinud, aga 
pisikesed tükikesed on ikkagi säili-
nud. Ja ju me säilime ikka edasi. Pea-
me olema tugevad ja teotahtelised.
Palju edu meile kõigile!

Kristjan Saarsoo

Valla 20. aastapäeval anti üle  
tänukirjad

Kauaaegse teenistuse eest vallava-
litsuses pälvisid valla tänukirja 
Aino Aitaja 
Ülle Kaljumäe 
Loore Lepp 
Liivia Äke 
Merle Mõttus 
Helgi Põldsam 

Audru valla tänukirja pälvisid :
Kauaaegse valla hariduselu edenda-
mise eest MATI SUTT 
Kauaaegse töö eest laste kasvatami-
sel ja lastaia juhtimisel JEKATERI-
NA KURU 
Kauaaegse töö eest raamatukogu 
juhatajana PILLE RISTIMETS 
Kauaaegse töö eest raamatukogu 
juhatajana TIIU TAMMER 
Kauaaegse töö eest raamatukogu 
juhatajana MALLE KIIS 
Kaasaaitamise eest valla loomisel ja 
juhtimisel Kristjan Saarsoo 
Kaasaaitamise eest valla loomisel ja 

juhtimisel Aare Tuulik 
Kauaaegse valla juhtimise eest 
Rein Talisoo 
Kauaaegse valla juhtimise eest Va-
hur Kobolt 

Ettevõtluse edendamise ja töökoh-
tade loomise eest vallas Valmos OÜ 
Ettevõtluse edendamise ja töökoh-
tade loomise eest vallas AQ Laser-
tool OÜ 
Ettevõtluse edendamise ja töö-
kohtade loomise eest vallas Japs 
M.V.M. AS 
Ettevõtluse edendamise eest vallas 
Ojako OÜ 

Valla kultuurielu edendamise eest 
Ado Kirsi 
Valla spordielu korraldamise eest 
Õie Killing 
Kodanikuühiskonna edendamise 
eest Mercedes Merimaa 
Kodukoha ajaloopärandi jäädvusta-

mise eest Helgi Roots 
Valla ajalehe kauaaegse toimetami-
se eest Peep Tarre  

Tänukiri antakse üle Audru valla 
finantsjuhile Ülle Kaljumäele
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Vallavalitsuse istungitel

Vallavolikogu istungitel

8. märtsil
1. Audru vallas asuvate Riigimetsa Majandamise Keskuse 

katastriüksustele määrati lähiaadressideks Liivaaugu ja Udru.
2. Kodaniku avalduse alusel muudeti Audru Vallavalitsuse 

13.08.2001 korraldust nr 434, kus avaldaja loobus Kaseke 16 
katastriüksuse kasutamise ja erastamise õigusest.

3. Kinnitati endise Arude 343 talu maa maksumus ja mää-
rati kompensatsioon õigustatud subjektile.

4. Kinnitati projekteerimise lähtetingimused Käspre I kin-
nistule elamu ja abihoone ning Tiigi tn 56 elamu püstitami-
seks ja Tiigi 37 aiamaja juurdeehitamiseks.

5. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägi arvelt maksti toetust 2-le taotlejale kogusummas 168 
eurot.

6. Kinnitati Lindi raamatukogu uued lahtiolekuajad: 
ETKN kell 10-16 ja P 9-13.

7. Seoses lapse kaheaastaseks saamisega maksti sünnitoe-
tust 4 vanemale à 64 eurot.

15. märtsil
1. Pärnu Majandusühistule kuuluva Lindi kaupluse teenin-

dusmaaks määrati 6933 m2, sihtotstarve ärimaa 100%.
2. Anti nõusolek Jõõpre külas asuva Veskiaida katastri-

üksuse jätmisega riigi omandisse ja sellele hoonestusõiguse 
seadmisega , tootmismaa 100%.

3. Valla munitsipaalomandisse taotletava Vikero jalgtee 
teenindusmaaks määrati 3813 m2 , transpordimaa 100%.

4. Kinnitati nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigus-
vastaselt võõrandatud end Madis-Juhani maaüksuse maa ta-
gastamise korral riigile tasutava võla suurus.

5. Kasutusluba väljastati Jõõpre kooli kinnistul Jõõpre las-
teaia elektrivarustusele.

6. Nõustuti Papsaare külas asuvate Lõvi tee ja Lõvisaba tee 
kinnistute tasuta üle võtmisega valla omandisse.

7. Anti nõusolek eestkostetava vara kasutamiseks.
8. Otsustati korraldada vallahange haljasalade niitmine 

2012. aastal ja poolkultuursete alade trimmerdamine 2012. 
aastal.

9. Piiratud hankemenetlusega vallahanke „Jõõpre Lasteaia 
ehitamise omanikujärelevalve“ edukamaks pakkujaks tunnis-
tati ühispakkujate P.P. Ehitusejärelvalve OÜ ja P.P. Ehitus OÜ 

pakkumus maksumusega 11 700 eurot (hind sisaldab käibe-
maksu).

10. Otsustati algatada avatud pakkumusmenetlusega riigi-
hange „Audru Lasteaia Männituka maja rekonstrueerimine“.

11. Vallavanem Siim Suursild lubati puhkusele 7. kalend-
ripäevaks.

29. märtsil
1. Kirjalik nõusolek väljastati Laussaare kinnistul garaaži 

ehitamiseks.
2. Projekteerimise lähtetingimused väljastati Pajude kin-

nistu elamu ja kõrvalhoonete projekteerimisele.
3. Ehitusluba väljastati Lagre II kinnistul maakaabli ja lii-

tumiskilbi paigaldamiseks ja Oja-Madise kinnistu liitumiseks 
elektrivõrguga.

4. Kasutusluba väljastati Lõvi elamurajooni teede rajami-
sele ja Kajaka kinnistul puurkaevu rajamisele.

5. Võeti vastu Papsaare külas Tammetuka kinnistu osaline 
detailplaneering.

6. Seoses tagastatava Madis-Juhani maaüksuse täiendava 
katastrimõõdistamisega ja sellega kaasnenud pindalade muu-
tusega muudeti vallavalitsuse 09.10.2006 korraldust nr 365 
„Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine“.

7. Nõustuti Lemmetsa küla Kasesalu katastriüksuse jaga-
misega Kasesalu, Mõisapõllu ja Rabaääre katastriüksusteks, 
maatulundusmaa 100%.

8. Nõustuti Kärbu külas asuva Tilganurga katastriüksu-
se ostueesõigusega erastamisega pindalaga 6612 m2, ärimaa 
100%.

9. Märtsikuu toimetulekutoetus määrati kogusummas 
6806,76 eurot.

10. Algatati piiratud hankemenetlusega vallahanked „Aud-
ru lasteaia mööblihange“ ja „Audru kooli Audru alevikuga 
ühendava kergliiklustee ehitamine“. 

12. Muudeti Audru Keskkooli hoolekogu koosseisu, arva-
tes välja komisjoni koosseisust Katrin Pirs̀ i.

13. Edukamaks pakkujaks ehitusjärelevalve teostamisel 
projektile „Audru kooli Audru alevikuga ühendav kergliik-
lustee“ ehitustöödele tunnistati OÜ Teehoiu Partnerid pak-
kumus hinnaga 3282 eurot (hind sisaldab käibemaksu), kui 
odavaim pakkumus. 

05. aprillil
1. Kehtestati Audru Keskkooli ja Jõõpre Kooli põhimää-

rused.
2. Muudeti Audru Vallavolikogu 08.03.2012 määrust nr 11 

„ Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“.

3. Muudeti Audru Lasteaia, Aruvälja Lasteaed-Algkooli ja 
Jõõpre Lasteaia põhimääruseid.

4. Põldeotsa külas Põldeotsa tee 7a asuv kinnistu otsusta-
ti müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel alghinnaga 400 
eurot. 

Tammetuka kinnistu osaline detailplaneering
Audru Vallavalitsus teatab, 
et võeti vastu Audru Valla-
valitsuse 29.03.2012 korral-
dusega nr 100 Papsaare külas 
Tammetuka kinnistu osaline 
detailplaneering, millega on 
kavandatud anda ehitusõigus 
raadiosidemastile. Tammetu-
ka kinnistust (katastriüksuse 
tunnus 15904:003:1586) eral-

datakse 10 m x 10 m suurune 
krunt 60 m kõrgusega Elisa 
Eesti AS raadiosidemasti 
ja sidekonteinerite paigal-
damiseks. Raadiosidemasti 
eesmärk on tagada avali-
ku teenuse kättesaadavus 7 
km raadiuses. Uue krundi 
kasutamise sihtotstarbeks 
on kavandatud ärimaa. De-

tailplaneeringu eesmärk on 
kooskõlas Audru valla üld-
planeeringuga. Kavandatav 
tegevus ei too kaasa olulise 
keskkonnamõju avaldumist. 
Detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimub alates 30. 
aprillist kuni 13. maini 2012 
Audru vallamajas (Audru 
alevik, Pärna allee 7, tuba 11) 

tööaegadel ETK kl 8-16.30, N 
kl 8-18, R kl 8-15. Avalik aru-
telu toimub 14. mail 2012 kl 
10.00 Audru vallamajas, toas 
nr 11. Planeeringu materja-
lidega on võimalik tutvuda 
Audru valla kodulehel: www.
audru.ee, küsimusi ja ettepa-
nekuid on võimalus esitada 
info@audru.ee 

Tule tegemisest
Kätte on jõudnud igakevadi-
ne aeg, mil usinad inimesed 
võtavad rehad kätte ning asu-
vad koduümbrust korrasta-
ma. Kuid mida teha kokkurii-
sutud puulehtedega?

Kui ei leita muud lahen-
dust ja otsustatakse praht oma 
kinnistul ära põletada, siis tu-
leb jälgida, et lõkke tegemine 
oleks võimalikult ohutu.

Lõkkekoha ohutusvahe-
maad hoonetest ja põlevma-
terjalide hoiukohast sõltuvad 
eelkõige lõkke suurusest 
– alla ühemeetrise läbimõõ-
duga tule tegemisel peab lõk-
kekoht paiknema vähemalt 8 
meetri ning üle ühemeetrise 
läbimõõduga tule tegemisel 
vähemalt 15 meetri kaugusel 
hoonetest ja põlevmaterjalide 
hoiukohast.

Üle kolmemeetrise lä-
bimõõduga tule või lõkke 
tegemisel avalikul üritusel 
(näiteks jaanituli) tuleb lõkke 

asukoht eelnevalt Päästeame-
tiga kooskõlastada. 

Lisaks ohutusvahemaade 
jälgimisele tuleb lõkkekoha 
vahetu ümbrus puhastada 
vähemalt 0,5 meetri ulatuses 
kuivanud taimestikust ning 
muust põlevmaterjalist. Liht-
ne nipp on lõkkekoha ümber 
murukamara kaevamine – 
sellisest süvendist ja muru-
kamarast moodustuv tõke on 
tule leviku piiramiseks väga 
hea takistus. Samuti on heaks 
lahenduseks lõkkekoha ümb-
ruse veega märjakskastmine. 
Samas tuleb veel:

• jälgida tuule suunda, et 
sädemed ei langeks eri-
nevatele põlevmaterja-
lidele. Arvestada tuleb 
kaasneva suitsuga, et see 
ei häiriks kaasinimesi;

• jälgida ilmastikuolusid. 
Tuld võib teha nõrga 
tuulega (kui tuule kiirus 
on alla 5,4 m/s). Tuu-

le kiirust saab vaadata 
Eesti Meteoroloogia ja 
Hüdroloogia Instituudi 
kodulehelt www.emhi.
ee. Seal on üleval ka tu-
leohukaart;

• tagada tule kustutamine 
ja selle leviku piiramine 
täies ulatuses. Tule te-
gija ei pea ilmtingimata 
selleks korraks tulekus-
tutit soetama, sobivateks 
tulekustutusvahenditeks 
on näiteks veel äm-
ber, kastekann või muu 
anum piisava koguse 
veega;

• tagada tule tegemisel 
pidev järelevalve. Pärast 
tule tegemist lastakse 
põlemisjääkidel täieli-
kult ära põleda või kus-
tutatakse need sobiva 
vahendiga.  

 
Tule tegemisele esitata-

vad nõuded on sätestatud si-

seministri 30. augusti 2010. 
a. määruses nr 40 „Kütte-
koldevälise tule tegemise ja 
grillimise kohale esitatavad 
nõuded“. Kui ei ole võimalik 
määrusega tutvuda, on tule 
tegijal enne tule tegemist 
võimalik helistada pääste-
ala infotelefonile 1524 või 
pöörduda kohapeal paikne-
vate päästeametnike poole, 
kes põhitõed üle kordavad. 
Samuti on ohutusalast infot 
võimalik saada Päästeameti 
kodulehelt www.rescue.ee. 

Lõpetuseks mainime tõsi-
asja, et koristamise, riisumise 
või niitmise alternatiivina ei 
ole kuluheina ja roostiku põ-
letamine seadusega lubatud.

Jaak Jaanso
Päästeameti Lääne 

päästekeskuse 
tuleohutuskontrolli büroo 

juhataja

Ametisse asub uus  
noorsoopolitseinik

Audru valla uus noorsoopo-
litseinik on Anni Tuulmägi.

Anni Tuulmägi on sündi-
nud Muhu saarel, kus lõpe-
tas ka põhikooli. Gümnaa-
siumihariduse omandas A. 
Tuulmägi Kuressaare Güm-
naasiumis. Erialase hariduse 
omandas ta Sisekaitseaka-
deemia Politsei- ja Piirivalve-
kolledži Paikuse koolis, mil-
le lõpetas konstaabli erialal 
2010. aastal. Paikuse kooli 
lõpetamise järel asus Tuul-
mägi tööle piirkonnapolitsei-
nikuna Häädemeeste kons-
taablijaoskonnas, kus täitis 
ka noorsoopolitseiniku üles-
andeid. „Huvi noorsoopolit-
seiniku töö vastu tekkis juba 
koolis õppides ja Pärnu polit-
seijaoskonnas praktikal olles. 
Mulle meeldis noortega su-
helda ja tegeleda ning erine-
vate tegevuste kaudu püüda 
parandada nende käitumist 
ja seaduskuulekust“ selgitas 
Tuulmägi oma erialavalikut.  
Alates 3. aprillist töötab 
Anni Tuulmägi noorsoopo-

litseinikuna Audru konstaab-
lijaoskonnas. „Hetkel tutvun 
Audru valla olukorraga ning 
püüan noortele selgitada, et 
politsei töötab vaid noorte 
heaolu nimel ja minu sooviks 
on, et vead, mis võivad tule-
vikku rikkuda, jääksid tege-
mata“ ütles Anni Tuulmägi. 

Noorsoopol i t se in i k u-
ga saab kontakti telefonil 
6123510 ja e-posti aadressil 
anni.tuulmägi@politsei.ee 

(KH)

Lindi postkontor  
suletakse

Alates 04.05.2012. a. on Aud-
ru valla Lindi postkontor 
suletud. Postiteenuste edasi 
tarbimiseks on järgmised või-
malused: 

1. TELLIDA KIRJA-
KANDJA TASUTA KOJU! 
Kirjakandjat saavad TASU-
TA elu- või asukohta tellida 
kõik füüsilised- ja juriidili-
sed isikud, kes elavad/asu-
vad maapiirkonnas lähimast 
postkontorist kaugemal kui 
5 km. Maa-piirkonnaks on 
küla, aleviku või alevi terri-
toorium. Elu- või asukohas 
osutab kirjakandja järgmiseid 
teenuseid:

• kirisaadetise ja postipa-
ki vastuvõtmine/kätte-
toimetamine;

• rahakaartide saatmine;
• per ioodikatell imuste 

vormistamine;
• maksete teostamine;
• post imaksevahendite 

müük
Kirjakandjat saab koju 

tellida Eesti Posti kliendiin-
fo telefonil 1661. Tellimusi 
võetakse vastu E–R kella 
9–18, L 9-15

Klienditeeninduskeskuses 
registreeritakse kliendi telli-
mus, mis edastatakse klienti 
teenindava piirkonna posti-
asutusse. Enne kella 16.00 
saabunud tellimuste korral 
võetakse kliendiga ühendust 
samal päeval ning lepitakse 
kokku tellimuse täitmise aeg. 
Hilisemate tellimuste korral 
võetakse ühendust järgmisel 
tööpäeval (E–R). Kirjakandja 
osutab postiteenuseid tellija 
elu- või asukohas tellimuse 
saamisele järgneval tööpäe-
val (E–R), kui ei ole kokku 
lepitud teisiti. Konkreetne 
tellimuse osutamise ajavahe-
mik antakse kliendile täpsu-
sega 1 tund.

2. KÜLASTADA LÄHI-
MAT POSTIASUTUST:

Audru postkontor Pär-
na allee 5, Audru, PÄRNU-
MAA 88301, tel: 447 1149, E 
8:00-17:00, T-R 9:00-14:00, 
L,P suletud

Küsimuste korral palume 
pöörduda Pärnu piirkondliku 
postkontori  juhataja poo-
le, kelleks on Sulu Pärnat,  
tel 44 78 610, GSM 53083025.

Politseiteade
Viimastel nädalatel on ühe 
inimese kohutavad teod Aud-
ru inimesi hirmu tundma 
pannud. Tapetuna on leitud 6. 
aprillil kaduma jäänud Erika 
ja on ka kahtlus, et novembri 
lõpus kaduma jäänud Karin 
on tapetud sama isiku poolt. 
Kõigi inimeste meelrahuks 
võib öelda, et 7. aprilli õhtul 
peeti Erika mõrvas kahtlus-
tatavana kinni varem krimi-
naalkorras karistatud Andres. 
Kohus on mehe vahistanud 
esialgu kuueks kuuks ja seega 
tema poolt ohtu kellegi elule 
ja tervisele enam olla ei saa. 

Mõistame, et väga paljude 
inimeste turvatunne on kan-
natada saanud, seda kahjuks 
traagiliste sündmuste toimu-
mine oma kodu lähedal para-
tamatult tekitabki. 

Kindlasti on lõpliku sel-
guse puudumine ebakindlust 
ja rahutust tekitav, kuid ta-
gamaks uurimise igakülgset, 
täielikku ja objektiivset läbi-
viimist, ei ole praegu võima-
lik kõigist nende kuritegude 
üksikasjadest rääkida. Luba-
me, et teeme omalt poolt kõik, 
et need kuriteod lahendada. 
Seni aga soovitame kõigil 
Audru inimestel olla oma 
kogukonnas üksteisele toeks, 
et üheskoos seda turvatunnet 
jälle tagasi looma hakata. 

Lääne prefektuur ja Lääne 
Ringkonnaprokuratuur anna-
vad endast maksimaalse, et 
koos Audru inimestega teha 
Audrust taas turvaline paik!

Mehis Mets
Pärnu politseijaoskonna juht 
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Võrrid välja ja seebikarbid soojaks!
Üleskutse kõigile neile noor-
tele ja nooremeelsetele, kel 
nokitsemine, meisterdamine 
ja masinad meelisalaks, aga 
rahakott WRC-sarjas osale-
da ei luba!

Vanad vene võrrid on ilm-
selt kõigil nõuka-ajast pärit 
inimestel meeles kas siis isik-
liku sõiduvahendi või ihalus-
objektina. Aga tegelikult on 
neid päris palju alles tänini 
ja sõbrad hiinlased toodavad 
võrrilaadseid sõiduvahen-
deid ka tänasel päeval. Neid, 
kes võrrisõidust omale hu-
vitava meelis(spordi)ala ku-

jundanud, polegi Eestis nii 
vähe. Erinevates paikades 
tegutsevad huviliste klubid, 
korraldatakse võistlusi. Sõi-
detakse nii sprindi- kui ma-
ratonidistantsidel. Ja kuna 
aprillis/mais on algamas ka 
Eesti karikavõistluste sari, 
siis siit ka üleskutse – ajage 
vanad võrrid kuuri alt välja, 
pühkige tolmust ja ämbliku-
võrkudest puhtaks, puhuge 
pillidele elu sisse ja – võist-
lema!

Kui teie üliarenenud rohe-
line meel aga mootorivingu-
gi ei suuda taluda, kutsume 

teid osalema Seebikarpide 
võiduajamistel. Seebikarpi-
deks nimetatakse iseehitatud 
mootoriteta sõidukeid, mille-
ga siis mäest alla kihutatak-
se. Seebikarbindus sai algu-
se möödunud sajandi algul 
Ameerikas. Eestis on selliste 
masinate ehitamine hobiks 
paljudele noortele, aga ka 
nende vanematele. Mõnel 
pool sisustavad seebikarbi-
ehitused ka tööõpetuse tunde 
ja igav seal juba ei hakka! Ka 
selles valdkonnas on tarvis 
pigem pealehakkamist kui 
kopsakat rahakotti. Ja seebi-

karpidelegi toimuvad meele-
olukad võistlused üle Eesti. 
Hooaja avavad mai lõpul 
hiidlased, järje võtavad üle 
põlvalased ja läänevirulased. 
Pange teiegi oma pesumasi-
nale rool külge ja rattad alla 
ning – võistlema!

Kui leidsid siit midagi, 
mis edasist uurimist väärt, 
mine ja vaata www.vinni-
punn.ee, mis püüab sulle 
abiks olla. 

Mart Pitsner
MTÜ Vinni Punn, võrri- ja 

seebikarbientusiast

Algas registreerimine Pärnumaa  
Võidupüha Maratonile

Alates 15. aprillist on spordi-
sõpradel võimalik end regist-
reerida Pärnumaa Võidupüha 
Maratonile, mille üheks ees-
märgiks on läbi iidse marato-
nijooksu ja võidutule toomise 
legendi jutustada lugu Va-
badussõjas iseseisvuse saa-
vutanud Eesti riigist. Samuti 
soovivad korraldajad taastada 
Pärnumaa maratonijooksu 
traditsioonid.

Start maratonijooksule an-
takse 22. juunil kell 13 Torist, 
Eesti sõjameeste mälestus-
kiriku juurest. Distants läbib 
atraktiivset ja mitmekülgset 
looduskeskkonda, möödub 
ajaloo- ja kultuurimälestis-
test, teadaolevatel andmetel 

Eesti vanimast inimasulast 
Pulli külas, ületab Reiu-Rae-
küla terviseraja silla, läbib 
Pärnu Vallikääru ja Tallinna 
väravad.

Lisaks täispikale maratoni-
le on distantsivalikus ka pool-
maraton, mis mõeldud neile, 
kes tänavu veel maratoni 
starti ei tule, kuid on mõelnud 
ka kunagi kuninglik distants 
jalge alla võtta. Maraton ja 
poolmaraton kulmineeruvad 
finišiga Pärnus Rüütli platsil. 
Ühteaegu sportlikule ja pidu-
likule sündmusele lisab veelgi 
väärikust ja pidulikkust riik-
liku Võidupüha paraadi toi-
mumine Pärnus 23. juunil.

Täpsem info ja eelregist-

reerimine Pärnu Kahe Sil-
la klubi kodulehel aadressil 
www.2silda.ee 15. aprillist 
kuni 20. juuni kella 17:00-ni 
ja Port Arturi kaubanduskes-
kuse infopunktis kuni kella 
18:00-ni. Võistluspäeval re-
gistreerimine kohapeal: ma-
ratoni stardis Toris alates kel-
la 11:00-st kuni 12:45-ni ning 
poolmaratoni stardis Reiu 
Puhkekeskuse juures kell 
13:00 - 14:30.

Maratoni organiseerib 
Pärnumaa Spordiliit koostöös 
Pärnu Maavalitsuse, maa-
konna omavalitsuste, mitme-
te mittetulundusühenduste 
ja avaliku sektori asutuste-
ga. Pärnumaale on põhjust 

tulla rohkemgi, sest samal 
ajal, 21. - 24. juuni, võõrus-
tab suvepealinn legendaarset 
Watergate’i festivali. Kõigile 
jooksul osalejatele paneb fes-
tival välja ka üllatuse.

Igal aastal on tähtsustatud 
Eesti vabadusvõitlust ja Pär-
numaa osa selles – just Pärnu 
maakonnast Tori vallast Eesti 
sõjameeste mälestuskirikust 
on alguse saanud traditsiooni-
lise võidutule teekond. Käes-
oleval aastal sümboliseerib 
võidutule toomist traditsioo-
niline maratonijooks, mille 
puhul võib tõmmata ajaloo-
lise paralleeli võiduteate too-
misega Maratonist Ateenasse. 
(KH)

Talguhooaeg on alanud
5. mail toimuvad taas üle-
eestilised talgud. „Teeme 
Ära 2012!“ kodulehel www.
teemeara.ee on Audru vallast 
registreeritud mitmeid erine-
vaid talgukohti ning küllap 
lisandub neid enne 5.maid 
veelgi. 

Lemmetsa külatalgute 
korraldajad kutsuvad inimesi 
teeäärtest prügi koristama, 
Sanga bussipeatust korrasta-
ma ning üheskoos mänguväl-
jakult kive korjama. Samuti 
loodetakse korda saada suvi-
se jaanitule lõkkeplats. 

Traditsiooniks kujune-
nud Valgeranna koristamise 
talgud toimuvad rannaääre 
korrastamise, rannaala riisu-
mise ning tormimurru likvi-
deerimise tähe all. Uudsena 

on korraldajad kavva võtnud 
talviste suusaradade etteval-
mistamise Valgeranna metsa-
alale.

Aruvälja rahvas korrastab 
kohalikku remondijärgset 
rahvamaja ja selle ümbrust, 
et maja korda seada ning 
taaskäivitada erinevad ringid 
ja huvitegevused. Kuna ma-
jas toimusid projekti raames 
ahjude väljalõhkumine ja 
keskkütte paigaldus, vajavad 
seinad ja põrandad pesu ning 
kergeid värvimis- ning tapee-
timistöid. Õuealal lõigatakse 
hekki ja puid ning tehakse 
muid üldisi korrastustöid.

Talgud korraldatakse 5. 
mail veel Eassalu-Neitsi Kü-
laseltsi, Lindi Külaseltsi ning 
ka Audru Kiriku koguduse 

eestvedamisel. Eassalus kor-
rastatakse Pangamäe mat-
karada ning kiriku juures 
teostatakse kevadised koris-
tustööd arboreetumis.

Töötukassa toetab regist-
reeritud töötute talgutööl 
osalemist, makstes sõidu- ja 
majutustoetust. Talgutööl 
osalemiseks ja töötukassalt 
sõidu- ja majutustoetuse saa-
miseks peab töötu olema re-
gistreerunud talgutööle vee-

biaadressil www.teemeara.
ee ja esitanud sõidutoetuse 
avalduse. Sõidu- ja majutus-
toetuse saamiseks peab töötu 
hiljemalt kuu aja jooksul pä-
rast “Teeme ära!” talgupäeva 
toimumist esitama konsul-
tandile täidetud osavõtule-
he, millel on kirjas talgutöö 
kogunemiskoht, toimumise 
kuupäev, talgujuhi nimi ning 
allkirjad. (KH)

Audru vald hindab oma  
noorsootöö kvaliteeti

Tänavu võtab ligi neliküm-
mend omavalitsust luubi alla 
oma noorsootöö kvaliteedi, 
teiste seas ka Audru vald.

“Soovime osaleda noor-
sootöö kvaliteedi hinda-
mise projektis, et selle abil 
kaardistada noorsootöö sei-
sukorda oma vallas. Meie 
meeskonda kuulub 5 noorte-
ga tegelevat ja noorsootööst 
huvitatud inimest: Reeli-
ka Rüütli, Kaire Narva, 
Aili Elend, Marju Toova 
ja Kadi Maido,” sõnas val-
la arendusspetsialist Maris 
Moorits.

Noorsootöö kvaliteedi 
hindamismudeli töötas koos 
noortevaldkonna partneri-
tega välja Eesti Noorsootöö 
Keskus, mis ühtlasi ka koor-
dineerib hindamisi üle Eesti.

“Hindamismudeli alusel 
saab kohalik omavalitsus 
kaardistada noorsootöö tu-
gevusi ja arendamist vaja-
vaid valdkondi, tulemuste 
põhjal planeerida edasist 

arengut ning jälgida edu-
samme,” selgitas projektijuht 
Kaisa Orunuk. 

“Noored on erinevad, on 
vaja tagada, et igale noorele 
on noorsootöös kättesaada-
vad mitmekülgsed isiksuse 
arengu võimalused – see on 
ka kvaliteedi hindamise vi-
siooniks. Hindamisega uuri-
megi, kui mitmekülgsed ja 
kättesaadavad need arengu-
võimalused on, mida noorte-
le ühes omavalitsuses paku-
takse,” lisas Orunuk.

Audru valla hindamistu-
lemustest tehakse kokkuvõt-
ted juunis.

Noorsootöö kvaliteedi 
hindamist toetatakse riikli-
ku programmi „Noorsootöö 
kvaliteedi arendamine“ raa-
mes. Programm on rahasta-
tud Euroopa Sotsiaalfondi 
ja riikliku struktuuritoetuse 
perioodi 2007-2013 vahen-
ditest. 

Eesti Noorsootöö Keskus
www.entk.ee

Kasside ja koerte  
maru taudivastase  

vaktsineerimise ajad  
ja kohad

Vastavalt põllumajandusministri määruses nr 67 “Marutaudi-
tõrje eeskiri” sätestatule revaktsineeritakse loomad 24 kuuse 
intrevalliga. Sel aastal vaktsineerime 2010 aastal vaktsinee-
ritud loomad ja need kassid ning koerad, kes on veel vaktsi-
neerimata.

TEISIPÄEVAL, 01. mail 2012
9.30  Audru mõisa peahoone
10.15  Audru kiriku parkla
10.45  Rebasefarmi peahoone
11.20 Traktorijaam
12.00 Tiigi pood
12.45 Liiva bussipeatus
13.15 Kärbu bussipeatus
13.45 Põhara bussipeatus
14.15 Aruvälja kauplus
15.00 Kalevipoja bussipeatus
15.30 Annuse bussipeatus
16.00  Vanaõue bussipeatus

LAUPÄEVAL, 05. mail 2012
9.00  Audru Keskkooli parkla
9.45  Malda bussipeatus
10.15  Oara bussipeatus
10.45  Jõõpre kauplus
11.45  Lavassaare Vallavalitsuse parkla
13.00  Saari küla korterelamu
13.30 Ridalepa bussipeatus
14.00 Sanga mägi
14.45 Papsaare bussipeatus

PÜHAPÄEVAL, 06. mail 2012
9.00 Kihlepa tee bussipeatus
9.30 Kihlepa bussipeatus
10.15 Eassalu bussipeatus
10.45 Ees-Soomra ja Potsepa tee
11.15 Taga-Soomra endine koolibussi 
 peatus
12.30  Kõima kauplus
13.30 Lindi vana koolimaja peatus
14.00 Lindi kauplus
14.30 Lindi Rahvamaja
15.00 Kirsimäe bussipeatus
15.30 Liu bussipeatus
16.15 Kabriste aiand

Vaktsineerimine marutaudi vastu tasuta. Kompleksvakt-
siin soovitav teha igal aastal – 12 €. Palun kaasa võtta eelne-
vad vaktsineerimise lehed või passi d.

Täiendav info: volitatud veterinaararst: 
Helve Liivamägi 5650 5890 või Marika Saks 523 1438

07.04.2012 toimusid Tartus 
III LASTEAEDADE VA-
HELISED VÕISTLUSED 
JUDOS.
Audru Vikerkaare lasteae-
da esindasid (tagareas va-
sakult):  JOOSEP EHA III 
koht, MARKO MARTIN-
SON II koht, TAMBET 
SONG, TÕNIS TOMSON;
(esireas vasakult): LARS 
MATTIAS LANNO III 
koht, RAIT TIITUS III 
koht, TAIR TIITUS III 
koht, RASMUS NOOR-
METS III koht, treener Asko 
Looga.

Eve Elmers-Noormets
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Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 447 2788, e-post: maris.m@audru.ee. Toimetus: Maris Moorits, Sirje Suurevälja, Vahur Tamm, Peep Tarre. 
Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil maris.m@audru.ee. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja 
lühendada.  Väljaandja: Audru Vallavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint. Ajaleht on Audru valla kodulehel: www.audru.ee. Hind 0,10 eurot

TEATED � TEATED

A.K. Kontor OÜ pakub 
RAAMATUPIDAMISTEENUST 

erinevatele ettevõtetele.

Küsige hinnapakkumist! 

E-mail: oyakkontor@gmail.com
Tel: 5398 2271

PÄRNU PRAOSTKONNA 
LASTELAAGER UULUS 

1.-5. juuli 2012 toimub järjekordne Pärnu 
Praostkonna lastelaager Uulus. Oodatud 
on lapsed vanuses 7-13 aastat. Päevaka-
vas on meisterdamise ja kunsti töötoad, 
laulmine, sportmängud, piiblitunnid, 
lõkkeõhtu, kohtumised erinevate huvitavate külalistega, 
maastikumäng jne. Laagris osalemine ei eelda eelnevaid 
teadmisi. 

Laagri maksumus 30 €. 
Registreerimine kuni 18. juuni 2012. 

Täpsem info ja registreerimine: 
Heli Künnapas, 512 9818 helikunnapas@gmail.com

OST
Ostame kasvavat võsa ja väheväärtuslikku puitu. 

Puhastame võsast tee- ja põlluääred ning kraavid. 
Teostame harvendus- ja lageraiet. 
RSG Invest OÜ  +372 56 88 11 35

MTÜ Lemmetsa Külaselts korraldab 06.05.2012 
algusega kell 10.00 “Teeme ära heakorra talgud”

Kogunemine Sanga Seltsimaja juures
Plaanis korrastada Lemmetsa külas ja Sangal

Info Reet 517 7305

JÕÕPRE III KÜLAPÄEV
19. mail algusega kell 12.00 

Rahvamaja õuel laat, töötoad, õnneloos, kontsert.
Esinevad kohalikud taidlejad, Audru valla segakoor ja 
teised külalised. 
Rahvamaja saalis näitus.

AUDRU RAHVA SPORDIPÄEV 

20. mail, pühapäeval, algusega kell 12.00 
Audru Keskkooli staadionil
Kavas spordialad igale eale.
Meeleolu loob Audru pasunakoor ,,Õnn tuli õuele“.
Ootame kõiki suuri ja väikesi!
Info: Mati Puust 446 4007; Õie Killing 5621 2600

VABANDUS

Vallalehe toimetus vabandab – ekslikult oli märtsikuu val-
lalehes ilmunud kodutütarde artikli pildi alla sattunud vale 
nimi. Pildil on Mariliis Pähkel mitte Mari-Liis Vister. 
Vabandame asjaosaliste ees.  

TÄNUAVALDUS

Täname südamest kõiki, kes abistasid meid kalli Erika ot-
singutel ja toetasid meid sel raskel hetkel.
 

Erika lähedased

TÄNUAVALDUS

Soomra külaelanikud tänavad Valdi Killingut väga hea 
töö eest teedelt lumelükkamisel.

Kas Sul on üleliigset tulematerjali? 
Anneta see Audru pargi selleaastase jaanitule 

tege miseks! Helista ja lepi kokku Marjuga 
telefonil 590 64541 või 446 4274

AUDRU MUUSEUM KUTSUB:
Iga kuu viimase neljapäeva õhtul toimuvad 

muuseumi kaminasaalis 
kohtumised huvitavate inimestega.

26. aprillil 2012  kell 15.00
kohtume “paevana” ehk

professor Rein Einastoga teemal 
“Eesti loodus ja kaevandused”.

Oodatud on kõik huvilised.

Eesti Meistrivõistlused 
sangpommi rebimises 

Järva-Jaanis 14.04.2012

Audrukate tulemused:
Rando Mets  1. koht -10 a poisid
Ragnar Kaelep 2. koht -10 a poisid
Nele Saks 1. koht -12 a tüdrukud
Brigita Kaelep 3. koht -12 a tüdrukud
Jan-Erik Vahter 1. koht -16 a + 60 kg poisid
Kahro Koit Koitla 2. koht -16 a + 60 kg poisid
Matis Uustalu 1. koht  18 a - 65 kg poisid
Ado Mets 1. koht  18 a + 75 kg poisid
Valdi Killing 1. koht  mehed -85 kg 

Audru Squashinaised selgitasid 
taas paremusjärjestust

Aprilli neljanda päeva õhtul 
kajas Audru spordihoone 
squashipalli prõmmimisest 
ja naiste kaasaelamise kil-
getest. Tagasi ei hoitud end 
ei mänguväljakul ega pub-
liku seas. Võistlejaid olid 
toetama tulnud ka hetkelisel 
treeningpausil olevad squas-
hinaised, kes tõid kaasa hõr-
gutavaid suupisteid võistlus-
rammu turgutamiseks.

Võistlus osutus väga pin-
geliseks ja tasavägiseks, nii 
et esikolmiku väljaselgita-
miseks tuli appi võtta ma-
temaatika. Turniiripunktide 
koguarvestuses saavutas 
kulla Kaire Pärnsalu, hõ-
beda Merit Kvatš ja pronksi 
Merle Udso. 

21. aprillil Pärnu Mai-
squashiklubis toimuvatel 
Pärnumaa Naiskondlikel 
Meistrivõistlustel plaani-
takse taas osaleda kahe 
võistkonnaga. Turniiri tu-
lemusel jagunesid võist-
konnad järgnevalt: Audru 
I – Kaire Pärnsalu, Merit 
Kvatš ja Merle Udso, Aud-
ru II – Krõõt Höövel, Lily 

Allas ja Serli Sipelgas. 
Võistlust toetasid: Audru 
vald, Audru spordihoone, 
Päästeameti Lääne pääs-
tekeskus, Strand Spa & 
Konverentsihotell ja Pärnu 
Mai-squashiklubi. Lisainfo
56 647 333 

Merit Kvatš
Audru Naiste 

Squashiseltsing

Merit Kvatš, Kaire Pärn-
salu, Merle Udso

Kirjastuselt Eesti Raamat 
ilmus 2011. aastal raamat 
„Pangajooks“. Autoriks 
Raivo Seppo  (s. 1973. a.). 
Käesolevas romaanis kes-
kendub autor pangandus-
küsimustele. Rootsi panku-
rid on iseseisvunud Eestis 
kanda kinnitanud ja saanud 
peremeesteks Eesti rahan-
dusmaailmas. Üks tubli ees-
ti mees kutsub rahvast üles 
sellele ebaõiglusele vastu 
astuma. Ta jääb äraostma-
tuks ega lase end ahvatleva-
test pakkumistest peibuta-
da. Rootslaste leeris kasvab 
hirm ja puhkeb paanika, kui 
eestlased oma tahte teoks 
teevad. Huumoriga vürtsita-
tud teos kerib pingeid viima-
se leheküljeni. 

Raivo Seppo töötab Harju 
Maakohtus istungisekretäri-
na ning on Eesti Genealoo-
gia Seltsi Tallinna osakonna 
liige. Tema esimesi trükip-
roove ilmus ajakirja Noorus 
veergudel ja mõnedes ajaleh-

tedes. Esialgsed lood kaldu-
sid ka rohkem kriminaaljut-
tude poole. 

“Eesti nimeraamat”
“Hüatsintsõrmus”
“Nimed ja nimepäevad”
“Pöörane Villemiine”
“Kuupaiste tütar”
“Elavad nimed“
“Öörahvas“
Need raamatud on olemas 

Audru Raamatukogus.
Piret Reili

Raamatuleiud

Ootame teid suveks Pärnu Maximasse tööle, 
tasuta transport ja majutus. Teade

Puuetega Inimeste Kojas 
(Riia mnt 70) toimuvad kord 
kuus individuaalsed juriidi-
lised konsultatsioonid puue-
tega inimestele.

Jurist võtab vastu 1 kord 
kuus a´3 tundi. Ühele inime-
sele on planeeritud 20 minu-
tit. Seega saab ühel päeval 
maksimaalselt nõu 9 inimest. 

Konsulteerija on advokaat 
Anu Talu Advokaadibüroost 
Järve, Otti ja Partnerid.

Teenus on puuetega ini-
mestele tasuta, vajalik on 
eelregistreerimine koja tele-
fonil 44 25741.

Nõustamine toimub vaja-

dusel ka vene keeles.
Sel aastal on nõustamised 

järgmistel kuupäevadel:
10. mai kell 13-16
14. juuni kell 13-16
12. juuli kell 13-16
9. august kell 13-16
13. september kell 13-16
11. oktoober kell 13-16
8. november kell 13-16
13. detsember kell 13-16
Lisainfo ja registreerimi-

ne tel 4425741

Toomas Mihkelson
Pärnumaa PIK

tel. 442 5741 ja 5664 8265
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S ünnipäeva ajal on 
igati sobilik aeg 
maha võtta ja mõel-

da, et mis tehtud ja mis teok-
sil, tuletada meelde vanu 
aegu… 

Kasutades ära ajalugu 
tundvate inimeste abi ning 
surfates internetis, panin 
kokku MEIE VALLA LOO, 
mis ei ole lihtsalt 20 aastat 
ajateljel, vaid midagi enamat. 

Muinasajal, enne risti-
rüütlite tulekut, kuulus Aud-
ru ja selle ümbruskond Soon-
tagana muinaskihelkonda ja 
Läänemaa koosseisu. Vana-
Pärnu rajamise järel (1251) 
aga Vana-Pärnu kihelkonda. 
Iseseisev Audru kihelkond 
moodustati koos esimese 
Audru kiriku õnnistamisega 
1636. aastal, kui Vana-Pärnu 
kihelkonnast eraldati selleks 
uue kihelkonna maa. Hili-
sem, XX sajandiks väljaku-
junenud kihelkond, oli veidi 
suurem kui tänane Audru 
vald. Seda põhjasuunas, kus 
kaasa olid haaratud nii La-
vassaare kui ka tükike Ha-
linga vallast. Samal ajal ei 
kuulunud kihelkonda selli-
sed tänase Audru valla külad 
nagu Ahaste, Pappsaare ja 
Lemmetsa.

23. mail 1816 vastuvõetud 
Eestimaa talurahvaseaduse-
ga kaotati talupoegade päris-
orjus ja moodustati esimesed 
mõisavallad. Täpsemalt sä-
testati vallad kui omavalit-
susüksused 1866. aasta 19. 
veebruari Baltimaade Val-
lakogukondade valitsemise 
seadusega, kus oli ära toodud 
muuseas ka fakt, et igas val-
las peab olema vähemalt 200 
meest. Mehi meil õnneks oli 
ja milleks üks vald, kui saab 
teha mitu. Meie valla terri-
tooriumile tekkis koguni neli 
valda: Võlla, Jõõpre, Audru 
ja Audru kirikuvald. Rahvast 
oli nelja valla peale tegelikult 
omajagu, kokku oli loetud 

4589 eestlast, 6 venelast ja 16 
muulast. Toome sellest ajast 
veel mõningaid fakte: talusid 
oli 836, kogu maast oli põl-
lumajanduslikku maad pisut 
üle poole, rahvakoole oli 8, 
tööstuslikke ettevõtteid 27, 
raamatukogusid 7 (pimedad 
ja pikad talveõhtud vajasid 
sisustamist ja lugemine oli 
selleks suhteliselt ohutu te-
gevus), ühinguid 25 (elati 
päris aktiivset seltsielu) ja 
postiagentuure tervelt 3 (võib 
järeldada, et Audru rahvale 
meeldis vähem ringi liikuda 
ja rohkem üksteisele kirju 
kirjutada).

7. oktoobril 1938 liide-
ti meiega Võlla vald ja osa 
Koonga vallast. Uude Audru 
valda ei kuulunud aga Jõõp-
re, mis liideti Sauga valla 
külge. 

Aastal 1945 jagati Aud-
ru vald külanõukogudeks. 
Algas massiline kollektivi-
seerimine, moodustati suur 
hulk kolhoose. Moodsad ni-
med olid: Uus Ilm, Ühendus, 
Ühendatud Jõud, Uus tee, 
Kõima Tulevik.

Et elu riiklikul tasandil 
huvitavam oleks ja me veelgi 
rohkem oma suure naabriga 
sarnaneks, loodi 1952. aastal 
Eestisse lausa 3 oblastit, mis 
õnneks aasta pärast siiski 
likvideeriti. Ju siis loodetud 
sarnasust ei tulnud.

1954. aastal vähendati kü-
lanõukogude arvu. Audrule 
liideti Aruvälja ja Kihlepa 
külanõukogud, ainult Jõõpre 
jäi veel Sauga valla alla. 

Oma tänase valla suuruse 
sai külanõukogu 1971. aas-
tal, kui toimus veel viimane 
maade ümberpaigutamine. 

Toimus suuremahuline 
maakuivendus, mis muutis 
meie põllumaad tunduvalt 
suuremaks ja saagikindla-
maks. Valla tekkimise hetkel 
olid selle territooriumil sel-
lised sovhoosid nagu Aud-

ru, Kõima ja 
Jõõpre (endine 
Bolševik), kol-
hoos Kalevi-
poeg, kalurikol-
hoos Pärnu Kalur 
ja ETKVL-i Audru 
Karusloomakasvandus. 
Taastatud oli ka juba üle 90 
talu kogupinnaga 1735 ha. 
Oli ka erinevaid tööstusette-
võtteid. Samuti olid põlluma-
jandusettevõtete juures eri-
nevad abitootmisettevõtted, 
kus toodeti näiteks peegleid, 
mööblit, kasukaid, seibe, 
paate, vundamendiplokke 
ja loomulikult oli ka kala-
tööstus. Vallas töötas küm-
me kauplust, viis sööklat ja 
neli baari. Värskelt loodud 
vald sai endale kaks alg-
kooli, põhikooli Jõõpres ja 
keskkooli Audrus, kaks las-
teaeda, kolm klubi ning ühe 
rahvamaja. Just oli valminud 
suur ja uhke ambulatoorium. 
Suurt puudust tunti vanurite 
kodust. 

Valla tekkimisel oli lii-
kumas ka ideid luua eraldi 
Jõõpre vald. Pärnu linn oli 
rõõmuga nõus vastu võtma 
Papsaare küla. Õnneks jäid 
need ideed ainult ideedeks. 
Mis siin salata, mulle kui 
audrulasele meeldib ikka 
kõige rohkem see rahvasuus 
ringiliikunud mõte, et Pär-
nu-poolne valla piir võiks 
kulgeda ikkagi mööda jõge 
(mööda Sauga jõge Siimu 
silla alla välja). 

Selline see on, meie valla 
lugu, igati pikk ja auväärne, 
läbi paremate ja raskemate 
aegade, läbi murede ja rõõ-
mude.

Kõigele vaatamata oleme 
jäänud püsima.

Palju õnne meile!

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees

Audru vald – 20 edukat aastat

Valla staatuse andmine 9. aprillil 1992 20. aastapäeva pidulik vastuvõtt Lindi Rahvamajas

A pr i l-
l i s 
2012 

täitus 20 aas-
tat Audru valla 

moodustamisest. 
Taasiseseisvumi-

sest oli möödas kõigest 
8 kuud ning Eestis kehtis 
rahaühikuna alles Nõuko-
gude rubla. Märtsis 1992 
sai Eesti esimese interneti-
ühenduse ning aprillis avati 
Eesti esimene Statoili tank-
la. Maikuus sai Eesti IMF 
liikmeks, juunis kehtestati 
rahaühikuks Eesti kroon ja 
juulis jõustus uus Eesti põ-
hiseadus. Audru külanõu-
kogu suutis üleminekuaja 
õiguslikku vaakumit ja ma-
janduslikku ebastabiilsust 
trotsides kiiresti alustada 
valla loomise protsessiga, 
mis päädis 19.04.1992 valla 
staatuse kinnitamisega. 

Need 20 aastat on olnud 
edukad aastad, mil ühest 
vastsündinud, kogemuste-
ta omavalitsusest on välja 
kujunenud hästitoimiv Ees-
ti Vabariigi haldusüksus. 
Meie valla moodustamine 
ja käivitumine käis ühte 
jalga kogu Eesti riigi taas-
sünniga, kus noorel orga-
nisatsioonil tuleb ise palju 
katsetada ja ka enda tehtud 
vigadest õppida. 

Tänane Audru vald on 
rahvaarvult 39-s omavalit-
sus 226-st Eesti omavalit-
susest. Erinevalt enamustest 
Eesti omavalitsustest oleme 
pidevalt olnud mõõdukas 
kasvus nii rahvaarvult kui 
ka eelarve ja investeeringu-
te mahult. Loomulikult on 
majandussurutis mõjunud 
ka meile, kuid võrreldes 
teiste valdadega suhteliselt 
vähem. 

Aastatega on kasvanud 
valla rahvaarv, vallaelanike 
keskmine sissetulek, töö-
kohtade arv ja valla poolt 

pakutavate teenuste maht. 
Kui valla algusaastatel te-
gutses valla territooriumil 
vaid 5 lasteaiarühma kok-
ku 100-le lapsele, siis täna 
on 15 lasteaiarühma kokku 
300-le lapsele. Rääkimata 
sellest, millised olid laste-
aedades tingimused enne ja 
millised on nüüd. 

Kui valla algusaastatel 
oli sportimisvõimalus vaid 
vastvalminud Audru Kesk-
kooli võimlas, siis tänasel 
päeval on spordisaalid ja 
välisväljakud ka Audru ale-
vikus ning Lindi ja Jõõpre 
külades. 

Kui 20 aastat tagasi olid 
valla territooriumil tööko-
had peamiselt põllumajan-
duses, siis tänasel päeval on 
Audru vallas kokku ligi 240 
äriühingut – peamiselt toot-
misettevõtted. Kui enamu-
ses Eesti omavalitsustes on 
suurimaks tööandjaks koha-
lik omavalitsus, siis Audru 
vallas on selleks juba aas-
taid tootmisettevõtted (suu-
rimaks neist AS Valmos). 

Kui 20 aastat tagasi oli 
(vähemalt Audru keskasu-
las) kraanist tulev joogivesi 
pehmelt öeldes kaheldava 
kvaliteediga ja reovesi voo-
las pärast lühiajalist seismist 
tiigis otse Audru jõkke, siis 
tänaseks on paljud piirkon-
nad varustatud kvaliteetse 
joogiveega ja reovesi juhi-
takse Pärnu linna puhasti-
tesse. Samuti on selle aja 
jooksul saanud kõvakatte 
paljud valla teed.  

Audru vald oli Eestis üks 
esimesi omavalitsusi, kes 
kehtestas juba 05.09.1996 
(ehk siis neli aastat pea-
le moodustamist) esimese 
üldplaneeringu. Kohustusli-
kuks muutus  üldplaneerin-
gu tegemine valdades alles 
2003. aastast. 

Kahekümne aastaga on 
tehtud palju, kuid jätkuvalt 

palju on ka teha. Suurimad 
väljakutsed ootavad ees 
vee- ja kanalisatsioonivõr-
kude renoveerimisel meie 
väikeasulates ning ligikau-
du 100 km kruusateede re-
mont. 

Praeguse vallavolikogu 
ja vallavalitsuse peaülesan-
ne on jätkata tulevikku suu-
natud tegutsemist ja algata-
da tegevusi, mille tulemust 
näeb alles aastate pärast. 
Sageli võib mõni otsus või 
protsess tunduda ennat-
lik või isegi vale, kuid me 
peame mõtlema perspek-
tiivitundega ning vaatama 
valda tervikuna ja suutma 
ette näha nii sotsiaalseid kui 
majanduslikke suundumusi. 
Sellest kontekstist lähtuvalt 
on peamisteks töösuunda-
deks valla haridus- ja sot-
siaalpoliitika. Samuti tuleb 
jätkuvalt teha koostööd äri-
ühingutega uute töökohtade 
loomiseks valda. 

Tahaksin vallavalitsuse 
nimel tunnustada ka meie 
vallas viimasel kümnendil 
aktiviseerunud külaseltse 
nagu Eassalu-Neitsi Küla-
selts, Lindi Külaselts, Aru-
välja Suurkülaselts, Jõõpre 
Külaselts, Meremetsa küla-
selts ja Sanga Külaselts. 

Oma aktiivse tegutse-
misega on nad korrastanud 
külamaju, külaplatse ja 
spordiväljakuid ning olnud 
peamisteks eestvedajateks 
paikkondliku seltsielu eden-
damisel. Ühiste jõududega 
loodud tulemust väärtus-
tavad elanikud palju enam 
ning ühistegevus aitab kaa-
sa ühtsema ja sõbralikuma 
kogukonna tekkele. 

Soovin kõigile Audru 
valla elanikele päikest ko-
dudesse ja seni veel täitu-
mata unistuste täitumist.

Siim Suursild
vallavanem

20. aastapäeva pidulik vastuvõtt Lindi RahvamajasValla staatuse andmine 9. aprillil 1992 Helgi Roots andmas vallale üle aastapäevakingitust



Aruvälja Lasteaed-Algkool 1997 Aruvälja Lasteaed-Algkool 2011
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Audru Keskkooli staadion enne Audru Keskkooli staadioni valmimine 2009
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Papsaare lasteaed
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