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Alanud on konkurss  
“Tunnusta ettevõtluse edendajat”

Majandus- ja Kommunikat-
siooniministeerium on taas 
käivitunud konkursi

„Tunnusta ettevõtluse 
eden dajat”, mille eesmärk on 
välja selgitada, tunnustada ja 
üldsusele tutvustada Eesti pa-
rimaid ettevõtluse edendamist 
toetavaid algatusi. Projektide 
esitamise tähtaeg on 6. mai 
2013.

Juba seitsmendat aastat 
toimuvast konkursist ooda-
takse osa võtma kõiki Eesti 
valitsus- ja omavalitsusasu-
tusi koos allasutustega, ette-
võtluse tugiorganisatsioone, 
haridus- ja noorteorganisat-
sioone ning kõiki teisi insti-
tutsioone, sihtasutusi ja mit-
tetulundusühendusi. Era- ja 
kolmandast sektorist ootame 
konkursile algatusi, mille pu-

hul on toimunud koostöö ava-
liku sektoriga. 

Algatusi ja projekte hin-
natakse sel aastal kuues ka-
tegoorias, mis toetavad ette-
võtliku vaimu edendamist, 
ettevõtluskeskkonna paranda-
mist, ettevõtlusalastesse os-
kustesse investeerimist, ette-
võtluse rahvusvahelistumise 
toetamist, roheliste turgude ja 
ressursside kasutamise aren-
gu toetamist ning vastutus-
tundliku ja kaasava ettevõtlu-
se arendamist. 

Konkurss „Tunnusta ette-
võtluse edendajat” on ühtlasi 
eelvooruks üleeuroopalisele 
konkursile „Euroopa ettevõt-
luse edendamise auhinnad 
2013”, mis käesoleval aastal 
toimub novembrikuus Lee-
dus. (KH)

Elektrilevi kliendile: mida teha, kui pingekvaliteet ei rahulda
Kui aastas kogeb rikkeliste 
ja vananenud liinide tõttu 
elektrikatkestusi veel sadu 
tuhandeid kliente, siis pin-
gekvaliteedi probleemiga 
oleme juba niiöelda lõpusir-
gel – kindlakstehtult ei vas-
ta pinge nõuetele ligikaudu 
4500-s majapidamises.

Mis on kehva pinge põh-
jus?

Pingekvaliteedi probleem 
esineb peamiselt elektrilii-
nidel, mis on ehitatud enne 
1980. aastat. Kuna tol ajal ka-
sutati elektrit majapidamis-
tes eelkõige valgustuseks, 
toodi elekter kohale pikkade 
madalpingeliinide kaudu, 
mille lõpus võis pinge olla 
juba üsna madal. Tänapäe-

val kasutatakse aga oluliselt 
rohkem elektriseadmeid ja 
need on pingekvaliteedi osas 
tundlikumad – tarbimis-
harjumused on muutunud. 
Elektrivõrk on siiski ehita-
tud ehitusaegsete normide ja 
toonase tarbimise iseloomu 
järgi ning seda üleöö korraga 
uuendada pole võimalik.

Kuidas Elektrilevi pin-
gekvaliteedi probleeme 
kindlaks teeb?

Pingeprobleemi ei saa me 
kindlaks teha ainuüksi liini 
või alajaama parameetrite 
või infosüsteemi järgi, vaid 
üldjuhul mõõtmiste alusel 
konkreetses majapidamises. 
Pingekvaliteet sõltub muu-
hulgas majapidamise enda 

elektritarbimisest, naabrite 
tarbimisest, maja kaugusest 
alajaamast ning see ei väljen-
du ka kõikidele sama liini toi-
tel olevatele majapidamistele 
sarnaselt. Seetõttu käib prob-
leemi tuvastamine enamasti 
iga kliendi kaupa. 

Pingeprobleem = 80 % 
soodustust võrgutasult

Soodustuse andmist ei 
reguleeri seadus ega Konku-
rentsiameti metoodika, kuid 
oleme võrgulepingu tüüptin-
gimustega klientidele luba-
nud, et nõuetele mittevastava 
pinge korral vähendame 50 
% võrra võrgutasusid. Tege-
likkuses vähendame tasusid 
80 %, kuna mõistame, et eba-
kvaliteetne pinge võib elu-

tegevust oluliselt häirida ja 
klient ei saa nõuetekohasele 
kvaliteedile vastavat teenust.

Mida peaks tegema 
klient, kes tunnetab pin-
gekvaliteedi häireid?

Pingekvaliteedi prob-
leemist teatamiseks tuleks 
esitada Elektrilevile vabas 
vormis avaldus kas e-postiga 
aadressile: info@elektrilevi.
ee, Eesti Energia teenindus-
büroos või helistades kliendi-
telefonile 1545. Pöördumises 
palume võimalikult täpselt 
kirjeldada, mis ajast, kuidas 
ja kus pingekvaliteedi prob-
leem väljendub.

Jaanus Tiisvend
Elektrilevi varahalduse 

valdkonna juht

Linetantsuvõistluste võit tuli 
Audrusse

22.-24. veebruaril toimu-
sid Riias VIII Baltimaade 
Meistrivõistlused Kantri- ja 
Westerntantsus, mis olid üht-
lasi ka maailmameistrivõist-
luste üheks eeletapiks. 

Eestist osales võistlustel 
erinevates võistlusklassides 
kokku 19 tantsijat Eesti eri 
paigust: Tartust, Ida-Viru-
maalt, Harjumaalt, Tallinnast 
ja Pärnust. Suurim võistleja-
te esindus oligi seekord pärit 

Pärnust ning Pärnumaalt, 
nende hulgas 3 ratastooli li-
netantsu kategoorias võist-
lejat. Eestisse toodi kokku 8 
esikohta, 6 teist, 3 kolmandat 
ning 2 neljandat kohta. Pau-
liine Mäesalu Audru vallast 
võitis I koha adult novice ka-
tegoorias ning “Choreograp-
hy Non-Country Newcomer/
Novice” kategoorias samuti I 
koha. (KH)

Pärnu Maksimarket ja Pre-
mium 7 automaattankla 
avatakse Papsaares käesole-
va aasta juulis. Pärnu Mak-
simarketi arendaja on Audru 
Keskus OÜ ja ehitaja AS 
MARU Ehitus.

Keskus rajatakse kahes 

etapis, millest esimene ava-
takse 2013. aasta suvel ja 
keskuse laiendus 2014. a. 
Kaubanduskeskuse ankur-
rentnikuks on ETK Mak-
simarket, allüüripindasid  
saab olema 11. (KH)

Muuseum kutsub taas reisima
Anname teada, kuhu ja millal 
on muuseumipere kavanda-
nud saabuva 2013. aasta suve-
reisid. Need on:

25. mai – Loode-Eesti: 
Padise klooster, Padise mõis, 
Vihterpalu mõis, Paldiski 
(skulptor Amandus Adamso-
ni muuseum), Kurkse, Taebla 
(kunstnik Ants Laikmaa talu-
muuseum), kaunis rannaäär 
Kurksest Ristnani.

13.-14. juuli – Kagu-Eesti: 
Võru, Rõuge ööbikuorg, Vast-
seliina, Meremäe, Obinitsa 
Seto muuseum, Taevasko-
da, Mooste mõis, Ahja mõis,  
Peipsi-äär, Alatskivi loss, 

Tartu kaudu tagasi koju.
Augustikuus – vallapäe-

vade raames reisime Varblas-
se: Pootsi, Tõstamaa, Varbla 
(Kristjan Palusalu ja Karl 
Ristikivi mälestusmärgid), 
Uue-Varbla mõis-muuseum, 
Pärlselja, Varbla puhkeküla, 
Matsi rand-sadam.

21. september – Palamuse 
laat + kultuuriprogramm.

Lähemat informatsiooni 
saab telefonidel: 44 64 191 ja 
555 99 302. Registreerimine 
reisidele algab ajalehe ilmu-
misest alates. 

Ootame!
Helgi Roots

Talgupäevade registreerimine 
on alanud

Taas on käes aeg talgupäe-
vaks oma plaanid ära teha 
ning talgud Teeme Ära vee-
bilehele kirja panna. Seda 
saad teha meie uuenenud 
veebilehel www.teemeara.ee.

Talgute ülespanek käib 
nagu mullugi, kehtib endine 
kasutajanimi (e-posti aad-
ress) ja salasõna. 

Kui jääd hätta või va-
jad nõu, siis kirjuta info@ 

teemeara.ee või helista  
535 64 100. 

Juba teist aastat saavad 
kõik talgujuhid, kes on tal-
gud registreerinud, talgute 
stardipaketi, mis sisaldab 
praktilisi abivahendeid ja 
nõuandeid talgupäeva õnnes-
tumiseks. 

Teeme Ära talgupäev pee-
takse taas mai esimesel lau-
päeval, 4. mail. (KH)

Vabariigi aastapäeval Eestile 
tiir peale

24. veebruaril toimus kõigil 
Eesti terviseradadel sportlik 
rekordiüritus „Eesti Tervise-
radadel ümber maakera”, kus 
kõigi osalejate poolt läbitud 
kilomeetrite kogusummast 
112 940 km saadi kokku 
enam kui kaks ja pool ringi 
ümber maakera.

SA Eesti Terviserajad ju-
hataja Jaak Teppani sõnul 
tõestas liikumisrekord, et 
eestlaste seas on sportimine 
väga populaarne, aga loomu-
likult aitas rekordi sünnile 
kaasa ka suurepärane talve-
ilm. „Tervisekilomeetreid 
registreerisid eile 11 249 ter-
visesportlast kõikidest maa-
kondadest ning pea kõikidelt 
terviseradadelt üle Eesti. See 

on kinnitus rahvaspordi jät-
kuvale tõusutrendile,“ sõnas 
Jaak Teppan.

Täpsema statistika rekor-
diüritusest leiab http://tervi-
serajad.ee/statistika_2013.
htm. Eesti terviseradade se-
nine liikumisrekord pärines 
2010. aasta suurepärasest tal-
vest, kus ühiselt läbiti kokku 
98 268 kilomeetrit ehk samu-
ti tublisti üle kahe ringi üm-
ber maakera. Eelmisel talvel 
liiguti vabariigi aastapäeval 
6800 inimese poolt 60 794 
tervisekilomeetrit.

Valgeranna terviserajal 
viibis sellel päeval 53 ini-
mest ning ühtekokku läbiti 
262 km. (KH)

Nooremate tüdrukute 500 m suusatamise distantsi esikol-
mik pildil vasakult: I koht Carmen Moorits, II koht Berit 
Alttoa ja III koht Merje Toova

22. veebruaril anti Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühen-
datud aktusel Audru Vallavalitsuse saalis üle vapimärk pi-
kaaegsele valla töötajale Veljo Saarele. Pildil Veljo Saar 
koos perega.

AUDRU KESKKOOL
REGISTREERIB ÕPILASI 
SÜGISEL ALUSTAVASSE

I KLASSI
Dokumente võetakse vastu 

kooli sekretäri juures tööpäeviti 
kell 8.00-16.00 kuni 20. maini 2013

Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem kirjaliku 
vormikohase taotluse (kooli kodulehelt või 

kohapeal), lapse sünnitunnistuse ning  
ühe foto 3x4.

Maikuus tuleb esitada lasteaiast saadud 
koolivalmiduse kaart ning tervisetõend (kui 

perearst on väljastpoolt Audru valda).

Küsimuste korral pöörduda audrukk@
parnumaa.ee või telefonil 44 64 421.
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Vallavalitsuse istungitel

Vallavolikogu istungil

07. veebruaril
1. Väljastati ehitusluba 

Lindi küla Kivimäe kinnistu 
elektriliitumise ehitamiseks, 
Lindi sadama kinnistu elekt-
ripaigaldise rekonstrueeri-
miseks ja juurdeehitamiseks 
ning Valgeranna külas Dobe-
rani kohviku kinnistul teisal-
datava paadisilla rajamiseks.

2. Väljastati projekteeri-
mise lähtetingimused Põl-
deotsa külas Lille kinnistul 
elamu projekteerimiseks.

3. Väljastati kasutusluba 
Papsaare külas Lõvi tee 9a ja 
Puugi kinnistu eramu püsti-
tamisele.

4. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahen-
dite ülejäägi arvelt maksti 
toetust 3-le abivajajale kogu-
summas 250,20 eurot.

5. Anti nõusolek eestkos-
tetava vara kasutamiseks.

6. Muudeti peretoetuse 
maksmist.

7. Avatud pakkumusme-
netlusega riigihanke „Audru 
valla asutuste katlamajadele 
eriotstarbelise diislikütuse 
tarnimine“ edukamaks pak-
kujaks tunnistati MARK 
OIL OÜ pakkumus hinnaga 
– 972 eurot (hind sisaldab 
käibemaksu).

8. Edukamaks pakkumu-
seks piiratud hankemenet-
lusega vallahankel „Audru 
valla ühisveevärgi ja -kana-
lisatsiooni arengukava kaas-
ajastamine“ tunnistati TMT 
Pro OÜ pakkumus hinnaga 
4 680 eurot koos käibemak-
suga.

9. Seoses lapse kaheaasta-
seks saamisega maksti sün-
nitoetust 3-le vanemale à 64 
eurot ja lapse üheaastaseks 
saamisega 6-le vanemale à 
128 eurot.

10. Kinnitati Audru valla 
2012. aasta parimad spordi-
valdkonnas.

13. veebruaril
1. Kinnitati vallavalitsuse 

hallatavate kultuuri- ja sot-
siaalasutuste struktuur, töö-
tajate koosseisud, töötasu-
määrad ning asutuste juhtide 
töötasumäärad.

2. Nimetati Audru ja La-
vassaare valla ühinemise 
Audru valla elanike arvamu-
se küsitluspunkti komisjoni 
koosseis.

3. Anti nõusolek alaeali-
sele kuuluva vara kasutami-
seks.

4. Väljastati ehitusluba 
Audru alevikus Nooruse tee 
6a üksikelamu rekonstruee-
rimiseks, Valgeranna külas 
Liini tee 10 eramu püstitami-
seks, Jõõpre ja Sanga rahva-
maja rekonstrueerimiseks.

5. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahen-
dite ülejäägi arvelt maksti 
toetust 1-le abivajajale sum-
mas 117 eurot.

6. Seoses lapse osalemi-
sega võistlustel Hispaanias 
maksti vanemale toetust à 64 
eurot.

7. Audru valla 2013. aas-
ta vapimärgi kavaler Veljo 
Saar̀ ele maksti preemiat 400 
eurot (netosumma).

8. Kinnitati lasteaia õpe-
tajate palga alammäära läbi-
rääkimiskomisjoni koosseis.

21. veebruaril
1. Kehtestati Audru val-

la lasteaedade õpetaja palga 
alammäär kuus vastavalt 
atesteerimisel omistatud 
ametijärgule.

2. Anti kasutusluba Audru 
alevikus Tiigi tn 37 aiamaja 
laiendamisele.

3. Väljastati ehitusluba 
Malda külas Tamme Aian-
dustalu tee ja õueala rajami-
seks.

4. Nõustuti Papsaare külas 
Leonardo Golfiküla elamu-
alal asuvate teede ja kanali-
satsiooni ülepumpla kinnis-

tute tasuta ülevõtmisega.
5. Kinnitati Maidle-Sepa 

kinnistu detailplaneeringu 
lähteülesande muutmine ja 
pikendamine.

6. Muudeti vallavalitsuse 
15.08.2005 korraldust nr 268 
„Õigusvastaselt võõranda-
tud maa tagastamine“ seoses 
täiendava katastrimõõdistu-
sega.

7. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahen-
dite ülejäägi arvelt maksti 
toetust 1-le abivajajale sum-
mas 10 eurot.

8. Maksti sotsiaaltoetust 
à 64 eurot 6-le lapsevanema-
le seoses lapse osalemisega 
võistlustel väljaspool Eesti 
Vabariiki.

9. Kinnitati Audru valla 
2013. aasta hankeplaan.

10. Anti kirjalik nõusolek 
Liu sadama kinnistul piirde-
aia rajamiseks ja videovalve-
süsteemi ehitamiseks.

11. Kooskõlastati AS Riigi 
Kinnisvara esitatud Jõõpre 
rahvamaja-hooldekodu in-
vesteeringute kava kogu-
summas 56 975,42 eurot.

28. veebruaril
1. Kinnitati Papsaare kü-

las Nopri kinnistu maapealse 
gaasimahuti ja tankuri pai-
galdamise ja Pilliroo tee 13 
tootmishoone laiendamise 
projekteerimise lähtetingi-
mused.

2. Lapsevanemale maksti 
64 eurot sotsiaaltoetust seo-
ses lapse osalemisega võist-
lustel Soome Vabariigis. 

3. Lõpetati 13 hooldust 
seoses hoolduse seadmise 
aluse äralangemisega ja 2 
hooldust seoses hooldusvaja-
duse äralangemisega.

4. Veebruarikuu toimetu-
lekutoetust määrati summas 
3 898,63 eurot, sealhulgas 
toimetulekutoetuse ülejäägi 
arvelt 438,76 eurot.

5. Reservfondist eraldati 

5000 eurot Audru Keskkoo-
lile Comeniuse projekti ku-
ludeks.

6. Kinnitati Tuuleenergee-
tika teemaplaneeringu lähte-
ülesanne. 

7. Nõustuti Soeva külas 
asuva Rõõmu katastriüksuse 
jagamisega Rõõmu ja Rõõ-
muaasa katastriüksusteks, 
maatulundusmaa 100 % ning 
Kodasmaa-Kõlvarti tee L2 
katastriüksuseks, transpordi-
maa 100 %.

8. Nõustuti Tuuraste külas 
asuva Vargara Mihkli katast-
riüksuse jagamisega Varga-
ra, Mihkli ja Vargarametsa 
katastriüksusteks, maatulun-
dusmaa 100 %.

9. Nõustuti Papsaare külas 
asuva Tammetuka katast-
riüksuse jagamisega Tam-
metuka katastriüksuseks, 
maatulundusmaa 100 % ja 
Papsaare mast katastriüksu-
seks, ärimaa 100 %.

10. Nõustuti Kihlepa kü-
las asuva Kurni katastriük-
suse jagamisega Kurni ja 
Leenu katastriüksusteks, 
maatulundusmaa 100%.

11. Nõustuti järgmiste 
maaüksuste jätmisega riigi 
omandisse: Põldeotsa külas 
Lahepõllu, Poldrivälja ja Ki-
rikupõllu ning Valgeranna 
külas Piigapõllu maaüksus, 
maatulundusmaa 100%.

12. Algatati piiratud han-
kemenetlusega vallahange 
„Jõõpre Vanurite Kodu tur-
vauste vahetus“.

13. Algatati avatud pak-
kumusmenetlusega valla-
hanked „Lõvi tee välisval-
gustuse rekonstrueerimine“, 
„Audru Lasteaia Männituka 
majale mööbli ostmine“ ja 
„Audru Lasteaia Vikerkaare 
maja köögile keedukatla ost 
ja paigaldus“.

14. Otsustati volikogu 
märtsikuu istungile vallava-
litsuse poolt esitatavad otsus-
te ja määruste eelnõud.

07. märtsil
Volikogu istungilt puu-

dusid volikogu liikmed Ado 
Kirsi ja Mercedes Merimaa.

1. Kehtestati Lemmetsa 
külas Kõrvitsa elamuala de-
tailplaneering.

2. Kehtestati Papsaare kü-
las Salme kaubanduskeskuse 
kinnistu osaline detailpla-
neering.

3. Algatati Kabriste külas 
Põllu kinnistu detailplanee-
ring ja jäeti algatamata kesk-
konnamõju ja Natura 2000 
hindamine.

4. Tunnistati peremehe-
tuks ehitiseks Kabriste külas 
asuv mõrrakuur ja Audru 

alevikus Ringi tn 2a asuv 
laut.

5. Otsustati müüa Kõima 
külas Kaare tee 4-5 asuv 
korteriomand otsustuskorras 
alghinnaga 3300 eurot.

6. Nõustuti Oara külas 
asuva Sepamardi kinnistu 
võõrandamisega OÜ`le Rai-
nert RL. 

7. Kinnitati küsitluse tu-
lemused küsimusele „Kas 
Teie pooldate Audru valla 
ja Lavassaare valla ühine-
mist üheks omavalitsusüksu-
seks?“. Küsitluses osales 59 
valimisealist vallaelanikku, 
neist ühinemise poolt hääle-
tas 50 ja vastu 9.

8. Audru valla ja Lavas-
saare valla ühinemislepingu 
projekt suunati avalikule 
väljapanekule 12. märts – 02. 
aprill 2013. 

9. Võeti vastu Audru valla 
2013. aasta 1. lisaeelarve.

10. Anti nõusolek riigi-
hanke „Audru aleviku Pärna 
allee 7 hoone rekonstrueeri-
mine teeninduskeskuseks” 
korraldamiseks. 

11. Anti nõusolek inves-
teerimislaenu võtmise hanke 
läbiviimiseks. Laenu summa 
700 000 eurot.

12. Otsustati müüa avali-
kul kirjalikul enampakkumi-
sel järgmised Audru vallale 

kuuluvad varad: 2-toaline 
korteriomand Audru alevik 
Tulbi 3-4 alghinnaga 5500 
eurot; Karujõe kinnistu 
Vändra vallas Säästla külas 
alghinnaga 3900 eurot; Taltsi 
kinnistu Audru vallas Ahas-
te külas alghinnaga 10 600 
eurot; Tiidoranna kinnistu 
Marksa külas alghinnaga 15 
000 eurot ja kinnistu Kõima 
külas Torni tee 4 alghinnaga 
15 000 eurot.

13. Kehtestati Audru valla 
avaliku korra eeskiri. 

14. Kehtestati eluruumi 
alaliste kulude piirmäärad 
toimetulekutoetuse arvesta-
misel.

VALLAVANEMA VEERG

Kodualuse maamaksu soodustusest
Viimase kuu jooksul on valla poole pöördunud paljude 
kinnistute omanikud küsimustega kodualuse maamaksu-
soodustuse kohta. 

Alates sellest aastast jõustus maamaksuseaduse muu-
datus, mida on erinevates meediakanalites palju kajasta-
tud ja millest kirjutasime meiegi vallalehe augustinumb-
ris. 

Seadusemuudatus on koduomanikele toonud enamasti 
heameelt, sest kellele meist ei meeldiks, et vastukaaluks 
elektrihinna tõusule üks maksudest meie püsivatest kodu-
kuludest ka odavamaks läheb. 

Paraku on aga maamaksuvabastuse rakendumine mit-
metele kinnistuomanikele tahtmatult kaasa toonud sega-
dust ja pahameelt ja seda nii meie vallas, kui ka mujal 
Eestis. Pahameele põhjused peituvad selles, et vaatamata 
nii meedia, kui vallalehe püüdele juhtida koduomanike 
tähelepanu oma elukohaandmete kontrollimisele ja va-
jadusel täpsustamisele, jätsid mitmed selle üleskutse tä-
helepanuta, arvates, et neil on niigi kõik korras: elavad 
nad ju aastakümneid samas kohas, postiljon toob kirjad 
õigesse postkasti ja kõigele lisaks toimus aasta varem ka 
rahvaloendus, kus kõik üksipulgi kirja pandi ja täpsustati. 
Ja ometigi on just kinnistu- või elamispinna omanik see, 
kellel on iseenda ja kõigi temaga koos elavate isikute elu-
kohaandmete kinnitamise õigus, et vallavalitsus seejärel 
andmed rahvastikuregistris registreerida saaks. Näiteks 
kui Maasika kinnistu omanik, kes ka elab samal kinnistul 
asuvas elamus, soovib saada maamaksusoodustust, peab 
ta olema veendunud, et tema elukoht rahvastikuregistris 
on täpsusega: MAASIKA, Papsaare küla, Audru vald, 
88317, Pärnumaa. Ehk teisisõnu, maamaksuvabastus ra-
kendub ainult nendele kinnistutele, kus rahvastikuregistri 
järgi on kinnistu aadressis lisaks küla nimele ka talu või 
kinnistu nimi. Muret pole vaja tunda neil koduomanikel, 
kelle kinnistutele on valla poolt määratud aadress tee- või 
tänavanimetuse ning majanumbriga. Põhjaliku selgituse 
kodualuse maamaksusoodustuse saamise tingimustest 
leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt aadressil http://
www.fin.ee/maamaksusoodustus

Koduomaniku maamaksusoodustus on Audru vallas 
piirkonniti üsna erinev ja sõltub õuemaaks mõõdetud 
pinna suurusest, aga keskmiselt jääb see ühe omanikuga 
kinnistu puhul keskmiselt 10-17 euro piiridesse. 

Tänud kõigile neile koduomanikele, kes 2012. aasta 
lõpus õigeaegselt oma elukoha täpsust kontrollisid ning 
on nüüd saanud osa kodualusest maamaksusoodustusest. 
Kellel aga selle aasta maamaksuteatel loodetud koduoma-
niku maamaksusoodustus ei kajastunud, neil tuleks oma 
elukoha täpsustamine ette võtta, pöördudes meie sek-
retär-registripidaja poole vallamajas: tuba 4, saata e-ki-
ri maigi.r@audru.ee või helistada telefonil 447 2784, et 
järgmisel aastal maamaksusoodustusest ikkagi osa saada. 

Priit Annus
abivallavanem

Lemmetsa Külaseltsi toimetamistest
Sanga Seltsimajas tegutseb 
juba neljandat aastat Lemmet-
sa Külaselts. 

Oma nelja tegevusaasta 
jooksul on tehtud päris palju 
– koristatud küla teeääri prü-
gist, kirjutatud projekte Sanga 
Seltsimaja sisustamiseks ja 
renoveerimiseks ning organi-
seeritud külas traditsioonili-
sed ühisüritusi.

Siinkohal tahaks tänada 
meie külas tegutsevaid tub-
lisid firmasid AQ Lasertool 
OÜ-d, AS Valmost ja Eesti 
Kalapüügiühistu juhtkonda, 
tänu kelle sponsorlusele sai 

selle aasta vastlapäeva üri-
tusel võimalikuks pakkuda 
pidulistele maitsvat suppi ja 
vastlakukleid. Tänusõnad üt-
leme ka Jõekääru Kiviaida 
perenaisele Õie Kukkele, kes 
keetis maitsva supi ja aitas 
vastlakuklid kohale organi-
seerida. Mis oleks vastlad 
ilma hobuse ja saanita? Lõbu-
sat saanisõitu pakkus rahvale 
naaberkülas Ridalepas MTÜ 
Hobukooliga tegelev ja hobu-
seid treeniv Põhjako talu pere-
mees Boris Razumov.  

Sanga Seltsimajas tegut-
sevad regulaarselt linetantsu-

ring ja käsitöötoad. Meie 
käsitöötubades on võimalik 
õppida decoupagest salvräti-
kutehnikat ja tegeleda klaa-
sisulatusega. Kangakudujaid 
rõõmustavad kangasteljed, 
millel iga soovija omale mee-
lepärase kaltsuvaiba kududa 
saab. Oma ringide tegevus-
test oleme infot andnud põhi-
liselt Facebookis Lemmetsa 
Küla konto kaudu ja jaganud 
ka suusõnaliselt. Kõigil hu-
vilistel on võimalik liituda 
meie Facebooki kontoga, 
kirjutada oma soovist ja hu-
vist meilile reethollo@gmail.

com või anda endast teada tel  
517 7305. 

Seoses renoveerimistöö-
dega on noored praegu ilma 
jäänud oma väljaelamistoast, 
kuid saalis on võimalus ko-
roonat, ping-pongi ja lauajalg-
palli mängida. Et emmed ja 
issid saaksid majas rahulikult 
toimetada, on väikelastele 
loodud võimalus oma mängu-
nurga näol.

Meie maja ruume on võima-
lik rentida nii sünnipäevapidu-
deks, pulmadeks, koolitusteks 
kui muudeks üritusteks. 

Reet Hollo

Lindi Lasteaed-Algkooli  
sõber Anne Orav

Anne on...
… nagu väike vaikne salajane hald-

jas. Teda ei pea kunagi kuhugi kutsuma, 
sest ta on alati su juures olemas. Ta teab, 
tunneb ja jagab endas aastatega talletatud 
tarkust oskuslikult sinu põue nii, et sa 
seda isegi aru ei saa. Ta kunagi ei õpeta 
ega juhenda, vaid suunab lausa märka-
matult. On olemas just selleks hetkeks, 
mil tunned abi vajavat.

… inimene, kes kunagi ei küsi, et mil-
lal ja kunas saab, vaid tasakesi toimetades teeb ja jõuab.

… hindamatu varalaegas, talletades endas hulganisti koo-
li ajalugu ning alati suudab ta meid kõiki oma kohusetundega 
üllatada.

Anne loodud ja hooldatud kooli õuealast on saa-
nud üks armas kooli ja lasteaia visiitkaart, mida möödu-
jad alati naudivad. Samuti kogub ja talletab Anne koo-
li ajalugu ning aitas luua Lindi kooli juubeliajalehe.  
Me oleme südamest tänulikud, et Lindi kooli õpetajate raudvara 
Anne Orav on leidnud tee ka Audruranna uude õppehoonesse. 
Meie oma Anne olemasolu annab majale ajalugu ja väärikust. 

Anne Orav Lõpetas 1961. aastal Pärnu II Keskkooli. 1961.-
62. a alustas algklasside õpetajana Pärnu maakonnas Soomra 
algkoolis. 1962.-64. a õppis ja lõpetas Tartu Pedagoogilise Koo-
li. 1964.-65. a töötas Pärnu 4. ja 1. Keskkoolis pioneerijuhina.

1965.-66. a oli Anne Pärnu Liiva lasteaias lasteaiakasvataja 
ning aastatel 1966-2006 ja 2008-2009 Lindi kooli algklassiõpe-
taja.

Ulla Orgusaar
Lindi LAAK direktori kt
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Audrus oli kalajahu- ja õlivabrik
Vanasti oli kalameeste põ-
himure, eriti kevadel, mida 
teha oma kalasaagiga, pea-
miselt räimedega, sest tol 
ajal puudusid ju külmhooned 
saagi pika-ajaliseks säilita-
miseks.

1935. aastal võttis räime-
müügi korraldamise oma 
kätte vabariigi põllutöömi-
nisteerium ja jõuti otsuse-
le, et kõige otstarbekam on 
töödelda räimed kalajahuks 
ja kalaõliks. Kalajahu saaks 
kasutada loomasöödaks, õli 
seebi ja määrdeõli ning mar-
gariini valmistamiseks. Sel-
leks oli vaja Pärnusse ehitada 
räimejahu vabrik. Vabriku 
läbilaskevõimeks nähti ette 
kuni 6 tonni kala ööpäevas.

Põllutööministeerium ot-
sustas ehitada sellise vabri-
ku Audru riigimõisa maale 
Audru jõe äärde (praeguse 
golfiväljaku Audru-poolsele 
alale). 1937. aastal püstitati 
vabrikuhoone karkass ja löö-
di ka katus peale.

Vabriku keskne osa oli 
1500-liitrine paksust plekist 
trummel, mille ümber oli au-
rusärk, kuhu juhiti puudega 
köetavast aurukatlast kuum 
aur. Vaakumpump pidi kee-
detud räimedest vee välja 
imema. Kähku toodi koha-
le ligi 200 tonni kala, kuid 
vaatamata pingutustele et-
tevõtmine ebaõnnestus, sest 
pump ei hakanud korralikult 
tööle – ei olnud piisavalt või-

mas. Roiskunud räimehunni-
kud tuli kiiresti likvideerida. 
Palgati kümmekond töölist, 
kes kogusid kalad suurde 
vaalu. Tollane Audru mõisa-
valitseja Timusk hankis mitu 
veoautot, mis vedasid mõisa-
põllult mulda ja katsid kala-
hunnikud kinni. Nii lõpetas 
Audru kalajahu- ja õlivabrik 
kuulsusetult oma töö.

Mõisavalitsejale läks aga 

lugu kalliks maksma, sest 
tema koer, kes kalahunniku-
tel kajakaid taga ajas, määris 
nii enda kui ka majaproua 
vaibad ja diivani täiesti ära ja 
hirmsa raipehaisu pärast pidi 
valitsejapere mõneks ajaks 
kõrvalhoonesse kolima, vae-
ne koer jäeti aga koduaresti.

Materjal raamatust: „Eesti 
kalanduse minevikust” I 

Stockholm, 1986

Audru Keskkoolis peeti tervise- 
ja sõbranädalat

Suurest gripipuhangust vähe-
gi hoidumiseks otsustas meie 
kooli tervisenõukogu korral-
dada tervisenädala.

Nädal algas plakatite 
meisterdamisega teemal 
„Minu terve elustiil“. Koo-
lisöökla pakkus erinevatel 
päevadel lõunasöögile lisaks 
puuvilju, juurvilju ja valiku 
piimatooteid.

Võimlas oli võimalik va-
hetunde sportlikult veeta: 
keerutada kahe rõngaga ja 
hüpata hüppenööriga. Klas-
sides toimusid tervisevikto-
riinid. 

Vastlapäev algas loengu-
ga „Targalt internetis,“ kuid 
ka liikumine ei jäänud sellel 
päeval tahaplaanile. Algklas-
sid lustisid kooli staadionil, 
vanemad õpilased  koos klas-
sijuhatajatega lugesid õues 
2013 sammu ja jäädvustasid 
klassi fotole, mis pandi hil-
jem kooli kodulehele. Pärast 
kosutavat õues veedetud 
aega said kõik keha kinnitada 
vastlapäevale traditsiooniks 

saanud hernesupi ja vastla-
kukliga.

Tervisenädala eelviimasel 
päeval sai avalöögi ka sõb-
ranädal. Nagu juba tradit-
siooniks saanud, toimus selgi 
korral numbriga südamete 
jagamine: kes endale sõbra 
leidis, see ka väikese auhin-
na sai. Järgnevad päevad olid 
stiilipäevad, millest nii õpi-
lased kui õpetajad usinasti 
osa võtsid. Koolimaja täitus 
magamisriietes unimütside 
ja nohikutega. Reede hom-
mikul oli tunda tõelise suve 
saabumist, sest paljud olid 
end riietanud väga suviselt. 
Saalis  kuulutati välja sõbra-
likumad klassid, õpetaja ja 
koolitöötaja, pildile jäädvus-
tati kõik suveriiete nautijad.

Nii tervise- kui sõbranädal 
läksid igati korda! Koolipere 
loodab, et gripil meie õpilaste 
ja õpetajate juurde sel aastal 
enam asja ei ole, sest oleme 
ju tervislikult elanud.

V. Lass
Audru KK õpetaja

Eluloo kirjutamise õpi-töötuba Aruväljal
Kuidas tegeliku kirjutamise 
läbi oma elulugu kirja panna?

Meie elulood on kui sõr-
mejäljed, kordumatult indi-
viduaalsed, erilised. Elulugu 
kirjutades ei ole õigeid ega 
valesid variante. 

Ühendus Eesti Elulood 
asutati juba 6. märtsil 1996. a. 
Ühendus tegutseb Eesti Kir-
jandusmuuseumi juures, sest 
rahva lugu on kõikide tavalis-
te inimeste elulugude kogum 

– kultuuripärand. Kahjuks 
lahkuvad meie hulgast pika 
elu elanud lähedased, kes oma 
mälestused endaga igaveseks 
kaasa võtavad, kuigi õnneks 
on paljud inimesed ka oma 
mälestused  jäädvustanud. 

Elulugu, see on „oma elu 
lugu“, see on lugu, mida ini-
mene jutustab enese elus 
tõepoolest aset leidnud sünd-
mustest, asjaoludest. Elulugu, 
autobiograafia toitub koge-

mustest ja nende tõlgendami-
sest, kirjeldab elu-olu, suhteid 
ja suhtumisi, lubatut ja keela-
tut, ajastut jne.

Mitmesugust juhatust, in-
nustust ja julgustust kirjuta-
miseks leiab raamatust „Elust 
elulooks“, koostanud Tiina 
Kirss ja Rutt Hindrikus. Teos 
on praegu  soodsalt saadaval 
Rahva Raamatus. Tavalised 
inimesed meie hulgast jaga-
vad oma lugusid ja kirjutami-

se teekonda.
Inimesed, kes te tunnete 

huvi ja tahate selle õpi-töö-
toaga liituda, siis esimene 
„Elulooringi“ kokkusaamine 
toimub 31. märtsil kell 14.00 
Aruvälja rahvamaja ajaloo-
toas. Vajate ainult paberit, kir-
jutusvahendit, tahtmist ja aega 
2-2,5 tundi. Kohtumiseni!

Mõtte algatajad, 
hobiajaloolased 

M. Kiis ja L.-H. Liiv

Meeliülendav pidupäevaaktus 
Lindi koolis

Ettevalmistused vabariigi 
aastapäevaks algasid juba va-
rakult, millesse kaasati kogu 
koolipere. Ja siis ta saabus 
– Eesti Vabariigi 95. sünni-
päev.

Pidulikkuse hõng võttis 
kõiki vastu juba koolimaj-
ja sisenedes. Esmalt hakkas 
silma pidupäevaliselt deko-
reeritud saal: akendel rõõm-
savärvilised klaasimaalin-
gud, lava ees pilkupüüdev 
värviline põllulilledest maa-
litud pärg. Maalide autoriks 
endine Lindi kooli õpetaja ja 
praegune kunstiringi juhen-
daja Silvi Arukase. Huvitav 
lahendus oli leitud ka Eesti 
lipu värvidele. Nendeks olid 
kolm värvitud kaske – teos-
tus kunstiringi õpilastelt. 

Esmakordselt Lindi kooli 
ajaloos alustati aktust vast-
valminud koolilipu sissetoo-
misega, mida saatsid ärevad 
uudishimulikud pilgud. Li-
pule lisas pidulikkust kaunis 
kujundus, mille oli teostanud 
lasteaiaõpetaja Mai Leht. 
Kooli direktori kt Ulla Orgu-
saare pidupäevatervitustele 
järgnes õpilaste kontsert. Iga-
üks ootas oma esinemisjärge 

ootusärevusega, et sõnad ei 
ununeks ja midagi sassi ei lä-
heks. Ei läinudki, kõik sujus 
suurepäraselt. Tore oli vaada-
ta, kuidas kõik õpilased tant-
sisid Eesti rahvatantse „Oige 
ja vasemba“ ja „Kalli, kalli“, 
mis olid selgeks õpetatud 
Kärt Jürgensi poolt.

Käesolev aasta on ni-
metatud kultuuripärandi 
aastaks, et teadvustaksime 
Eesti rahva pärandi tähtsust 
ja mõistaksime esivanemate 
pärandust. Eks on selle üheks 
osaks ka rahvatants. Külalis-
teks oli kutsutud eakate tant-
surühm „Tarn“, kes esitaski 
Eesti rahvatantse. Koos I ja II 
klassi lastega tantsiti ühiselt 
„Kungla rahvas“ ning esma-
esitlusele tuli Lindi Laste-
aed-Algkooli oma laul, mille 
sõnade ja viisi autoriks lapse-
vanem Külli Sermat.

Aitäh, Lindi kool, meeldi-
va elamuse eest!

Aitäh, tublid lapsed, tub-
lid õpetajad!

Palju kordaminekuid ka 
järgnevateks ettevõtmisteks!

Linda Mulk 
Lindi algkooli juhataja 

aastatel 1962-2003

Meie inimesed presidendi vastuvõtul
Tänavusele Eesti Vabariigi 
sünnipäevale pühendatud 
vabariigi presidendi vastuvõ-
tule oli palutud ka perekond 
Kivimäe-Laidro Audrust, 
kes pälvis sel aastal „Aasta 
Suurpere" aunimetuse. Pere-
isa Marguse käevangus sä-
ras pere vanim tütar Marie-
Mädli, kes minu andmetel 
noorim Audru valla elanik, 
kes kunagi presidendi vas-
tuvõtul käinud. Esitamegi 
Marie-Mädlile mõned küsi-
mused, et läbi noore inimese 
silmade piduliku sündmuse 
meeleolu taastada.

Alustuseks retooriline 
küsimus. Mis tunne oli?

M-M. Kivimäe: Estonias-
se sisenedes  oli uhke tunne, 
aga samas värisesin üle keha. 
Lauas istus tuttav seltskond 
ning see jahutas suurema osa 
ärevusest maha. Pika oota-
mise käigus kadus see pea-
aegu täielikult ning saabus 
uuesti, kui kätlemiseni oli 
jäänud vähem kui 5 minutit.

Kuidas sündis peres ot-
sus, et just sina isaga vastu-
võtule lähed? (Pereema lus-
tis samal ajal Valgeranna 
suusapäeval.)

MK: Ema arvas, et an-
nab selle võimaluse mulle, 
et saaksin kogemuse, kuidas 
käituda väga tähtsatel vastu-
võttudel. Isa käevangus oli 
ka väga turvaline ja kindlasti 
julgem.

Milline oli sinu jaoks 
ürituse kõrghetk: presi-
dendi kõne, kontsert, kät-
lemistseremoonia või veel 
midagi muud?

MK: Kätlemistseremoo-
nia oli minu jaoks ürituse 
kõrghetk. Kuigi ma olen 
presidendiga varem vestel-
nud ning pilti teinud, oli see 
situatsioon hoopis erinev. 

Presidendi kõnet ja kontserti 
oleksin parema meelega ko-
dus nautinud.

Mida presidendipaari-
le laususite ja mida nemad 
vastasid?

MK: Soovisin head Vaba-
riigi aastapäeva ning tegin pr 

Ilvesele komplimendi, mil-
lele ta viisakalt vastas. Pre-
sidendipaar soovis meilegi 
head Vabariigi aastapäeva.

Kui enamik vastvõtu-
le kutsutud inimestest on 
omavahel head tuttvad, 
siis tekib paratamatult kü-
simus, kellega teie pärast 
kätlemist suhtlesite või 
vestlusesse sattusite?

MK: Õnnestus sattuda 
ühte lauda oma endise füü-
sikaõpetajaga Elmu Mägiga, 
kes pälvis presidendilt reaal-
teaduste eripreemia ning 
tema naise Siiri Mägiga, kes 
on mu endine saksa keele 
õpetaja. Suhtlesime kogu 
lauas istuva seltskonnaga. 
Pika ootamise muutis lõbusa-
maks idee, et võiks kõik koos 
laulda, mis ka teostati ning 
lauldigi tuntuid laule. Koos 
oli lõbus seltskond.

Palju tähelepanu pööra-
takse vastuvõtujärgselt ka 

daamide tualettidele. Kui 
saladus pole, siis kust (kelle 
nõela alt) oli pärit sinu ime-
kaunis õhtutualett?

MK: Sain kleidi oma tädi 
käest. Tema suures garderoo-
bis on väga palju ilusaid ja 
maitsekaid riideid.

Millised hõrgutised suu-
pistelauas sinu maitsemeeli 
kõige rohkem erutasid?

MK: Suupistetes kahjuks 
pettusin. Hõrgutistel olid 
väga uhked nimed, aga minu 
jaoks oli ainult üks tõeliselt 
maitsev. Meie ema on väga 
hea kokk ning on meie mait-
set treenitud väikesest peale 
ja tänu sellele ehk ka veidi 
„kõrgemad“ nõudmised.

Mis on sinu arvates tao-
lise vastuvõtu mõte ja mida 
see sinule andis?

MK: Minule andis see uue 
kogemuse ning ma kogesin 
vastuvõtu tegelikku olemust. 
Vastuvõtu suurema sära saa-
vad endale poliitikud. Sellest 
nurgast vaadates jagan üldi-
selt Andrus Kiviräha arva-
must artiklis „Vaatame neid 
hoolega": "Kolonni esimest 
kolmandikku silmitsedes on 
mind juba aastaid kummita-
nud George Orwelli „Loo-

made farm” ja see, kuidas 
sead panid püksid jalga, tõu-
sid tagajalgadele ning hakka-
sid eliidiks. Meie oleme va-
bariigi isad ja emad, kõneleb 
nende näoilme, kivistunud 
ja häirimatu nagu puujuma-
lail. Kusjuures ma ei kahtle, 
et sirge selja ja pestud peaga 
astuvad homme presidendi 
ette ka kõik need, kelle jaoks 
möödus kogu aasta 2012 rah-
vale valetades ja vassides. 
Kõik need, kelle kohta kehtib 
imeline saadikupuutumatus, 
mis võimaldab karistamatult 
korda saata kõige häbitumaid 
tegusid, ja kes nüüd võidukalt 
ning veidi parastavalt naera-
tades meile demonstreerivad, 
et nad olid, on ja jäävad liha-
pottide lähedusse, haukugu 
koerad, palju soovivad. Nad 
ei häbene, nad ei kahetse, nad 
tulevad ja näitavad end." 

Audru vallas teatak-
se sind eelkõige kui tublit 
sporditüdrukut. Aga mille-
ga praegu veel tegeled, kus 
õpid ja millest elus rõõmu 
tunned?

MK: Õpin praegu Tal-
linna Reaalkoolis. Olen 
klassivanem ning ka õpi-
lasesinduse liige. Tegelen 
kergejõustikuga ning käin 
neljapäeviti Artise kinokom-
muunis, mis sisaldab endas 
filmide vaatamist, nende üle 
arutlemist ning filminduse-
ga seotud inimeste loenguid. 
Nädalavahetustel proovin 
jõuda ka Pärnusse. Käin tih-
ti teatris, kinos ning muudel 
üritustel. Üritan olla hästi ak-
tiivne.

Täname, et soostusid 
meiega oma muljeid jaga-
ma! Õnne tervele teie pe-
rele!

Sirje Suurevälja

Marie-Mädli Kivimäe isaga presidendi vastuvõtul

Audru kalajahu- ja õlivabrik Räimevirnad vabriku juures

Ajaratta lood
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Sirje Suurevälja, Vahur Tamm, Peep Tarre. Väljaandja: Audru Vallavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint. Hind 0,10 eurot

Õnnitleme
vastsündinuid!

EVERT TALV 
14.01.2013 RIDALEPA
MATTIAS LAUR 
12.02.2013 PÕLDEOTSA
KULDAR KÄÄR 
14.02.2013 JÕÕPRE
OSKAR KÄÄR 
14.02.2013 JÕÕPRE
BIRGIT MÄE 
14.02.2013 LEMMETSA
MIA PEETSALU 
16.02.2013 MALDA
KASPAR-ERIK DERVOJED 
17.02.2013 LINDI
KASPER SAARDSON 
18.02.2013 AUDRU

KIRIKUTEATED
Vaikne Nädal Audru Püha Risti kirikus:

24. märtsil kell 11 
 Palmipuudepüha jumalateenistus armulauaga

29. märtsil kl. 11 Suure Reede liturgiline jumalatee-
nistus, laulab koguduse naisansambel

31. märtsil kell 11 
 Ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga, 

laulab koguduse naisansambel

SPORDITEATED
23. märtsil 
 Jõudi MV sangpommi kahevõistluses Sindis 

13. aprillil 
 Häädemeeste valla lahtised MV sangpommi kahe-

võistluses

Audru koolis avatud jõusaal E-R kell 15.00 – 22.00 

KOOLITEATED
16. aprillil kell 18.00 
 Audru Keskkoolis 2013/2014 õppeaasta 5. klasside 

lastevanemate koosolek. 

KULTUURITEATED
Muuseumis näitus “ Eelmise sajandi mood”.

23. aprillil kell 10.00 
 toimuvad Aruvälja Rahvamaja juures puudelõhku-

mise ja -ladumise talgud. Kõikidele osavõtjatele soe 
supp ja mõnus saun. Õhtul toimub lastele-noortele 
(4-16 eluaastat) disko. Talgupäevast osavõtnud 
lastele-noortele diskole sissepääs tasuta!

16. märtsil kell 14.00 
 etendub Jõõpre Rahvamajas luule- ja proosakava 

koos muusikaliste vahepaladega “Naised, need 
naised”. Esinevad 2 Jaaku ja Timo. Järgneb jututuba 
teelauas. Pilet 1 euro

24. märtsil kell 14.00 
 Jõõpre Rahvamajas Tõstamaa Näitetrupp etenduse-

ga „Minu neli naljakat tütart“. Pilet 1 euro

28.märtsil kell 16.00 
Audru muuseumis moenäitus elavate mannekeenidega.

� TEATED �

TÄNUAVALDUS
Suur tänu teile: Aina 

Sinivee, Juta Ranne ja 
Liivia Kasearu,
kes te aitasite meie 

rahvamajades üles panna 
kangasteljed!

MTÜ Aruvälja 
Suurküla Selts

MTÜ Lemmetsa 
Külaselts

OÜ MÄNNA Jõõpres vahetab auto rehvid 
teile sobival ajal
Sõiduauto 4 rehvi täisvahetus:
Plekkvelg 13 tolli – 13 €
Plekkvelg 15 tolli – 15 €
Valuvelg kuni 16 tolli – 20 €
• Autode veermiku ja summuti  remont, 

piduritorude ja õli vahetus
• Haagise rent
• Garaažitõstuki kasutamise võimalus
• Rehvide ja õlide müük
Info tel: 506 9053

Vahetan 5 ha metsamaad Marksa külas väikese suvila koha 
vastu ranniku lähedal. Võimalikud erinevad variandid 
(kompensatsioon jne.) Oodatud on kõik pakkumised. 
Tel 51 656 19

Koonga mängud
XXXVII Koonga mängudel 
saavutas Audru vald III koha. 

Suur tänu kõigile, kes leid-
sid oma valla eest võistlemi-
seks aega ning 16. märtsil 
Koongas meeleoluka sportli-
ku päeva veetsid.

Meie parimad olid:
Sangpomm (I koht): Ado 

Mets, Kahro Koitla, Krist-
ohver Õunapuu, Koidu 
Killing, Pille Kuusk, Mih-
kel Poom, Kristo Toomsoo, 
Keito Killing.

Sõude-ergomeeter (I koht): 
Keito Killing, Ado Mets, Koi-
du Killing, Kristo Toomsoo, 
Liisbet Puust.

Meeste võrkpall (II koht): 
Mikus Veltson, Martin Üü-
rike, Markus Veltson, Al-

lan Treiblut.
Sops (II koht): Toomas 

Heinla, Merili Heinla, Otto 
Randväli.

Lauatennis (II koht): Tar-
mo Tõnismann, Valdi Kil-
ling, Koidu Killing, Krist-
ohver Õunapuu.

Naiste võrkpall (III koht): 
Malle Tael, Reene Tamme-
aru, Koidu Killing, Liisbet 
Puust, Elke Kappak.

Mälumäng (III koht): Alar 
Külm, Tarmo Kuningas, 
Donald Agasild.

Koroona (IV koht): Tar-
mo Tõnismann, Liisbet 
Puust, Ado Mets.

Kabe (IV koht): Tarmo 
Tõnismann, Malle Tael, 
Kristohver Õunapuu. (KH)

Kui sinul või sinu tuttaval on näitusele midagi välja pakkuda: 
„sääreväristajad“, igat liiki autod, traktorid, kardid – 

anna aga teada! 
Eriti oleme huvitatud oma- või ümbertehtud liikuritest.

Meie kontaktisikud on: Ervin Hansalu, Ado Kirsi, 
Jüri Makarov, Vahur Kobolt, Rein Kruusalu, 

Alar Kipper, Helgi Roots.

Infotelefon  55599302
Ootame aktiivset osavõttu!

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

Pilet täiskasvanule 3€ 
(1 tund 30 min)
Pilet kuni 18-aastasele noorele 0,35 € 
(1 tund 30 min) 

10 korra pilet täiskasvanule 20 €
10 korra pilet kuni 18-aastasele noorele 2,60 €

Seoses Audru Keskkooli ümber-
korraldamisega kuulutame välja 

logokonkursi. Uueks kooli nimeks saab 
AUDRU KOOL. Logokonkursist osavõtuks 

saata oma võistlustöö 8. aprilliks 2013 
aadressil kool@audru.edu.ee.

Logo peab
• seonduma Audru kooliga 
• olema kasutatav nii digitaalses meedias kui 

trükistel maksimaalne kasutatavate värvide 
arv (peale musta ja valge) on kolm

• kasutatav nii väikses formaadis kui suures 
formaadis.  

Täpsem juhend kooli kodulehel 
www.audru.edu.ee

Lugupeetud lauluema 
AILI TAMM!

Õnnitleme 75. sünnipäeva puhul!
Soovime tervist ja õnne!

Sinu Pääsukesed

Käesoleva aasta augustikuu lõpus toimub Audrus

SUUR VANASÕIDUKITE 
ja TEHNIKA NÄITUS

AUDRU KOOLIS AVATUD JÕUSAAL

E-R 1 5.00-22.00

Sünnipäev vastrenoveeritud 
Männituka lasteaias

Sünnipäeva hommikul külas-
tasid rühmi pannkoogipidude 
korraldaja Pipi Pikksukk ja 
moosisõber Karlsson katuselt. 
Nad jagasid pannkooke moo-
siga ja andsid võimaluse lastel 
mõistatusi mõistatada. Siin 
ka üks teile, hea lugeja: „Alt 
karvane, pealt karvane, elav 
loomake keskel“ /silm/. 

Õhtune sünnipäevaosa 
toimus perepäeva eesmärki 
kandes. Igal rühmal oli väike 
etteaste ja seejärel oma emme-
de-isside sülle näidendit vaa-
tama. Kohale polnud kutsutud 
kutselist teatrit, vaid näidendi 
„Murueide soovisõnad“ esi-
tasid meie oma õpetajad. La-
vastajaks oli muusikaõpetaja 
Evi. Loo autor, Muruema 
looja Anneli Kala. Lugu val-
mis kevadel väljakuulutatud 
omaloominguliste muinaslu-
gude konkursil „Muruema“ 
(võiduloona). Näidendis sai 
näha, milliste probleemide-
ga pidid ehitajad omal ajal ja 
ka tänapäeval tegelema: küll 
taltsutama Tuuleema ja pi-
durdama Vesineitsit, jälgima, 
et säiliks kaunis loodus, et ei 
tehtaks liiga ühelegi putukale 
meie metsa all, keda hoolsalt 
valvab ja hoiab Muruema. 
Lastele mõeldes lausub Mu-
ruema loo lõpus elutargad sõ-
nad meie lasteaia jaoks:

„Kes metsas käib, see 
hoidku silmad lahti.

Jalad kergeks, silmad sel-
geks, näpud virgaks, 

tarka meelt pähe, hääd sõ-
nad suhu!“

Hetkega oli see kõik koos 
seinal – pilt ilusast ja uhkest 
majast ning meie tublide kä-
sitöömeistrite vilditud män-
nitukast tema kõrval. Jõgi 
puude vahel looklemas, putu-
kad rahulikult ringi sibamas – 
just nagu päris. Kõik rühmad 
andsid oma panuse selle kau-
ni metsatuka valmimiseks, 
viltides mände ja putukaid. 
Algse kavandi ja lõppteostu-
se au kuulub Katile „Sipelga“ 
rühmast.

Näidend vaadatud, tänas 
lasteaia direktor Muruema 
konkursil osalenud võiduloo 
autorit, kui ka teisi konkursil 
osalenuid. Tänukirja ja lille-
õie said Tea Pelovas ja Katrin 
Toome. Ilusa päeva lõpuks 
paluti lapsed ja külalised 
„Sajajalgse“ rühma ühisesse 
tordilauda. Võimalus oli ka 
tutvuda vastrenoveeritud ma-
jaga.

On rõõm tõdeda, et päev, 
mis oli mõeldud meile kõigile, 
andis head tagasisidet.

Malle Tael
Audru Männituka 

lasteaia õpetaja 




