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Uus traditsioon
Eesti Vabariigi 95. aastapäeva 
auks toimunud pidulikul pre-
sidendi vastuvõtul kutsus Ees-
ti Lipu Seltsi esimees Trivimi 
Velliste eestlasi üles tähistama 
27. märtsil priiuse põlistamise 
päeva, kandes rinnas sinimust-
valget märki. Nimetatud täht-
päeva eel valmistasid Audru 
Männituka Lasteaia töötajad 
mitmed rinnamärgi kavandid. 
Üksmeelselt valiti välja Silvi 
Tatra valmistatud rahvusvärvi-

des rosett. Iga rühm kavandas 
lastele ka omanäolised rinna-
märgid.

27. märtsil lehvis lasteaia 
hoovis suur sinimustvalge lipp, 
rühmades räägiti lastega, miks 
me kanname neid märke just 
täna. Lepiti kokku, et lipupäe-
vadel paneme jälle oma märgid 
rinda. Sai alguse uus tradit-
sioon meie lasteaias.

Eve Elmers-Noormets
õpetaja 

Konkurss „Aasta Suurpere“  
ootab kandidaate

Kuni 1. maini saab esita-
da kandidaate konkursile 
„Aasta Suurpere“, mille 
võitja kuulutatakse välja 11. 
mail toimuval Suurperepäe-
val Tallinna Loomaaias.

Eesti Lasterikaste Perede 
Liidu (ELPL) ja BIGBANK 
ASi poolt neljandat aastat väl-
ja antava „Aasta Suurpere“ 
aunimetus omistatakse ühtsu-
se ja lasterikkuse au sees hoid-
mise eest töökale ning eesku-
julikule Eesti suurperele, kus 
kasvab vähemalt neli last.

 Möödunud aastal pälvis 
„Aasta Suurpere“ tiitli viie-
lapseline perekond Kivimäe-
Laidro Pärnumaalt Audrust. 
BIGBANK AS-i juhatuse liik-
me Kaido Saare sõnul langes 
žürii otsus just perekond Ki-
vimäe-Laidro kasuks seetõt-
tu, et tegemist on ühtehoidva 
ja tegusa perekonnaga, kes 
paistab silma aktiivse elustii-
li ja positiivse ellusuhtumise 

poolest.  
Kandidaadi esitamiseks 

„Aasta Suurpere" konkursi-
le tuleb 1. maiks saata kirja-
lik taotlus, mida saab esitada 
Eesti Lasterikaste Perede 
Liidu kodulehe www.laste-
rikkad.ee kaudu. Ettepanek 
peab sisaldama kandidaadina 
ülesseatava perekonna nime 
ja koosseisu, elukohta, va-
nemate töökohta ja ameteid 
ning vabas vormis kirjeldust 
ja põhjendust. Samuti tuleb 
lisada taotluse esitaja nimi ja 
kontaktandmed. Ettepanekuid 
aunimetuse saamiseks võivad 
teha kõik pereliikmed, tutta-
vad, asutused, ettevõtted jt.  

Aunimetuse võiduperekond 
kuulutatakse välja 11. mail 
toimuval Suurperepäeval, mis 
leiab aset Tallinna Loomaaias. 
Perekonnale antakse üle tänu-
kiri ja 1000 eurot BIGBANK 
AS-i poolt. (KH)  

AUdrU 
PoST-

KoNToriL 
on alates 

01.05.2013 uued 
lahtiolekuajad

E-T 10.00-18.00
K-r 08.00-16.00
L-P SULETUd

doonoripäev Audru Kultuurikes-
kuses toimub 02.05.2013 

kell 9.00 – 10.30. 
Doonorile toidupakk.

Avon loosib välja 3 eset, 
Pärnu Veretalitus 1 eseme.

Kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Soov aidata on kauneim soovide seas. 

Tee heategu, anna verd, 
aita päästa elusid!

Lastekaitsepäevaks tuleb  
Audrusse teater 

Iga-aastaseks traditsiooniks 
saanud Audru lastekaitsepäev 
toimub 1. juunil kell 12.00 
Audru pargis. Vihmase ilma 
korral toimub üritus Audru 
Kultuurikeskuses. 

Sel aastal tuleb Audru valla 
lastele külla teatribuss „Teater 
õpetab“ kogupere lavastusega 
„Jänes ja Mutt". See on lugu 
sõprusest ning räägib tähtsatest 
asjadest – sellest, kuidas leida 
ja hoida sõpru. Enne etendust 
meisterdavad lapsed õpetajate 
juhendamisel taaskasutatud ja 
loodussõbralikest materjalidest 
loo tegelased (Muti ja Jänese). 
Samuti toimub enne etendust 
praktiline suhtlemismäng, kus 
kasutatakse eelnevalt meis-
terdatud tegelasi. Näitlejatega 
koos proovitakse/harjutatakse 
erinevaid strateegiaid ja suht-

lemisviise sõbra leidmiseks. 
Veel õpitakse üheskoos selgeks 
„Sõprade laul” ning kogupere 
etenduse ajal saavad lapsed so-
bival hetkel kaasa laulda (kitar-
ri saatel) ning oma meisterdatud 
nukuga etenduse käiku toetada. 
Lapsed saavad meisterdatud 
nukud endale ning neil on või-
malus hiljem kuuldud/nähtud 
loo põhjal kodus või lasteaias 
ise dialooge harjutada. Üks 
näidisdialoog on ka kavalehel.
Näidendi autor on Piia Ausman 
ning lavastaja Marko Mäesaar. 
Näitlejatena astuvad etenduses 
üles vabakutselised näitlejad 
Veikko Täär või Rauno Kaibi-
ainen, Marius Pärn või Marko 
Mäesaar, pillimehena rändab 
kaasas kitarrist Andres Vago. 
Meisterdamist juhendavad Kati 
Mäesaar ja Tiina Põllu. (KH)

Playback tõi lavale Lordi ja 
Kihnu Virve

Audru Valla Playback toimus 
03.04.2013 Audru Keskkoolis. 

Playback tähendab inglise 
keeles laval mõne kuulsuse või 
staari jäljendamist. 

Osa võtsid Aruvälja Laste-
aed-Algkool, Lindi Lasteaed-
Algkool, Jõõpre Põhikool ja 
Audru Keskkool. Võistlejaid 
hindas 4-liikmeline žürii koos-
seisus Triin Mäger, Liina Savi, 
Andri Arula ja Rain Rees. 
Võistlejate väga ühtlane hea 
tase tegi otsustamise raskeks. 
Lasteaedadest oli Aruvälja 
Lasteaed ainus esineja, kuid 
nende esitatud Kihnu Virve 
lugu Vesiroosid võitis žürii sü-
damed.

1.-4. klassidest võttis osa 11 
esitust. Esimese koha pälvisid 
Lindi Lasteaed-Algkooli poisid 

Karl ja Leo ning koor lauluga 
„Meil on aega veel“. Teise koha 
saavutasid Aruvälja Lasteaed-
Algkooli lapsed Ats, Sander, 
Vladimir, Merit, Mariliis ja 
Merje Lordi lauluga „Hard 
Rock Halleluujah“ ning kolmas 
koht läks taas Lindi lastele Ma-
ri-Liisile ja Anderole laulu eest 
„Tuulevaiksel ööl“.

5.-9. klassidest võttis osa 5 
esitust ning esikolmik kuulus 
Audru Keskkoolile. Võidulau-
luna kõlas Bruno Marsi „Lazy 
Song“ 6. klassi esituses. Teise 
koha sai David Guetta „Turn 
me on ft Nicki Minaj lugu 
9.klassi esituses ning kolmas 
koht kuulub 6. klassile laulu-
ga „Becky G-Problem“ (The 
Monster Remix). (KH)

Jüriöö märgutuli liikus läbi 
Audru valla Pärnusse

Pärnu Muuseumi eestvedami-
sel tähistati Jüriöö 670. aasta-
päeva märgutulede edasiand-
misega Soontagana maalinnast 
Pärnusse. Eksperimendi käigus 
püüti teada saada kui kiiresti 
võib selline valgusteade maa-
konna piirilt Pärnu südalinna 
jõuda. Et Jüriööl tulesignaale 
kasutati, selgus Liivimaa kroo-
nikast. 

Eksperimendiga ühinesid 
lisaks kaitseliidule ka Lavas-
saare külaselts, Lemmetsa 
külaselts ja Jõõpre Põhikool. 
Jüriööl (täpsemalt 22. aprillil 
kell 23.00) toimus tulerauaga 
tuleläitmine Soontagana Lin-
namäel, kust tuleteade edastati 
läbi neljakümne tõrviku süüta-
mise kaudu Pärnu muuseumi. 
(KH)

Teadmiseks mittetulundusühingutele ja seltsingutele 
Vallavalitsus ootab taotlusi kultuuri- ja spordisündmuste kor-
raldamise rahastamiseks 15. maiks 2013. Taotluse vorm on 
saadaval valla kodulehel.
Info Peep Tarre, 4475270 või peep.t@audru.ee

Valla kultuuripreemia
Audru valla kultuuripreemia 
„AASTA KULTUURITEGI-
JA“ (edaspidi kultuuripreemia) 
määratakse tunnustusena valla 
isetegevuskollektiivile, ringi-
juhendajale või üksikesinejale, 
kelle töö, tegevus või saavutu-
sed on olnud tegevusaastal (1. 
maist 2012 kuni 30. aprillini 
2013) heal märkimisväärsel ta-
semel ja leidnud ka maakondlik-
ku või vabariiklikku tunnustust. 
Kultuuripreemia määramisel ar-
vestatakse kandidaadi tegevust 
valla kultuurielu mitmekesis-
tamisel, saavutusi maakonnas, 
vabariigis või välismaal.

Igal aastal määratakse üks 
kultuuripreemia.

Ettepanekuid preemiakandi-

daatide kohta võivad esitada 
valla elanikud, vallas tegutsevad 
omaalgatuslikud seltsid, mitte-
tulundusühingud, koolid, Audru 
Valla Kultuurikeskus. Ettepane-
kud koos põhjendusega esitatak-
se kirjalikult Audru Vallavalit-
susele hiljemalt 20. maiks 2013.

Esitatud ettepanekud vaatab 
läbi vallavolikogu kultuuri-, 
spordi- ja noorsootöö komisjon 
ning teeb omapoolse ettepaneku 
vallavolikogule. Vallavolikogu 
otsustab kultuuripreemia omis-
tamise ja määrab rahalise pree-
mia. Kultuuripreemia „Aasta 
kultuuritegija“ antakse üle val-
lapäevadel.

info Peep Tarre, 447 5270 
või peep.t@audru.ee

Audru vallas valiti noortevolikogu
Eesti Noorteühenduste Liit 
koos Haridus- ja Teadusmi-
nisteeriumiga on teinud tööd, 
et kohalikes omavalitsustes 
oleksid noortevolikogud, mis 
aitavad kohalikku elu edasi 
viia ja noori enam kodukoha-
ga siduda. Noortevolikogu on 
vallavolikogu juures tegutsev 
nõuandev kogu. Noortevoli-
kogu eesmärk on arutada val-
la pädevusse kuuluvaid noori 
puudutavaid küsimusi ning 
teha vastavaid ettepanekuid 
vallavolikogule ja vallavalit-
susele lähtudes noorte vaja-
dustest ja huvidest. 

Miks on vaja vallale noor-
tevolikogu? Neile küsimus-
tele otsisid möödunud aastal 
vastuseid ühistel seminaridel 
Audru, Paikuse, Sauga ja Tah-
kuranna valdade ning Pärnu 
linna noorteühenduste esinda-
jad. Aruteludel tõdeti, et noor-
tevolikogu abil saab koondada 
noori puudutavatel teemadel 
noorte seisukohti. Kohalikud 

otsustajad saavad enam infor-
matsiooni noorte vajaduste ja 
soovide kohta. Noortevoliko-
gu abil saab panustada oma-
valitsuse arengusse uudselt ja 
omanäoliselt.

25. – 28.02.2013 toimusid 
Audru noortevolikogu valimi-
sed. 

Noortevolikogu liikmeteks 
valiti: Kerttu Rämson, Hele-
ri Sepp, Janeli Juhalo, Meri-
lin Jõnts, Liis Juhalo, Merili 
Põllu, Merilin Reepalu, Carl 
Tõnismann, Jürgen Raagmaa, 
Elis Mäekask, Katre Aasa-
leht, Sander Seos, Maris Päev, 
Sandra Liivrand ja Klea Vi-
hast.

Alati on võimalus kandi-
deerida noortevolikokku ning 
mõne liikme lahkumisel olla 
pingereas järgmine. Audru 
Vallavolikogu moodustas 11. 
aprillil 2013 Audru valla noor-
tevolikogu.

Heleri Sepp 
Merilin Jõnts

Esmakordselt on võimalik kõiki pindalatoetusi taotleda e-PriAs
Mai alguses jõuab kätte 2013. 
aasta pindalatoetuste taotlus-
periood ja seega on taas käes 
viimane aeg hakata mõtlema 
pindalatoetuste taotlemise pea-
le. Juba alates 2008. aastast on 
olnud pindalatoetuste taotleja-
tel võimalik toetustaotlus esita-
da e-PRIA portaali vahendusel, 
kuid käesoleva aastani oli pool-
looduslike koosluste hooldami-
se toetuse taotlejatel vaja enda 
koosluste kaardid Keskkonna-
ametiga kooskõlastada paber-
kujul ja seetõttu ei olnud neil 
võimalik kõiki vajalikke vorme 
e-PRIA kaudu esitada. Aprilli 
algusest on e-PRIA kasutaja-
tele avatud uus teenus „Minu 
niidud“, mis on mõeldud just 
poollooduslike koosluste alade 
aastaringseks haldamiseks ja 
elektrooniliseks kooskõlasta-

miseks Keskkonnaametiga.
PLK toetuse taotlemine muu-
tus mugavamaks

Nii käesolevaks aastaks val-
minud teenus „Minu niidud“, 
kui e-PRIA teenus nimega 
„Minu põllud“ on avatud aas-
taringselt ja seal on võimalik 
enda maa-alasid digitaalselt 
e-PRIAsse joonistada kas või 
ööpäev läbi. Teenuste üles-
ehitus ja loogika on sarnased. 
Kahe teenuse erinevuseks 
ongi eelkõige see, et kui muu-
de pindalatoetuste puhul on 
tarvis vaid põllud digitaalselt 
süsteemi sisestada ja taotlus-
perioodil taotlusele lisada, siis 
poollooduslike koosluste hool-
damise toetuse (PLK) taotle-
misel tuleb taotlusalused alad 
enne toetuse taotlemist kooskõ-
lastada ka Keskkonnaametiga. 

„Minu niidud“ teenuse puhul 
ongi tegemist kahe ametkonna 
ühise e-teenusega, kus kinnita-
mist vajavad alad jõuavad läbi  
e-teenuse automaatselt koos-
kõlastamisele ja need on pärast 
kinnituse saamist võimalik ka 
samast kohast taotlusele lisada. 
Uus teenus muudab kindlasti 
PLK toetuse taotlemise klien-
tidele mugavamaks, sest kaob 
ära vajadus paberitega mitme 
ametkonna vahet käia. 
Valmistuge taotlusperioodiks 
juba praegu

Enda poollooduslike koos-
luste alasid on klientidel võima-
lik Keskkonnaametile kinnita-
miseks saata alates 1. aprillist ja 
alade e-PRIAsse joonistamine 
ning nende haldamine on või-
malik aastaringselt. Soovitame 
kindlasti tutvuda teenusega esi-

mesel võimalusel ja alustada nii 
PLK alade kui muude toetus-
taotlusele lisatavate maa-alade 
e-PRIAsse sissejoonistamisega 
juba praegu. Kui teil on palju 
põlde, võtab esimesel korral 
põldude joonistamine kindlasti 
rohkem aega, kuid edaspidiseks 
jäävad põldude piirid e-PRIAs-
se alles ning tulevatel aastatel 
piisab teil vaid vahepeal tekki-
nud muudatuste sisseviimisest. 

Tutvuge kindlasti ka „Minu 
põllud“ ja „Minu niidud“ tee-
nuste videojuhenditega, mis 
juhatavad teid samm-sammult 
läbi e-teenuse ja aitavad saada 
ülevaate teenusest juba enne 
e-PRIAsse sisenemist. Juhen-
did on leitavad PRIA kodule-
hel aadressil www.pria.ee/et/
ePRIA/Juhendid ning e-PRIAs 
vastava teenuse juures. (KH)

Aasta Suurpere 2012 – perekond Kivimäe-Laidro

Lindi kooli lapsed
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Vallavalitsuse istungitel

Vallavolikogu istungilVALLAVANEMA VEERG
Veel kord valdade liitumisest

Aprillikuu istungitel kiitsid nii Audru kui Lavassaare val-
dade volikogud heaks kahe valla ühinemislepingu ja 17. ap-
rillil andsid vallavolikogude esimehed Ülle Varik ja Jaanus 
Põldmaa liitumisdokumentatsiooni Pärnu maavanemale üle. 

Ühinemislepingu avalikustamise järgselt tõstatas üks 
vallavolinik aprillikuu volikogu istungil küsimuse – kas ühi-
nemine või liitumine? Kohaliku omavalitsuse üksuste ühi-
nemise soodustamise seaduse § 3 lg 1 ütleb: Kohaliku oma-
valitsuse üksuste ühinemine käesoleva seaduse tähenduses 
on uue haldusüksuse moodustamine kahe või enama senise 
haldusüksuse baasil või ühe haldusüksuse suurenemine kahe 
või enama haldusüksuse liitumise tulemusena.

Võin kõigile vallaelanikele jätkuvalt kinnitada, et käes-
oleva protsessi käigus toimub kahe valla ühinemine liitumi-
se kontekstis, ehk – alles jääb Audru vald oma sümboolika 
ja registrinumbriga ning vald suureneb Lavassaare valla 
haldusüksuse liitmise tulemusel. Ühinemiskomisjon on tä-
naseks oma töö teinud ja leitud on tõenäoliselt parim variant, 
kuidas tagada vallapoolsete elutähtsate teenuste jätkumine 
Lavassaare alevikus ka tulevikus. 

12. aprilli „Pärnu Postimehes“ ilmunud artiklis valdade 
ühinemisest oli välja toodud mitmeid lavassaarlaste hirmu-
sid seoses ühinemisega. Kevade tulekuga seotult oli üks hir-
mudest Lavassaare kõrge heakorrastatuse taseme säilimine 
tulevikus. Kindlasti soovib Audru vald seda ka edaspidi 
jätkata. Täna tellib vald hanke korras muruniitmist 140 000 
m² ja sama suurele pinnale tellitakse ka trimmeriga niit-
mist. Lisaks nendele aladele hoitakse oma jõududega korras 
Audru park. Alad, millele vald niitmistöid tellib, on tänasel 
päeval pea kõik jätkuvalt riigi omandis. Kuid, et tagada val-
la viisakas väljanägemine, on omavalitsus neid alasid ikka 
korrastanud. Kui nendel aladel saame niitmisega hakkama, 
siis jääb kevadeti ja sügiseti riisumisel tõesti teinekord kä-
sitööjõust vajaka. Kuid siin on juba vabariiklikult abikäsi 
ulatatud üleriigilise talgupäeva korraldamise näol. Talgute 
abil liidetakse kokku hulk väikesi individuaalseid jõupingu-
tusi nii, et kogukond saab üheskoos ära teha suuremat sorti 
asju, milleks üksinda ega isegi suguseltsiga suutelised ei ol-
daks. Meie vallas on sel aastal end registreerinud 5 erinevat 
talgukohta, mis ootavad oma ridadesse hoogsaid töökäsi. 
Olgem siis kevadel aktiivsed ja vaadakem enda ümber, ka 
koduõuest kaugemale.

Siim Suursild
Vallavanem

11. aprillil
Istungilt puudusid volikogu 

liikmed Mercedes Merimaa, 
Jüri Vlassov  ja Raivo Loorits.

1. Võeti vastu Doberani koh-
viku ning Nurme tee 13 ja 13a 
kinnistute detailplaneeringud.

2. Otsustati taotleda valla 
munitsipaalomandisse Lindi 
küla Kaalumaja, Lemmetsa 
küla Kõrvitsa ühistu 13 ja Kab-
riste küla Mõrrakuuri maaük-
sus.

3. Kinnitati Audru valla ja 
Lavassaare valla ühinemis-

leping ning otsustati esitada 
Vabariigi Valitsusele taotlus 
haldusterritoriaalse korralduse 
muutmiseks.

4. Uue kohaliku omavalit-
suse üksuse volikogu valimiste 
korraldamiseks moodustati 1 
valimisringkond 17 mandaadi-
ga.

5. Uue kohaliku omavalit-
suse üksuse volikogu liikmete 
arvuks määrati 17.

6. Moodustati jaoskonnako-
misjonid 20. oktoobril 2013. a 
toimuvateks kohaliku omavalit-

suse volikogu valimisteks ning 
kinnitati liikmed ja asendus-
liikmed.

7. Uue kohaliku omavalit-
suse üksuse volikogu valimiste 
korraldamiseks moodustati va-
limiskomisjon ja nimetati vali-
miskomisjoni koosseis.

8. Tunnistati kehtetuks Aud-
ru Vallavolikogu 07.03.2013 ot-
suse nr 29 „Nõusoleku andmi-
ne investeerimislaenu võtmise 
hanke läbiviimiseks“ punkt 2. 

9. Tunnistati kehtetuks Aud-
ru Vallavolikogu 19.04.2012 

otsus nr 21 „Täiendava laenu 
võtmine“.

10. Muudeti Audru Vallavo-
likogu 02. aprilli 2009 määrust 
nr 17 „Audru Lasteaia põhi-
määruse kinnitamine“.

11. Valla esindajaks Audru 
Lasteaia hoolekogusse delegee-
riti Jaanus Põldmaa.

12. Otsustati moodustada 
Audru valla noortevolikogu. 

13. Esimesel lugemisel oli 
Audru valla noortevolikogu 
tegutsemise alused ja valimise 
kord.

07. märtsil
1. Väljastati kasutusluba 

Jõõpre lasteaia ehitusele.
2. Väljastati ehitusluba 

Papsaare külas Nurme tee 7 
tootmishoone laiendamiseks 
ja renoveerimiseks.

3. Väljastati kirjalik nõus-
olek Jõõpre külas Mahe kin-
nistul majandushoone-puu-
kuuri püstitamiseks.

4. Väljastati projekteerimi-
se lähtetingimused Papsaare 
külas Kirbuserva kinnistu 
kõrvalhoone juurdeehituseks 
ja Lindi külas Kantsi kinnistu 
kõrvalhoone püstitamiseks.

5. Riigi rahastatava lap-
sehoiuteenuse rahaliste va-
hendite ülejäägist maksti 2-le 
raske või sügava puudega las-
te ja nende perede toetuseks 
sotsiaaltoetust kokku 184,80 
eurot.

6. Anti nõusolek eestkoste-
tava vara kasutamiseks.

7. Põldeotsa külas asuvate 
katastriüksuste lähiaadressiks 
määrati Põldeotsa.

8. Audru Keskkoolile eral-
dati reservfondist 5000 eurot 
Comeniuse projektikulude 
katteks.

9. Anti nõusolek alaealiste-
le kuuluva vara kasutamiseks.

10. Seoses lapse üheaas-
taseks saamisega maksti 2-le 
vanemale toetust à 128 eurot.

11. Kehtestati valla lehes 
Kodused Hääled avaldatavate 
kuulutuste ja reklaamide hin-
nad.

14. märtsil
1. Anti kasutusluba Lindi 

külas Paadi tee 11 asuvale ela-
mule.

2. Anti ehitusluba Papsaare 
külas Salme kaubanduskesku-
se kinnistul Audru Automaat-
tankla rajamiseks.

3. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendi-
te ülejäägist maksti 2-le raske 
või sügava puudega laste ja 
nende perede toetuseks sot-
siaaltoetust kokku 368,75 eu-
rot. 

4. Kinnitati Audru aleviku 
Küüni, Torni-2, Metsaääre ja 
Tööstuse tee 3 kinnistute de-
tailplaneeringu muudetud ja 
pikendatud lähteülesanne.

5. Nõustuti kaevandamis-
loa väljastamisega OÜ`le 
Soomra Kruus Soomra külas 
asuvale Soomra kruusamaa-
rdla Soomra III liivkarjääri 
mäe-eraldisele ehituskruusa, 
ehitusliiva ja täiteliiva kae-
vandamiseks.

6. Kinnitati valla hanke-
komisjoni koosseis: esimees 
– Siim Suursild, aseesimees 
– Priit Annus ja liikmed Ülle 
Kaljumäe, Peep Tarre, Vahur 
Kobolt ja Jaanus Põldmaa. 

7. Muudeti valla 2013. aasta 
hankeplaani, lisades hanked 
„Audru aleviku Pärna allee 
7 hoone rekonstrueerimine 
teeninduskeskuseks“ ja „In-
vesteerimislaenu hange“ ning 
kustutati hankeplaanist „Aud-
ru Keskkooli aulaesise kori-
dori remont koos tuuletõkke 
sektsioonide ehitusega“.

8. Algatati avatud pakku-
musmenetlusega lihthanked 
„Audru valla haljasalade niit-
mine 2013. aastal“ ja „Audru 
aleviku Valitseja rippsilla re-
konstrueerimine“.

9. Algatati avatud pakku-
musmenetlusega riigihange 
„Audru aleviku Pärna allee 7 
hoone rekonstrueerimine tee-
ninduskeskuseks“.

10. Algatati piiratud pak-
kumusmenetlusega vallahan-
ge „Audru aleviku poolkul-
tuursete alade trimmerdamine 
2013. aastal“.

11. Edukamaks pakkujaks 
piiratud hankemenetlusega 
vallahankel „Jõõpre Vanurite 
Kodu turvauste vahetus“ tun-
nistati Epran OÜ pakkumus 
maksumusega 2895,60 eurot 
(hind sisaldab käibemaksu).

21. märtsil
1. Otsustati jätta rahul-

damata Ülle Reimanǹ i 
11.03.2013 esitatud vaie.

2. Väljastati ehitusluba 

Papsaare külas Pilliroo 13 
tootmishoone laiendamiseks.

3. Avatud hankemenetluse-
ga vallahanke „Audru Laste-
aia Männituka majale mööbli 
ostmine“ edukamaks pakku-
jaks tunnistati Puit ja Mööbel 
OÜ pakkumus maksumusega 
9248,64 eurot (hind sisaldab 
käibemaksu).

4. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendi-
te ülejäägist maksti 2-le raske 
või sügava puudega laste ja 
nende perede toetuseks sot-
siaaltoetust kokku 134,14 eu-
rot.

5. Maksti sotsiaaltoetust 
2-le lapsevanemale à 64 eurot 
seoses laste osalemisega võist-
lustel Läti Vabariigis.

6. Lõpetati 4 hooldust.
7. Lemmetsa külas Laane 

katastriüksuse jagamisel moo-
dustati Laane katastriüksus, 
maatulundusmaa 100 % ja 
Küti-Laane katastriüksus, ela-
mumaa 100 %.

8. Otsustati algatada Aud-
ru aleviku Raksi-Jõe kinnistu 
detailplaneering ja jätta alga-
tamata keskkonnamõju hinda-
mine.

9. Reservfondist eraldati 
Audru Keskkoolile 900 eurot 
ja Lindi Lasteaed-Algkoolile 
300 eurot projektikulude kat-
teks (Eesti kooriühing) ning 
Audru Valla Kultuurikesku-
sele projektikulude katteks 
(Eesti Kultuurkapital) 390 
eurot. 

10. Otsustati algatada pii-
ratud pakkumusmenetlusega 
vallahange „Audru aleviku 
Pärna allee 7 hoone rekonst-
rueerimise omanikujärelval-
ve“.

11. Otsustati algatada pii-
ratud hankemenetlusega val-
lahange „ Jõõpre Vanurite Ko-
dule pesumasina ostmine“.

28. märtsil
1. Anti ehitusluba Liu külas 

Antsu kinnistul üksikelamu 
rekonstrueerimiseks.

2. Anti kirjalik nõusolek 

Kõima külas Väärandi kinnis-
tul puurkaevu rajamiseks.

3. Lõpetati 2 hooldust seo-
ses hoolduse seadmise aluse 
ära langemisega ja 1 hooldus 
seoses koduhooldusteenuse 
osutamisega. 

4. Maksti märtsikuu toime-
tulekutoetust summas 4069,95 
eurot, sealhulgas toimetuleku-
toetuse ülejäägi arvelt 669,45 
eurot.

5. Nõustuti maa riigi oman-
disse jätmisega Soomra kü-
las Kaseke 16 katastriüksuse 
osas.

6. Lemmetsa külas asuva 
Lodja III katastriüksuse jaga-
misel moodustati järgmised 
katastriüksused: Lodjametsa, 
Küpressi, Männi, Käbi, Kuu-
se, Kadaka ja Okka, maatu-
lundusmaa 100 % ning Kõr-
vitsa tee T2 katastriüksus, 
transpordimaa 100 %.

7. Lindi külas asuva mu-
nitsipaalomandisse taotletava 
Liiva maaüksuse teenindus-
maaks määrati 6686 m2. 

8. Algatati avatud han-
kemenetlusega vallahange 
„Audru mõisapargi rekonst-
rueerimisprojekti koostami-
ne“.

9. Algatati avatud menetlu-
sega riigihange „Audru valla 
teede hooldus mai-oktoober 
2013“.

10. Avatud hankemenet-
lusega vallahanke „LÕVI tee 
välisvalgustuse rekonstrueeri-
mine“ edukamaks pakkujaks 
tunnistati OÜ ProLED Group 
pakkumus hinnaga 10 500 eu-
rot (hind sisaldab käibemak-
su).

11. Avatud hankemenetlu-
sega vallahanke „Audru Las-
teaia Vikerkaare maja köögile 
keeedukatla ost ja paigaldus“ 
edukamaks pakkujaks tunnis-
tati Bestmarki Suurköökide 
AS pakkumus maksumusega 
5839 eurot (hind sisaldab käi-
bemaksu).

12. Kinnitati avaliku kir-
jaliku enampakkumise teade 
vallavara müügi osas.

detailplaneeringud
* Audru Vallavolikogu 07.03.2013 otsusega nr 21 algatati Kab-

riste külas Põllu kinnistul detailplaneering ning jäeti algatamata 
keskkonnamõju ja Natura 2000 hindamine. Planeeringualal asub 
Kipperi puhkemaja ja külgneb elamu- ning maatulundusmaadega, 
idakaares Pärnu lahega. Kinnistut läbib valla tee. Detailplaneerin-
gu eesmärk on majutus- ja puhketeenuste osutamiseks laiendada 
hoonestusala saun-kohviku ehitamiseks, olemasolevate hoonete 
laiendamine ning maakütte rajamine. Detailplaneeringuga tehak-
se ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit, looduskaitseseaduse 
kohaselt on ehituskeeluvööndi vähendamine üldplaneeringu põhi-
lahenduse muutmine. Planeeringu algataja on Audru Vallavoliko-
gu (Pärna allee 7 Audru alevik 88301 Pärnu maakond, tel 4472783) 
ja kehtestaja on Audru Vallavolikogu (Pärna allee 7 Audru alevik 
88301 Pärnu maakond, tel 4472783), planeeringu koostamise kor-
raldaja on Audru Vallavalitsus (Pärna allee 7 Audru alevik 88301 
Pärnu maakond, tel 4472783), planeeringu koostaja on AB Büroo 
OÜ (J.V. Jannseni 33 Pärnu 80010, tel 4426637). 

* Audru Vallavolikogu 07.03.2013 otsusega nr 20 kehtesta-
ti Papsaare küla Salme kaubanduskeskuse kinnistu osaline de-
tailplaneering (hõlmatud ala ca 0,22 ha, katastriüksuse tunnus 
15904:003:1988). Kinnistul on tulevase Pärnu Maksimarketi asu-
koht. Detailplaneeringuga on kavandatud ärimaast 925 m² suuru-
sega krundi eraldamine automaattankla rajamiseks, uusi hooneid 
ei rajata ja säilib hoonete kasutamise senine otstarve. Planeering 
on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga.

* Audru Vallavolikogu 07.03.2013 otsusega nr 19 kehtestati 
Lemmetsa küla Kõrvitsa elamuala detailplaneering. Kõrvitsa ela-
muala detailplaneeringuga on kavandatud rajada 3,5 ha suurusel 
maa-alal olemasolevale elamualale avalik juurdepääsutee, tehno-
võrgud. Elamukruntide vahele jäävale jätkuvalt riigi omandis ole-
vale maa-alale on kavandatud jalakäijate sild üle Audru jõe, laste 
mänguväljak ja võrkpalliplats. Detailplaneering muudab Audru 
valla üldplaneeringut.

* Audru Vallavalitsuse 21.03.2013 korraldusega nr 143 algata-
ti Audru alevikus Raksi-Jõe kinnistu detailplaneering ning jäeti 
algatamata keskkonnamõju hindamine (katastriüksuse tunnus 
15904:003:1806). Planeeritav ala asub Luige tänava piirkonnas, 
külgnedes Käreda, Raksi-Põllu, Jõe tn 27 ja Jõe tn 25 kinnistu-
tega, lõunakaares Audru jõega. Detailplaneeringu eesmärk on 
17,90 ha suurune maa-ala jagada kruntideks, leida lahendus ta-
ristu rajamiseks ja anda ehitusõigus ühepereelamute ehitamiseks. 
Planeeringu eesmärk on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga 
– maa-ala juhtotstarve on reserveeritud elamumaaks. Planeeringu 
algataja on Audru Vallavalitsus (Pärna allee 7 Audru alevik 88301 
Pärnu maakond, tel 4472783) ja kehtestaja on Audru Vallavolikogu 
(Pärna allee 7 Audru alevik 88301 Pärnu maakond, tel 4472783), 
planeeringu koostamise korraldaja on Audru Vallavalitsus (Pärna 
allee 7 Audru alevik 88301 Pärnu maakond, tel 4472783. 

* Otsustega ja korraldusega on võimalik tutvuda tööpäevadel 
Audru Vallavalitsuse kantseleis ja Audru valla veebilehel www.
audru.ee. 

Enampakkumine
Audru Vallavalitsus müüb 
avalikul kirjalikul enampak-
kumisel:.

2-toaline korter Audru 
alevik, Tulbi tn. 3-4 (üldpind 
41,3m2) alghinnaga 5 500 eu-
rot.

kinnistu Vändra vald, 
Säästla küla, Karujõe (katast-
ritunnus 93002:003:0400,

elamumaa 12 965m2) alg-
hinnaga 3 900,00 eurot.

kinnistu Audru vald, Ahas-
te küla, Taltsi (katastritunnus 
15901:001:0417, 

elamumaa 12 589m2) alg-
hinnaga 10 600,00 eurot. 

kinnistu Audru vald, 
Marksa küla, Tiidoranna (ka-
tastritunnus 15905:004:0817, 

tootmismaa 3 732m2) alghin-
naga 15 000,00 eurot.

kinnistu Audru vald, Kõi-
ma küla, Torni tee 4 (katast-
ritunnus 15905:004:0458, ela-
mumaa 4 916m2) alghinnaga 
15 000,00 eurot.

Kirjalikud pakkumised esi-
tada hiljemalt 30.04.2013 kell 
10.00, Pärna allee 7 Audru 
alevik tuba nr 4. Pakkumine 
esitada kirjalikult kinnises 
ümbrikus, millel on märgitud 
pakkuja kontaktandmed ja 
müüdava vara nimetus ning 
aadress. Ümbrikule kirjutada 
hoiatusmärge „Mitte avada 
enne 30.04.2013 kell 10.15“.

Pakkumine peab sisaldama 
avaldust, milles on:

• nõustumine enampakku-
mises osalemiseks ja müüdava 
vara ostmiseks enampakku-
mise teates kehtestatud tingi-
mustel;

• pakkuja nimi ning elu-või 
asukoht, kontakttelefon ja e-
maili aadress;

• numbrite ja sõnadega kir-
jutatud konkreetne arvuline 
pakkumissumma;

• panga ja arveldusarve 
number, kuhu saab enampak-
kumise mittevõitnud osaleja 
tagatisraha tagastada;

• pakkumise tegemise kuu-
päev ja pakkuja allkiri;

• füüsilise või juriidilise 
isiku esindaja volitus enam-
pakkumisel osalemiseks. 

Kirjalike pakkumiste ava-
mine toimub 30.04.2013.a. 
kell 10.15 Audru vallamajas 
tuba nr 11. Müüdava vara ta-
gatisraha ja osavõtutasu pea-
vad olema laekunud Audru 
Vallavalitsuse kontole nr. 
334706620007 Sampo pank 
hiljemalt  29.04.2013 või ta-
sutud sularahas valla kassas-
se hiljemalt 30.04.2013 kella 
10.00.

Täiendavat teavet müüdava 
vara, tagatisraha ja osalusta-
sude suuruse ning enampak-
kumise tingimuste kohta saab 
veebilehel www.audru.ee või 
majandusspetsialistilt Vahur 
Kobolt´ilt tel 5049564 , e-post 
vahur.k@audru.ee .
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Ajaratta lood

Potsepa hirveaed
1935. aastal asutati Audru 
riigimetsa maa-alale Potsepa 
hirveaed, et kaitsta Eesti met-
sades üliharuldaseks jäänud 
hirvi. Ligi 10 ha suurune maa-
ala piirati 2 m kõrguse latt-ta-
raga. Söögikohtadeks püstitati 
katusega varjatud sõimed, 
sööda hoidmiseks ehitati küün 
ja ka kelder juurvilja tarvis. 
Talviseks toiduks tehti heina, 
suvel sõid hirved peamiselt 
rohtu. Toidulisaks kasvatati 
sealsamas taraga piiratud ala-
del kapsast, kaalikat, peeti, 
kartulit, otra. Tehti lehisvihta-

sid. Joogivett said hirved aias 
asetsevast veerohkest allikast.

Esimesed hirved toodi Ab-
ruka saarelt, neid olevat olnud 
kuus. Saksamaalt toodi kaks 
hirve, kelledel olid ka nimed 
– Viiu ja Poki. Viiu oli väga 
sõbralik ja ei kartnud inimesi. 
Hirveaed kujunes suureks tu-
rismimagnetiks, ala-ilma võis 
tara taga näha uudistajaid.

Hirvede eest hoolitsesid 
Audru metskonna mehed, eri-
ti kohalik metsavaht Keerma. 
Tema hakkas ka iga söögikor-
ra eel vana aisakella helista-

ma, millega hirved kiiresti 
harjusid ja siis jooksujalu söö-
ma tõttasid.

Kui algas Teine Maailma-
sõda, oli hirvekari kasvanud 
juba paarikümne-pealiseks. 
„Saksa-ajal“ hirvedele liiga 
ei tehtud, vaid hirveaeda ise-
gi laiendati. 1944. aastal, kui 
saabusid venelased, hakkasid 
Audrus paiknevad vene sõ-
javäelased käima hirveaias 
jahti pidamas. Kohalik elanik 
– metsamees Erich Martinson 
mäletab, kuidas tapetud hirvi 
regedega ära veeti.

Asi läks nii hulluks, et 
Keerma otsustas koos abilis-
tega 1945. aastal hirved aiast 
välja lasta. Kahjuks tulid aga 
hirved ikka ja jälle tagasi, sest 
nad ei kartnud inimesi ja olid 
harjunud siit toitu saama – ja 
hirveaia lugu oligi lõppenud.

Siiski kõnelesid veel 1961. 
aastal tollased metsavahid ja 
metsaülem Evald Roots, et ük-
sikuid hirvi oli ikka veel Aud-
ru metsades kohatud.

Tekst koostatud Audru  
muuseumi materjalidest

Politsei töömailt
Audru vallas alustati selle aasta 
kolme kuuga kuus kriminaal-
menetlust. Võrreldes eelmise 
aasta sama perioodiga on see 
arv kahenenud viie fakti võrra. 
Vähenemine on tingitud isi-
kuvastaste kuritegude arvelt, 
mida selle aasta kolme kuuga ei 
registreeritud ühtegi. 

Tulles tagasi selle aasta ku-
ritegevuse juurde, siis põhiline, 
mida varastatakse, on suurtes 
veokites ja ekskavaatorites olev 
diislikütus. Siinkohal panen 
ettevõtjatele järjekordselt süda-
mele, et ei jäetaks suuri kütuse-
koguseid masinate paakidesse. 
Usun, et on tüütu panna igal 
hommikul päevakogus taas 
paaki, aga kokkuvõttes tuleb 
kindlasti odavam, kui seda aeg-
ajalt varastele loovutada.  

Kolme kuuga avastati ka 
66 väärteorikkujat – seda on 
mõnevõrra vähem, kui eelmise 
aasta sama perioodiga. Lõviosa 
rikub neist liiklusseadust, sel-
lele järgnevad tubakaseadus, 
alkoholiseadus ja karistussea-
dus. 

Muretsema paneb tõsiasi, et 
on tabatud ka kuus joobes juhti. 
Ma loodan, et järgnevatel kuu-

del väheneb alkoholi tarvitanud 
juhtide arv. Selleks saate ka teie 
oma panuse anda: kui te ei saa 
või ei suuda takistada alkoholi-
joobes või lubadeta isiku istu-
mist rooli, siis ärge tehke nägu 
nagu poleks midagi juhtunud. 
Teavitage kohe politseid tele-
fonil 110, siis olete omalt poolt 
teinud kõik, et muuta liiklus 
teedel ohutumaks. Politsei tea-
vitamine pole kaebamine, vaid 
võimaliku tragöödia ärahoid-
mine. Samuti tagatakse teataja 
anonüümsus. 

Kõne ajal jää rahulikuks ja 
vasta võimalikele lisaküsimus-
tele ning ära lõpeta kõnet enne, 
kui selleks luba antakse. 

Enne politseisse helistamist 
jäta meelde või kirjuta üles:

- kes sõitis (lubadeta või joo-
bes juht, juhi nimi)

- millega sõitis (sõiduki 
number, mark, värv)

- kus sõitis (vald, küla, tee 
nimi)

- kuhu/mis suunas (kas kel-
legi juurde, tee või küla suunas)

Ilusat kevadet soovides ja 
koostööle lootma jäädes

Harli Hansen 
piirkonnavanem

Puud said riita!
23. märtsil toimusid Aruvälja 
Rahvamaja õuel puudetalgud. 
Puude eest olid eelnevalt an-
netuse korras hoolitsenud 
roland Kuusik ja Toomas 
Leppik, veel kord suur tänu 
neile! Nüüd oli vaja teha veel 
viimased jõupingutused, et 
maja ruumid ka järgmisel aas-
tal soojad oleksid. Tore oli rah-
vamaja õuel nii palju vahvat 
rahvast näha, kes ei pidanud 
paljuks oma vabast ajast appi 
tulla. Eraldi suur tänu Jaanus 
Põldmaale ja Teet Killingu-
le, kes meid tehnikaga toeta-
sid. Ilm soosis talgulisi igati ja 
need, kes päevatööst veel päris 

väsinud polnud, said õhtul ka 
tantsujalgu keerutada.

Suur tänu teile kõigile, kes 
te võtsite osa meie talgupäe-
vast! Olete jälle oodatud 4. 
mail kell 10.00 „Teeme ära“ 
üritusele.

Suur tänu Laie-Helje Lii-
vile, kes meie majas huvita-
vaid üritusi läbi viib. Tulge 
kaema ja osalema!

Tuletame vallarahvale ka 
meelde, et Aruvälja Rahva-
majas on iga kuu kolmandal 
pühapäeval avatud saun, mis 
töötab kell 16.00 – 20.00.

Uute kohtumisteni!
Aita Jürs

Sotsiaaltöö Jõõpre Vanurite Kodus
Jõõpre Vanurite Kodu on üld-
hooldekodu, mis pakub öö-
päevaringset hooldusteenust. 
Ühelt poolt on oluline, et meie 
kliendid oleksid rahul ja tun-
neksid ennast hästi, kuid teisalt 
on olulised ka meie töötajad, 
kes igapäevaselt seda rasket 
tööd teevad.

Jõõpre Vanurite Kodu 
personali hulka kuulub kuus 
sotsiaalhooldajat ja juhataja. 
Hooldajatest neli on 24h hool-
dajad – Malle, Moonika, Heli ja 
Elena ning kaks 6h-hooldajat – 
Liivi ja Marju. 

Personali vanus jääb va-
hemikku 37-59 aastat. Jõõpre 
Vanurite Kodu staažikamad 
töötajad on Malle (peagi 12 
aastat) ja Heli (peagi 6 aastat). 
Personali iseloomustab kesk-
ealiste töötajate ülekaal. Ha-
riduselt (hooldajatel) on kahel 
töötajal läbitud põhikool, kahel 
töötajal on keskharidus ning 
kolmel kutseharidus. Kaks per-
sonaliliiget on omandanud sot-
siaalhooldaja kutse. Põhilised 
valdkonnad, mida hooldustöö 
hõlmab, on meditsiin (nt. esma-
abi ja põetusoskused, ravimite 
muretsemine jne), psühholoo-
gia (nt sotsiaalhooldaja peab 
oskama hinnata oma käitumise 
psühholoogilisi tagajärgi jne), 
haridus (nt väljendub hooldaja 
roll oskuses juhendada klien-
ti tema eripärale vastavalt) ja 
tegevusteraapia (nt suunatud 
vaba aja sisustamisele ). Olles 
sotsiaalhooldajana vahelüliks 
abivajaja ning erinevate spet-
sialistide vahel, vajab sotsiaal-
hooldaja teadmisi nimetatud 
valdkondades. Nimetatud vald-
kondade üldine tundmine või-

maldab paremini kaasa aidata 
kliendi elukvaliteedi tõusule. 
Hoolekandetöötajad vajavad 
erialast taseme- ning täiend-
koolitust. Nii käivad ka kõik 
meie maja töötajad igal aastal 
erinevatel erialastel koolitus-
tel. Jõõpre Vanurite Kodus ei 
saa ma küll rääkida persona-
li poolt omandatud erialasest 
kvalifikatsioonist, kuid aasta-
tepikkune töötamine hoolde-
kodus on andnud personalile 
töökogemusel põhineva kom-
petentsuse. Väga olulised on 
töötajate isikuomadused, sest 
töö ja eriala on õpitavad, kuid 
isikuomadusi täiskasvanud ini-
mesel nii kergesti enam ei muu-
da. Olulisteks isikuomadusteks 
on positiivne ellusuhtumine, 
kannatlikkus, sõbralikkus, vas-
tutusvõime, abivalmidus, suht-
lusoskus, empaatiavõime jne. 

Kuna tänapäevase sotsiaal-
hoolduse eesmärk on abistada 
klienti inimväärse elu korralda-
misel, siis esitatakse sotsiaal-
hooldajale kui otsesele teenuse 
osutajale endisest kõrgemad 
nõudmised. Mitmete uuringu-
te hinnangul on aga sotsiaal-
töö kui elukutse positsioon 
ja prestiiž ühiskonnas madal: 
ühelt poolt ei väärtusta riik 
sotsiaalala tööd küllaldaselt (ei 
leita piisavalt ressurssi sotsiaal-
süsteemi normaalseks toimi-
miseks) ning teisalt ei hinnata 
sotsiaaltöötajat töötegijana (ka-
sin töötasu). Sotsiaaltöötaja on 
inimene, kes suhtleb vahetult 
abivajajatega. Tihti tuleb ette 
olukordi, kui kogu maailma 
peale ärritanud klient suunab 
oma viha hooldekodu töötaja 
vastu. Ärritunud või psüühika-

häiretega kliendi puhul ei ole 
kunagi välistatud vägivalla oht. 

Minu hinnangul on meie 
asutuse sisekliima hea. Töö-
tajate omavahelised suhted on 
korras ja selliselt peabki see 
olema, kuna meil on mees-
konnatöö. Arusaamatusi tuleb 
siiski ette nii omavahel kui ka 
klientidega, kuid need lahenda-
takse kohapeal ära.

Töö hooldekodus on füüsi-
liselt raske – näiteks lamavate 
klientide hooldamine. Perso-
nalil on suur töökoormus, sest 
teha tuleb kõike ja kogu aeg. 
Töö on tihti stressirohke. Mitte 
ühelgi töötajal pole meditsiini-
list haridust, hooldama ja põe-
tama õpitakse töö käigus. 

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiat-
sioon tähistab maailmset sot-
siaaltöö päeva 2010. aastast. 
Sotsiaaltöö päeva tähistatakse 
rahvusvaheliselt ning see toi-
mub alati märtsikuu kolmandal 
teisipäeval, käesoleval aastal 
19. märtsil. See on päev, mil 
väärtustatakse sotsiaaltööd te-
gevate inimeste tööd.

Selle aasta 19. märtsil ehk 
rahvusvahelisel sotsiaaltöö 
päeval istus ka meie maja 

pere ühise laua taha. Ja nagu 
ühel peol ikka, sõime ja jõime 
meiegi. Toimus ka Jõõpre Va-
nurite Kodu 2013. aasta parima 
töötaja valimine. Viisin läbi 
küsitluse klientide seas ja pa-
rimaks töötajaks sai Moonika, 
kellel saab aprillis meie majas 
töötatud kolm aastat. Kliendid 
hindasid kõrgelt just Moonika 
isikuomadusi: nad tundsid, et 
nendest hoolitakse ning nen-
de muresid kuulatakse. Aasta 
parimaks töötajaks sai valitud 
küll ainult üks inimene, aga 
tegelikult tahaksin tunnustada 
kõiki meie hooldekodu tööta-
jaid. Sotsiaaltöö on töö, mille 
tulemusi ei ole võimalik kohe 
näha ega objektiivselt hinna-
ta. See on pikaajaline töö, mis 
panustab inimestesse ja nende 
paremasse homsesse. Jõõpre 
Vanurite Kodu missiooniks on: 
„Tagame klientidele kindlus-
tunde ja harjumuspärase elu-
viisi jätkamise“. Ja selle nimel 
teevad kõik meie maja inime-
sed igapäevaselt tööd. Aitäh 
kõigile ning jõudu ja kannatust 
Teile!

Kadi Maido
Jõõpre Vanurite Kodu juhataja

 V Ootame külalisi kogu Eestimaalt ja Lätist Kuldigast;
 V Rannarantšo hobustega sõit lastele – Ande Arula; 
 V 10.00 toimub Eesti ökoturismi 20. aastapäevale 

pühendatud seminar, kõnelevad Aivar Ruukel ja Heikki 
Luhamaa;

 V 10.45 Leader Piirivere KTG külastus – võilillekohvi, 
võililleveini ja nõgesekotleti valmistamise lühitutvus-
tus – Mercedes Merimaa;

 V Vihmaussisõnniku 100 % naturaalsed tooted – Veiko 
Alberg ja Ülle Lippu;

 V 11.00 töötubade tutvustamine; seebivalmistamine – 
töötoa läbiviija Elli Karjam Kihnust;

 V looduslike materjalidega lõnga 
värvimine – Tuulike Kivestu (Viljandi 
Kultuuriakadeemia);

 V 12.00 Balalaikavirtuoos Ilja Lunini 
kontsert;

 V maitseme kevadise Eestimaa rikkaliku 
looduse ja kohaliku tervis-
liku vee ja toidu hõrgutisi 
kõrvuti vene taimeköögiga 
Ljubov Petrova juhenda-
misel;

 V maagilised puuehted – Ilo 
Kinksaar Paadremalt

 V toimuvad huvitavad käeli-
sed tegevused erinevates töötubades: klaasikojas klaasi-
kunst, ornamentide tikkimine, kasetohu- ja kõrkjaon-
nide ehitamine, mattide valmistamine, küpsekartul 
lõkkesütel;

 V oodatud on taimemüüjad, vahetajad, käsitöömeistrid kõi-
ge omatehtuga ja ise ilu tegijad – kõik, kes soovivad kaasa 
aidata kogukonna elu edendamisele ja ise selles osaleda;

 V Kohv, joogid, koogid, nõgese- ja frikadellisupp külaselt-
si perenaistelt, naudime taidlust.

Majutuse võimaluses lepi eelnevalt kokku.

Eassalu-Neitsi Külaselts 
Mercedes Merimaa tel 509 2261,  Marika Hunt tel 5668 8755

Prügi- ja kultuurikihist
Eelmise aasta prügikoristusest 
on aega mööda läinud täpselt 
nii palju, et enamus tol ajal ri-
sustatud teeääri on täpselt sa-
mas seisus, kui enne. Tahaks 
loota, et mitte hullemas. Kui 
põhiteedest natuke eemale 
minna, siis on peaaegu kindel, 
et tee ääres kraavis on mingi 
ebameeldiv üllatus: ehitusma-
terjalide jäägid, rehvid, vana 
mööbel, kummikud, olmejäät-
med... Eriti armastatud kevad-
prügi mahaviskamise koht on 
Valgeranna polder. Mida küll 
mõtlevad need inimesed, kes 
prügikoti autosse laevad ja sel-
le tee äärde toovad? Kõikidel 
on ju olemas kodus prügikastid 
ja võimalused oma jäätmetest 
lahti saada. Miks nad oma vanu 
saapaid prügikasti ei pane? 

Olen talguid Valgerannas 
vedanud juba 2009-ndast aas-
tast alates. Iga kord mõtlen, 
kas tõesti on veel midagi peale 
looduse randa toodud materjali 
koristada? Kuid tõenäoliselt ei 
lõpe see töö kunagi, kuni meie 

inimeste kultuurikiht on veel 
nii õhuke, et neid pidurdavad 
prügi metsa vedamast vaid 
hiiglaslikud trahvid. Kuid usk 
inimestesse on mul ikka ja see-
pärast üllatun iga kord, saades 
teada uuest reostusest. Prügi-
mägesid tekib korterelamute 
juurde ja isegi surnuaeda. Valla 
heakorrameister leidis surnu-
aiast ükskord diivani ja tele-
viisori. On vaid suur küsimärk 
selle koha peal – miks küll?  
Arusaadavalt on emadepäev ja 
ka jõulude aeg meie kõigi jaoks 
väga oluline ning viime ema-

dele ja vanaemade kalmudele 
küünlaid. Kuid korjakem need 
küünlad pärast kokku ja viigem 
need surnuaia väravas asuvas-
se prügikasti. Metsaalune näeb 
välja inetu ja hooletu valenda-
des tühjaks põlenud küünlakes-
tadest. 

Salaprügistajaid, kes soku-
tavad oma prügikotid salaja 
kultuurimaja taha hunnikusse, 
korterühistute prügikastidesse 
või poldri äärde, tuleks korrale 
kutsuda ja nende südametun-
nistusele koputada. Ega muud 
ju inimene teha ei saagi, kui sil-

mad lahti hoida ja tähele pan-
na. Vabalt on lubatud ka juurde 
astuda ja õlale koputades meel-
de tuletada, et prügi ärapaigu-
tamise jaoks on Eestis loodud 
süsteem ja tingimused. Ühistud 
omakorda saavad jälgida tähe-
lepanelikumalt võõraid, kes 
prügi ühistute konteineritesse 
toovad. 

Ka sel aastal on tulemas 
talgud. Inimesed, kes osalevad 
koristamisel, on heatahtlikud 
ja nad tahaksid ainult head nii 
teistele kui ka loodusele ja mui-
dugi loomadele. Mina avaldan 
lootust, et kõik oma kodupai-
gast lugu pidavad inimesed 
osalevad talgutel, mis toimuvad 
kevadisel heakorrakuul Audru 
valla erinevates paikades. Ma 
usun, et kui inimesed ise keva-
distel koristustöödel käed kül-
ge löövad ja näevad seda kõike, 
mis lume alt välja sulab, on ehk 
raskem autoaken alla kerida ja 
jäätisepaber tee äärde visata.

Maris Moorits
Talgujuht

18.05.2013 Kihlepas Neitsiraba 
Külastuskeskuses III Võilillefestival

Prügimägi Audru Kultuurikeskuse taga
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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

Õnnitleme 
vastsündinuid!

ALEKSANdEr TSVETKoV  
17.03.2013 MALdA
KENNErTH KASE  
23.03.2013 PÕLdEoTSA

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,	piduri-

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

Küttepuud võrkkotis ja lahtiselt. Transport tasuta.
Tel. 50 20 358

Audruranna rSK ratsavõistlused 
Sassi talus on endiselt edukad  

kodutalli võistluspaaridele 
Sügisel said Audruranna RSK 
ja Sassi Talu eestvedamisel 
alguse juba kolmandat kor-
da toimuvad karikasarjad nii 
kooli- kui takistussõidus. 

Võistlussarjade edetabeli 
tipus pärast märtsikuu võistlu-
si on taas peamiselt kodutalli  
võistlejad. 

¤ Koolisõidu edetabelit 
kergemas klassis juhib Me-
ril Jerofejev (Audru), II koht 
kuulub Annette Rallmannile 
(Sassi Talu), III koht kuulub 
Anni Tambergile (Sassi Talu). 
Keskmises klassis juhib Jo-
hanna Ojandu (Sassi Talu), II 
koht kuulub Getter Puustale 
(Sassi Talu), III koht kuulub 
Malle Aavale (Sassi Talu).

Raskemas klassis juhib Jo-
hanna Ojandu (Sassi Talu), II 
koht kuulub Merlin Gustavso-
nile (Sassi Talu) ja III koht Elis 
Pillile (Sassi Talu).

¤ Takistussõidu edetabe-
lit kergemas klassis juhib Kel-
ly Roosilill (Võiste), II koht 
kuulub Helen Pillile (Sassi 
Talu) ja III koht Anni Tamber-
gile (Sassi Talu). 

Keskmises klassis juhib 
Meril Jerofejev (Audru), II 
koht kuulub Maarja Liisa 
Nõmmele (Sassi Talu), III koht 
Johanna Ojandule (Sassi Talu).

Kõrgemas klassis juhib Jo-
hanna Ojandu (Sassi Talu), II 
koht kuulub Meril Jerofejevile 
(Audru), III koht Helina Lusti-
le (Sassi Talu).

Edetabeleid ja viimaste 
võistluste tulemusi saab lisaks 
näha www.hobumaailm.ee ka-
lendrist.

Finaal on plaanitud juuni-
kuu esimesele nädalavahetu-
sele. Ootame kaasa elama!

Malle Aava 
Sassi Talu 

TÖÖPAKKUMiNE 
Sassi Talu vajab meeskonda töökat ja rõõmsameelset 
KodU AbiLiST-MAJAHoidJAT, kes aitaks korras 
hoida välisterritooriumi, majutushooned ja siseruumid. 
Töö vastavalt vajadusele.
Tel 5646 7301 Malle Aava 
E-mail: riding@sassitalu.com 

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

t TEATED t

Pärnumaa Meistrivõistlused võrkpallis lõpetasid nii Aud-
ru nais- kui meeskond pronksmedalitega. Õnnitleme! (KH)

Villa Andropoff võtab kevadhooajaks tööle HALJAS-
TUSTÖÖLiSi territooriumi koristamiseks ja hooldami-
seks. Tööperioodi kestus 3-4 nädalat. 
Lisainfo tel. 444 3453 või info@andropoff.ee 
http://www.andropoff.ee/

Villa Andropoff võtab suvehooajaks tööle KLiENdi-
TEENiNdAJAid, KoriSTAJAid JA KoKA. Tööpe-
riood mai - oktoober. 
Lisainfo tel 444 3453 või info@andropoff.ee 
http://www.andropoff.ee/

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!

Käesoleva aasta augustikuu lõpus toimub Audrus

SUUR VANASÕIDUKITE 
ja TEHNIKA NÄITUS

Kes mäletab Audru suve?
Vanad majad sisaldavad üld-
juhul ikka ka annuse vanu 
ajalehti ja pesitsevad need 
tavaliselt pööningutel. Sealt 
neid leida ja lehitseda on isegi 
põnevam, kui raamatukogus 
sirvida. Minu isal on kena 
komme vanad ajalehed enne 
ahju alla läkitamist ikka läbi 
uurida, sest tihti on nii, et vana 
uudis on isegi magusamagi 
mekiga kui värske. 

Viimaseks huvitavaks 
leiuks on tükike 1984. aasta 
(kuupäeva koht kahjuks ära 
rebitud) Pärnu Kommunistist, 
kus Grete Naaberi artikkel 
pealkirjaga „Raadio Audrus 
ja Audru raadios“. Pajatab see 
lugu kolmanda maateemalis-
te laulude konkursi „Mehed, 
meri ja maa“ avalikust lindis-
tusest Audrus. Kohal on olnud 
sellised kuulsad lauljad nagu 
näiteks Ivo Linna ja Voldemar 
Kuslap. Ivo Linna on pajata-
nud ka oma värsketest mul-
jetest välisreisist Rootsi. Aga 
edasi toon ära juba katkendi 
artiklist muutmata kujul:

Ära märgiti Harry Kõrvitsa 
– Ülle Kruusi „Audru suvi“. 
Valge karumõmm rändas Ülle 

Kruusi kätesse tunnustusena 
sellegi eest, et „Audru suvi“ 
tema sulest Audru-muljetest 
tekkinud, ja seni esimene 
taoline Audru-teemaline laul 
on mis tähelepanu äratanud. 
Aplaus tallinlasest Audru-pat-
rioodile oli selle eest südam-
lik, nagu heliloojatelegi, kes 
kõik ka kohal viibisid, Vello 
Miku küsimustele-pärimis-
tele vastama pidid. Seekord 
premeeris Audru regioon lau-
luloojaid 1075 rublaga. Vaat, 
mida tegelikult tähendasid 
Jüri Miglai peos valged ümb-
rikud... Aga see tähendab veel 
midagi – et on maameestest 
majandusmehi, laulu- ja muu-
sikasõpru, kes ei pea paljuks 
oma õlga alla panna laulu-
vankri veeremisele.

Nüüd aga küsin mina: kes 
mäletab laulu „Audru suvi“? 
Kas kuskil on selle laulu sõnad 
ja noodid? Kas keegi võtaks 
ette ja tooks pea kolmküm-
mend aastat tagasi kirjutatud 
laulu taas ettekandele? Ja miks 
mitte teha seda Audru valla 
päevadel.

Vanu lehti sirvis
Sirje Suurevälja

Kasside ja koerte  
marutaudivastase vaktsineerimise  

ajad ja kohad
Vastavalt põllumajandusministri määruses nr 67 “Marutaudi-
tõrje eeskiri” sätestatule revaktsineeritakse loomad 24-kuuse 
intervalliga. Sel aastal vaktsineerime 2011. aastal vaktsineeritud 
loomad ja need kassid ning koerad, kes on veel vaktsineerimata.

LAUPÄEVAL, 18. mail 2013
9.00 Audru mõisa peahoone
9.30 Audru kiriku parkla
10.00  Rebasefarmi peahoone
10.30  Traktorijaam
11.00 Tiigi pood
11.40 Audru Keskkooli parkla
12.15 Malda bussipeatus
12.45 Oara bussipeatus
13.30 Jõõpre Kauplus
14.20 Lavassaare Vallavalitsuse parkla
15.15 Saari küla korterelamu juures
15.45 Ridalepa bussipeatus
16.15 Sanga mägi
17.00 Papsaare bussipeatus

PÜHAPÄEVAL, 19. mail 2013
9.00 Kihlepa tee bussipeatus
9.30 Kihlepa küla bussipeatus
10.15 Eassalu bussipeatus
10.45 Ees-Soomra ja Potsepa tee
11.15 Taga-Soomra endine koolibussi peatus
12.00 Kõima kauplus
12.45 Lindi vana koolimaja peatus
13.15 Lindi kauplus
13.45 Lindi Rahvamaja
14.15 Kirsimäe bussipeatus
14.45 Liu bussipeatus
15.30 Kabriste aiand 
16.10 Liiva bussipeatus
16.30 Kärbu bussipeatus
17.00 Põhara bussipeatus
17.30 Aruvälja kauplus
18.00 Kalevipoja bussipeatus
18.20  Annuse bussipeatus
18.40 Vanaõue bussipeatus 

Vaktsineerimine marutaudi vastu on tasuta. Palume kaasa 
võtta eelnevate vaktsineerimiste lehed või passid. Hilisemad 
väljakutsed vaktsineerimisele on tasulised. Võimalik teha komp-
leksvaktsiini – 13 € (soovitav teha igal aastal). Võimalik osta 
kassidele ja koertele ussi-kirbu-puugivastaseid vahendeid.

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

Kontsert 18.05.23 kell 12.00 
KIHLEPAS Võilillefestivalil

Soovin osta vana talumaja Audru vallas  otse omanikult. 
Oodatud on kõik pakkumised. Telefon 505 4818.




