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Lindil esitatakse Untsakate  
lugude järgi originaaltantse

21. juunil sünnib Lindi jaani-
tulel tantsu ja muusikaloojate 
ühistöö esmaettekanne. Lindi 
aasal saab esmakordselt näha 
programmi, kus koostööd on 
asunud tegema kaks  rahva-
kultuuriharu – muusika ja tants. 
Rahvatantsuansambli Kajakas 
rühmajuhendaja ja ettekand-
misele tulevate tantsude looja 
Roland Landing on võtnud 
oma südameasjaks teha pigem 
ise meeldivale muusikapalale 
liikumine, kui kasutada teiste 

loomingut. Tema eriline süm-
paatia kuulub rahvamuusika-an-
samblile Untsakad. Jaanitulel 
tantsitaksegi originaaltantse, 
mis tehtud just selle ansamb-
li tuntud lugude järgi. Lisaks 
rahvatantsuansambel Kajakale 
astub koos nendega üles kohalik 
segarühm Lindi Lappajad. 

Lindi Külaseltsi poolt kor-
raldatud jaanitulel on sel aastal 
toitlustajana tegutsemas Kentu-
ki Lõvi ning tantsuks mängib 
ansambel Untsakad. (KH)

Logo valitud
Alates õppeaastast 2013/2014 
muutub Audru Keskkooli nimi 
Audru Kooliks. 

Seoses sellega kuulutati väl-
ja Audru Kooli logo konkurss. 
Logokonkursile esitatud töid 
hindas 12-liikmeline žürii, kuhu 
kuulusid õpilaste, õpetajate, 
hoolekogu ja vilistlaste esinda-
jad. Võitjaks osutus Ants Tam-
mani töö, mis kogus 108 punkti, 
teine oli Gabriela Liivamägi 80 
punktiga ja kolmas Merilin Jõnts 
72 punktiga. (KH)

Jõõpres tantsiti Kägärät
29. aprillil 2013 tähistati taas 
järjekordset rahvusvahelist 
tantsupäeva. Traditsiooni jät-
kates oli sellelgi aastal võima-
lus kõigil Eesti tantsuhuvilistel 
tähistada tantsupäeva ühistant-
simisega. Tantsuks meie enda 
Eesti Kägärä. Jõõpre Põhikool 
võttis õpetaja Anu Kurmi eest-

vedamisel Kägära tantsimisest 
osa terve kooliperega. Nende 
ühistants on seatud üles koos 
teiste üle Eesti osalenud grup-
pidega YouTube keskkonda vaa-
tamiseks ja hääletamiseks. Oma 
hääle saab Jõõpre kooli Kägärä 
poolt anda aadressil www.easy-
polls.net/poll.html (KH)

22. juunil avatakse Lavassaares 
taeva- ja põrguväravad!

Jaanipäev on Eesti rahva tead-
vuses alati olnud maagiline ja 
müstiline aeg, mil kaob piir; kui 
tundub, et kõik on võimalik. 
Näiteks puud ja linnud-loomad 
pidid hakkama kõnelema. Nen-
dest arusaamiseks võib otsida 
sõnajalaõit, mis ühtlasi teeb 
õnnelikuks.

Jaaniöö vägi on mitme-
kordne. Tuli annab järgmiseks 
aastaks jõudu ja rammu, võtab 
laiskuse kontidest! Kutsume 

kõiki sõpru 22. juunil , seekord 
rahvamaja juurde, et osa saada 
rahvuslikest jõukatsumistest. 
Puudust ei pea tundma ka ülla-
tustest ja auhindadest! Tantsu-
lusti pakub oma tuntud headu-
ses Audru Jõelaevanduse Punt! 

Jaaniöine kaste on tõeline 
imerohi, mis säilitab noorust 
ja ilu. Nautigem kõike koos ja 
tasuta! 

Ülle Varik

Märka ja tunnusta!
Praegu on õige aeg märgata 
inimesi, kes õppimise läbi on 
oma elu muutnud ning esitada 
neid aasta õppija kandidaadiks.
Iga inimese elulugu ongi tema 
õppimise lugu. Elu näitab, et 
tunnustuse saanud õppijate lood 
on olnud paljudele inimestele 
julgustuseks ja innustuseks, et 
jätkata poolelijäänud õpinguid 
või alustada täiesti uue eriala 
omandamist. XVI täiskasvanud 
õppija nädala raames (11. - 18. 
oktoober 2013) tunnustatakse 
silmapaistvaid inimesi ja orga-
nisatsioone tiitlitega:

• aasta õppija
• aasta koolitaja

• aasta koolitussõbralik or-
ganisatsioon

• aasta koolitussõbralik oma-
valitsus

Märka Sinagi tublisid ini-
mesi enda ümber ning esita 
kandidaat 1. juuniks 2013. 
Tunnustamise reglemendi ja 
esitamise vormid leiad www.
andras.ee/tunnustamine. 

Lisainfo: Sirje Plaks 
621 1671, sirje@andras.ee

AUdRU PoStKoNtoR 
on alates 2. maist  avatud

E-t 10.00-18.00
K-R 09.00-14.00
L-P SULEtUd

Pärnu Õppenõustamiskeskus 
ootab kliente

Pärnu Õppenõustamiskeskus 
annab teada, et teise tasandi 
õppenõustamisteenuse pakku-
mine Pärnu maakonnas jätkub. 
Jätkatakse nõustamisteenuse 
pakkumist kõigis neljas vald-
konnas (eripedagoogiline, lo-
gopeediline, psühholoogiline 
ja sotsiaalpedagoogiline nõus-
tamine).

Perioodil 06.05.2013 – 
31.08.2013 võtab Pärnu Õppe-
nõustamiskeskuses kohapeal 

vastu SUVELOGOPEED. 
Vajalik eelregistreerimine! 
Logopeed viib läbi kõneuurin-
guid lapse kõneprobleemide 
väljaselgitamiseks ning nõus-
tab lapsevanemaid lapse kõne 
arendamise osas.

Nõustamine on klientidele 
tasuta.

Nõustamisele saab registree-
ruda veebis www.onk.ee (regist-
reeru nõustamisele) või telefo-
nitsi (5851 4728, 443 1463).

Pärnumaa Playback 2013 
13. aprillil toimus Pärnus Kuur-
saalis maakondlik Playbacks-
how, kus Aruvälja LAAK tuli 
kahes vanusegrupis esikohale. 
Siit rabade vahelt tulid süda-
meid murdev Kihnu Virve oma 
pereansambliga ja pisut õudust 
tekitav, raju ja tuldpurskav 
Lordi. Lordile omistati ka pa-
rimate kostüümide eriauhind! 
Täname südamest kõiki , kes 
meile pöialt hoidsid ja neid, kes 
Kuursaali meid toetama tulid! 

Aitähh Maritile, kes kõhutäie 
eest hoolitses! 

Pühapäeval toimus koolima-
jas osalejatele peredega ühine 
afterparty. Üheskoos sõime või-
dukringlit, muljetasime ja nauti-
sime veelkord laste esitusi video 
vahendusel. Oli äärmiselt tore 
ja armas õhtupoolik. Ühtuses 
peitub jõud ja üheskoos tulevad 
asjad alati paremini välja!

Aili Elend

Audru Vald kuulutab välja  
heakorrakonkursi  
Kaunis Kodu 2013

Kandidaate konkursile võib esi-
tada iga vallakodanik, teatades 
sellest kirjalikult, e-posti teel: 
info@audru.ee või suuliselt (tel 
447 2784) Audru Vallavalitsus-
se. Eelnevalt oleks siiski sobilik 
osalemist arutada ka konkur-
sile esitatud kodu omanikuga. 
Kandidaatide esitamisel ootame 
aktiivsust eriti külaseltsidelt.

Kandidaatide konkursile 
esitamise viimane tähtaeg on 
19.07.2013. a.

Hindamine toimub järgmiste 
kategooriate osas:
• Individuaalelamud

• Kortermajad (2 ja enam kor-
terit)

• Talumajapidamised
• Sotsiaal-, äri- ja tootmisob-

jektid
Konkursi komisjon teostab 

osalevate objektide ülevaatuse 
2013. a juulikuus. Eelneval viiel 
aastal valla sarnasel konkursil 
esikoha saanud objekte kandi-
daatideks seada ei saa. Kaunis 
kodu konkursi võitjat autasusta-
takse Audru Vallapäevade Par-
gikontserdil 3. augustil. Täpsem 
info www.audru.ee

Alanud on registreerimine  
sügisel alustavatesse I klassidesse
Valla koolid alustasid esimesse 
klassi minevate laste registree-
rimist. Lindi Lasteaed-Algkooli 
direktori kt. võtab  avaldusi vastu 
kuni 15.06.2013. Avalduse blan-
keti leiab kooli kodulehelt www.
lindi.ee või saab koolist. Aruvälja 
Lasteaed-Algkoolis saab 1. klassi 
registreeruda 1.05 - 21.06.2013. a. 
ja 14.08-30.08 2013. a. Esitatavad 
dokumendid on leitavad kooli ko-
duleheküljel www.aruvaljalak.
ee. Audru koolis on avatud vas-
tuvõtt nii 1. ja 5.klassi. Taotlus 
tuleb viia kooli sekretärile E-R 
8.00-16.00. Taotlus kättesaadav 
ka kodulehel www.audru.edu.

ee. Jõõpre kooli I klassi regist-
reerumiseks peaks lapsevanem 
esitama kirjaliku taotluse, kaasa 
sünnitunnistus ja tervisetõend 
(kui perearst on väljaspoolt 
Audru valda). Jõõpre I klassi info 
aadressil yllevares@gmail.com. 

Oluline on lapse kooli re-
gistreerimisel võtta kaasa lapse 
isikuttõendav dokument ning 
koolide kodulehekülgedelt leitav 
avaldus. Samuti peaks veel enne 
uue õppeaasta algust lapsega 
käima ära ka perearsti juures, et 
saaks vormistada tervisekaardi. 
(KH)

Koduhooldusteenuste  
osutamisest Audru vallas

Audru Vallavolikogu kehtes-
tas detsembrikuu istungil ko-
duhooldusteenuste osutamise 
tingimused ja korra, mida ra-
kendatakse alates 1. veebruarist 
2013.

Koduhooldusteenused on 
abivajavatele isikutele kodus-
tes tingimustes osutatavad 
teenused, mis aitavad isikutel 
harjumuspärases keskkonnas 
toime tulla.

Kellele osutatakse koduhool-
dusteenust
Koduhooldusteenuseid on õigus 
saada rahvastikuregistri and-
metel Audru vallas tegelikult 
alaliselt elavatel abivajavatel 
isikutel: 

kellel puuduvad seadusjärg-
sed ülalpidajad ja kelle enda 
materiaalsed võimalused ei 
ole piisavad iseseisvaks toime-
tulekuks ja vajaliku hoolduse 
kindlustamiseks; 

kellel on seadusjärgsed 
ülalpidajad, kuid kelle enda ja 
tema seadusjärgsete ülalpidajate 
materiaalsed võimalused ei ole 
piisavad isiku iseseisvaks toi-
metulekuks ja vajaliku hoolduse 
kindlustamiseks; 

kelle seadusjärgsed ülalpida-
jad keelduvad mõjuvatel põhjus-
tel oma kohustusi täitmast või 
ei saa neid täita. 

Samuti võib ressursside ole-
masolul koduhooldusteenuseid 
osutada abivajavatele isikutele, 
kellel on seadusjärgsed ülalpi-
dajad, kes tasuvad koduteenuste 
osutamise eest vastavalt kehtes-
tatud hinnale või kui abivajavad 
isikud tasuvad ise.

Koduhooldusteenuste taotle-
mine ja hind
Teenuste saamiseks esitab tee-
nuse taotleja või tema seadus-
lik esindaja kirjaliku avalduse 
Audru Vallavalitsusele.

Teenuse hind kujuneb vasta-
valt abivajava isiku poolt vali-

tud koduhooldusteenuse paketi 
maksumusele.

Koduhooldusteenuse pakett 
maksumusega 13 eurot kuus:

- üks kord nädalas abivajaja 
külastamine; 

- vestlus ja teabe edastamine; 
- toiduainete ja tööstuskau-

pade ostmine ja koju toomine; 
- abistamine eluaseme küt-

misel ja korrastamisel; 
- abistamine asjaajamisel; 
- abistamine arstiabi korral-

damisel; 
- abistamine hügieenitoi-

mingutel.

Koduhooldusteenuse pakett 
maksumusega 26 eurot kuus:

- kaks korda nädalas abiva-
jaja külastamine; 

- vestlus ja teabe edastamine; 
- toiduainete ja tööstuskau-

pade ostmine ja koju toomine; 
- abistamine eluaseme küt-

misel ja korrastamisel; 
- abistamine asjaajamisel; 
- abistamine arstiabi korral-

damisel; 
- abistamine hügieenitoi-

mingutel. 
Veel on valitud paketile või-

malik juurde tellida täiendavat 
koduhooldusteenust, mille ühe 
korra maksumus on 4 eurot.

Isikule, kellele ei osutata re-
gulaarselt koduhooldusteenust, 
kuid ta soovib erakorraliselt 
teenust tellida, on teenuse ühe 
korra maksumus 20 eurot.

Koduhooldusteenused on 
tasuta abivajavatele isikutele, 
kes saavad toimetulekutoetust 
või kelle sissetulek on väiksem 
Vabariigi Valitsuse poolt keh-
testatud palga alammäärast, mis 
on 2013. aastal 320 eurot.

Täiendavat teavet saab Aud-
ru Vallavalitsusest telefonil 
4472785 või e-posti aadressil 
info@audru.ee

Karene Lainela
Sotsiaaltöö spetsialist

Audru valla karikavõistlused 
korvpallis 2012/2013

Maikuu esimesel laupäeval said 
põneva lõpplahenduse Audru 
valla karikavõistlused korvpal-
lis. Oktoobri keskpaigast mai 
alguseni väldanud võistlustest 
võttis osa 12 võistkonda ning  
peaaegu 150 sportlast. Selle aas-

ta kaasahaaravas finaalis alistas 
BC Lietuva Raba võistkonna tu-
lemusega 71:65 ning kolmanda 
koha mängus oli  Mõisaküla pa-
remAK Sprartakist tulemusega 
71:61. Uute kohtumisteni juba 
sügisel. (KH)
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Vallavalitsuse istungitel

Vallavolikogu istungilVALLAVANEMA VEERG
Audru alevikus käivitus vilgas  

ehitustegevus
Nii nagu mitmed eelnevad aastad, toob ka see kevad Audru alevik-
ku jälle rohkesti ehitusmehi liikvele. Vallavalitsus on aasta esimestel 
kuudel läbi viinud mitmeid ehitushankeid, mille käigus on välja 
valitud soodsaimad pakkujad tööde teostamiseks. Tänaseks on 
soodsaimate pakkumiste tegijatega töövõtulepingud allkirjastatud 
ning tööd võivad alata. Mida siis sellel suvel alevikus ehitame? 
Kui eelmisel kevad-suvel oli meil käsil nn lasteaedade aasta (sai 
kapitaalselt remonditud Audru lasteaia Männituka maja, ehitatud 
lisarühm Papsaare Vikerkaare majja ja alustatud Jõõpresse laste-
aiaruumide ehitust), siis sellel aastal on alevikus tehtavate ehituste 
fookus suunatud alevikus kui vallakeskuses elutähtsate teenuste 
säilitamisele ja nendele juurdepääsude tagamisele. Elutähtsate 
teenuste osas valitses ühelt poolt oht, et Audru alevikust lahkuvad 
sellised teenused nagu apteek ja postkontor ning teiselt poolt olu-
kord, kus perearstid ja hambaarst olid pidevalt mures suurte küt-
tekulude ja seejuures veel külmade ruumide pärast. Samasugused 
kõrged küttekulud (elektriküte ja soojustamata maja) on olnud ka 
probleemiks vallamajale. Pärna allee 7 vallamaja hoone ümber-
projekteerimise teel teeninduskeskuseks leidis vallavalitsus koos 
arhitektidega võimaluse, kuidas ühte hoonesse edaspidi optimaalselt 
ära mahutada perearstid, hambaarst, apteek, postkontor, politsei ja 
vallavalitsus. Arstid, apteek, postkontor ja politsei leiavad endale 
edaspidi koha aastaid tühjaltseisvates kunagistes baari ja söökla 
ruumides, kus on vaba pinda üle 300 m². Maja ümberehitustööde 
vähempakkumise võitis AS YIT Ehitus, kes varem on suurematest 
töödest Audru vallas teostanud staadioni ehitust. Ehitaja loodab 
lepingujärgselt töödega valmis saada ja maja vallale üle anda selle 
aasta septembrikuu lõpuks.

Teiseks suuremaks alanud tööks alevikus on Pärna alleed ja 
Õuna tänava pikendust ühendava Valitseja silla kapitaalremont. 
Silla remondi tingis asjaolu, et nii ajahammas kui ka mõneaas-
tatagune kevadine jääminek olid kunagi Audru sovhoosi ja Hel-
mut Siitami juhtimisel ehitatud silla kasutamise kaunis ohtlikuks 
muutnud. Kuigi Audru jõe ületamiseks on aleviku piires ka mit-
meid teisi võimalusi, on rippsillad mõneti nagu Audru sümbol ja 
vaatamisväärsus, mida kevadeti külastavad klassiekskursioonid 
ja suvekülalised nii lähedalt kui kaugelt. Lähtuvalt sellest leidsid 
Audru vallavolikogu ja vallavalitsus vajalikkuse neid väärtusi 
säilitada ja MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu projektirahastuse 
kaasabil on silla remont alanud. Silda soovis ehitada 5 ehitajat. 
Soodsaima pakkumise tegi Märjamaa firma E.T. Sild TÜ, kes 
omab paarikümneaastast sillaehituskogemust. Sildade ehitus on 
kallis tegevus ja Valitseja silla kapitaalremont läheb maksma 107 
091,94 eurot. Sillaehitaja on lubanud töödega ühele poole saada ja 
silla vallale üle anda vallapäevadeks augustikuu algul.

Lisaks nendele suuremahulistele töödele ehitatakse suvekuudel 
tolmuvabad katted alevikus Lille ja Ülase tänavatele ja Papsaare 
külas Elutee II-le, Traali ning Õnge teele.

Igasugune ehitustegevus toob endaga kaasa teatud ebamuga-
vusi ja seetõttu soovib vallavalitsus kõigile rahuliku meelt nende 
ületamiseks, sest teeme neid asju ju meie kõigi eneste jaoks! 

Siim Suursild
Vallavanem

09. mai
1. Kehtestati Audru Kooli 

põhimäärus.
2. Kehtestati Audru valla 

noortevolikogu tegutsemise 
alused ja valimise kord.

3. Kinnitati avaliku kirjaliku 
enampakkumise tulemused:

Karujõe kinnistu  Vändra val-
las Säästla külas müüakse And-
res Keskülà le hinnaga 4040,40 
eurot; Tiidoranna kinnistu 
Marksa külas müüakse Andres 
Keskülà le hinnaga 16 161,61 eu-
rot ja Torni tee 4 kinnistu Kõima 
külas müüakse Riho Talisoò le 

hinnaga 16 140 eurot.
4. Muudeti ja täiendati Audru 

Vallavolikogu 07.02.2013 otsust 
nr 13 „Pärnu-Lihula kinnistute 
tasuta üle andmine“ seoses 
kõnnitee kinnistute registriosa 
numbrite muudatustega.

5. Otsustati müüa avalikul 

kirjalikul enampakkumisel Aud-
ru alevikus Ringi tn 10 asuv kin-
nistu alghinnaga 10 000 eurot.

6. Vallavalitsusele anti nõus-
olek hanke korras väikekaubiku 
ostmiseks hinnaga kuni 15 000 
eurot ja selle kapitalirendilepingu 
sõlmimiseks kuni 4 aastat.

4. aprillil
1. Väljastati kasutusluba 

Papsaare külas Leevi kinnistul 
Kuura aj klientide ületoomisele.

2. Kinnitati projekteerimise 
lähtetingimused Ridalepa küla 
Raava kinnistu talukompleksile.

3. Lapsevanemale maksti 64 
eurot sotsiaaltoetust seoses lap-
se osalemisega võistlustel Läti 
Vabariigis.

4. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägist maksti 3-le raske või 
sügava puudega laste ja nende 
perede toetuseks sotsiaaltoetust 
kokku 239,13 eurot.

5. Nõustuti Oara külas Aasa 
katastriüksuse jagamisega Aasa 
katastriüksuseks, elamumaa 100 
% ning Aasajõe ja Aasapõllu ka-
tastriüksusteks, maatulundusmaa 
100 %.

6. Maksti sünnitoetust seo-
ses lapse üheaastaseks saamise-
ga 9-le vanemale à 128 eurot ja 
lapse kaheaastaseks saamisega 
6-le vanemale à 64 eurot.

7. Algatati avatud menetluse-
ga lihthange „Audru valla koha-
like teede pindamine“.

8. Avatud pakkumusmenet-
lusega lihthanke „Audru valla 
haljasalade niitmine 2013. aastal“ 
edukamaks pakkujaks tunnista-
ti Hildam Grupp OÜ pakkumus 
maksumusega 90 eurot/ha (hind 
sisaldab käibemaksu), kui kõige 
odavam pakkumus.

9. Piiratud pakkumusmenetlu-
sega vallahanke „Audru aleviku 
poolkultuursete alade trimmer-
damine 2013. a.“ edukamaks 
pakkujaks tunnistati Hildam 
Grupp OÜ pakkumus maksumu-
sega 204 eurot/ha (hind sisaldab 
käibemaksu), kui kõige odavam 
pakkumus.

10. Piiratud pakkumusme-
netlusega vallahange „ Jõõpre 
Vanurite Kodule pesumasina 
ostmine“ tunnistati nurjunuks, 
kuna tähtajaks ei laekunud ühtegi 
pakkumust.

11. Audru valla ja Lavassaare 
valla haldusterritoriaalse korral-
duse muutmisega moodustuva 
Audru Vallavolikogu valimiste 
korraldamiseks 20. oktoobril 
2013 moodustati kuus valimis-
jaoskonda.

12. Otsustati eelnõude esita-
mine volikogu istungile.

13. Vallavalitsus tegi kohtu-
täitur Rannar Liitmaà le ettepa-
neku müüa Kirila DP alal asuvad 
kinnistud vallale hinnaga 5000 
eurot.

11. aprillil
1. Võeti vastu Papsaare küla 

Kalevi kinnistu osaline detail-
planeering.

2. Kinnitati lasteaedade lahti-
oleku ajad esmaspäevast reedeni:

Audru Männituka Lasteaed 
kell 06.30 – 18.30; Audru Vi-
kerkaare Lasteaed kell 07.00 
– 19.00; Aruvälja Lasteaed kell 
07.00 – 18.00; Jõõpre Lasteaed 
kell 07.00 – 19.00 ja Lindi Las-
teaed kell 07.00 – 18.30.

3. Anti nõusolek eestkostetava 
vara kasutamiseks.

4. Abivajavale vanurile eral-
dati elamispind Jõõpre Vanurite 
Kodus.

5. Algatati avatud hankeme-
netlusega vallahange „Audru 
Vikerkaare lasteaia varjualuse 
ehitus“.

6. Algatati avatud menet-
lusega lihthange „Audru valla 
tuuleenergeetika teemaplanee-
ringu planeeringu dokumendi 
ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise koostamise tellimine“.

7. Avatud pakkumusmenetlu-
sega riigihanke „Audru aleviku 
Pärna allee 7 hoone rekonstruee-
rimine teeninduskeskuseks“ edu-
kamaks pakkujaks tunnistati AS 
YIT Ehitus maksumusega 366 
334,21 eurot (hind sisaldab käi-
bemaksu).

8. Piiratud pakkumusmenet-
lusega vallahanke „Audru alevi-
ku Pärna allee 7 hoone rekonst-
rueerimine“ omanikujärelevalve 
edukamaks pakkujaks tunnistati 
P.P. Ehitusjärelvalve OÜ pakku-
mus maksumusega 3816 eurot 
(hind sisaldab käibemaksu).

8. Otsustati esitada vallavoli-
kogule redaktsioonilised ettepa-
nekud otsuse eelnõule 

„Ühinemislepingu kinnita-
mine ning taotlus haldusterrito-
riaalse korralduse muutmiseks“.

18. aprillil
1. Nõustuti Papsaare külas 

Pärnu-Lihula mnt L9 maaük-
suse sihtotstarve transpordimaa 
jätmisega riigi omandisse.

2. Nõustuti Papsaare külas 
Salme kaubanduskeskuse katast-
riüksuse jagamisega Haapsalu 
mnt 43 ja Haapsalu mnt 43a ka-
tastriüksusteks, ärimaad 100 %.

3. Nõustuti Liiva külas asuva 
Rehe katastriüksuse jagamisega 
Rehe ja Rehepõllu katastriüksus-
teks, maatulundusmaad 100 %.

4. Nõustuti Kabriste külas 
Madisjaani katastriüksuse ja-

gamisega Madisjaani katast-
riüksuseks, elamumaa 100 % 
ning Madisranna ja Madispõllu 
katastriüksusteks, maatulundus-
maad 100 %.

5. Nõustuti Oara külas Ka-
daka katastriüksuse jagamisega 
Kadaka katastriüksuseks, elamu-
maa 100 %, Johannese katastri-
üksuseks, maatulundusmaa 100 
% ja Aasa tee T2 katastriüksu-
seks, transpordimaa 100 %.

Seoses täiendava katastri-
mõõdistusega endisel Valdiku 
A-13 maaüksusel muudeti val-
lavalitsuse 30.12.2002 korraldust 
nr 487 „Õigusvastaselt võõran-
datud maa tagastamine“. 

Munitsipaalomandisse taotle-
tavatele katastriüksustele määra-
ti teenindusmaa ja sihtotstarve: 
Lindi külas Kaalumaja maaük-
sus 809 m2, tootmismaa 100 %; 
Kabriste külas Mõrrakuuri maa-
üksus 222 m2, tootmismaa 100 
% ja Lemmetsa külas Kõrvitsa 
ühistu 13 maaüksus 6340 m2, 
üldkasutatav maa 100%.

8. Jäeti rahuldamata Ülle 
Reimanǹ i poolt esitatud vaie.

9. Avatud pakkumusmenetlu-
sega lihthanke „Audru aleviku 
Valitseja rippsilla rekonstruee-
rimine“ edukamaks pakkujaks 
tunnistati E.T. SILD Tulundus-
ühistu pakkumus maksumusega 
107 091,94 eurot (hind sisaldab 
käibemaksu).

10. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägist maksti 4-le raske või 
sügava puudega laste ja nende 
perede toetuseks sotsiaaltoetust 
kokku 372,70 eurot.

11. Lapsevanemale maksti 
sotsiaaltoetust 64 eurot seoses 
lapse osalemisega võistlustel 
Läti Vabariigis.

12. Kinnitati Audru Män-
nituka lasteaia, Audru Viker-
kaare Lasteaia, Aruvälja Las-
teaed- Algkooli ja Jõõpre Kooli 
hoolekogu koosseisud.

13. Avatud pakkumusmenet-
lusega lihthanke „Audru valla 
kohalike teede pindamine“ edu-
kamaks pakkujaks tunnistati AS 
Eesti Teed pakkumus maksumu-
sega 69 034,30 eurot, kui kõige 
madalama hinnaga pakkumus.

26. aprillil
1. Anti kirjalik nõusolek puur-

kaevu rajamiseks Kabriste külas 
Kamariku ja Lemmetsa külas 
Seedri kinnistul.

2. Anti kasutusluba Lindi kü-
las Kivimäe kinnistul elektrilii-

tumise ehitamisele ja Papsaare 
külas Leevälja elamurajooni si-
devarustuse, tänavavalgustuse ja 
tänavate ehitamisele.

3. Kinnitati projekteerimise 
lähtetingimused Lemmetsa külas 
Siimu kinnistu elamule.

4. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägi arvelt maksti 1-le raske 
või sügava puudega lapse ja nen-
de pere toetuseks sotsiaaltoetust 
38,40 eurot.

5. Lõpetati 4 hooldust seoses 
hoolduse seadmise aluse ära lan-
gemisega.

6. Aprillikuu toimetuleku-
toetust maksti summas 4 108,25 
eurot, 

sealhulgas toimetulekutoetu-
se ülejäägi arvelt 316,40 eurot.

7. Anti nõusolek alaealistele 
kuuluva vara kasutamiseks.

8. Avatud pakkumusmenetlu-
sega vallahanke „Audru Mõisa-
pargi rekonstrueerimisprojekti 
koostamine“ edukamaks pak-
kujaks kinnitati OÜ Hüüp pak-
kumus maksumusega 8391 eurot 
(hind sisaldab käibemaksu), kui 
kõige odavam pakkumus.

9. Avatud hankemenetlusega 
vallahange „Audru Vikerkaare 
lasteaia varjualuse ehitus“ tun-
nistati nurjunuks.

10. Algatati avatud menetluse-
ga lihthange „Audru Keskkooli 
kodunduse ja tütarlaste käsitöök-
lassi ümberehitamine“. 

11. Algatati avatud menet-
lusega lihthange „Audru valla 
Ahaste, Kõima ja Lindi külade 
veekvaliteedi nõuetele vastavus-
se viimine“ .

12. Algatati avatud menet-
lusega lihthange „Audru valla 
Liu küla veekvaliteedi nõuetele 
vastavusse viimine“.

13. Algatati piiratud hanke-
menetlusega vallahange „Aud-
ru Keskkooli I klassi põranda 
vahetus“.

14. Algatati hange „Ehitusjä-
relvalve teostamine Audru ale-
vikus projektile „Audru aleviku 
valitseja rippsilla rekonstrueeri-
mine“ ehitustöödele“.

30. aprillil
1. Otsustati eelnõude esitami-

ne volikogu istungile.
2. Audru valla kriisikomisjoni 

põhimääruse ja kriisikomisjoni 
koosseisu eelnõu otsustati esitada 
kooskõlastamiseks Lääne-Eesti 
Päästekeskusele.

Enampakkumine
Audru Vallavalitsus müüb avalikul 
kirjalikul enampakkumisel:

1. 2-toaline korteriomand: 
Audru alevik, Tulbi tn 3-4 (kin-
nisturegistriosa number  2597306, 
üldpind 41,3 m²) alghinnaga viis 
tuhat viissada (5 500,00) eurot, 

2. Kinnistu: Audru vald, 
Ahaste küla, Taltsi (katastritun-
nus 15901:001:041, elamumaa 12 
589 m²) alghinnaga kümme tuhat 
kuussada (10 600,00) eurot, 

3. Kinnistu: Audru vald, Audru 
alevik, Ringi tn 10 (katastritunnus 
15904:003:2031, 

tootmismaa 985 m²) alghinnaga 
kümme tuhat (10 000,00) eurot;

Kirjalikud pakkumised tuleb 
esitada hiljemalt 13.06.2013 kell 
9.00, Pärna allee 7, Audru alevik, 
tuba nr 4. Pakkumine tuleb esitada 
kirjalikult, eesti keeles, kinnises 
ümbrikus, millele on märgitud 
pakkuja kontaktandmed ja müü-
dava vara nimetus ning aadress. 
Lisaks tuleb ümbrikule kirjutada 
hoiatusmärge „Mitte avada enne 
13.06.2013 kell 9.15“.

Pakkumine peab sisaldama 
avaldust milles on:
• nõustumine enampakkumises 

osalemiseks ja müüdava vara 
ostmiseks enampakkumise 

teates kehtestatud tingimustel;
• pakkuja nimi ning elu-või asu-

koht, kontakttelefon ja e-maili 
aadress;

• numbrite ja sõnadega kirjutatud 
konkreetne arvuline pakkumis-
summa;

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

• pakkumise tegemise kuupäev 
ja pakkuja allkiri;

• füüsilise või juriidilise isiku 
esindaja volitus enampakku-
misel osalemiseks. 
Kirjalike pakkumiste avamine 

toimub 13.06.2013 kell 9.15 Audru 
vallamajas tuba nr 11, Pärna allee 
7, Audru alevik.

Müüdava vara tagatisraha ja 
osavõtutasu peavad olema laeku-
nud Audru Vallavalitsuse kontole 
nr 334706620007 (Sampo pank) 
hiljemalt 12.06.2013 või tasutud 
sularahas valla kassasse hiljemalt 
13.06.2013 kell 9.00.

Täiendavat teavet müüdava 
vara ja enampakkumise kohta 
saab valla majandusspetsialistilt 
Vahur Kobolt´ilt telefonil 5049564 
või e-posti teel: vahur.k@audru.ee 

Planeeringuteade
Audru Vallavalitsus teatab, et Aud-
ru alevikus, Küüni, Torni-2, Met-
saääre ja Tööstuse tee 3 kinnistute 
detailplaneeringu (4,4 ha, katastri-
üksuste tunnused 15904:003:0352, 
15904:003:0355, 15904:003:0363 
ja 15904:003:0961) ideekavandi 
tutvustamine toimub 28. mail 2013 
kell 11.00 Audru vallamajas: Audru 

alevik, Pärna allee 7, tuba 11. De-
tailplaneeringu eesmärk on anda 
ehitusõigus 25-le ühepereelamule. 
Detailplaneeringu eskiislahenduse-
ga on võimalus tutvuda Audru valla 
veebilehel www.audru.ee, küsimusi 
ja ettepanekuid on võimalus esitada 
info@audru.ee.

ohutult sadulasse
Peale lõputuna tundunud talve 
on siiski kevad kätte jõudnud ja 
tänu saabunud ilusatele ilma-
dele ja valgetele hommikutele-
õhtutele on nii mõnedki meist 
jalgratastega liiklema asunud. 
Siinkohal oleks paslik mõned 
asjad üle korrata. 

Selleks, et jalgrattaga teel lii-
gelda võiks, peavad rattal töökor-
ras olema pidurid ja signaalkell, 
ees valge ja taga punane ning vä-
hemalt ühe ratta mõlemal küljel 
kollane või valge helkur. Pimedal 
ajal või halva nähtavuse korral 
sõites peab jalgrattal põlema ees 
valge ja taga punane tuli. Iseseis-
valt võib teel liigelda vähemalt 
10-aastane laps, kes on läbinud 
koolituse ning omab jalgratta ju-
hilube. Neid tuleb kaasas kanda 
10–15-aastasel liiklejal. Samuti 
on kuni 16-aastastel jalgratturitel 

kohustus kanda kinnirihmitud 
jalgrattakiivrit. Olen palju kokku 
puutunud arvamustega, et kiivri-
kandmine on kohustuslikuks teh-
tud vaid kiusamiseks ja selleks, 
et politsei saaks kedagi karistada, 
kuid nii see kohe kindlasti pole. 
Kiiver on vajalik jalgratturi enda 
elu ja tervise kaitseks ning kuigi 
kohustus kiivrit kanda on kuni 
16-aastastel, soovitan seda teha 
ka täiskasvanud jalgratturitel. 
Selleks, et sõidurõõmu jätkuks 
teile terveks suveks, tuleb kind-
lasti läbi mõelda, kus ja kuidas 
te oma jalgratast hoiate. Kui lah-
kute oma jalgratta juurest kas või 
hetkeks, lukustage see kindlasti. 
Samuti tuleb jälgida, kas koht, 
kuhu te jalgratta ööseks jätate, 
on ikka turvaline. Tõenäoliselt 
te tunnete ja usaldate enamikke 
oma naabritest, kuid hoovi või 

lukustamata trepikotta pääseb 
sisse igaüks, ka see inimene, 
kellel võib-olla kõige paremad 
kavatsused peas ei ole. Seetõttu 
soovitan kindlasti kortermaja 
elanikel võimalusel trepikodasid 
lukus hoida või siis trepikodades-
se jäetud jalgrattad lukustada. 

Lisaks sellele, et olla hoolikas 
oma varaga, võiksime tähelepanu 
pöörata igale kahtlasele tegevu-
sele meie ümber ja sellele kohe 
reageerida. Iga inimese sekkumi-
sest on turvalisuse tagamisel abi. 
Samuti võib eeldada, et jalgratta-
vargusi oleks vähem, kui varastel 
poleks neid võimalik järelturul 
realiseerida. Ehk siis, kui inime-
sed ei ostaks kahtlase päritoluga 
rattaid, langeks ka jalgrattavar-
guste hulk suure tõenäosusega, 
sest nende varastamisel puuduks 
mõte. Politsei on viimastel aas-

tatel rohkem rõhku pannud just 
varastatud asjade kokkuostjate 
tabamisele. Ja seda seetõttu, et 
lõhkuda kuritegelikku võrgus-
tikku ja turgu. 

Sel aastal tuleb kevad teisiti 
ka Audru konstaablijaoskon-
nas. Nimelt, seoses Pärna allee 
7 hoones algava remondiga, kolib 
Audru konstaablijaoskond mai 
keskpaigast alates ajutiselt Rin-
gi 1a ambulatooriumimaja teisel 
korrusel asuvatesse ruumidesse.  

Kontaktandmed jäävad en-
diseks: piirkonnavanem Harli 
Hansen tel 612 3540, piirkonna-
politseinik Hele Truus 612 3511 
ja noorsoopolitseinik Anni Tuul-
mägi 612 3510. 

Kaunist ja turvalist kevadet 
soovides

Anni tuulmägi
noorsoopolitseinik 
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Ajaratta lood

Vajaduspõhine peretoetus
Vajaduspõhine peretoetus on 
uus riiklik toetus, mida maks-
takse allpool vajaduspõhise 
peretoetuse sissetulekupiiri 
elavatele lastega perekondade-
le. Vajaduspõhist peretoetust 
(edaspidi VPPT) määrab ja 
maksab Audru Vallavalitsus 
riigieelarvelistest vahenditest. 
Vajaduspõhise peretoetuse taot-
lemist, määramist ja maksmist 
reguleerib sotsiaalhoolekande 
seadus.

VPPT on täiendav toetus, 
mille suurus on ühe lapsega pe-
rele 9,59 eurot kuus ning kahe 
ja enama lapsega perele 19,18 
eurot kuus. 

Õigus VPPtle tekib siis, kui 
perekond vastab kahele tin-
gimusele:
• perekonnas on üks või mitu 

riiklike peretoetuste seadus-
te alusel lapsetoetust saavat 
last,

• perekonna sissetulek jääb 
allapoole suhtelist vaesuse-
piiri, st taotlemisele eelneva 
kolme kuu keskmine kuine 
perekonna netosissetulek on 
väiksem kui VPPT sissetu-
lekupiir.
2013. aastal on perekonna 

esimese liikme VPPT sisse-
tulekupiiri suurus 280 eurot. 
Igale järgnevale vähemalt 
14-aastasele perekonnaliikme-
le on VPPT sissetulekupiir 50 
% (s.o 140 eurot) ja igale alla 
14-aastasele pereliikmele 30 % 
perekonna esimese liikme sis-
setulekupiirist (s.o 84 eurot). 
Lapse puhul, kes saab VPPT 
taotlemise kuul 14-aastaseks, 
rakendatakse perekonnale sood-
samat varianti ehk selle lapse 
sissetulekupiiriks loetakse sa-
muti 50 % esimese pereliikme 
sissetulekupiirist. Kui aga laps 
saab 14-aastaseks näiteks VPPT 
taotlemisele järgneval kuul, siis 
loetakse lapse sissetulekupiiriks 
30 %.

Perekonna koosseis ja sisse-
tulekute arvestamine
VPPT määramisel loetakse 
perekonna liikmeteks abielus 
või abielulistes suhetes olevad 
samas eluruumis elavad isikud, 
nende abivajavad lapsed ja va-
nemad või muud üht või enamat 
tuluallikat ühiselt kasutavad või 
ühise majapidamisega isikud. 

Perekonna koosseisu loetak-
se ka perekonnast eemalviibi-
vad õpilased juhul, kui nende 
rahvastikuregistrisse kantud 
elukoha aadressiandmed lange-
vad kokku perekonna elukoha 
aadressiandmetega. 

Samuti loetakse perekonna 
koosseisu need õpilased, kelle 
rahvastikuregistrisse kantud 
elukoha aadressiandmed ei 
lange kokku perekonnaliikme-
te elukoha aadressiandmetega, 
kuid kelle eest makstakse pe-
rekonnaliikmele lapsetoetust.

VPPT arvestamisel võetak-
se aluseks kõikide pereliikmete 
eelnenud kolme kuu sissetule-
kud, mis ei ole allpool erandina 
välja toodud. Näiteks arvatakse 
sissetulekute hulka saadud ne-
totöötasu, peretoetused, töötus-
kindlustushüvitis, töötutoetus, 
saadud elatis, elatisabi, pension, 
puudega vanema toetus, tulu-
maksu tagastus, muu sissetulek.

VPPT arvestamisel ei arvata 
perekonna sissetulekute hulka:
• ühekordseid toetusi, mida 

on üksi elavale isikule, pe-
rekonnale või selle liikmetele 
makstud riigi- või kohaliku 
eelarve vahenditest;

• puuetega inimeste sotsiaaltoe-
tuste seaduse alusel maksta-
vaid toetusi, välja arvatud 
puudega vanema toetus;

• riigi tagatisel antud õppe-

laenu;
• tööturuteenuste ja -toetuste 

seaduse alusel makstavat 
stipendiumi ning sõidu- ja 
majutustoetust;

• õppetoetuste ja õppelaenu 
seaduse alusel makstud va-
jaduspõhist õppetoetust;

• riiklike peretoetuste seaduse 
alusel makstavat kolmanda 
ja järgneva lapse lapsetoetust 
kahe lapsetoetuse määra (st 
19,18 euro) ulatuses iga ni-
metatud lapsetoetust saava 
lapse kohta;

• vajaduspõhist peretoetust. 
Taotlemisele eelneva kolme 

kuu sissetulekutest arvutatakse 
välja keskmine kuine tulu. Kui 
see jääb alla VPPT sissetuleku-
piiri, on perel õigus saada VPPT 
taotlemisele järgneva kolme kuu 
jooksul.

Näited pere VPPt sissetule-
kupiiri arvutamisest: 
• 4-liikmeline perekond, 

kus on 2 täiskasvanut, 
üks 15-aastane laps ja üks 
10-aastane laps. Sellise pere 
VPPT sissetulekupiir on 
280+140+140+84= 644 eu-
rot. Seega saab pere VPPT-
st, kui taotlemisele eelnenud 
kolme kuu keskmine kuine 
sissetulek on väiksem kui 
644 eurot kuus.

• 3-liikmeline perekond, 
kus on 1 täiskasvanu ja 2 
alla 14-aastast last. Sellise 
pere VPPT sissetulekupiir 
on 280+84+84=448 eurot. 
Seega saab pere VPPT-st, 
kui taotlemisele eelnenud 
kolme kuu keskmine kuine 
sissetulek on väiksem kui 
448 eurot kuus.

Kuhu pöörduda?
Taotlusi VPPT saamiseks on 
võimalik esitada Audru Valla-
valitsusele alates 1. juunist 2013. 
Toetust hakatakse välja maksma 
alates 1. juulist 2013.

Toetuse taotleja esitab VPPT 
saamiseks avalduse hiljemalt 
kuu viimaseks tööpäevaks. 
Toetuse taotlejaks saab olla see 
perekonna liige, kellele maks-
takse perekonna liikmete hulka 
kuuluva lapse või laste eest riik-
like peretoetuste seaduse alusel 
lapsetoetust. 

VPPT määratakse kolmeks 
avalduse esitamisele järgnevaks 
kuuks. Seejuures peavad lapsed 
vastama VPPT saamise tingi-
mustele (st olema lapsetoetuse 
saajad) toetuse taotlemise kuul.

Otsuse toetuse määramise 
kohta teeb Audru Vallavalitsus 
kümne tööpäeva jooksul pärast 
kõigi dokumentide esitamist. 

Toetus makstakse välja hilje-
malt 20. kuupäevaks igal aval-
duse esitamise kuule järgneval 
kolmel kuul.

NB! Perede puhul, kus on 
põhikooli lõpetanud 16-aasta-
ne laps, võib taotluse esitamise 
korral septembrikuus otsuse te-
gemine võtta kauem aega, sest 
eelnevalt on vaja saada andmed 
lapse õppimise jätkamise ning 
sellega seonduvalt lapsetoetuse 
saamise kohta.

Vallavalitsus võib jätta 
VPPT määramata, kui toetu-
se taotlejal või tema eestkos-
tetaval on õigus elatist saada, 
kuid elatise saamise kohta ei 
esitata dokumenti või elatise 
sissenõudmisest keeldutakse. 
Toetuse andmisest keeldumise 
otsus tehakse isikule teatavaks 
kirjalikus vormis. 

Täiendavat teavet VPPT 
taotlemise kohta saab Audru 
Vallavalitsusest telefonil 447 
2785 või e-posti aadressil info@
audru.ee

Karene Lainela
Sotsiaaltöö spetsialist

Pärnumaalt, Audrust
„Ristirahva pühapäeva leht“ nr 22 2. juunil 1896

(Kirjapilt muutmata)
Tänavune kevade on vist küll 
kaua aja kohta iseäranes arulda-
ne. Martsi kuu hakatuses peasis 
maapind lume ja jäekattest, ja 
iga päevaga oli näha, et kevade 
ja ilus aeg tulemas oli. Lumesu-
lamise tõttu läksivad jõed ja ojad 
lahti ning kevadised linnud oli-
vad varakult meil; aga pea muu-
tus ilm külmaks. See kautas suu-
red veed ruttu ära ja Aprili kuu 
läbi olivad külmad ja sadused il-
mad. Põllud läikisivad välise vee 
all, ja ka maa seisis kaua sügavast 
külmetanud, et ajateivastki Apri-
li kuu lõpul maa sisse veel ei saa-
nud. Mai kuu esimesel nädalal 

sadas igapäev kaunis kord lund 
maha, mis aga varsti jälle küll 
ärasulas, aga ööseti oli nii külm, 
et vesi homiku jäega kaetud oli. 
Põllud ei taha sugugi tahene-
da, ja ei annna künda. Külma 
pärast lähevad rukkiorased nii 
veikesteks ja siniseks, ning kas-
vamise asemel lähevad nad veel 
nii maapinna ligidale, et maad 
peaaegu mõnel pool mustad välja 
näitavad. Rohi ei taha ka sugu-
gi maapinda katma hakata, kuna 
endistel aastatel selle ajaga juba 
loomad väljast täielikku ülespi-
damist leidsivad. Pitka kevade 
pärast on inimestel nii suur põhu 
puudus, et ei tea, mis loomadele 

anda; hobustele põllutöö jauks 
pole mõnel mehel enam juttugi 
heina anda. Loomade nälgasure-
mist ei ole küll siitkandist kuulda 
olnud, aga äranälginud on nad 
küll igal mehel. Kõige jõukamad 
talud, ja isegi mõisad, karjuvad 
põhu puudust. Kui taevataat ise 
sooja ilmaga appi ei tule, siis on 
häda küll suur. Iga aasta sai 8 
ja 7 küli nädala sees juba kaeru, 
suuri odre, karduhvlid ja linugi 
maha tehtud, aga tänavu on iga 
homiku maapind valge, ja ei 
tea, kunas küliga algada võib. 
Mesilased lõpetab pikk kevade 
vist peaaegu kõik ära. Paljudel 
olla nad juba surnud, ja mis veel 

elavad, need on nii jõuetumad, et 
vaevalt elulootust on.

Meri on tänavu väga kasin 
räimede poolest olnud. Valjud 
põhjatuuled puhuvad ja teevad 
merepüüdmise vaevaliseks. See 
on ime, et räimesaak Pärnu me-
res aast aastalt väheneb. Enne 
saadi nooda ja võrkudega nii 
palju räimid, et kõik maa küll 
sai ja ülegi jäi. Nüüd ei saa mõr-
dadegagi enam nii palju, et veel 
ranna rahvas ise värsketki saaks. 

Keda Jumal armastab, seda 
Tema ka karistab, ja meie teame, 
et sellel, kes häda kannatab, on 
Jumal ikka ligidamal kui küllu-
ses ja rõõmus elajal!

Jõõpres oli külas Kriivari kool
Meil on aega veel... aga mitte 
eriti palju ... – nii tahaks kokku 
siduda kahe laulu tekstiread, 
kui jälgin, kuidas Paimio - Aud-
ru sõprusvalla Kriivari kooli 
õpetajad Sari Välimaa ja Petri 
Salminen pärast pikka päeva 
mõnusalt, õnnelikena, samas ka 
väsinult istuvad Jõõpre Kooli 
direktori külalislahkes majas.

Kas tutvustaksite end lü-
hidalt?

Sari: Olen Kriivari kooli di-
rektor, samas ka 2. klassi õpe-
taja, mis erineb Eesti koolisüs-
teemist, kus tavaliselt koolijuht 
klassijuhataja ei ole. Jõõpres 
olen õpilastega teist korda.

Petri: Olen sama kooli 5. 
klassi õpetaja, seekord siin 8. 
klassi õpilasega. Jõõpres olen 
neljandat korda.

5. klassi ja õpetaja Grünet 
trumsi eestvedamisel tegut-
setakse tundides, pärast kooli 
ja õhtuti peredes. Mis on eriti 
meelde jäänud?

Sari: Nii õpilased kui meie 
tunneme end nagu kodus, meid 
on oodanud nii õpetajad kui 5. 
klassi õpilased koos vanema-
tega. Lapsed saavad suurteks 
sõpradeks, ei pelga rääkida nii 
soome kui inglise keeles! Kogu 
koolipere toimetab, et ühtki 
pisiasja kahe silma vahele ei 

jääks. Aitäh Teile, õpetajad, kes 
te tutvustasite Tallinna, Audru 
valda ja Pärnut, kelle juhtimisel 
saime osa erinevatest õppetun-
didest!

Petri: Kogu nädal on olnud 
täis toimetamisi. Esmaspäeval 
matkasime Russalka juurest 

Lauluväljakule, püüdsime kal-
listada laulutaat Gustav Erne-
saksa ja laulsime ühiselt lau-
lukaare all. Tallinna vanalinn 
oma munakivisillutise, uhke 
Toompea ja keerdtrepiga Balti 
jaama pakkus samuti lastele 
avastamisrõõmu.Kolmapäeval 
oldi kunsti, kehalise kasvatu-
se ja loodusõpetuse tundides 
ja käidi tutvumas Audru valla 

vaatamisväärsustega.
Sari: Teisipäeval osaleti 

tundides, millele järgnes tutvu-
mine Pärnu linna Vallikääru ja 
mereäärse promenaadiga. Koos 
5. klassi õpilastega veetsime  
tunnikese batuudikeskuses. 
Erilised tänud Audru muuseu-

mile! Milline ekspositsioon ja 
teejuhiks soome keelt valdav 
oma ala pärl! Ühel õhtul käisi-
me ka õpetaja Grünetil külas.

Petri: Õhtuti olid üritused 
koos peredega, kes soomlasi 
majutasid. Meid, õpetajaid, 
viis Anu Kurm Maria Tallu, 
kus nautisime õhtut „Elab ar-
mastuse vägi ehk pulmad“ koos 
Jõõpre Vallatutega. 

Petri: Neljapäeval olid 
muusika, inglise keele ja rah-
vatantsu tunnid, millele järgnes 
perepäev, kus tutvuti veel Pär-
nuga koos peredega ja sulistati 
Tervise Paradiisis. Õhtul saime 
osa võrratust Jõõpre Kooli ke-
vadpeost. 

Mida sooviksite veel lisada?
Sari: Traditsioon, mis 

on kestnud juba pea 20 aas-
tat, toob alati elevust ja 
vaheldust igapäevaellu ja 
muidugi saavad lapsed lih-
vida inglise keele oskusi. 
Petri: Õpilased nii Paimiost 
kui Jõõprest on rõõmsad, et 
neil on selline vahva võimalus 
praktiseerida inglise keelt ja 
õppida naaberriigi keelt, kul-
tuuri ja igapäevaelu ning loo-
mulikult reisida.

Soovin kõikidele tahet ja 
võimalusi oma lastele meelde-
jäävaid kogemusi võimaldada 
ja AITÄH KÕIGILE, KES AI-
TASID NÄDALAT SISUKALT 
VEETA JA MAJUTASID KÜ-
LALISI! 

Tänud ka Teile, Sari Välimaa 
ja Petri Salminen! Koolipere loo-
dab, et traditsioon, millele pani 
alguse endine direktor Jaakko 
Lampo, jätkub! Uute kohtumis-
teni!

Ülle Varik

Lindi külaselts tähistab juubelit erinevate ettevõtmistega
Selle aasta 21. juunil saab 
MTÜ Lindi külaselts 10 aas-
taseks. 

Juubeliaastal on hea tehtule 
tagasi vaadata ja teha plaane 
tulevikuks. Külaseltsi eestve-
damisel on korrastatud Lindi 
aasa jaanituleplats, ehitatud 
uus kõlakoda ning tantsuplats 
ja valgustatud parkimisplats. 
Külaselts korraldas vana koo-
limaja mälestuskivi paigalda-

mise ning mängis suurt rolli 
mängumajaka saamisloos uue 
kooli õuele. Pikisilmi ootame 
käsitööaida valmimist, kus 
küll igale külaelanikule te-
gevust peaks jaguma. Samuti 
pärjati Lindi külaselts eelmisel 
aastal Pärnumaa Aasta küla 
tiitliga. Sellel aastal kandi-
deerime juba ülevabariigilisel 
Aasta küla valimisel. Seoses 
sellega on 28. mail meie kü-

lade piirkondi külastamas 
hindamiskomisjon eesotsas 
pr Ene Ergmaga, et oma sil-
maga näha meie ja lähikülade 
arengut ning nägusaid majapi-
damisi. Tähtsa aasta krooniks 
peame 21. juunil Lindi aasal 
maha suure jaanipäeva-juu-
belipeo, kuhu aukülalistena 
on kutsutud külaseltsi asuta-
jaliikmed ja peaesinejaks on 
Untsakad. 

Kes nüüd tundis, et tahaks 
meie ettevõtliku külaseltsiga 
liituda, on lahkesti oodatud 
25. mail kell 11.00 Lindi aasale 
üldkoosolekule. Tutvustame 
oma tegemisi ja samas kuula-
me ka Sinu mõtteid, muresid 
ja ideid, kallis Lindi ja naaber-
küla elanik! 

Kohtumiseni!
Anneli Aasmaa

Lavassaare Külaseltsi suveniirtoode
Lavassaare Külaseltsi liikmed 
mõtlesid välja päris oma suve-
niirtoote – Turba pai.  Koos-
tööd tehakse turbauurijast ra-
kendusgeoloog Mall Orru ja 
OÜga Loodusmark. Tervendav 
turvas on küll pärit Parika ra-
bast, aga iseloomustab Lavas-
saaret imehästi.

Tervendav turvas aitab saja 
tõve vastu nagu tselluliit, st-
ress, lihasvalu, liigesekaebu-
sed (sh osteartroos), „hiirekä-
si“, reumaatilised haigused, 

nahahaigused (psoriaas, akne, 
dermatiit), unetus, vereringe-
häired, peanaha ja juuste prob-
leemid jt sarnased vaegused. 
Turvas rahustab loodusliku 
raviainena näiteks peanahka, 
ergutab peanaha vereringlust 
soodustades toitainete omas-
tamist juuksejuurtes, soodus-
tab uute ja tugevamate juuste 
kasvu. Turvas on puhas, li-
saainetest vaba loodustoode, 
lõhnatu ja antiseptiline. Sobib 
kasutada nii näonahal kui ka 

kätel ja jalgadel vereringluse 
aktiveerimiseks.

Tervendav e-balneoloogi-
line turvas sisaldab suurimal 
hulgal bioaktiivseid humiin- 
(35-40 %), hümatomelaan- 
(15-20 %) ja fulvohappeid (2-3 
%) ning mikroelemente. Sobib 
kasutada igas vanuses. Kogu 
keha hooldust ei soovitata sü-
dame- ja veresoonkonna hai-
gusjuhtudel ning rasedatele.

Kasutusjuhend: tee sooja 
turbaga (40-42 kraadi) pai na-

hale või haigele kehapinnale. 
Võib teha ka mähiseid. Hoia 
20-30 minutit peal. Pese maha 
sooja veega. Ja oledki osa saa-
nud Eestimaa looduse imest!

Tervendavat turvast kasu-
tavad ka Estonia SPA, Dorpat 
SPA ja Juuste Akadeemia. 
Külaselts müüb oma suve-
niirtoodet Lavassaare Raud-
teemuuseumis jt erinevates 
müügikohtades.

Merle Lillak
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AUDRU JAANITULI 
22.JUUNI 2013 KELL 20.00  

AUDRU PARGIS 

Tantsuks mängib ansambel 

VANAD SÕBRAD 

 
Võimalus osta sööki ja jooki 

Pilet täiskasvanutele 2.00 eurot,lastele vanuses 7-18 aastat 0,50 
eurot,eelkooliealisetele lastele sündmus tasuta. 

Aruvälja Lasteaed-Algkool võtab tööle KoRIStAJA 
1,0 ametikohale alates 29. juulist 2013
Avaldus ja elulookirjeldus palun saata 14. juuniks 2013 
e-post: aruvaljalak@parnumaa.ee või Aruvälja Laak, Ahaste 
küla, Audru vald, Pärnumaa 88304
Info telefonidel 446 0432 või 5615 3893 (Aili)

Jüripäeva teatejooks
23. aprillil toimus Audru Keskkooli traditsioo-
niline Jüripäeva teatejooks. Jooks sai alguse 
Audru kiriku juurest ning 11 vahetusega jõuti 
Audru Keskkooli staadionile. Osalema oli see-
kord tulnud 19 võistkonda ja Audru vallavanem 
Siim Suursild, kes läbis terve distantsi üksinda. 
Lisaks Audru Keskkooli klasside võistkonda-
dele ja õpetajate/hoolekogu võistkonnale läbi-
sid raja Aruvälja Lasteaed-Algkooli õpilased ja 
õpetajad/hoolekogu, Lindi Lasteaed-Algkooli 
õpilased ja õpetajad/hoolekogu ning Jõõpre 
Kooli õpilased. Täname kõik korraldajaid ja 
osalejaid ning kohtume järgmisel aastal. 

tulemused
Üldjärjestus:
Audru Keskkooli 12. klass ajaga 14.54 
Jõõpre Kool ajaga 16.35 
Audru Keskkooli 9. klass ajaga 17.32
Vanuseklasside parimad:
1. - 4. klass: Audru Keskkooli 4. klass ajaga 

17.59
5. - 8. klass: Audru Keskkooli 8. klass 

ajaga 18.33
9. - 12. klass: Audru Keskkooli 12. klass 

ajaga 14.54
täiskasvanud: Aruvälja Lasteaed-Algkooli 

õpetajad ja hoolekogu ajaga 18.59

oÜ REVINEK
Sisekanalisatsioonitorustike survepesu 

ja ummistuste likvideerimine
tel 5620 5659

KÜttEPUUd võrkkotis ja lahtiselt. 
Transport tasuta.

tel. 502 0358

Lastekaitsepäeval 1.juunil 2013 kell 12.00 Audru pargis
Vihma korral Audru Kultuurikeskuses

Üritus tasuta

 

Laupäeval, 01. juunil kell 18.00  
Audru Kultuurimajas 

 
 

 

 
 

 
 
 

  KOORI JUHATAVAD TIIA TAMM JA ANNELY KUNINGAS 
 

MUUSIKALIST-TANTSULIST-PILLIMÄNGULISTKÜLALAKOSTI 
PAKUVAD PALJUD SÕBRAD,  
KES ON TULNUD MEIEGA KOOS PIDUTSEMA 

 

  
     Tule meie koori sünnipäevakontserdile 
      ja võta oma sõbrad ka kaasa!  

KULTUURIKALENDER
1. juuni kell 12.00 
 Lastekaitsepäev Audru pargis

1. juuni kell 18.00 
 Audru Segakoori 10. sünnipäev Audru Kultuurikeskuses.

21. juuni kell 20.00 
 JAANITULI Lindi aasal. Tantsuks ansambel Untsakad. 

Esinevad rahvatantsuansamblid Kajakas ja Lindi Lappa-
jad. Toitlustab Kentuki Pubi. Pilet 5€, kuni 13a lapsed 
2€, mudilased tasuta.

22. juuni kell 20.00 
 JAANITULI Aruvälja rahvamaja õuel. Mängud-võistlu-

sed nii lastele kui suurtele. Avatud puhvet. Tantsumuu-
sikat teeb Andrus Kalveti ühemehe bänd. Täispilet 2€, 
7-18a 0.50€, koolieelikutele tasuta.

22. juuni kell 20.00 
 JAANITULI Audru pargis. Tantsuks ansambel Vanad 

Sõbrad. Täispilet 2€, 7-18a 0.50€, koolieelikutele tasuta.

22. juuni kell 11.00 – 14.00 
 Avatud uste päev vastavatud ringrajal. Võimalus oma 

autoga ringrada proovida, lastele üllatused. Täpsem 
info www.audru.ee

23. juuni kell 20.00 
 JAANITULI Doberani Rannamaja juures, tantsuks elav 

muusika.

23. juuni kell 20.00 
 JAANITULI Sanga mäel. Õhtut aitab mängudega sisus-

tada Viktor. Tants ja trall kestab hommikuni. Grillimise 
võimalus, piknikukorv kaasa! Pilet 2€, lapsed tasuta.

EELINFO
6.-7. juuli 
 Pärnumaa valdade Rannamängud Valgerannas. Õhtul 

tantuks elav muusika. Täpsem info juunikuu lehes.

11. juuli 
 Ansambel „Kõrsikud“ Kirsi Talus

12.- 14. juuli 
 GRIND festival ringrajal

Audru Vallapäevad 1.-4. august
 1. august – Õhtuhelid Kirsi talus
 2. august – Audru ja Ähtäri Segakooride kontsert Audru 

kirikus
 3. august – Vallapäevade rongkäik, pargikontsert, va-

natehnika näituse avamine, Valitseja rippsilla avamine, 
tantsuks mängib Väikeste Lõõtspillide Ühing

 4. august – Kirikukontsert, esineb Ott Lepland

TAMME TALU 
ÜRDIAIAS 
on juba tavaks 
saanud lahtiste uste 
päev 8. juunil.
Jalutuskäigud kollektsioonaias koos 
perenaisega toimuvad kell 11 ja 13.
Kaasa saab osta maitse- ja ravim-
taimede istikuid.
Päev on kõigile tasuta. 
Info www.tammetalu.eu või 
perenaise tel. 5625 3075.




