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TÄNUAVALDUS

Küll on kena kelguga ...  Õnn jõudis meie õuele...

Kärbu küla rahvas tänab Audru Vallavalitsust ja tee-ehita-
jaid, kelle idee ja jõupingutuste tagajärjel on nüüd Kärbu-Urus-
te-Kihlepa tee saanud mustkatte koos korralike mahasõitudega. 

Aitäh!

Audru vald võttis kasutusele  
Eesti esimese intelligentse  

tänavavalgustuse juhtimissüsteemi
Audru vald korraldas 2013. aasta alguses hanke välisvalgustuse 
rekonstrueerimiseks, mille käigus vahetati välja Papsaare külas 
asuva Lõvi tee olemasolevad tänavavalgustuspunktid LED-val-
gustite vastu ning lisati intelligentne valgustite juhtimissüsteem. 
Vallahanke võitis Pärnumaa ettevõte ProLED Group OÜ, kes lõpetas 
ehitustööd juuni keskpaigaks. Välisvalgustuse rekonstrueerimise 
otsuse tingisid ühelt poolt kallinevad elektrienergia- ja ülalpidamis-
kulud ning teiselt poolt LED tehnoloogia kiire areng, pikk eluiga 
ja hindade alanemine.

Intelligentne juhtimissüsteem võimaldab seadistada valgus-
punkte individuaalselt ja eraldi gruppidena (nt ristmikud, ülekäi-
gurajad). Samuti annab süsteem märku kõikvõimalikest riketest 
ning võimaldab koostada erinevaid energiatarbimise aruandeid. 

Näiteks seadistades valgustid ajaliselt nelja gruppi (vastavalt 
vajadusele ja tekkinud olukorrale on võimalik seda süsteemihal-
duril muuta): 

1) päikeseloojangust kuni kella kümneni õhtul täisvõimsusel,
2) alates kella kümnest kuni südaööni 75 % võimsusel,
3) südaööst kuni kella kuueni hommikul 50 % võimsusel,
4) ning peale kuute kuni päikesetõusuni taas täiel võimsusel, 
võimaldab taoline seadistus saavutada lisaks 50 % energiasääst-

likumatele LED-valgustitele täiendavalt üle 30 % energiasäästu.
 Kui LED-valgustite soetamiseks vahendeid napib, on võimalik 

ProLED Group OÜ poolt pakutavat juhtimissüsteemi siiski kasutu-
sele võtta, sest süsteem on universaalne ja töötab ka traditsiooniliste 
tänavavalgustitega.

Ühtekokku vahetati kaasaegsete LED-valgustite vastu välja 30 
valguspunkti, paigaldati tänavavalgustuse juhtimissüsteemi riist- 
ja tarkvara. Lõvi tee valgustuse seadistamine toimub sügisel enne 
välivalgustuse sisselülitamise perioodi algust. (KH)

AS Japs M.V.M toetab Aud-
ru Keskkooli I klassi astujaid 
kontoritarvete kinkekaardiga.

10. juulil sõlmiti Audru 
muuseumi kaminasaalis kol-
mepoolne koostöökokkulepe, 
mille kohaselt toetab AS Japs 
M.V.M iga Audru Keskkooli 
I klassi astuvat last 50eurose 
kontoritarvete kinkekaardiga.

„Kooliaasta algus on laste-
vanematele küllaltki kulukas 
ja paljudel peredel käib koolis 
rohkem kui üks laps. Arusaa-
davalt on enim kulutusi just I 
klassi astuvate lastega peredel, 
seetõttu soovisime täna sõl-
mitava koostöökokkuleppega 
toetada just esimest aastat koo-
liteed alustavaid lapsi,” sõnasid 

AS Japs M.V.M direktor Marko 
Paulberg ja Audru vallavanem 
Siim Suursild. 

Audru valla eesmärk on 
arendada ja edendada Audru 
valla hariduselu, pidades eriti 
silmas enim haavatavaid ja eba-
soodsates tingimustes elavaid 
lapsi. Käesolev koostöökok-
kulepe aitab kindlustada, et 
kõik Audru Keskkooli I klassi 
astuvad lapsed saaksid võrdse 
võimaluse alustada kooliteed 
vajalike õppevahenditega sõl-
tumatult pere sotsiaalsest või 
majanduslikust taustast. Kin-
kekaardid annavad õppeaasta 
avaaktusel üle kooli direktor 
Peep Eenraid ja Marko Paul-
berg. (KH)

Euroopa Liidu toiduabi
Euroopa Liit jagab seitsmendat 
aastat toiduabi puudust kanna-
tavatele isikutele. Abisaajate 
määramise aluseks on perekon-
naliikmete sissetulek ja majan-
duslik toimetulek. Toiduaineid 
- makarone, neljavilja helbeid, 
nisujahu, riisi, mannat, tatart, 
rapsiõli ja suhkrut jagatakse 
abivajajatele tasuta.

Audru Vallavalitsus jagab 
Eesti Punase Risti volitusel sot-
siaalabi korras toiduabi eelkõige 
toimetulekuraskustes üksi ala-
ealist last (lapsi) kasvatavatele 
vanematele, alaealiste lastega 
peredele, puuetega inimestele, 
üksi elavatele ja ka kahekesi 
koos elavatele pensionäridele, 
töötutele, töötu pereliikme(te)ga 
peredele, rahvapensioni saajatele 
ja toitjakaotuspensioni saajatele 
vallaelanikele ja teistele, kellel ei 

jätku piisavalt vahendeid toime-
tulekuks.  

Toiduabi on seni jagatud vas-
tavalt Audru vallale saabunud 
kauba kogustele, teavitades sellest 
Audru ja Jõõpre kaupluste juures 
olevatel teabe tahvlitel. 

Valla sotsiaaltöötajad ja kodu-
hooldajad külastavad puuetega ja 

kõrges vanuses inimesi, kellel on 
liikumisega raskusi ja toovad toi-
duabi koju. 

Väga meeldiv on, kui abivajaja 
eaka inimese lapsed või lapselap-
sed aitaksid vanaemale (isale), 
emale – isale toiduabi koju viia.

Segaduste ärahoidmiseks palu 
abi soovijatel kaasa võtta isikut 

tõendav dokument (ID kaart või 
pensionitunnistus).

Kui soovitakse toiduabi viia 
naabrile või vanematele/ vanava-
nematele, siis nende isikut tõen-
dav dokument.

Valla erinevates külades 
jagatakse toiduabi järgmistes 
kohtades:

Ahaste endise sidejaoskonna hoone juures 25. juulil kl 11.00 – 13.00
Audru Valla Kultuurikeskuses 26. juulil kl 15.00 – 18.00
Audru Valla Kultuurikeskuses 27. juulil kl 10.30 – 14.00 
Liu endise kaupluse juures 29. juulil kl 10.00 – 10.45
Jõõpre Vanurite Kodu parklas 29. juulil kl 14.00 – 15.30 
Audru Valla Kultuurikeskuses 30. juulil kl 15.00 – 18.00 
Meremetsas korvpalliväljaku juures 31. juulil kl 18.30 – 19.30 
Lindi Lasteaed-Algkooli parklas 01. augustil kl 14.00 – 15.00
Kihlepa Neitsiraba külastuskeskuse juures 07. augustil kl 11.00 – 13.00
Audru Valla Kultuurikeskuses 07. augustil kl 15.00 – 18.00
Audru Valla Kultuurikeskuses 12. augustil kl 15.00 – 18.00
Audru Valla Kultuurikeskuses 15. augustil kl 15.00 – 18.00
Audru Valla Kultuurikeskuses 21. augustil kl 15.00 – 18.00

Peep Tarre, humanitaarnõunik 4472785

AS Japs M.V.M toetab Audru 
kooli esimesse klassi astujaid

Foto: M. Moorits
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Vallavalitsuse istungitel
06. juunil

1. Väljastati ehitusluba Pap-
saare küla Meremetsa põik 9 
üksikelamu ja Kännu kinnistul 
elamu püstitamiseks.

2. Kinnitati projekteerimise 
lähtetingimused Lemmetsa kü-
las Liivamäe kinnistul ja Mark-
sa külas Purje ühistu 8 elamu 
püstitamisele.

3. Nõustuti Liu külas asuva 
Vare katastriüksuse jagamisega 
Vare ja Antsuserva katastriük-
susteks, maatulundusmaa 100 %.

4. Kinnitati Tõru kinnistu 
detailplaneeringu muudetud ja 
pikendatud lähteülesanne. 

5. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendi-
te ülejäägist maksti taotlejale 
272,50 eurot.

6. Otsustati eestkostetava 
vara kasutamise vajadus.

7. Koolide esildiste alusel 
tunnustati edukaid õpilasi Port 
Arturi kinkekaardiga.

8. Olümpiaadidel ja konkurs-
sidel edukalt osalenud õpilasi 
tunnustati Port Arturi kinke-
kaardi või šokolaaditahvliga.

9. Algatati avatud menetlu-
sega lihthanked „Väikekaubi-
ku kapitalirendile võtmine“ ja 
„Uruste bussipeatuse ja Audru 
kooli vahelise kergliiklustee 
rajamine“.

11. Otsustati võtta tagasi 
volikogu istungile esitatud 
määruse eelnõu „Noorteühin-
gute, noorteprogrammide ja 
noorteprojektide vallaeelarvest 
toetamise põhimõtted, toetuse 
taotlemise ja maksmise tingi-
mused ja kord“.

13. juunil
1. Piiratud pakkumusmenet-

lusega vallahanke „Audru valla 
Ahaste, Kõima ja Lindi külade 
veekvaliteedi nõuetele vasta-
vusse viimine omanikujärele-
valve” edukamaks pakkujaks 
kinnitati P.P. Ehitusjärelevalve 
OÜ pakkumus maksumusega 
3078 eurot (hind sisaldab käibe-
maksu) kui odavaim pakkumus.

2. Piiratud pakkumusme-
netlusega vallahanke „Audru 
valla Liu küla veekvaliteedi 
nõuetele vastavusse viimine 
omanikujärelevalve” eduka-
maks pakkujaks tunnistati P.P. 
Ehitusjärelevalve pakkumus 
maksumusega 3078 eurot (hind 
sisaldab käibemaksu) kui oda-
vaim pakkumus.

3. Avatud menetlusega liht-
hanke „Audru valla Liu küla 

veekvaliteedi nõuetele vas-
tavusse viimine“ edukamaks 
pakkujaks kinnitati Serinus OÜ 
pakkumus maksumusega 80 
088 eurot (hind sisaldab käibe-
maksu) kui odavaim pakkumus.

4. Avatud pakkumusme-
netlusega vallahanke „Audru 
Vikerkaare lasteaia varjualuse 
ehitus“ edukamaks pakkujaks 
kinnitati OÜ Katuseabi pakku-
mus maksumusega 9852 eurot 
(hind sisaldab käibemaksu) kui 
odavaim pakkumus.

5. Avatud menetlusega rii-
gihanke „Laenu võtmine in-
vesteerimiseks“ edukamaks 
pakkujaks kinnitati Swedbank 
AS pakkumus 6 kuu euribor 
+ 1,14 % aastas kui odavaim 
pakkumus.

6. Piiratud pakkumusme-
netlusega vallahanke „Audru 
valla teede äärte ja haljasalade 
hooldusniitmine“ edukamaks 
pakkujaks kinnitati FIE Meeri 
Ende pakkumus        maksu-
musega ühekordsel niitmisel 
(teede ääred 130 km ja halja-
salade hooldusniitmine 2,55 
ha) 2400 eurot (hind sisaldab 
käibemaksu).

7. Anti kirjalik nõusolek Lin-
di külas Urmase kinnistul kahe 
aiamaja ja sauna püstitamiseks.

8. Anti kasutusluba Papsaare 
külas Audru Kaubanduskeskuse 
I etapi ehitamisele.

9. Kinnitati projekteerimi-
se lähtetingimused Lemmetsa 
külas Lodja kinnistul elamu 
püstitamiseks ja Papsaare külas 
Võra kinnistu 0,4 kV maakaabli 
ja liitumiskilbi ehitamiseks.

 Port Arturi kinkekaardiga 
tunnustati 9. klassi edukaid lõ-
petajaid.

11. Audru Keskkooli kuld-
medaliga lõpetanud Taavi 
Kuntò le maksti preemiat 320 
eurot. 

12. Anti nõusolek eestkos-
tetavate viibimiseks Soome 
Vabariigis.

13. Seoses lapse üheaasta-
seks saamisega maksti sünni-
toetust 2-le vanemale à 128 eu-
rot ja kaheaastaseks saamisega 
1-le vanemale 64 eurot.

14. Anti korraldus seoses 
lapsendamisega.

15. Koduhooldusteenus mää-
rati 23-le isikule.

16. Tunnustati olümpiaadidel 
ja konkurssidel edukalt osale-
nud õpilast Port Arturi kinke-
kaardiga.

17. Audru kirikus 04. augus-

til k.a. toimuva Ott Leplandi 
kontserdi pileti hinnaks kinni-
tati eelmüügist 4 eurot ja koha-
peal 8 eurot.

18. OÜ ProSolutions̀ ile anti 
nõusolek korraldada 12.-14.07. 
2013 auto24ringil avalik üritus 
GRIND FEST 2013 (elektroo-
nilise muusika festival).

19. Anti ehitusluba Liu külas 
pumbamaja ja veetrassi rekonst-
rueerimiseks ning Lindi külas 
asuva Annikaevu puurkaev-
pumbamaja rekonstrueerimi-
seks.

20. Ehitise teenindamiseks 
vajaliku maa määramise ette-
paneku koostajateks kinnitati 
abivallavanem Priit Annus ning 
maa- ja keskkonnaspetsialist 
Liivia Äke.

21. Ridalepa külas kasutu-
sest väljalangenud hoone kor-
dategemise tähtajaks määrati 
20.12.2014.

20. juunil
1. Kinnitati Liu külas MTÜ 

Kalatex tootmishoone projek-
teerimise lähtetingimused.

2. Väljaspool valda õppivaid 
edukaid õpilasi tunnustati Port 
Arturi kinkekaardiga.

3. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägist maksti 2-le raske või 
sügava puudega laste ja nende 
perede toetuseks sotsiaaltoetust 
kokku 342,68 eurot.

4. Lõpetati hooldus seoses 
hooldatava paigutamisega hool-
dekodusse.

5. Muudeti Audru Vallava-
litsuse 13.06.2013 korraldust 
nr 298 seoses Grind Fest 2013  
kontsertide toimumise aegade 
täpsustamisega.

6. Vallavanema puhkus 
17.07-21.07. 2013 asendati puh-
kusega 27.07-31.07. 2013.

7. Algatati piiratud pakku-
musmenetlusega vallahange 
“Uruste bussipeatuse ja Audru 
kooli vahelise kergliiklustee 
rajamine“ ehitustööde omani-
kujärelevalve“ algatamine.

8. Avatud menetlusega liht-
hanke „Väikekaubiku kapitali-
rendile võtmine“ edukamaks 
pakkujaks kinnitati Pereauto 
OÜ pakkumus maksumusega 
14 226,63 eurot (hind sisaldab 
käibemaksu) kui kõige madala-
ma hinnaga pakkumus.

9. Avatud menetlusega liht-
hanke „Uruste bussipeatuse ja 
Audru kooli vahelise kergliik-
lustee rajamine“ edukamaks 

pakkujaks kinnitati Lemmin-
käinen Eesti AS pakkumus 
maksumusega 57 398,89 eurot 
(hind sisaldab käibemaksu) kui 
kõige madalama hinnaga pak-
kumus.

10. Nõustuti Ahaste külas 
asuva Taltsi kinnistule isikli-
ku kasutusõiguse seadmisega  
Elektrilevi OÜ kasuks.

26. juunil
1. Kuldmedaliga gümnaa-

siumi lõpetanud Taisi Telvè le 
ja Maris Mandre`le maksti 
preemiat à 320 eurot ja hõbe-
medaliga lõpetanud Pauliine 
Mäesalù le 192 eurot.

2. Lapsevanemale maksti 
64 eurot sotsiaaltoetust seoses 
lapse osalemisega  võistlustel 
Rumeenia Vabariigis.

3. Lõpetati 2 hooldust seo-
ses hoolduse seadmise aluse ära 
langemisega.

4. Tallinna Matusebüroo 
OÜ`le hüvitati matusekulu 
summas 191, 72 eurot.

5. Anti kasutusluba Papsaare 
külas Salme kaubanduskeskuse 
elektrivarustuse ehitamisele.

6. Anti ehitusluba Aruvälja 
külas Võllamäe AJ F1 rikete 
vähendamiseks ja Liu Külas 
MTÜ Kalatex tootmishoone 
liitumiseks elektrivõrguga.

7. Anti kirjalik nõusolek Põ-
hara külas Reisi kinnistul saun-
saali ehitamiseks.

8. Kinnitati Audru aleviku 
Sauna tn 3 tootmishoone laien-
damise projekteerimise lähte-
tingimused.

9. Juunikuu toimetulekutoe-
tust määrati summas 2 596,64 
eurot, sealhulgas toimetuleku 
ülejäägi arvelt 652, 94 eurot.

10. Algatati piiratud me-
netlusega vallahange „Audru 
Keskkooli esitlusvahendite 
ostmine“. 

11. Algatati piiratud me-
netlusega vallahange „Audru 
Keskkooli vana hooneosa tu-
letõkkeuste paigaldus“.

12. Anti nõusolek Liu sada-
ma kinnistule isikliku kasutus-
õiguse seadmine Elektrilevi OÜ 
kasuks.

13. Maksti lisatasu ainekon-
kurssidel ja olümpiaadidel pari-
maid tulemusi saavutanud õpi-
laste juhendajatele-õpetajatele.

14. Algatati avatud menetlu-
sega lihthange „Avaliku veotee-
nuse osutamine Audru vallas“.

Planeeringu teade
Audru Vallavalitsus teatab, et Audru Vallavolikogu 11.04.2013 
otsusega nr 31 võeti vastu Valgeranna küla Doberani kohviku kin-
nistu detailplaneering. Planeeringuga on kavandatud laiendada 
hoonestusala autokaravaniväljaku ja maakütte rajamiseks (maa-
ala suurus on 1,54 ha, katastriüksuse tunnus on 15904:003:0454). 

Planeeritaval alal kehtib Audru Vallavolikogu 06.04.2000 ot-
susega nr 45 kehtestatud Valgeranna puhkeala detailplaneering, 
mille kasutusotstarbeid täpsustatakse Doberani kohviku kinnistu 
osas, määrates krundile järgmised kasutusotstarved: majutushoo-
nete maa 60 %, kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa 20 
%, puhkerajatiste maa 10 % ja supelranna maa 10 %. Audru valla 
üldplaneeringus on maa-ala juhtotstarve reserveeritud ärimaaks.

Kavandatav tegevus ei too kaasa olulise keskkonnamõju avaldu-
mist. Autorakavaniväljaku ja maakütte rajamine ehituskeeluvöön-
disse ei vaja vööndi vähendamist. Detailplaneering on kooskõlas 
Audru valla üldplaneeringuga. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15. juuli 2013 kuni 
28. juuli 2013 Audru vallamajas Audru alevik Pärna allee 7 tuba 8 
vallamaja tööaegadel ETK 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R 8.00-15.00, 
lõuna on 12.00-12.30. Avalik arutelu toimub 30. juulil 2013 kl 
10.00 vallamajas tuba 7. 

Planeeringu materjalidega on võimalus tutvuda Audru valla 
kodulehel www.audru.ee, küsimusi ja ettepanekuid on võimalus 
esitada info@audru.ee. 

LEADER tegevusgrupp MTÜ PÄRNU LAHE PARTNER-
LUSKOGU (PLPK) avab taotlusvooru Leader-meetme 
raames antava projektitoetuse (MAK meede 4) taotluste 
vastuvõtmiseks 2013. aastal. 

Avatud on Meede 4. Ettevõtluse konkurentsivõime tõst-
mine. 

Projektitaotlusi on õigus esitada kohalikul tegevusgrupil, 
SA-l või MTÜ-l, kelle liikmetest vähemalt 51 % on ettevõtjad ja 
ettevõtjatel, kes tegutsevad Tahkuranna, Häädemeeste, Sauga, 
Audru, Kihnu, Koonga, Tõstamaa, Varbla, Lavassaare ja/või 
Saarde valdade territooriumil, lähtudes MTÜ Pärnu Lahe 
Partnerluskogu tegevuspiirkonna strateegiast 2007-2013, 
MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu Rakenduskavast 2013 ja 
Põllumajandusministri määrusest 21. september 2012 nr 75.

Projektitaotlusi võetakse vastu 16.09.2013 – 20.09.2013 
kell 8.00-16.00 PLPK büroos aadressil Ringi 1A, Audru, 
Pärnumaa. 

Projektitaotluse dokumendid tuleb esitada ühes eksemp-
laris paberkandjal ja digitaalsel andmekandjal. 

Projektitaotluste menetlemine toimub Pärnu Lahe Part-
nerluskogu

projektitoetuse taotluse menetlemisega seotud dokumentide 
registreerimise ja säilitamise; hindamiskomisjoni moodustamise 
ja hindamiskomisjoni kodukord; 

projektitoetuse taotluste hindamise ja paremusjärjestuse 
koostamise; 

projektitoetuse taotluse menetlemisel hindamiskomisjoni 
ja juhatuse liikme taandamise; PLPK poolt antud haldusakti 
vaidemenetluse kord ja PLPK hindamiskriteeriumid alusel, mis 
on kättesaadavad MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu kodulehel 
www.plp.ee 

Projektitoetuse taotleja konsulteerimine PLPK poolt toi-
mub PLPK büroos, e-posti aadressil plpparnu@gmail.com 
ja telefonide 433 1053 ja/või 5092261 teel.

NB! Projektitaotluse esitamise aja palume eelnevalt 
broneerida e-postiga aadressil plpparnu@gmail.com või 
telefonidel 433 1053 ja/või 5092261.

Vahva valge rannaga vald võitis rannamängud
XX Pärnumaa Rannamängud 
võitis Audru vald!

Mis võistlused need Ran-
namängud on?

Rannamängud on igasuvi-
ne nende Pärnumaa valdade 
omavaheline mõõduvõtt, kes 
omavad merepiiri. Seega osa-
levad neil jõukatsumistel Aud-
ru, Tõstamaa, Varbla, Kihnu, 
Tahkuranna ja Häädemeeste 
vallad. Mänge korraldatakse 
kordamööda graafiku alusel, 
mitte nagu Eurovisioonil, et 
uus võistlus on võitja läbi viia. 

Juubelimängude korraldamise 
järg oligi siis sedakorda Audru 
käes. Eks ta natuke meenutab 
omaaegset kalurite päeva tä-
histamist, kus kalurikolhoosid 
erinevatel vahvatel aladel mõõtu 
võtavad ja siis meeleoluka peo 
maha peavad. Tihti ongi võist-
luste kavas olnud ka kalapüü-
givõistlused.

Mis aladel ja kus Audrus 
võisteldi?

Kui rannamängud, siis ikka 
rannas. Valgeranna taristu 
võimaldab piisavalt fantaasiat 

arendada ja seda ka ära kasutati. 
Pendelteatejooks, kuulijänn, 60 
m jooks ja köievedu toimusid 
promenaadi kõrval rohualal, 
vallavanemad pandi võistu 
majaka tippu ronima, võrkpalli 
mängiti, tasakaalu hoiti ja hoo-
ta kaugust hüpati rannaliival, 
krossi joosti terviserajal, taid-
luskavad kanti ette Doberani 
Rannamajas, mälumäng toi-
mus laagriplatsil õpilasmaleva 
majas, vesijalgratastel kihutati 

võidu muidugi meres ja kombi-
neeritud teatevõistluses, mille 
võit tuli Audrule ülekaalukalt ja 
mäekõrgusena, alustas jalgrat-
tal Karl Tõnismann terviserajal, 
andis teate üle vallavanem Siim 
Suursillale, kes ujus üle golfitii-
gi, siis teade jooksjale (Laurits 
Puust), kes omakorda viis teate 
golfarile (Katri Sutt), kes pidi 
palli loomulikult auku lööma. 
Puhtad alavõidud tulid veel 
võrkpallis ja kergejõustikus.

Mis on Rannamängude 
eesmärk?

Juhendi järgi on eesmärk 
arendada valdadevahelist 
koostööd kultuurilis-sportliku 
tegevuse kaudu ja jätkata ranna-
mängude traditsiooni, selgitada 
välja parimad sportlased ja edu-
kamad vallad. Aga lisaks sellele 
pakkus üritus kõigile osalejaile 
ja pealtvaatajaile ka lihtsalt lus-
ti ja lõõgastust, mida meie ini-
mesed tegelikult väga vajavad. 
Järgmise suve rannamängud 
on Tõstamaa valla korraldada 
ja esialgsetel andmetel saavad 
need toimuma Manijal. Oleks 
väga kahju, kui Rannamängude  
traditsioon peaks mingil põhju-
sel (kasvõi valdade ühinemise 
tagajärjena) suvisest ürituste-

kalendrist kaduma...
Kes Audru valla eest võist-

lesid?
Eks ikka oma valla rahvas, 

kes spordist ja muust meele-
lahutusest lugu peab, viitsib 
taidluskava kokku panna ja 
leiab aega kohale tulla. Võist-
kondade komplekteerimisega 
Rannamängudeks pole kunagi 
probleeme olnud. 

Mängude korraldamise eest 
kandsid vastutust peaorgani-
saator Õie Killing koos Mati 
Puusti ja teiste abilistega. Loo-

mulikult sai asi teoks ka suu-
resti tänu Audru Vallavalitsuse 
ja Pärnumaa Spordiliidu ning 
vabatahtlike ja õpilasmalevlaste 
jõupingutustele. 

Mida veel lisada?
Kõikide XX Rannamängude 

erinevate alade kohavõitjate ja 
suvistel spordivõistlustel Audru 
valda edukalt esindanud sport-
laste nimed toome ära augusti-
kuu lehes.

Ise küsin, ise vastan
Sirje Suurevälja

XX Rannamängude võit tuli 
Audru vallale. 
Foto: Taavi Luhamaa

Taavi Engman XX Rannamängudel Valgerannas hoota 
kolmikut hüppamas.  Foto: Annika Aasmaa
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Audru Keskkooli lõpetajad

Kadi – vaga vesi, sügav põhi. 
Siidises sametis müstik täis hä-
marat sisukust.

Karina – eksootiline, omapä-
rane, silmatorkav ja hõrk. Troo-
piline lilleõis põhjamaa öös.

Maria – temas on inglite 
hingust, soojust nii sõnas kui 
pilgus, kukkudes maandub alati 

jalgadele.
Kersti – kuum ja vürtsikas, 

särav ning tabav – vaid väike-
sest kogusest piisab, et seest 
soojaks teha!

Katriin – tormiline ja tegus 
kui meri. Tema lummav olek 
leiab tee kiiresti inimeste süda-
metesse, kuid samas ei puudu 
temas pipra teravust, mis viib 
ta kindlate sihtideni.

Rainis – temas on põhjamaist 
kargust, kange maamehe taga 
peitub tasane 

hommiku-uneleja.
Siim – jõuline, pikantne, 

omapärane ja joovastav. Piisab 
vaid paarist sõnast või pilgust, 
et pidu käima läheks!

Taavi – tagasihoidlik, see-
eest teadmisi ja tarkust rohkem 
kui viie eest.

Kristjan – suudab oma kõva 
peaga betoonilahmakaid purus-
tada, vahel ei mõtle mida ütleb, 
kuid lahkusest puudu ei tule.

Marta – meie klassi Picasso, 
kes ei ilusta kunagi mitte mi-
dagi, vaid ütleb nii nagu arvab. 
Omapärane ning sihikindel.

Liis – jätab asjad tihti viima-
sele minutile, kuid teeb nad alati 
ära. Klassis hiilgab oma spordi-
võimetega ja teeb nii mõnelegi 
poisile silmad ette.

Annely – nagu kuuvarjutus, 

kuid kui varjutab, siis oma täies 
hiilguses ja säras.

Kristiina – on nagu välk – 
äkiline, tabav ja võimas, kuid 
samas võib särada kui päike. 
Seisab alati enda eest.

Jaan – temas on härja tu-
gevust ja jäära kangust, kuid 
paarist heast sõnast piisab, et 
tuua temas välja tasakaalukas 
ja õrn olevus.

Mihkel – pehme ja magus 
nagu suhkruvatt, kõigi sõber 
ja tüdrukute südameid vallutav 
muhe linnastunud maamees.

Jürgen – suure rahvamassi 
keskel vaikne kui öö, kuid oma 
semudega voolab jutt kui vesi 
Jägala joast.

Fredi – abivajajate lootuskiir, 
kelle tulekut on kondiklõbina 
saatel kaugelt kuulda. Muudab 
iga tühja koolipäeva lõbusaks 
ajaviiteks.

Indrek – siiras ja armas nagu 
kassipoeg, kuid tal ei puudu 
küünised, millega end ja teisi 
kaitsta

Tauri – pikkus on tasakaalus 
tema teadmistega. Seltskonnas 
tärkab tema tõeline hing ning 
püüdlikkus on tema suurim 
voorus.

Raner –  ajalooteadlane, kel-
le jaoks huumor on tema parem 
käsi. Suudab asju kaaluda ja 

analüüsida.
Õpetaja Sirje Aija – just-

kui mustkunstnik, kes suudab 
välja võluda erinevaid imesid. 
Aasimist ei salli, alati kindel 
kui kalju.

Nii iseloomustasid üksteist 
sellel kevadel Audru Keskkooli 
viimase – 29. lennu lõpetajad. 
Ühtse perena koosoldud aastad 
on lõppenud. Nüüd on aeg leida 
järgmine uks ja seda paotades 
otsida, leida, avastada kõike, 
mida elu pakub ja kindlasti eh-
tida oma soovide puu. Õnn kaa-
sa, kõikide unistuste täitumist 
ja ehk kusagil kunagi kohtume 
ning facebook ju jääb... 

„Rõõmsad kaugused... Aed. 
Sirged hekid. Puud sosinal jut-
levad pargis.

Jooksujalu kõik läksid. Sa 
trepil õitseva vaikuses seisa-
tud vargsi.

Ehteis kirsipuud. Aas õitetu-
les. Jällenägemist! Jumalaga...

Kord, kui lahkuma hakkavad 
kured, kes taas tuleb, kes ei tule 
aga...“

Andre „Koolimaja trepil“

Parimate soovidega teie 
klassijuhataja Sirje Aija

september 2010 – juuni 2013

Audru Keskkooli lõpetajad: 
Taga: Siim Vahkel, Mihkel Poom, Taavi Kunto(kuldmedaliga),Tauri Tillart, Indrek Rem-
melgas ja Jürgen Põllu.
Keskel: Fredi Hard Muskat, Kristjan Viir, Raner Järv, Rainis Mets ja Jaan Matiisen
Ees: Klassijuhataja Sirje Aija, Maria Merila, Liis Telve, Annely Villiste, Kristiina Arro, 
Kadi Luhamaa, Marta Heina, Katriin Kruusma, Karina Kanarbik ja Kersti Liivrand

Audru KK IX a klass
Sel aastal lõpetas Audru Keskkooli IX a klassi 13 noort. Koos 
„võideldud“ viie aastaga said nad kõik tähtsateks üksteisele ja 
klassijuhatajale.

Tutipäevaks palusid nad õpetajatel ennast iseloomustada, selle 
tulemuseks on järgmised salmiread:

Kert see otsib kohta elus,
kiire, viisakas ja mõnus.
Jaanus muhe, rahulik,
töömees tubli tuleb siit.
Moonika on kõige vaiksem,
klassis pesamuna väike.
Jane huviks fotosilm
olgu vihm või ilus ilm.
Karoline muigab mõnusalt,
ta töötab vaikselt, tegusalt.
Ado südamlikult naerab,
raamatusse vaatab vaevalt.
Elis sahmib siin ja seal,
reageerib üle, kuid südames hea.
Hristian vahel lööb kõigele käega,
puhkab siis veidi ja jälle näeb vaeva.
Sander teeb, kui huvi on,
näpus tihti telefon.
Kevin sportlik, väga meeldiv,
viisakas, teab, mis on reeglid.
Merilin, kenake, tundides tubli,
vigureid viskab, on laiad ta huvid.
Marii on tark, tubli ja leebe,
laulab kaunilt, lä éb kindlana teele.
Kristohver tahab paremaid hindeid,
kuid mõtted on laiali, teeks miskit „vinget“.
Aktusel said tunnistused kõik lõpetajad, aga esile tõstaks a klas-

sist kaht tütarlast: kiitusega lõpetas põhikooli Merilin Reepalu ja 
vaid ühe neljaga Marii Õismets.

Usun, et igaüks lõpetajatest leiab oma õige teeotsa ja käib seda 
mööda julgelt ning edukalt edasi!

Klassijuhataja Maret Savka

Audru KK IX b klass
IX B klassis lõpetas põhikooli 12 särasilmset, toredat ja omanäo-
list noort. Seda oli parasjagu selleks, et olla KÕIK hästi kokku 
hoidvad, üksmeelsed, sõbralikud, teotahtelised ja igati üksteist 
toetavad. Alati oli klassis eestvedajaid, et organiseerida või osa 
võtta üritustest ja tegemistest. Mitmed tegelesid edukalt spordiga, 
laulmisega, tantsimisega. Ka maakondlikus arvestuses saavutati 
häid ja väga häid tulemusi õppetöös, konkurssidel, võistlustel ja 
olümpiaadidel. Seega KÕIK selles klassis olidki väga-väga tublid 

Audru LA Lõpetajad

Audru Keskkooli 9. klassi lõpetajad

Audru Männituka lasteaia  
lõpetajad

Õp Merike Mustasaar, 
Tea Pelovas, 
Aive Sallo 
Jorven Jääger, 
Markus Lemmo Mõttus, 
Jan Erik Tõnismann, 
Kaspar Künnapas, 
Raimond Laiv, 
Kristjan Heinla, 
Tom Lainet, 
Trevor Tornik, 
Alex Raud, 
Silvia Villemson, 
Kerli Jürviste, 
Selina Lebin, 
Maria Rubin, 

Angela Palu, 
Emily Koger, 
Hanna-liisa Sutt, 
Kätlin Saarnak, 
Karoliina Kuura, 
Emma Grethel Ott, 
Emilia Hendrikson

Lõpetajad 2013

ja neid sai iseloomustada nii:

ANNI tüdruk naerusuine,
vaikne, sõbralik ja töine.
CARL on meie lipulaev,
kõike teha – pole mingi vaev.
JANAR osav judomees,
kes ka tihti nalja teeb. 
KATRE meil on siin ja seal,
sportlik, positiivne, hea.
KRISTJAN töökas, sõbralik,
usin, hästi asjalik.
MARII-HELEENIL mõistus 
vahe,
olema peab raamat, sõbrad, 
lahe.
MARIS abivalmis nagu peab,
hästi keemia valemeid ta teab.
RENATE-ANETT on sõbralik, 
tore,
laiskust ja rumalust tema sees 
pole.
ROGERIL on helge pea,
ta on lahke, humoorikas ja hea.
SANDER sportlik, asjalik,
kõike teeb, mis vajalik.
SANDRA baleriin on kena,
tegus, abivalmis tema.
TRIIN on klassi pesamuna,
naerul suu ja sõber kena.

Jääb vaid soovida, et jätkuks Teil seda tegutsemistahet, tahet 
olla hooliv ja sõbralik. Et lapsemeelsus Teie seest ei kaoks ja et 
seda, mida teete, tehke südamega.

Õpetaja Tiina Pärn
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Papsaare LA lõpetajad

Jõõpre kooli lõpetajad.  
Pildil 1.rida (vasakult) Lauri Remmelgas, klassijuhataja Marika Vahter, Johanna Ojandu, 
Laura Kompus; 2.rida Raido Trumsi, Gabriel Kail, John- Richard Kiudorv, Oskar Tilk, 
Edgar Tomson, Ahti Kurm.
 
Tegusad, rõõmsameelsed, spordi- ja reisihuvilised noored.
Nagu vanasõna ütleb - Hakatus on raske, keskpaik kerge, lõpetus ladus.

Lasteaialõpetajad koos mõnede rühmakaaslastega:
1. reas (vasakult): Liis, Janne-Liis, Pille Parits ja Meribel Merila, Lisandra, Vanessa
2. reas: õpetaja Kaia Vettik, õpetaja abi Aita Jürs, õpetaja Kersti Killing-Jaago

Koolilõpetajad pildil:
1. reas (vasakult): Vladimir Danelyuk, Merje Nõumees, Ats Põldmaa, Merit Tarkus, San-
der Šapkin, Mariliis Nõmm
2. reas: õpetajad Leili Nõmm, Kersti Killing-Jaago, Merike Meidra, Aili Elend, Ruth Kalde

Aruvälja lasteaia lõpetajad
Karu Matu lasteaiast lendab kooli mumme 2.
Mitte lihtsalt 2 mesilast, vaid vahvat ja tublit last.
Mesimumm Meribel, mesimumm Pille ammugi kooli ootasid.
Nüüd koolilaps Meribel, koolilaps Pille veel lasteaeda tagasi vaatasid:
lugemine selge ammu, raamat neile pole tumm,
lauludki on sõbraks saanud, mitte ainult summ ja mõmm.
Kuidas kirjutada tähti, seda lapsed ammu teavad,
kuidas arvutada numbreid – õigeks vastuse nad seavad.
Muudki põnevat on juhtund aasta jooksul lasteaias,
kooliajaks selgeks saanud tantsusammud rahvamajast.
Teatrit nähtud, sporti tehtud, koolitunnis oldud juba,
enam pildi maalimiseks pole vaja ema luba.
Siis kui sügis kooli kutsub, ikka julgelt meeled valla,
ootamas on uued tööd, kartlik pole vaja olla.

Aruvälja kooli lõpetajad
Nelja aasta jooksul kasvas neist 
kuuest sõbralik kollektiiv, kes 
suhtub tõsiselt õppetöösse. Pea-
le õppimise on Atsi ja Sanderi 
suur harrastus judo, milles neil 
on juba häid saavutusi. Nende 
edust võtsid tuld ka Merit ja Ma-
riliis, kes vaatamata oma uuele 
harrastusele (judole) ei ole jät-
nud unarusse ka klaverimängu 
harjutamist. Vova ja Merje on 
alati aktiivsed osalejad kõigis 
klassi ja kooli üritustel. 

Jõudu teile edaspidiseks!
Õpetaja Leili Nõmm

Vova, kui püüad kõigest 
väest, saad üle igast mäest. 
Jõudu ja jaksu sulle!

Merje, hakatus raske, kesk-
paik kerge, lõpetus ladus. Usu 
iseendasse ja saad alati hakka-
ma!

Ats, julge põld õitseb alati! 
Edasi, ikka edasi!

Merit, tarkus on inimesele 
nagu päike loodusele. Tänan 
sind ilusate hetkede eest!

Sander, kui põigiti ei saa, 
katsu püsti. Usu iseendasse ja 
saad alati hakkama!

 

Mariliis, kes tasa sõuab, see 
kaugele jõuab.

Imelised hetked on üheskoos 
läbi elatud. Toredad ettevõtmi-
sed ja lausa uskumatud võidud 
on meile osaks saanud. Koos 
oleme kasvanud ja üksteist 
kasvatanud.

Merje, Merit, Mariliis, Vova, 
Sander, Ats – tuult tiibadesse ja 
imelist lendu!

Õpetaja Ruth Kalde

Pille on tagasihoidlik, tohutult 
laia silmaringiga, ääretult abi-
valmis, oma tegemistes väga 
hoolas ja armas tüdruk. Aga 
ka väikesed koerustükid koos 
teistega pole talle võõrad. Tead-
miste poolest võiks Pille minna 
1. klassi asemel kohe 2. klassi.

Meribel on arukas, tohutult 
energiline ja jutukas. Rühmas 
leidis pidevalt uusi mänge, mida 
noorematele õpetada. Mängu-
des on ta aktiivne, tegevustes 
nutikas, ellusuhtumine alati 
positiivne ja siiras. Meribel oli 
tubli õpetaja abiline, kes tuli toi-

me ka keeruliste ülesannetega.
Suured ja väikesed mesilased 

soovivad teile tuult tiibadesse 
ning väikest meepotikest igasse 
päeva.

Lasteaiaõpetaja  
Kersti Killing-Jaago

Jõõpre lasteaia lõpetajad.
Jõõpre Lasteaed Jõmmu sai sel kevadel uue maja, mis avati 28. märtsil. Pildil vasa-
kult meie esimesed lõpetajad värskes hoones: KASPER TATE, kes unistab politseini-
kuametist; KRISTOFER PALUTEDER tahab saada politsei-uurijaks; REIMO TAATS-ist 
tuleb tubli töömees; KEN-KERMO KASEMAA-st kraanajuht; ANDRIA LUBJA soovib saa-
da arstiks; FLORENCE LOORE RITSO kunstnikuks ja BIA-LOTTA TOOMAST beebikooli 
kasvatajaks.  Õnne ja jõudu neile kooliteel!

Jõõpre kooli ja lasteaia lõpetajad

Audru Vikerkaare lasteaia lõpetajad
Õp. Kati Aasmaa,
Maria Jääger, 
Ülle Vaino,  
Joosep Eha, 
Günther Andreas Vaaro, 
Tambet Song, 
Hardi Mets, 
Mikk Otsla, 
Laur Peetris, 

Taavet Usta, 
Aldrin Rõigas, 
Sten Viiberg,
Tõnis Tomson, 
Andreas Erikson, 
Alisandra Maripuu, 
Anette Morozova, 
Liisa Matilde Lanno, 
Karina - Mirtel Dervojed, 

Hanna Maria Tromm, 
Gloria Teearu, 
Viola Hambidge, 
Karola Rammo, 
Reya Soontalu, 
Lisette Morozova, 
Anna - Mariin Juksar, 
Loreli Arukase, 
Helena Raik
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Ajaratta lood

Audru sild äravarastamise hädaohus
Poisikesed raiuvad sillatalade alt õngede jaoks tina
Audrus avastati neil päevil eri-
line liik vargaid. Nimelt märkas 
ühel päeval kohalik teemeister 
Pärnu-Kuressaare maantee 11. 

kilomeetril asuva raudbetoon 
sillatalade kallal kedagi poi-
sikest toksivat. Asja lähemalt 
vaatama minnes selgus, et poi-

sike raiub omale meisliga silla 
kandetalade alla asetatud tina-
plaatide küljest tina. Pärimise 
peale seletas poisike, et ta tina 
tarvitavat õngede külge kin-
nitamiseks. Edasi selgus poisi 
seletustest, et Audru suure sil-
la alt mitmed teised kohalikud 
poisikesed ja ka mõni vanem 
inimene juba kauemat aega on 
käinud omale tina muretsemas. 
Süüdlaste kohta, kes suuremalt 
jaolt alaealised, on koostatud 
terve rida protokolle. Nagu va-
nemate avaldusest nähtub, olid 
laste tinamuretsemise seigud 
neile teadmata.

„Pärnu Päevaleht“ 
04.06.1932 nr 122

Tublid linnakoolide õpilased
Audru Vallavalitsus tunnustas 
koolide poolt esitatud andmete 
alusel väljaspool Audru valda 
õppivaid tublisid õpilasi, kes 
vastavad Audru Vallavoliko-
gu 02.06.2011 määruses nr 21 
”Audru valla edukate kooliõpi-
laste tunnustamine” sätestatud 
tingimustele Port Arturi kinke-
kaartidega. 

Tublid õpilased olid: Berit 
Penu, Liisa Usta, Taaniel Usta, 
Kerttu Luhthein, Sander Loo-
mets, Taavi Piigert, Claid Põrk, 
Megan Meerits, Ilona Tamm, 
Ivo Toomemäe, Hellika Tor-
nik, Andres Alumets, Villem 
Laur, Jaanus Piigert, Marlene 
Makarov, Helena Udso, Hanna 
Borkvel, Trino Marii Slugen, 

Kenrico Ryusei Tcuchimoto, 
Liise Hallmere, Getter Ma-
ripuu, Kailiis Reinart, Anni 
Tamberg, Carmen Toomsalu, 
Kädi Peterson, Helerin Otsla, 
Rain Lääne, Heleriin Laur, Gre-
te Karita Tomast, Walter Herold 
Veedla, Richard Voogel, Peeter 
Vettik, Diana Vendelin, Laura 
Laiv, Kristel Andresen, Harli 
Tomson, Elisabeth Teinburg, 
Kristiina Vene, Marie Tomson, 
Markus Kärp, Merilin Priidik, 
Pilleriin-Victoria Paap, Kristii-
na Marliis Tasane, Klea Vihast, 
Birgit Padul, Robyn Hallmere, 
Kristel Gustavson, Laura Tee-
mägi, Lisanna Annus, Joonas-
Sander Tamm, Kristelle Usta, 
Grete Post, Kätlin Ild, Elari 

Naisson, Martin Raid, Gre-
te Lainela, Annemari Tatra, 
Liisbeth Suursild, Karli Udso, 
Marta-Lisette Pikma, Markus-
Oliver Tamm, Heli-Katri Mart-
tila, Anett Padul, Teele Jõerand, 
Andrea Annus, Kristo Rosin, 
Maria Sutt, Õie Pärn, Elis Pill.

Kuld- või hõbemedaliga 
lõpetanuid premeeriti rahalise 
preemiaga, kuldmedaliga lõpe-
tanut 320 euroga ja hõbemeda-
liga lõpeanut 192 euroga. Taisi 
Telve lõpetas Pärnu Koidula 
Gümnaasiumi kuldmedaliga, 
Maris Mandre lõpetas Pärnu 
Hansagümnaasiumi kuldme-
daliga, Pauliine Mäesalu lõpe-
tas Pärnu Ühisgümnaasiumi 
hõbemedaliga.

Taisi Telve lõpetas Pärnu 
Koidula Gümnaasiumi 
kuldmedaliga

Taavi Kunto lõpetas 
Audru Keskkooli 

kuldmedaliga

Pauliine Mäesalu lõpetas 
Ühisgümnaasiumi 
hõbemedaliga

Maris Mandre lõpetas 
Pärnu Hansagümnaasiumi 

kuldmedaliga

Edukate linna õpilaste vastuvõtt 

Segakoori 10 aastat

Lindi Lasteaia lõpetajad
ELINA

Tüdruk, kelle silmad alati 
säravad. Tema uudishimulik 

meel ja terav silm toovad las-
teaiapäeva põnevust, üllatusi 
ja ootamatusi. Elina on nutikas 

ning alati täis tahtmist tegut-
seda. Ta on hoolitsev õde oma 
väikevennale.

KAROLIN
Karolinis peituv rahulikkus 

rahustab ka kõige tormakamat 
last. Väga korralik, õpihimuli-
ne. Ta hoolib oma rühmakaas-
lastest ning aitab alati abivaja-
jaid. Karolin on hea ning truu 
sõber, kellega on tore koos 
mängida.

SILVER
Tagasihoidlik noormees, kel-

lel on alati olemas oma arvamus 
ja oma seisukohad. Silveri mõ-
nus huumor naerutab tihti nii 
rühmakaaslasi, kui ka õpetajaid. 
Meisterlik näitleja ja koomik. 
Ta on aus ja õiglane ning ei jäta 
kunagi sõpra hätta.

DRAYAN 
Suure südamega noormees, 

kes märkab alati ebaõiglust enda 
ümber. Ta ei luba sõpra kiusata 
ja kui vaja, astub sõbra kaitseks 
välja. Drayan on rõõmsameel-
ne – nägu alati naerul. Ta ei 
ole poiss, kes istuks pikalt laua 
taga. Ta tahab joosta, hullata, 
seigelda – tunda põnevust igas 
päevas.

Vasakult Elina, Drayan, Karolin ja Silver, õpetajad 
Kristel Teor ja Mai Leht

10 aastat laululusti
Laupäeval, 01. juunil andis 
Audru Valla Segakoor Audru 
Kultuurikeskuses 10. sünnipäe-
va kontserdi.

Koor on tänu lauljate töö-
kusele ning professionaalsetele 
dirigentidele Tiia Tamm`ele ja 
Annely Kuningas̀ ele kujunenud 
arvestatavaks kooriks Eestis. 
Lauldud on Eesti  üldlaulu-

pidudel, Pärnu öölaulupeol, 
Saaremaal, Uulus, Treimanis, 
Moostes, Rootsis  sõprusval-
las  Halstahammaris ja mujal. 
Armsakssaanud jõululaulude-
ga on traditsiooniliselt esinetud 
Audru kirikus jõululaupäeva 
jumalateenistusel. Käesoleva 
aasta veebruaris esines koor 
esmakordselt Baltica festivalil 

pälvides III kategooria ja pari-
ma meestelaulu preemia. Sellel 
hooajal laulavad segakooris 30 
naist ja meest.

Üks lugupeetud vallaelanik 
lausus pärast kontserti „Audru 
vallal on lipp, vapp ja valla se-
gakoor“. Nii see on.

(KH)

Lindi kooli lõpetajad
Lindi Lasteaed-Alg-
kooli 4. klassi lõpetasid 
6 tegusat noormeest. 
Üksteist on nad iseloo-
mustanud nii: Tanel on 
hea sõber lasteaiast ala-
tes. Ta ümiseb vahepeal 
tunnis, aga hea sõber 
ikkagi. Taneliga män-
gime korvpalli. Rainer 
on hea klassikaaslane 
ja sõber. Temaga saab 
jalgpalli mängida, nalja 
teha ja üksteist naerma 
ajada. Albert Alfred on 
hea sõber juba lasteaiast 
peale. Ta on väga heasü-
damlik ja lahke. Gert on 
hea sõber, kellega koos 
on hea mängida. Ta on 
hea jooksja, kuid ta on 
natuke tagasihoidlik ja 
tahab vahepeal omaette 
olla. Imre on hea sõber, 
kellega saab nii korvpalli kui 
tagaajamist mängida. Ka saab 
temaga arvutimängudest rääki-
da. Ragnar on hea sõber. Kuigi 

ta on meie klassi kõige noorem, 
on ta hea spordis.

Head 4. klassi lõpetajad. Te 
lahkute küll koolist, kuid loo-

dan, et me kool ei lahku teist. 
Klassijuhataja 

õpetaja Sülvi Kaljurand

Lindi kool lõpetajad vasakult: Õpetaja Sülvi Kaljurand, Tanel 
Kurgu, Rainer Väljas, Albert Alfred Tõnisson, Gert Õismann, 
Imre Kalda, Ragnar Kaelep.
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Õnnitleme 
vastsündinuid!

t TEATED t

REMY ÄRMA  
05.06.2013 SOEVA
KRETELI JÕERAND  
09.06.2013 AUDRU
HELINA TOOMEMÄE  
02.07.2013 LINDI
MATHILDA AAS  
10.07.2013 PAPSAARE

Vee Grupp OÜ 
teostab 

vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust, 
septikute paigaldust ning kaevetöid 

väike-eksavaatoriga.

Tel. 521 7415, veegrupp@gmail.com

Vallapäevade ajal saab Kirsi talus 
kuulata seitmekeelset kitarri 

Anastasia Bardi-
na on lõpetanud 
Venemaa Gnes-
si n i t e -n imel ise 
Muusikaakadee-
mia professor A. 
Frauchi klassis. 
Anastasia on palju-
de rahvusvaheliste 
ja ülevenemaa-
liste konkursside 
laureaat. Ta on ka 
aktiivselt osalenud 
arvukatel Vene ja 
rahvusvahelistel 
festivalidel. Oma 
soolokontser t i -
dega on ta saavu-
tanud tohutu edu 
Ungaris, Poolas, 
Austrias, Tšehhis, 
Kuubal, Serbias, 
Iisraelis, Hiinas, 
Mongoolias, Lee-
dus, Eestis, Valge-
venes ja Ukrainas. 

Anastasia Bardina on ainus seitsmekeelsel kitarril kontserte 
andev muusik Venemaal. See instrument oli aastakümneteks 
peaaegu täielikku unustusse vajunud. Sellest hoolimata on vii-
mastel aastatel paljud vene ja välisinterpreedid tundnud selle pilli 
vastu tõsist huvi ja nii on Bardina kontserdid muutunud omaette 
väärtuseks. Anastasia valdab meisterlikult kahte instrumenti 
– seitsmekeelset vene kitarri ning klassikalist kuuekeelset ja 
oma kontsertidel kombineerib ta kitarrimuusika ülemaailmseid 
meistriteoseid vene klassikute unikaalse repertuaariga, mida 
ta on hoolikalt säilitanud ja jagab nüüd oma kuulajaskonnaga. 
Anastasia Bardina esines 2009. aastal Tallinnas kitarrifestivalil, 
tema kontserdid olid viimseni välja müüdud. 

Anastasia Bardina kohta on öeldud järgmist: “Anastasia Bar-
dina on laval kui elav kirg. Tal on erakordselt jõuline tempera-
ment. Siin puutume kokku inimesega, kes ei ole täiuslik muusik 
mitte ainult oma tehnilises võimekuses, vaid kogu olemuse ja 
mõtteviisi tõttu.” (Nikita Koškin, helilooja ja kitarrist)

“Vapustav tehnika. Peeneimad nüansid. Emotsionaalne, 
kirglik kunstnik. Täpne kompositsioonide reastus. Perfektne 
kuue- ja seitsmekeelse kitarri käsitsus. Kõik ülalmainitu ütleb 
meile vaid üht – tõeline talent. Vaata, kuula ja imetle!“ (Ajakirjast 
Culture, “Braavo, kitarr!”)

“…Anastasia Bardina esinemine Iisraeli festivali ajal oli rabav 
triumf isegi nende jaoks, kes olid teda juba Venemaal kuulnud 
ja näinud – niisuguse harda imetlusega võttis publik teda siin 
vastu.” (“Teema variatsioonidega”, Iisraeli nädalaleht Windows)

“…Anastasia Bardinal on harukordne võime jagada oma 
energiat kuulajaskonnaga. Ükski teine vene kitarrist, vaatamata 
oma professionaalsusele, ei suuda luua publikuga nii vahetut 
kontakti. Iga Anastasia kontsert on pidupäev! Ta äratab teis 
võime armastada”. (ajaleht Evening Archangelsk)

Anastasia Bardina esineb Kirsi talu õuel neljapäeval, 1. 
augustil kl 20.00

Laudu on võimalik broneerida 31. juulini telefonil 5175518 
(Helle Kirsi)

Piletid hinnaga 5 € saadaval nii Audru vallamajas kui 
Kirsi talus alates 22. juulist.

Kohvik avatakse kl 19.00
NB! Kohvik on avatud enne ja pärast kontserti! Kontserdi 

ajal on kohvik suletud, sest pererahvas soovib ka ise sellest 
maailmaimest osa saada. 

Tule aegsasti kohale ja tee oma argipäevast pidupäev!

Austatud Audru piirkonna doonorid:
Te olete elupäästjad,  

sest anda verd – tähendab kinkida elu.

      DOONORIPÄEV
Toimub

AUDRU KULTUURIKESKUSES
08.august 2013             kella 9.00-10.30

Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Kõigi sel päeval andnud doonorite vahel loosib kosmeetikafirma Avon 
välja ühe komplekti kosmeetikatooteid.

15.07 – 28.07 2013.a on Audru Postkontor klienditeenindaja 
puhkuse tõttu suletud. 

Antud perioodil on võimalik postiteenuseid ka edasi tarbida 
ning selleks on järgmised võimalused:

1. TELLIDA KIRJAKANDJA TASUTA KOJU!
Kirjakandjat saavad TASUTA elu- või asukohta tellida kõik 

füüsilised- ja juriidilised isikud, kes elavad/asuvad maapiirkon-
nas lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km. Maa-piirkonnaks 
on küla, aleviku või alevi territoorium. Elu- või asukohas osutab 
kirjakandja järgmiseid teenuseid:

•         kirisaadetise ja postipaki vastuvõtmine/kättetoime-
tamine;

•        rahakaartide saatmine;
•        perioodikatellimuste vormistamine;
•        maksete teostamine;
•        postimaksevahendite müük;
•        pensioni ja muude sotsiaaltoetuste kättesaamine.

Kirjakandjat saab koju tellida Eesti Posti kliendiinfo telefonil 
1661. Tellimusi võetakse vastu E–R 9.00- 20.00 L 9.00- 15.00

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

2. Külastada lähimat postiasutust
•         Audru   postkontorist ca 7 km kaugusel – Pärnu Post-

kontor; Hommiku 4 , 80010 

Pärnu Postkontor on avatud:
                                                     E- R  9.00- 18.30
                                                          L 10.00- 14.00
                                                          P SULETUD
Küsimuste puhul palume pöörduda Pärnu piirkondliku juha-

taja poole, kelleks on Kristi Reimets, 4471 111

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

 
 

  


