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Pidu meie eneste jaoks
Selleaastased sündmusterikkad 
ja märkimisväärselt suurejoo-
nelised Audru vallapäevad on 
möödanikuks saanud. Tore, et 
tegemist ei olnud pelgalt üri-
tusega kultuurikalendrist ega 
kogunemistega stiilis „näitan 
ennast ja vaatan teisi“. Selle 
suve vallapäevade märksõ-
naks oli kahtlemata ise- ja 
koostegemiserõõm. Ja seda nii 
ürituste korraldajate, esinejate 
kui ka pealtvaatajate seas. Kõi-
ki oli haaranud eriline hasart ja 
üheshingamine. Kuna ürituste 
korraldamisega on reeglina seo-
tud mitu erinevat osapoolt, on 
õnnestumise eelduseks eelkõige 
nende omavahelise koostöö su-
jumine. Ja see toimis suurepä-
raselt ning selle üle saab ainult 
heameelt tunda.

Sisutiheda programmi tões-
tuseks on vast seegi tõik, et 
kõigile üritustele ja kõigi tutta-
vatega pikemalt juttu rääkima 
ei jõudnudki. Aga see on ka eel-
duseks järgmiste vallapäevade 
ootamiseks. Kõige krooniks 
soosisid neljapäevalist prog-
rammi ka imeilusad ja tõeliselt 
soojad suveilmad. Vallapäeva-

de raames toimunud põnevad 
üritused leidsid reklaamipinda 
ja kajastamist ka vabariiklikus 
ja maakondlikus meedias, aga 
eelkõige oli see rõõmupakkuv 
pidu ikka meie eneste jaoks. 

Kontserdid, näitused, pikk ja 
värvikas rongkäik, silla avami-
ne, vanasõidukid, Audru park, 
originaalne lavakujundus, välis-
külalised, pillimehed, tantsijad, 
lauljad, peod, ekskursioonid, 
tuttavatega kohtumised, suht-
lemisrõõm ja veel palju muud-
ki jäävad kauaks meelde. Eks 
igaüks võib seda loetelu veel 
täiendada just selle sõnaga, 
mis temal seoses möödunud 
vallapäevadega assotsieerub ja 
siinkohal nimetamata või hoo-
pis mõne sõna maha tõmmata, 
sest seda enese jaoks ei leidnud. 
Aga siis on ju järgmisel aastal 
seda taas võimalik otsida ja 
märgata. 

Hea pidu pole liialt pikk ega 
liiga lühike elik lõpeb siis, kui 
tahaks, et kestaks veel natuke. 
Audru vallapäevad olid ühed 
vahvad Audru valla päevad!

Sirje Suurevälja

Täname Audru Vallapäevade 2013  
aktiivseid ja toredaid abilisi:

Kirsi Talu kontserdi läbivii-
mise eest: Helle ja Ado Kirsi

Moto-ja tehnikapärastlõuna 
läbiviimise eest: Kaire Narva 
ja Liis Tammann Pärnu Loo-
dus- ja Tehnikamajast ja Lilian 
Kurgu Audru Spordihoonest

Noortebändide kontserdi 
läbiviimise eest Rivo Kajot 
Lavassaare Rahvamajast

Tehnikanäituse läbiviimise 
eest:
Helgi Roots
Ervin Hansalu, Kaitseliit
Rein Kruusalu
Meelis Tiido
Vahur Kobolt
Jüri Makarov
Peeter Juurik, Kaitsevägi

Pargikontserdi korralduse 
eest:

Õhtujuht Kaie Seger
Tantsupeo üldjuht Teet Killing
Rongkäigumeister Rainer 
Ristimets
Toitlustajana Kentuki Lõvi 
Audru valla isetegevuslased 
ja külaseltsid

Kirkukontserdi läbiviimise 
eest: Ester Osjamets ja Tiina 
Janno

Kogu vallapäevade korraldu-
sele panid õla alla kuulutuste 
kujundajana Gerli Mägi, fo-
tograafina Taavi Luhamaa, 
väliskülaliste vastuvõtjatena 
Sirje Suurevälja ja Tiina 
Janno, tehnilise toena Veljo 
Saar ja Anne Rebane
Täname väga kõiki valla-
päevadel osalenuid ja abilisi. 
Kohtume juba aastal 2014!

Maris Moorits
Marju Toova

Kirikukontserdil rõõmustas audrukaid Ott Lepland

Pargikontserdi peaesineja ansambel Väikeste Lõõtspilli-
de Ühing

Pidulikku rongkäiku vedasid eest Audru vallavanem 
Siim Suursild ja abivallavanem Priit Annus ning 
Lavassaare vallavolikogu esimees Ülle Varik

Vallavanem Siim Suursild lõikab Valitseja rippsilla 
avamise puhul läbi sümboolse trossi ning taevasse 
lasti valla lipuvärvides õhupallid

Selleaastase kultuuri preemia 

pälvis Audru Valla Segakoor

Moto-ja tehnikapärastlõuna tõi huvilistele näitamiseks tehnikat 
mudelautodest N4 klassi ralliautoni

Pargikontserdil astusid lavale suured ja väikesed esinejad

Kirsi talu kontserdil esines 

kitarrist Anastassia Bardina 

Venemaalt
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Vallavalitsuse istungitelVALLAVANEMA VEERG
Eeskuju on nakkav

Ühel ilusal juunikuu päeval astus minu kabineti uksest sisse val-
lamaja naabruses oleva AS Japs M.V.M juhataja Marko Paulberg 
ja teatas ettevõtjale kohaselt otsese jutuga, et nende ettevõttel on 
plaanis toetada kooliminevaid õpilasi Audru vallas. Nimelt on 
nende ettevõttel olnud meeldivad kokkupuuted Audru Lasteaia 
Männituka maja laste ja töötajatega ja nad tahaks kuidagi panustada 
Männituka majast Audru Kooli minevate laste koolitee algusesse. 
Tõenäoliselt teab iga inimene, mida tähendab lapse esimesse klassi 
saatmine. Koos arutledes leidsime, et kõige mõistlikum on toeta-
da lapsi koolitee alguseks vajalike vahenditega. Parim lahendus 
on kontoritarvete poe kinkekaart. Mõeldud, tehtud. Tänaseks on 
vastavasisuline koostöökokkulepe allkirjastatud ja kinkekaardid 
ootavad kooliaasta algul üle andmist.

Aga kokkulepe käsitles vaid lapsi, kes lähevad esimesse klassi 
Audru Koolis. Vähem kui kuu hiljem, peale vallalehes avaldatud 
infot koostöökokkuleppe sõlmimisest AS Japs M.V.M.- ga, sai 
teoks veel üks samalaadne koostöö. Sedakorda on koostööpartne-
riteks AS Tootsi Turvas ja Jõõpre Kool. Endine AS Tootsi Turvas 
Lavassaare osakonna juhataja Udo Talur leidis vajalikuks toetada 
Jõõpre ja Lavassaare koolide esimestesse klassidesse astujaid 200 
euro väärtuses õppevahenditega.

Siit väga meeldiv järeldus tänasesse päeva – kui on idee ja 
inimesed, kes teineteist mõistavad ja tegutsevad ühiste huvide 
nimel, siis on ka väikeses kogukonnas nagu seda on vald, võimalik 
teha suurepärast koostööd. Erilist rõõmu pakub koostöö avaliku 
sektori ja ettevõtjate vahel nii, et kasusaajad on need, kes seda 
enim vajavad ja selleaastane koolitee algus on rahaliselt valutum 
paljudele peredele, sest lisaks erasektori panustamisele toetab ka 
vald ise iga esimesse klassi minejat 64 euroga.

Sügis ei ole enam kaugel ja koolitöö algus juba käegakatsutav. 
Soovin kõikidele esimesse klassi astujatele südikust ja sära silma-
desse ning teistele jaksu ja vahvaid ettevõtmisi edasisel kooliteel!

Siim Suursild
Vallavanem

18. juulil
1. Väljastati kasutusluba 

Kabriste küla Kamariku kin-
nistu puurkaevu rajamisele ja 
Lindi küla Tiido-Tiiu kinnistul 
asuva ait-kuuri ümberehitami-
sele käsitööaidaks.

2. Kinnitati projekteerimise 
lähtetingimused Malda külas 
Uuli AJ F1 pingeprobleemi 
lahendamisele, Papsaare küla 
Tõru kinnistu ja Kihlepa küla 
Männiku kinnistu 0,4 kV elekt-
riliitumise ehitamiseks ning 
Audru alevikus Karuslooma 
AJ F3 rikete vähendamiseks.

3. Nõustuti Nurme tee 13 ja 
Nurme tee 13a katastriüksuste 
piiride ja pindalade muutmisega 
ning sihtotstarvete määramise-
ga (Nurme tee 13 ühiskondlike 
ehitiste maa 100 % ja Nurme 13a 
tootmismaa 100 %).

4. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägist maksti 2-le raske või 
sügava puudega laste ja nende 
perede toetuseks sotsiaaltoetust 
kokku 286,32 eurot.

5. Otsustati eestkostetava 
vara kasutamine.

6. Tunnistati kehtetuks Aud-
ru Vallavalitsuse 07.05.2013 
korraldus nr 218 „Peretoetuse 
maksmise jätkamine“.

7. Vallavanem Siim Suursild 
suunati teenistusalasele lähetu-
sele Soome Vabariiki sõpruslin-
na Kurikka.

8. Edukamaks pakkujaks 
piiratud pakkumusmenetlusega 
vallahankel „Uruste bussipeatu-
se ja Audru kooli vahelise kerg-

liiklustee rajamine ehitustööde 
omanikujärelevalve“ kinnitati 
Teehoiu Partnerid OÜ pakku-
mus maksumusega 2142 eurot, 
hind sisaldab käibemaksu.

9. Edukamaks pakkujaks pii-
ratud menetlusega vallahankel 
„Audru Keskkooli esitlusva-
hendite ostmine“ kinnitati AS 
Infotark pakkumus maksumu-
sega 1998 eurot (hind sisaldab 
käibemaksu).

10. Algatati avatud pak-
kumusmenetlusega lihthange 
„Audru valla koolide 5. klassi-
dele sülearvutite ostmine“.

11. Lindi Lasteaed-Algkoli 
direktori ametikohale kinnitati 
Ulla Orgusaar.

12. Bussipeatuse nimedeks 
määrati: Audru alevikus KÄ-
REDA, Papsaare külas KURGO, 
KOTI ja SALME.

13. Teenimed määrati: Jõõpre 
külas KOOLILAPSE kõnnitee, 
Papsaare külas PÕLLU tänav ja 
ELU tee.

14. Valla esindajatena läheta-
ti sõpruslinna Kurikka üritustele 
Peep Tarre, Mati Sutt, Toomas 
Aaviste ja Ardo Lünekund.

 31. juulil
1. Juulikuu toimetuleku-

toetus maksti välja summas 
2344,21 eurot, sealhulgas toi-
metulekutoetuse ülejäägi arvelt 
812,64 eurot.

2. Vajaduspõhist peretoetust 
maksti juulikuus 153,44 eurot.

01. augustil
1. Anti ehitusluba Kihlepa 

külas Männiku kinnistu elekt-
riliitumise ehitamiseks ja Saa-
ri külas Marja kinnistul elamu 
abihoone püstitamiseks.

2. Projekteerimise lähtetin-
gimused kinnitati Kihlepa kü-
las Udru kinnistul asuva elamu 
ümberehitamiseks ja Audru 
110/10kV alajaama kaabelliinide 
ehitamiseks.

3. Kinnitati 2013. aasta Kau-
ni Kodu konkursi võitjad:

1) taluhooned – Merike 
Sappas`e ja Rein Heinsalu, 
Marksa küla Möörimaa talu;

2) ühepereelamud – Ain 
Mango, Lindi küla Künnapu 
kinnistu;

3) ettevõtja – OÜ Ojako puh-
ke- ja koolituskeskus, Marksa 
küla.

Korterelamu auhind otsustati 
jätta välja andmata.

4. Avatud hankemenetlusega 
lihthanke „Audru valla 5. klas-
sidele sülearvutite ostmine“ 
edukamaks pakkujaks kinnita-
ti Kreede Pluss OÜ pakkumus 
maksumusega 14 200 eurot 
(hind sisaldab käibemaksu).

5. Avatud menetlusega liht-
hanke „Avaliku veoteenuse 
osutamine Audru vallas“ edu-
kamaks pakkujaks kinnitati AS 
Mulgi Reisid pakkumus maksu-
musega 0,86 eurot arvestusliku 
dotatsiooni hinnaga ühe liiniki-
lomeetri kohta (hind ei sisalda 
käibemaksu).

6. Audru valla valimiskomis-
joni asukohaks määrati Audru 
Vallavalitsuse hoones kabinet nr 
14, aadressil Pärna allee 7 Audru 

alevik.

08. augustil
1. Väljastati kasutusluba 

Valgeranna külas Liini tee 1 
elamu püstitamisele, Papsaare 
külas Haapsalu mnt 43a Audru 
Automaattankla rajamisele ja 
Jõõpre klubi-hooldekodu re-
konstrueerimisele (välisseinte 
soojustamine).

2. Väljastati projekteerimise 
lähtetingimused Audru alevikus 
Ringi tn 5 0,4 kV elektrikaabli ja 
liitumiskilbi projekteerimisele.

3. Anti ehitusluba Papsaare 
külas Meremetsa tee 3 elamu 
püstitamiseks ja Papsaare külas 
Õie kinnistu Võra eramu elekt-
rivarustuse ehitamiseks.

4. Sünnitoetust maksti seoses 
lapse üheaastaseks saamisega 
10-le taotlejale à 128 eurot ja 
seoses lapse kaheaastaseks saa-
misega 3-le taotlejale à 64 eurot.

5. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägist maksti 2-le raske või 
sügava puudega laste ja nende 
perede toetuseks sotsiaaltoetust 
kokku 427,49 eurot.

6. Otsustati eestkostetava 
vara kasutamine ja peretoetuse 
maksmise jätkamine.

7. Nõustuti Oara külas Loona 
katastriüksuse jagamisega Loo-
na ja Loojõe katastriüksusteks, 
maatulundusmaa 100 % ning 
määrati lähiaadressid.

8. Algatati piiratud hanke-
menetlusega vallahange „Audru 
Kooli käsitöö- ja kodundusklassi 
mööbel“.

Planeeringute teated
Audru Vallavalitsus teatab, et

* Audru Vallavolikogu 
06.06.2013 otsusega nr 51 
kehtestati Papsaare küla Ka-
levi kinnistu osaline detail-
planeering (hõlmatud ala ca 
0,11 ha, katastriüksuse tunnus 
15904:003:2018). Osalise de-
tailplaneeringuga eraldatakse 
kinnistust kaks elamumaa sih-
totstarbega krunti ja antakse 
ehitusõigus kahele ühepereela-
mule, liitutakse vajalike teh-
novõrkudega ning tagatakse 
juurdepääsutee avalikult teelt. 

Detailplaneering on kooskõlas 
Audru valla üldplaneeringuga. 

* Audru Vallavolikogu 
06.06.2013 otsusega nr 52 keh-
testati Papsaare küla Nurme tee 
13 ja 13a kinnistute detailplanee-
ring. Detailplaneeringuga mää-
ratakse 1,52 ha suurusel maa-
alal ehitusõigus tootmishoone 
ehitamiseks (katastriüksuste 
tunnused on 15904:003:0793 ja 
15904:003:1263). Nurme tee 13 
kinnistust eraldatakse 3645 m2, 
mis liidetakse Nurme tee 13a 
kinnistuga, 2889m2 krundile 

jääb olemasolev viilhall, mille 
ehitusõigust ei muudeta. Nurme 
tee 13a kinnistu suuruseks saab 
12396 m², kuhu kavandatakse 
tootmishoone. Kavandatava 
tootmishoone suurim lubatud 
kõrgus on 13 m ja kubatuur 
on 42900, katusekaldega 0-25, 
krundi suurim ehitusalune pind 
on 3300 m², vajalik parkimis-
kohtade arv on vähemalt 75, 
krundi haljastuse osakaal on 30 
%. Detailplaneeringuga muude-
takse üldplaneeringut, üldkasu-
tatava maa sihtotstarve määra-

takse osaliselt tootmismaaks. 
Tootmistegevus peab olema 
vähese keskkonnamõjuga, ei ole 
lubatud rajada keemia-tööstust 
ja keemiaterminale vms. ette-
võtteid, millega kaasneb olulises 
mahus saaste, vibratsioon, lõhn, 
kõrge keskkonnarisk või muu 
keskkonnaprobleem. Kavanda-
tav tegevus ei too kaasa olulise 
keskkonnamõju avaldumist.

* Otsustega on võimalik tut-
vuda tööpäevadel Audru Val-
lavalitsuse kantseleis ja Audru 
valla veebilehel www.audru.ee. 

Audru konstaablipiirkonna  
õiguskorraga on lood head 

2013. aasta esimese poolaastaga 
on Audru konstaablipiirkonnas 
pandud toime 45 kuritegu, mil-
lest avastatud on 27. Võrreldes 
2013. aasta esimest poolaastat 
2012. aasta sama perioodiga on 
kuritegevuse koguarv vähenenud 
viie kuriteofakti võrra. Suure 
vähenemise on teinud kehaliste 
väärkohtlemiste arv – 13-st fak-
tist viiele faktile. Varavastaste 
kuritegude arv on veidi tõusnud 
– 20-lt faktilt 26-le faktile. 

Põhiliselt varastati kütust ja 
sagenes ka majadesse sissemurd-
mine, kus varastati erinevaid 
esemeid metallist toiduaineteni. 
Suurenenud on kriminaalsete 
roolijoodikute arv, sellel pool-
aastal oli kuus juhtumit, eelmisel 
aastal sama ajaga neli. 

Väärtegudest annavad tooni 

joobes juhid, keda oleme tänavu 
avastanud 12-l juhul möödunud 
aasta samast perioodist rohkem. 
Politsei tõhustab veelgi rohkem 
kontrolli joobes juhtide väljasel-
gitamiseks. Heameel on, et vähe-
nenud on alaealiste väärtegude 
toimepanemine. Tubakaseaduse 
rikkumisi avastasime 15, eelmi-
sel aastal sama ajaga 26. Alko-
holiseaduse rikkumisi oli tänavu 
seitse, möödunud aastal kümme. 

Üldjoontes võib valitseva õi-
guskorraga rahule jääda. Prob-
leeme valmistab joobes juhtide 
osakaalu hüppeline tõus. Siinko-
hal kutsun kõiki üles võimalusel 
takistama joobes isikut rooli istu-
mast või siis kindlasti teavitama 
sellest politseid.

Piirkonnavanem 
Harli Hansen

Hajaasustuse programm
Pärnu maavanem kuulutas 
13.08.2013 korraldusega nr 415 
avatuks hajaasustuse programmi 
2013. aasta vooru arvates 14. au-
gustist 2013, mille eesmärgiks on 
hajaasustusega maapiirkondades 
elavatele lastega peredele taga-
da paremad elutingimused ning 
seeläbi aidata kaasa elanike arvu 
püsimisele hajaasustusega maa-
piirkondades. Eesmärgi saavuta-
miseks toetatakse programmist 
majapidamiste veesüsteemide, 
kanalisatsioonisüsteemide, juur-
depääsuteede ning autonoomsete 
elektrisüsteemidega seotud tege-
vusi. Toetuse aluseks on põhjen-
datud eelarve. Projekti eelarves 
sisalduvad tegevused peavad 
tagama taotleja majapidamises 
joogivee kättesaadavuse, elamu 
heitvee nõuetekohast kanaliseeri-
mist tagava süsteemi, aastaring-
selt ligipääsetava juurdepääsutee 
või leibkonna vajadustele vasta-
va autonoomse elektrisüsteemi 
olemasolu. Toetuse suurus ei 
või olla suurem kui 66,67% pro-
jekti abikõlblikest kuludest ning 
taotleja omafinantseering peab 
moodustama vähemalt 33,33% 
projekti abikõlblikest kuludest. 
Projekti maksimaalne toetus ühe 
majapidamise kohta on 6500 eu-
rot. Programmi raames saavad 
taotlejaks olla füüsilised isikud, 
kelle elukoht on rahvastikuregist-
ri andmete kohaselt katkematult 
vähemalt taotluse esitamise aasta 

1. jaanuarist alates kuni toetus-
lepingu sõlmimiseni majapida-
mine, millele projektiga toetust 
taotletakse. Taotleja leibkonda 
peab kuuluma vähemalt üks 
taotluse esitamise hetke seisuga 
kuni 18-aastane isik, kelle alaline 
elukoht on majapidamine, millele 
projektiga toetust taotletakse ning 
kelle elukoht rahvastikuregistri 
andmete kohaselt on katkematult 
vähemalt taotluse esitamise aasta 
1. jaanuarist alates kuni toetus-
lepingu sõlmimiseni majapida-
mine, millele projektiga toetust 
taotletakse. 

Toetatavate tegevuste ja abi-
kõlbulike kulude loetelu ning 
taotlemise tingimused on toodud 
regionaalministri 07.06.2013 
käskkirjas nr 1-4/106 „Haja-
asustuse programm“, mis on 
kättesaadav Ettevõtluse Aren-
damise Sihtasutuse veebilehel 
http://www.eas.ee ning Pärnu 
Maavalitsuse veebilehel http://
www.parnu.maavalitsus.ee/et/
projektid-ja-programmid

Programmdokumendis keh-
testatud nõuetele vastavad taotlu-
sed koos lisadokumentidega tuleb 
esitada majapidamise asukoha-
järgsele vallavalitsusele hilje-
malt 7. oktoobriks 2013. 

Programmi kontaktisik 
Audru vallas on: 

Priit Annus, abivallavanem. 
447 2784, priit.a@audru.ee 

(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. 
Valla sotsiaaltöötajad ja kodu-

hooldajad külastavad puuetega 
ja kõrges vanuses inimesi, kellel 
on liikumisega raskusi ja toovad 
toiduabi koju. 

Väga meeldiv on, kui abivaja-
ja eaka inimese lapsed või lapse-
lapsed aitaksid vanaemale (isale), 
emale/isale toiduabi koju viia.

Segaduste ärahoidmiseks pa-
lun abi soovijatel kaasa võtta isi-
kut tõendav dokument (ID kaart 
või pensionitunnistus).
Toiduabi jagatakse:
Audru Valla Kultuurikesku-
ses (jõepoolne külg) 30.augus-
til kell 15-18, 31. augustil kell 
11-13.30, 3. septembril kell 
15-18 ja 11. septembril 15-18.

Peep Tarre 
humanitaarnõunik 

447 2785

Väike politseipoolne meeldetuletus 
marjakorjajatele-seenelistele!

•	 Võta kaasa laetud mobiiltele-
fon. Isegi kui levi ei ole, saab 
politsei erivahendite abil sis-
selülitatud telefoni ligikaudse 
asukoha välja selgitada.

•	 Külasta endale juba teada ja 
tuntud marja- ja seenekohti.

•	 Teata lähedastele, kuhu ja kui 
kauaks lähed. Kui ei ole lä-
hedasi, siis anna võimalusel 
naabrile teada ja ütle, et kui 
tagasi oled, siis annad neile 
sellest teada.

•	 Kui pead igapäevaselt tarvi-
tama ravimeid, võta ka need 
kaasa.

•	 Pane selga sobiv riietus, mil-
lega võid eksimise korral ka 
öö üle elada. Eelista rõivaid, 
mida on maastikul kergem 
märgata, näiteks heledaid või 

erksavärvilisi.
•	 Pane taskusse pähkleid või 

muud sellist maiust, mis an-
nab energiat.

•	 Võta kaasa veepudel, veekind-
lalt pakitud tikud, taskulamp, 
vile (on kuulda kaugemale kui 
hüüded).

•	 Kui oled tõesti eksinud, he-
listada numbril 110 või 112 
ja teatada oma ligikaudsest 
asukohast.

•	 Mida paremini end metsa 
minnes ette valmistad, seda 
kindlam on, et häda korral 
sind ka üles leitakse.

•	 Võimalusel ärge minge metsa 
üksinda.

Palju seeni ja marju kõigile!
Piirkonnapolitseinik

Hele Truus

Ametiõpe töötutele noortele ja tööhõiveta lapsevanemaile 
Pärnumaa kutsehariduskes-
kuse Voltveti koolituskesku-
ses on alanud registreerumine 
ametiõppe projekti, mis aitab 
alustada tööelu 16–24-aas-
tastel töötutel noortel ja kuni 
seitsmeaastase lapsega kodus 
olnud tööhõiveta lapsevane-
mail. Õppureile makstakse 
stipendiumi ning kompensee-
ritakse edasi-tagasi transport 
kooli- ja praktikapäevade ajal.

Projektiõpe pakub tööeluks 
vajalikke üldaineid, milleks on 
majanduse ja ettevõtluse alu-
sed, töökeskkonnaohutuse ja 
tööseadusandluse alused, suht-

lusõpetus ja klienditeenindus. 
Õppurid katsetavad oma õpihuvi 
ja -koormuse talumist võimaliku 
kutse õppimisel. Projektis osale-
jad õpivad 1 – 2 osaoskust, mis 
võimaldab kohe alustada erialast 
tööd. Valida on vähemalt 15 eri-
ala hulgast.

Projektiga liituvatele noortele 
toimub 2-päevane avaseminar 
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 
Voltveti koolituskeskuses Tihe-
metsas ning peahoones Pärnus, 
kus korraldatakse eriala- ja 
projektiteemaga seotud grupi- 
ja individuaalnõustamisi ning 
õppeks vajalikke tugiteenuseid. 

Noortele, kes pole varem oman-
danud eriala või ei soovi töötada 
juba õpitud erialal, toimub õpin-
gute-eelne karjäärinõustamine 
ning 10-päevane tööpraktika 
ettevõttes erialal, mida soovi-
takse õppida. 

Õppimist toetab stipendiumi 
maksmine (õppetundide ja prak-
tikapäevade ajal 3,84 € päevas) 
ning sõidutoetus õppijaile ko-
dust kooli või praktikale ja taga-
si sõiduks (0,1 € kilomeeter iga 
õppe- ja praktikapäeva kohta).

Esimene koolitusgrupp alus-
tab juba 2013. aasta septembris, 
teine 2014. aasta veebruaris ja 

viimane augustis 2014. Projekti 
koolitusgruppidesse registreeri-
mine on juba avatud http://bit.
ly/12DzBFM. Erialadega saab 
tutvuda Pärnumaa Kutsehari-
duskeskuse kodulehe www.ha-
riduskeskus.ee kaudu. Lisainfo 
nii õppureile, ettevõtetele kui ka 
potentsiaalsetele partnerorgani-
satsioonidele projektijuht Mare 
Raid’ilt telefonil: 56257560 või 
e-posti teel: mare.raid@haridus-
keskus.ee. Uudiseid avaldame 
FB kontol „Alustame Ametist“.

Mare Raid
Projektijuht
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Ajaratta lood

Eesti Naabrivalve häirenupu teenus aitab lähedaste  
või vabatahtlike kaasabil eakaid 

Häirenupp on abivahend, mis 
aitab suurendada üksi elava-
te eakate turvalisust ja tõsta 
õnnetuste avastamise kiirust. 
Lähedaste või vabatahtlike 
kaasamine eakate abistamisse 
ühendab kogukonda.

Naabrivalve häirenupp on 
lahendus üksi elavatele või suu-
re osa päevast omaette kodus 
veetvatele inimestele, kes või-
vad õnnetuse korral jääda hätta 
abi kutsumisega. Uuenduslik 
teenus aitab märkimisväärselt 
suurendada inimeste turvalisust 
ja kiirendab abi kohalejõudmist 

– nupulevajutus või suitsuanduri 
häire annavad mobiiliside kau-
du lähedal elavaile abistajaile 
juhtunust viivitamata teada. 
Nii saab vältida õnnetuse hilist 
avastamist – nii tulekahju kui ka 
terviserikke korral on abi saa-
misel tihti küsimus minutites ja 
sekundites.

Risk, et üksi elavad eakad ei 
saa õnnetuste korral õigel ajal 
abi, on eriti suur maapiirkon-
dades haja-asustusega aladel. 
Naabrivalve häirenupu süsteemi 
abil avastatakse õnnetus võima-
likult vara ja sellele reageerimi-

ne toimub kiiresti.
Kuidas see kõik toimib? 

Eaka koju paigaldatakse GSM-
sidel töötav süsteem, mis koos-
neb suitsuandurist, kaasaskan-
tavast häirenupust ja lokaalsest 
GSM-keskusest, mille kaudu 
teade õnnetusest naabruskon-
na vabatahtlikeni jõuab. Lisaks 
annab süsteem teada pikematest 
elektrikatkestustest ning suit-
suanduri häire jõuab reageerija-
teni ka juhul, kui inimene ise ei 
ole võimeline nupule vajutama. 

Teenuse arendamist ja pak-
kumist läbi MTÜ Eesti Naabri-

valve toetab Eesti-Šveitsi koos-
tööprogrammi Vabaühenduste 
Fond ja Kodanikuühiskonna 
Sihtkapital. 

Praegu on võimalik häire-
nupu teenust tellida ülisoodsa 
kuutasuga- 12 € /tavahind 37 
€/

Teenuse tellimise lepingu 
saab vajadusel lõpetada ilma pi-
kema eelteatamiseta ilma trah-
vinõudeta, kusjuures seadmed 
kuuluvad tagastamisele.  

MTÜ Eesti Naabrivalve

Masinad muutuvas ajas
Ratas on olnud üks inimkonna 
tähtsamaid avastusi, mis on 
oluliselt mõjutanud nii põllu-
majanduse, tööstuse kui trans-
pordi arengut. Ja nii need rattad 
veerevad ajas ikka aina edasi. 

Oli äärmiselt tore, et nii palju 
Audrus olevaid „rattaid“ veeres 
3. augustil Audru valla päevade 
raames korraldatud vanasõidu-
kite näitusele. Ervin Hansalu oli 
üks võtmeisikuid, tänu kellele 
tulid kohale Kaitseliidu ja kait-
seväe võimsad masinad ning ri-
damisi muid oma vallast pärit 
liikureid. Kaitseväelastest aval-
dame tunnustust veebel Peetri-
le, kes kohe omainimeseks sai ja 
igal pool käed külge lõi. Aja kii-

ret möödumist demonstreerisid 
2013. aastal toodetud võimsad 
põllulaevad ja nende vahel olev 
tilluke muruniiduk aastast 1874. 
Tiido peremehed Jõõprest tõid 
kohale sajandivanuse traktori, 
millega kunagi käivitati rehe-
peksumasinaid. Külastajad said 
näha, milleks oli vaja nii suurt 
hulka rattaid ja rihmu, et see 
kaadervärk töötaks. Ja fanaa-
tiline kardimees Jüri Kruusalu, 
paljude medalite ja auhindade 
omanik, kellest noored mehed 
võiksid eeskuju võtta oma vaba 
aja sisustamiseks! Või kuldse-
te kätega Sulev Kase – millised 
viimse detailini üleslöödud ba-
gid ning isa Valdur Kase 1947. 

aastast pärit ikka veel töökor-
ras hoitud traktor. Suure aplau-
si saatel veeresid kohale Muhu 
klubi sõidukid. Kas mäletame 
veel, kui palju aastaid tuli nõu-
kogude ajal järjekorras oodata, 
et	soetada	endale	Zaporožets	
(maanteemuhk), Moskvitš 
või	Žiguli.	Neid	veneaegseid	
„iludusi“ oli tore võrrelda Ülo 
Kirst’i kohaletoodud pikakere-
liste ja säravate „ameeriklaste-
ga“. Põline kalur Jüri Kivirand 
näitas, kuidas mootorrattaid 
täiendati ja ümber ehitati kalu-
ritele sobivateks sõidukiteks. 
Kõik kikitasid kõrvu, kui ee-
malt kostsid ärevad signaalid ja 
kohale veeres pea sajandivanu-

ne helepunane tuletõrjemasin, 
roolis vana-aegset embleemiga 
metallkiivrit kandev tuletõrjuja. 
Selle iluduse kordategija on tun-
tud võidusõitja Jüri Makarov.

Läks järjekordselt tõeks ar-
vamus, et Eesti mehele anna 
tükk plekki, mõned mutrid-
poldid ja ta teeb valmis isegi 
lennuki! 

Austus ja tänu kõigile, kes 
kohale tulid ja nii põneva näi-
tuse korraldasid ning kõigile 
huvilistele selgitusi jagasid.

Meeste kindel otsus oli – 
järgmisel aastal  uuesti!

Helgi Roots
Audru muuseumi juhataja

Kaitseliit – kellele ja kes?

Nooremveebel Viktor Iljin, 
Soontagana malevkonna pea-
lik – kas ja kuidas elab Kait-
seliit Audru kandis?

Audrus on aktiivne selts-
kond eestvedajaid, kelle najal 
Soontagana malevkond areneb 
ja kasvab. Pärnumaal on Kait-
seliidus üldse ca 1200 inimest 
ning Soontagana malevkon-
nas, kuhu kuulub ka Audru, on 
üle 300 isiku. Lisaks Audrule 
kuuluvad sellesse malevkonda 
ka Kihnu, Koonga, Lavassaa-
re, Sauga, Tõstamaa ja Varbla 
vallad ning Sindi linn. 

Kaitseliit jagunebki ma-
levkondadeks (Pärnumaal 4), 
malevkond omakorda jaguneb 
kompaniideks ja üksikrühma-
deks (30 inimest).

Mis on Kaitseliit ja kes on 
kaitseliitlane?

Kaitseliit on organiseeritud 
jõud. Need on inimesed, kes 
on harjunud organiseeritult 
korraldusi täitma ja samas ka 
muutuvas olukorras iseseisvalt 
otsustama. Sellistest meestest–
naistest on olulist kasu ja abi ra-
huaegsetes kriisiolukordades, 
kus politsei, päästeteenistuse 
või piirivalve jõududest väheks 
jääb. KL on abiks tulekahjudel, 
päästeoperatsioonidel. Selleks 
on loodud spetsiaalne OPER-i 
rühm (Otsi, Päästa, Evakueeri 
Rühm). Kriiside puhul reagee-
rivad just selle rühma mehed. 
Sellesse rühma tahtjaid on 

palju, kuid katsete läbijaid on 
vähe, sest tegemist on raske 
alaga. Kõik koolitused KL-s 
on riigi kulul, kui inimene on 
ise aktiivne ja soovib. 

Kaitseliitlane on Eesti riigi 
kodanik, kelle teadlikkus on 
tavakodaniku omast kõrgem. 
Teda õpetatakse hindama krii-
siolukorda ja sellest johtuvaid 
tagajärgi. Kaitseliitlasi hoiab 
koos entusiasm ja tehatahtmise 
tunne. Mehed-naised tegelevad 
sellega vabatahtlikult ning ko-
gunevad omal vabal ajal teoo-
riatundidesse ja väliõppustele. 
Esmajärjekorras on KL eesmärk 
riigikaitse, kuid lisaks sellele 
saab end proovile panna pea 
igas eluvaldkonnas – relvad, 
looduses ellujäämine, sukel-
dumised, aktiivsemad teevad 
isegi langevarjuhüppeid. 

Kaitseliitu kuuluvad erine-
vas eas naised ja mehed, va-
nusepiirang on vaid noortele 
– liituda võib alates 16 a, kuid 
sõjalist väljaõpet võib teha ala-
tes 18 eluaastast. 

Kuidas toimib KL Audrus?
Üldiselt toimub Kaitselii-

tu astumine avalduse alusel. 
Seda saab täita Pärnus, Pikk 
20,  kuid Audru inimene võib 
ka ühendust võtta otse minuga 
telefonil 513 7109. Sisseastumi-
sel selgitatakse isikule sobivaim 
rühm ja malevkond, kas eluko-
hajärgselt või erialajärgselt. 
Kaitseliitu  astumisel ei maksa 
karta, et inimene on lõputult 
pere kõrvalt ohjes – kõik on va-
batahtlik ja iga isiku võimaluste 
piires. Soontagana malevkond 
käib laskmas kuus korra ning 
nii suvel kui talvel toimuvad 
väliõppused ja ellujäämiskur-
sused, mille instruktoriks on 
meie malevkonnal vanemseer-
sant Rainer Ristimets. Kogu 
Kaitseliit saab kokku Peastaabi 
korraldatavatel suurtel õppustel. 
Suuremad üritused, kus kind-
lasti osaletakse, on Kevadtorm 
ja Pärnumaal toimub aastas 
korra suurõppus Orkaan, kuhu 

koonduvad Lääne piirkonna 
malevkonnad. Audrus on ala-
tes 2012. aastast moodustatud 
Kaitseliidu sisekaitsekompanii, 
mille põhiülesanne on sisekaitse 
ning tähtsate objektide valve. 
Võib-olla on sisekaitsel kõige 
rohkem sarnasust politseitööga. 
Meil on olemas hea harjutusväl-
jak Potsepa karjääris, kus teeme 
laskeharjutusi ning taktikalisi 
harjutusi, kuhu kuuluvad erine-
vad liikumisviisid ning eriüles-
annete täitmised. Kuna Audrul 
on väga pikk rannakaitsejoon, 
loodi meie malevkonna juurde 
ka rannakaitserühm (mida ju-
hib nooremseersant Jaanus Ots). 
Suurem osa inimesi ongi selles 
rühmas Audrust ning nende 
eesmärk tulevikus on ranna-
joone jälgimine ja julgestamine.

Kuidas on organiseeritud 
KL järelkasv?

Eelkasvuks on allorganisat-
sioonid – Kodutütred ja Noor-
kotkad. Noorteorganisatsioone 
juhivad Kaitseliidu ohvitserid. 
Kuna sõjalist õpet alla 18 a. 
teha ei saa, on laste ja noortega 
tegelemisel põhirõhk looduses 

käitumisel, enesega toimetule-
misel, distsipliinil jne. Noorte 
meeste kasvatamine ajateenis-
tuses on juba liiga hilja – sellega 
tuleb tegeleda maast-madalast 
peale, poisikese eas. Audrus on 
hetkel puudus aktiivsest ini-
mesest, kes sooviks noortega 
tegeleda. Kui leidub inimene, 
antakse talle vajalik väljaõpe ja 
ka vahendid, oluline on tahtmi-
ne noortega tegeleda.  

Kui kellelgi on huvi Kaitse-
liidu tegemiste vastu üldiselt, 
mida teha, kuhu pöörduda?

Info küsimiseks ja sooviaval-
duse korral saab ühendust võtta 
minuga või peastaabiga aadres-
sil Pikk 20, Pärnu. Oleme alati 
tahtnud olla avatud inimestele 
ja huvilistele, seepärast ei lük-
ka me ära ka lasteaedu ja koo-
le, kes tahavad saada tutvustust 
või näidistundi. Näitame relvi ja 
varustust ning jutustame oma 
tegevusest.

Soovime Kaitseliidu perele 
jõudu ja edu ning suur tänu, 
et olemas olete!

Maris Moorits

Audru valla „Kauni Kodu“  
konkursi võitjad selgunud

Igal aastal toimub Audru vallas 
heakorrakonkurss, millele esita-
tud kodusid ja nende heakorda 
hindab vastav komisjon. 2013. 
aasta konkursi võitjad on:
1. Ühepereelamute grupis Ain 

Mango Künnapuu kinnistu 
Lindi külas

2. Taluhoonete grupis Merike 
Sappas é ja Rein Heinsalu 
Möörimaa talu Marksa 
külas

3. Ettevõtjate grupis OÜ Oja-
ko Puhke- ja koolituskeskus 
Marksa külas (KH)

KAITSELIIT on kaitsejõudude osa, Kaitseministeeriumi 
valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, 
relvi valdav ning sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitse-
organisatsioon, mis täidab temale Kaitseliidu seadusega ja selle 
alusel pandud ülesandeid.
KAITSELIIT on 1918. aasta 11. novembril omakaitseorga-
nisatsioonina loodud Kaitseliidu õigusjärglane. Kaitseliit on 
avalik-õiguslik juriidiline isik. Kaitseliit on erakonnaväline 
organisatsioon. Erakondade ja muude poliitiliste ühenduste ning 
nende esindajate erakondlik tegevus Kaitseliidus on keelatud.
KAITSELIIDU ÜLESANNE on vabale tahtele ja omaalga-
tusele toetudes suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti 
iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.
KAITSELIIDU TEGEVUST sätestavad Kaitseliidu seadus, 
põhikiri, millega kehtestatakse täpsemalt Kaitseliidu sisemine 
korraldus ning kodukord, millega kehtestatakse Kaitseliidu 
tegevliikme suhted kaitseväe määrustikega, käitumisreeglid ja 
sisemise asjaajamise kord. Kaitseliidu põhikirja ja kodukorra 
kinnitab Vabariigi Valitsus.
KAITSELIITU kuulub 13 000 liiget. Koos Kaitseliidu eriorga-
nisatsioonide Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütardega 
on Kaitseliidu peres tegev üle 21 000 vabatahtliku.

Ojako Puhke- ja koolituskeskus Marksa külas

Möörimaa talu Marksa külas

Künnapuu kinnistu Lindi külas

Koolide aktused 2. septembril
Audru Kool 
 aktus kell 10.00 kooli staadionil 
Jõõpre Põhikool 
 aktus kell 9.30
Aruvälja Lasteaed-Algkool  
 aktus kell 11.00
Lindi Lasteaed-Algkool 
 aktus kell 10.00 

Esimestesse klassidesse läheb  
40 last

Tänavu kõlab 2. septembril 
koolikell esimest korda neljas 
Audru valla koolis kokku 40-le 
õpilasele. Audru Koolis alustab 
üks klassikomplekt 22 õpilasega, 
Jõõpre Põhikooli I klassi tuleb 11 
last, Lindi Lasteaed-Algkoolis 
alustab kooliteed 5 ning Aru-
välja Lasteaed-Algkoolis 3 last. 
Uus õppeaasta toob koolidesse 
mõningaid muudatusi ja uuen-
dusi. Audru Keskkool alustab 

õppeaastat uue nimega – Audru 
Kool ning valmis saab käsitöö ja 
kodunduse õppeklass. 

Lindi kool jätkab huviringi-
dega ning alustab koostööd äsja 
valminud Käsitööaidaga, kuhu 
osaliselt kolitakse tööõpetuse 
tunde pidama. Aruvälja kool 
alustab sellest õppeaastast e-
kooliga ning tunniplaani on sis-
se viidud rahvatants, mida asub 
juhendama Teet Killing. (KH)
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Õnnitleme 
vastsündinuid!

t TEATED t

ANEE SIIM 
21.07.2013 PAPSAARE
KEN-MARTEN TAATS 
25.07.2013 JÕÕPRE
NOORA LEVAND 
29.07.2013 LEMMETSA 

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

30. augustil toimub liikumisharrastuse motivatsiooni-
päev ning avatud raja jooks Roman Fostiga

Jüri Jaansoni Kahe Silla jook-
sust ning sellega seonduvatest 
sündmustest on kujunemas tõe-
line spordipidu, sest nüüdsest 
jagub tegevust nii spordirajale 
kui ka siseruumidesse. Uudise-
na toob Pärnu Kahe Silla Klubi 
tänavu huvilisteni liikumishar-
rastusest kõneleva motivatsioo-
nipäeva, mis lisaks igapäevasele 
sportimisele annab teadmisi 
ning motiveerib osalejat seni-
sest veelgi teadlikumalt harju-
tama. Reedel, 30. augustil, on 
kõik aktiivsed oodatud Endla 
Teatri Sammassaali, et osa saa-
da tuntud tegijate ettekannetest. 
Eestis tunnustatud spordiarst 
Mihkel Mardna keskendub 
oma ettekandes spordivigas-
tustele, nende ennetamisele ja 
ravile. Mihkel Mardnal on ka 
endal seljataga sportlaskarjäär, 
olles harrastanud nii judot, ker-
gejõustikku kui ka võistlustase-

mel sõudmist. Mardna on olnud 
mitmel olümpial Eesti koondise 
peaarst, asutanud AS Ortopee-
dia Arstid Kliiniku ning ühtlasi 
tegutseb ka Spordimeditsiini 
SA juhatajana. Tallinna Üli-
kooli Terviseteaduste ja Spor-
di instituudi dotsent Kaarel 
Zilmer räägib liikumisharras-
tuse tähendusest tänapäevases 
maailmapildis. Millised on 
lihtsad võimalused igapäeva-
ses harrastuspordis ning kas ja 
kuidas see meie tervisele mõju 
avaldab? Kaarel Zilmer on muu-
hulgas hetkel Eesti Suusaliidu 
juhatuse liige, olnud aastaid 
suusatreener kui ka treenerite 
koolitaja. Tallinna Tehnika-
ülikooli Toiduainete instituudi 
direktor professor Raivo Vokk  
jagab aktiivsele inimesele toi-
tumissoovitusi. Milline  peaks 
olema tervislik toitumine? Mida 
ja millal süüa? Vokk on ühtlasi 

ka Eesti Toitumisteaduste Seltsi 
ning Eesti Toiduliidu juhatuse 
liige. Peale külalisesinejaid 
astuvad kuulajate ette totaalse 
elumuutuse läbinud ning hiljuti 
spordirajad avastanud inime-
sed meie endi keskelt – Andris 
Tammela ja Maibritt Kuuskmäe. 
Omapoolseid nippe-soovitusi-
kogemusi jagab ka tänavu Eesti 
pikamaa- ja rahvajookse valit-
senud pärnakas Roman Fosti. 
Peale loenguosa saavad kõik 
huvilised Roman Fosti juhen-
damisel läbida Jaansoni jooksu 
eelse ühistreeningu, et olla juba 
1. septembril värske ja motivee-
rituna Jüri Jaansoni Kahe Sil-
la jooksu stardis. Päevakava, 
täpsem info  ja registreerimine 
Kahe Silla klubi koduleheküljel 
www.2silda.ee

Laura Toomesoo
2 Silla Klubi

Audru Püha Risti koguduse teated

Pühapäeval, 18. augustil kl 11 jumalateenistus armulauaga, 
teenib õp. Tiina Janno
Pühapäeval, 25. augustil kl 11 jumalateenistus armulauata, 
teenib stud. theol. Joel Pulk
Pühapäeval, 1. septembril kl 11 jumalateenistus armulauaga, 
teenib õp. Indrek Kõiv. Laste ja perede õnnistamine kooliaasta 
alguse puhul. 
Pühapäeval, 8. septembril kl 11 jumalateenistus armulauaga, 
teenib stud. theol. Joel Pulk
Pühapäeval, 15. septembril kl 11 jumalateenistus armulauaga, 
teenib õp. Tiina Janno
Perioodil 20. august – 14. september palume talitusesooviga 
pöörduda Pärnu Eliisabeti koguduse kantseleisse, tel. 443 1381.

Audru koguduse õpetaja Tiina Janno, tel. 5562 9595, tiina-
janno@hotmail.com

Kiriku vöörmünder Ester Osjamets, tel. 5193 6761

Spordisuve saavutused
Kolm tähtsaimat suvist spor-
disündmust, kus vallad pare-
musjärjestusse sätitakse, on 
selleks korraks Audru valla 
jaoks edukalt möödas. Heameel 
on kahtlemata Rannamängude 
üldvõidu üle, aga väga muljet-
avaldav on ka Eesti valdade su-
vemängudel saavutatud 5. koht! 
Suur tänu kõigile sportlastele, 
kes leidsid aega ja jõudu meie 
koduvalda väärikalt esindada 
ning kiitus võistkondade komp-
lekteerijatele ja toetajatele.

Meie parimad olid:
Pärnumaa suvemängud (4. 

koht):
Naiste võrkpall (II koht): 

Dorit Heinastu, Kaisa Kirikal, 
Marja-Liisa Kesküla, Merle 
Tomast

Kergejõustik (III koht): Pi-
ret Mäe, Marie Mädli Kivimäe, 
Katre Aasaleht, Lisette Liiv-
rand, Koidu Killing, Liisbet 
Puust, Karolin Kivimäe, Mii-
na Sepling, Riina Tšaikovski, 

Ille Liivrand, Aire Lünekund, 
Rait Väiko, Vahur Mäe, Ken-
Matrix Kirst, Jan Erik Vahter, 
Krister Hallik, Kaur Kalamets, 
Erik Kaljaspolik, Kaijo Killing, 
Mehis Mäe, Laurits Puust, Raul 
Kond, Sander Rits, Indrek Jür-
genstein, Peeter Kangur, Valdi 
Killing, Jüri Leesmäe, Jakob 
Jääger

Orienteerumine (III koht): 
Marek Nõmm, Helga Kivila, 
Dag Kivila, Edmond Penu, Ülle 
Teekel, Hardi Vask

Meeste võrkpall (III koht): 
Mikus Veltson, Markus Veltson, 
Aivar Puusild, Tarmo Kalbus

 Eesti valdade suvemängud 
(5. koht):

Kergejõustik (4. koht): Erik 
Kaljaspolik (100 m jooks) I koht, 
Lisette Liivrand (kuulitõuge) I 
koht, (kettaheide) III koht, Ille 
Liivrand (kuulitõuge) II koht, 
Riina Tšaikovski (kettaheide) 
III koht, Kaijo Killing (kõrgus-
hüpe) 4. koht, (odavise) 5. koht, 

Raul Kond (kettaheide) 4. koht, 
Sander Rits (odavise) 4. koht, 
Mehis Mäe (5000 m jooks) 4. 
koht

Naiste võrkpall (4. koht): Aili 
Rehe, Ulvi Kuus, Kaidi Voogel, 
Kristiina Raap, Marja-Liisa 
Kesküla, Dorit Heinastu, Reet 
Peterson, Kati Keel, Kaisa Ki-
rikal, treener Reeli Rehe

Orienteerumine (5. koht): 
Sulev Tuude, Jüri Leesmäe, 
Erkki Penu, Edmond Penu, 
Veljo Vask, Helga Kivila, Too-
mas Teekel, Dag Kivila, Maia 
Melker, Ülle Teekel

Rannamängud (I koht):
Kombineeritud teatevõistlus 

(I koht): Karl Tõnismann, Siim 
Suursild, Laurits Puust, Katri 
Sutt

Võrkpall (I koht): Ardo Lü-
nekund, Rauno Liivrand, Ago 
Eensalu, Villu Voogel, Dorit 
Heinastu, Kati Keel

Kergejõustik (I koht), meda-
listid: Otto-Georg Kirsi, Erik 

Kaljaspolik, Kaijo Killing, Ardo 
Lünekund, Sander Rits, Üllar 
Pärnat, Valdi Killing, Ille Liiv-
rand, Malle Tael, Koidu Killing, 
Marie Mädli Kivimäe, Lisette 
Liivrand

Juhtkonna mitmevõistlus (II 
koht): Siim Suursild

Mälumäng (II koht): Tarmo 
Kuningas, Kristjan Kuningas, 
Sirje Suurevälja, Laurits Puust

Pendelteatejooks (II koht): 
Katri Sutt, Marie Mädli Kivi-
mäe, Koidu Killing, Pauliine 
Mäesalu, Liisbet Puust, Otto-
Georg Kirsi, Erik Kaljaspolik, 
Taavi Engmann, Sander Rits, 
Kaijo Killing

Taidlus (II koht): Eha Risti-
mets, Otto-Georg Kirsi, Jaan-
Endrik Kirsi, Hendrik Lõpp, 
Kristjan Põldmaa

Protokolle sirvisid 

Õie Killing ja 
Sirje Suurevälja

Suvekool Lindil
Laager, laager, laager... Mee-
nuvad lapsepõlvemälestused 
kunagistest pioneeri- ja spor-
dilaagritest. Need mälestused 
on eredad ja alati, kui neile 
mõtleme ja neist räägime, lä-
heb jutt tänapäeva laste juurde 
ja nii mõnigi kord on tunne, et 
nemad ei saagi seda omal nahal 
tunda. Aga siin on ju võimalus 
meil endil midagi ära teha ja 
oma lastele täiskasvanuks saa-
misel omad laagrimälestused 
kaasa anda. Mõeldud-tehtud! 
Kui plaanid, tegevused ja koht 
olid välja mõeldud, tuli ka kohe 
arusaam, et ega kogu finantsilist 
poolt ei saa ainult lapsevanema-
te õlule panna. Koostöös MTÜ 
Lindi külaseltsiga kirjutatigi 
Audru valla kultuurikomisjo-
nile projekt „Suvekool Lindil“, 
et saada toetust 3-päevase laagri 
läbiviimiseks. Tore, et vald meie 
ideega kaasa tuli ja meid 427 
euroga toetas.

6.-8. augustil Lindi aasal ja 
vana koolimaja territooriumil 
toimunud laagris osales 32 
last. Neist 14 olid Lindi kooli 
1.-4. klassi õpilased, 4 õpilast 
oli Audru koolist. Samuti oli 
laagris 3 Viimsi, 2 Tallinna, 1 
Kärdla ja 8 Pärnu kooli õpilast, 
kelle suvekodud on Audru val-
las. Laagri eesmärk oli tuua lap-
sed kodust meedia ja mugavuste 
vallast välja looduse rüppe, öö-

bida telkides, kasutada säästli-
kult paagiga kohaletoodud vett, 
pesta ise oma nõusid ja süüa toi-
tu, mis valmib kohapeal imp-
roviseeritud köögis. Projekt ei 
saanud nime „Suvekool“ endale 
asjata, vaid igal päeval toimuski 

õppetöö Pärnu Loodus- ja Teh-
nikamaja õpetaja Triin Tamme 
käe all. Uuriti Lindi aasa ja vana 
koolimaja ümbruse loodust ja 
selle taimestiku. Samuti võeti 
ette jalgsimatk mööda metsa-
sihti Potsepale, kus kõigepealt 
ujuti ning seejärel õpiti tundma 
metsas kasvavaid söödavaid ja 
mitesöödavaid taimi õpetaja 
Kaire Kiiviti juhatusel. 

Laagritegevustest ei puu-
dunud ka mängulised ja loo-

vad tegevused. Laste suureks 
lemmikuks oli puutöö. Õpetaja 
Maiu Lünekundi juhendami-
sel valmisid võinoad, mis said 
korralikud lihvitud, põletiga 
märgistatud ja lõpuks ka õlita-
tud. Sportmängud Kristel Teori 

eestvedamisel ning rammutüd-
ruku ja rammupoisi võistlused 
kujunesid väga tasavägisteks. 
Loovuse poolelt oli lastel 
võimalus maalida Lindi aasa 
maastiku õpetaja Mai Lehe 
julgustava sõna ja toetuse abil. 
Ja nagu ikka, ei puudunud ka 
meie laagris isetegevuskavad 
ja lõkkeõhtud. Ja kui ikka palju 
värskes õhus viibida, läheb kõht 
kiiresti ja põhjalikult tühjaks. 
Seda tühimikku aitas täita kokk 

Kärt Jürgensi poolt valmista-
tud toit. Suureks abiks ja toeks 
oli õpetaja Kadri Tamberg, kes 
aitas erinevaid tegevusi läbi viia 
ja lastel silma peal hoida. Laste 
ville, haavakesi ja muid füüsi-
lisi ning hingelisi pisimuresid 
tohterdas Dr Mai.

Kõike kokku võttes said 
lapsed palju värskes õhus olla, 
kohtuda üle pika aja klassikaas-
lastega ja tutvuda uute toredate 
lastega. Koostööd tehes tugev-
nes ühtekuuluvustunne ja ühise 
eesmärgi nimel koostegemise 
oskus. Õhus oli tunda tugevat 
meeskonnavaimu.

Suur tänu lapsevanematele, 
kes usaldasid oma kõige kalli-
ma vara meie hoolde ja andsid 
neile võimaluse koguda laag-
rimälestusi oma lapsepõlvest. 
Tänan lapsi, kes nii mõnigi kord 
ületasid iseennast, võtsid laagri 
kodukorda kui oma kodu korda 
ning kes oma särasilmade ja sii-
rusega võitsid meie südamed. 
Tänan õpetajaid, kes vabataht-
likult ja entusiasmist andsid 
endast kõik, et laager 100%-lt 
õnnestuks. Tänan kohalikke, 
kes värske kartuli, kapsa, kur-
gi, tomati, mahla ja õuntega 
toetasid. 

Järgmisel aastal jälle!
Ulla Orgusaar

Lindi lasteaed-algkooli 
direktor

Vee Grupp OÜ teostab 
vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust, 
septikute paigaldust ning kaevetöid 

väike-eksavaatoriga.
Tel. 521 7415, veegrupp@gmail.com

Euroopa Liidu 
toiduabi 

jagataksE 

audru Valla 
kultuurikeskuses 
(jõepoolne külg) 

30. augustil
kell 15.00 -18.00 

31. augustil 
kell 11.00 -13.30

3. septembril 
kell 15.00 -18.00 

11. septembril 
kell 15.00 -18.00




