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Alates oktoobrist saab kõik vajalikud 
teenused ühest majast

Vallamaja ja uue teenindus-
keskuse rekonstrueerimine 
hakkab lõpusirgele jõudma. 
Uued rentnikud saavad avada 
oma tööruumid oktoobri algu-
seks. Selleks ajaks on kindlasti 
oma uued ruumid korda saanud 
postkontor ja apteek, perearstid 
ja hambaarst. Politsei sisseko-
limine võtab veel veidi aega. 
Perearsti ja hambaarsti juurde 
saab endisest politseiuksest si-
senedes. Samalt hooneküljelt 
pääseb ka postkontori ja Üle-
jõe apteegi filiaali teenuseid 
kasutama.  Politsei hakkab 
asuma varasema asukoha ase-
mel hoone tagaküljel. Kindlasti 
võtab kogu sisseelamine aega 
ligemale kuu, seepärast loode-
takse inimeste mõistvale suhtu-
misele ja  kannatlikule meelele. 
Endisest ambulatooriumist ko-

livad enne külmade tulekut ära 
kõik teenusepakkujad. Juuksuri 
leiab alates novembrist Audru 
Kultuurikeskusest, Pärnu Lahe 
Partnerluskogu kontor saab 
omale ruumid Audru Kooli 

parklapoolse tiiva teisele kor-
rusele ning vallapsühholoogi 
töökohaks saab Audru Kool. 
Kogu teeninduskeskuse ametlik 
avamine toimub 11. oktoobril

(KH)

Eakate päeval saavad eakad  
külastada uut teeninduskeskust

Teisipäeval, 1. oktoobril 2013 
korraldab Audru Vallavalitsus 
eakate päeva tähistamise. 

Koguneme kell 12.00 Aud-
rus vallamaja juures. Vallava-
nem Siim Suursild tutvustab 
äsja remonditud vallamaja, 
perearstide, hambaarsti, post-
kontori ja politsei ruume. 

Kell 13.15 koguneme Audru 
Kultuurikekusesse. Kuulame 
Päästeameti Lääne päästekes-
kuse ennetustöö juhtivspetsia-
listi Katrin Zagorski esinemist 
kodusest tuleohutusest.

Sööme kringlit, joome teed, 
kohvi ja tunneme end mõnusalt.

I Buss väljub 
Liu bussipeatus 11.10
Lindi lasteaed-algkool 11.15 
Lindi vana koolimaja 11.20
Kõima bussipeatus 11.25
Kihlepa bussipeatus 11.30
Põldeotsa bussipeatus 11.35
Vallamaja 11.40

II Buss väljub
Soeva bussipeatus 11.00
Kalevipoja bussipeatus 11.05 
Põhara bussipeatus 11.10
Liiva bussipeatus 11.13 
Jõõpre Vanurite Kodu parkla 
11.25
Oara bussipeatus 11.27 
Malda bussipeatus 11.30

Uruste bussipeatus 11.35
Põldeotsa bussipeatus 11.38
Vigriväljak 11.40
Vallamaja 11.45

Head sündmusest osavõtjad!
Kui soovite bussiga tulla, siis 

palun andke teada telefoni teel 
ühele alljärgnevatest numbri-
test: 4472785 - sotsiaaltöötajad, 
4472784 vallamaja registripida-
ja või 53492280

vallavalitsuse humanitaar-
nõunik. Teade on vajalik trans-
pordi korraldamiseks.

Peep Tarre
humanitaarnõunik 

20. oktoobril valitakse Audru valla 
uus volikogu

Audru valla valimiskomisjon 
registreeris 57 vallavolikogu 
liikme kandidaati, kes soovivad 
järgneva 4 aasta jooksul valla-
juhtimises kaasa rääkida. Oma 
valiku nende kandidaatide seast 
saab teha 20. oktoobril toimu-
vatel kohaliku omavalitsuse 
valimistel, mil valitakse Audru 
valla ja Lavassaare valla ühine 
17-liikmeline Audru Vallavoli-
kogu.

Soovitatav on aegsast i 
hinnata, kas Teil on võimalik 
hääletada elukohajärgses vali-
misjaoskonnas valimispäeval. 
Võimaluse puudumisel saab 
kasutada ka teisi hääletamisvii-
se. Elektrooniline hääletamine 
algab 10. oktoobril kell 9.00 
ja kestab ööpäevaringselt kuni 
hääletamise lõpuni 16. oktoobril 
kell 18.00. Elektrooniline hää-
letamine (e-hääletamine) on üks 
võimalus teiste hääletamisvii-
side kõrval. Mugavat elektroo-
nilist hääletamist on Eestis läbi 
viidud juba viiel korral.

10.-13. oktoobrini saab hää-

letada ka väljaspool elukohajärg-
set jaoskonda Pärnu maakonna 
hääletamisruumis asukohaga 
Nikolai 26 (Pärnu Vanalinna 
Põhikool). Seal  saab oma vali-
kut kinnitada kella 12.00 kuni 
20.00 õhtul. Kõik elukohajärgsed 
valimisjaoskonnad avatakse eel-
hääletamiseks kuuendal päeval 
enne valimispäeva (esmaspäe-
val). Hääletamine toimub kolme 
päeva (14.-16. oktoober) jooksul 
kell 12.00 kuni 20.00. Valimis-
päevale eelneval neljapäeval, 
reedel ja laupäeval hääletamist 
ei toimu. 

Erinevatest hääletamisvõi-
malustest annab ülevaate igale 
valijale saadetav valijakaart. 
Siinjuures on eriti oluline, et 
juhul kui Te hiljemalt 15 päeva 
enne valimispäeva ei ole saanud 
valijakaarti, tuleb Teil pöördu-
da elukohajärgse vallavalitsuse 
poole, sest kaardi mittesaamine 
võib olla märgiks, et Teid ei ole 
valijate nimekirjas.

Kui Te ei saa terviseseisun-
di või muu mõjuva põhjuse tõttu 

hääletada valimispäeval hääle-
tamisruumis, võite Te taotle-
da hääletamist kodus. Kodus 
hääletamiseks peate esitama 
vallavalitsusele või oma eluko-
hajärgsele jaoskonnakomisjonile 
valimispäeval kuni kella 14.00- 
ni kirjaliku taotluse. 

Valimisjaoskonda minnes 
võtke kindlasti kaasa isikut 
tõendav dokument. Isikut tõen-
davad dokumendid on näiteks: 
ID-kaart, pass, juhiluba, pensio-
nitunnistus. Iga valija hääletab 
ise ja oma hääleõigust ei saa 
kellelegi teisele loovutada ka 
volikirja alusel.
20. oktoobril ootavad valijaid 
6 valimisjaoskonda kell 9.00 
– 20.00 
Jaoskond nr 1 Audru vallamaja
Jaoskond nr 2 Audru Kool
Jaoskond nr 3 Jõõpre Rahvamaja
Jaoskond nr 4 Lindi Kool
Jaoskond nr 5 Papsaare Lasteaed
Jaoskond nr 6 Lavassaare val-
lamaja

(KH)

Kohalikel valimistel osaleb neli erakonda 

Audru valla „Aasta Õpetaja 2013“ 
on Kairi Ojakäär

Kairi Ojakäär tuli Vikerkaare 
lasteaeda tööle selle avamisel 
2007. aastal. Ta on Papsaare 
lasteaia noore kollektiivi eest-
vedajaks ja innustajaks. Ta on 
mitmekülgne, kõrge missiooni-
tundega loov inimene. Kairil on 
palju huvitavaid ideid ürituste 

korraldamisel lastele, lasteaia 
personalile ja lastevanematele. 
Tema tugevad küljed on mees-
konnatöö, kannatlikkus ja tä-
helepanelikkus. Kairi jaoks 
ei ole ületamatuid raskusi, ta 
leiab alati igale probleemile la-
henduse ja ei heida meelt. Ta on 
olnud õppekava koordinaator, 
kes oskab näha seoseid erine-
vate valdkondade vahel ja peab 
oluliseks õppekava rakendumist 
igapäevases töös. Kairi ettepa-
nekul koostati lapse arenguhin-
damise tabelite täitmiseks aren-
gukast, mis sisaldab materjale 
hindamisprotsessi läbiviimiseks 
erinevates vanustes. Kairi on 
õpetajana väga sihikindel ja 
saab hakkama ka probleemse-
te lastega. Tal on oskus näha 
probleemsete laste puhul nen-
de häid külgi ja nende alustel 
leida võimalust lapse tunnusta-
miseks. Õppekasvatustöös peab 
Kairi esmatähtsaks positiivset, 
emotsionaalset stressivaba 

õhkkonda, mis innustab lapsi 
tegutsema. 

Kairi hobideks on koorilaul 
ja käsitöö. 

Kairi on nende aastatega 
olnud mentoriks ja praktika 
juhendajaks mitmele noorele 
õpetajale. Ta on toetav kolleeg, 
kes jagab lahkelt oma teadmisi, 
annab nõu, on otsekohene, üt-
leb, mida mõtleb. Kairi on juba 
6 aastat osalenud aktiivselt Pär-
numaa alushariduse ainesekt-
siooni töös. Ta on aidanud kor-
raldada Pärnumaa lasteaedade 
loomepäevi ning saanud sealt 
häid juhtimise ja organiseerimi-
se kogemusi. Kairi on oma tööd 
tutvustanud lahtistes tegevus-
tes, ainesektsiooni töötubades ja 
laste tööde kaudu nii oma majas 
kui ka  Pärnu maakonnas laste-
aia õpetajatele.

Audru Lasteaia pedagoogi-
lise personali nimel

Jekaterina Kuru
Audru lasteaia direktor

Väikeehitiste püstitamisest Audru vallas
Ka väikeehitiste, nii hoonete 
kui rajatiste (näiteks puukuur, 
kasvuhoone, auto varjualune, 
väliköök, grillkoda, monteeritav 
puitmajake jne) püstitamisel on 
vaja sõltuvalt kavandatava ehitise 
asukohast ja suurusest teavitada 
vallavalitsust või taotleda kirja-
likku nõusolekut.

Kui ehitatakse väikeehitist, 
mille ehitisealune pind on 20-
60 m², on nõutav vallavalitsuse 
kirjalik nõusolek. Vormikohane 
taotlus tuleb esitada valitsusele 
kas elektroonselt või paberkand-
jal, lisada ehitise välismõõtu-
dega eskiis, soovitav asukoht, 
põhiplaan ja 2 vaadet. Kirjaliku 
nõusoleku taotluse läbivaatamise 
eest tuleb tasuda riigilõiv 31,95 
eurot. Väikeehitise ehitamiseks 
ei ole ehitusprojekt nõutav, välja 
arvatud põhjendatud juhud, mil 
vallavalitsus võib taotlejalt nõu-
da ehitusprojekti. Kasutusluba 
väikeehitise kasutamiseks ei ole 

nõutav, välja arvatud elamiseks 
kasutatav väikeehitis.

Detailplaneeringu kohustu-
sega aladel peab ehitise omanik 
kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga 
väikeehitise püstitamise kavat-
susest teavitama vallavalitsust, 
esitades kümme tööpäeva enne 
väikeehitise püstitamise alus-
tamist taotluse ehitise püstita-
miseks koos asendiplaaniga. 
Vastava taotluse vormi saab ehi-
tisregistri kodulehelt www.ehr.ee 
või valla kodulehelt www.audru.
ee (blanketid/ehitus- ja planeeri-
misblanketid/ehitisregistri blan-
ketid). Kui kohalik omavalitsus 
ei esita nimetatud tähtaja jooksul 
väikeehitise püstitamisele t äien-
davaid tuleohutusnõudeid või 
krundi ja ümbruse varasemast 
hoonestusest tulenevaid nõudeid 
või ei nõua ehitise omanikult li-
saandmeid, võib ehitise omanik 
alustada väikeehitise püstitamist. 

Detailplaneeringu kohus-

tusega alad on tiheasustusalad 
(alevike ja külade hoonestatud 
alad). Audru valla tiheasustus-
aladest saab ülevaate Audru 
valla üldplaneeringust, millega 
on võimalik tutvuda valla ko-
dulehel (Ehitus, planeerimine 
ja majandus / Üldplaneering). 
Asendiplaaniks sobib katastri-
üksuse plaan või muu skeem, kus 
on ära näidatud väikeehitise kuju 
ja kaugus piiridest. Ehitisealune 
pind on ehitise horisontaalpro-
jektsiooni pind, mille hulka ar-
vatakse ka ehitise väljaulatuvad 
osad ning sammastel olev ehitise 
osa. Seega kuuluvad ehitisealuse 
pinna hulka ka räästad, rõdud, 
trepid jne.

Ka alla 20 m² väikeehitisele 
asukohta valides peab arves-
tama, et ehitist ei püstitataks 
naabri hoonetele lähemale kui 8 
meetrit. Seega tuleb väikeehitis 
kavandada mitte lähemale kui 
4 meetrit krundi piirist. Juhul, 
kui hoonetevahelise kuja laius 
on alla 8 meetri, tuleb tule leviku 
piiramine tagada ehituslike või 
muude abinõudega.

Mairi Õismets
Audru vallavalitsuse 

ehitisregistripidaja

Tähelepanu!
Väljaspool valda õppivad tublid õpilased, kes juunis vallamajja 
vastuvõtule tulla ei saanud – teie kinkekaardid ootavad teid 
vallamajas. Palun tulge neile järele. Info tel 447 2785.
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Vallavalitsuse istungitel

Vallavolikogu erakorralisel istungilVALLAVANEMA VEERG
Tagasivaade neljale aastale

Lõppemas on järjekordne vallaelu nelja-aastane valimistsükkel 
ning aeg tagasi vaadata tehtule, mida neli aastat tagasi lubati ja 
mida reaalselt ära tehti.

Siinkohal tuletan meelde, mida tänases vallavolikogus ja valla-
valitsuses enamust omava valimisliidu „Audru“ liikmed neli aastat 
tagasi lubasid: Jõõpre külla uue lasteaia ehitamist, Audru lasteaia 
renoveerimist ja laiendamist, Audru „Aasta õpetaja“ statuudi loo-
mist, kooliteede turvalisuse tõstmist, seltside, seltsingute ja MTÜ-de 
projektide kaasrahastamist, aastaringselt avatud terviseraja raja-
mist Valgeranda, Audru pargi ja selle lähiümbruse korrastamist, 
Audru valla kirikute, kui ka ajaloomälestiste toetamist, Valgeranna 
allee tolmuvabaks muutmist, tänavavalgustuse võrgu laiendamist, 
kergliiklustee rajamist Audru alevikust Pärnusse, bussipeatustesse 
bussiootekodade paigaldamist, olemasolevate tihehoonestusalade 
kanaliseerimist ja kvaliteetse joogiveega varustamist, läbi valla 
infokanalite valla ettevõtjate reklaamimist, läbi kompetentse pla-
neerimistegevuse ettevõtjatele soodsa arenemiskeskkonna loomist, 
eraalgatusliku lastehoiuteenuse toetamist, uue sotsiaalmaja rajamist, 
noorte initsiatiivi toetamisel Noortekeskuse loomist, laste toetamist 
sündimisel, koolitee alustamisel ja koolide edukal lõpetamisel, 
vallaelanike toetamist vabaaja tegevustel, lumetõrje korraldamist 
erateedel, ettevõtjate toetamist töökohtade loomisel, valla- ja kü-
lapäevade korraldamise toetamist, rahvaspordi ja terviseürituste 
korraldamist, eakate ühiskondliku aktiivsuse suurendamise toeta-
mist. Lubaduste rida, nagu näha, oli pikk ja vallavalitsusele hulga 
väljakutseid esitav. Kahjuks sattusid eelmise nelja aasta perioodi 
esimesed kaks aastat kogu maailma ja loomulikult ka Eestit haara-
nud kiire majanduslanguse ajajärku. Sellel ajal oli valla juhtimine 
varalahkunud Margus Joonase õlgadel. Margus pidi tegema karme 
kärpeotsuseid, mille eest muidugi tänud talle tagantjärele, aga 
tõenäoliselt jätsid need samad otsused jälje ka tema tervise järsule 
halvenemisele ning sellele järgnenule…

Aga elu peab edasi minema ja täna on rõõm tõdeda, et enamus 
nelja-aastataguseid lubadusi on täidetud. Suur samm on astutud 
edasi lasteaedadega. Valminud on vaatamata esimese ehitaja poolt 
tekitatud probleemidele Jõõpre lasteaed, Audru Lasteaia Männitu-
ka maja on läbinud kapitaalremondi, Vikerkaare maja on saanud 
juurde täiendava rühma. Sellel perioodil on käivitunud OÜ Kopreki 
poolt esimene valla eralastehoid, mida vald on rahaliselt toetanud. 
Tõstetud on liiklusohutust laste kooliteel. Rebasefarmi piirkond 
on ühendatud kergliiklusteedevõrguga ja Jõõpre külas on laste 
koolitee bussipeatustest kergliiklusteele viidud. Jekaterina Kuru 
eestvedamisel on loodud Audru „Aasta õpetaja“ statuut, mis on 
tänaseks omistatud Tiina Pärnale, Ene Sädele, Evi Vaherile ja Kairi 
Ojakäärule. Valla seltsielu korraldamine on viidud uutele alustele 
k.a. rahastamine, kus kohapealsetele tegijatele on antud oluliselt 
rohkem otsustusvabadust kui eelnevalt. Valla kirikuid on toetatud 
remondiks vajalike projekteerimistööde ja muinsuskaitseliste uu-
ringute läbiviimiseks. Koostöös RMK, Lindi külaseltsi ja vabataht-
likega on käima lükatud Valgeranna terviseraja arendamine. Audru 
pargi kontekstis on koostamisel pargi rekonstrueerimisprojekt. 
Uue kuue on saanud parki viivad rippsillad. Vallast kiirema info 
edastamiseks on käivitatud facebooki lehekülg, millega on täna 
liitunud üle 700 Audru valla sõbra. 

Vee- ja kanalisatsiooniküsimuste lahendamisel tihehoonestus-
aladel on küll astutud samme edasi, kuid see on valdkond, kus tuleb 
tunnistada, et on veel pikk tee minna. Veemajandusküsimused 
on äärmiselt keerukad ja kulukad, eriti, mis puudutab trasside 
ehitust ja rekonstrueerimist. Veemajandusse investeerimine on 
seotud peamiselt (miinimum 80%) Euroopa Liidu tõukefondide 
ja KIK-i rahastamistoetustega. Kuna aga ühelt poolt on EU tõuke-
fondide käimasolev finantsperiood lõpusirgel ning uus ei ole veel 
avanenud, siis ei ole täna veel teada, millal toetusraha õnnestub 
hankida. Vallavalitsus on lõppeval nelja aasta perioodil koostanud 
valla kõigile väikeasulatele veemajanduse rekonstrueerimispro-
jektid, et olla valmis kohe esimesel võimalusel rahaliste toetuste 
taotlemiseks, kuid taotlusvõimaluste tekkimine ei sõltu kuidagi 
omakorda vallavalitsusest.

Lisaks eelpool nimetatule saab kindlasti perioodi plusspoolele 
kanda lisaks valimislubadustes toodule ka uued algatused, mis 
sellel perioodil on käivitunud: 5. klasside õpilaste sülearvutite 
projekt, hommikune koolipudruprogramm ja kohe-kohe valmiv 
Audru aleviku multifunktsionaalne teeninduskeskus aadressil 
Pärna allee 7.

Kui Pärnu linnapea hr Toomas Kivimägi hindas linna võimukoa-
litsiooni nelja aasta valimislubaduste täitmist 85%-le, siis kinnitan, 
et ka Audru vallas on vähemalt samas mahus valimislubadused 
mööduval perioodil täidetud, kui isegi mitte mõne protsendipunkti 
võrra rohkem! 

Siim Suursild
Vallavanem

29. augustil
1. Kehtestati Audru aleviku 

Lihula mnt 21 a kinnistu ja Val-
geranna küla Männimetsa 

kinnistu detailplaneering.
2. Algatati Saulepa küla 

Reinu kinnistu detailplaneering 
ning Valgeranna küla Valgeran-
na Golfi ja Jõeääre kinnistute 
osaline detailplaneering.

3. Tunnistati kehtetuks Aud-
ru Vallavolikogu 03. mai 2007 
otsus nr 77 „Detailplaneeringu 
algatamine Malda külas Kuuse-
okka maaüksusel“.

4. Otsustati taotleda munit-
sipaalomandisse Ahaste külas 
Pumpla, Audru alevikus 

Ringi tn 2a, Kõima külas 
Pargi , Kõima külas Torni tee 
3, Liu külas Pumpla ja Audru 

aleviku Ringi tn 4a asuvad 
maaüksused.

5. Otsustati osta Lemmetsa 
külas asuv Kõrvitsa tee T2 ka-
tastriüksus hinnaga 700 eurot.

6. Võeti vastu Audru valla 
2013. aasta 2. lisaeelarve.

7. Anti luba varaliste kohus-
tuste võtmiseks:

1) hajaasustuse programm 
kuni 60 000 eurot ajaperioodiks 
2013-2014,

2) hange „Avaliku veotee-
nuse osutamine Audru vallas“ 
(õpilaste transport) ajaperioo-
diks 01.09.2013-06.06.2014;

3) hange „Audru Kooli ar-
vutiklassi arvutite kasutus-
rent 4 aastaks“ ajaperioodiga 
03.09.2013-31.08.2017.

8. Muudeti Audru Vallavoli-
kogu 13.05.2010 määrust nr 20 
„Vallavara valitsemise korra 
kehtestamine“.

9. Kehtestati vallale kuuluva-
te mitteeluruumide üürihinnad.

10. „Aasta õpetaja“ nimetus 
omistati Audru Vikerkaare Las-
teaia õpetaja Kairi Ojakäär̀ ule.

11. Muudeti Audru Vallavo-
likogu 09.05.2013 määrust nr 16 
„Audru Kooli 

põhimääruse kehtestamine“.
12. Kehtestat i määrus 

„Noorteühingute, noorteprog-
rammide ja noorteprojektide 
vallaeelarvest toetamise põhi-
mõtted, toetuse taotlemise ja 
maksmise tingimused ja kord“.

15. augustil
1. Nõustuti Audru alevikus 

asuva Raksi-Põllu katastriük-
suse jagamisega Raksipõllu, 
Raksivahe ja Raksiserva katast-
riüksusteks, maatulundusmaa 
100 %. 

2. Edukamaks pakkujaks 
piiratud menetlusega valla-
hankel „Audru Keskkooli vana 
hooneosa tuletõkkeuste paigal-
dus“ tunnistati PVT Consult 
OÜ pakkumus maksumusega 
3826,20 eurot (hind sisaldab 
käibemaksu).

3. Edukamaks pakkujaks pii-
ratud hankemenetlusega valla-
hankel „Audru kooli käsitöö- ja 
kodundusklassi mööbel“ tunnis-
tati AMTRADE OÜ pakkumus 
maksumusega 2724 eurot (hind 
sisaldab käibemaksu).

22. augustil
1. Nõustuti Jõõpre külas asu-

va Andrese katastriüksuse jaga-
misega Andrese, Andresepõllu 
ja Andresemetsa katastriüksus-
teks, maatulundusmaa 100 %.

2. Anti kirjalik nõusolek 
Papsaare põik 6 piirdeaia raja-
miseks.

3. Anti kasutusluba Papsaare 
külas Lõvi tee 11 eramu püsti-
tamisele.

4. Väljastati ehitusluba Uuli 
AJ fiider F1 pingeparanduse 
ehitamiseks.

5. Kinnitati projekteerimise 
lähtetingimused Tammesilla AJ 
F1 pingeprobleemi lahendami-
seks, Kotka tee 14 elektriliitu-
mise ehitamiseks ja Põhara küla 
Jenseni kinnistu elamu, garaaži, 
sauna, kuuri ja kasvuhoone ehi-
tamiseks.

6. Algatati avatud menetluse-
ga lihthange „Audru valla Aida 
teele freesasfaldi katte paigal-
damine“.

8. Vallavalitsus esitas ette-
paneku erakorralise volikogu 
istungi kokkukutsumiseks ja 
otsustati eelnõud volikogu era-
korralisele istungile.

29. augustil
1. Väljastati kirjalik nõus-

olek Papsaare külas Meremetsa 
tee 18 paadisilla rajamiseks.

2. Anti välja kasutusluba 
Papsaare külas Audru Kauban-
duskeskuse vee- ja kanalisat-
siooni välisvõrkude rajamisele.

3. Väljastati ehitusluba Val-
geranna Golfi kinnistul klubi-
hoone püstitamiseks, Kotka tee 
14 elektriliitumise ehitamiseks, 
Karuslooma AJ F3 ja F7 osa-
liseks rekonstrueerimiseks ja 
Uruste bussipeatuse ja Audru 
kooli vahelise kergliiklustee 
rajamiseks.

4. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendi-
te ülejäägist maksti toetust 2-le 
taotlejale summas 224 eurot. 

5. Nõustuti Kotka tee ja 
Kotka tee 2a kinnistutele isik-
liku kasutusõiguse seadmisega 
Elektrilevi OÜ kasuks.

6. Nõustuti T-19102 Nurme-
Vana-Pärnu 1 kinnistule isikli-
ku kasutusõiguse seadmisega 
Elektrilevi OÜ kasuks.

7. Reservfondist eraldati 
2500 eurot POL- ile maakonna 
transpordiuuringu läbiviimi-
seks.

8. Augustikuu toimetuleku-
toetus määrati summas 1843,31 
eurot, sealhulgas toimetuleku-
toetuse ülejäägi arvelt 387,39 
eurot.

9. Määrati vajaduspõhine pe-
retoetus summas 220,57 eurot.

10. Moodustati hajaasustuse 
programmiga tegelev komisjon 
koosseisus: esimees Siim Suur-
sild, liikmed abivallavanem 
Priit Annus, humanitaarnõunik 
Peep Tarre, majandusspetsialist 
Vahur Kobolt, volikogu esimees 
Jaanus Põldmaa ja finantsjuht 
Ülle Kaljumäe. 

11. Vallavanem Siim Suur-
sild lubati puhkusele 03.09- 
08.09.2013. 

12. Audru Kooli direkto-
riks 01.09.2013 kinnitati Peep 

Eenraid.
13. Valla parimaks ettevõt-

jaks tunnistati JAPS M.V.M. 
AS.

05. septembril
1. Anti kirjalik nõusolek 

Lemmetsa külas Pärnametsa 
kinnistul kuuri püstitamiseks.

2. Väljastati kasutusluba 
Võllamäe AJ fiider F2 pinge-
parandusele, Oara külas Met-
sapärdi kinnistul kasvuhoone 
püstitamisele ja Audru alevikus 
asuva Valitseja silla rekonst-
rueerimisele.

3. Kinnitati projekteerimi-
se lähtetingimused Lindi külas 
Madise kinnistul asuva elamu 
rekonstrueerimiseks ja kõrval-
hoone projekteerimiseks.

4. Väljastati ehitusluba Pap-
saare külas Nurme tee 7 ja Kau-
basadama tee T-8 B kategooria 
gaasitorustiku rajamiseks ning 
Papsaare külas Tõru kinnistu 
elektrivarustuse ehitamiseks.

5. 2013/2014 õppeaastal I 
klassi õppima asunud 14 lapse 
vanemale maksti toetust à 64 
eurot.

6. Otsustati eestkostetava 
vara kasutamine.

7. Muudeti peretoetuse 
maksmist.

8. Määrati koduhooldustee-
nus hooldatava avalduse alusel.

9. Määrati Ridalepa külas 
Lõuka katastriüksusel asuva 
kartulihoidla juurde teenin-
dusmaa 0,81 ha, sihtotstarve 
tootmismaa.

10. Edukamaks pakkujaks 
avatud menetlusega lihthankel 
„Audru valla Aida teele free-
sasfaldi katte paigaldamine“ 
tunnistati Nurme Teedeehitus 
OÜ pakkumus maksumusega 
20 700,00 eurot (hind sisaldab 
käibemaksu).

11. Maksti sünnitoetust seo-
ses lapse üheaastaseks saami-
sega 2-le vanemale à 128 eurot 
ja 4-le vanemale seoses lapse 
kaheaastaseks saamisega à 64 

eurot.
12. Kehtestati  OÜ SW Ener-

gia poolt Audru Kooli katlama-
jast elanikele (Lihula mnt 12 ja 
Lihula mnt 14 elamud) müüdava 
soojusenergia hinnaks 1,4568 
eurot/m2 (hind sisaldab käibe-
maksu) alates 10.10.2013.

13. Otsustati seada Audru 
alevikus AS Pajker kuuluvale 
Uuevälja kinnistule isiklik ka-
sutusõigus Audru valla kasuks.

12. septembril 
1. Anti kasutusluba Marksa 

külas Tormi ühistu 3 suvila-
elamu rekonstrueerimisele ja 
laiendamisele.

2. Nõustuti Kõima külas 
asuva Kesa katastriüksuse 
jagamisega Kesa ja Kasemaa 
katastriüksusteks, maatulun-
dusmaa 100 %.

3. 2013/2014 õppeaastal I 
klassi õppima asunud 11 lapse 
vanemale maksti toetust à 64 
eurot.

4. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendi-
te ülejäägist maksti toetust 1-le 
taotlejale summas 34 eurot. 

5. Määrati koduhooldustee-
nus.

6. Telliti AS`ilt Eesti Teed 
liiklusmärkide „Suurim kiirus 
70 km/h“ paigaldamine Papsaa-
re küla Põllu tänavale.

7. Reservfondist eraldati 
MTÜ Lemmetsa Külaseltsi-
le 700 eurot avalike teenuste 
osutamiseks.

8. Algatati avatud menetlu-
sega lihthange „Audru Kooli ar-
vutiklassi arvutite kasutusrent 
4 aastaks“.

9. Algatati avatud menetluse-
ga lihthange „Audru koolihoone 
osaline ümberehitus“.

10. Muudeti Audru Vallava-
litsuse 04.04.2013 määrust nr 4 
„Valimisjaoskondade

moodustamine 20. oktoobril 
2013 toimuvateks kohaliku 
omavalitsuse volikogu vali-
misteks”. 

Planeeringuteated
Audru Vallavalitsus teatab, et

* Audru Vallavolikogu 
29.08.2013 otsusega nr 56 
kehtestati Audru alevikus Li-
hula mnt 21 a kinnistu detail-
planeering (katastriüksuse 
tunnus 15904:003:1658, suurus 
2248 m2). Detailplaneeringuga 
antakse ehitusõigus ühele ühe-
pereelamule, liitutakse vajalike 
tehnovõrkudega ning tagatakse 
juurdepääs avalikult teelt. Detail-
planeering on kooskõlas Audru 
valla üldplaneeringuga. Kavan-
datav tegevus ei too kaasa olulise 
keskkonnamõju avaldumist.

* Audru Vallavolikogu 
29.08.2013 otsusega nr 57 
kehtestati Valgeranna küla 
Männimetsa kinnistu detailpla-

neering (katastriüksuse tunnus 
15904:003:0226, suurus 0,77 ha). 
Detailplaneeringuga antakse ehi-
tusõigus ühele ühe pereelamule, 
liitutakse vajalike tehnovõrku-
dega ning tagatakse juurdepääs 
avalikult teelt. Detailplaneer-
ing on kooskõlas Audru valla 
üldplaneeringuga. Kavandatav 
tegevus ei too kaasa olulise kes-
kkonnamõju avaldumist.

* Audru Vallavolikogu 
29.08.2013 otsusega nr 58 algatati 
Saulepa külas Reinu kinnistu de-
tailplaneering (katastriüksuse 
tunnus 15905:004:0711, suu-
rus 1,37 ha). Detailplaneeringu 
eesmärk on luua puhkeküla 
majutus- ja abihoonetega, tel-
kide ja karavanide platsi ning 

mootorsõidukite parkimis-
kohtadega. Detailplaneeringuga 
tehakse ettepanek muuta üldpla-
neeringut, elamumaa sihtotstarve 
määrata ärimaaks. Kavandatava 
tegevusega ei kaasne olulist mõju 
keskkonnale. Planeeringuala 
asub elamualade vahel, Kaluri 
tee ääres.

* Audru Vallavolikogu 
29.08.2013 otsusega nr 59 algatati 
Valgeranna külas Valgeranna 
Golfi ja Jõeääre kinnistute osa-
line detailplaneering (katastriük-
suste tunnused 15904:003:1727 
ja 15904:003:0965, kavandatav 
ala ca 4,06 ha). Detailplaneeringu 
eesmärk on Valgeranna Golfi 
kinnistul asuva golfiväljaku 
idaosas Valgeranna tee ääres 

kasutamata alal luua elamuala 
kuuele ühepereelamule (elamuk-
runtide ala ca 1,50 ha) ja kaasates 
osaliselt Jõeääre kinnistut, leida 
lahendus taristu rajamiseks ning 
juurdepääsuteele. Planeeritava 
ala senine sihtotstarve 70% üld-
maa jääb samaks, ärimaa sihtot-
starve muudetakse elamumaaks. 
Detailplaneeringuga tehakse 
ettepanek muuta üldplaneering-
ut, määrates ehitusõiguse kuuele 
ühepereelamule. Kavandatava te-
gevusega ei kaasne olulist mõju 
keskkonnale. 

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

Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Harku-
Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määra-
mine“ teemaplaneeringu teise eskiisi avalik tutvustamine 
Teemaplaneeringu eesmärgiks on 
olemasoleva 110 kV elektriliini 
asemele rajada 330/110 kV liin. 
Seoses sellega praeguse elektrilii-
ni kaitsevöönd laieneb 50 meetrilt 
80 meetrile, mistõttu on vajalik 
planeerida laiem trassikoridor 
ning osaliselt rajada liin ka uude 
asukohta. Teemaplaneeringuga 
valitakse trassikoridori asukoht 
330/110 kV elektriliinile (sama 
masti otsa paigaldatakse nii 330 
kui ka 110 kV ahelad). Selleks on 
osaliselt võimalik kasutada prae-
guse Harku-Lihula-Sindi 110 kV 
õhuliini trassikoridori, osaliselt 
peab liini rajamiseks leidma uue 
trassikoridori. 

Teemaplaneeringu teise eskiisi 
avalik väljapanek toimub Elering 

AS veebilehelt alates 18.09.2013 
(Investeeringud -> Harku-Lihula-
Sindi liin) http://elering.ee/harku-
lihula-sindi.

Avalik arutelu toimub 
30.09.2013 kell 15.00 Audru val-
lamajas (Pärna allee 7, Audru 
alevikus). Küsimusi, vastuväiteid 
ja ettepanekuid planeeringulahen-
duse kohta  saab esitada Pärnu 
Maavalitsusele Akadeemia tn 2, 
Pärnu või e-post mv@mv.parnu.
ee. Täiendav info Pärnu Maavalit-
susest planeeringute talituse juha-
taja Tiiu Pärn, tel 447 9761, e-post 
tiiu.parn@mv.parnu.ee. Täiendav 
info ka Audru valla veebilehel või 
planeeringute spetsialist Merle 
Mõttus, tel 447 2787, merle.m@
audru.ee. 
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Ajaratta lood

Pärnumaal algatati uue maa-
konnaplaneeringu koostamine

Pärnu maavanem algatas 29. 
juuli 2013 korraldusega nr 399 
Pärnu maakonna planeeringu 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise. Uued maakonnapla-
neeringud kõigis maakondades 
algatas Vabariigi Valitsus 18. 
juuli 2013 korraldusega nr 337. 

Pärnu maakonna planee-
ring on kehtestatud 21.12.1998. 
Kehtiva maakonnaplaneeringu 
täpsustamist ja täiendamist on 
korraldatud siiani teemapla-
neeringute kaudu („Asustust 
ja maakasutust suunavad kesk-
konnatingimused”, „Sotsiaalne 
infrastruktuur” ja „Põhimaan-
tee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-
Ikla (Via Baltica) trassi asukoha 
täpsustamine km 92,0-170,0“.

Eesti riigi eesmärgiks on 
ruumilise arengu kujundamine 
vastavalt üleriigilise planeerin-
gu „Eesti 2030+“ koostamise 
ajal kokku lepitud visioonile ja 
arengusuundadele. Riigi üldi-
sed huvid võetakse aluseks nii 
riiklikul, regionaalsel kui ka 
kohalikul tasandil otsuste lan-
getamisel. Kõigis maakondades 
uute planeeringute algatamise 

eesmärgiks on asetada planee-
rimine kogu riigis ühtsetele 
alustele arvestades riigi huve, 
vahepealse kiire majandusaren-
gu perioodil saadud kogemusi 
ja lisandunud planeerimisalast 
oskusteavet. 

Pärnu maakonna planee-
ringut koostab ja keskkonna-
mõju strateegilist hindamist 
korraldab Pärnu Maavalitsus 
(Akadeemia tn 2, Pärnu). Maa-
konnaplaneeringu kehtestamise 
pädevus on Pärnu maavanemal, 
planeering peab valmima 2015. 
aasta lõpuks.

Maakonnaplaneeringu ja 
selle keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise algatamise 
korraldustega ning planeeringu 
koostamise käigu ja dokumenti-
dega on võimalik tutvuda Pärnu 
Maavalitsuse veebilehel http://
parnu.maavalitsus.ee/et/maa-
konnaplaneering. Täiendavat 
infot on võimalik küsida Pärnu 
Maavalitsuse planeeringute ta-
litusest, Tiiu Pärn, tel 4479761 
ja e-post tiiu.parn@mv.parnu.
ee.

Vanapoiss mõisteti naist võtma.
Seltskondlik kohtuotsus Audrus.

Audru Karskusseltsi korraldusel 
toimus pühapäeva õhtul „Kivi“ 
seltsimajas seltskondlik kohus 
vanapoisi üle. Rahvast oli prot-
sessi jälgima kogunenud mur-
du. Ruumid ei mahutanud kõiki 
uudishimulisi, neid oli näha ka 
väljas.

Kohtu koosseisu kuulusid ad-
vokaat Peterson Pärnust, õpetaja 
Tamm, veskiomanik Liller; pro-
tokolleeris härra Kommer, süü-

distas õp. Oebius ja kaitses adv. 
M.Hansen Pärnust. Süüpingis 
oli 47-aastane kohalik vanapoiss 
Jaan Põltsam.

Kaebealust süüdistati 1) si-
hilikult abiellu mitteastumises, 
millega on takistatud abielluda 
soovijail naistel perekonna loo-
mine, 2) kaasaaitamises rahva-
arvu languses.

Tunnistajatena kuulati üle ter-
ve rida kohalikke elanikke. Koh-

tulik asjaarutus kujunes küllaltki 
elavaks. Vanapoiss mõisteti talle 
ettepandud süüdistustes õigeks, 
kuid  tunnistati süüdi naisevõt-
mise lohakusse jätmises ja tehti 
talle kohuseks 3 lähema aasta 
jooksul naine võtta. Selle otsuse 
täideviimise üle valvajateks mää-
rati Põhara küla neiud. Ei järgne 
vanapoisil 3a. jooksul abielu, siis 
läheb tal juba hoopis kurjemini.

„Waba Maa“ Pärnu väljaanne 

28. I. 1935
„Pärnu Päevalehes“ ilmus ar-

tikkel „Audru tegelinskid“ , kus 
kirjutati tema kohta järgmiselt: 
„Jaan Põltsam on põline vana-
poiss. Juhib Audru puhkpillide 
orkestrit ja on näitelaval hinnatud 
jõud. Naisevõtmist kardab kui 
katku, öeldes, et pääle pulmi lä-
hevad elupäevad surma poole, 
nüüd aga pulma poole. Ja surra 
Jaan ei taha.“

Läheneva sügise ootel
Aeg on lennanud omasoodu. 
Metsas ootavad korjamist poh-
lad ja seened ning põllumees 
kasutab igat võimalust saagi-
koristuseks.

Kuna sügiseti on metsaoma-
nikel võimalus esitada toetuse 
taotlus metsa majandusliku 
väärtuse parandamiseks meet-
me 1.5.1 raames väiketehnika 
ostuks ja noore metsa hooldu-
seks (metsaregistri andmetel 
vanusega mitte üle 30 aasta), 
siis oleks praegu paras aeg 
metsaomanike tähelepanu juh-
tida mõnele olulisemale seiga-
le. Kuna viimastel aastatel on 
eraldatud tehnika soetamiseks 
üha vähem vahendeid ning 
toetusraha suunatud sõna ot-
seses mõttes metsa, siis tuleks 
seda võimalust ka kasutada. 
Sest tegelikult pannakse just 
valgustus- ja harvendusraiega 
alus tulevikus saadavale tulu-
le määrates raie käigus puistu 
liigiline koosseis ning tehes 
kasvuruumi elujõulisematele 

puudele. Juhul, kui valgustus-
raiega jäädakse hiljaks või mis 
veel hullem – jäetakse viimane 
üldse tegemata, pole tulevikus 
lootust saada korralikku pal-
gipuud. Siinkohal sobiks hästi 
võrdlus põllumajandusest: kui 
jätta porgandipeenar harvenda-
mata, siis suurt ja ilusat porgan-
dit ei saa...

Kui harvendusega viivitada, 
kasvavad puud küll kõrguses-
se, aga diameetri kasv ei jõua 
järele ning selliste „vibalike“ 
puhul võib esineda lumerohke-
tel talvedel samuti pöördumatu 
kahjustus ehk vaalimine. See-
pärast tulekski erametsaoma-
nikele südamele panna, et kõik 
valgustus- ja harvendusraied õi-
geaegselt tehtud saaks. Isegi kui 
saadav toetus (160.-€/ha) kasvõi 
osaliselt kompenseerib tehtavad 
kulutused ning metsaomanikul 
tuleb raietööde eest oluliselt 
rohkem maksta, tuleks nime-
tatud tööd metsas ette võtta, sest 
mis on 100 eurot? Tundub, et 

suur raha, aga kui mõelda lõpp- 
ehk uuendus- ehk lageraiele, 
siis tegelikult ainult poolteist 
tihumeetrit palki (praegustes 
hindades muidugi)! Juhul, kui 
jätta mets looduse hoolde, on 
omaniku kahju märkimisväär-
ne; hektaritagavaras pole olulist 
vahet, aga kui võrrelda puidu 
realiseerimishinda, siis on väga 
suur vahe, kas tegemist on pabe-
ripuu ja peenpalgi või korraliku 
jämepalgiga! Vastavaid arvutusi 
võib iga metsaomanik ise teha...

Siin tulebki erametsaomani-
kele appi metsaselts, kust oma-
nik saab nõu küsida. Pärnumaa 
Metsaomanike Selts koondab 
141 erametsaomanikku, kelle 
valdustes on ühtekokku 3900 
ha metsamaad. Linnainimesel, 
kelle side metsaga üha nõrge-
maks jäänud, on igati mõistlik 
just metsakonsulendi poole 
pöörduda ennetamaks võima-
likke seaduserikkumisi või 
siis kahtlase väärtusega met-
samüügitehinguid. Et vältida 

keskkonnaameti metsanduss-
petsialistide ülekoormamist, 
tuleks juba praegu vormistada 
valgustus- ja harvendusraiete 
metsateatised, sest kehtiv met-
sateatis on toetuse taotlemise 
üheks alusdokumendiks.

Samuti saab konsulendilt 
nõu ka kõigis muudes metsan-
dusalastes küsimustes, sest met-
sa puhul kehtib eriti vanasõna 
üheksakordsest mõõtmisest ja 
ühekordsest lõikamisest – seega 
oleks igati mõistlik enne omapäi 
toimetamist nõu küsida.

Siinkohal olgu ära toodud 
meie kontori aadress ja lahtiole-
ku ajad ning telefoninumbrid:

Riia mnt 106 Pärnus, avatud 
tööpäevadel 10.00-17.00. Kon-
taktid: tel. 5348 3148, 505 0322, 
e-mail parnumaa.metsaselts@
gmail.com

Kaunist ja päikeselist suve 
lõppu ning tegusat sügispe-
rioodi!

Parimate tervitustega 
Jüri Peetrimäe

Hüvasti, suvi – tere, kool!
Just sellise pealkirja all toimus 
30. augustil koolilaste ööpidu 
Jõõpre klubis. Kogunesime kel-
la 16 paiku rahvamajja, kus pa-
nime ära kaasavõetud arvutid, 
magamiskotid, lauamängud... 
Suvelõpupeole oli kogunenud 
ligikaudu viiskümmend last. 
Õues seadsime korda lauad, 
pingid, grillimisplatsi. Meie 
söögilaud oli uhke: seal oli grill-
vorsti, värsket salatit, limonaa-
di, kohvi, mitut sorti õunakooki. 
Suur tänu kõigile sponsoritele, 
kes selle laua meil katta aitasid!

Esimeseks üllatuskülaliseks 
oli kutsutud Pärnust motoklu-
bi Klan MC liikmed. Nemad 
võtsid asja ette suuremalt ja 
kutsusid üritusest osa võtma 
omakorda enda sõbrad. Seega 
oli lõpuks meil parkimisplatsil 
kokku 15 mootorratast. Nagu 
eestlastel ikka – alguses ei saa-
nud vedama, hiljem pidama. 
Lastele tutvustati oma tegemi-
si, vastati küsimustele, kinnitati 
koos keha. Toimus õnneloos, 
kus nii mõnigi Jõõpre koolilaps 
sai motomehe õnneloosi endale. 
Peale sööki oli lastel võimalus 
olla mootorratastel kaassõitja-
teks. Seda võimalust kasutasid 
julgemad. Elevus oli suur ja 
kui oleks laste tahtmist mööda 
läinud, oleksid mootorratturid 
koos ratastega pidanud meile 
mitmeks päevaks jääma. Lõpe-
tasime koosviibimise õhupallide 
lennutamisega, kuhu enne olid 
kõik oma soovid peale kirjuta-
nud. Efektne oli aga motomees-

te lahkumine, kus iga ratas lah-
kus erinevalt – kes sõitis ainult 
ühel rattal, kes tegi kiirendust, 
kelle motikas tegi lihtsalt nii 
kõva häält...

Teiseks üllatuskülalisteks 
olid aga Siim ja Ki-Q Pärnu 
tantsustuudiost Black, Brownie 
and the Blondes. Tantsiti ja lo-
biseti. Nii mõnigi laps arvas, et 
talle meeldiks sellist tantsustiili 
osata. Mine tea, äkki sai keegi 
tantsupisiku sisse ja läheb sügi-
sest stuudiosse tantsimagi. Aeg 
möödus märkamatult. Lapsed 
ei tahtnud „tantsulõvisid“ ära 
lasta – küll pildistati koos, küll 
lasti markeriga oma käsivartele 
autogramme kirjutada. 

Lõpuks olid saalis vaid need, 
kes ööseks jäid (33 last). Suure-
mate öö möödus arvutimängude 
seltsis, väiksemad koolilapsed 
veetsid aega aga lõbusamalt: toi-
musid tagaajamismängud, ma-
gamiskotiga tiirutamine mööda 
põrandat, mängiti lauamänge, 
kaarte.

Sellel öösel ei maganud pea-
aegu keegi. Vaid neli väiksemat 
„vajus“ enne lõppu ära ja para-
ku tõusis nii mõnigi tund aega 
hiljem üles „ära pasteeritud“ 
näoga. 

Loodan, et kõik jäid suvelõ-
pu üritusega rahule. Aga teile, 
kallid koolilapsed, ilusat kooli-
aastat ja kohtumisteni!

Eha Kasemaa ja 
Kadi Maido

Jõõpre külaseltsi liikmed

Ettevõtluse idee tekib vajadusest
Idee luua oma ettevõte tuli Lem-
metsa küla mehel Viktor Iljinil 
peale töötuks jäämist. Kuna eel-
nev pikaaegne töökogemus ja ka 
nõudlus keevituse valdkonnas 
oli olemas, oli ideel ka kandvust. 
Loodud firma VikMet OÜ pa-
kub mitmesuguseid metallitöö 
keevitusteenuseid ja tooteid. 
Peamiseks tegevuseks on mo-
biilse keevitusteenuse pakku-
mine olenemata töö asukohast, 
ajast (ka peale tööpäeva lõppu) 
ja vastavalt kliendi soovile. 

Keevitustöid tehakse siis 
vastavalt tellija soovile (jooni-
sed, näidised) ning sõidetakse 
kohapeale keevitama, olemas 
on ka generaatori kasutamise 
võimalus. Keevitada on või-
malik musta metalli, roosteva-
ba metalli ja alumiiniumi (TIG). 
Keevitustöid tehakse peamiselt 
tunnihinna alusel ja väljasõidu 
tasuga (suuremate tellimuste 

korral vastavalt kokkuleppele ka 
tükitöö hinnaga). Tükitöö hind 
sõltub materjali kulust, tööajast, 
töö keerukusest ja töökeskkonna 
teguritest.

Mobiilse keevitusteenuse 
pakkumise mõte on pakkuda 
võimalust, et raskemate veokite 
või metsaveotraktorite omani-
kud ei peaks muretsema puru-
nenud detaili pärast, vaid võivad 
tellida keevituse otse kohapeale. 
Nii on tunduvalt lihtsam prob-
leemidega tegeleda ja ei ole tar-
vis detaili või masinaid töökotta 
transportida. 

Lisaks keevitustöödele teeb 
VikMet ka kodumajapidamisse 
mõeldud tooteid. Tootevalikus 
on saunaahjud, BBQ grillid ja 
tavalised grillid. Firma tooted 
on unikaalsed ja kvaliteetsed. 
Nende tootmisel kasutatakse 
paksemat materjali kui mass-
toodete puhul. See tagab too-

dete pika vastupidavuse ja need 
ei põle nii kergesti läbi nagu 
masstoodangus toodetud gril-
lide puhul võib juhtuda. Samuti 
lähtutakse tootmisel alati kliendi 
soovidest nii mõõtude kui muu-
de soovide osas. Viktoril on soo-
vi, tahtmist ja ka loovust teha 
isikupäraseid ja ainulaadseid 
töid. Seetõttu on oodatud telli-
mused, mis pakuvad väljakut-
set ja vajavad otsast lõpuni ise 
väljamõtlemist. Seetõttu tegeleb 
VikMet ka  metallist käsitööga 
– valmivad näiteks sepistatud 
sõled ja roosid.

Hakkajatel inimestel on 
alati lisaks põhitegevusele ka 
kõrvaltegevused. Sellest suvest  
tegeleb ettevõte ka haagissauna 
rentimisega ja paintballi män-
gude teenuse pakkumisega 
selleks kohandatud kohalikus 
laudakompleksis. Haagissauna 
rentides on võimalus lõõgastuda 

ja oma tavalisele nädalavahetu-
sele veidi vürtsi lisada, olgu siis 
suvel või talvel. Saunamõnusid 
saab nautida just seal, kus ise 
soovite. Haagis pakub suurepä-
rast võimalust sõita otse veekogu 
kaldale ja sealt peale kosutavat 
leili vette hüpata, kuna saunas 
puudub sees pesemisvõimalus. 
Leili võtma mahub mugavalt 
kuni 10 inimest. 

Paintballi mänge korralda-
takse Audrus, Sanga mäel asu-
vas vanas laudakompleksis. Ta-
valiselt toimuvad mängud alates 
4-liikmelistest meeskondadest. 
Varustust on võimalik laenata ka 
mujal mängimiseks. Lisaks ko-
hapealsele mängimisele on nüüd 
võimalus tellida paintpall päris 
oma koduõuele sünnipäevadel 
ja üritustel nii lastele kui täis-
kasvanutele. Ettevõtte tegemiste 
kohta saab pärida infot telefonil 
5137109. (KH)
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Õnnitleme 
vastsündinuid!

TriSTAn KirST 
08.08.2013 LinDi

MATHiAS PAuL KiLLing 
20.08.2013 LinDi

KATrin Truu 
26.08.2013 PÕHArA

CHriSTLyn PuKK 
27.08.2013 AuDru

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

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

väike-eksavaatoriga.

Tel. 521 7415, veegrupp@gmail.com

Aruvälja rahvamaja lahtiolek 
talveperioodil:

esmaspäev: suletud 
teisipäev: 15.00-20.00
kolmapäev: 15.00-20.00
neljapäev: 15.00-20.00
reede: vastavalt vajadusele
laupäev: suletud va peod
pühapäev: 12.00-17.00
Tegutsevad ringid:
Kolmapäev:  15.30 memmede rahvatants, Elma Killing
 19.00 naiste võimlemine, Silvi Tolmats
Neljapäev:  16.00 lasteaeroobika, Mari Liis Rehe
 20.00 naiste laintants, Elma Killing
Rahvamajas on võimalik välja üürida saali.
Rahvamajas toimib saun vastavalt vajadusele.
Taas alustab fütoterapeut Eve Soosalu loodusravi õpitoaga. Ring 
on tasuline. Esimene kord teemaks saunateraapia. Edaspidi käsit-
leme teemasid,mis huvitavad kohalviibijaid. Kui oled huvitatud, 
palun anna teada 5665 4831, Aita. Ringitöö alustab kas okt. lõpus 
või nov. algul.
Rahvamajas on taaskasutustuba. Võid tuua riideid (puhtad ja kor-
ralikud). Helista ette 5665 4831.

"...siit nurgast ja sealt nurgast, 
keskpõrandale kokku!"

"Hoiuspuu memmed" alustavad oma uut hooaega 
1. oktoobril kell 13.00 Audru Kultuurikeskuses. 

Oodatud on meie seltsi kõik, kes ei tihka kodus istuda, 
vaid soovivad suhelda ja pisut ka jalga keerutada. 

Jõutreening alustab oktoobrikuus
Lindi kooli võimlas kolmapäeviti 18.00 ja

Audru Kooli võimlas E ja R 18.00.
Oodatud kõik huvilised!

Treener Valdi Killing
Tel 5650 7474

4. Audru sildade jooks
Pühapäeval 3. novembril 2013

Lastejooks (500 m) – start kell 12.30 Lillepoe eest
Sildade jooksud: 3 km ja 9 km – start kell 13.00 
Vallamaja eest
Energiakõnd

Lastejooks ja energiakõnd tasuta
3 km ja 9 km – osavõtutasu 4 €

Eelregistreeri
Spodiseltsing ,,Audru Vektor“ Õie Killing 
221051187735
Selgitusse nimi, vanus, distants

Lastejooks eelregistreeri oiekilling@hot.ee

registreerumine ka 1 tund enne jooksu algust kohapeal
info 5621 2600 Õie Killing

Pidu pill siin pirgu lööb, 
südamele rõõmu teeb. 
Kaimu kannel lõksub hästi. 
Tule sõber, lööme lusti!
 Martin Sooberg (1865)

Armas Aruvälja rahvas!
Kutsume Teid 16. novembril 2013. a. kell 17.00 

Aruvälja kultuuripäevale. 

Oodatud on kõik kunagised rahvamaja töötajad, ringijuhid, 
isetegevuslased, kõikvõimalikes rahvamaja ettevõtmistes osa-
lejaid jne. Võtke kaasa meie rahvamajaga seotud mälestused ja 
võimalusel ka fotod. Kindlasti andke eelseisvast sündmusest 
teada oma sugulastele ja sõpradele, kes kaugemal.

Et seltsis oleks segasem ja pidu oleks mõnusam, siis palume 
hiljemalt 6. novembriks tasuda osalustasu 5 eurot MTÜ Aruvälja 
Suurküla Seltsi a/a 10220107914018 (Selgituseks märkige PIDU 
ja osalejate nimed) või Mallele raamatukokku. Infot saate lisaks 
telefonidel 5340 8253 või 446 0458.

Audru Kultuurikeskuse ringid  
sügis 2013

rahvatantsurühmad alustasid septembris.
Teised trennid algavad oktoobrist.

E 17.00 Naisrühm Audru Naised Maie Kalbus

18.30 Idamaine tants Heivi Tähe

19.15 ZUMBA Kati Põldots

T 15.30 Naisrühm Meie Valla Eided 
(toimub Audru Keskkoolis)
http://www.hot.ee/
helladvelled/

Anu Tamm

17.15 Line-tants Kaie Seger

18.15 Tervisevõimlemine Kaire Nõmm

K 19.00 Segarahvatantsurühm 
Tuuletallajad

Kati Põldots

n 14.00 Line-tants Memmed Elma Killing

14.00 Hoiuspuu Memmed Evi Vaher

18.00 Naisrühm Hoiuspuu Kati Põldots

19.00 Rasvapõletusaeroobika Mari-Liis Rehe

P 18.00 Audru Valla Segakoor
(toimub Audru Keskkoolis)
http://audrusegakoor.
edicypages.com

Annely 
Kuningas
Tiia Tamm

inFO TELEFOniL: 4464 274, 59064541
audrukultuurikeskus@gmail.com

rail Baltic raudtee trassi  
koridori maakonnaplaneering 

Pärnu Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee 
trassi koridori asukoha määramiseks koostatava maakonnaplanee-
ringu lähteseisukohad  ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
(KSH) programm.

Planeeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale 
Rail Baltic raudtee trassi koridorile. Selleks võrreldakse erinevaid 
trassikoridori asukohavariante ning analüüsitakse raudtee rajami-
sega kaasnevaid mõjusid inim- ja looduskeskkonnale. 

Vastavalt KSH programmile on planeeringuga kavandatav te-
gevus piiriülese keskkonnamõjuga. Planeering on aluseks 1435 
mm standardil põhineva uue Rail Balticu raudtee rajamiseks, mis 
võimaldab raudteel sõita kiirusega kuni 240 km/h suunal Tallinn-
Pärnu-Riia ning sealt edasi Kesk-Euroopasse. Planeeringut Rail 
Balticu trassi asukoha määramiseks koostatakse samaaegselt Pärnu, 
Rapla ja Harju maakondades.

Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väl-
japanek toimub ajavahemikul 2-30. september 2013. Materjalid on 
kättesaadavad planeeringu veebilehel: www.railbaltic.info. Kü-
simusi, vastuväiteid ja ettepanekuid lähteseisukohtade või KSH 
programmi täiendamiseks saab esitada e-posti aadressil info@
railbaltic.info või mv@mv.parnu.ee. 

Avalikud arutelud ja planeeringu tutvustamised Pärnumaal toi-
muvad:
14.10.2013 kell 13.00 Pärnjõe koolimajas (Pärnjõe küla, Vändra 
vald);
14.10.2013 kell 18.00 Are vallamajas (Pärivere 17, Are alevik); 
15.10.2013 kell 13.00 Surju rahvamajas (Surju küla, Surju vald); 
15.10.2013 kell 18.00 Sauga Avatud Noortekeskuses (Põõsalinnu 
2, Sauga alevik); 
17.10.2013 kell 13.00 Häädemeeste seltsimajas (Suurküla 2, Hää-
demeeste alevik); 
17.10.2013 kell 17.00 Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia 2, Pärnu).
Täiendavat infot planeeringu kohta on võimalik saada Pärnu Maa-
valitsuse planeeringute talitusest, Tiiu Pärn, tel 4479761 ja e-post 
tiiu.parn@mv.parnu.ee.




