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AUDRU VALLA LEHT

NOVEMBER 2014

Audru valla jõulupeod lastele

Piletid ja registreerimine 3. detsembrini Audru vallamajas, sekretär
Maigi Reepalu, tel: 44 72784 ja koduhooldustöötajatelt: Evi Rubin, tel:
53314549; Helve Samarina, tel: 5147773; Marge Massa, tel: 54526833;
Sirli Sabiin, tel: 53446718, 4458126.

Autobussi ajad eakate peole
10. detsembril 2014

Kahva tee - Audru - Lindi
11.00 Kahva tee , lasteaed
11.02 Ringraja
11.03 Papsaare
11.04 Valgeranna tee
11.05 Kuldlõvi
11.06 Viadukti
11.07 Audru veski
11.09 Audru Kiriku parkla
11.11 Kaske
11.13 Rebasefarm (silla juures)
11.14 Karuslooma bussipeatus
11.15 Põldeotsa
11.16 Kihlepa tee
11.20 Kihlepa
11.25 Kõima vana kauplus
11.30 saabumine Lindile
16.20 Tagasisõit

Lavassaare - Jõõpre - Audru Uruste bussipeatus - Lindi
11.00 Lavassaare
11.02 Raudtee

11.03 Tammesilla
11.04 Kalmistu
11.05 Jõõpre Rahvamaja
11.07 Oara
11.08 Malda
11.09 Audru kooli parkla
11.11 Uruste bussipeatus
11.15 Kõima bussipeatus
11.25 Saabumine Lindile
16.20 Tagasisõit

Soeva - Ahaste - Põhara - Liiva
- Lindi
11.00 Soeva
11.02 Kalevipoeg
11.05 Ahaste
11.07 Põhara
11.08 Liiva
11.30 Lindi
11.40 Liu Kavaru piir
11.42 Sadama
11.48 Lindi
16.20 Tagasisõit

Jõuludeks saavad rahvastikuregistri andmetel Audru vallas elavad eelkooliealised
1,5-7 aastased lapsed vallalt jõulukingiks kommipaki. Kommipakid antakse
üle lasteaedades toimuvatel jõulupidudel. Eelkooleealised lapsed, kes on 1,5
aastased ja vanemad ning ei käi Audru valla lasteaedades, saavad kommipakid
kätte järgmistel pidudel:
Jõõpre, Oara, Ridalepa ja Saari külades elavad lasteaias mittekäivad lapsed
– Jõõpre lasteaias toimuval jõulupeol kolmapäeval, 17. detsembril kell 17;
Liu, Lindi Kabriste, Marksa, Kõima ja Saulepa külade lapsed – Lindil neljapäeval, 18. detsembril kell 16;
Lavassaare alevis elavad lapsed neljapäeval, 18. detsembril kell 16 Lavassaare lasteaias;
Ahaste, Aruvälja, Kärbu, Põhara ja Soeva külades elavad lapsed – Aruvälja
lasteaed-algkoolis reedel, 19. detsembril kell 16.30;
Audru aleviku, Eassalu, Kihlepa, Lemmetsa, Liiva, Malda, Papsaare, Põldeotsa, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna külade lapsed Audru Kultuurikeskuses
laupäeval, 20. detsembril kell 11.
Valla koolide õpilased saavad jõulukingi kätte koolide jõuluüritustel.
Jõulupidude ajad:
17. detsembril kell 17
Jõõpre lasteaias
18. detsembril kell 18
Jõõpre kool, Jõõpre rahvamajas
18. detsembril kell 16
Lindi lasteaed-algkoolis
18. detsembril kell 16
Lavassaare lasteaias
19. detsembril kell 16.30
Aruvälja lasteaed-algkoolis
20. detsembril kell 11
Audru Kultuurikeskuses
Info: Peep Tarre, sotsiaalnõunik tel 447 5270
või Sirje Järvet, sotsiaalpedagoog tel 447 2782

Audru valda planeeritakse tuulikuid
Elektrienergia AS on alustanud
Audru valda Saari külla, Elbu
raba servale viie elektrituuliku
projekteerimist. Tuulikud kavandatakse Saari küla keskusest
1,3 kilomeetri kaugusele lääne
suunda Sauga valla piirile ning
kavandatakse Pärnu maakonna
tuuleenergeetika teemaplanee-

ringus ettenähtud elektrituulikute arendusalana. Tuuleenergia
moodustab hetkel 4% Eesti koguenergia tarbimisest. Taastuvenergiat tootvate tuulikute maksimaalne tornikõrgus on 175 m
ja rootorilabade diameeter kuni
150 meetrit. (KH)

Audru vallas avatakse uus
tootmishoone
Papsaare külas, Audru valla ja
Pärnu linna piiril, on valminud
elektriseadmete tootmishoone.
Hoone ehitas Soome ettevõtjatele kuuluv Milectria Est OÜ tellimusel Eston Ehitus AS. Värskes
tehases on tootmispinda kok-

ku 3564 ruutmeetrit ning seal
hakkab tööle kuni 150 töölist.
Kogu toodang on orienteeritud
ekspordiks. Milectria Est OÜ
uus tehas alustas tööd juba 17.
novembril. (KH)

Uus eralastehoid
Lasteaiakohtade nappus paneb
ettevõtlikke inimesi lasteaedu
rajama. Papsaares avas kuu alguses uksed teine Audru valla
eralastehoid.
Papsaares, Pääsu tee elamurajooni uues kortermajas asuv
lastehoid võib veel möödakõndijale märkamatuks jääda, kuid
peatselt vast enam mitte, sest
õue kerkivad liivakastid ja turnimispuud. Ning ilmselt äratab
tähelepanu ka rohkesti üheskoos
tegutsevaid lasteaialapsi.
Majja sisenedes on veel
tunda värsket avamise tunnet
– pisut veel sisseelamist vajav
köök, värviplekkidest puutumata tuttuued lauad, poelõhnaline mööbel. Kodune ja hubane
ning soe on aga see maja ning
jätab tunde, nagu oleks mõnele
heale sõbrale külla sattunud.
„Ostsime selle maja pankrotivarast. Siis aga tegi Audru
Vallavalitsus ettepaneku hakata siin tegema lastehoidu ning
nii see mõte arenema läks. Ja
et mina ise olen 7 aastat olnud
õpetaja-abina Ülejõe lasteaias
tööl, ei olnud lastehoiu loomise
mõte mulle sugugi võõras ega
hirmutav,“ rääkis OÜ Pääsu
Lastehoiu omanik ja lastehoiu
õpetaja Kristi Saarmas. Pääsu
lastehoius tegutsetaksegi kahekesi. Lisaks Kristile toimetab ja
õpetab siin lapsi elupõline lasteaiaõpetaja Sirje Sarapik, kelle

südamlik olek paneb tundma,
et just sind on sinna majja oodatud. Mõistagi aitas lastehoiu
loomise otsust langetada asjaolu, et olemas on valla toetus
ning linnapoolses valla osas
lasteaiakohti napib.
Audru valla Humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht lausus, et puudu on just sõimeealis-

te laste aiakohtadest. Seda just
seetõttu, et seadusega on määratud sõimerühma suuruseks
16 last. Suuremaid lapsi mahub rühma juba rohkem. Eralastehoiu avamisega leeveneb
kohtade nappus jõudsalt. „Vald
toetab eralastehoiu teenust kasutavaid lapsi 160 euroga kuus.
Seda loomulikult tingimusel, et
laps on valla elanikeregistrisse
kantud ning ootab oma järjekor-

da lasteaeda saamiseks,“ sõnas
Ene Täht. Selleks, et 160 euro
suurust toetust vallalt taotleda,
peab lapsevanem esitama vastava avalduse, mille leiab Audru
valla veebilehelt. „Lapse võib
panna ka näiteks linna eralastehoidu, toetus on ikka sama,
kuid kui vabaneb koht munitsipaallasteaeda saamiseks, kaob

ka toetus,“ lisas Täht.
Lastehoius on esimesel nädalal „harjutamas“ juba neli
last. Kokku võtab lastehoid
vastu 10 põnni. Tegelikkuses on
hoiul potentsiaali aga ka laienemiseks, sest majas ruumi on
ja personal olemas. Kohapeal
valmistatakse ootesöök, kuid
soe ja täpse kaloraažiga soe
söök tuuakse lähikonnas asuvast Papsaare lasteaiast.

Pääsu lastehoid on paindlik,
sest pakub peredele lisaks päevahoiule ka tunnihoidu ning ka
sünnipäevade pidamise võimalusi õhtuti ja nädalavahetuseti.
Nii on nende majja oodatud kõik
lapsed alates sõimeealisest kuni
näiteks esimese klassi juntsuni,
kes üksi kodus olla ei tahaks.
Kristi Saarmas kinnitas, et last
saab hoida tuua ka näiteks poole
kohaga või ühel päeval nädalas.
Hinnadki sõltuvad just kohaloldud ajast. Hetkel on täiskoha
tasu 210 eurot kuus, millele lisandub toiduraha.
Lastega tegutsetakse täpselt
samamoodi, kui tavalises lasteaias – toimuvad lapsest lähtuvad
õppetegevused ja lapsi huvitavad toimetamised. „Meie hoid
on hea ka neile peredele, kelle
lastele suures kollektiivis olemine mingil põhjusel ei sobi.
Väike seltskond on väga hea
sotsiaalsete oskuste õpetamiseks ja hiljem hea hüppelaud
suuremasse kollektiivi lisandumiseks,“ sõnab rõõmsameelne
õpetaja Sirje Sarapik.
Kellel soovi Pääsu Lastehoiuga ühendust võtta, saab
seda teha meiliaadressil kristi.
paasulastehoid@gmail.com
või telefonil 55 94 57 41. Lastehoiul on ka oma Facebooki
konto https://www.facebook.
com/groups/776411929048090/.
Maris Moorits

Reedel, 5. detsembril
kell 11.00 kuni 18.00
toimub Audru Vallamaja saalis

Laadal võib kaubelda kõigega, mis käsitööna tehtud.

Tule osta oma jõulukingid siit!
Avatud vallavanema osaluskohvik
Lastel meisterdamise nurk
Õhinapõhised kultuurielamused igal
täistunnil
Laadal keerleb loosiratas
Müüjatel palume end registreerida 28.novembriks
aadressil maris.m@audru.ee telefonil 56 211 253
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VALLAVANEMA VEERG
Kas Sina oled juba märkinud oma elukohaks – Audru vald?
Aasta lõpp hakkab taas kätte jõudma ning viimane aeg on
rääkida valla hea käekäigu nimel rahvastikuregistrijärgsest
elukoha tähtsusest.
Miks see nii oluline on, tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest, mille kohaselt on omavalitsustele peamiste tuluallikate –
tulumaksuraha ja tasandusfondi eraldamise aluseks tema elanike
rahvastikuregistrijärgne elukoht seisuga 31. detsember. Lihtsamalt öeldes – kõikide nende inimeste töötasudest, kes seisuga 31.
detsember on meie registris, laekub tulumaks koduvalda. Kuna
Audru vald ei ole nn ”kuldse ringi” vald Tallinna ümbruses,
omavad valla käekäigu jaoks ka olulist tähtsust tasandusfondi
laekumised vallaeelarvesse. Tasandusfondi arvestuse aluseks
on iga inimene, kes on märkinud oma elukohaks Audru vald.
Jooksva aasta sees registreerimised kiiret mõju ei avalda, sest
uus arvestus tehakse alles iga järgneva aasta 31. detsembril.
Täna elab Audrus rahvastikuregistri andmetel 5842 inimest.
Seda on pea 70 inmese võrra vähem kui aasta tagasi. Vaatamata
elanike arvu vähenemisele tahame aga me ju kõik, et meie
teed oleks korras, tänavad valgustatud, et meil oleks piisavalt
lasteaiakohti, et lastel oleks erinevaid kooliväliste tegevuste võimalusi ja et meie elukeskkond oleks korras. Selle kõige
hoidmiseks on vaja vahendeid, millest põhiosa moodustavad
eelarves tulumaks ja tasandusfond. Vastavalt tulumaksuseadusele kantakse 2015. aastal iga elaniku töötasu brutotulust 11,6 %
registrijärgsele omavalitsusele. 2014. aastal laekub Audru valla
eelarvesse tulumaksu eeldatavalt ca 2,8 ning tasandusfondi ca
0,6 miljonit eurot. See teeb laekumisi iga registrijärgse elaniku
kohta keskmiselt 582 eurot aastas. Seega iga puudujääv elanik
tähendab vallaeelarvele 582 euro võrra väiksemat laekumist
ning lisanduv elanik sama summa võrra eelarve kasvu.
Koduomanikele
Lähtudes 2013. a 1. jaanuarist kehtima hakanud „Maamaksuseaduse” muutmise seadusest vabastatakse koduomanikud
maamaksust vastavalt kehtivale üldplaneeringule tiheasustuses
kuni 1500 ruutmeetri-suuruse ning hajaasustuses kuni 2 ha
suuruse maa osas. Maamaksuvabastus on võimalik määrata
vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.
Maamaksukohustusest vabastatakse inimesed, kes omavad
kinnisturaamatu andmete alusel kinnisasja ja on sama kinnistu
omale rahvastikuregistris elukohaks valinud. Seega kontrollitakse Maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate
isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete
alusel järgmine kord seisuga 1. jaanuar 2015.
Head Audru valla elanikud, meie kõigi ühine tänu kuulub
kõigile 5842 elanikule, kes on juba ennast meie valla registrisse
kirja pannud. Kõiki teisi, kes seda veel seni mingil põhjusel
teinud ei ole, kutsun seda kindlasti tegema. Teie otsustest sõltub,
kas meie valla eelarve järgmisel aastal kasvab või kahaneb,
kas saame jätkata meie elukorraldust parandavate tegevuste ja
investeeringutega või peame ”püksirihma pingutama”.
Valla elanikuks saab registreeruda ID kaardiga internetiaadressil www.eesti.ee või teha seda tavaposti teel või vahetult
vallamajas tuba nr. 4 (tel. 447 2784).
Registreeru vallakodanikuks, annad panuse valla arengusse!
Siim Suursild
Vallavanem

AUDRU KOOL ja Haridusselts
SCHOLA AUDRUENSIS
korraldavad LASTEVANEMATE KOOLITUSSARJA
Kuupäev

Teemad

Koolitajad

K 12.11.2014

Kodu toimetulek 1.
klassis käiva õpilasega
(I osa)

Audru valla
psühholoog ja
koolitaja Merle
Joonsoo

K 26.11.2014

Kodu toimetulek 1.
klassis käiva õpilasega
(II osa)

Audru valla
psühholoog ja
koolitaja Merle
Joonsoo

K 10.12.2014

Kodu toimetulek 1.
klassis käiva õpilasega
(III osa)

Audru valla
psühholoog ja
koolitaja Merle
Joonsoo

K 14.01.2015

Liikumine – tervise alus

Füsioterapeut Valdo
Järvekülg

K 28.01.2015

Koolilapse tervis

Tõstamaa perearst
Madis Veskimägi

K 11.02.2015

Targalt arvutis

Projekt Targalt
Internetis – Riina
Timberg

K 25.02.2015

Lapsest saab koolilaps

Pärnumaa Rajaleidja
keskus – Kaire
Külaots

K 11.03.2015

Õpioskuste arendamine

Pärnumaa Rajaleidja
keskus – Signe Leht

K 25.03.2015

Turvaline koolitee.
Koolivalmidus ja kool.

Noorsoopolitsei.
Kooli juhtkond.

K 01.04.2015

Eelkooli lõpetamine.
Soovijatele
majaekskursioon.

Õppejuht Kersti
Põllu ja direktor Peep
Eenraid

Ühe loengu hind: 1 €
Tasumine ja registreerimine samal päeval kohapeal.
Osalejatele väljastatakse koolitustõend.
Kõik koolitused toimuvad õhtul kell 18.00-19.15

Vallavolikogu istungil
06. november
Tunnistati kehtetuks Audru
Vallavolikogu 02. juuni 2011
määrus nr 21 „Audru valla
edukate kooliõpilaste tunnustamine”.
Võeti vastu Audru valla 2014.
aasta 2. lisaeelarve.
Otsustati Audru valla munit-

sipaalharidusasutuste tegevuse
ümberkorraldamine.
Muudeti Audru Vallavolikogu 10.10.2013 määrust nr 26
„Audru valla põhimääruse kinnitamine“.
Otsustati müüa 158/331 mõttelist osa Papsaare külas Nurme
tee 12 asuvast korteriomandist.

Kinnitati aadressil Lavassaare alev Karja tn 4-10 asuva 2-toalise korteriomandi ja Ahaste külas asuva Taltsi kinnistu müügi
enampakkumise tulemused.
Anti nõusolek varalise kohustuste võtmiseks seoses hankega ”Jõõpre küla tänavavalgustuse ehitamine” ajaperioodiks

20.11.2014 – 01.09.2015.a.
Kinnitati Audru valla terviseprofiil.
Võeti vastu Audru Päevakeskuse põhimäärus.
Võeti vastu Audru valla finantsjuhtimise kord.

16. oktoober
Väljastati ehitusload Valgeranna külas Doberani kohviku
kinnistule teisaldatava paadisilla rajamiseks ja Papsaare külas
Meremetsa spordiväljaku kinnistul Meremetsa FOC ja uue
võrgusõlme rajamiseks.
Võeti vastu otsus hajaasustuse programmi projektide rahastamise rahuldamata jätmise
kohta.
Võeti vastu otsus Audru
vallas Lemmetsa külas asuva
Kadaka katastriüksuse jagamise ja jagamisel tekkinud katastriüksustele lähiaadressi ning
sihtotstarbe määramise kohta.
Väljastati kasutusload Papsaare külas Meremetsa põik 5
püstitatud eramu ja Papsaare
külas Meremetsa tee 28 püstitatud väliköök-saun-abihoone
kasutusele võtmiseks.
Võeti vastu otsus Audru
vallas Soeva külas asuva Koigu
Jaani katastriüksuse jagamise
ja jagamisel tekkinud katastriüksustele lähiaadressi ning
sihtotstarbe määramise kohta.
Väljastati projekteerimistingimused Valgeranna külas Liini
tee 16 kinnistu jaotus-, liitumiskilbi ja maakaabli, Lindi külas
Urmase kinnistu liitumiskilbi
ja maakaabli ning Papsaare
külas Pärna kinnistu liitumis-

kilbi ja maakaabli ehitamiseks
ning Saari külas Andrese, Aadu
Ans, Krantsu, Kiitsa ja Rüüsa
kinnistutele elektrituulikute
püstitamiseks.
Otsustati toetuste maksmine 2014/2015 õppeaastal I klassi
õppima asuva lapse vanematele.
Otsustati Audru valla kasuks
seatud reaalkoormatiste lõpetamine Audru vallas Papsaare
külas asuvate Võra, Tammevälja
ja Tohvri tee 2b kinnistutel.
Määrati Audru vallas Valgeranna külas Doberani kohviku kinnistule moodustatava
väikesadama nimeks Doberani
sadam ja Papsaare külas Kaubasadama tee 18 kinnistule
rajatava liikluspinna nimeks
Mauri tee.

Pääsu tee 17 püstitatud korterelamu kasutusele võtmiseks.
Kinnitati projekteerimistingimused Lemmetsa külas
Kasemaa kinnistu olemasoleva alajaama rekonstrueerimise
ja uue tarbija alajaama rajamise
kohta.
Anti kirjalik nõusolek Lemmetsa külas Lõosilma kinnistul
asuva elamu tehnosüsteemide
muutmiseks.
Väljastati ehitusload Jõõpre külas Mütsi kinnistul asuva
külalistemaja tehnosüsteemide
muutmiseks ja Liu külas Uustalu, Rüssa tee 2 ja 4 kinnistutel
veetorustiku ehitamiseks.
Otsustati riigi rahastatava
lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine.
Muudeti peretoetuse maksmise otsust.
Kinnitati avatud hankemenetlusega lihthangete „Liu
küla teede rekonstrueerimine“
ja „Jõõpre hooldekodu renoveerimine“ tulemused.
Otsustati Kolmnurga kõnnitee katastriüksuse tasuta omandamine.
Otsustati seada Uustalu kinnistule ning Tammetuka, Tammetuka 3 ja Laane kinnistutele
isiklik kasutusõigus.
Määrati sotsiaal- ja toimetulekutoetuseid, vajaduspõhine

peretoetus ja koduhooldusteenused.
Otsustati koduhooldusteenuse osutamise lepingute lõpetamine.

Vallavalitsuse istungitel

30. oktoober
Otsustati mittetulunduslikuks tegevuseks projektitoetuste eraldamine.
Anti nõusolek Kaitseliidu
Pärnumaa maleva laske- ja
väliharjutuste läbiviimiseks
laskepaiga rajamiseks.
Väljastati kasutusload Audru
vallas Papsaare külas Papsaare masti kinnistule püstitatud
Papsaare 56m vabaltseisva sidemasti, Jõõpre külas Looga
tee 9 asuva rekonstrueeritud
korterelamu ja Papsaare külas

06. november
Otsustati Audru valla kasuks
isikliku kasutusõiguse seadmine Audru vallas Papsaare
külas asuvale Sammalhabeme
kinnistule kergliiklustee ja tänavavalgustuse ehitamiseks ja
majandamiseks.
Eraldati reservfondist raha
MTÜ´le Lindi Külaselts.
Kooskõlastati geoloogilise
uuringu loa taotlus maavara tarbevaru uuringuks Audru vallas
Eassalu külas Audru metskond
70 ja Eassalu karjäär 5 katastriüksustel.
Otsustati eluruumi üürile
andmine.
Otsustati eestkostetava vara
kasutamine.
Väljastati ehitusluba Lemmetsa külas Salga alajaama
kinnistul maanteevalgustuse
elektrivarustuse ehitamiseks.
Jäeti rahuldamata sünnitoetuse avaldus.
Kinnitati Audru Raamatukogu nõukogu koosseisus Toomas
Rehe, Jekaterina Kuru, Jarmo
Tael, Sirje Suurevälja..

Lumetõrje Audru vallas talvel 2013. - 2015. aastal
Käesoleval talvel teostavad lumetõrjet Audru valla teedel (ka.
erateedel, kui omanikul on täidetud tingimused töö teostamiseks)
ja tänavatel Audru Vallavalitsuse
poolt teostatud riigihanke võitnud ettevõtjad:
I piirkond: Soeva, Ahaste,
Aruvälja küla teed – Põhara
Agro OÜ - tel. 5062246
II piirkond: Kärbu, Põhara,
Liiva küla teed ja Audru kooli
territoorium – Põhara Agro OÜ
tel. 5062246.
III piirkond: Tiigi, Muti,
Rebase elamupiirkonna teed ja
tänavad ning Põldeotsa küla teed
– Manitec OÜ – tel. 53586570.
IV piirkond: Jõõpre, Oara,
Malda küla teed ja parklad –
Massiner OÜ – tel. 5144990;
5297987.
V piirkond: Ridalepa, Saari
Oara ,Malda küla teed – Metsapärdi Talu FIE – tel. 56645613.

VI piirkond: Kõima, Kabriste, Saulepa, Lindi (kuni Aiandi
teeni) ja Tuuraste küla teed –
Sven Ende FIE – tel. 56683451.
VII piirkond: Lindi küla
(alates Aiandi teest Sarvi teeni) –
Põhara Agro OÜ – tel. 5062246
VIII piirkond: Liu, Marksa küla teed (kuni Sarvi teeni)
– Rehe Metsavedu OÜ – tel.
5144357; 5116608.
IX piirkond: Eassalu, Soomra, Kihlepa küla teed (kuni Tõstamaa mnt.-ni) – Otsa – Marja
OÜ – tel. 56507474.
X piirkond: Papsaare, Valgeranna ning osaliselt Lemmetsa
küla teed ja tänavad – Audru Mõis OÜ – tel. 5036321;
5544771.
XI piirkond: Audru aleviku teed, tänavad, ning osaliselt
Lemmetsa küla teed – Nurme
Teedeehitus OÜ – tel. 5029845;
5297481.

XII piirkond: Nurme, Tilga,
Kiltre tee, Elutee, Põllu , Elise,
Käreda, Kadaka, Tiido, Doberani
tee ja Valgeranna allee – Nurme
Teedeehitus OÜ – tel. 5029845.
XIII piirkond: Papsaare
küla, Audru aleviku kõnniteed
ja parklad – Nurme Teedeehitus
OÜ – tel. 5029845 .
XIVpiirkond: Lavassaare
aleviku teed, tänavad, kõnniteed
ja parklad – Lavassaare Kommunaal OÜ – tel. 5240857.
NB! Audru Vallavalitsus
võimaldab teostada lumetõrjet
omaniku soovil ka erateedel,
mis viivad Audru valla elanikeregistris oleva elaniku maja
õueni(mitte hoovides).
ERATEEL LUMETÕRJE
TÖÖDE TEOSTAMISE TINGIMUSED:
– eratee servades olevad ohud
(truubiotsad, suured kivid-takistused, ilupõõsad-istikud jne, mis

võiksid takistada tööd) peavad
olema tähistatud min. 1 m kõrguste ja otsast punaste tähistega.
– Eratee kohalt peab olema
eemaldatud puude oksad min.
3,5 meetri kõrguselt ja 3 meetri
laiuselt.
TÖÖVÕTJAL ON LEPINGULINE ÕIGUS LOOBUDA
ERATEE HOOLDUSEST TINGIMUSTELE MITTEVASTAVUSEL.
– Juhul kui eratee omanik ei
soovi või tahab täpsustada lumetõrje teostamist temale kuuluval
teel, palume võtta ühendust lumetõrje tööde tegijaga piirkonnas
või Audru Vallavalitsuse majandusspetsialistiga / Vahur Kobolt
tel. 5049564; e-mail vahur.k@
audru.ee /
Vahur Kobolt
Audru Vallavalitsus
majandusspetsialist

Ära jäta end ja oma vara kaitseta!
Ööd on juba pimedad ja käes see
aeg, mida tavaliselt kasutavad ära
need, kelle teguviisid vajavad pimeduse kaitsvat rüüd. Politsei
jaoks on see aeg, kus hakkavad
sagenema vargused eluruumidest, suvilatest ja kütusevargused sõidukitest. Panen kõigile
südamele, et oma varast tuleks
hoolida ja kallimad esemed tuleks kindlasti kindlustada, sest
isegi, kui politsei avastab varguse, ei pruugi esemed jõuda tagasi nende algsele omanikule. See
tähendab, et varastatud vara ei
pruugita enam kahtlusaluse juurest leida või on see edasi müüdud heausksele uuele omanikule.
Sellisel juhul on seadusandlikult
vara tagasisaamine keeruline ja
mõnel juhul ka võimatu. Politsei
roll tänases õigusruumis on sel-

liste sündmuste juures ennekõike
varguse avastamisel ja süüdlase
leidmisel, mitte varastatud vara
tagasitoomisel. See tähendab, et
politsei saab tagastada vara vaid
siis, kui see on võimalik.
Lisaks sellele tuleb tähelepanu pöörata ka kahtlastele
tegevustele (mida võib seostada võimaliku vargusega) meie
ümbruses ning sellele kohe
reageerida, helistades politsei
lühinumbril 110. Kui märkate
kõrvalistel teedel ja õhtusel ajal
liikumas teile võõrast sõidukit,
siis võiksite numbri kirja panna ja sellest kindlasti politseid
teavitada. Meie kõigi tähelepanekud on oluliseks abiks turvalisuse tagamisel. Käesoleval
aastal on sagenenud vargused
kõrvalhoonetest Audru ja Tõs-

tamaa vallas. Varbla ja Kihnu
valla kuritegevus tõusutrendi ei
näita, kuid sellega seoses ei tasu
ennast uinutada lasta ja unustada
elementaarseid võtteid oma vara
kaitsmiseks.
Tuletan kõigile meelde, et
kergliikleja (nii jalakäija kui ka
jalgrattur) peab olema hämaras
ja pimedas nähtav, et vältida
olukorda, kus sõidukijuht neid
ei märka. Jalakäija peab enda
ohutuse tagamiseks kasutama
helkurit või valgusallikat. See
on seadusega sätestatud kohustus, kuid ennekõike inimese enda
võimalus muuta end nähtavaks
ja tagada ohutus. Kes külma
trotsides on otsustanud jätkata
liiklemist jalgrattaga, sel tuleb
kindlasti meeles pidada, et pimedal ajal liikuval rattal peavad

põlema ees valge ja taga punane latern, samuti peavad küljes
olema nõuetekohased helkurid
– ees valge, taga punane ja kodarate küljes vähemalt üks kollane
helkur.
Enda liikluses nähtavana
hoidmist tuleb võtta väga tõsiselt – elu ja tervis on hindamatud.
Politsei aitab oma tööga inimeste
tähelepanu sellele rohkem suunata. Seega ei ole vaja süüdistada kõiki teisi oma tegudes või
tegemata jätmistes, mis on põhjustanud õnnetuse või lõppenud
rahalise karistusega. Alustage
sellest, mida saate ise teha selleks, et vältida nii vargust kui
ka võimalikku liiklusõnnetust.
Hoidke end ja oma vara!
Harli Hansen
piirkonnapolitseinik
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Aafrikahõnguline advenditervitus

Minu ees laual lebab Ethel Aoude
raamat „Minu Ghana“. Väga hea
raamat. Minu jaoks on ta aga veel
eriline ka esilehele kirjutatud autoripoolse pühenduse tõttu. Nimelt
on Etheli näol tegemist minu endise õpilasega, kelle sule all raamat
sündinud.
Ethel Aoude (neiupõlvenimega
Köök) lõpetas Audru Keskkooli
juba hulk aastaid tagasi. Mäletan
teda kui hästi täiskasvanulikku
tütarlast, kellele sobisid rohkem
reaalained. Tänasel päeval elab Ethel
Lääne-Aafrikas Ghanas, töötab reklaamiagentuuri tegevjuhina, omab
internetiäri ja mugavat kodu, kus
toimetab tema pere ja lisaks veel
majahoidja, turvamees ning lapsehoidja. Aafrikast lahkumise plaane
Ethel lähitulevikus ei pea.
Nägin Ethelit teleekraanil „Ringvaate“ saates intervjuud andmas ja
kutsusin ta kiiresti oma tänaste
õpilastega kohtuma. Sellest sündis
ääretult haarav jutuajamine, millest
me kõik vaimustusime. Põnev oli
kuulata, kuidas ta autoga läbi Sahara kõrbe nädalaid Ghana poole teel
oli, vaadata fotosid liiklusmärkidest,
kus hoiatatakse teele jooksvate kaamelite eest ja palju nalja pakkus ka
sealse poodlemise kirjeldus. Et istud
oma maja ees lamamistoolis palmi
all ja vaatled, kuidas kaup mustanahaliste prouade peadel liudadel
sinust möödub. Näe, pesupulber läheb, avokaadod kannul ja taamalt
tulevad tomatid.
Ethel, kas oskasid koolipõlves
üldse unistada sellisest elust, mida
praegu elad?
Ethek Aoude: Ettevõtlus on mul
kogu aeg hinges olnud, aga jah, selle
peale ei osanud ma siis küll mõelda,
et ühel hetkel hoopis Mustal Mandril
äri ajan.
Oled nüüd viis ja pool aastat
Aafrikas elanud. Mida oleks meil
aafriklastelt õppida? Äkki muretumat ellusuhtumist?

8. novembril 2014 tähistas segarahvatantsurühm Jõõpre Vallatud Jõõpre rahvamajas oma 20-ndat juubelit.
Õnnitlejate hulgas olid sõprusrühmad Kiits(har)akad, Vallatsi, Tõmba, Jüri, Hoiuspuu, Tuuletallajad,
Auto, Kanarbik, Jõõpre Vanaemad
ning kapell Kupparimuorid, Audru
Vallavalitsuse esindajad jt.
Kõik need 20 aastat on rühma
juhendajaks olnud Anu Kurm. Anu
on nõudlik nii tantsija kui ka enda
suhtes. Teab, mida tantsijatelt tahab
ning on rahvatantsule näpu asemel
kaks kätt ja kaks jalga ära andnud.
Anule andis Audru valla tänukirja
rahvatantsu edendamise eest üle
vallavanem Siim Suursild.
Reisid on viinud meid kaks korda
Saksamaale, Ungarisse, Tšehhi, Portugali, Inglismaale, Prantsusmaale,
Soome, Valgevenesse ja Türki. Iga
reis on olnud omamoodi huvitav, aga
eredalt on meelde jäänud esinemine
Saksamaal tsirkuses lõvi puuris ja
väga suuremeelne vastuvõtt Türgis.
Vallatutes on meie lastest tantsinud Anni ja Anti Kurm, Estelle
Lillak, Kristofer Paulberg ja Liisa
Kurgu.
Alates sellest sügisest panime
leivad ühte kappi Auto rühmaga,
aga kumbki pool jättis alles oma
perenime. Võtke, kuidas tahate, kas
Auto nimega Vallatud või Vallatu
Auto. Teeme koos trenni ja esineme

EA: Muretu ellusuhtumine on
kindlasti üks mõte, sest kohati jääb
mulle mulje, et Eesti inimesed on
liiga stressis ning kipuvad n-ö igaks
juhuks pead vaevama ka asjade pärast, mis ei pruugigi juhtuda. Samas
on aga aafriklaste elustiil jälle liiga
muretu – neil ei ole kusagile kiiret,
sest pärast suve on endiselt suvi.
Pigem on mulle muljet avaldanud
nende oskus toime tulla käepäraste
vahenditega. Näiteks, kui neil ei ole
autole sobivat õlifiltrit, lõigatakse
parajaks mõne teise masina jaoks
mõeldud filter. Nende lemmiktoidu
retsept on 50% ühte jahu ja 50% teist
jahu segatuna veega ja nad on rahul.
Tegelikult paremat toitu ei oska enamik ghanalasi ette kujutadagi.
Kus kavatsed oma lapsed üles
kasvatada?
EA: Esialgu ikka Aafrikas, aga
koolihariduse tahan neile Eestis
anda. Siinne haridustase ja antav õpetus on väga kvaliteetne ja
mitmekülgne, mis tagab edu kogu
maailmas.
Mis keeles sinu igapäevaelu
kulgeb?
EA: Inglise ja ghana keeles. Poja
Salam-Silveriga räägime ikka eesti
keeles ka, aga vahel vajan lapsehoidja abi, et ta mulle tõlgiks, aru saamaks, mida pojake mulle parajasti
ghana keeles pajatab. Lisaks õpin
linguafoni abiga ka araabia keelt.
Sinu elu Ghanas pole algusest
saadik nii lilleline olnud. Seiklusi
ja heitlusi on olnud küllaga, aga
jäägu need juba kõigile raamatulehtedelt avastada. Ütle mulle parem, mis on taganud sinu eduloo?
EA: Kõigepealt pean mainima,
et väga lihtne oli minna maailma
avastama, kui võõrkeeled suus. Kuid
keerulisematest olukordadest aitas
mind läbi avatud meel, tugev enesekehtestamise oskus ning võime
mitte kergelt alla anda.
Kas vahel koduigatsus ka kummitab? Millest puudust tunned?

EA: Erinevalt paljudest teistest
võõrsil elavatest eestlastest leian
mina, et klienditeeninduse tase
Eestis on väga hea. Selle all pean
ma siis silmas seda, et ma saan tellitud toote ning lubadustest ja kokkulepetest peetakse kinni – see on
midagi, millest ma Ghanas puudust
tunnen. Seal võin ma mida iganes
kokku leppida, aga asjad kulgevad
ikka omas rütmis, vaatamata antud
lubadustele.
Eesti ja Ghana. Erinevad
mandrid, erinev kultuuritaust,
erinev loodus, erinevad mälestused. Mida oled Audrust oma
ellu kaasa võtnud ja kas hoiad ka
meiekandi arengutel veidi silma
peal?
EA: Kuivõrd ma olin juba koolipäevil küllaltki isepäine, siis võiksin öelda, et Audru aastad arendasid
minu väitlusoskust ning võimet leida
alternatiivseid lahendusi, mida enda
huvides rakendada ning Audrust
võtsin oma ellu kaasa suhtumise
„Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi
ikka saab“ – sellest on keerulistes
situatsioonides palju kasu olnud.
Sissekirjutus on mul endiselt
Lavassaares ja kõige rohkem olengi

Jõõpre Vallatud – 20

ka koos. Saame väga hästi hakkama!
Kõige kauem on rühmas tantsinud Maren ja Einar Pähkel, seejärel
kõik teised. Tantsitud on palju erinevaid ja huvitavaid tantse. Rühmale
meeldivad kõige rohkem Sangaste
Jussi armulugu, Tuljak, Ruhnu süit,
Tuulevaiksel ööl.
Vallatud on esitanud läbi 20 aasta
erinevaid tantsuetendusi. Lavastatud
on nii mardi- kui kadripäeva, kosjaskäiku, jõulukombeid. Viimane
suurim projekt oli Eesti pulm. Tutvustasime Eesti pulmakombeid
Maria talus ja kõik oli nagu päris
– pruudil Kihnu uig peas, pulmakellad, mõõgad, laul, tants jne. Peigmees oli ikka ka.

Vallatud veavad alates 2009.
aastast heategevusprojekti Tantsuga
toome südamesooja. Projekt, millel
on algus, aga lõppu ei ole. Nimelt
käime vanadekodudes ja anname
tasuta kontserte. Oleme käinud Tammiste hooldekodus, Pärnu Hooldushaiglas, mitmed korrad hooldekojas
Fööniks. Kõige suuremad sõbrad
on meil aga Jõõpre Vanurite kodu
elanikud. Seal käime koguni kaks
korda aastas. Üks kord jõulude ajal.
Siis käime ka voodihaigete juures
tubades, laulame, loeme salme
ning külakostiks on meil kaasas
omaküpsetatud piparkoogid. Teine
kord Jõõpre külapäeval, kaasas kimp
kevadlilli ja kodupoolist. Kutsume

Aruvälja arutlusi
Jällegi on meil siin valla taganurgas üks kooliaasta käimas. Sügisesed toimetused ja
esimene kooliveerandki seljataga. Aeg on hinge tõmmata
ja selja taha kiigata. Kuidagi
selgem on nüüdseks pilk.
Hääl on küll sügistuultest
räsitult kähe ja hingki veidi
torgib, aga süda sees on soe.
Esimese kooliveerandi
lõpetasime üheskoos kooliperega Adriani kodus, kuhu
ema Mall meid külla oli
kutsunud. Suurde õunaaeda
jagus lapsi nii puu otsa kui
alla. Tuge pakkusid lapsevanemad, seltsis naerusuised õpetajad. Meie kokatädi

hoidnud silma peal sündmustel, mis
on toimunud seoses valdade liitumisega. Tugevam side aga on nüüd
hoopis Pärnu ja Sindi linnaga, kuna
mu ema Eve Köök’i elu ja töökoht on
muutunud ning tänu sellele käib ka
minu poeg Salam-Silver hetkel Eestis olles hoopis Sindi lasteaias, kus
on loodud tingimused väga erinevate
vajaduste ning kultuuritaustadega
lastele. Selle aja vältel, mis me Eestis oleme, kasutame ära ka erinevad
kultuurivõimalused, mida kodukant
pakub: lisaks Pärnu linna kaunitele
parkidele ning mängutubadele on
Salam-Silver külastanud koos vanaemaga juba ka lastele mõeldud teatrietendust, roomajate näitust ning
Pärnu Keskkonnahariduskeskust.
Loomulikult on järgi proovitud ka
kõik kaubanduskeskuste lasteatraktsioonid.
Sinu Advendisoov meie lehe
lugejatele?
EA: Et kõigile jätkuks uueks
aastaks tööd ja leiba ning killuke
Aafrikalikku optimismi!
Etheliga vestles tema
endine klassijuhataja
Sirje Suurevälja

vanureid õue külapäeva vaatama.
Hetkel õpime Pärnumaa tantsupeo uut tantsu, mis on Anu Kurmi
tehtud ja nimeks on Õnnenööp.
Õnnenööpi kannab teadaolevalt
korstnapühkija. Õnnenööbi tants on
kavas sellepärast, et tantsupeo teema
on Õnnemustrid. Tantsupidu toimub
23. mail 2015 Lavassaare staadionil.
Uudis on see, et Vallatute mehed
kandsid juubelipeol esimest korda
avalikkuse ees Audru pikk-kuube
ja selle peal Audru laia võrkvööd.
Nagu teada, siis iga asjaajamine
võtab aega. Käisime Pärnu muuseumis ja otsisime Audru pikk-kuue kirjeldusi igalt poolt. Häda oli selles, et
igal pool oli kirjeldatud Audru naise
pikk-kuube. Võrkvööga oli aga selline lugu, et vöökudujaid üle Eesti
on väga vähe. Enne, kui saime õige
tulemuse, tuli nõu küsida asjatundjatelt ning veelkord üle vaadata kirjeldusi ja värvitoone. Aga nüüd on
vammus koos vööga valmis ja meie
tulemusega rahul. Ikkagi esimesed
Audru vallas, kellel on just Audru
pikk-kuub koos võrkvööga.
Vallatuid on igal pool, aga see
eelnev jutt käis Jõõpre Vallatute
kohta. Nii nagu on triibud naiste
seelikukangas, nii ka meil – mõni
aastaring kitsam, mõni mõnusalt
lai, mõnel murede pitser, mõni särada sai.
Merle Lillak

Ajaratta lood

November – hingedekuu
November – pime aeg (kaamos),
samal ajal sisemiselt valgustav.
Eestlaste esivanemad austasid
lahkunuid suure lugupidamisega.
Koju saabunud hinged tuli kenasti
vastu võtta. Elamine tehti korda,
voodisse pandi puhtad linad, et
vaimudel oleks seal mõnus puhata.
Pererahvas magas ise sel ajal õlgedel. Toidulaud kaeti sageli sauna või
lakka, kus keegi vaimude söömaaega ei seganud. Eriline austus oli see,
kui perenaine igat hinge nimepidi
nimetades lauda palus, tänas tuleku

eest ja vabandas, et toidulaud küllalt
rikkalik ei ole.
Surnutest hoolimine tähendas
ennekõike ootust, et lahkunu hing
elavaid hoiaks ja kaitseks. Ugrilastele ei tähendanud surm kadumist,
vaid elukoha muutust, sellepärast
pandi surnutele hauda kaasa esemeid, mida arvati teises elus vaja
minevat.
Kui mahajääjad oma kohustusi mingil põhjusel ei täitnud, võis
vaim „kodu-käijaks“ hakata, tuues
loomadele ja inimestele õnnetusi,

isegi surma.
Mälestuse alalhoidmine seob
inimpõlvi. Tugev on see rahvas, see
pere, kes austab oma esivanemaid.
Palamuse tark apteeker on öelnud
Tootsi pulmas: elu võib vaadelda
ühe keskmise pikkusega reisina.
Iga rännumees peab vahete-vahel
hetkeks peatuma ning tuldud teele tagasi vaatama, sest see on ilus
ja vajalik komme. Vastasel korral
muutuvad inimesed liiga uhkeks ja
maailm kurjaks.
Tänapäeval see kahjuks ongi

juba juhtunud. Elu meie ümber on
närviline, tõtlik, hoolimatu, täis
vägivalda. Kuidas saaks kõike seda
peatada? Kallid ema ja isa, perekonnas algab kõik teist. Rääkige oma
lastega, olge heatahtlikud ja tundke huvi kogu pere käekäigu vastu.
Ärge muutuge liiga tõsiseks, lapsele
tundub see kurjusena ja see teeb ta
õrnale hingele haiget. Armastus
sünnitab armastust.
MTÜ „Ajaratas“ soovib kõigile
palju rõõmsat suhtlemist!

Veera poolt kaasapandud hernesupp ning pannkoogid, kui
soe pai. Saagiks autokoormatäis õunu, mida talvel kõigile
meie maja lastele jagub.
Tänu kodudele on meie
toidulaud taas rikkalikum.
Aitäh, Marju Laagus, kartulite, Marileeni vanaema
Maie, kõrvitsakoorma ja
Taneli ema, mooside eest!
Tänusõnad meie Karinile,
kelle peenramaalt meie maja
peedid-porgandid tulevad.
Ja nii see läheb – külg
külje ja süda südame vastas.
Kaunist rahulikku õppeaastat Sõber!
Õpetaja Ruth Kalde

Imeline Vanaema
Elma Killing
Teenekas tantsujuht ja kauaaegne kooliõpetaja Elma
Killing pärjati 2. novembril
Tallinnas Imelise Vanaema
austava tiitliga. Vanavanemaid üle riigi tunnustab
Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing (VENÜ) koos
Vanavanemate fondiga üheksandat aastat ja seda tavakohaselt hingedepäeval. Imelise
Vanaema või Vanaisa tiitel on
mõeldud vanavanematele, kes
oma lapselastele suunatud
hoole ja armastuse kõrvalt
leiavad aega ja tahtmist ka
aktiivseks ühiskondlikuks
tööks.
VENÜ päevakeskuses
Kadriorus Poska villas toimunud tunnustusüritusele oli
palutud kümme vanavanemat,
kellest kaks olid vanaisad.
Elma on üles kasvatanud
kolm last: Teedu, Jaani ja
Kadri. Nad kõik on omandanud kõrghariduse. Elmal
on seitse lapselast ja neli lapselapselast. Neli lapselast on
samuti kõrgharidusega. Elma
Killing juhendab rahvatantsuringe Aruväljal, Koongas,
Lõpel, Paadremaal ja VanaPärnus.
Elma Killingu, kui tubli
vanavanema, esitas tiitlile
MTÜ Aruvälja Suurküla
Selts.
Seltsi liige Aili Elend lausus, et Elma on meie grand
old lady, kes on meie kõigi
jaoks alati olemas olnud ja

rahvatantsurühmi juhendanud.
Sotsiaalminister Helmen
Kütt andis tunnustusüritusel
koos VENÜ fondiga tublidele
ja töökatele vanavanematele
üle tänukirjad. „On väga oluline märgata vanavanemate
tehtavat tööd. Põlvkondadevahelise sideme hoidmine ning
elutarkuste ja -kogemuste jagamine on see, mis meid läbi
aastasadade on edasi viinud.
Aitäh teile, imelised vanavanemad üle terve Eestimaa!“
tõdes Kütt.
Tunnustusüritusel osales
ka minister Keit Pentus-Rosimannus. Lisaks tunnuskirjadele said kümme vanavanemat ka üllatuskingitusena
4-päevase tuusiku Pühajärve
SPA ja Tervisekeskusesse.
(KH)

Lõppesid neljandad
Audruranna karikasarjad
ratsutamises
Audruranna Ratsaspordiklubi ja Sassi Talu eestvedamisel leidsid 8.- 9. novembril
aset koolisõidu ja takistussõidu finaalid. Sedakorda
jõudsid lõpule juba neljandad võistlussarjad.
8. novembril alustati
koolisõiduga, milles osales
seekord rekordarv võistlejaid. Karikasarja edetabeli
esimeses, kõige kergema
raskusastmega arvestuses,
saavutas parima lõpptulemuse
Karmen Sule (Audruranna
RSK). Talle järgnesid Maarja
Saare (Vändra RSK ) ja Riin
Ingre Saare (Vändra RSK).
Teises arvestuses tegi parima
tulemuse Malle Aava (Audruranna RSK). Teine koht läks
Karmen Sulele (Audruranna
RSK) ja kolmas Helina Lustile
(Audruranna RSK). Kolmandas, kõige raskema raskusastmega arvestuses, tuli võitjaks
Helina Lusti (Audruranna
RSK), teiseks Maarja Liisa
Nõmm (Audruranna RSK)
ja kolmandaks Ester Kütsaar
(Audruranna RSK).
Pühapäev kujunes
korraldajate rõõmuks startiderohkeks , võistlejate arv
oli selgi päeval rekordiline.
Karikasarja edetabeli madalaimas arvestuses, takistuste
kõrgusega kuni 60 cm, tegi
parima lõpptulemuse Sandra

Vatter (Audruranna RSK),
teiseks tuli Elisabeth Käbin
ja kolmandaks Karmen Sule
(Audruranna RSK). Järgmises arvestuses, takistuste
kõrgusega kuni 80 cm, tuli
ülekaalukas võit Taisi Viirele
(Vändra RSK), talle järgnesid
Karmen Sule (Audruranna
RSK) ja Kleer Suursild (Vändra RSK). Karikasarja kõige
kõrgemas arvestuses, takistuste kõrgusega kuni 100cm,
tuli võitjaks Taisi Viire (Vändra RSK), jättes teiseks Kerli
Heilu (Massu Ratsaklubi) ja
kolmandaks Janely Saare (Audruranna RSK).
Nii jõudsid seekordsed
võistlussarjad õnnelikult
jõpule ja auhindu jagus nii
koduklubile kui teistelegi!
Võistluste täielikke tulemusi saab näha www.hobumaailm.ee
Audruranna ratsaspordiklubi ja võitjad tänavad karikasarjade toetajaid: Janari
Jaani, Valdur Liivrand,
Ü&A Autokaubad, Martin
Koppel, Kaidi Sibrik Pajula,
Ratsasport Dietz OÜ, Urmas
Sule, Janek Jerofejev, Merly
Pihlaste, Margus Jurkatam.
Juba järgmise aasta alguses
plaanitakse avavõistlust järgnevateks sarjadeks.
Taaskohtumiseni,
Malle Aava / Sassi Talu
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V Audru sildade jooks

Sport

Number 5 on ürituse jaoks juba
juubelihõnguline ja siinkohal oleks
paslik ajas natuke tagasi vaadata.
Lihtsalt meenutamaks seda, et esimesel jooksul oli põhidistants 3 km
ja sellel osales 23 võistlejat. Üritus
tekkis ühest välkideest, sai tehtud
põlve otsast puhtalt entusiasmist ja
pole võrreldav selle aasta võistlusega. Selle eeljutu mõte on selles, et
öelda – oleme aastatega kasvanud
ja arenenud. Igal jooksul on midagi
lisandunud, et muuta üritus osavõtjale mugavamaks ja meeldivamaks.
Ühes oleme kindlad, Audru sildade
jooks toimub ka järgmisel aastal, novembrikuu esimesel pühapäeval ja
projekti läbiviijana loodan, et me ei
astu korralduses sammugi tagasi,
vaid pürgime edasi parimate lahendusteni.
Jooksu tulemused:
9 km üldvõitjad
Mehed: 1. Reget Roomet 33.41,7
2. Martin Tarkpea 33.54,3 3. Üllar
Pärnat 34.09,8
Naised: 1. Anni Rava 40.57,6 2.
Klarika Kuusk 41.15,2 3. Anastasija
Skatško 42.10,4
Vanusegruppide võitjad: M-1
Reget Roomet; MVI-1 Priit Talu;
PA-1 Daniil Andrianov; PB-1 Ruslan
Sergatšjov; MVII-1 Jüri Leesmäe;
PC-1 Marlon Tamme; N-1 Anni
Rava; NVI-1 Klarika Kuusk; TC-1
Anastasija Skatško; TA-1 Maarja
Tambet
3 km üldvõitjad
Mehed: 1. Vahur Mäe 9.26,0
2. Tauno Danilov 9.41,3 3. Laurits
Puust 10.15,6
Naised: 1. Annaliisa Vask
12.48,7 2. Martha-Lisett Rõõmussar 13.26,4 3. Lisette Välja 14.02,7
Vanusegruppide võitjad: M-1
Vahur Mäe; PB-1 Tauno Danilov;
PC-1 Olavi-Tanel Kask ; MVII-1
Ergo Rand; MVI-1 Toomas Rehe;
TB-1 Annaliisa Vask; TC-1 Martha –Lisett Rõõmussar; N-1 Merike
Koppel; NVI-1 Silja Ignatenko
Lastejooks 500 m
7-9 aastased poisid: 1. Riko Mattias Pelisaar 1.35,4 2. Renno Merenäkk 1.35,8 3. Robin Pentma 1.37,9
-6 aastased poisid: 1. Hendrik

Välja 1.48,5 2. Robin Kaja 2.03,7 3.
Hendrik Antsu 2.28,8
7-9 aastased tüdrukud: 1. Viola Hambidge 1.40,3 2. Elisabeth
Lindmaa 1.40,7 3. Kaisa –Helin
Kask 1.49,7
-.6 aastased tüdrukud: 1. Railis
Merenäkk 2.33,8 2. Kristel Järvelaht
2.37,2 3. Laura Lepp 2.39,0
Energiakõnd 9 km
1.Kersti Meoste 1.15,0 2. Aili
Rehe 1.17,13 3. Kati Kuru 1.17,14
Energiakõnd 3km
1.Kaiu Kustasson 20.29 2. Merike Gnezdov 20.47 3. Tõnu Laks
22.30
Kokku osales sündmusel 147
inimest: 9 km jooksul 52 võistlejat,
3 km jooksul 39 võistlejat, lastejooksul 14 tüdrukut ja 21 poissi,
energiakõnnil 9 km-l 6 ja 3 km-l 15.
Ürituse korralduse poolel olid
tegusad: meeleolu hoidis üleval
pasunakoor ,,Õnn tuli õuele“, supi
keetis Eassalu Neitsi Külaselts, rajal
jagasid jooki Mariliis ja Irma, sekretariaadi tööd tegid Ene, Katrin, Merle ja Jana, ajamõõtja ja rajamõõtja
tööd tegi Mati, võistlejaid lugesid üle
Sirje ja Andra, nõu ja jõuga aitasid
Krista, Kaiu, Kristi, Gert, Keito,
Kaijo ja Kuido.
Auhinnalauda täitsid: AS Japs,
Ilutuba, juuksur Ester, füsioterapeut
Valdo Järvekülg, Lavassaare Külaselts, Riigikogu, Pärnumaa Spordiliit, AS Sanatoorium Tervis, Audru
Spordihoone, Audru kultuurikeskusest aeroobika juhendaja Mariliis
Rehe, idamaise tantsuringi juhendaja Heivi Tähe ja iiri tantsu juhendaja
Maria Krinal.
Sildade jooksu rahastajad: Audru
Vallavalitsus, Pärnumaa Spordiliit ja
Liikumisaasta 2014 ürituste toetaja
Eesti Olümpiakomitee.

Audru Püha Risti kiriku
teated:
• Pühapäeval, 30. novembril kl.11 I Advendi jumalateenistus
armulauaga Audru kirikus
• Pühapäeval, 14. detsembril kl.11 III Advendi jumalateenistus
armulauaga Audru kirikus
• Teisipäeval, 16. detsembril kl.18 Audru Kooli õpilaste jõulukontsert Audru kirikus
• Kolmapäeval, 24. detsembril kl.18 Püha Jõuluõhtu jumalateenistus Audru kirikus, laulab Audru valla segakoor, alates
kl.17.30 puhkpilliorkester “Õnn tuli õuele” kiriku tornis
• Neljapäeval, 25. detsembril kl.11 I Jõulupüha jumalateenistus
armulauaga Audru kirikus, laulab ansambel „Vahtraõied“
• Kolmapäeval, 31. detsembril kl.16 Vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga Audru kirikus
• Kolmapäeval, 31. detsembril kl.23.30 Vana-aasta vigiilia ja
uue aasta vastuvõtmine Audru kirikus
Teed kappides/sahvris
suurpuhastust?
Ära viska ära!

Ostan nõuka- ja eestiaegseid nõusid.
Serviise, klaase, kristalli, kujusid, nugekahvleid, taldrikuid, purke ja palju muud.
Pakkuda võib ka muud vana ja nostalgilist
majapidamises olevat.
TEL 5345 2480 Kristi.
vanakraam@outlook.com

OÜ ESTEST PR

Õnnitleme
vastsündinuid!
MIRTEL LIMBERK 02.10.2014
ELISE UIBOPUU 10.10.2014
LENNA MELISSA POPOV 16.10.2014
KRISTELLE ARNEMANN 19.09.2014

ostab
METSA- JA
PÕLLUMAAD

JÕULUPEOD
PEIELAUAD

Tel 50 45 215,
51 45 215,

Aitame korraldada sünnipäevi, firmapidusid, laste tähtpäevi
KONTAKT: info@doberan.ee, tel: 5551 7303

info@est-land.ee

Loosiõnn naeratas: Andero
Sopp, Ivar Pinsel, Riko Mattias
Pelisaar, Mati Sooaru, Kertu
Lille, Martin Linke, Väino Hallikmägi, Joonas Sander Tamm.
Auhindade kätte saamiseks palume ühendust võtte Audru Valla
Kulktuurikeskusega telefonil:
53005586
Õie Killing

Kallis
Juhan Vaima!

90

Õnnitleme Sind juubeli
puhul!
Kõik Sinu sõbrad, endised
töökaaslased ja kaasteelised
KORVPALLIMEESKOND
BC TAURIIN

Metsakeskus.ee

TÄNAB ROBERT RANDVÄLI`T
JA TEISI POOLEHOIDJAID TOETUSE EEST!
KOHTUMISENI VÕIMLAS!

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 447 2788. Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil maris.m@audru.ee.
Artikli sisu õigsuse eest vastutab artikli autor. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Toimetus: Maris Moorits,
Sirje Suurevälja, Vahur Tamm, Peep Tarre. Väljaandja: Audru Vallavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint. Hind 0,10 eurot

