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Maikuu viimasel pühapäeval valib Eesti Euroopa Parlamenti 

Euroopa Parlamendi valimi-
sed toimuvad Eestis 25. mail. 
Kümme aastat Euroopa Liitu 
kuulnud Eesti kodanikud va-
livad kolmandat korda need 

kuus saadikut, kes järgneval 
viiel aastal Eesti sõnumi Eu-
roopasse viivad. 

Euroopa Parlamendi vali-
miste suurim muutus võrrel-
des viie aasta taguse ajaga on 
avatud nimekirjade taaska-
sutuselevõtt. Teisisõnu, valija 
annab hääle talle meelepärasele 
kandidaadile. Kui kandidaadi 
erakond kogub üldkokkuvõttes 
samuti nii palju hääli, et nad 
saavad oma esindaja Euroo-
passe läkitada, saab mandaadi 
just see kandidaat, kes kogus 
kõige enam hääli. Üksikkandi-
daadid on Euroopa Parlamendi 
valimistel justkui ühe kandidaa-
diga erakonnad, kes võistlevad 
hääle eest kõrvu erakondadega. 
Hääletada saavad Euroopa Par-
lamendi valimistel Eesti koda-

nikud ja ka kõik Eestis elavad 
teiste Euroopa Liidu liikmesrii-
kide kodanikud. 

Euroopa Parlamendi valimi-
sed toimuvad maikuu viimasel 
pühapäeval. Neile, kes aga siiski 
valimiste pühapäeval jaoskonda 
minna ei saa, on pakkuda mit-
meid teisi võimalusi oma eelis-
tuse väljendamiseks. Kümme 
päeva enne valmispäeva ehk 15. 
maist algab elektrooniline hää-
letamine, mis kestab 21. maini. 
Samal ajal saab juba oma hää-
le anda ka jaoskondades – 15.-
18. maini toimub hääletamine 
maakonnakeskustes ning 19.-21. 
maini on avatud kõik jaoskon-
nad. Valimispäeval saab hääle-
tada vaid oma jaoskonnas ning 
hääletamiskasti tellida ka koju. 

Euroopa Liit oma 28 liik-

mesriigiga on kirju organisat-
sioon. Kui Eestis saab kandi-
deerida alates 21-eluaastast, 
siis näiteks Austrias ja Prant-
susmaal tohib kandideerida 
18-aastane, Itaalias ja Kreekas 
alles 25-aastane EL-i kodanik. 
Eestis valimiskünnis  puudub, 
kuid pooltes EL-i riikides on 
see olemas, jäädes 1,8% ja 
5% vahele. Belgias, Kreekas, 
Küprosel ja Luksemburgis on 
hääletamine kohustuslik. Ja 
isegi valimispäevad on erine-
vad – hollandlased ja ühendku-
ningriigi elanikud saavad oma 
valiku teha juba 22. mail. Meie 
valimispäev on pühapäev, 25. 
mai!

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni 

esimees 

Lavassaarde laadale!
Lavassaare valmistub vastu võtma 
suurel hulgal külalisi.

Pühapäeval, 25. mail, toimu-
vale Vanavaralaadale ja pasuna-
kooride ülevaatusele on oodata 
kauplejaid ka naaberriikidest Lä-
tist ja Soomest. Näha saab vanu 
sõidukeid ja maamootoreid. Sa-
muti on väljanäitusel Eesti suurim 
puhkpillikogu. Avatud on Raud-
teemuuseum, sõidab muuseumi-
rong, toimub laadaloterii, oksjon 
ja mürtsuvad pasunakoorid. 

Alustame hommikul 8.00 ja 
lõpetame õhtul 18.00. 

Autoga müügikoht (2,5 x 6 
m) maksab 5 eurot ja ilma auto-
ta müügikoht (2 x 2 m) maksab 2 
eurot. Külastajatele on laadalepääs 

tasuta.
Alates aprillikuust on meie info 

üleval kodulehel vanavaralaat.
blogspot.com ja seal on ka mugav 
võimalus müügiplats lunastada 
nendel, kes soovivad tasuda üle-
kandega. Kohapeal tasumiseks 
tuleb võtta kaasa sularaha.

Laadapäeval on Lavassaares 
muudetud ka liikluskorda. Seo-
ses sellega palume kõigil mõistvalt 
suhtuda ja parkida ainult selleks 
ettenähtud kohtadesse. 

Loodame, et ka ilmataat on 
meie poolt ja kõigil on võimalus 
veeta tegus pühapäev Lavassaares.

Tere tulemast!
Rivo Kajo

Olümpiaadid selja taga
3. aprillil toimus Lindil Audru 
valla 4. klasside 2013/14 õp-
peaasta viimane olümpiaad. 
Kokku osales olümpiaadil 10 
õpilast Lavassaare, Audru, 
Jõõpre ja Lindi koolidest. Kü-
simused koostas Lindi kooli 
õpetaja Kaire Kiivit. Olüm-
piaadide korraldamise eesmärk 
pole niivõrd selgitada välja 
parimad ainetundjad, kuivõrd 
stimuleerida võimekate õpilaste 
arengut – tipud ei sirgu ilma tu-
geva alusmüürita. Inglise keele 
olümpiaadil oli võimalik saada 
maksimaalselt 91 punkti. 

Olümpiaadi võitjad:
1. Maria Ilp 71,5 p Audru 

kool, õp Sirje Aia
2. Emily Moorits 69 p Lindi 

Lak, õp. Kaire Kiivit
3. Klaus Oad 61,5 p Audru 

kool, õp Sirje Aia
Suur tänu tublidele neljandi-

kele ja nende õpetajatele! Peat-
selt saabub igatsetud suvevahe-
aeg. Kaunist kevadet ja viimast 
kalendrikuud õppeaasta lõpuni!

Ulla Orgusaar
Lindi Lasteaed-Algkooli 

direktor

Hei, reisihuviline!
Teatame, et lisaks veebruarikuus 
toimunud Tallinna reisile on meil 
2014. aastal kavas veel järgmised 
sõidud:

31. mai – Loode-Eesti (Ämari, 
Laitse mõis, Paldiski, Keila-Joa, 
Rannamõisa)

19.-20. juuli – Ida-Virumaa 
(Toolse, Kalvi, Purtse, Sinimäed, 

Narva-Jõesuu, Narva, Kuremäe, 
Peipsi rand)

3. august – Audru Vallapäeva-
de reis Lottemaale ja Uulu randa

20. september – Paunvere laat
Täpsem info muuseumist ja 

telefonidel: 44 64191, 555 99302
Tule reisima!

Helgi Roots

Kevad toob pensionitõusu

Aprillikuu viies päev on juba 
tosin aastat meie eakatele olnud 
oodatud kuupäev – just nii kaua 
on Eestis indekseeritud pensio-
ne, mis tähendab, et pensionile 
on tasahaaval, aga siiski igal 
aastal lisa tulnud. Sellel aastal 
kasvavad pensionid rohkem kui 
varasematel aastatel, keskmiselt 
5,8%. Keskeltläbi teeb see 240 
eurot aastas ehk 20 eurot kuus. 

20 eurot tuleb arvele kesk-
miselt, aga arusaadavalt tahab 
igaüks ikka ise oma silmaga 
veenduda, kui palju tema pen-
sionile lisaks tuli – oma silm on 
kuningas. Arusaadavalt on sel-
le nädala lõpus huvi väga suur 
teada saada, palju kontole raha 
laekus. Pensioniraha tuleb nii 
nagu tavaliselt, kellele panka, 
kellele tuuakse koju. Pensioni 
saajaid on Eestis palju ja kokku 
moodustavad pensionid terve 
riigi peale väga suure summa, 
ka on kontod on eri pankades. 
Pension tuleb pensionipäeva 
jooksul, täpselt nii nagu tööl-
käijate palk palgapäeva jooksul 
- kui hommikul kell 9 veel pole, 
siis pärastlõunal on kindlasti 
kenasti olemas. 

Sageli on olnud kosta mu-
relikku arvamust, et pension 
tõuseb küll, aga see tõus tu-
leb tulumaksuna riigile tagasi 
maksta ning see „sööb“ lisaraha 
kohe ära. Sellele murele oleme 
leidnud lahenduse. Juba selle 
aasta algusest tõusis tulumak-
suvaba tulu suurus pensionä-
rile 4248 euroni aastas ehk 
354 euroni kuus. Uut valitsust 
moodustades leppisime selles 

kohe kokku, et keskmine va-
naduspension peab jääma tu-
lumaksuvabaks ka järgmistel 
aastatel. 

Sotsiaalvaldkonnas võiks 
alati olla palju rohkem raha, 
et toetused lastele, eakatele ja 
teistele abivajajatele oleksid 
suuremad. Eesti peab saama 
riigiks, kus kõigil oleks hea ja 
turvaline elada. Lastega pere-
de toimetulek on koalitsiooni-
leppes ja kogu ühiskonnas üks 
kesksemaid teemasid. Pean 
väga oluliseks, et uuest aastast 
tõusevad toetused kõigi pere-
de esimestele ja teistele lastele. 
Kõigi kolmandate ja enamate 
laste toetused tõusid juba eel-
misel aastal ja uuest aastast tõu-
sevad need 100 euroni. Lisaks 
saavad enim abi vajavad pered 
lisatoetust nii vajaduspõhise 
peretoetuse kui ka toimetule-
kutoetuse arvestamisel, kus 
last võetakse nüüdsest arvesse 
koefitsiendiga 1,0 varasema 0,8 
asemel.

Tegusad eakad on Eesti 
rikkus

Eesti eakad, nii Tallinnas 
kui Viljandis, nii Saares kui 
Setus on väga toimekad ning 
ettevõtlikud, olgu siis kohalikus 
elus kaasa lüües või lausa tööl 
edasi käies. Eakate tööl käimi-
se jätkamist ja selle toetamist 
arutasime ka uue valitsuse 
koalitsioonileppe koostamisel. 
Tihtipeale kurdavad eakad, et 
tahaks küll edasi ka tööl käia, 
aga oskused ja teadmised va-
jaksid värskendamist. Nüüd 
tahamegi senisest paremini 
olla toeks vanemaealistele, kes 
tahavad tööl edasi käia. Hilju-
tisest suurest tööpuudusest on 
saamas töökäte puudus. Vane-
maealised töötajad on kogenud 
ja rahulikumad ning rikastavad 
kollektiivi oma teadmistega, 
kinnitavad ka tööandjad. Seda 
tarkust ja kogemust läheb Eestil 
väga vaja.  

Kätte on jõudnud kaunis 
kevadeaeg. Soovin kõigile te-
gusaid kevadisi toimetusi ning 
ennekõike aega koos pere ja lä-
hedastega tunda rõõmu looduse 
tärkamisest.

Helmen Kütt
sotsiaalminister

Enampakkumine kauplemis-
kohtade rendile andmiseks 

Audru vallavalitsus annab suve-
hooajaks 01.06 – 31.08.2014 ren-
dile kaks kauplemiskohta vallale 
kuuluval Valgeranna puhkealal. 

- kauplemiskoht nr. 1 asub 
Valgeranna parkla ja  rannapro-
menaadi  ristmikul (plaan leitav 
www.audru.ee). Kauplemiskoht on 
mõeldud rannakaupade, kiirtoidu, 
karastusjookide ja lahjade alko-
hoolsete jookide müügiks. Pak-
kuja peab tagama müügitegevuse 
rannailmadel kauplemisperioodi 
vältel kauplemiskohas. Kauple-
ja peab tagama prügi koristuse 
minimaalselt 200 m raadiuses 
kauplemiskoha ümbruses. Kaup-
lemiskoha omanik peab omama 
minimaalselt 240 l  prügikontei-
nerit ning tagama selle regulaarse 
tühjenduse.

- kauplemiskoht nr. 2 asub 
Valgeranna puhkeala ja Dobera-
ni kohviku kinnistute piiril (plaan 
leitav www.audru.ee). 

Kauplemiskoht on mõeldud 
rannakaupade ja vesijalgrataste 
(minimaalselt 5 tk.) laenutamiseks, 
karastusjookide ja jäätise müügiks. 
Pakkuja peab tagama müügitege-
vuse rannailmadel kauplemis-
perioodi vältel kauplemiskohas. 

Kaupleja peab tagama prügi ko-
ristuse minimaalselt 200 m raa-
diuses kauplemiskoha ümbruses. 
Kaupleja peab hoidma korras  nn. 
kummuli paadi, vetelpäästetorni ja 
riietuskabiinide ümbruse. Samuti 
peab kaupleja tagama välikäimlate 
korrasoleku ja vallavalitsuse teavi-
tamise käimlate täitumisel.

Pakkumus kauplemiskoha 
rendilevõtmiseks tuleb esitada 
mõlemale kauplemiskohale eral-
diseisvalt. Pakkumuse tegija kaup-
lemiskohale nr. 2 peab tõestama 
temale kuuluvate rendile antavate 
vesijalgrataste olemasolu. Parima 
pakkumuse tegijatel tuleb kaup-
lemiskoha tasu tasuda kogu ren-
diperioodi eest enne rendlepingu 
sõlmimist Audru Vallavalitsuse 
arveldusarvele.

Pakkumised esitada kinnises 
ümbrikus märgusõnaga „Valgeran-
na pakkumine kauplemiskoht nr 
…“ Audru Vallavalitsusele aadres-
sil Pärna allee 7, Audru alevik hil-
jemalt 19.maiks 2014.a. kell 9.00. 
Pakkumised avatakse samal päeva 
kell 9.15 toas nr 13. Info telefonil 
44 72 781 või e-mail´il siim.s@
audru.ee.

Helmen Kütt

Alo Heinsalu

Aruväljal kogutakse ajalugu
Aruvälja Suurküla Seltsi ajaloo-
huvilised hakkavad õppima ja 
koguma oma ajalugu päris algus-
aegadest peale. Selleks on oodatud 
kõik seltsi tegemistega ühinema. 
Alustame rännakut läbi erine-
vate ajaperioodide Aruvälja 
rahvamajas 10. mail 2014 algu-
sega 17.00. Esineb Siim Veski 
loenguga „Jääajajärgsest ajast 
meie piirkonnas“. Siim Veski on 
kvaternaarigeoloog, kelle põhili-
seks uurimismeetodiks on õietol-
mu analüüs ja kitsamaks uurimis-

suunaks viimase mandrijäätumise 
järgsed järve- ja soosetted. Ta on 
uurinud Eesti taimestiku ja inima-
sustuse ajalugu pärast viimast 
jääaega, metsade arengut ning 
eelajaloolise inimese mõju teda 
ümbritsevale loodusele ja Lää-
nemere varasemat ajalugu ning 
paleogeograafiat.

Avatud ajalootuba, võimalik 
vaadata käsitöö näitust  ja Luule 
Aomere klaasitöid.

Malle Kiis

Erateedele kruusa eraldamine
2014. aasta eelarvest eraldab 
Audru Vallavalitsus 5000 € ula-
tuses purustatud kruusa erateede  
remondiks. Taotlus tuleb esitada 
Audru Vallavalitsusele 12. maiks 
käesoleval aastal. Taotluse vorm 
(„Erateede kruusa avaldus“) on 
leitav Audru valla kodulehelt.

Eratee omanik peab olema 
Audru valla kodanik ja eelnevalt 

korrastama teeääred (eemaldama 
võsa). Taotluse rahuldamisel ra-
hastab Audru Vallavalitsus pu-
rustatud kruusa maksumuse ning 
tee omanik kannab kruusa veo ja 
paigaldamise kulud. Täpsem in-
formatsioon vahur.k@audru.ee või 
telefonil 447 2788.

Vahur Kobolt
majandusspetsialist

Kasside ja koerte marutaudi-
vastane vaktsineerimine

Vastavalt põllumajandusministri 
määruses nr.67 “Marutauditõrje 
eeskiri” sätestatule vaktsinee-
ritakse käesoleval aastal 2012 
vaktsineeritud loomad ja need 
kassid ja koerad, kes on veel 
vaktsineerimata.
Laupäeval, 24.05.2014
9.00  Audru mõisa peahoone
9.30  Audru kiriku parkla
10.10  Rebasefarmi peahoone
10.45  Traktorijaam
11.30  Tiigi pood
12.10  Audru Kooli parkla
12.50  Malda bussipeatus
13.20  Oara bussipeatus
13.45  Jõõpre kauplus
14.30  Lavassaare VV parkla
15.15  Saari küla korterelamu 

juures
15.40  Ridalepa bussipeatus
16.15  Sanga mägi
16.50  Papsaare bussipeatus
Pühapäeval, 25.05.2014
9.00  Kihlepa tee bussipeatus
9.30  Kihlepa bussipeatus
10.15  Eassalu bussipeatus
10.45  Ees-Soomra ja Potsepa tee
11.15  Taga-Soomra endine koo-

libussi peatus
11.40  Kõima kauplus
12.20  Lindi vana koolimaja pea-

tus
12.45  Lindi kauplus
13.30  Lindi rahvamaja
14.00  Kirsimäe bussipeatus
14.30  Liu bussipeatus
15.15  Kabriste aiand
16.00  Liiva bussipeatus
16.30  Kärbu bussipeatus
17.00  Põhara bussipeatus
17.30  Aruvälja kauplus
18.00  Kalevipoeg bussipeatus
18.20  Annuse bussipeatus
18.45  Vanaõue  bussipeatus

Marutaudivastane vaktsinee-
rimine on tasuta. Kompleksvakt-
siin, mida on soovitatav teha igal 
aastal maksab 13 €. Palun kaasa 
võtta eelnevad vaktsineerimise 
lehed või passid. Võimalik on 
osta loomadele kirbu-, puugi- ja 
siseparasiitide vastaseid vahen-
deid. Täiendav info volitatud 
veterinaararst Helve Liivamä-
gi 56 505 890 või Marika Saks 
52 31 438.
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Vallavalitsuse istungitel

Vallavolikogu istungil
10. aprill

• Kooskõlastati Pärnu linna 
üldplaneering 2025.

• Omaniku soovil tunnis-
tati kehtetuks vallavolikogu 
09.03.2006 otsus nr 61 „Detail-
planeeringu algatamine Lemmet-
sa külas Pärnõie kinnistul“.

• Kinnitati kirjaliku enampak-
kumise tulemused müües Audru 
alevikus Tulbi 3-4 asuva korteri-
omandi hinnaga 6600 eurot.

• Otsustati müüa avalikul 
kirjalikul enampakkumisel 
Lavassaare alevis Pärna tn 6-2 
asuv korteriomand alghinnaga 
800 eurot.

• Otsustati vähendada enam-
pakkumiste alghindu ja müüa 
avalikul kirjalikul enampakku-
misel järgmised vallale kuuluvad 
varad: Taltsi kinnistu Ahaste kü-
las alghinnaga 5000 eurot, Audru 
alevik Ringi tn 10 asuv kinnistu 

alghinnaga 7000 eurot ja Lindi 
külas asuv Liiva kinnistu alghin-
naga 20 000 eurot.

• Seoses hajaasustuse prog-
rammiga aastatel 2014-2015 lu-
bati vallavalitsusel võtta rahalisi 
kohustusi kuni 40 000 eurot.

• Kinnitati eluruumide üürile 
andmise ja kasutamise kord.

• Kehtestati Audru valla eelar-
vest huvihariduse ja huvitegevuse 
toetamise kord.

• Kehtestati Lavassaare Raa-
matukogu põhimäärus.

• Kinnitati revisjonikomisjoni 
2014. aasta tööplaan. 

• Kinnitati Lavassaare valla 
2013. aasta konsolideerimisgrupi 
majandusaasta aruanne.

• Moodustati 25. mai 2014 Eu-
roopa Parlamendi valimiste läbi-
viimiseks jaoskonnakomisjonid 
ning nimetati esimehed, liikmed 
ja asendusliikmed.

VALLAVANEMA VEERG
Kortermajadest ja ühistutest

Audru vallas on ehitisregistri järgi 1605 elamut. Nendest 1482 on 
üksikelamud ja 123 kortermajad ligi 1000 korteriga. Suvilatena 
on registris arvel 428 hooneühikut. Korterelamud asuvad pea-
miselt Audru alevikus (40), Lavassaare alevis (17) ja Pappsaare 
külas(15). Valdavalt on korterid eraomandis. Audru valla omandis 
ehk munitsipaalomandis on 77 korterit, millest omakorda 51 asuvad 
Lavassaare alevis ja 20 Lihula mnt ääres Audru Kooli juures nn 
õpetajate majades. Vallale teadaolevalt on alla pooltes kortermaja-
des moodustatud korteriühistuid. Lisaks ühistutele haldab Lavas-
saare alevis korteriühistuteta maju OÜ Lavassaare Kommunaal. 
Kortermajades, kus ühistud on moodustatud ja korteriomanikud 
ühiselt aastaid oma elamiste kordategemiseks raha kogunud või 
laenu võtnud, on tulemused nüüd meie kõigi silmadele nähtavad. 
Näiteks kaasaegse soojustuse, millest tuleb majade haldamisel 
suurima kuluartikli –küttekulude- kokkuhoid, on saanud enamus 
maju Audru keskasulas, Pappsaare, Jõõpre ja Kõima külades. Siin-
seal on vahetatud katuseid, aknaid, tehtud korda koridore. 

Kuid üle pooltes kortermajades on elanikud jätnud oma vara eest 
hoolitsemise unarusse. Korteriomandi eest tuleb samamoodi hoolt 
kanda nagu kõigi asjade eest, mida pidevalt kasutatakse ning mis 
seeläbi kuluvad. Kui üksikelamu hooldamise või remontimise otsuse 
teeb enamasti majaomanik iseseisvalt, siis korterelamute puhul 
peavad tehtavate plaanidega ja töödega nõus olema vähemalt 51% 
majas kortereid omavatest isikutest. Siit tuleneb ka kortermajade 
halduse peamine murekoht. Kui kortermajades on tulenevalt mahu 
efektist iga maja ruutmeetri kohta tehtavad tööd odavamad, kui 
samaväärsete tööde tegemine üksikelamu ruutmeetri kohta, siis 
korteriomanike enamuse nõusse saamine on kordades keerukam, 
võrreldes üksikelamutes toimuva otsustusprotsessiga. Sageli pöör-
duvad ilma ühistuteta majade korteriomanikud abipalvetega valla 
poole, et vald aitaks parandada kas maja katust või küttekoldeid. 
Üldjuhul oleme vallavalitsuses sunnitud küsima, et kas ja mida 
olete teinud ise oma vara säilimise huvides? Kas olete kogunud 
majale remondifondi või olete alustanud ühistu moodustamist? 
Üldjuhul on vastus eitav. 

Selliseid kortermajade haldamisega seonduvaid probleeme 
on märgatud ka Toompeal ning käesoleva aasta veebruaris võeti 
Riigikogus vastu Korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Seadus 
hakkab kehtima alates 1.jaanuarist 2018 ning näeb ette, et sisuliselt 
igas kortermajas peab olema moodustatud korteriühistu ning see 
ühistu peab olema kantud korteriühistute registrisse. 

Tuginedes lähenevale uuele seadusele ning vajadusest leida 
lahendust kortermajade olukorrale, alustas Audru Vallavalitsus 
koostööd Eesti Korteriühistute Liiduga koolituste läbiviimiseks 
valla kortermajade elanikele korteriühistute moodustamise ning 
toimimise algteadmiste kohta. Esimene koolitus toimub juba käes-
oleval kuul, kuid kindlasti ei jää see mitte viimaseks. Üritame 
niikaua valla poolt ühistute tekkele kaasaaidata, kui ühistud on 
moodustatud kõigis valla kortermajades!

Siim Suursild
vallavanem

20. märtsil
∙ Anti ehitusluba Kihlepa 

külas Udru kinnistul kahepe-
reelamu rekonstrueerimiseks ja 
Lavassaare alevis Turbatööstu-
se kinnistul asuva Raba kontori 
rekonstrueerimiseks muuseum-
külastuskeskuseks.

∙ Anti kirjalik nõusolek 
Põhara küla Kastani kinnistu 
puurkaevu rajamiseks, Saule-
pa külas Assi kinnistu septiku 
ja imbväljaku rajamiseks ja 
Lindi külas Parve tee 1 kuuri 
püstitamiseks.

∙ Anti kasutusluba Audru 
alevikus Pärna allee 14 Audru 
mõisa valitsejamaja kasutamise 
otstarbe osalisele muutmisele 
(päevakeskus).

∙ Nõustuti geoloogilise uu-
ringu loa andmisega OÜ`le 
Tambira kruusa ja liiva tarbe-
varude uuringuks Kõima külas 
Audru metskond 52 maaüksusel 
asuval Kivimäe uuringuruumi 
teenindusalal kogupindalaga 
12,03 ha.

∙ Nõustuti Papsaare külas 
asuva Jõeääre katastriüksuse 
jagamisega Jõeääre ja Teeääre 
katastriüksusteks, maatulun-
dusmaa 100 %.

∙ Lemmetsa külas asuva La-
gre II kinnistu lähiaadressiks 
kinnitati Lasertooli ja katast-
riüksuse sihtotstarbeks 100 % 
tootmismaa.

∙ Muudeti osaliselt vallava-
litsuse 21.11.2013 korraldust nr 
488, katastriüksuse sihtotstarve 
100 % maatulundusmaa.

∙ Nõustuti Lindi külas asuva 
Oruranna katastriüksuse ostu-
eesõigusega erastamisega, ela-
mumaa 100 %.

∙ Vallavanem Siim Suursild 
lubati puhkusele 24.-26.03.2014.

∙ Matusetoetust maksti 60 
eurot.

∙ Kinnitati valla munitsipaal-
lasteaedade laste arv rühmades.

∙ Euroopa Parlamendi vali-
miste hääletamise korraldami-

seks moodustati Audru valla 
haldusterritooriumil 6 alalist 
valimisjaoskonda.

∙ Kinnitati elukohajärgse 
munitsipaalkooli määramise 
tingimused ja kord.

28. märtsil
∙ Kinnitati Audru alevikus 

Pihlaka tn 6 abihoone projek-
teerimise lähtetingimused.

∙ Anti välja kirjalik nõusolek 
Audru alevikus Vigri väljak 1 a 
kuur-varjualuse püstitamiseks ja 
Marksa külas Madisemere tee 
13 kuur-autovarjualuse püsti-
tamiseks.

∙ Väljastati kasutusluba 
Jõõpre külas Siimu Suurtalu 
kinnistul tootmis-laohoone 
püstitamisele, Papsaare külas 
Pilviku tee 4 ja Palmimetsa tee 
12 elamu püstitamisele ning 
Papsaare külas Õie kinnistu 
tee ning vee- ja kanalisatsioo-
nitorustike rajamisele.

∙ Koolivälise tegevuse toe-
tust maksti 4-le lapsevanemale 
à 64 eurot.

∙ Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahen-
dite ülejäägist maksti raske ja 
sügava puudega laste ja nende 
peredega seotud sotsiaalteenus-
te osutamiseks ja arendamiseks 
toetust 1-le abivajajale summas 
69,60 eurot.

∙ Kinnitati Lindi Raamatu-
kogu nõukogu koosseisus: Rita 
Kurgu – volikogu esindaja, Ene 
Säde ja Epp Reinfeldt.

∙ Reservfondist eraldati 
1000 eurot ühekordset toetust 
noorsportlase Kristel Peet tree-
ning- ja võistluskulude katmi-
seks. 

∙ 2014. aasta tegevustoetust 
maksti valla 24-le mittetulun-
dusühingule ja seltsingule ko-
gusummas 4498 eurot. 

∙ Nõustuti Papsaare külas 
asuva Ihna katastriüksuse jaga-
misega Ihna (maatulundusmaa 
100 %) ja Jansoni (elamumaa 

100 %) katastriüksusteks.
∙ Avatud menetlusega riigi-

hanke „Audru valla kohalike 
teede suvine hooldus 2014-
2015“ edukamaks pakkujaks 
kinnitati OÜ Nurme Teede-
ehitus

Pakkumuse maksumus käi-
bemaksuga:

1) valla kruusakattega teede 
greiderdamine, profileerimine 
koos teeservade greiderdami-
sega 59,70 €/h;

2) teekatte taastamine kruu-
sa pealeveoga ja laialijagamise-
ga 13,56 €/m3;

3) löökaukude remont 216 €/h;
4) kruusakattega teede tol-

mutõrje CaCl-ga 0,26 €/ m2.
∙ Vajadusepõhist peretoetust 

maksti märtsikuus 268,52 eurot.
∙ Märtsikuu toimetulekutoe-

tust maksti summas 7750,03 ja 
toimetulekutoetuse ülejäägi 
arvelt 611,18 eurot.

∙ Kiideti heaks Lavassaare 
valla ja Audru valla 2013. aasta 
konsolideeritud majandusaas-
ta aruanded ja otsustati esitada 
kinnitamiseks vallavolikogule.

03. aprillil 
∙ Väljastati ehitusluba Ahaste 

külas Pärnu - Lihula tee veeto-
rustiku rajamiseks.

∙ Anti kirjalik nõusolek 
Papsaare külas Haapsalu mnt 
94 septiku ja imbväljaku ning 
Lindi külas Toomase kinnistu 
puurkaevu rajamiseks.

∙ Anti kasutusluba Elektri-
levi OÜ`le Marksa külas Purje 
ühistu 8 liitumisühenduse ehi-
tamisele.

∙ Rahvusvahelise kooliväli-
se tegevuse toetust maksti 1-le 
taotlejale 70 eurot.

∙ Hooldaja avalduse alusel 
lõpetati abivajaja hooldus.

∙ Võeti vastu Liu küla Liu ka-
latsehhi detailplaneering ning 
suunati avalikule väljapanekule.

∙ Sünnitoetust maksti seoses 
lapse üheaastaseks saamisega 

5-le vanemale à 128 eurot ja lap-
se kaheaastaseks saamisega 7-le 
vanemale à 64 eurot.

∙ Muudeti vallavalitsuse 
20.03.2014 korraldust nr 127 
„Geoloogilise uuringu loa taot-
luse kooskõlastamine“ asenda-
des punktis 1 sõnad „Soomra 
külas“ sõnadega „Kõima külas“.

∙ Algatati piiratud menetlu-
sega vallahange „Lõvi elamura-
jooni sadeveedrenaaži ehitus“.

∙ Otsustati eelnõude esita-
mine vallavolikogu 10.04.2014 
toimuvale istungile.

∙ Arutati OÜ Juhanitamm 
poolt esitatud ettepanekut al-
gatada tuuleparkide rajamiseks 
Audru valla osaüldplaneering 
ning otsustati enne osaüldpla-
neeringu algatamist korraldada 
tuulikupargi piirkonnas rahva-
koosolekud.

10. aprillil
∙ Väljastati ehitusluba Pap-

saare külas Lõvi tee 18 ja Lõvi 
tee 20 eramute püstitamiseks.

∙ Anti kirjalik nõusolek Pap-
saare külas Paadi kinnistul ga-
raaž-katusealuse püstitamiseks.

∙ Nõustuti Malda külas asuva 
Uue-Hendriku katastriüksuse 
jagamisega Uue-Hendriku ja 
Urva katastriüksusteks, maa-
tulundusmaa 100 %.

∙ Audru Lasteaia Männituka 
ja Vikerkaare majade sõimerüh-
ma laste arvuks kinnitati 14+2 
ja aiarühmades 20+4.

∙ Piiratud menetlusega val-
lahanke „Lõvi elamurajooni 
sadeveedrenaaži ehitus“ edu-
kamaks pakkujaks kinnitati OÜ 
Nurme Teedeehitus, pakkumuse 
maksumus 10 980 eurot (hind 
sisaldab käibemaksu), kui oda-
vaim pakkumus.

∙ Audru alevikus asuva Käre-
da silla kandevõime uuring ot-
sustati tellida E.T. SILD Tulun-
dusühistult maksumusega 1464 
eurot (hind sisaldab käibemak-
su), kui odavaim pakkumus.

Detailplaneeringud
* Audru Vallavalitsuse 

10.10.2013 korraldusega nr 
74 võeti vastu Marksa külas 
Mereääre ja Kambri kinnis-
tute detailplaneering. Pla-
neeritava maa-ala suurus on 
3,12 ha, katastriüksuse tun-
nused on 15905:004:0590 ja 
15905:004:0156 ning asub Lin-
di-Liu-Järve mnt ja mere vahel 
Kotimäe bussipeatusest 700 m 
lõuna pool. Detailplaneeringu 
eesmärk on hoonestatud Me-
reääre kinnistu jagada kaheks 
krundiks: hoonestatud krunt 
Mereääre I elamumaa 100%, 
hoonestamata krunt Mereääre 
II sihtotstarbega elamumaa 55% 
ja turismi- ja majutushoonete-
maa 45%. Kambri kinnistu siht-
otstarve määrata elamumaaks 
55% ja kõrvalsihtotstarve tu-
rismi- ja majutushoonetemaa 
45%. Mõlemale hoonestamata 
krundile määrata ehitusõigus 
ühele ühepereelamule. Kambri 
kinnistul ja Mereääre II krun-
dil osutatakse kõrvaltegevusena 
majutusteenust ja arendatakse 
turismi. Planeeringualal säilib 

ehituskeeluvööndis kaldala-
le iseloomulik reljeef ja tai-
mestik. Detailplaneeringuga 
määratakse vajalike tehnovõr-
kudega liitumine ja tehnilised 
lahendused, mis tagavad kesk-
konna säilimise. Planeeringu 
eesmärk on kooskõlas Audru 
valla üldplaneeringuga - maa-
ala juhtotstarve on reserveeritud 
elamumaaks. Üldplaneeringu-
ga on lubatud, et reserveeritud 
maakasutuse juhtfunktsioon 
võib koosneda ka teistest an-
tud piirkonda sobivatest maa-
kasutuse funktsioonidest kuni 
45% ulatuses maa-ala pindalast. 
Kavandatav tegevus ei too 
kaasa olulise keskkonnamõju 
avaldumist. Detailplaneering 
teeb ettepaneku vähendada 
ehituskeeluvööndit planeerin-
guala hoonestamata kruntidel 
50 meetrini, planeeringuga 
tagatakse avalik juurdepääs 
kallasrajale ja liikumine kal-
lasrajal. Looduskaitseseaduse 
kohaselt on ehituskeeluvööndi 
vähendamine üldplaneeringu 
muutmine. Keskkonnaamet 

on 25.03.2014 kirjaga andnud 
nõusoleku ehituskeeluvööndi 
vähendamiseks kuni 50 meet-
rini Pärnu lahe veepiirist.

Detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimub 28. aprillist 
2014 kuni 25. maini 2014 Audru 
vallamajas Audru alevik Pärna 
allee 7 tuba 8 vallamaja tööae-
gadel ETK 8-16.30, N 8-18, R 
8-15, lõuna on 12-12.30 ja Lindi 
raamatukogus Lindi külas töö-
aegadel ETKN 10-16, P 9-13 
ning Audru valla veebilehel 
www.audru.ee. Avalik arutelu 
toimub 27. mail 2014 kl 15.00 
vallamaja saalis. 

* Audru Vallavalitsuse 
03.04.2014 korraldusega nr 
125 võeti vastu Liu külas Liu 
Kalatsehhi kinnistu detailpla-
neering. Kinnistu suurus on 
2,78 ha ja katastriüksuse tun-
nus 15905:004:0641. Detail-
planeeringu eesmärk on anda 
ehitusõigus kala töötlemisega 
tegeleva AS Kajax Fishexpor-
dile olemasoleva tootmishoone 
laiendamiseks ja ladu-külmhoo-
ne ehitamiseks. Kinnistult ka-

vandatakse läänekaares juurde-
pääsu avalikule teele läbi Rüssa 
tee 4 kinnistu. Planeeritud on 
avalik juurdepääs kallasrajale. 
Audru valla üldplaneeringus 
on maa-ala juhtotstarve reser-
veeritud tootmismaaks. Planee-
ringulahenduse elluviimisel ar-
vestatakse planeeringus toodud 
keskkonnakaitse abinõudega 
negatiivse mõju vähendami-
seks. Detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimub 28. aprillist 
2014 kuni 11. maini 2014 Audru 
vallamajas Audru alevik Pärna 
allee 7 tuba 8 vallamaja tööae-
gadel ETK 8-16.30, N 8-18, R 
8-15, lõuna on 12-12.30 ja Lindi 
raamatukogus Lindi külas töö-
aegadel ETKN 10-16, P 9-13 
ning Audru valla veebilehel 
www.audru.ee. Avalik arutelu 
toimub 13. mail 2014 kl 15.00 
vallamaja saalis. 

*Detailplaneeringute ma-
terjalidele on avalik juurdepääs 
Audru valla kodulehel www.
audru.ee.

Politsei soovitab – kaitse oma 
jalgratast! 

Iga endast lugupidav jalgrat-
tasõber on alustanud või kohe 
alustamas jalgrattahooaega. 
Siinkohal on paslik meelde tu-
letada, et ei tohi oma ratast jätta 
järelevalveta, sest samamoodi 
aktiviseeruvad ka rattavargad. 
Politseile paistab eriti silma 
see, et paljud arvavad, et tõstes 
ratta tänavalt suletud trepikotta 
või koridori, on ratta turvalisus 
tagatud. Nii see aga kahjuks ei 
ole. Politseile tehtud avaldustest 
on näha, et kõige rohkem rat-
tavargusi pannakse toime just 
trepikodadest ja koridoridest. 
Sellele järgneb tänavale, park-
lasse või lahtisesse hoovi jäetud 
rattad, viimasena on loetelus 
kelder, kõrvalhooned ja garaa-
žid. Väiksemates kohtades nagu 
seda on meie piirkond dominee-
rivad rattavargused, mis on toi-
me pandud maja või kaupluse 
eest või siis kõrvalhoonetest.  
Seega tasub meeles pidada 
reeglit, et kurjategija paneb teo 
toime ikka siis, kui tal selleks 
hõlbus võimalus on. Garaažist 
või keldrist ratta varguseks peab 
rohkem vaeva nägema ja see 
eeldab ka mõningast eeltööd: 
kogutakse infot, vajalik on 
tõkke eemaldamine, teisisõnu 
sissemurdmine. Sageli varas-
tatakse siis juba ka muud vara, 
näiteks tööriistu või muud, mida 
kätte saab ning mida hiljem 
lihtne n-ö järelturul realiseeri-
da. Samas on suurtes elamutes 
ligipääs trepikodadesse suhte-
liselt lihtne, anonüümsus suur 
ning trepikoja seinad varjavad 
ka seal toimuvat tegutsemist pii-
savalt. Trepikodadest varguste 
puhul paistab siiski silma, et sa-
geli on ratas olnud lukustamata.  
Kallihinnalist ratast tasub ka 
kindlustada, sest isegi, kui po-

litsei rattavarguse avastab, ei 
pruugi ta ratast kätte saada – po-
litsei tegeleb menetlusprotsessis 
eelkõige süü tõendamisega ning 
ratta tagasisaamine võib jääda 
tagaplaanile. Kui ollakse oma 
rattast siiski ilma jäädud, tasub 
aeg-ajalt kontrollida politsei 
veebilehte. Politseijaoskondades 
on mitmeid leitud või kurjate-
gijatelt äravõetud rattaid, mis 
seal juba pikemat aega seisnud 
ning mille omanikku pole ol-
nud võimalik tuvastada. Et ratta 
omaniku tuvastamise protsessi 
lihtsustada, soovitame oma ra-
tas märgistada või eritunnuste-
ga tähistada. Ratta täpne kirjel-
dus, raami number, eritunnused 
jäta meelde või veelgi parem – 
jäädvusta need (fotografeeri). 
Kindlasti tuleb rattavargusest 
ka kohe politseid teavitada. 
Lisaks sellele, et olla hoolikas 
oma varaga, võiksime tähele-
panu pöörata ka muudele kaht-
lasele tegevusele meie ümber 
ja sellele kohe reageerida. Iga 
inimese sekkumisest on abi 
turvalisuse tagamisel. Samuti 
võib eeldada, et jalgrattavargusi 
ei pandaks nii palju toime siis, 
kui varastel poleks neid võima-
lik hiljem müüa. Ehk siis, kui 
inimesed ei ostaks kahtlase 
päritoluga rattaid, siis suure 
tõenäosusega langeks ka jalg-
rattavarguste hulk, sest nende 
varastamisel puuduks mõte. 
Samuti on politsei viimastel 
aastatel rohkem rõhku pannud 
varastatud asjade kokkuostjate 
tabamisele. Just seetõttu, et lõh-
kuda kuritegelikku võrgustikku 
ja turgu.

Soovin Teile kõigile meelde-
jäävaid rattaelamusi ja turvalist 
liiklemist!

Harli Hansen 
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Audru Kool – põhikool ja huvikool koos

Tänases Audru Koolis õpib 229 
õpilast ning neid juhendab 46 
õpetajat, neist 32 põhikoolis. 
Ülejäänud tegelevad huvikoo-
litundide või ringide juhendami-
sega. Oma kooli eeliseks loeme 
head pakutavat põhiharidust, 
millele lisaks on võimalus saada 
ka huviharidust. Peale põhikooli 
õppekavas ette nähtud tundide 
on õpilastel suurepärane valik 
huvialaringidest või huvikoo-
li õppekava järgi korraldatud 
muusika- ja/või kunstiosakonnas 
pakutavast.

Traditsioonid
Koolil on kujunenud tradit-

sioonid, mille hulka kuuluvad 
kindlasti jüripäevajooks, kiri-
kukontsert jõulude ajal, kooli 
laulupäev. Samuti tervisenädal, 
huvikooli kontserdid, tublide 
päev, aabitsapidu koos Audru 
Lasteaiaga, sportlikud sõprus-
kohtumised õpilastega, kooli 
sünnipäev jpm.Suureks abiks on 
ürituste korraldamisel aktiivne 
õpilasesindus.

Õpilasprojektid
Keskkonnainvesteering-

utekeskuse (KIK) toel viime 
õpilasi erinevatesse Eestimaa 
paikadesse, et laiendada nen-
de silmaringi ning süvendada 
teadmisi looduse ja keskkonna 
valdkonnas. 2012 õppeaastal 
alustasime Läänemere rolli uu-
rimisega. 2013 õppeaastal kes-
kendusime Eesti pinnavormidele 
ja neid kujundavatele teguritele. 
Õppekäigud toetavad õppekava 
eesmärkide saavutamist.

4.- 11.aprill 2014 viibisid meie 
koolis külas Comeniusprojekti 
Travelogues raames Ungari kooli 
õpilased. Antud õpilasprojekt on 
kestnud kaks aastat, mille käi-
gus on meie õpilased külastanud 
Tšehhit ja Ungarit ning uurinud 
erinevaid rahavstiku rände vor-
me nendes maades. 

Koostöös Audru Vallava-
litsusega anname alates 2012. 
aastast kõikidele 5.klassi las-
tele õppetööks vajalikud sül-
earvutid. Arvutiklassis on 

väljavahetatud kõik arvutid ning 
täna on meie arvutipark laiene-
nud 25 rendiarvuti võrra. Me 
saame öelda, et meie koolis on 
õpilaste käsutuses 85 arvutit ning 
kõikidel õpetajatel on võimalik 
kasutada sülearvutit.

Toitlustus
Alates 2013. aastast pakume 

võimalust alustada koolipäeva 
kosutava hommikusöögiga, 
mida pakume õpilastele tasuta. 
Kool on liitunud koolipuuvilja 
kavaga ja piimaprogrammiga, 
kus õpilastele pakutakse lõuna-
söögile lisaks 2 korda nädalas 
puuvilja ning erinevaid piima-
tooteid. Järgneval õppeaastal 
on kavas suurendada mahetoidu 
osakaalu kooli menüüs.

Valikuvõimalused
Audru Kool annab põhiha-

riduse, mis võimaldab õpilastel 
soovi korral astuda Pärnu güm-
naasiumidesse. Eelmise aasta 9. 
klassi lõpetajatest jätkavad kõik 
õpilased haridusteed Pärnu linna 
erinevates koolides. Oma tuge-
vusteks saame lugeda muusika 
ja kunstiharidust, sest huvikool 
annab võimaluse sellele veel li-
saaega pühendada. Aktiivse ka-
sutuse on leidnud meie vastval-
minud käsitöö- ja kodundusklass 
ja kooli raamatukogu. Meil on 
head tingimused, tublid, töökad 
õpilased ning head õpetajad.

Audru Koolis on suurepära-
sed võimalused tegeleda spordi-
ga – uus staadion ning sügiseks 
renoveeritav võimla. Võimalik 
on osaleda jalgpalli, võrkpal-
li, korvpalli või kergejõustiku 
trennis. Lisaks spordiringidele 
on võimalus osaleda mudilaskoo-
ris, lastekooris, poistekooris, teha 
koolibändi, rahvatantsu, samuti 
osaleda liiklusringis, mälumän-
gus, näiteringis, käsitööringis, 
organisatsioonidest tegelevad 
T.O.R.E, kodutütred ja noorkot-
kad. Kõik need ringid on õpilaste 
jaoks tasuta. 

Koostöö
Sügisest 2013 on koolile 

koostöökäe pakkunud AS JAPS, 
kes toetab kõiki esimesse klassi 
tulevaid õpilasi. Selle üle on väga 

hea meel, et kohalikud ettevõtted 
näevad meid ja peavad vajalikuks 
oma panuse andmist konkuren-
tsivõimelise hariduse tagamiseks 
noortele. Kooli erinevate pidude 
korraldamisel on õpilasesindus 
kutsunud sponsoreerima ka teisi 
ettevõtteid ning meie rõõmuks 
on just nende toel toimund to-
redaid ettevõtmisi õpilastele. 
Juba 3. juunil on oodata meie 
staadionile kõiki valla koole, et 
lõpetada õppeaasta sportlikult.

Perepäev – talgupäev
Audru Koolil on tegus hoole-

kogu, mis lööb kaasa kooli aren-
dustegevuses. Lastevanemate 
esindus aitab organiseerida nii 
jüripäevajooksu kui Perepäeva-
talgupäeva. 3. mail 2014 kutsu-
me õpilasi, lapsevanemaid ja 

teisi aktiivseid vallaelanikke, 
liitumaks „Teeme ära“ talgutega. 
Korrastame kooliümbrust ning 
teeme korda bussiootepaviljonid. 

Kooli kokkutulek
Sügisel 2014 tähistab Au-

dru Kool oma 75. sünnipäeva. 
Tähtpäeva märgistavad sünd-
mused algavad juba õppeaasta 
alguses, erinevate näituste ja lo-
engute läbiviimisega. Loodame, 
et vilistlased leiavad taas meie 
majja tee, kui 11. oktoobril 2014 
toimub kooli kokkutulek. Ette-
valmistumine antud ürituseks on 
juba alanud ning ootame suure 
rõõmuga taaskohutumisi endiste 
ja praeguste kolleegide, sõprade 
ja õpilastega. Samuti on meie oo-
tus ürituste käigus saada toetust 
uuele pidulikule koolilipule.

Audru Kooli võrkpallivõistkond. 2013

Audru Kooli Huvialakeskuse kontsert. 2012Comenius projekti lõpetamine. 11. aprill 2014

Audru kooli ajalugu
Audru kooli ajalugu ulatub 1687. aastasse, mil E. G. Forseliuse 
seminari lõpetaja Reinu käe all õppis Audrus 17 poissi. 
1939. aasta 8. oktoobril õnnistati praegune koolihoone, mida 
tähistatakse ka kooli sünnipäevana. Kool tegutses 6-klassilise 
algkoolina.
1945. aastal muudeti kool 7-klassiliseks kooliks ning nimetati 
ümber Audru Mittetäielikuks Keskkooliks.
1962. aastal nimetati kool Audru 8-klassiliseks kooliks.
1978 nimetati kool E.Tarkpea nimeliseks Audru 8.-klassiliseks 
kooliks.
1982. aastal muudeti kool E. Tarkpea nimeliseks Audru Kesk-
kooliks.
1990. aastal muudeti kooli nimi Audru Keskkooliks.
2013. aastast oleme Audru Kool, mis ühendab endas põhikooli 
ja huvikooli.

2013 toimus Audru 
Kooli uue logo konkurss. 
Võitjaks osutus Viljandi 
kunstniku Ants Tammani 
esitatud töö.

Teadmised ja loovus käsikäes
Meie kool on väike 100 õpilasega tarkusetempel Audru 
vallas. 

Õpilased peavad end õnnelikeks, sest meil on
• Tervist Edendav Kool vaikse ja turvalise töökesk-

konnaga, võimalus alustada päeva tasuta hommi-
kusöögiga

• aine- ja koduklassid
• kohtumised erinevate huvitavate inimestega 
• 23 erinevat tasuta huvialaringi
• õhtusel ajal avatud spordisaal 
• pikaajalised traditsioonilised üritused
• rahvatantsu- ja folklooriringid
• aktiivne Eesti 4H klubi
• võimalus töötada EÕM-i rühmade koosseisus 
• inglise keele õpe alates 1. klassist
• mitmekesine karjääriõpe, sh karjääri- ja töövar-

jupäevad 
• tugev aineõpe (sel õ/a juba maakonnas 29 I–III koh-

ta, võistkonnad 13 korral maakonnas esikolmikus, 
vabariigis tunnustatuid 36 ning palju gümnaasiumis 

jätkajaid); 5. klassi tulevad õpilased saavad õppe-
tööks sülearvutid, õppekavas infotehnoloogia tunnid 

• väga head tulemused spordis, sh võrk-, rahvaste- ja 
jalgpallis, kergejõustikus ning võimlemises

• õpetajad on oma ala spetsialistid, kellest enamik on 
pälvinud kõrgeid maakondlikke ja vabariiklikke 
tunnustusi

• perepäevad - koostöö vanemate ja vanavanematega
• Audru Huvialakeskuse muusika- ja kunstiosa-

konnad; koolis tegutsevad ansamblid, mudilas- ja 
lastekoor

• maakonnas ja vabariigis tunnustatud näitlejad
• sõpruskool Paimios Kriivari kool (õpilasvahetuste 

nädalad)
• arvukad väljasõidud, õppereisid, teatrikülastused
• vabariigi tasemel sportlased, käsitöömeistrid, kunst-

nikud JA PALJU, PALJU MUUDKI

Uued plaanid ja senised toimetamised KODULEHEL 
http://www.jooprepk.ee/ 

Nooremad kunstikooli õpilased tööhoos Sügise sünnipäev Projekt Tammetõrud jahimeestega

Kirikukontsert. 17. detsember 2013

PÕHIKOOLIDE LEHT
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Prügimajandusest Audru kalmistul
Et kalmistu prügimajandus 
korras püsiks, palume haua-
platsidelt ning vahekäikudest 
koristatud prügi sorteerida.  
Biolagunev prügi (oksad, le-
hed, okkad, lilled, muld) viia 
lähimasse kompostihunnikusse.

Kõik, mis looduses ei lagu-
ne, panna prügikonteinerisse 
(tühjad kilekotid, küünlad, 
tühjad lillepotid, pärgade oasi-
sed, leinakimbu aluskahv tühjalt 

ning kunstlilled).
Kuna matusepärjad ja -kim-

bud koosnevad nii elus- kui 
kunstlilledest, siis tuleb need 
äravisates ka vastavalt sortee-
rida. Kõik mis looduslikult ei 
lagune, palume viia prügikon-
teinerisse.

Alge Kiiup
Audru valla 

heakorrameister

Täname Teet Killingut, kes aitas likvideerida Kihlepa kalmistu tormimurru 
tagajärgi. Samuti täname Aruvälja Lasteaed-Algkooli lapsi, õpetajaid 
ja Aruvälja külaseltsi rahvast. Teie tööst oli väga palju abi!

Alge Kiiup
Audru valla heakorrameister

Prügi sorteerimise juhend
Miks prügi sorteerida?

Enamikku tekkivatest jäät-
metest saab kodus sorteerida. 
Mida rohkem prügi sorteerida 
ja vanu esemeid taaskasutusse 
saata, seda vähem jäätmeid 
jääb konteinerisse ja vähem 
tuleb jäätmeveo eest maksta. 
Seega kokkuvõttes tuleb prügi 
sorteerimine tarbijale odavam. 
Kodumajapidamises tekkivatest 
jäätmetest suurema osa moo-
dustavad pakendid, toidujäät-
med ja vanapaber. Vähemalt 
vanapaberi, pakendid, toidujäät-
med ja ohtlikud jäätmed peaks 
iga elanik oma muust prügist 
eraldama, et säästa looduslik-
ke ressursse.

NB! Pannes pakendid prü-
gikasti, maksad topelt, sest pa-
kendi käitlemise hind on tootele 
juba lisatud!
Prügiveo reeglid

Igal ühistul või üksikul 
majapidamisel on kohustus 
sõlmida jäätmevedajaga jäät-
mekäitlusleping. Prügikontei-
nereid tuleb tühjendada sellise 

sagedusega, et oleks välditud 
konteinerite ületäitumine ning 
haisu ja kahjurite teke. 
Kuidas prügi sorteerida?
Paberi ja kartongi mahutisse 
tuleb panna:
• Ajalehed, ajakirjad, kataloo-

gid, reklaammaterjalid;
• Vihikud, trükiga ja puhtad 

kirja- ning joonistuspaberid;
• Ümbrikud, kaanteta raama-

tud;
• Pappkastid ja -karbid, pa-

berkotid jms puhtad paber-
pakendid.

Paberi ja papi konteinerisse ei 
tohi panna:
• Määrdunud või vettinud pa-

berit ja pappi;
• Majapidamispaberit;
• Kasutatud pabernõusid;
• Kartongist joogipakendeid, 

kilet;
• Foolium- ja kopeerpaberit..
Pakendikonteinerisse tuleb 
panna:
• Plastpakendid: jogurti- ja 

võitopsid; õli-, ketšupi- ja 
majoneesipudelid; kosmee-

tika ja hooldustoodete pa-
kendid (nt kreemipurgid, 
šampoonipudelid); plast-
nõud ka karbid; kilekotid 
ja pakkekile; muud puhtad 
plastpakendid.

• Klaaspakendid: pandi-
märgita klaasist pudelid, 
klaaspurgid, muud puhtad 
klaaspakendid.

• Metallpakend: konservikar-
bid, toidu- ja joogipakendi-
te metallkaaned ja korgid, 
muud puhtad metallpaken-
did.

• Joogikartong: Puhtad kar-
tongist piima-, mahla- ja 
jogurtipakendid.

Pakendikonteinerisse ei tohi 
panna:
• Toiduga määrdunud ning 

pooleldi täidetud pakendeid, 
plastist mänguasju, ohtlike 
ainete pakendeid (nt kodu-
keemia), aerosoolpakendeid 
(nt juukselakk), akna- ja leht-
klaasi, valgustuspirne.

Ohtlike jäätmete kogumis-
punkti tuleb viia:

• jääkõlid ja õlifiltrid, õlised 
pühkmematerjale (kuni 20 
liitrit)

• värvi-, liimi-, laki- ja lahus-
tijäätmed jaepakendis (kuni 
10 liitrit)

• elavhõbedalambid (kuni 10 
tükki)

• aegunud ja kasutuskõlbma-
tud ravimid ja muud medit-
siinilised jäätmed (kuni 2 kg 
korraga)

• kemikaalide ja pestitsiidide 
jäätmed (kuni 10 liitrit)

• elavhõbekraadiklaasid ja 
muud elavhõbedat sisal-
davaid jäätmed (kuni 2 kg 
korraga)

• patareid ja akud (piiramatus 
koguses)

• vana või kasutuskõlbmatu ol-
meelektroonika ja koduteh-
nika, nt külmik, pesumasin, 
televiisor, elektripliit, mik-
ser, triikraud, föön, raadio 
jne.

Andmed: www.tallinn.ee/pry-
gihunt

Kompost ja kompostimine

Matogard OÜ on üle 20 aasta 
tegelenud komposti valmistami-
sega. Meie eesmärgiks on olnud 
kvaliteetse komposti saamine 
ning selle kasutamine erinevate 
mullasegude koostises. Mulla-
segude koostises oleva komposti 
oleme valmistanud hobusesõn-
nikust. Samas oleme kompos-
tinud erinevaid biolagunevaid 
haljastusjäätmeid ning sellest 
valmistatud komposti kasutame 
haljastuses.

Majapidamises tekkiva biola-
guneva jäätmete kompostimisel 
on kaks tähtsat tegurit. Esiteks 
vabaneme jäätmest ja ei pea uti-
liseerimise eest jäätmekäitleja-
le raha maksma. Teiseks saame 
väga väärtusliku tooraine mul-
laparanduseks.

Lühidalt komposti väärtusest.
¤ suurendab mulla bioloogilist 

aktiivsust ja mikrobioloogilist 
kooslust

Aktiviseerib mulla mikro-
(bakterid,seened) ja makrobi-
oloogiline (putukad, vihmaus-
sid) elu

¤ kiirendab taimejuurte aren-
gut

¤ paranevad mullaomadused, 
suureneb mullaviljakus

Rasked mullad muutuvad 

komposti mõjul kobedamaks ja 
kerged mullad sidusamaks. Soo-
dustab mulla vee-, õhu-, soojus- 
ja toiterežiimi paranemist.

¤ toitained on taimedele 
kergemini omastatavad ning 
samas raskemini mullast välja-
uhutavad. Taimetoitained on 
kompostis seotud vormis ja va-
banevad pika aja jooksul. Kast-
mis- ja sadeveed ei uhu toitaineid 
mullast välja. 

¤ suureneb taimede haigus-
kindlus ja stressitaluvus

Taimedele põhjustavad eba-
soodsad tegurid kasvustressi 
(põud, suured temperatuurikõi-
kumised jt). Komposti kasutades 
on taimed stressitaluvamad, tu-
gevamad ning nakatumine hai-
gustesse on väiksem.

Kuidas väärtuslikku kom-
posti majapidamises valmist-
ada? 

Asukoht. Komposti saab 
valmistada vanal heal moel hun-
nikus või kasutades erinevaid 
mahuteid (puust kast, tünn jt.) 
Müügil on isoleeritud seintega 
komposterid. Kõik valikud on 
head, tuleb valida endale sobiv 
ja taskukohane variant. Silmas 
pidada, et ei hunnik ega kast 
ei tohi olla liiga väiksed, maht 
mitte alla 1m³. Optimaalne suu-
rus majapidamises on laius 1,2 
- 1,5 meetrit ja kõrgus ca 1- 1,2 
meetrit. Väiksemas hunnikus ei 
toimu normaalset soojenemist 
ning vihmavesi leotab liigselt 
materjali läbi. Suurem hunnik 
on sobilik, peate vaid rohkem 
vaeva nägema õhutamisega.

Sobiv asukoht komposti 
valmistamiseks on varjuline 
aianurk kuhu päike otseselt peale 
ei paista ning liigselt materjali 
ei kuivata. Parem on komposti-
hunnik teha otse mullapinnale 
mitte sillutatud alusele. Bio-
dünaamilisest seisukohast on 
komposti valmimine kiirem ja 
kvaliteetsem kui kompost on 
otseses kontaktis mullaga.

Toormaterjal. Komposti-
mine on kõige aktiivsem kui 
kasutatakse erinevaid mater-
jale. Lagunemise seisukohalt on 
oluline, et lämmastik ja süsinik 
oleksid sobivas vahekorras (N:C 
optimaalne 1:25). See teadmine 
on hea, aga kodumajapidamises 
ei hakka me seda vahekorda 
määrama. Lämmastikku anna-
vad kõik nn. rohelised jäätmed 
– niidetud rohi, kitkutud um-
brohi, lemmikloomade sõnnik 
ja allapanu, köögivilja koored, 
majapidamisjäätmed jt. Süsiniku 
ehk nn. pruuni materjali saame 
kuivanud puulehtedest, põhust, 
heinast, okstest, kuivanud köö-
giviljavartest, rannarahvas 
merekaldale uhutud vetikatest, 
pilliroost. Eraldi tooksin välja 
saepuru, mis on samuti sü-
sinikurikas. Kui kasutatakse 
koduloomade allapanuna saep-
uru, tuleb silmas pidada, et N:C 
vahekord on sel juhul 1:200 ja 
komposti valmimiseks jääb va-
jaka lämmastikust. Kompostis 
ei tohi kasutada okaspuu sae-
puru. Selle lagunemisel tekivad 
vaikudest taimedele kahjulikud 
ühendid ning kasu asemel saame 

kahju. Komposti valmistamiseks 
ei sobi briketi jäägid ja briketi 
ja kivisöe tuhk. Puutuhka võib 
lisada vähesel määral. Puutuhk 
on kasulik laotada mullapinnale 
mullahappesuse vähendamise 
eesmärgil. Komposteerimis-
protsessi kiirendamiseks võib 
lisada kaubanduses müüdavaid 
preparaate. Protsessi kiirendab 
ka valmis komposti lisamine 
uude kompostihunnikusse.

Õhustatus.Komposteerimis-
protsessis on oluline hapniku 
ning vee olemasolu. Mida parem-
ini on tagatud kompostihunnikus 
õhustatus, seda kiiremini kom-
post valmib. Paigutades hunniku 
tegemisel kihiti peenemaid oksi 
või vaarikavarsi ei ole vajalik 
lisaõhutus. Kui oksi pole lisatud, 
tuleb komposti segada (hunnik 
ümber tõsta) või kangi abil teha 
auke hunniku põhjani nii, et õhk 
pääseks hunniku sisemusse. Seda 
mitte tehes tuleb oodata kauem 
komposti valmimist. Vihmasel 
perioodil tuleb vältida liigse vee 
sattumist hunnikusse ja samas 
kuival perioodil niisutada. Op-
timaalne niiskusesisaldus on 50-
70%. Korraliku õhustatuse ning 
optimaalses vahekorras koosti-
sosadega kompost valmib 2-3 
kuuga. 

Edu ja jaksu olmejäätmetest 
hinnalise mullaparandaja, kom-
posti, valmistamisel ning ilusat 
kevadet.

Mart Ruumet
Aiandusagronoom , Mato-

gard OÜ juhataja

Hooli oma lemmikloomast
Meie, siin Eestis, oleme uhked 
oma elu edenemise üle. Kuid 
loomapidamise põhitõed on pa-
raku jäänud vanadesse aegadesse 
pidama – koerad lastakse välja 
omapäi jooksma ja kasse peetak-
se endiselt õues, kus nad kevadeti 
oma kassilaule laulavad ja terri-
tooriumi märgistavad. Varjupai-
gale koerte ja kasside pesakondi 
pakkudes põhjendatakse toimu-
nut, et loomadel ikka juhtub. 
Juhtub jah, kuna koduloomad ei 
jälgi meediat nii süvenenult, et 
nad teaksid, et „kumm on seks”. 
Kastreerimine ja steriliseerimine 
jääb pidama kahe põhjuse taha. 
Esiteks on levinud väärarusaam, 
et steriliseerida tohib alles siis, 
kui esimene pesakond juba 
sündinud. Teiseks on vastavate 

protseduuride hinnad veterinaar-
kliinikutes kallid. Praegu teeme 
Pärnu varjupaigas  aktiivselt en-
netustööd - meie doktori käe all 
steriliseeritakse ja kastreeritakse 
igal kolmapäeval ja reedel kasse 
ning seda eriti soodsa hinnaga, et 
ka mitut kiisut omavad maamaja-
pidamised saaksid oma loomade 
soovimatute järeltulijate pärast 
muretud olla.

Tahaksin teieni tuua mõt-
lemapanevad arvud – 7 aasta 
jooksul võib heades tingimustes 
saada kahest kassist 420 000! 
Mõtle sellele ja steriliseeri oma 
lemmik!

Mari Hagi
Pärnu kodutute loomade 

varjupaiga juhataja
524 6705

Mullad 

lillede soove 

arvestades!

Matogard OÜ 
Tori vald, Pärnumaa www.matogard.ee

• ISTUTUSMULLAD:     
   toalilledele, 
   kaktustele, orhideedele.
• Kergkruus
• BIO- Köögiviljamuld
• BIO- Kompost

BIO-KÖÖGIVILJAMULDA 
ja BIO-KOMPOSTI 
on lubatud kasutada 
mahetootmises!

Audru alevik Pakend Paber
Pärna allee 3 ja 5 vahel (haljasalal) 1 2
Tamme tänav 1 1
Oja tn 2 (Rebase poe juures) 1 1
Muti teel 1
Tiigi tänava alguses (Tiigi 1 juures) 1 1
Põldeotsa Pakend Paber
Põldeotsa teel 1 1
Kihlepa Pakend Paber
Raamatukogu juures 1 1
Kõima Pakend Paber
endise kaupluse juures 1 1
Lindi Pakend Paber
Rannapoe parkla 2 1
Liu Pakend Paber
Liu endise kaupluse ees 1 1
Ahaste Pakend Paber
Ridaelamumu juures 1 1
Jõõpre Pakend Paber
Jõõpre kool 1
Jõõpre rahvamaja parkla 2 1
Lavassaare Pakend Paber
Mäe tn 7 karjääri teeristis 1
Võidu tn 2 (kaupluse juures) 1
Võidu tn 10 (GÜ Rehv juures) 1
Lasteaed-algkooli taga veetorni juures 1
Pärna tn 8 (kortermaja taga) 1
Pärna tn 12 (kortermaja taga) 1 1
Pärna tn 10 taga (suure alajaama juures) 1
Jäätmejaam (lahtiolek kokkuleppel) 1 1
Raudteemuuseumi parkla (Ülejõe tn 3) 1
Lemmetsa Pakend Paber
Sangamäe külakeskuse juures 1
Papsaare Pakend Paber
Kahva tee 2 (lasteaed) 1 1
Meremetsa sissesõidul 2 1
Neeva aiandi parkla 1 1

Avalikud pakendi ja  
vanapaberikonteinerid

Andmed Liivia Äke 
Audru Vallavalitsus

HEAKORRA LEHT

Kuhu viia ohtlikud jäätmed?
Ohtlikke jäätmeid võetakse vas-
tu Audru alevikus Pärna alleelt 
Audru spordihoonesse viiva tee 
ääres asuvas ohtlike jäätmete 
kogumispunktis kolmapäe-
viti 15.00- 18.00 ja laupäevi-
ti 10.00-13.00 ja Lavassaare 
jäätmejaamas pühapäeviti 10.00 
– 12.00. 

Ohtlike jäätmete kogumis-
punktis ei võeta vastu ettevõte-
test pärinevaid ohtlikke jäätmeid.

Samadesse kohta ja samadel 
kellaaegadel on võimalik ka ta-
suta ära tuua kodumajapidamises 
oma aja ära elanud elektrooni-
karomud (külmikud, telerid, 
arvutid, raadiod, triikrauad, 
elektripliidid, mikserid, keedu-

kannud jne). Tingimuseks on, 
et toodud elektroonikaromud 
peavad olema komplektsed 
ehk, et nende küljest poleks 
midagi ära kruvitud või ee-
maldatud. Elektroonikaromu-
de kogumine toimub koostöös 
MTÜ-ga EES-Ringlus. Lavas-
saare jäätmejaama saab viia tasu 
eest lisaks ohtlikele jäätmetele ka 
pakendeid, paberit ja pappi ning 
lehtklaasi.

Kasutatud autorehvid
Kasutatud autorehvid on 

võimalik tasuta ära tuua Kõi-
ma külas asuva töökoja terri-
tooriumil asuvasse Rehviliidu 
kogumispunkti ja Lavassaare 
jäätmejaama. (KH)
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Ajaratta lood

Kes on järgmine?
Kui mõnel mälumängul esitatakse 
küsimus, et kes oli see Eesti olüm-
piamedalist, kellele riputas auta-
su kaela Inglismaa kuninganna 
isiklikult, on vastust teades alati 
eriliselt soe tunne. On ju kõnealu-
seks inimeseks meie Audru oma 
legendaarne sportlane Raul Ar-
nemann. Aga kes Audru elanikest 
võiks olla järgmine olümpialane? 
See on praegu veel vastuseta kü-
simus, aga allakirjutanu julgeks 
panuseid teha Audru mitmekord-
sele valla parimale noorsportlasele 
Carl Tõnismannile, keda teame 
lootustandva jalgrattasportlasena.

Carl, kui tõenäoline on sinu 
võimalus kuuluda tulevikus 
meie riigi olümpiakoondisesse?

Carl Tõnismann: Tulevikuks 
veel pead anda ei saa, kuid praegu 
saan juba öelda, et olen kord juba 
olümpiakoondisesse kuulunud. 
Nimelt sai pedaalitud eelmise 
aasta suvel Noorte Olümpia Festi-
valil Hollandis, kust küll oodatud 
tulemust ei tulnud, kuid kogemus 
selle eest väga hea. Kindlasti näen 
selle nimel vaeva ja veedan näda-
lavahetuseti või nädala sees peale 
kooli pikki tunde sadulas, et läbi 
lüüa sellel karmil alal nagu jalg-
rattasport.

Naasesid just äsja 4-näda-
lasest treeninglaagrist His-
paanias. Kellega ja mis trenni 
lõunamaa lõõskava päikese all 
tegid?

CT: Hispaanias sai käidud ning 
päike tõesti lõõskas. Viibisin seal 
koos Pärnu Kalevi Spordikooliga 
ning treeningutel ühinesin Eesti 
Juunioride koondisega, kes oli 
samuti sel ajal seal. Treeningud 

olid  mahukad, aga kiirust aren-
davatele lõigutreeningutele väga 
ei panustanud. Küll tegime oma 
klubi vahel väikese võistluselaad-
se ürituse laagri lõpuosas, kus sai 
mõõtu võetud kohaliku suurtuuri 
„La Vuelta“ kunagisel võistlus-
tõusul.

Jalgrattasport on lai mõis-
te. Milline distants ja kitsam 
jalgrattaspordiala on just sinu 
„eriala“?

CT: Nooremas eas niivõrd 
kindlale distsipliinile ei spet-
sialiseerutagi, kuid kindlasti on 
oma meelisala. Minul praegu veel 
lemmikuid kaks, nimelt trekisõit 
ning maanteesõit, kuid väga mee-
leldi istun ka maastikuratta selga 
ning naudin tehnilisi sektsioone 
metsa vahel. Oma oskuste aren-
damiseks sai sellel talvel ka korra 
Tartu BMX sisehallis BMX ratta 
selga istutud, mis oli vägagi hu-

vitav ning kindlasti loodan seda 
veelgi teha. 

Oled päris pikka kasvu noor-
mees. Kas sinu kasvu inimesel 
pole raske valitud spordialal 
karjäär i teha? 

CT: Seda on minult palju küsi-
tud, et kas ma mitte korvpalluriks 
ei sobi? Jah, sobiks küll ning te-
gelen talvel jalgrattaspordi kõrvalt 
ka väheke korvpalliga, kuid mind 
võlub siiski ikka ja veel jalgrat-
tasport. Mulle meeldib ennast 
kannatama panna ning testida 
oma piire neid vahel ületadeski, 
see on minu kutsumus.

Lõpetasid Audru Kooli kii-
tuskirjaga ja õpid praegu Pärnu 
Ühisgümnaasiumis. Kas suur 
sport pole kunagi õppetööd se-
ganud?

CT: Kui nüüd ausalt öelda, siis 
niivõrd palju aega nõudev sport 
nagu seda on jalgrattasport, segab 

veidi küll. Põhikooli osa oli õn-
neks kergem ning hea pea ja kerge 
teadmiste omandamisoskus tuli 
kasuks, kuid praegu Pärnus koolis 
käies ning hilja õhtuti peale trenni 
koju jõudes tekib vahel tõesti ras-
kusi koduste ülesannete tegemisel. 
Selle üle ei saa ma aga nuriseda 
ning pean kõik vastu võtma, kuna 
olen selle tee endale ise valinud.

Viimasel ajal räägitakse 
palju dopingutest. Kas sinu 
arvates on „puhas“ sport üldse 
võimalik?

CT: Kindlasti on! Tänapäeva 
sport on isegi puhtam kui kunagi 
varem. Kuuldes jutte vanadest 
aegadest, tekitab küsimärke, et 
villaste sokkide ning tunduvalt 
kehvemalt arenenud varustuse 
juures tehti selliseid rekordeid, 
mis on tänapäevalgi peaaegu et 
võimatud. Hästi arenenud dopin-
guagentuurid ning regulaarsed 
kontrollid ei lase ühelgi räpasel 
tegevusel läbi vupsata, kuid minu 
arust paisutatakse tänapäeval do-
pinguteemasid natukene üle.

Kes on sinu eeskujudeks 
spordimaailmas ja tavaelus?

CT: Spordimaailmas on minu 
suurim iidol Fabian Cancellara 
ning palju indu annavad juurde 
ka jalgratturite Jaan Kirsipuu ja 
Erika Salumäe tegevused. Tava-
elus imetlen inimesi, kes suudavad 
tänapäeva ühiskonnas säilitada 
külma närvi ning panustavad meid 
ümbritseva keskkonna parandami-
seks kasvõi natukenegi. 

Aitäh intervjuu eest ja nael 
kummi!

Sirje Suurevälja

Carl treeninglaagris Hispaanias

Juhtumeid Audrus eelmise sajandi algul
„Teras-Lanz“Audrus tööl

 Audru riigimõisa poolt korraldatud põllu-
majandusnäitusel taheti välja panna ülimoodne 
rehepeksumasin, mis oli valmistatud terasest ja 
maksis üle 13 tuhande krooni. See oli niivõrd 
mehhaniseeritud, et vajas töötamiseks ainult 
5 inimest. Tavaliselt oli suure rehepeksuma-
sina juurde tarvis üle 12 inimese. Uue masina 
juures oli suur tööjõu kokkuhoid. Kokku oli 
kutsutud üle 20 tähtsa tegelase üle vabariigi. 
Demonstratsioon jäi aga ära, sest Audrusse 
sissesõidul juhtus masinaga õnnetus: ta sõi-
tis vastu küüni väravaposti ja sai vigastada. 
Järgmiseks päevaks vigastused parandati ja 
„imemasin“ pandi tööle. Masinaga jäid kõik 
asjatundjad rahule. (1935)
Jää-augus 280 liitrit piiritust

Ööl vastu kolmapäeva kella 1-2 vahel tabas 
piirivalve Doberani all merel Eduard Sarvi 
ja Nikolai Männikovi, keda kahtlustati sa-
lapiiritusveos. Mehed toodi Pärnu kordoni 

ülekuulamisele. Hommikul valgel ajal läk-
sid piirivalvurid uuesti Doberani alla merele 
meeste tabamiskohale ja leidsid jääaugust 28 
plekknõu piiritusega, see on 280 liitrit. Piiritus 

muidugi konfiskeeriti ja meestel tuleb nüüd 
vastust anda. (detsember 1933)
Metsatöölised kabuhirmus

Ühel päeval külastasid 3 sarvilist metsloo-
ma Voltveti metskonnas raielangil töötanud 
metsatöölisi. Metsloomad olid nähtavasti pa-
genud Audru Potsepa hirveaiast ja sattusid 
rännakul siia. Töölised, kes varem hirvi polnud 
näinud, ehmusid väga ja arvasid, et loomad tu-
levad pusklema, seda enam, et nad väga julged 
olid. Algul peeti tundmatuid elajaid koguni 
metshärgadeks, keda ainult Poola ürgmetsades 
teati leiduvat. Kohale tulnud metsaametnik 
tundis hirved kohe ära ja rahustas hirmunud 
töölised maha. Loomad läksid edasi Läti poole, 
neidki tõmbas lõunamaa. Nähtavasti olid neid 
salakütid liikuma pannud, kelle vastu meil seni 
tõhusat rohtu leitud pole. (1937) 

Materjalid ajalehest „Vaba Maa“ 
edastanud

Helgi Roots

Heateod Lindil
Elus on ikka nii, et kõigega me ise 
hakkama ei saa ning vajame kaas-
inimeste abi, nõu ja head tahet, 
et oma vajadusi või unistusi täide 
viia. Ja küll on siis hea tõdeda, et 
meie ümber on tegelikult nii palju 
neid inimesi, kes ei pea paljuks 
tulla appi, andes oma aega, andeid 
ja head tahet teiste heaks. 

1. märtsil toimus Lindi koo-
limajas suurepärane kontsert 
„Südamest Sinule”. Heatege-
vusliku kontserdi mõte sündis 
juba õppeaasta alguses, et soe-
tada koolile korralik digiklaver. 
Algasid läbirääkimised erinevate 
muusikainimeste ja kollektiivide-
ga. Kätte jõudis jõuluaeg ja meie 
jaoks sündis jõuluime ¨C saime 
kingituseks digiklaveri! Kont-
serdi korraldamine oli aga täies 
hoos ja nüüd seadsime uue ees-
märgi ¨C koguda raha meie maja 
suurepäraste võimalustega lava 
paremaks kasutamiseks. Vaja on 
nii korralikku helitehnikat kui ka 
valgustust. 

Vajaliku rahaseemne istutami-
seks tulid oma hea tahtega appi 
mitmed muusikud nii oma majast, 

naabrusest kui ka kaugemalt. 
Kontserti alustasid Lindi kooli 
ja lasteaia laululapsed õpetaja 
Anne Paiste juhendamisel. Laste 
lauludest südamed soojaks saa-
nuid rõõmustas järgmisena mu-
heda laulukavaga vokaalansam-
bel „Reedene rõõm” Tõstamaalt. 
Seejärel esitas lastevanemate duett 
Kaidi Feldmann ja Ly Merirand 
võimsalt liigutavad laulud. Kuu-
lajaid hämmastas nende andekus 
ja professionaalsus. Klaveril saatis 
duetti Toomas Voll.

Vahepalana vokaalsete maius-
palade vahele pakkus graatsilise 
tantsuga silmailu Kaie Seger 
koos tütre Pauliine Mäesaluga. 
Seejärel esitasid Kaie Segeri tant-
sulapsed Pärnust meile vahvaid 
linetantse ja nagu ikka pani Kaie 
Seger rõõmsalt kaasa tantsima ka 
kogu publiku. Tõestust leidis jälle-
gi see, et  eesti rahvas ei ole ainult 
laulurahvas, vaid ka tantsurahvas.

Järgmisena astusid lavalauda-
dele Jüri Vlassov ja Ado Kirsi 
Raimond Valgre südantsoojenda-
vate lauludega. Kontserdi lõpetas 
Alen Veziko oma kitarri ja suure-

päraste lauludega. Kuulajate tänu-
lik ja soe aplaus ei tahtnud kuidagi 
lõppeda ning andis kinnitust, et 
head teha on hea.

Oma panuse andis ka Pärnu 
Kunstikool, mille õpilaste tööd 
pakkusid kohaletulnuile ka kuju-
tava kunsti elamuse. Vaatamiseks 
olid väljas ka Lindi kooli ja laste-
aia laste kunstitööd.

Kuulajatele oli tulnud kosutust 
pakkuma kooli hoolekogu korral-
datud kohvik, mille tulu anti sa-

muti lavatehnika fondi.
Suured tänud ka Üllar Kallau-

le Pärnust, kes seekordse kontserdi 
helilise kvaliteedi eest hoolitses 
ning Urmas Reinfeldtile lavaval-
gustuse eest!

Südamest tänu sinule, armas 
esineja ja kuulaja, kes toetasid 
meie unistuste ja vajaduste täi-
desaamist! 

Kadri Tamberg 
Lindi LAAK õpetaja

Parim mitte ainult võrkpallurina
Jah, te arvasite ehk ära – see 
on Villu Voogel, meie Pärnu 
Aasta Mees 2013, kes külastas 
Audru Kooli 2. aprillil 2014. 
aastal.

Me kõik tunneme teda 
ilmselt kui võrkpallurit. Villu 
Voogel on tõesti selle mängu 
kirglik harrastaja. Ja nii ta siis 
võitleski meie kooli meeskon-
na vastu. Mehe seljatagust 
kaitses ta enda perekond: poeg 
Richard ja abikaasa Kaidi, 
neile olid toeks Hanna-Liina 
ja Hanna-Liisa Press ning 
Martin Uibopuu.

Peale edukat mängu, mis 
lõppes viigiga, tehti ka ühis-
pilte. Mainimata ei saa jätta 
Voogeli meeskonna kollakas-
sinist kostüümi, mis paistis 
hästi välja kooli meeskonna 
rohekate särkide taustal.

Tore, et Villu Voogel kü-

lastas oma kodukooli, kuid 
hõivatud mehelt ei õnnestu-
nud meil intervjuud võtta. Eks 
on meil siis põhjust teda veelgi 
külla oodata!

Kaileen Umal
Audru Kool 

6A klass

Sõbralt sõbrale
Ühest väiksest heategevus-
likust mõttest on saanud tra-
ditsioon. Aastal 2011, keset 
väärtuskasvatuse ideede tul-
va, tekkis mõte teha ka midagi 
konkreetset kellegi heaks. Me 
rõhutame väga tihti, et  ole-
me erinevad. Olin praktikal 
Pärnu lasteküla „Lootuse“ 
rühmas. Seal elavad sügava 
puudega „erilised“ lapsed. 
Tundsin kasvatajaid ja lap-
si, julgesin teha ettepaneku 
kutsuda neid lapsi meie las-
teaeda. Esialgu oli kohtumi-
ne veidi arglik ja nii mõnelgi 
eelarvamustega. Kuid nüüd 
on meie lastes näha hästi selle 
kogemuse tulemust. On kadu-
nud kartus ja tekkinud soov 
abistada ja koos mängida nen-
de „eriliste“ lastega. Koostöös 
lastevanematega korraldasime 
sõbrapäeval heategevusliku 
koogimüügipäeva. Osalemi-
seks olid erinevad võimalused 
– küpsetada müügiks midagi, 
osta või annetada rahaliselt. 

Müügi tulu läheb „Lootuse“ 
rühma laste huvitegevuse 
toetamiseks. Juba esimesel 
korral läks üritus väga hästi. 
Sõbrale kooki ostes tehti ka 
heategevust. Teisel aastal tuli 
ettepanek juba lastevanema-
telt, sest eesmärk on väga ilus 
ja südamelähedane paljudele. 
Nii oleme seda üritust korral-
danud juba kolm aastat ja loo-
dan väga, et ka veel jätkuvalt 
edaspidigi. 

Tahan öelda suur aitäh 
kõigile osavõtjatele ja mõtte 
toetajatele.

Südamliku tänu ütlevad ka 
lapsed Heliise, Jane, Raivo, 
Raigo, Karel, Liina ning Ca-
roliina koos oma vanematega 
ning kasvatajad. Eelmise aas-
ta kingitus kulus reisiks las-
tega Rootsi. Selle aasta tulust 
korraldatakse laste suvelaager 
Tõstamaal.

 Maryel Loorents
Audru lasteaed „Männi-

tuka“ vanemõpetaja

Kas teadsid, et Audru vald 
toetab ja tunnustab:

• I klassi õppima asunud las-
te vanemaid, kelle lapsed 
asuvad õppima Audru val-
la koolides. Toetuse suuru-
seks on 100 eurot. Toetuse 
taotlemiseks esitab vanem 
hiljemalt 30. septembriks 
vormikohase avalduse kooli 
direktorile;

• Audru valla üldhariduskoo-
lide õpilasi, kes on edukalt 
esinenud aineolümpiaadi-
del, konkurssidel ja spordi-
võistlustel;

• Audru valla üldhariduskoo-
lide ja rahvastikuregistri 
andmetel Audru vallas 
elavaid üldhariduskoolide 
õpilasi väga heade õpitule-
muste eest terve õppeaasta 
tulemuste põhjal;

• Kultuurisündmustel osale-

mist üldhariduskooli 1. – 9. 
klassi õpilase õppeekskur-
siooni, kontserdi-, teatripi-
leti ja sõidukulu hüvitami-
seks kuni 30 eurot aastas. 
Toetuse taotlemiseks tekib 
õigus, kui üksi elava isiku 
või perekonna kõigi liik-
mete eelmise kuu netosis-
setulek pärast Audru Valla-
volikogu poolt kehtestatud 
piirmääradele vastavate 
eluruumi kulude mahaar-
vamist on alla 2,5-kordse 
riikliku toimetulekupiiri. 
(Neljaliikmeline pere saab 
toetust, kui peale eluaseme 
kulude eest tasumist jääb 
järele vähem, kui 750 eurot)

Ene Täht
Humanitaarteenistuse 

juhataja

Jõõpre külapäev
Rahvamajas ja õuel 24. mail kell 12

• Töötoad • Laat • Kontsert • Estraadietendus 
“Siis kui maailm loodi“ • Näitus • Õnneloos • 

Lastele batuut •
Tule veeda mõnus päev Jõõpres!

Ootame laadale müüma erineva kauba 
pakkujaid. Müügikoht tasuta!

Info 446 5542; 5557 1853
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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

Puurkaevude ja maasoojus puuraukude 
projekteerimine, puurimine, 
remont ja likvideerimine.

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku 
rajamine,reovee mahutite, 
septikute ning süvaveepumpade 
müük ja paigaldus. 

Tel: 5569 4310 
Taavi Hanson

info@puurvesi.ee
www.puurvesi.ee  

ELEKTRITÖÖD
MAJAS, KORTERIS, ETTEVÕTTES.
Tel. 5343 7992  •  www.mogreta.ee

38. Koonga mängud 
22. märts 2014 Koongas

Audru võistkond saavutas 
Koonga mängudel üldkokku-
võttes 1. koha.
Meeste võrkpall: 1. koht
Mikus Veltson, Markus Veltson, 
Rain Enni, Karel Pais, Urmas 
Ennok
Ergomeeter: 1. koht
Kristofer Õunapuu, Kaijo Kil-
ling, Keito Killing, Karoliine 
Lünekund, Koidu Killing, Raldi 
Kaljurand
Sangpomm: 1. koht
Raldi Kaljurand, Koidu Killing, 
Kaijo Killing, Keito Killing
Mälumäng: 1. koht
Tarmo Kuningas, Alar Külm, 
Kristjan Kuningas
Lauatennis: 2. koht
Rene Mustassaar, Keito Killing, 
Marika Sarapu, Kike-Elisabeth 

Maido
Male: 2. koht
Aavo Urbel, Evi Leštšenko, 
Claus-Kristjan Maido
Sops: 2. koht
Toomas Heinla, Merili Heinla, 
Max Pärna
Naiste võrkpall: 3. koht
Aili Rehe, Koidu Killing, Keit 
Ilves,Pille-Riin Saarpere
Mälumäng: 3. koht
Reet Kuningas, Kristofer Õu-
napuu, Raldi Kaljurand
Koroona: 4. koht
Tarmo Kuningas, Reet Kunin-
gas, Kristofer Õunapuu

 Tänud kõigile võistlejatele, kes 
oma laupäeva Koongas veetsid!
Võistkonda koondasid Mati 
Puust ja Õie Killing

22 südame soovi 
Alanud on 22. üle-eestiline 
südamenädal. Tunnustatud 
südamearst, professor Mar-
gus Viigimaa pani sel puhul 
kirja 22 kõige tähtsamat soo-
vi, mida oma südame heaks 
järgida. Seda mitte ainult 
südamenädalal, vaid iga päev. 

1. „Head” geenid on laev, 
kapten oled sina ise.

2. Positiivne ellusuhtumine 
hoiab südame tervena.

3. Unistusteni aitavad jõuda 
tervena elatud aastad, hoia oma 
südant iga päev.

4. Nii nagu ükski kaev ei ole 
põhjatu, ei ole ka sinu tervise-
varu piiramatu.

5. Terved hambad on süda-
me jaoks olulised, nii vähendad 
südamehaiguste riski.

6. Arvesta lastega, sinu ter-
vislik eluviis on eeskujuks su 
lastele ja nende sõpradele.

7. Suitsetamisest loobudes 
väheneb südamehaiguse risk 
kolm korda!

8. Suitsetamine lõpeta kohe, 
ilma „aga”-de, „või”-de ja tu-
levikku lükatud tähtaegadega.

9. Suhkrustatud joogid on 
salakavalad. Peidetud suhkur 
tõstab kaalu ja muudab aine-
vahetuse laisaks, see on tee 
südame- ja suhkruhaiguseni. 

10. Etiketid toiduainete pa-
kenditel on sinu tervise huvides, 
võta need luubi alla ja vali väik-
sema suhkru- ja rasvasisalduse-
ga tooteid. 

11. Söö kala! Vähemalt kaks 
korda nädalas! 

12. Südamele meeldivad 
puu- ja juurviljad, täisteratooted 
ning vähese rasvasisaldusega 
piimatooted.

13. Ole ise gurmeekokk, ära 
lase soolal tappa toidu maitset!

14. Stopp soolale kodus, ka-
suta toiduvalmistamisel parem 
ürte. Valmistoitudes on soola 
niigi palju. 

15. Lisa oma elule värvi iga 
päev viie erineva puu- ja juur-
viljaga!

16. Ole mõõdukas alkoholi 
tarvitamisel. Päevas on lubatud 
meestele kaks drinki, naistele 
üks. 

17. Ära riku südame rütmi, 
alkohol kahjustab otseselt sü-
damerütmi kontrollivaid rakke. 

18. Jaluta halb minema! 30 
minutit kõndi iga päev peletab 
stressi ja teeb südame tugevaks. 

19. Muuda liikumine lõbu-
saks, kutsu kaasa sõbrad või 
liitu rühmatreeninguga.

20. Kaalu juhtimine ̈ C liht-
sam kui autojuhtimine: pane 
paika sihtpunkt, vali õige kütus 
ja kiirus ning jõuadki pärale. 

21. Vöökoht luubi alla ¨C 
naiste vööümbermõõt olgu alla 
88 cm ja meestel alla 102 cm. 

22. Numbrid, mida karta: 
vererõhk suurem kui 140/90 
mmHg, üldkolesterool üle 
5 mmol/l, veresuhkur üle 6 
mmol/l. 

Teeme fassaadide soojustus- ja 
viimistlustöid kortermajadele 
ja eramutele! 
Teostame töid: 
* Fassaadide soojustamine vahtpolüstüreeniga
* Fassaadide soojustamine kivivillaga. 
* Fassaadide krohvimine ja värvimine. 
* Vundamendi ja sokli soojustamine ja viimistlemine. 
* Vihmaveesüsteemide, aknaplekkide paigaldamine. 
* Korterelamute trepikodade renoveerimine 
* Akende ja uste paigaldamine 
* Panduste ehitamine 
Võtke meiega ühendust ja teeme Teile parima pakkumise! 

Helista tel: 53 487 655 
Küsi pakkumist: info@radivaehitus.ee 
Tehtud töid saab vaadata: www.radivaehitus.ee 

Ponisõit lastele, taimelaat, käsitöönäitus, 
pärimusmeditsiini loengud, töötoad 

17. mai
 11.00 Kihlepa Neitsiraba Külastuskeskuse Külamajas – 

endise Kihlepa Kooli ajalootoa avamine ja ajalootund 
piirkonna ajaloost ja koolist. Malle Kiis

 13.00 Ruth Vasseli võilillevaip "Death by Development" 
eksponeerimine Külamajas, energiajook Võilille-Cola 
degusteerimine. 

 Lastele ponisõit Maria talu poniga. Töötoad „Võilill 
kunstis“. Joogid, koogid, nõgese- ja frikadellisupp 
Eassalu-Neitsi Külaseltsi kogukonnaköögi perenaistelt. 

 13.15 töötubade tutvustamine. Roosi- ja tageteseõitest 
tervistav jook. Silva Tamsalu Koongast

 13.30-15.00 loeng „Võilill Tiibeti meditsiinis“. Silva ja 
Kaido Soobik

 14.15 Võilillekohvi ja nõgesekotleti valmistamise 
lühitutvustus, degusteerimine (õppefi lm külamajas)

 14.30 Töötubade tutvustamine: Vihmaussi sõnnikust 
100% naturaalsed tooted Ökomuld OÜ;  Maagilised 
puuehted – Ilo Kinksaar Paadremalt

 15.00 Kontsert Pasunakoorilt „Õnn Tuli Õuele“ 
 15.45 „Tänapäeva Kunksmoori koduapteek“ 

esmaabiraamatu esitlus – Kaia-Kaire Hunt
 16.00 Maitseme kevadise Eestimaa rikkaliku looduse 

hõrgutisi Ljubov Petrova samovaritee ja vene 
taimeköögiga 

 Küpse kartul lõkkesütel, võililleveini degusteerimine ja 
kokkamised kohapeal

 16.15 Pärimusmeditsiini töötubade esitlus. Kaia-Kaire 
Hunt, Silva ja Kaido Soobik 

 16.30 Rahvatants – Audru naised
 17.00-18.00 „Tule 
tasakaalustamine meie kehas“. 
Eneseabi nipid – Silva ja Kaido 
Soobik
 19.00 ÖÖÜLIKOOL 
Neitsiraba Külastuskeskuses – 
“MINA OLEN“ Silva ja Kaido 
Soobik, Kaia-Kaire Hunt, Kaire 
Rebane

18. mai
 10.00-13 00 Andres Adamson – Praktiline töötuba 

JOOGAkunst meie igapäevaelus, assisteerib Alge Kiiup 
 Vabastav tants, trummid – Hindrek Vou
 Vabatahtlikele – töötoad
 Olete oodatud – taimemüüjad, vahetajad, käsitöömeistrid 

kõige omatehtuga ja ise ilu tegijad
Projekti toetavad Audru vald, 
KYSK Kohaliku omaalgatuse programm ja 
Tiibeti Meditsiinikeskus Men Ling MTÜ Terve Maailm

Tule ja aita kaasa tervete eluviiside ja kogukonna 
elu edendamisele
MTÜ Eassalu-Neitsi Külaselts Mercedes Merimaa tel: 
5092261, Marika Hunt tel:56688755
Majutuse võimalus, omad asjad kaasa. Võimalusel lepi 
eelnevalt kokku e-mailil:eassalu@gmail.com

17.-18. mai 2014 
Kihlepas, Audru vallas 

Neitsiraba 
Külastuskeskuses

neljas 
VÕILILLEFESTIVAL – 
Looduslik ja Loomulik ÖÖÜLIKOOL

KÜTTEPUUD 
võrkkotis 

ja lahtiselt. 
Transport tasuta. 

Tel. 50 20 358




