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Võilillefestival jagas taimetarkust
Kihlepa küla kihas 17. ja 18. 
mail inimestest. Võilillefestival 
tõi külamaja õuele pea 500 ini-
mest. Peakorraldaja Mercedes 
Merimaa sõnul aitas sedakorda, 
lisaks sisukale kavale, festivali 
tõeliselt meeldivaks muuta kau-
nis ja päikesepaisteline suveilm. 
Festival saab toimuda vaid väga 
paljude heade inimeste vaba-
tahtliku tööna ning eestveda-
misega. Sedakorda andsid väga 
suure panuse pannkookide küp-

setamisega Audru Kooli lapsed 
eesotsas õpetaja Merje Tõnis-
manniga ning õpetaja Tiia Tam-
me laululapsed. Samuti aitasid 
kaasa, lisaks üle Eesti kohale 
tulnud ”taimeusku” vabatahtli-

kele, ka vallavalitsuse inimesed 
töökäte ja ka vahenditega. See-
kordsel Võilillefestivalil lendas 
Tahkuranna keraamiku võilil-
leteemalistest nõudest kantuna 
õhku teema järgmiseks võilil-

lepeoks – võilill kunstis. Lisaks 
meeleolukale ja õdusale päevale 
Kihlepas, toimus külamajas 
ajalootuba ning vastvalminud 
võilillevaiba esitlus. Vaiba on 
loonud Audru juurtega kunstnik 
Ruth Vassel ning toodetud on 
vaip Vändras Valley OÜs. Päeva 
naelaks kujunes raamatu ”Täna-
päeva Kunksmoori koduapteek” 
esitlus. Esitlusele saabusid kõik 
5 raamatu kaasautorit. Festivali 
lõpetas pärimusmeditsiini mit-
meaastase koolituse viimane 
tsükkel, kus jagati lõpetajatele 
kätte diplomeid ning tehti kok-

kuvõtteid toimekast nädalava-
hetusest. Mercedes Merimaa 
sõnas: ”Õpime oma Kihlepa 
naistega igal aastal midagi uut! 
Nii toitlustuse, korralduse kui 
ideede poolest. Oli igati vahva ja 
kordaläinud üritus koos toredate 
inimestega. Täname kõiki abi-
lisi südamest! Järgmisel aastal 
ootame lisaks käsitööle ka roh-

kem taimemüüjaid, sest festivali 
toimumise aeg on just sobilik 
taimede muretsemiseks.” (KH)

“Suur Võidusõit 2014“  
toob auto24ringile  

üle 100 ringrajaauto
Juuni lõpus, 28.-29. juunil, toi-
mub Audru vallas asuval Põh-
jamaade moodsaimal ringrajal 
auto24ringil Eesti selle aasta 
suurim autode ringrajavõistlus 
„Suur Võidusõit 2014“. Lisaks 
Eesti ja Balti meistrivõistluste 
etapile, kus Eesti, Läti ja Lee-
du sõitjate kõrval on stardis ka 
Venemaa võistlejad, toimub 
Eestis esmakordselt täies ma-
hus Soome autoringraja meist-
rivõistluste etapp. Laupäeval, 
28. juunil, on ringrajal mõnus 
perepäev, kui autode ringraja-
võistlusele lisaks toimub Eesti 
suurim koguperelaat, esinevad 
Eesti tippartistid Getter Jaani 

ja Hellad Velled ning päevale 
paneb punkti 70-ndate disko-
ajastu üks kuumimaid bände, 
Prantsusmaalt pärit Ottawan.

“Suur Võidusõit 2014” 28. 
juuni sooduspiletid on müügil 
Piletilevis ja ostes selle enne 
05.05.2014 on pileti hinnaks 6 
eurot. Pilet kehtib kõigile 28. 
juunil auto24ringil toimuvatele 
perepäeva üritustele – kontser-
did, laat ja autode ringrajavõist-
lus. Täpsem info www.piletile-
vi.ee 29. juuni ringrajavõistluse 
pilet maksab samuti 6 eurot ja 
on müügil auto24ringil koha-
peal. (KH)

Audru valla koolide ja  
lasteaedade lõpupeod toimuvad:

28. mai kell 16.00 Audru Lasteaed, Vikerkaare maja
29. mai kell 17.15 Lavassaare Lasteaed-Algkool, lasteaed
30. mai kell 13.00 Lindi Lasteaed-Algkool, lasteaed
30. mai kell 16.00 Audru Lasteaed, Männituka maja
30. mai kell 17.00 Jõõpre Kool, lasteaed
5. juuni kell 9.30 Jõõpre Kool, 1.-8. klass
5. juuni kell 10.00 Lindi Lasteaed-Algkool, 1.-4. klass
5. juuni kell 10.00 Audru Kool 1.-8. klass 
 (staadionil, vihma korral plaan B)
5. juuni kell 16.00 Lavassaare Lasteaed-Algkool, 1.-4. klass
7. juuni kell 11.00 Aruvälja Lasteaed-Algkool, 
 lasteaed ja kool 1.-4. klass
13. juuni kell 15.00 Jõõpre Kool, 9. klass (Jõõpre Rahvamajas)
17. juuni kell 16.00 Audru Kool, 9. klass (aulas)

Talgupäeval tehti pool valda 
puhtaks 

Talgupäeva Teeme Ära koris-
tustööd toimusid mitmel pool 
vallas. Nagu ikka, olid mitmetes 
kohtades eestvedajaks külaselt-
sid, kuid oli ka lihtsalt hakkajaid 
inimesi, keda kodukandi hea-
kord huvitab.

Üks suuremaid talguid toi-
mus Lavassaares kohaliku küla-
seltsi eestvedamisel ning kolme 
erineva talguga rikastas valda 
Jõõpre küla, kes toimetasid nii 
vanadekodu, jõeääre kui laste-
aia ümber. 

Vallavalitsuse aktiiv koos 
heakorrameistriga puhastas 
vallamaja ümbrust, kaevas uusi 
lillepeenraid ning jõudis Val-
gerandagi suveks ettevalmis-
tusi tegema. Aktiivne tegevus 
käis veel Audru kirikuaias, kus 
pühakoja ümber askeldas küm-

mekond inimest. Jõõpre kiriku-
gi juures toimetas kolmekümne 
inimese ringis. 

Tore ettevõtmine oli ka Aru-
väljal, kus kohalikud inimesed 
püstitasid teadetetahvli ning pu-
hastasid truupe ja kraave sinna 
kogunenud loodusmustusest.

Kõige selle kodanikualga-
tuse toetuseks viis vallavanem 
kõikidele soovijatele Jõõpre 
kooli kokkade valmistatud 
talgusuppi. Üle-eestiliselt võt-
tis Teeme Ära talgutest osa 43 
137 inimest, väidab talgustaap. 
Kui palju oli aga neid, kes tegid 
tööd omal algatusel ja registre-
erimata, seda me ei tea. Samuti 
on olulised ka need talgud, mida 
tehti oma koduaias ja aia taga. 
See töö polnud vähem väärtu-
slik kui ühistööna tehtu. (KH)

Tamme talu ürdiaias on  
14. juunil lahtiste uste päev

Tamme talu ürdiaed peab 14. 
juunil lahtiste uste päeva. Ko-
hal on aianduskonsultant Eneli 
Käger, kes annab nõu, kuidas 
aias kahjureid tõrjuda ilma ke-
mikaalideta ja kuidas taimi väe-
tada looduslikult ja säästlikult. 
Lisaks toimub meisterdamise 
töötuba, mida viib läbi keraa-
mik Kaja Rinaldo, kes õpetab 
lihtsatest vahenditest valmis-
tama aias vajaminevaid taime-
tugesid ja lindude jooginõusid. 
Aia perenaine Heli Viedehof 
teeb soovijatele kaks ringkäi-
ku ürdiaias kell 11.00 ja 13.00. 

Kohale on lubanud tulla Pärnu 
Honda esindus, et tutvustada 
aiapidaja tööd kergendavaid 
elektrilisi aiatööriistu. Osta saab 
kaasa suures valikus maitse-, 
ravim- ja lõhnataimede istikuid. 
Kogu lahtiste uste päeva üri-
tus toimub kell 11.00-16.00 
ning on kõigile tasuta.

Info kodulehel www.tam-
metalu.eu ja Facebookis või 
helistades perenaise telefonil 
5625 3075.

Heli Viedehof
Tamme Talu

Peatselt algab kampaania  
„Vanapaber ei ole praht“

Septembris korraldab Audru 
Kooli õpilasesindus ja Audru 
Noorte Volikogu koostöös Paik-
regakampaania “Vanapaber ei 
ole praht”. Kampaanias saavad 
osaleda kõik Audru valla koolid 
ja õpilased. Selleks on osaleda 
soovival koolil vaja end 7. sep-

tembriks registreerida e-posti 
aadressil ene.t@audru.ee. Re-
gistreerunud koolide juurde 
toimetatakse vanapaberi kon-
teinerid. Kogutud paber peab 
olema kuiv ja sorteeritud muust 
prügist. Parimatele auhinnad! 
(KH)

Audru Vald kuulutab välja  
heakorrakonkursi  
Kaunis Kodu 2014

Kandidaate konkursile võib esi-
tada iga vallakodanik, teatades 
sellest kirjalikult, e-posti teel: 
info@audru.ee või suuliselt (tel 
4472784) Audru Vallavalitsus-
se. Eelnevalt oleks siiski sobilik 
osalemist arutada ka konkursile 
esitatud kodu omanikuga. Kan-
didaatide esitamisel ootame ak-
tiivsust eriti külaseltsidelt.

Kandidaatide konkursile 
esitamise viimane tähtaeg on 
14.07.2014.

Hindamine toimub järgmiste 
kategooriate osas:

•	 individuaalelamud;
•	 kortermajad (2 ja enam kor-

terit);
•	 talumajapidamised;
•	 sotsiaal-, äri- ja tootmisob-

jektid.
Konkursi komisjon teostab 

osalevate objektide ülevaatuse 
2014. a juulikuus. Eelneval viiel 
aastal valla sarnasel konkursil 
esikoha saanud objekte kan-
didaatideks üles seada ei saa. 
Kaunis Kodu konkursi võitjat au-
tasustatakse Audru Vallapäevade 
Pargikontserdil 2. augustil. (KH) 

Audru Spordihoone läks üle 
suveajale

Suvekuudel (juuni, juuli, au-
gust) on Audru Spordihoone 
suletud. Samas on võimalik 

külastada sauna igal reedel kl 
14.00-21.00. (KH)

AUDRU KOOL ootab 
kõiki 1. ja 5. klassi õppima 
tulevate õpilaste avaldusi 
hiljemalt 1. juuniks 2014.

Vabade kohtade olemasolul võtame õpilasi ka 
teistesse põhikooliklassidesse.
Lisainfo telefonil: 446 4421 
või e-postil kool@audru.edu.ee

Audru Kool: Lihula mnt 10, Audru vald 88301

Audru kooli pannkoogi-
meister

Festivali ajalootuba

”Tänapäeva Kunksmoori 
koduapteek” raamatu autorid
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Vallavalitsuse istungitel

Vallavolikogu istungil
08. mail

•	Kehtestati	 Papsaare	 küla	
Kaubasadama tee 18 ja Mere-
metsa tee 25 kinnistute detail-
planeeringud.

•	Nõustuti	Nurme-Papsaare	
jalgratta- ja jalgtee katastriük-
suste ostmisega Audru valla 
omandisse.

•	Otsustati	müüa	otsustuskor-
ras Audru alevikus Lihula mnt 14 
asuvad valla omandis olevad üü-
rilepinguga koormatud 5 korterit.

•	Vallavalitsusele	anti	 luba	
varaliste kohustuste võtmiseks 
seoses hankega „Avaliku veo-
teenuse osutamine Audru vallas“ 
(õpilaste transport) ajaperioodiks 

01.09.2014 – 05.06.2015.
•	Otsustati	algatada	Audru	

valla arengukava koostamine 
aastateks 2014-2025 ja kinnitati 
arengukava koostamise lähte-
ülesanne.

•	Kehtestati	Audru	valla	raa-
matukogude ja avaliku interneti-
punkti kasutamise eeskiri.

•	Volikogu	esindajaks	Lavas-
saare raamatukogu nõukogusse 
delegeeriti volikogu liige Merle 
Lillak.

•	Kinnitati	Audru	Vabadus-
samba statuut.

•	Kinnitati	Audru	Muuseumi	
põhimäärus.

VALLAVANEMA VEERG
Kergliiklusteedest

Viimastel aastatel on valda lisandunud hulgaliselt kergliiklustee 
kilomeetreid, mida tänaseks on kokku natuke üle kümne. Uute 
kergliiklusteede lisandumine peamiselt Papsaare külla ja Audru 
alevikku on tekitanud ka teiste piirkondade elanikes küsimuse – 
aga millal jõuab kergliiklustee meie külla? 

Kergliiklusteede ehitamisel on lähtutud ennekõike liiklusohutuse 
tagamisest eriti intensiivse kasutusega maanteedel või lähtuvalt laste 
peamiste kooliteede turvalisusest. Teavet liiklussageduse kohta 
saame mõõtepunktidest (need kummivoolikud teedel!), mida on 
ka sellel kevadel paljudesse kohtadesse paigaldatud. Audru valla 
kõige intensiivsema liiklusega maantee on loomulikult Pärnu-Lihula 
maantee. Sellel teel Audru valla piirides on suurim liiklussagedus 
aasta keskmises arvestuses Pärnu linna piirist kuni Kaubasadama 
teeni. Seda teelõiku läbib üle 9000 auto ööpäevas. Kaubasadama 
teest kuni Audru viaduktini on liiklussagedus umbes 6000 autot 
ööpäevas. Kuid Audru kooli ristmikust Lihula suunas liigub juba 
alla 2000, Tõstamaa suunas umbes 1000 ja Jõõpre suunas 600-800 
autot ööpäevas. Kõik need andmed on avalikult kättesaadavad 
aadressil https://teeregister.riik.ee/. 

Meie valla kergliiklustee kilomeetritest pool on rajatud Maan-
teeameti ja valla koostöös. Valla ülesandeks on olnud teede alla 
jäävate maaküsimuste lahendamine ning hilisem teede hooldamine. 
Rebasefarmi ja Nooruse tee vaheline 1,7 km pikkune kergliiklustee 
lõik on rajatud EAS-i kaasrahastuse toel.

Perspektiivsete kergliiklusteede paiknemine on kajastatud 2010. 
a. kehtestatud valla üldplaneeringu kaartidel. Üldplaneering on 
leitav valla kodulehel aadressil www.audru.ee/uldplaneering. Üks 
asi on planeering, teine asi rahalised võimalused. Üks kilomeeter 
kergliiklusteed koos valgustusega maksab ~100 000 eurot. See 
on valla teede eelarvet arvestades väga suur raha. Raha kergliik-
lusteede ehitamiseks tuleb samalt realt, kust kogu valla teedele 
kuluv raha, ehk siis lihtsustatult öeldes, mida rohkem kergteid, 
seda vähem raha teede remondiks ja korrashoiuks või vastupidi. 
Seega on kergliiklusteede rajamisel üks olulisemaid võtmeküsi-
musi vallaeelarvesse täiendavate rahaliste vahendite hankimine. 
Euroopa Liidu finantsperioodil 2014-2020 on linnaliste piirkon-
dade (kuhu kuulub ka Audru vald) meetmes planeeritud rahastada 
võrgustikus olevate kergliiklusteede ehitamist. Selline võimalus 
loob perspektiivi meie vallas juba olemasolevate kergteede lõikude 
ühendamiseks üheks tervikuks ning liitmiseks Pärnu linna ja selle 
lähiümbruse kergliiklusteedega.

Lisaks rahaliste vahendite leidmisele on teiseks võtmeküsimu-
seks maaomand. Nimelt puudub vallal pea kõigi perspektiivsete 
kergliiklusteede rajamiseks maaomand ning see tuleb omandada 
maaomanikelt. Siinkohal tahan kõiki maaomanikke, kelle maa-
omandile kergteid planeeritakse ja ehitada soovitakse, üles kutsuda 
mõistvale suhtumisele kitsa maariba loovutamisel oma omandist 
kergliiklustee tarbeks. Mida kallimaks kujuneb valla jaoks maa 
omandamine, seda vähem saame kergliiklusteid rajada ja seda 
vaesemad me üheskoos oleme. Rohkem mõistmist, vaid nii saame 
ühekoos teha meie valda paremaks ja elamisväärsemaks paigaks!

Siim Suursild
vallavanem

17. aprillil
∙ Nõustuti Lemmetsa külas 

asuva Pärnõie katastriüksuse 
jagamisega Pärnõie ja Mere ka-
tastriüksusteks, sihtotstarve 100 
% maatulundusmaa.

∙ Väljastati ehitusluba Liu 
külas Veneetsia III kinnistul 
ühepereelamu püstitamiseks ja 
Papsaare külas Mampli tee 2 
elamu laiendamiseks.

∙ Anti kasutusluba Audru 
vallamaja rekonstrueerimisele, 
Kalatex MTÜ`le Liu sadama 
kinnistu kala esmaladustamise 
hoone püstitamisele ja Ranna-
kalad MTÜ `le Liu sadama kala 
esmavastuvõtu ja jahutuse hoone 
püstitamisele.

∙ Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägist maksti raske ja sügava 
puudega laste ja nende peredega 
seotud sotsiaalteenuste osutami-
seks ja arendamiseks toetust 3-le 
abivajajale kogusummas 201,77 
eurot.

∙ Otsustati eestkostetava vara 
kasutamine.

∙ Kinnitati vallavara müügi 
avaliku kirjaliku enampakku-
mise teade.

∙ Kinnitati vallavalitsuse ja 
vallavalitsuse hallatavate asutuste 
poolt osutatavate koopia- ja väl-
jatrükiteenuste hinnad.

23. aprillil
∙ Kinnitati Lavassaare alevi 

Mäe tn 10 kõrvalhoone projek-
teerimise lähtetingimused.

∙ Väljastati ehitusluba Pap-
saare küla Kirbuserva kinnistul 
elamu rekonstrueerimiseks ja 
Marksa külas Ojako kinnistul 
külalistemaja laiendamiseks.

∙ Nõustuti Lemmetsa külas 
Viko, Miko, Lagre I, Lagre II, 
Lagre III ja Kasumi tee 3 katast-
riüksuste jagamisega, et moo-
dustada planeeritud jalgratta- ja 
jalgtee tarvis eraldi katastriük-
sused, määrati lähiaadressid ja 
maa sihtotstarve.

∙ Vajaduspõhist peretoetust 
maksti aprillis 306,88 eurot.

∙ Kihlepa külas asuva liiklus-
pinna nimeks määrati Õismetsa 
tee ja Valgeranna külas asuva 
liikluspinna nimeks Leetsi tee.

∙ Muudeti Audru Vallavalit-
suse 13.02.2014 määrust nr 2 
„Audru valla koolieelsesse mu-
nitsipaallasteasutusse vastuvõt-
mise ja sealt väljaarvamise kord“.

∙ Lavassaare Rahvamaja ruu-
mide rendihinnaks kinnitati: suur 
saal 65 eurot ööpäev, tagatisraha 
50 eurot ja väike saal 30 eurot 
ööpäev, tagatisraha 32 eurot.

∙ AS`ilt Andmevara otsustati 
tellida KOVTP-1 lehe sisu üm-
bertõstmine KOVTP-2 keskkon-
da, töö maksumus 312 eurot (hind 
sisaldab käibemaksu). 

∙ Humanitaarteenistuse juha-
taja Ene Täht teavitas maavalitsu-
ses toimuvast parimate õppurite 
tänupäevast, kuhu Audru vallast 
on kutsutud 10 õpilast ja 2 õpe-
tajat.

30. aprillil
∙ Väljastati ehitusluba Ridale-

pa külas Raava kinnistul elamu 
püstitamiseks.

∙ Väljastati projekteerimise 
lähtetingimused Papsaare külas 
Tillardi kinnistul palkmaja püsti-
tamiseks, Pilliroo tee 11 ja Traali 
tee 19 abihoone ehitamiseks ning 
Audru alevikus Vahemasti kin-
nistul olemasoleva mobiilside-
masti pikendamiseks.

∙ Anti kasutusluba Ahaste kü-
las Ahaste tee 12 elamu rekonst-
rueerimisele ja Audru alevikus 
Sireli tn 49 aiamaja kasutamise 
otstarbe muutmisele elamuks.

∙ Nõustuti Papsaare külas asu-
va Pilliroo tee 13 katastriüksuse 
jagamisega Pilliroo 13 katast-
riüksuseks, tootmismaa 80 %, 
elamumaa 20 % ja Pilliroo tee 
13a katastriüksuseks, tootmismaa 
100 %.

∙ Algatati detailplaneering 
Papsaare küla Männiku tee 1 

kinnistul.
∙ Aprillikuu toimetulekutoe-

tust maksti summas 7023,32 eu-
rot ja toimetulekutoetuse ülejäägi 
arvelt 828,36 eurot.

∙ Avatud menetlusega liht-
hanke „Audru valla kohalike 
teede pindamine“ edukamaks 
pakkujaks kinnitati AS Eesti 
Teed pakkumus maksumusega 
30596,80 eurot (hind ei sisalda 
käibemaksu).

∙ Avatud hankemenetlusega 
riigihanke „Audru Kooli võimla 
rekonstrueerimine“ edukamaks 
pakkujaks kinnitati AS Eston 
Ehitus pakkumus maksumuse-
ga 192 550 eurot (hind ei sisalda 
käibemaksu).

∙ Algatati piiratud hankeme-
netlusega vallahange „Audru 
valla trimmerihooldus 2014“.

∙ Otsustati otsuste ja määrus-
te eelnõude esitamine volikogu 
istungile.

08. mail 
∙ Väljastati kasutusluba Pap-

saare külas Papsaare tee 6a elamu 
püstitamisele ja Aruvälja külas 
Võllamäe AJ fiider F1 rikete vä-
hendamisele.

∙ Anti kirjalik nõusolek Tuu-
raste külas Metsaääre kinnistu 
elamu-lauda tehnosüsteemide 
muutmiseks ja Papsaare külas 
Kurgo 7 terrassi rajamiseks.

∙ Tunnistati kehtetuks vallava-
litsuse 21.03.2014 korralduse nr 
134 punkt 1, millega anti ehitus-
luba Papsaare külas Pilliroo tee 
13 tootmishoone laiendamiseks.

∙ Väljastati ehitusluba Papsaa-
re külas Pilliroo 13 tootmishoone 
laiendamiseks ja Audru alevikus 
Sauna tn 3 tootmishoone laienda-
miseks ja rekonstrueerimiseks.

∙ Kinnitati Jõõpre Raamatu-
kogu nõukogu koosseisus: Anu 
Kurm, Marilis Edvand ja Eino 
Ojandu.

∙ Nõustuti Papsaare külas asu-
vate Loo tee, Niidu tee, Mesihei-
na tee ja Ristiku tee kinnistutele 

isikliku kasutusõiguse seadmise-
ga Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi 
kasuks.

∙ Otsustati eestkostetava vara 
kasutamine.

∙ Alaealisele väljastati luba 
sõiduks Rootsi Kuningriiki.

∙ Sünnitoetust maksti vane-
male seoses lapse üheaastaseks 
saamisega 128 eurot ja lapse ka-
heaastaseks saamisega 64 eurot.

∙ Kinnitati Jõõpre Vanurite 
Kodu hoolekogu koosseisus: Mal-
le Jäärats (töötajate esindaja), Iiri 
Hildegard Allmaa (vanurite kodu 
elanike esindaja), Eino Ojandu 
(volikogu esindaja) ja Peep Tarre 
(vallavalitsuse esindaja).

∙ Anti üürile Lavassaare alev 
Võidu 2-18 asuv 1-toaline korter.

∙ Avatud menetlusega liht-
hanke „Audru valla kruusateede 
rekonstrueerimine“ edukamaks 
pakkujaks kinnitati OÜ Nurme 
Teedeehitus pakkumus maksu-
musega 34 650 eurot (hind ei 
sisalda käibemaksu).

∙ Avatud menetlusega liht-
hanke „Audru valla haljasalade 
niitmine 2014-2016“ edukamaks 
pakkujaks kinnitati:

I piirkond – OÜ Hildam 
Grupp 96 eurot/hektar (hind si-
saldab käibemaksu);

II piirkond - OÜ Lavassaa-
re Kommunaal 84 eurot/hektar 
(hind sisaldab käibemaksu).

∙ Muudeti vallavalitsuse struk-
tuuri ja teenistuskohtade koossei-
su kustutades 0,5 haridusspetsia-
listi ja 0,5 lastekaitsespetsialisti 
ametikohta ja moodustades 1 
sotsiaaltööspetsialisti ametikoht.

∙ Audru kooli võimla rekonst-
rueerimise omanikujärelvalve 
teostajaks kinnitati P.P. Ehitus-
järelvalve OÜ pakkumus mak-
sumusega 2736 eurot. 

∙ Volikogule otsustati esitada 
eelnõu „Nurme-Papsaare jalg-
ratta- ja jalgtee katastriüksuste 
ostmine“ muudatusettepanek.

Detailplaneeringud
* Audru Vallavalitsus on 

algatanud 30.04.2014 korral-
dusega nr 155 Papsaare külas 
Männiku tee 1 kinnistu detail-
planeeringu (0,44 ha, katastri-
üksuse tunnus 15904:003:0308). 
Planeeritav ala asub Valgeranna 
sillast idakaares asuval elamu-
alal. Planeeringu koostamise 
eesmärk on kinnistu ehitus-
keeluvööndis maakütte asukoha 
määramine, mis on kooskõlas 
Audru valla üldplaneeringuga. 

* Audru Vallavolikogu 
08.05.2014 otsusega nr 24 
kehtestati Papsaare külas Kau-

basadama tee 18 kinnistu de-
tailplaneering (6,69 ha, katastri-
üksuse tunnus 15904:003:2089). 
Detailplaneeringuga antakse 
ehitusõigus olemasoleva Mauri 
tehnoküla äritegevuse laienda-
miseks, millega ei kaasne olulist 
keskkonnamõju. Detailplanee-
ring on kooskõlas Audru valla 
üldplaneeringuga.

* Audru Vallavolikogu 
08.05.2014 otsusega nr 25 keh-
testati Papsaare külas Meremet-
sa tee 25 kinnistu detailplanee-
ring (0,17 ha, katastriüksuse 
tunnus 15904:003:1132). De-

tailplaneeringuga määrati ühe-
kordse ühepereelamu, abihoone 
ja tehnovõrkude täpne asukoht 
kõrghaljastatud kinnistul, 
säilitades kinnistul kasvavad 
väärtuslikud puud, kuna keh-
tiv planeeringulahendus seda 
ei võimaldanud. Kavandatav 
tegevus ei too kaasa olulise 
keskkonnamõju avaldumist. 
Detailplaneering on kooskõlas 
Audru valla üldplaneeringuga. 

* 13. mail 2014 toimus Liu 
kalatsehhi kinnistu (tegutsev 
kalatehas) detailplaneeringu 
avalik arutelu. Avaliku väl-

japaneku jooksul Rüssa tee 4 
kinnistu omanike poolt esitatud 
vastuväidetega on arvestatud, 
planeeringusse sisseviidavad 
täiendused planeeringu põhi-
lahendust ei muuda, avalikku 
väljapanekut korrata ei ole vaja-
lik. Avaliku arutelu tulemusena 
täpsustati planeeringulahendust 
liikluskorralduse osas, raske-
veosel ei ole lubatud sõita Rüssa 
tee 4 korterelamust mööda.

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

Varas suvel ei maga!
Jällegi hakatakse tihedamini 
käima oma suvilates ja maako-
dudes. Vajadus on muruniitjate 
ja muu vajaliku tehnika järgi, 
et muuta suvekoduümbrust 
ilusamaks. Kõige selle ilusa 
juures on inimesel omadus en-
nast unustada ja tähelepanuta 
jääb oma vara kaitse. Siinkohal 
tahan kõigile meelde tuletada 
seda, et varas ei maga. Keva-
dine uue aiatehnika vool suvi-
latesse teeb seltsimehed vargad 
aktiivseteks ja uudishimulikeks. 

Et seda kõike ära hoida, soovi-
tan oma tehnikat mitte laokile 
jätta. Kindlasti tuleks kallim 
tehnika endaga võimalusel 
kaasa viia või siis usaldusväärse 
naabri juurde hoiule anda. Kui 
ei ole võimalik selliselt toimida, 
siis tuleks tehnika korralikult 
võõraste silme alt ära panna. 
Palju on olnud juhuseid, et kui 
suvilaaknast sisse piiluda, siis 
on kõik nähtaval ja see teeb var-
ga elu palju lihtsamaks. Olgem 
siis oma varaga ümberkäimisel 

hoolikad ja tehkem varga elu 
raskemaks. 

Ilmade soojenemine kütab 
soojaks ka eluruumid ja iseene-
sest mõistetavalt hoitakse uksi 
ja aknaid pärani. Senikaua, kui 
ise kodus ollakse, ei ole sellest 
midagi, aga kodust ära minnes 
unustatakse need lihtsalt lahti. 
See tegevus või siis hooletus on 
jällegi vesi varaste veskile. On 
laialt levinud ka arvamus, et 
kes ikka tuleb või pole ju enne 
vargaid käinud – aga kunagi 

on ikka esimene kord! Tuletan 
kõigile eramute ja kortermaja-
de esimeste korruste elanikele 
meelde, et kui kodust lahkute, 
tuleb sulgeda aknad ja lukusta-
da uksed. Kindlasti lukustage 
uksed ja aknad ööseks, sest juba 
on ka tänavusest aastast juhu-
seid, kus majast on varastatud 
erinevaid esemeid omaniku une 
ajal. 

Ilusat ja turvalist suve!
Harli Hansen

piirkonnavanem

Kodune tuleohutus algab  
pisiasjadest

Päästetöötajad on viimastel 
aastatel läbi viinud hulgaliselt 
kodukülastusi ja seni oleme 
saanud inimestelt tagasisidet, 
et tuleohutus on midagi kallist 
ning olukorra parandamiseks ei 
jätku piisavalt raha.

Ilmselt seetõttu on paljudes 
kodudes tuleohutusalane olu-
kord halb või kohati isegi väga 
halb, sest alati on inimesel või-
malik tuua ettekääne – pole 
lihtsalt võimalik midagi teha.

Julgen öelda, et koduse olu-
korra parandamiseks pole vaja 
kuigi palju, esmalt tuleks alus-
tada enda ja oma pereliikmete 
käitumisharjumuste muutmi-
sest. See ei maksa ju midagi. 

Voodis või tugitoolis suitse-
tamine on ilmselgelt äärmiselt 
ohtlik teguviis, sest enamik 
tulekahjudes hukkunuid sureb 
omas kodus omas voodis. Ei 
kuskil mujal. Ka toas suitseta-
mise lõpetamine ei maksa mitte 
sentigi. Lähete uksest välja ja 
tehtud.

Või võtame katkise küttekol-
de kasutamise, mis varem või 
hiljem lõpeb erinevate asjaolude 
kokkulangemisel tulekahjuga. 
Kui ahjus on praod ja uue ahju 
ehitamine kallis, tuleks mõelda 
soojaandja remondile. 

Paljud on harjunud ühen-
dama võimsaid kodumasinaid 
pikendusjuhtme abil. Sageli on 
see mugavuse küsimus, sest sei-
nas on ainult üks pistik või asub 
see ebamugavas kohas. Võtke 
kodumasin, mida te ei kasuta, 
seinast välja ja ühendage voo-
luvõrku see, mida parasjagu 
tarvitate.

Kuid lisaks käitumisharju-
muste muutmisele on oluline 
paigaldada koju tulekahjust va-
rakult teada andev suitsuandur. 

Viimaste kuude kõrge tule-
surmade arv on põhjus, miks me 
veel enam juhime inimeste tähe-
lepanu kodusele tuleohutusele. 
Kuigi oma kodu ohutumaks te-
gemise eest vastutab iga inime-
ne ise, soovivad päästetöötajad 
anda siin ka omapoolse panuse. 
Selleks alustati maist kodukü-
lastustega ehk päästetöötajad 
hakkavad koos vabatahtlike 
päästjatega jagama inimestele 
ohutusalast teavet inimeste enda 
kodudes.

Kodukülastuse käigus vaa-
datakse üheskoos üle kodune 
elektri- ja küttesüsteemi olu-
kord, puuduste korral antakse 
inimesele juhiseid nende kõrval-
damiseks. Kindlasti räägitakse 
hädaabinumbrile helistamisest 
ning ka suitsuandurist ja selgi-
tatakse selle hooldamist. Va-
jadusel aitavad päästetöötajad 
suitsuanduri õigesse kohta 
paigaldada või vahetada pata-
reisid. Päästeamet on välja sel-
gitanud kodud, kuhu kindlasti 
minnakse.

Lisaks saab iga inimene ise 
kutsuda endale päästespetsialis-
ti külla, selleks tuleb helistada 
päästeala infotelefonil 1524. 
Sellelt tasuta numbrilt saab ka 
infot kutseliste korstnapühki-
jate, lõkete tegemise ja muude 
ohutusalaste küsimuste puhul. 
Helistage julgelt! 

Piret Seire 
Lääne päästekeskuse enne-

tustöö büroo juhataja
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Ajaratta lood

Meenutades kolhoosiaega
Kihlepas oli Mitšurini-nimeli-
ne kolhoos. 

1951. aasta oktoobrikuus 
korraldas Pärnu Rajooni TSN 
Täitevkomitee põllumajandus-
näituse, millest võtsid osa kol-
hoosid ja sovhoosid. Mitšurini-
nimelisel kolhoosil oli näitusel 
talinisu „Parandatud Luunja”, 
kaer „Agu”, lina „Pobeditel”, 
söödapeet „Kirch Ideal”, kurk 
„Kastekindel”, sibul „Kaaba”, 
söögiporgand „Cantenau”, söö-
gipeet „Egiptus”, üks eesti mus-
takirju pull, 2 utte talledega ja 10 
emdeni tõugu hane. 

Näituse kataloogi reklaamis 
oli ka kuulutus: “Nõudke Pärnu 
kolhoositurult Mitšurini-nime-
lise kolhoosi kõrgeväärtuslikku 
piima, võid ja köögijuurvilja!”

Igas kolhoosis pidi olema re-
visjonikomisjon, kuhu kuulusid 
kohalikust kolhoosist valitud 
liikmed. Nende ülesandeks oli 
kontrollida: arvepidamise do-
kumente, majapidamishoonete 
olukorda, põllutööde kulgu, 
loomasööda arvelevõtmist ja 

kasutamist, laudas läbi viima 
kontroll-lüpsmist ja piima ar-
vestust, jälgima sanitaarnõuete 
täitmist, noorloomade kaalumist, 
kanamunade arvestust, ladudes 
olevat kaupa ja dokumente, loo-
made müüki, saagi koristamist, 
kolhoosnike isiklike loomade 
ja aiamaade kasutamist. Ja veel 
palju muudki. Kõik kontrollkäi-
gud protokolliti ja komisjon tegi 
kolhoosi juhatusele ettepanekuid 
töö parandamiseks. 

Näiteks: Akt 7
1959. a. 14. veebruaril kont-

rollisin Mitšurini kolhoosi „Palu” 
kanalas kanade munemist. „Palu” 
kanalas oli sel päeval 223 mu-
nejat kana, nendest munesid 69 
kana, sellest sõid ära 4 tk, tege-
likult sain kätte 65 muna. Kõr-
valruumile tuleks uks ette teha ja 
sinna liiva tuua, et kanadel oleks 
rohkem ruumi liikuda.

Rev. Kom. esimees Jõgi
Audru muuseumi 

materjalide põhjal
Tiiu Jalakas

Golf – mis mäng see on?
Golfi ajalugu ulatub väga kau-
getesse aegadesse ning tema 
tegelikku algupära on väga ras-
ke tõendada. Osad peavad golfi 
eellaseks üle 2000 aasta tagasi 
roomlaste poolt mängitavat pa-
ganica nimelist mängu, teised 
jälle 13. sajandil Hollandis har-
rastatud keppidega mängitavat 
pallimängu. Ühes on aga aja-
loolased ja sportlased ühel mee-
lel – tänapäevane golf, kus pall 
lüüakse kepiga auku , sai alguse 
Šotimaalt. Esimesed kirjalikud 
teated sellest mängust pärinevad 
aastast 1457, kui Šotimaa kunin-
gas James II keelas oma ediktiga 
golfi ja jalgpalli mängimise, kuna 
nende spordialade harrastamine 
segab meestel vibulaskmise 
harjutamist. Kuna Šotimaa oli 
tol ajal Inglismaaga pidevalt sõ-
jajalal, siis oli riigile kahtlemata 
vibukütte rohkem vaja kui golfi-
mängijaid. Seda keeldu uuendati 
1471. ja 1491. aastal ning keeld 
lõppes alles 1502. aastal, kui tol-
leaegne Šotimaa kuningas James 
IV läks külastama Šotimaa linna 
Perth`i ja võttis reisile kaasa ka 
golfikepid.

Eesti golfiajalugu on saanud 
oma alguse eelmise sajandi al-
gupoolel, kui New Consolitated 
Gold Fields Ltd õlivabriku ju-
hataja William Dunn lasi 1931. 
aastal ehitada Roodu-Nõmmele 
golfiraja. See sai populaarseks 
vabrikus töötavate inglastest ja 
eestlastest ametnike seas. 1941. 
aastal hävitas taanduv nõukogude 
sõjavägi Roodu-Nõmme ja selle-
ga koos ka Eesti esimese golfi-
väljaku. Golfitraditsioon Eestis 
taastati Niitvälja Golfikeskuse 
avamisega 1993. aastal. 

Nii vana ja pikaajalise män-
gu juures on väga olulisel kohal 
ka traditsioonid – vanim senini 
kehtiv golfireegel pärineb aastast 
1744 ning vanim seni mängitav 
võistlussari on „The Open Cham-
pionship” aastast 1860. Lisaks on 
oma käitumise ja riietuse etikett 
ning kõik golfiterminid on loo-
mulikult inglisekeelsed.

Golf on maailmas harrasta-
jate koguarvu poolest 8. kohal. 
Golfist populaarsemad on ainult 
jäähoki, korvpall, lauatennis, pe-
sapall, kriket, tennis ja jalgpall 
(ehk siis kõik võistkondlikud 
alad). Seega on golf kõige enim 
harrastatud individuaalspordi-
alaks maailmas. Tänasel päeval 
arvatakse aktiivseid golfimängi-
jaid maailmas olevat 80-100 mil-
jonit ja töötavaid golfiväljakuid 
ligi 40 000.

Mis teeb siis golfi nii popu-
laarseks? Golf on spordina uni-
kaalne – seda saab harrastada 

varajasest noorusest kõrge vanu-
seni, kuna see on spordiala, kus ei 
ole vaja olla pikk, kiire ja tugev, 
et olla edukas. Selles mängus on 
tähtis kannatlikkus, püsivus ja 
keskendumisvõime ning hästi 
mängimiseks on vaja treenida 
vaimset ja füüsilist tasakaalu. 
Golf on tervislik spordiala, kus 
on vaja looduses jalutada kuni 
10 km, tehes selle juures koos 
harjutuslöökidega 100-150 löö-
ki. See annab piisava koormuse, 
et oma kehakaalu langetada või 
lihtsalt lihaseid toonuses hoida. 
Uuringud on näidanud, et golf on 
oluline südame- ja veresoonkon-
na haiguste ennetamisel ning on 
tõestatud, et aktiivse golfimän-
gija eluiga on keskmisest 5 aastat 
pikem.

Golf on demokraatlik mäng, 
kuna golfis saavad koos võis-
telda väga erineva tasemega 
mängijad ning HCP süsteem 
tasandab (punktimängu puhul) 
mängijate tasemeerinevuse. Golf 
on sotsiaalne mäng – golfikes-
kusest võib leida häid sõpru või 
hea äripartneri. Eriti soovitav on 
golf noortele, sest mäng arendab 
koordinatsiooni, viisakust, sõbra-
likkust ja mis kõige tähtsam – au-
sust, need omadused tulevad elus 
kindlasti kasuks. Golfi harrasta-
mine aitab lisaks kaasa ka karjää-
rile. Rootsis Kalmari ülikoolis lä-
biviidud uurimus näitas, et kõige 
enam kutseid tööintervjuule said 
need taotlused, kus CV-s oli mär-
gitud, et tööotsija harrastab golfi. 
IT-äri kajastav cio.com viis läbi 
küsitluse, millele vastasid 394 IT-
ettevõtte juhti ja tippspetsialisti. 
Küsitlusele vastanud tippjuhtidest 
väitis 56 %, et golf on aidanud 
neil tõusta karjääriredelil ning 
26 % leidis, et nende otsus golfi 
mitte mängida on takistanud nen-
de edasist karjääri. Müügitööga 
seotud inimestest väitis koguni 
93 %, et golfimäng on aidanud 
kaasa nende ametialasele edule. 
Paljude küsitletute arvates on gol-
fimäng olnud abiks nii tehingute 
lukkulöömisel, paremate tingi-
muste kauplemisel, kui ka koguni 
töökoha saamisel.

Mida siis endast kujutab gol-
fimäng? 

Golfi mängitakse (harilikult) 
25-50 ha suurusel golfiväljakul, 
mis on jagatud 18-ks eri pikku-
sega rajaks:

PAR 3 rajad, mille pikkus on 
vahemikus kuni 200 m;

PAR 4 rajad, mille pikkus on 
ca 200-400 m;

PAR 5 rajad, mille pikkus on 
ca 400-500 m.

Traditsiooniliselt on igal 

täismõõtmelisel väljakul 4 PAR 
3 rada, 10 PAR 4 rada ja 4 PAR 
5 rada. Iga rada algab lahtilöö-
giala ehk tee-ala ehk teebox̀ iga 
ja lõpeb greeǹ iga, kus paikneb 
hole, ehk siis auk, kuhu tuleb 
lüüa golfipall. Hole läbimõõt on 
täpselt 4,25 tolli ehk siis 107,95 
mm. Miks just selline suurus? 
Lihtsalt aastal 1829 avastas üks 
Musselburgh`i golfiklubi tege-
lane, et auke on palju lõbusam 
greeǹ i sisse lõigata metalltoruga, 
ning juhtumisi oli tal käepärast 
just sellise läbimõõduga toru-
jupp. Sellest hetkest saadik on 
see läbimõõt golfistandard ning 
torujupp ise on püha reliikviana 
tänaseni eksponeeritud Royal 
Musselburgh Golf Club`is. Sama 
täpselt on määratud ka golfipalli 
parameetrid – golfipalli läbimõõt 
ei tohi olla väiksem kui 42,67 mm 
ja kaal suurem kui 45,93 gr. Gol-
fipalli lüüakse rajal spetsiaalsete 
golfikeppidega, milliste para-
meetrid peavad samuti vastama 
reeglitele. Eri kaugusega lööki-
de tarbeks kasutatakse erinevaid 
keppe ning neid võib mängu ajal 
kaasas olla maksimaalselt 14. 
Golfimängija ülesandeks rajal on 
lüüa pall teebox-ist greeǹ il paik-
nevasse auku võimalikult väheste 
löökide arvuga. Ja seda kõigil 18 
rajal. Tundub olevat lihtne. Kui 

aga ette kujutada, et sinust 500 m 
kaugusel paikneb 10 cm läbimõõ-
duga auk ja sa pead sinna sisse 
kepiga lööma 4 cm läbimõõdu-
ga palli, siis mitu lööki selleks 
võiks kuluda? „Harju“ keskmine 
mängija ehk bogey golfer kulutab 
selleks 6 lööki, väga hea mängija 
ehk scratch golfer 5 lööki, pa-
rimatest parimad aga 4. Tundub 
olevat liiga väike erinevus, kuid 
kõigi 18 raja löökide arv liidetak-
se ja seljuhul on erinevused juba 
hoopis suuremad. Parimate män-
gijate summaarne löökide arv 18 
rajal kokku on sageli sama või 
erineb kõigest 1-2 löögi võrra. 
HCP ehk handicap on mängija 
mängutaseme numbriline näitaja  
mida kasutatakse amatöörgolfis 
ja mille arvestust peavad golfi-
klubid. HCP arvestuseks kasu-
tatakse keerulisi valemeid, ning 
arvesse võetakse väljaku ras-
kustaset ja palju muid näitajaid. 
HCP arvestuse alused võivad rii-
giti erineda, kuid üks on kindel 
–  mida väiksem on HCP number, 
seda parema mängijaga on tegu. 
HCP arvesse võtmine võimaldab 
(näiteks punktimängus) sellist 
olukorda, kus suurema löökide 
arvuga mängija võidab väiksema 
löökide arvuga mängijat. Tundub 
algul ebaloogiline, kuid kui pa-
rem mängija mängib allapoole 

oma harilikku taset ja halvem 
mängija mängib paremini oma-
enda harilikust tasemest, siis on 
ju tegelikult selge, kes paremini 
mängis. Seesama HCP on ka mõ-
nes mõttes mängija oma rekord, 
mida ta püüab igal mänguringil 
ületada ning mis motiveerib teda 
iseennast arendama. See teebki 
golfist väga nauditava ja põneva 
mängu, sest enamusel juhtudel sa 
ei võistle mitte kaasmängijaga, 
vaid tegelikult iseendaga.  Ja us-
kuge – ta on väga raske vastane. 
Enamikel spordialadel on välja-
kud standardiseeritud – kindlate 
mõõtude ja pinnakatetega (jalg-
pall, tennis, korvpall jne). Kahte 
ühesugust golfiväljakut maailmas 
aga ei ole – kõik on erineva suu-
ruse, erinevate radade kujuga ja 
erinevate takistustega. See teeb 
golfimängu huvitavaks ja vahel-
dusrikkaks. 

Ja nüüd peaküsimus – mis see 
kõik maksab? On ju üldtuntud 
legend, et golf on vaid „rikaste 
ja ilusate“ spordiala. Tegelikult 
see nii ei ole. Üheks peamiseks 
golfi erinevuseks on kohustus-
lik golfi algkoolituse läbimine 
– green card`i kursus. See kes-
tab tavaliselt 3 päeva ning selle 
käigus õpetatakse reegleid, lööke, 
etiketti, ohutust jpm. Koolituse 
hind on harilikult kuni 100 € 
ning see sisaldab ka (olenevalt 
väljakust) kuni 10 mängukorra 
piletit. Green card`i olemas-
olu annab edaspidi võimaluse 
mängida golfi kõigil maailma 
avalikel väljakutel. Lisaks koo-
lituse läbimisele on vajalik ka 
golfivarustuse olemasolu. Selle 
maksumus algab 150 eurost ja 
nagu ikka paljude asjadega, hinna 
ülemist piiri ei ole. Varustust on 
algajatel võimalik ka rentida. Sel-
lega esialgsed ühekordsed kulud 
ka piirduvad – eririietus vajalik 
ei ole, kõigil on oma riidekapis 
golfimänguks sobilikud riided ja 
jalatsid olemas. Edapidi tuleb ta-
suda igakordse mänguõiguse ehk 
greenfee eest. Selle „letihind“ 
Eesti väljakutel on vahemikus 
35-79 € mängukorra eest. See 
hind tundub olevat kõrge, kuid 
eranditult kõik väljakud pakuvad 
oma koduklubi mängijatele suuri 
soodustusi nii ühekordse green-
fee soodushinna kui ka aastase 
mänguõiguse näol. Üldistades 
võib öelda, et kui mängija ostab 

aastase mänguõiguse ja kasutab 
seda mänguhooajal igal nädalal 
2 korda, tuleb ühe mänguringi 
hinnaks ~ 10 €. Kui arvestada, et 
mänguring kestab kuni 4,5 tun-
di, tuleb 1 tunni golfiharrastuse 
hinnaks veidi üle 2 €. Võrreldes 
seda näiteks jõusaali või tennise 
tunnihinnaga, tuleb tõdeda, et 
golfi harrastamine on nendest 
tunduvalt odavam.

Kui nüüd kogu eelnev jutt te-
kitas mõnes lugejas arvamuse, 
et peaks seda golfimängu kas-
või korraks proovima, siis Aud-
ru vallas on kõige lihtsam seda 
teha Valgerannas. White Beach 
Golf väljak on Pärnumaa esime-
ne täismõõtmetega golfiväljak, 
mis sel aastal tähistab oma 10. 
aasta juubelit. Aastatel 2012-2013 
toimus väljaku renoveerimine ja 
tänasel päeval kuulub Valgeran-
na väljak Eesti parimate hulka. 
Eelmisel aastal tunnistas Eesti 
Golfi Liit aasta parimaks golfi-
klubiks Valgeranna Golfiklubi ja 
parimaks väljakuhooldajaks Aare 
Vägineǹ i White Beach Golf´ist. 
Väljaku arendamine jätkub ka sel 
aastal, mil alustatakse uue klubi-
maja ehitusega. Uus klubihoone 
avatakse eeldatavalt 2015. aasta 
hooaja alguses. White Beach Golf 
on Eesti Golfiväljakute Ühenduse 
(EGVÜ) ja Euroopa Golfivälja-
kute Omanike Liidu (EGCOA) 
liige. Mängijate tegevuse organi-
seerimisega, võistluste korralda-
mistega ja HCP arvestusega tege-
leb MTÜ Valgeranna Golfiklubi, 
kes on Eesti Golfi Liidu liige. Sel 
aastal oleme loonud väga soodsa 
hinnaga paketid just uutele, alus-
tavatele golfimängijatele. Paku-
me greencard`i koolitust ja män-
guõigust kuni 2014. aasta lõpuni, 
kokku kõigest 270 € eest. Samuti 
korraldame soovijate gruppidele 
demopäevi, mille käigus tutvus-
tame golfi neile, kes golfist mitte 
midagi ei tea. 

Eesti Golfi Liidu ja Eesti Gol-
fiväljakute Ühenduse koostöös 
toimub 1. juunil kõikidel Eesti 
golfiväljakutel algusega kell 
11.00 lahtine üritus „Golfipäev 
2014“, kuhu on kutsutud kõik 
soovijad. Tule ise ja võta ka sõ-
ber kaasa!

Vahur Tamm 
White Beach Development 

AS juhatuse liige

Ahaste küla talgujuht tänab 
„Teeme Ära 2014“ talgute kõiki 

aktiivseid ja toredaid abilisi:

•	 maitsva kõhutäie eest: Helmi 
Anton ja Maie Jakobson;

•	 masinate ja kütuse eest Ja-
nek Tomast Benako OÜ-st 
ja Jaanus Põldmaa ja Märt 
Truu Põhara Agro OÜ-s;

•	 suureks abiks olid Teet 
Killing transpordiga ning 
Kristjan Orasmäe mater-
jalidega;

•	 kogu talgutele panid õla alla 
Ahaste küla elanikud, Aud-
ru Vallavalitsus ja Aruvälja-
Suurküla Selts. 
Täname väga kõiki talgutel 

osalenuid ja abilisi. Kohtume 
juba aastal 2015!

Toomas Aaviste
talgujuht

Hetk emadepäeva peost 09. mai 2014. a. 

Aruvälja kool võtab vastu  
uusi õpilasi 

Väikestel lastel on väikesed peod,
Avali hing ja ausad teod.
Kastame vaimu, teritame meelt,
Tule ja sammume ühist teed!
Hea lapsevanem!

Aruvälja lasteaed-algkool 
ootab uuel õppeaastal õpilasi.

Meil on kodune ja soe kesk-
kond, väikesed liitklassid ning 
head võimalused individuaal-
seks õppetööks. Iga laps on 
oluline ja nähtav.

Koolis saab tegeleda erineva-
te huvitegevustega: rahvatants 
(õp. T. Killing), folklooriring 
(õp. K. Vettik, õp. A. Elend), 
jalgpall (treener I. Joost), klave-
riõpe (Audru Huvialakool, õp. 

M. Tsarkova), kunstiring (õp. K. 
Killing-Jaago).

Toimetab pikapäevarühm.
Ühistransport sõidab sobival 

ajal nii hommikul kui ka peale 
kooli.

Rohkem infot http://www.
audru.ee/aruvalja-lasteaed-
algkool

Kohtumiseni!
Aili Elend

Aruvälja lasteaed-algooli 
direktor
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• TEATED •Õnnitleme
vastsündinuid!

JASPER TALV 
16.03.2014 RIDALEPA
ALEX VISTUNOV 
22.03.2014 LEMMETSA
LOORE-ANET POLL 
15.04.2014 PAPSAARE
LENNART VAINULT 
28.04.2014 RIDALEPA
ROBERT REHE 
08.05.2014 AUDRU
MAHMUD KARL BARRY 
13.04.2014 AUDRU

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

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

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

ELEKTRITÖÖD MAJAS, KORTERIS, 
ETTEVÕTTES.

Tel. 5343 7992  •  www.mogreta.ee

TELLIGE TASUTA KATUSE  ÜLEVAATUS. 

SAATE KINDLA HINNAGA PAKKUMISE 

NING TEAVET KATUSE 

HETKE OLUKORRA KOHTA. 

parnu@kattocenter.ee

KATUSEABI 56 653 010

PÄRNUMAA ESINDUS

JAANUS KÜNNAPAS 
konsultant
Tel: 56 653 010
parnu@kattocenter.ee
www.kattocenter.ee

OÜ ESTEST PR 

ostab metsa- ja 
põllumaad. 

Tel 50 45 215, 
     51 45 215, 

info@est-land.ee 

AUDRU ILUTOAS TÖÖTAB 
JUUKSUR
esmaspäevast laupäevani

* Juukselõikus naistele, meestele, lastele, 
keemiline lokk, volüümlokk, juuste keemiline 
sirgestamine, juuste- ja peanaharavi, soengud.

* Juuste värvimisel kasutatakse Wella 
Professionaalsi ja Sebastiani naturaalseid 
juuksevärve.

* Naturaalsed juuksepikendused keratiiniga, 
näidised salongis.

* Müügil Wella, Sebastiani ja Nioxini tooted.
* Salongist saab osta kinkekaarte.

Pärna allee 2-15 (endine Kõrtsimaja), Audru
Info ja bron. tel. 5251 692, 5376 9087 ja 
Ilutoa FB leht

2014. a Audru vallapäevade ajal Suur Vanatehnika Väljanäitus.
Täpsemad teated väljanäituse kohta telefonidel 446 4191 ja 
555 99 302.

20. juuni kell 19.00 Jõõpe küla Jaanipäeva pidu. Tantsuks 
mängib ansambel PARVEPOISID.
Kohapeal võimalus grillimiseks, saab osta sooja sööki ja avatud 
puhvet. Pidu kõigile tasuta

21. juunil kell 20.00 Jaanipäev Aruväljal, ansambel „Vilja 
velled“, õhtujuht Kaie Seger. Õnneloos ja puhvet, Pilet 2 €.

21. juunil kell 19.00 Lavassaare Jaanisimman rahvamaja juures. 
Kavas sportlikud mängud ja jõukatsumised. Töötab puhvet. 
Tantsumuusikat mängib ans. MELODY koosseisus Evald 
Raidmaa ja Meelis Külaots.

23. juunil kell 20.00 Jaanituli Sangal. Kavas sportlikud mängud 
ja võistlused. Mänge juhib Viktor. Kell 21.00 tants. Pilet 2€, 
lastele tasuta. Kaasa võtta toit kohapeal tarbimiseks, võimalus 
tulel grillida. Korraldaja MTÜ Lemmetsa Külaselts. 
Info: 517 7305, Reet

Audru kooli 
jüripäevajooks 2014

Üldarves-
tuse koht 

Vanuse-
klassi koht 

Võistkonna nimi Aeg 

1. Pärnu Võrkpalliklubi 14:10,6 
2. SK Tünamo 14:43,7 
3. 1. koht Jõõpre Kool 15:19,5 
4. 2. koht Audru Kool 9.AB klass 16:00,3 
5. 3. koht Audru Kool 8.AB klass 16:39,6 
6. Audru Kool 7.A klass 17:04,8 
7. 1. koht Audru Kool 5.B klass 17:30,4 
8. Audru Kool 7.B klass 17:35,1 
9. 2. koht Audru Kool 6.B klass 18:57,7 
10. 3. koht Audru Kool 5.A klass 19:27,1 
11. Audru Kool 6.A klass 19:35,2 
12. 1. koht Lindi Lasteaed-Algkool 19:47,1 
13. Audru Kooli õpetajad ja 

hoolekogu 
20:03,1 

14. Audru Lasteaia õpetajad 20:18,1 
15. 2. koht Audru Kool 3.B klass 20:22,8 
16. Audru Kool 4. klass 21:08,0 
17. 3. koht Audru Kool 2. klass 21:14,4 
18. Individuaalvõistleja 21:16,5 
19. Audru Kool 3.A klass 22:06,0 
20. Audru Kool 1.klass 22:57,2 
21. Aruvälja Lasteaed-Algkool 

Lindil sirguvad laululinnud
Lindi Lasteaed-Algkooli laste-
aia laululapsed osalesid viien-
dat aastat järjest Pärnu linna ja 
maakonna mudilaste laulukon-
kursil „Lauluaias“. Sellel aastal 
võeti mõõtu juba VII korda ja 
sedapuhku Raeküla Vanakooli 
keskuses. Eelnevalt eelvoorudes 
edasi saanud ansamblid ja so-
listid nautisid üksteise rõõmsat 
laulu kevadpühal, 1. mail. Lindi 
lasteaia ansambel “Lustakad 
lindid” noppis ansamblite ar-
vestuses GRAND PRIX ning 

lisaks said meie vahvad esine-
jad ka laulu- ja tantsurõõmu eri-
preemia.	Žüriil	jätkus	kiidusõnu	
samuti meie 4-aastasele solistile 
Lisete Toompalule, kes sai jul-
ge laululinnu eripreemia. Lin-
di laululinde juhendab õpetaja 
Anne Paiste, kes oma rahuliku 
ja järjekindla suhtumisega on 
viinud lapsed samm-sammu 
järel aina sügavamale muinas-
jutulisse muusikamaailma. 

Ulla Orgusaar
Lindi LAAK direktor

Fotol: Jörgen Kingo, Olivia Moorits, Brigita Eha, Mariliis 
Aasmaa, Carmen Moorits, Sirelin Jürgens, Kaari Orgu-
saar, Laura-Liis Silberk ja Steven Närep.

Tulemused




