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AUDRU VALLA LEHT

5. juunil kutsus Pärnu
maavanem Andres Metsoja
kokku maakonna parimad
õpilased

Audru Vald kuulutab välja
heakorrakonkursi
Kaunis Kodu 2014
Kandidaate konkursile võib esitada iga vallakodanik, teatades
sellest kirjalikult, e-posti teel:
info@audru.ee või suuliselt (tel
4472784) Audru Vallavalitsusse. Eelnevalt oleks siiski sobilik
osalemist arutada ka konkursile esitatud kodu omanikuga.
Kandidaatide esitamisel ootame
aktiivsust eriti külaseltsidelt.
Kandidaatide konkursile
esitamise viimane tähtaeg on
14.07.2014.
Hindamine toimub järgmiste
kategooriate osas:
• individuaalelamud;

Audru Kool
Maria Ilp, 4. kl
Audru valla inglise keele ja
matemaatikaolümpiaadi I koht.
Maakonna inglise keele olümpiaadi I-II koht ning matemaatikaolümpiaadi 9. koht
Triine-Ly Teor, 6. kl
Maakonna ajaloo-olümpiaadi I ning emakeeleolümpiaadi
III koht
Karl Mumme, 7. kl
Maakonna ajaloo-olümpiaadi 6., vene keele olümpiaadi 14.
ja matemaatikaolümpiaadi 17.
koht, Nuputa võistluse I koht
ning tubli orienteeruja
Angelika Linder, 9. kl
Maakonna füüsikaolümpiaadi 5. ja ajaloo-olümpiaadi 9.-11.
koht, valla muistendite illustreerimise konkursi III koht
Heleri Sepp, 9. kl
EKSL Võrkpallivõistluste II
koht, valla Koidulauliku konkursi III koht, Audru Noortevolikogu esimees ja aktiivne noor
Jõõpre Kool
Helen Pill, 8. kl
Maakonna ajaloo- ja kunstiolümpiaadi I, keemia-, emakeele- ja vene keele olümpiaadi III
koht, Teatrifestivali I ja Gulli-

veri mängu II koht, osales vabariiklikul Euroopa keeltepäeva
viktoriinil
Emilie Kirsi, 8. kl
Gulliveri mängu II, teatrifestivali ja Koidulauliku valgel I
koht, vabariikliku konkursi
”Eesti koolilaste metsapostkaart
2013” eripreemia
Laura Lembit, 8. kl
Maakonna ajaloo-olümpiaadi III koht, Gulliveri mängu II
ja Teatrifestivali I koht
Katariina Vainult, 9. kl
Maakonna kunstiõpetuseolümpiaadi II ja III koht, keemiaja matemaatikaolümpiaadi III
koht, ajaloo-olümpiaadi IV
ning keemiaolümpiaadi V koht
ja vabariikliku usundiõpetuse
olümpiaadi V koht, vabariikliku
konkursi ”Eesti koolilaste metsapostkaart 2013” eripreemia
Lindi Lasteaed-Algkool
Emily Moorits, 4. kl
Maakonna inglise keele
olümpiaadi 6.-7. koht, emakeeleolümpiaadi 3.-5. koht, Audru
valla emakeeleolümpiaadi I
koht, inglise keele olümpiaadi II
koht ja matemaatikaolümpiaadi
III koht, laulukonkursi Kaunim
Metsalaul II koht, Sügisulg ning
Väike Koolicanto eripreemiad

osa on seadnud tantsujuht Maie
Kalbus ning õhtuse tantsuõhtu
sisustab ansambel Supernoova.
Samuti ei puudu aktiivne meelelahutus nii lastele, noortele
kui täiskasvanutele. Oma telkidega on esindatud erinevad
organisatsioonid ning toimub
meeleolukas kontsert. Kontserdil antakse välja Kauni Kodu
Konkursi auhinnad ning aasta
kultuuriauhind. Pargikontserdil
pakub toitlustust taas eelmisel
aastal edukaks osutunud Kentuki Lõvi pubitelk. Pargikontserti
juhib noor andekas oma valla
mees Kristjan Põldmaa ning
vunki kogu kontserdile annab
tema bänd POSÕ. Kellel huvi
tulla vallapäevadele oma tooteid tutvustama, andke sellest
vallavalitsusse teada aadressil
maris.m@audru.ee
3. augustil viib buss soovijad
ekskursioonile vastvalminud
Lottemaale Helgi Rootsi eestvedamisel. Retkedele saab end
registreerida Audru muuseumis. Vallapäevade üritustesarja
lõpetab pühapäevane kirikukontsert, kus esineb Kaunimate
Aastate Vennaskond. Kirikus
toimuvale kontserdile saab eelmüügist pileteid osta vallavalitsusest alates 1. juulist. Jälgige
jooksvat reklaami nii valla kodulehel, paberlehes kui ka valla
Facebookis.
Maris Moorits
Vallapäevade korraldaja

Ramis Rza-Kulijev poeg Ewertiga, Kadri Husu ja Meelis Hunt
tütar Liisaga, Mari-Liis Raudsepp poeg Janekiga, Helelin ja
Aleksei Vistunov poeg Alexiga, Jaanika ja Risto Talv poeg
Jasperiga, Annika ja Marek
Poll tütar Loore-Anetiga, Heli
Jürindi ja Erkki Vainult poeg
Lennartiga, Karina Laagus ja
Alpha Ibrahima Barry poeg
Mahmud Karliga.
Valla vapiga hõbelusika,
sünnitoetuse esimese osa ning
lilled andsid vanematele üle
Siim Suursild ja kultuurikeskuse administraator Mari-Liis
Rehe.
Peep Tarre
Sotsiaalnõunik

SUUR VANASÕIDUKITE
ja TEHNIKA NÄITUS

2. augustil 2014

Õuemuuseumi õuel (endise sovhoosi töökoja kõrval)
Tule vaatama või veel parem – osalema!
Info: 446 4191, 5559 9302 Helgi Roots
Meie kontaktisikud on: Ervin Hansalu, Ado Kirsi, Vahur
Kobolt, Rein Kruusalu, Sulev Kase ja Meelis Tiido

Perearstid puhkavad:
dr. Ü. runnel
23.06 – 13.07 ja 04.08 – 20.08
dr. L. napp
14.07 – 03.08 ja 21.08 – 03.09

Alates 16. juunist avatud:
E-T 9.00 – 18.00
K-R 9.00 – 16.00
L-P suletud

7. juunil toimus vallamaja saalis käesoleva aasta jaanuaris,
veebruaris, märtsis ja aprillis
sündinud väikeste vallakodanike ja nende vanemate pidulik
vastuvõtt. Pidupäevalisi tervitasid vallavanem Siim Suursild,
sotsiaalnõunik Peep Tarre ning
sotsiaalpedagoog Sirje Järvet.
Vastuvõtul laulsid Audru kooli
õpilased Tiia Tamme juhendamisel.
Vastuvõtule olid kutsutud:
Kristiina Kannu ja Oliver
Haav tütar Elissa-Miaga, Kadi
Narõškin ja Taavi Niklus poeg
Jakobiga, Liia Oks ja Eedi
Kunto tütar Eleriinuga, Liisi
Sildoja ja Allar Hallmägi tütar
Anette-Liisiga, Kadi Männik ja

*Suur Tehnika Väljanäitus

Audru PereArstikeskus teatab:

Audru Postkontor

Väikeste vallakodanike
vastuvõtt

• kortermajad (2 ja enam
korterit);
• talumajapidamised;
• sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid.
Konkursi komisjon teostab
osalevate objektide ülevaatuse
2014. a juulikuus. Eelneval viiel
aastal valla sarnasel konkursil
esikoha saanud objekte kandidaatideks üles seada ei saa.
Kaunis Kodu konkursi võitjat
autasustatakse Audru Vallapäevade Pargikontserdil 2. augustil.
(KH)

Vallapäevade ootuses
Augustikuu toob audrukatele taas rõõmu – tulemas on
vallapäevad. Iga-aastased pidustused leiavad seekord aset
31. juulist 3. augustini. Vallapäevad toimuvad igal aastal,
kuid alati soovivad korraldajad
pakkuda rahvale ka midagi uut.
Sel aastal on korraldajatel soov
tuua Villa Andropoffi vanasse
stiilsesse kinomaja pisut elu
juurde – ekskursioon väärtusliku arhitektuuriga majas ning
õdus kinoseanss väliterrassil
1. augustil on täpselt see, mis
vanas kinomajas puudu oli.
Kuid päevade sisse mahub ka
mitmeid erinevaid üritusi ja ettevõtmisi, millest igaüks endale ka loodetavasti sobiva leiab.
Avaüritusena toimub juba väga
suurt populaarsust võitnud õhtuhelide kontsert (31. juulil kell
20.00) Kirsi talus, kus mõnusate
helide saatel suvemuusikat nauditakse. Seekord tuleb Audrusse suur pillide- ja muusikalooja Silver Sepp. Perekond Kirsi
avab juba aegsasti ka kohviku,
et inimesed ikka ajast ja kulgemisest mõnu tunneks.
2. augusti pärastlõuna algab
traditsioonilise paraadrongkäiguga Audru kiriku juurest, millega suundutakse Audru parki
kontserdile. Samal ajal on uudistajatele avatud juba teistkordselt korraldatud vanatehnika
näitus Audru välimuuseumis.
Pargikontserdi rahvatantsulise

JUUNI 2014

Audru Lastekaitsepäeva korraldajad tänavad:

Teatame, et erandkorras ei toimu Audru Vallavalitsuses perioodil
30. juuni kuni 11. juuli sündide, surmade ja elukoha registreerimist. Vallaelanikel, kes soovivad siiski vastava kande tegemiseks
vallavalitsusse pöörduda, palume teatada oma soovist 1 tund ette
telefoninumbril 447 2783 või e-posti aadressil katri.p@audru.ee.
Võimaluse korral palume pöörduda Pärnu Maavalitsusse
(Pärnu linn, Akadeemia 2 , II korrus, kabinet 209; vastuvõtuajad:
E, T, N 8.00-12.00; 14.00-16.00; R 9.00-12.00.

Audru Vallavalitsus, Pärnu Maksimarket,
Lääne-Eesti Päästekeskus, Paide Vabatahtlik
Tuletõrje Selts, Taavi Luhamaa Photography,
MTÜ Turvaline Pärnumaa,
Audru Noortevolikogu,
Irina Teesalu
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Audru valla leht - Juuni 2014

VALLAVANEMA
VEERG
Suvesoojad
mõtted ja
tähelepanekud
Seekordset veergu tahaks alustada suurte tänude ja kummardusega Mercedes Merimaa
ja Eassalu-Neitsi külaseltsi ning Merle Lillaku ja Lavassaare külaseltsi poole, kes avasid maikuus suurepäraste üritustega Audru
valla ürituste suvehooaja. Kui Mercedes ja
Eassalu- Neitsi külaseltsi naised pakkusid Võilillefestivalil juba tuntud headuses
omapäraseid maitseelamusi võililledest ja
muudest kevadistest taimedest, siis Merle ja
Lavassaare külaselts suutsid tõsiselt üllatada
äärmiselt kõrge organiseerimistasemega I
Lavassaare vanavaralaada korraldamisel.
Tänud teile mõlemale ja teie meeskondadele
tehtu eest ja ikka jõudu edaspidiseks!
Käesolev kevad on olnud kummaline.
Peale jahedat märtsi ja aprilli jõudis mais ja
juuni algul Audrusse lausa mitu südasuvist
kuumalainet. Varajased soojad ilmad meelitasid päevitajad juba kevadel Valgeranda.
Kahjuks aga leidsid rannakülalised sellel
aastal rannast eest ebameeldiva üllatuse ja
lõhna. Meri oli randa uhtunud surnud kalu
ja hülgeid. Kas on loodus või inimtegevus
mänginud merel tõsise vingerpussi, mille
tõttu on hukka saanud kalad ja hülged –
veel ei tea, aga üks on kindel – Pärnumaa
Õpilasmalevlaste töökad käed on rannalt
korjanud üle tuhande kilo surnud kalu ja vald
koristanud rannalt seitsekümmend surnud
hüljest. Tänaseks on rand koristatud, kuid
aeg-ajalt satub soodsate tuultega jätkuvalt
randa surnud mereasukaid. Palume nendest koheselt vallavalitsust informeerida,
et saaksime võimalikult kiiresti koristustöid
organiseerida.
Kevad on toonud Valgeranna arengu
suunal järjekordse rõõmusõnumi. Nimelt on
golfiväljaku omanikud lõpuks asunud ehitama golfiväljakule kauaoodatud klubihoonet
koos restorani ja suveterassiga. Kahjuks küll
ei jõua ehitajad töödega valmis veel selleks
suvehooajaks, kuid järgmiseks suveks saab
lõpuks vastuse paljusid vallaelanike vaevanud küsimus – kuhu viia oma külalised
Audrus sööma või kohvi jooma?
Golfiklubi hoone valmimiseni läheb veel
aega, aga ka Villa Andropoffi külalistemaja
ja restoran on saanud uued rentnikud, kes
ootavad meid kõiki külastama restorani
ja suveterrassi ning maitsma uut suvemenüüd. Ka Doberani Rannamajas on remonti
tehtud ning suveterrass avatud. Doberani
Rannamaja pakub sellel suvel oma terrassil mitmeid mõnusaid suvekontserte, nii, et
jälgigem reklaami!
Audru valla teedele on kevad toonud sõitma hulgaliselt Porsche luksusautosid. Tekib
küsimus – kas Audrusse on kolinud elama
hulgaliselt jõukaid inimesi? Kuid kahjuks
veel mitte. Nimelt on Audru auto24 ringrada
2. juunist 20. juunini antud rendile Porsche
tehasele, kes tutvustab oma senistele ja tulevastele Kesk- ja Ida-Euroopa klientidele
Porsche autode sõiduvõimalusi. Porsche
tehase kulu ja kirjadega tuuakse Audrusse
sellel ajaperioodil iga päev kuni 50 senist
või tulevast Porsche omanikku, kes aeg-ajalt
tiirutavad lisaks ringrajale ka autodega mujal vallateedel.
Kellel on aga tegemata veel suveplaanid,
kuid mõttes soov külastada Soomet või Lätit, siis kutsun vallaelanikke üles külastama
meie valla sõprus- või koostööomavalitsusi
nendes riikides. Soomes on meie valla pikaajaline sõprusvald Turu linna külje all asuv
Paimio linn, Kesk-Soomes Ähtari ja Kurika
linn. Paimios asub näiteks Lõuna-Soome
ainus ja Eestile lähim suusatunnel, kus saab
aastaringselt suusatamismõnusid nautida.
Kurikal asub motoringrada Botniaring ja
Ähtaris loomaaed. Lätis on meie koostööpartner Grobina linn Läti ühe suurema linna
Liepaja külje all. Grobinas soovitan külastada endiseid linnusevaremeid ning linnust
ümbritsevat promenaadi. Kindlasti astuge
julgelt sisse sealse linnavalitsuse uksest,
viige tervisi Audrust ja küsige julgelt infot
või abi piirkonna külastamisel!
Siim Suursild
vallavanem

Vallavolikogu istungil
Volikogu istungil
12.06.2014
• Kuulati Audru valla
noortevolikogu tööaruannet.
• Kinnitati Audru valla
2013. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta
aruanne.
• Kooskõlastati Pärnu
maakonna planeeringut
täpsustav teemaplaneering
„Harku-Lihula-Sindi 330/110
kv elektriliini trassi asukoha
määramine”.
• Võeti vastu Audru valla
2014. aasta 1. lisaeelarve.
• Kehtestati osaline detailplaneering Audru alevikus
Kaera kinnistul Nooruse tee
8 katastriüksusel.
• Kehtestati detailplaneering Liu külas Liu kalatsehhi

kinnistul.
• Kehtestati detailplaneering Papsaare külas Eha
kinnistul.
• Kehtestati detailplaneering Papsaare külas Audru
ringraja mängumaal.
• Võeti vastu Papsaare
külas Papsaare äriküla detailplaneering.
• Tunnistati kehtetuks
Audru Vallavolikogu 07.
märtsi 2002 otsus nr 213 „Detailplaneeringu algatamine
Papsaare külas Erika, Angelo
ja Tradere maaüksustel”.
• Tunnistati peremehetuks
ehitiseks Audru vallas Malda
külas asuv laut.
• Muudeti Audru Vallavolikogu 13.05.2010 määrust
nr 20 „Vallavara valitsemise

korra kehtestamine”.
• Kinnitati müügi kirjaliku enampakkumise tulemused Lavassaare alevis asuva
Pärna tn 6-2 korteriomandi
osas hinnaga 1200 eurot,
Audru alevikus Ringi tn 10
asuva kinnistu osas hinnaga
7000 eurot ja Lindi külas asuva Liiva kinnistu osas 25200
eurot.
• Anti nõusolek NurmePapsaare jalgratta- ja jalgtee
katastriüksuste tasuta üleandmiseks riigile.
• Kinnitati Audru valla
teede ja tänavate nimekiri.
• Muudeti Audru Vallavolikogu 06.03.2014 määrust nr
13 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord”.
• Omistati Audru valla

kultuuripreemia „Aasta kultuuritegija” Maie Kalbuse´ele.
• Kinnitati Aasta Õpetaja
tunnustuse saajateks Ene Jaanimägi ja Kaia Vettik.
• Määrati volikogu esindajaks Audru Muuseumi
nõukogusse Ado Kirsi.
• Tunnistati kehtetuks
Audru Vallavolikogu 12. jaanuari 2006 määrus nr 7 „Üüri
piirmäärade kinnitamine“,
Lavassaare Vallavolikogu
14. oktoobri 2010 määrus nr
14 „Eluruumi üüripiirmäära
ja äriruumi üüritariifi kinnitamine“ ja Audru Vallavolikogu 07. märtsi 2013 määrus
nr 13 „Audru valla avaliku
korra eeskiri“.
• Kehtestati Audru vallas
asuvatele munitsipaaloman-

dis olevatele eluruumidele
üüri piirmäärad (sisaldavad
haldustasu) vee- ja kanalisatsiooniga varustatud eluruumidel 2 eurot/m², muudel
eluruumidel 1 euro/m² ja
Lavassaare alevis asuvatel
eluruumidel 0,85 eurot/m²
kuus. Üüri piimäärasid kohaldatakse üürilepingutele,
mis sõlmitakse alates 01.
juulist 2014.
• Kehtestati äriruumide
üüri piirmäärad.
• Tutvustati Audru valla
arengukava 2014-2025 projekti.
• Otsustati osaleda mittetulundusühingu Pärnumaa
Ühistranspordikeskus asutamisel.

Vallavalitsuse istungitel
15. mail
• Tulenevalt aadresside
korrastamise vajadusest
määrati Papsaare külas
asuvatele katastriüksustele
lähiaadressid ning Vanajõe
tiigi ja Vanajõe sonni katastriüksustele määrati sihtotstarbeks üldkasutatav maa
100 %.
• Kinnitati nõudeõiguse
osast suurema pindalaga
õigusvastaselt võõrandatud
endise Kosso A-242 maa
tagastamise korral riigile
tasutava võla suurused õigustatud subjektide vahel.
• Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägist maksti raske
ja sügava puudega laste ja
nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja
arendamiseks toetust 4-le
abivajajale kogusummas
384,40 eurot.
• Maksti rahvusvahelise
koolivälise tegevuse toetust
4-le taotlejale à 70 eurot.
• Algatati piiratud hankemenetlusega vallahange
„Kergliiklustee projekteerimine“.
• Algatati piiratud hankemenetlusega vallahange
„Uruste oja paisu taga olevate setete eemaldamine“.
• Kehtestati 21. juunil
Audru pargis toimuva jaanipäevapeo piletihinnad:
koolieelikud - tasuta, 7-18
aastased 0,50 eurot ja täisealine 2 eurot.
• Kinnitati Lavassaare Raamatukogu nõukogu
koosseisus: Merle Lillak –
volikogu esindaja, GiselaAngela Aasa, Rivo Kajo ja
Sirli Sabiin.
• Anti nõusolek 17.18.05.2014 Neitsiraba Külastuskeskuses Võilillefestivali
korraldamiseks ja 17.05.2014
Lavassaare Raudteemuuseumis avaliku ürituse – Muuseumiöö korraldamiseks.
• Tu n n ist at i kehte tuks Audru Vallavalitsuse
01.08.2012 korralduse nr
259 „Projekteerimise lähtetingimuste kinnitamine“
punkt 1 alapunkt 1.1 Marksa
külas Purje ühistu 8 aiamaja
rekonstrueerimine elamuks
osas.
• Väljastati ehitusluba
Marksa külas Purje ühistu
8 kinnistule ühepereelamu
püstitamiseks.
• Kinnitati projekteerimise lähtetingimused Lemmetsa
külas Atsi kinnistu elamu püstitamiseks ja Papsaare külas
Nurme tee 13a Pearu alajaama
rekonstrueerimiseks.
• Väljastati ehitusluba
Papsaare külas Meremetsa

tee 25 ühepereelamu püstitamiseks ja Elektrilevi OÜ`le
Audru alevikus alajaamast
väljuvate kaablite ehituseks.
• Anti kirjalik nõusolek
Lemmetsa külas Kalda kinnistul puurkaevu ning Oara
külas Pähkli ja Jõõpre külas
Reinu kinnistul imbväljaku
ja septiku rajamiseks.
• Anti kasutusluba Papsaare külas Lõvisaba tee 1
eramu püstitamisele.
• Pruutpaar OÜ`le anti
nõusolek III kategooria ilutulestiku korraldamiseks
28.06.2014 kell 23.30-00.00
Ojako Puhke- ja koolituskeskuse territooriumil.
• Nõustuti Kaera kinnistu
detailplaneeringu ala teedeja tehnovõrkude väljaehitamise kohustuse tagamiseks
sõlmima arendajatega leping,
koormates kinnistu ühishüpoteegiga summas 100 000
eurot Audru valla kasuks.
23. mail
• Määrati mittetulundusliku tegevuse projektitoetus
10-le taotlejale kogusummas
3677 eurot.
• Maksti riigi rahastatava
lapsehoiuteenuse rahaliste
vahendite ülejäägist raske
ja sügava puudega laste ja
nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks
ja arendamiseks toetust 1-le
abivajajale summas 25,82
eurot.
• Määrati puudega lapse
hooldajatoetus 3-le abivajajale 90 eurot kuus ja 1-le
abivajajale 150 eurot kuus.
• Maksti rahvusvahelise
koolivälise tegevuse toetust
1-le taotlejale summas 70
eurot.
• Maksti ainekonkurssidel
ja olümpiaadidel parimaid
tulemusi saavutanud õpilaste
juhendajatele-õpetajatele lisatasu: Audru Kool 1164 eurot, Jõõpre kool 1543 eurot,
Lindi Lasteaed-Algkool 98
eurot, nimetatud summale lisandub 2805 eurot tulu-, sotsiaal- ja töötuskindlusmaksu.
• Määrati maikuu toimetulekutoetus summas
5486,16 eurot ja toimetuleku
ülejäägi arvelt 931,24 eurot.
• Maksti maikuu vajaduspõhist peretoetust summas
374,01 eurot.
• Kinnitati Lindi külas
Jäägri kinnistu nahastuspuhkemaja projekteerimise
lähtetingimused.
• Väljastati ehitusluba
Papsaare külas Kullimänniku tee 17 üksikelamu ja
Meremetsa tee 25 abihoone
püstitamiseks, Malda külas
Tamme kinnistu elektriliitu-

mise ehitamiseks ja Papsaare
külas T 19102 Nurme-VanaPärnu 4 veetorustiku ehitamiseks.
• Kinnitati Pärna kinnistu
detailplaneeringu muudetud
ja pikendatud lähteülesanne.
• Kinnitati piiratud menetlusega vallahankes „Uruste oja paisu taga olevate setete eemaldamine“ edukamaks
VKHT OÜ pakkumus maksumusega 6500 eurot (ei sisalda käibemaksu).
Kinnitati piiratud menetlusega • vallahankes „Kergliiklusteede projekteerimine“
edukamaks AS Eesti Teed
pakkumus maksumusega
8491,92 eurot (hind sisaldab
käibemaksu).
• Kinnitati piiratud hankemenetlusega vallahankes
„Audru valla trimmerihooldus 2014“ edukamaks piirkondades I ja II OÜ Hildam
Grupp pakkumus hinnaga
168 eurot/ha (hind sisaldab
käibemaksu).
• Kinnitati avatud menetlusega lihthankes „Audru aleviku kergliiklusteede
asfalteerimine ja ehitus“
edukamaks Lemminkäinen
Eesti AS pakkumus maksumusega 34 891,15 eurot (ei
sisalda käibemaksu).
• Kinnitati avaliku kirjaliku enampakkumusel
„Valgeranna kauplemiskohtade enampakkumine“ edukamaks Adres Grupp OÜ
pakkumus maksumusega
300 eurot.
• Otsustati tellida Papsaare, Kihlepa ja Kõima külade
tehnoloogiliste projektide
koostamine Alten Projekt
OÜ`lt maksumusega 4380
eurot (hind sisaldab käibemaksu).
• Eha kinnistu detailplaneeringu ala teede- ja tehnovõrkude väljaehitamise kohustuse tagamiseks otsustati
sõlmida arendajatega leping,
koormates kinnistu ühishüpoteegiga summas 200 000
eurot Audru valla kasuks.
• Nõustuti Liiva külas asuvale Raivo Koger`i
omandis olevale Lauri teele
tähtajatu ja tasuta isikliku
kasutusõiguse seadmisega
Audru valla kasuks avalikult
kasutatava sõidutee omamiseks ja majandamiseks.
28. mai
• Koolide esildiste alusel
tunnustati olümpiaadidel,
konkurssidel ja spordivõistlustel edukalt osalenud õpilasi.
• Koolide esildiste alusel
tunnustati koolide edukamaid õpilasi.

• Lähetati vallavanem
Siim Suursild 30.05 – 01.06
Läti Vabariiki sõpruslinna
Grobina linna aastapäeva
üritustele.
• Nõustuti Ridalepa külas
asuva Raava katastriüksuse
jagamisega Raavapõllu ja
Raavapaisu katastriüksusteks, maatulundusmaa 100
% ning Jõemetsa katastriüksuseks, elamumaa 100 %.
Otsustati maksta abivajajale hoolekandeasutuse
toetust 224,00 eurot kuus
ülalpidamiskulude osaliseks katmiseks ajavahemikul
01.06.2014 – 31.01.2015.
5. juuni
• Koolide esildise alusel
tunnustati olümpiaadidel,
konkurssidel ja spordivõistlusel edukalt esinenud õpilast.
• Muudeti Audru Vallavalitsuse 28.05.2014 korraldust
nr 206 „Edukate kooliõpilaste tunnustamine“.
• Anti nõusolek 21. juunil
2014 Audru Kõlakojas Jaanitule korraldamiseks.
• Koolide esildise alusel
tunnustati edukaid kooliõpilasi.
• Väljastati ehitusload
Papsaare külas Audru ringraja kinnistul asuva Audru
boksikompleksi laiendamiseks ja Mesiheina tee 6 korterelamu püstitamiseks.
• Väljastati kasutusload
Lindi külas Kruusimäe kinnistule rajatud puurkaevu ja
MTÜ Kalatex tootmishoone
elektrivõrguga liitumise kasutusele võtmiseks.
• Määrati Valgeranna külas asuva Jõeveere katastriüksuse jagamisel tekkinud
katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
• Algatati detailplaneering Lavassaare alevis Mäe
10 ja Otsa kinnistutel.
• Kinnitati Põhara külas
Kastani kinnistu peakaitse
suurendamise ja Aruvälja AJ
piirkonna rekonstrueerimise
projekteerimise lähtetingimused.
• Seoses lapse sünniga
ning ühe- ja kaheaastaseks
saamisega otsustati maksta
sünnitoetust.
• Otsustati tellida kõnniteede asfalteerimise omanikujärelevalve OÜ´lt Teehoiu
Partnerid maksumusega 984
eurot (hind sisaldab käibemaksu).
• Kiideti heaks volikogu
istungile saadetavate otsuste
ja määruste eelnõud.
12. juuni
• Väljastati kasutusload

Saulepa külas Kandi kinnistule rajatud puurkaevu ja
Papsaare külas Lõvi tee 5a
püstitatud elamu kasutusele
võtmiseks.
• Väljastati ehitusluba Audru Vallavalitsusele Kihlepa külas Kihlepa
rahvamaja kinnistul asuva
pumbamaja rekonstrueerimiseks ja tehnosüsteemide
muutmiseks.
• Anti nõusolek Potsepa
liivakarjääri mäeeraldise
kaevandamise loa muutmiseks.
• Tunnustati edukat kooliõpilast.
• Anti nõusolek 21. juunil
2014 Lavassaare Rahvamajas
avaliku ürituse Lavassaare
jaanituli ja Aruvälja Rahvamajas ürituse Jaanituli korraldamiseks.
• Anti nõusolek 22. juunil
2014 Lindi koolis ürituse Jaanitrall korraldamiseks.
• Anti nõusolek 23. juunil
2014 Sanga Rahvamajas ürituse Sanga jaanituli ja Audru
Kõlakojas ürituse Maakaitsepäev 2014 korraldamiseks.
• Kehtestati 21. juunil
2014 Lavassaare Rahvamajas toimuva Jaanipäeva pileti
hinnaks täisealisele 2 eurot.
• Nõustuti Audru vallas
Lavassaare alevis asuva
maa riigi omandisse jätmisega määrates maaüksuse
koha-aadressiks Halinga
metskond 95.
• Otsustati õigusvastaselt
võõrandatud vara, Lindi külas asuva endise Kosso A-242
maaüksuse, tagastamine.
• Kinnitati Marksa külas
Tiidoranna kinnistu elamu
koos abihoonetega projekteerimistingimused.
• Algatati piiratud hankemenetlusega vallahange
„Erateedele kruusa ostmine“.
• Tunnistati lihthanke
„Avaliku veoteenuse osutamine Audru vallas” hankemenetlusel edukaks aktsiaselts Hansa Bussiliinid
pakkumus maksumusega
0,98 eurot ühe liinikilomeetri
kohta ilma käibemaksuta.
• Otsustati sõlmida leping OÜ-ga FoxGeo Lihula
maantee ja Valgeranna tee
alusplaanide topomõõdistuse teostamiseks koguhinnaga
1500 eurot (hind ei sisalda
käibemaksu).
• Otsustati sõlmida üürileping Valgeranna parklas
asuva kauplemiskoha nr
1 üürile andmiseks Terje
Aron´ile hinnaga 300 eurot
kauplemishooaja eest rannakaupade, kiirtoidu, karastusjookide ja lahjade alkohoolsete jookide müügiks.
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Lavassaare tähistab juubeleid
Lavassaare (Lawasser) esmamainimise 390. aastapäev
Oli selline legend. Kunagi
tulnud kolm inimest mööda
metsloomade rada üle soode ja
rabade, leidnud Lavassaare mäe
ja jäänud sinna elama.
Esimesed kirjalikud andmed
Lavassaare küla kohta pärinevad aastast 1624. See oli Vene-Liivi sõja aeg (1558-1629).
Ristusid Saksa ordu, Vene ja
Rootsi huvid eestlaste, lätlaste
ja liivlaste alade pärast. Järgnes
katkuepideemia. 10-12 inimese
kohta jäi ellu üks. Lavassaare
küla kuulus Roodi mõisale, hiljem Jõõpre mõisale.
Esimesed talud olid Kubja ja
Volmre. Kahe talu vahekaugus
oli üks vene verst. Küla põllud
olid mäel, neid nimetati Külataguse, Vahelt, Torgi, Mäeotsa
ja Pisse põldudeks. Vastavalt
mulla viljakusele oli maa talude
vahel võrdselt jagatud, üks siil
paremat ja teine vähem viljakamat maad. Mäe põldudel kasvas
eriti hästi rukis ja hernes. 1939.
aasta andmetel oli külas 15 talu,
elanikke 90-100. Talud olid
rehitüüpi elamud õlgkatustega.
Oluliseks sissetulekuallikaks
oli käsitsi lõigatud tükkturvas

kütteks, mida veeti hobustega
Pärnusse. On olnud kolm küla
põlengut. Esimese kohta andmed puuduvad. 1900. aastal
hävis üheksa talu, sest tuul oli
piki küla ja 1922. aastal hävis
neli talu.
Lavassaare mägi on kolmnurga kujuline. Kaguserv, mis
on kruusana ära veetud, oli
31 m üle merepinna ja 14 m kõrgem rabapinnast. Idapoolne ots,
kus praegu on estakaad, kannab
Kalmetepealse nime. Inimesed
olid siia maetud 0,5 m sügavusele, arvatavasti surnud katku.
Kõrgem koht kandis Hiiemäe
nime. Siin kasvas õõnes tamm,
kuhu mahtus viis kuni kuus
poisikest sisse. Oli ohvrikivi,
millest on tehtud Jõõpre kiriku
trepp.
Mäeotsa põldudel asus tuuleveski, mis töötas veel 1938.
aastal ja seal jahvatati vilja,
peksti rehte, lõigati sindleid.
Veski lammutati Nõukogude
okupatsiooniarmee poolt 1948.
a. Kivid ja kruus veeti Pärnu
lennuvälja ehitamiseks.
Lavassaare alevi 65. sünnipäev
Tänane Lavassaare on algu-

se saanud 1919. aastal siinsele
soomassiivile rajatud turbatööstusest. Seega möödub turbatootmisest käesoleval aastal 95
aastat! Esialgse asula kohaks
oli Müramaa talu kõrval raba
keskel madala pinnasega maaala, mida praegu tuntakse vana
asulana.
Lavassaare Taidre rabas hakati kütteturvast tootma 1919.
aastal Jõõpre Turbatööstuse
nime all. Esimene hoone, mis
ehitati, oli laudbarakk, mõeldud hooaja töölistele. 1922.
aastaks oli juba ehitatud mitu
maja – 0esinduslik kontorihoone, teenistujate elumaja, elektrijõujaam, mehaanika töökoda,
vedurite depoo.
1922-1923 valmis Lavassaare-Pärnu kitsarööpmeline
raudtee, mis oli mõeldud turba
väljaveoks. Hooajal ulatus tööliste arv 500-ni.
Kõrvalise asukoha ja loodusliku isoleerituse tõttu asus
Lavassaares sõjaajal ja pärast
sõda vangilaager.
1949. aasta märtsist sai Lavassaare omaette administratiivüksuseks alevi õigustes, ennem seda kuulus asula Jõõpre ja
Sauga valla koosseisu.

Lavassaare turbatööstuse rekonstrueerimise projektis nähti
ette uue asula rajamine endisest
kahe kilomeetri kaugusele. Ehitusega alustati 1954. aastal.
Täna on Lavassaare kaunis
ja heakorrastatud alev koduks
ligikaudu 500-le elanikule.
See on kodu, siin on kodu,
siin on kodukoht …
Tähistame kõik koos auväärseid juubeleid laupäeval
26. juulil 2014 suure külapeoga. Koguneme kell 15.15
Lavassaare rahvamaja juurde
ning läheme rongkäiguga läbi
alevi, tehes peatused nii õmblusvabriku juures (peaaegu 50
aastat töö algusest) kui ka iga
talu väravas. Tagasi jõudes
vaatame rahvamajas ajaloolist
pildinäitust, millele järgneb
õhtu meelelahutuslik osa.
Kasutatud materjalid:
Aaspere, R. (2009) Käsikiri.
Rehtla, L. (2009) Intervjuu.
Ronimois, M. (2002) „Lavassaare läbi aegade“

Kidise Tiigimuusika ja
Ivo Linna pakuvad elamuse
pärapõrgus
Sel suvel toimub teistkordselt
Kidise Tiigimuusika ning selleks puhuks tuleb kokku 20.
sünnipäeva tähistav 1990-ndate
pop-bänd Up’n Down. “Tuleme kokku ja tähistame Up’n
Downi 20. juubelit. Järgmine
kord saab sellist asja kogeda
ehk alles 50 aasta pärast mõne
vanadekodu jõulupeol. Et head
asja liiga palju ei saaks, teeme
bändiga ära meie suurima hiti
“Unenägu“. Kuna ajad ja kombed on muutunud, siis saab seda
lugu kuulata juubelile väärika
rokk-konservina,” rääkis Kidise Tiigimuusika peakorraldaja
Henrik Raave.
Up’n Downis teeb lisaks
Raavele kaasa ka Meelis Niinepuu (laul). Saatebändiks on
ansambel MUSTus: Toomas
Uibo (bass), Margus Randmäe (kitarr), Martti Meumers
(klahvpillid), Rauno Kutti
(soolokitarr), Joosep Soorsk
(lehmakell) ja Karl-Johan Kul-

lerkupp (löökpillid). Viimane
on Up’n Down’i esimeste lugude fonogrammilooja Sven
Kullerkupu poeg ja tähistab
sel suvel oma 20. sünnipäeva.
Lisaks ansamblile Up’n
Down esineb Kidise Tiigimuusikal Ivo Linna, kes tähistab sel
suvel oma 65. sünnipäeva ning
Kidisel esinemine toimub vahetult enne tema suuri juubelikontserte üle Eesti. Lisaks
Linnale astuvad lavale ka Laura Junson ja bänd, Heli Vahing,
Jazz In Sisters, Nõianeitsid, Von
Dorpat jpt.
Festival toimub 13. juulil
Pärnumaal Kidise külas. Sissepääsud avatakse kell 17.00,
kontsert algab kell 18.00.
Piletid: müügis on 300 sooduspiletit hinnaga 10 eurot,
eelmüügipilet 13 eurot, kontserdi päeval ja kohapeal pilet
16 eurot. Piletid Piletilevist ja
Moonika Sirelilt tel 504 7470.
Lisainfo: www.kidise.ee

Merle Lillak
Lavassaare Külaseltsi
nimel

Lindi noored jalgratturid lähevad suvepuhkusele
jalgratturiluba taskus
Lindi Lasteaed-Algkooli õpilastel on juba mitmeid aastaid
olnud võimalik jalgrattaeksamit sooritada. Kuid sellest õp-

rivänt“, tänu millele sai kool
endale eksami läbiviimiseks
vajalikud plastikelemendid.
Projekti tingimuste kohaselt

lisi eri mõõdus puidust klotse,
kaldtee, jalgrattasõidu harjutamiseks vajalik kiik ning veel
palju muud.
Kui eelmistel aastatel olid
jalgrattaeksami edukalt sooritanud ligi pooled üritajatest, siis
sellel aastal on hea meel tõdeda,
et eksami sooritasid edukalt pea
kõik osalejad. Vaid kahel õpilasel tuleb suvel veel harjutada, et
siis järgmisel õppeaastal jalgratturi juhiluba tasku pista.
Suur tänu Maanteeametile,

kes võimaldab koolidel ja lasteaedadel erinevates liiklusalastes
projektides osaleda. Suur aitäh
ka Audru valla noorsoopolitseinik Anni Tuulmäele, kellega
tihe koostöö aitab lapsi ette valmistada liiklusesse minekuks.
Erilised tänud aga Erki ja Ivo
Tardile, tänu kellele on meie
lapsed jalgratturina liigeldes
nüüd kindlasti palju osavamad!
Kristel Närep
Lindi Lasteaed-Algkooli
lasteaiaõpetaja

Oodatud lapsed vanuses
7-14 aastat. Päevakavas on
kunsti- ja muusikatöötoad,
esmaabiõpe, sport ja mängud,
piiblitunnid, lõkkeõhtud,
maastikumäng, laagrikülalised.
Tu u s i k u h i n d 3 5 e u r o t .

Anni Tuulmägi õpetussõnad jalgratturile

peaastast alates on õigus kooli
meeskonnal ise nii teooria- kui
sõidueksam läbi viia. Lindi kool
võttis nõuks ja jõuks osaleda
Maanteeameti poolt korraldataval projektikonkursil „Vigu-

oli Lindi kooli ülesandeks valmistada puitelemendid. Siin
ulatasid oma tööka abikäe lapsevanem Erki Tart koos oma isa
Ivo Tardiga. Erki ja Ivo osavate
käte all valmis hulganisti värvi-

Carl Markus eksamit sooritamas

Ajaratta lood

2014 – järjekordne laulu- ja tantsupeo aasta
Tuletame meelde meie tantsupidude ajalugu, on ju eestlased
sajandeid nii oma kui ka laenatud tantse tantsinud. Tänaseks
on tantsupidusid peetud juba 84
aastat ja nad on leidnud koha
koos laulupidudega UNESCO
vaimse kultuuripärandi nimistus. Meie tantsupeod algasid
1930. aastal tagasihoidlikult
– spordipidustuste osana, kuid
üha enam arenedes kasvasid
need 1963. aastaks iseseisvateks
tantsupidudeks. Rahvatants +
rahvariided on meie üks rahvuslikke sümboleid, selle viljelemine harrastusrühmades muutus
eriti populaarseks 1920.-1930.
aastatel, mil kultuurhariduslikud ühingud tegutsesid seltsivõi rahvamajades. Kui 1940.
aastal langesime Nõukogude

okupatsiooni alla, varasemad seltsid keelustati ja kogu
kultuurielu pidi alluma uuele
ideoloogiale, siis ometigi meie
rahvatantsupidude traditsioon
jätkus. Rahvatantsupeod olid
üliolulised eestlaste rahvusliku
ühtsustunde hoidmisel. Meie,
tantsijad ja lauljad, olen veendunud, on heldimusega, võib-

PÄRNU PRAOSTKONNA LASTELAAGER
9.-13. juuli 2014 Uulus

olla isegi pisarsilmi, tantsinud
„Tuljakut“ või laulnud „Mu isamaa on minu arm“. Tänapäeval,
vabas Eestis, jätkub kaunis rahvapidude traditsioon. Mõtleme
tänutundega ühele esimesele
tuntud tantsujuhile Ullo Toomile ja kasutame ikka veel tema
1953. aastal ilmunud tantsude
kogumikku „Eesti rahvatantsud“, mida tantsijad lugupidavalt kutsuvad Piibliks. Tuletame meelde ka Audru vallast,
Soomra külast pärit laulu- ja
tantsuema Jäätmaa Mari ehk
Mari Sutti, kelle loomingut me
oma folklooripidudel kasutame.
Kindlasti on kõigil tantsijatel
meeles Kalevi ehk Komsomoli
nimeline staadion, kus alates
1955. aastast on rahvatantsupeod toimunud. Sadadesse ula-

tub nende rahvatantsijate arv,
kes neil pidudel on tantsinud ja
tantsivad veelgi.
Alljärgnevalt mõned juhunäited minevikust: 1985. aasta
peol osales Audrust 4 koori, 1
puhkpilliorkester ja 3 segarahvatantsurühma.1990. ja 1999.
aastate tantsupidudel tantsis 5
Audru segarühma.
1987. aasta tantsupeo moto
oli: Tantsupeod on ammutanud
oma sisu rahvakunstist ning läbi
aegade toitnud rahvustunnet.
Meie kõik – nii esinejad kui
pealtvaatajad, oleme kogenud
laulu- ja tantsupidude kordumatut võlujõudu.
Helgi Roots
Endine tantsuõpetaja

Info ja registreerimine:
44 31381 Eliisabeti kiriku kantselei
5129818 Heli Künnapas
E-mail: helikunnapas@gmail.com
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Õnnitleme
vastsündinuid!
MAREK PILLMAA
3.06.2014 AUDRU
LISANDRA VAHER
5.06.2014 AUDRU
ESTELL REMMELGAS
2.06.2014 PAPSAARE
LAURA HANST
3.06.2014 KÕIMA
SEBASTIAN KAUNISSAAR
5.06.2014 PAPSAARE
KAROLIINA SAARDSON
12.06.2014 AUDRU

• TEATED •
Huviliste olemasolul sõidame 3.augustil 2014 Lottemaale.
Kui oled huvitatud, helista võimalikult kiiresti Audru muuseumisse tel. 446 4191 või 5559 9302 NB! Audru rahvale
väike hinnasoodustus.
2014. a Audru vallapäevade ajal Suur Vanatehnika Väljanäitus.
Täpsemad teated väljanäituse kohta telefonidel 446 4191 ja
5559 9302.
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

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

Kuivad/poolkuivad
küttepuud võrkkotis
ja lahtiselt.
Ostame metsa- ja
põllumaad.
Transport tasuta
Tel. 5020358

PÄRNU MAKSIMARKETIL TULE
TULEB
ULEB SÜNNIPÄEV!
Sünnipäevanädala eripakkumised Säästukaardiga:
a::
14. - 15. juulil

16. - 17. juulil

18. - 20. juulil

kõik kohvid,
teed, küpsised

kõik
jäätised

kõik
tordid, koogid

-20%

-20%

-20%

Li k kõikidele klientidele
Lisaks
suur riiete ja jalatsite allahindlus
ning ligi 900 sooduspakkumist iga päev!
Säästukaardi saad 14. - 20. juulini vormistada
TASUTA kohapeal või internetis www.skaart.ee,
kampaania kood PARNU

ELEKTRITÖÖD

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

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

