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Vallavalitsuse istungitel

19. juuni
Anti nõusolek 20. juunil 2014
Jõõpre Rahvamaja kinnistul avaliku ürituse Jõõpre Jaanipäeva pidu
korraldamiseks
Anti nõusolek 5. juulil 2014
Lindi Lasteaed-algkooli territooriumil ja Audru valla teedel avaliku ürituse Püha Loomaaia 17. veteranide velotuuri korraldamiseks.
Algatati avatud hankemenetlusega lihthange „Poldri tammi tee
rekonstrueerimine“.
Anti välja ehitusluba Elektrilevi OÜ´le Põhara külas Kastani
kinnistu peakaitsme suurendamiseks ja Aruvälja külas Aruvälja AJ
piirkonna rekonstrueerimiseks.
Tunnistati piiratud hankemenetlusega vallahankel „Erateedele
kruusa ostmine“ edukaks Nurme
Teedeehitus OÜ poolt esitatud
pakkumus hinnaga 5,64 eurot tonn
(sisaldab käibemaksu).
Määrati Audru vallas Põhara
külas asuva Jaopi katastriüksuse
jagamisel tekkinud katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Anti välja kasutusload Kihlepa külas Kihlepa rahvamaja
kinnistul asuva rekonstrueeritud
puurkaevpumpla ja muudetud
tehnosüsteemide, Tuhli kinnistule rajatud puurkaevu ning Kõima
külas Keskuse tee 11 korter nr 7
kasutusele võtmiseks.
Määrati Audru vallas Soomra
külas Andrese katastriüksusele
uus sihtotstarve.
Algatati Valgeranna külas
Leetsi kinnistu detailplaneering.
Määrati Audru vallas Kabriste
külas asuva Pendi katastriüksuse
jagamisel tekkinud katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Otsustati maksta 2014. aasta

juunis riigi poolt rahastatud lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägist toetust raske või sügava
puudega laste ja nende peredega
seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

26. juuni
Anti nõusolek 28. juunil 2014
Auto24ring territooriumil avaliku
ürituse Suur Võidusõit 2014, Suur
Koguperelaat ja discobänd Ottawn
esinemise korraldamiseks.
Otsustati premeerida Pärnu
Ülejõe Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud õpilast.
Otsustati maksta 2014. aasta
juunis toimetulekutoetust summas
4867,99 eurot ja toimetulekutoetuse ülejäägi arvelt 464,59 eurot
ning vajaduspõhist peretoetust
393,19 eurot.
Eraldati Audru Vallavalitsuse
reservfondist 1031,04 eurot Auto24
ringraja müramõõdistuse teostamiseks.
04. juuli
Algatati Audru valla terviseprofiili koostamine.
Muudeti Audru Vallavalitsuse
30.04.2014 korraldust nr 154 „Katastriüksuse jagamine, lähiaadressi
ja sihtotstarbe määramine“.
Otsustati eestkostetava vara
kasutamise üle.
Määrati Audru vallas Lavassaare alevis asuva Turbatööstuse
katastriüksuse jagamisel tekkinud
katastriüksustele lähiaadressid ja
sihtotstarbed.
Määrati koduhooldusteenus.
Anti nõusolek eestkostetava
viibimiseks Soome Vabariigis.
Kinnitati heakorrakonkursi
„Kaunim Kodu“ hindamiskomis-

joni koosseis.
Otsustati vallavanema korralisele puhkusele lubamine.
Muudeti Audru Vallavalitsuse
13. märtsi 2014 korraldust nr 90
„Pereabikomisjoni kinnitamine“.
Anti välja ehitusluba Eesti Kalapüügiühistule Lemmetsa külas
Kuti kinnistul asuva külmhoone
laiendamiseks.
Anti välja kasutusload Malda
külas Uuli AJ F1 ja Lemmetsa
külas Kuti kinnistule püstitatud
tootmis-laohoone kasutusele võtmiseks.
Anti kirjalik nõusolek Marksa
külas EK nr 91 kinnistule suvila
püstitamiseks.
Lõpetati koduhooldusteenuse
osutamise leping.
Otsustati maksta 2014. aasta
juulis riigi poolt rahastatud lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägist raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud
sotsiaalteenuste osutamiseks ja
arendamiseks toetust.
Otsustati maksta sünnitoetuseid.
Kinnitati avatud hankemenetlusega lihthanke „Poldri tammi tee
rekonstrueerimine“ tulemused.
Kehtestati 03. augustil 2014
Audru Vallapäevade raames toimuva kirikukontserdi piletihinnad.
Muudeti Audru alevikus Lihula
mnt 10//12//14 asuva katastriüksuse 15904:003:1820 sihtotstarvet.
Otsustati seada Audru valla kasuks isiklik kasutusõigus Audru
vallas Eassalu külas asuvale Nurme Teedeehitus OÜ´le kuuluvale
Tiigi kinnistule juurdepääsu tagamiseks.
Kinnitati erateede kruusasaajate nimekiri.

Audru Vallavalitsus teatab:
Audru valla arengukava aastani
2025 muutmise avalikustamisele
suunamine.
Audru valla arengukava muudatuste avalikustamine toimub
25. juulini 2014 Audru valla veebilehel www.audru.ee ja Audru

vallamajas, toas nr 13 vallamaja
lahtioleku aegadel.
Ettepanekuid saab esitada kirjalikult kuni 1. augusti 15.00-ni
Audru Vallavalitsusele aadressil Pärna allee 7, Audru alevik,
88301 või e-posti aadressil info@

audru.ee
Arengukava arutelu koosolekud toimuvad 6. augustil kell
17.00 Audru Vallamajas ja 7. augustil kell 17.00 Lavassaare kultuurimajas. (KH)

Audru kooli lõpetajad
tamine sageli kergete killast. Mida
selgemad on tulevikuplaanid, seda
kindlamalt täituvad soovid. Uskuge endasse!
Soovin, et kõik leiaksid elus
õige koha ja saaksid hästi hakkama.
Klassijuhataja
Vivika Lass

I rida vasakult: Gerttu Nuut, Laura Seos, Kerttu Rämson, Janeli Juhalo, Angeelika Linder, Heleri Sepp, Merilin Jõnts, Cärolin Aasa, Ingrid Heinsaar, Elina Villiste.
II rida: Janek Tiik, Raido Aarn, Egert Kaljula, klassijuhataja Vivika Lass, klassijuhataja
Harri Lelle, Jan-Henry Kannel, Jürgen Raagmaa, Silver Orissaar, Martin Uibopuu.
III rida: Simar Reinujaan, Mairo Uustalu, Rasmus Kullerkann, Rene Kuub, Jarmo Tiik.
Millistena nad mulle, klassijuhatajale, meelde on jäänud: väga
ühtehoidvad, fantastilised organisaatorid, aktiivsed õpilasesinduse liikmed, tublid sportlased,
helisevate lauluhäältega neiud
ja noormehed ja muidu mõnusad reisikaaslased. Ja nüüd, kui

Audru Kool on jäänud seljataha,
mõistan kurbusega, kui palju jäi
veel tegemata. Aga uued teed juba
ootavad ees.
Ärge kartke unistada, säilitage eneseusk igasuguses olukorras.
Millegi võitmiseks tuleb millestki
loobuda, seetõttu mõelge, mis on

oluline just teile. Teadke, et elu on
takistuste tee, nendest ükski pole
ületamatu. Uskuge endasse, olge
avatud uutele ideedele ning julgege seigelda väljaspool tavapäraste
ootuste piire. Tänapäeval on noorte
ees väga palju erinevaid valikuid ja
võimalusi ning seetõttu pole otsus-

Viis klassijuhataja aastat sai läbi.
Igaks õppeaastaks püstitatud ülesanne: järgmisesse klassi mahajääjateta – sai täidetud ja siinkohal
suur tänu minu klassile.
Väga ettevõtmistest tihe oli
viimane aasta, kui infot tuli uksest-aknast, et märtsivaheajaks
konkretiseerida edasiõppimise
plaanid. Meeldivad olid need hetked, kui 9a sai kiita, mida esines
sageli. Meeldejäävalt isamaalised
olite Rüütliristi kavaleri Harald
Nugiseksi ärasaatmistseremoonial.
Laevareisil Stockholmi valisid
Kerttu ja Silver karaoke lauluks
„Ei me ette tea“ ja minu arvates
näitab lauluvalik küpsust. Ei me
ette tea, mis elu meil tuua võib.
Hoian Teile pöialt, et soovid täituksid ja elurõõm teil saatjaks oleks.
Aitäh kõigile kolleegidele ja
eriti Vivikale, palju õnne lastevanematele!
Klassijuhataja
Harri Lelle
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Männituka lasteaia lõpetajad

Millistena jääte meelde oma
õpetajatele, Männituka lasteaia
lõpetajad:
1. Emilie Kapp – väga naiselik;
tark ja teadlik, kuidas midagi
peab olema, millised on siseeeskirjad; olid suureks toeks
õpetajatele.
2. Kevin KristoferLainela –
sõbralik, hea kambajõmm; laulumees, kellele jäävad sõnad hästi
meelde.
3. Mattias Forsel – tohutute
teadmistega, elav 7-aastane entsüklopeedia.
4. Gregor Hendrikson – tõeline
džentelmen (laps ON kodu peegel); parim sõber ja mängukaaslane; spordipoiss.
5. Kermo Killing – asjalik, ko-

husetundlik, tagasihoidlik, väga
hea sõber.
6. Ralf Robin Seos – käinud lasteaias vähe, sõbralik, vähe räägib, aga palju teab, tagasihoidlik
ja vaikne.
7. Robert Kuru – huumorisoolikaga poiss, tehnikahuviline, hea
organisaator, kõva sportlane.
8. Jennifer Saar – väga püüdlik,
hea käega joonistaja, laulja, oskab
teisi märgata.
9. Greteli Aavik– suure loovusega laps loodusest; näitlejameisterlikkusega laululind; laps, kes
on hoidnud kasvatajad noored ja
värsked.
10. Elisabeth Laiv – tõeline talutütar; loomade kõige suurem sõber; omab suuri elulisi teadmisi.

11. Mirell Jäärats – neiu iseloomuga; hea joonistaja, sporditüdruk, tulevane modell.
12. Samuel Mikuteit– suure
õiglusetundega laps – süda õige
koha peal; väga töökas, tulevane
puutöömees või ehitaja.
13. Eveli Raiss – vaikne, tasakaalukas, abivalmis, tugev matemaatikas.
14. Adelina Kasesaar – poistega
suur kambajõmm, liikuv, energiline, püüab teha kõike hästi.
15. Jaan Leander Järv – tulevane kapten, showmees, rõõmsameelne, sõbralik ja heatahtlik
noormees.
Õpetajad: Maryel Loorents,
Eve Elmers-Noormets, Aili
Lang

Vikerkaare lasteaia lõpetajad

Lindi lasteaia lõpetajad

Aleksander Leonhard Mertsin, Anastassia Tomson, Anžeelika Tšetško, Rainis Väljas,
Liisbet Talisoo, Eliise Tart, Steven Närep, Jörgen Kingo, Mariliis Aasmaa, Kaari Orgusaar, Carmen Moorits, Sirelin Jürgens, Laura-Liis Silberk. Õpetajaabi Kaidi Feldmann
ning õpetajad Kristel Närep ja Eve Naudi
LAURA-LIIS on ilus, tore, naljakas, abivalmis ja tark tüdruk. Tal
on nii palju kaisukaid ja ta naerab
palju. Ta on väga hea raamatuvaataja ja ta otsib õuest lepatriinusid.
KAARI on tore, sõbralik, kannatlik ja lahke tüdruk. Talle meeldib teisi lapsi luurata, rahvastepalli
mängida, mürada ja ratsutamas
käia. Ta on hea kaardimängija ja
ta on kiire jooksja.
ANASTASSIA on hea sõber.
Ta ei tee pahandusi. Ta jääb magama nagu nott. Ta alati kallistab
mind. Talle meeldib kodu mängida
ja vahest ka poistega mängida.
ANŽEELIKA on väga tubli,
hea, tore ja sõbralik. Ta on hea
koristaja, osav ehitamises ja päris
hea luurekas. Ta mängib hästi oma
väikese õega ja ta on hea kõikides
asjades.
ELIISE on tore, ilus, lahke,
kõditaja ja hea. Talle meeldib teha
tüdrukute asju, kodu mängida ning
loomade eest hoolitseda. Ta on tugev judos.
JÖRGEN on väga lahke, hästi
naljakas, tore, ilus, armas, nummi,
nunnu ja täitsa tavaline poiss. Talle

meeldib autodega ja traktoritega
mängida ning onni teha. Ta on tugev judos ning mängib hästi jalkat
ja rahvastepalli.
CARMEN on väga tubli, sõbralik, lahke, tore, rõõmus, lahe ja
armas tüdruk. Ta ei taha kellegagi
tülli minna. Ta teeb meid rõõmsaks. Ta oskab hästi hundiratast.
Ta on hea nutja – ta nutab paremini
kui mina.
ALEKSANDER on hea sõber. Ta on nunnu, mõnikord ulakas, lahke, lahe, korralik, tore ja
armas. Ta palub hästi vabandust.
Talle meeldivad tüdrukud. Talle
meeldib, et ma olen ilus. Ta aitab
õpetajat ja on tubli.
SIRELIN on tore, lahke, naljakas, ilus, hea, salakaval, rõõmus,
kiire ja tark tüdruk. Mis sest, et ta
on natukene teistega häbelik. Ta
laulab hästi ja on kõikide sõber.
Ta oskab hästi maalida ja kiiresti
joosta. Ta kirjutab hästi.
STEVEN on väga hea poiss. Ta
on kiire, tubli, hea, sõbralik, lahke
ja rõõmus poiss. Ta teeb hästi judot
ja mängib hästi rahvastepalli ning
on päris proff jalkas. Ta on lahe

ja nii tore, teeb nalja ja on väga
hea sõber.
MARILIIS on hea laps. Ta on
ilus, tore, tubli, hea, lahe ja lahke.
Ta räägib väga lahkelt teistega. On
minu parim sõber. Tema on hea
käemaadleja käesurumises. Ta
oskab veel hästi joonistada, rahvastepalli mängib ka hästi.
RAINIS on väga hea poiss.
Ta on ilus, lahke, tore, hea, lahe,
naljakas ja nummi. Ta oskab hästi
mängida, kirjutada ja joonistada.
Ta mängib hästi jalgpalli ja on
teiste vastu sõbralik. Ta on mu
parim sõber.
LIISBET on väga hea sõber. Ta
on sõbralik, ilus, rõõmus, tore, hästi lahke, nunnu, lahe ja abivalmis.
Talle meeldib hobustega mängida
ja ta oskab neid hästi joonistada.
Ta ratsutab hobustega ning korjab
vigastatud lepatriinusid ja paneb
nad kuhugi, kus nad saavad rahulikult olla.
Kirja panid
lasteaiaõpetajad
Kristel Närep ja Eve Naudi

Lavassaare lasteaia lõpetajad
Marili Martinson, Alondra Marita Rahnel, Annabel Heinla, Mailis Kütt, Lisete Linke, NooraMiia Värbu, Meribel Penu, Taimar Vunk, Alari Valdmann, Jürgen Tamm, Mark-Noel Poll, Karl
Tamm, Tair Tiitus Chris Karpin, Germo Vakk, Rasmus Noormets, Jan-Gerrit Petrov, Marten
Kott, Alvin Rõigas, Christofer Noormets. Õpetajad: Ene Jaanimägi, Margit Kuusik, Ave Valge.
„Igal liblikal oma lend, igal lapsel
oma koolitee“.
Vikerkaare lasteaia pere saatis oma pesast välja 7. lennu – 20
tulevast esimese klassi õpilast.
Alles see oli, kui astusite uksest
sisse, käest kinni emal ja silmis
pisar. Nüüdseks olete küpsemad,
motiveeritumad ja muutusteks valmis. Lõpupeo päeval ei teagi, kes

närveerivad rohkem, kas lapsed
või täiskasvanud. Üks etapp elust
on möödunud ja ees ootavad uued
väljakutsed. Kui igal aastal olete
peale suvepuhkust lasteaeda tulnud, siis seekord on teisiti – astute
sisse koolimaja uksest. Kuid teadke, et olete alati lasteaeda oodatud
– jagama oma rõõme ja muresid.
Jäägu teile meelde elamused sõpra-

de, õpetajate ja lähedastega. Ilusat
kooliteed!
Vaata kui suureks on sirgunud
nemad,
imestab isa ja imestab ema.
Selged on numbrid ja selged on
tähed,
julgesti igaüks kooli nüüd läheb!
Ene Jaanimägi

Jõõpre lasteaia lõpetajad
1. rida: Marten Kärner, Getter Tammesaar, Charly Kullus, Kertu Metsatalu, Aleks Kalda,
Sandra Tilk. 2. rida: Liina Matthiesen, õpetajad Sirje Ojala, Merike Paavel, Kati Lindt, Monika
Voolaid.
MARTEN – on heatahtlik ning
energiline poiss. Ta on üks tubli
spordipoiss. Täiskasvanutega suheldes on küll veidi häbelik, aga
küll see julgus ajapikku tuleb.
GETTER – tema sooviks on
ruttu suureks saada, et teha suurte inimeste asju. Pakub alati omapoolset abi õpetajale, kui tegemist
on mõne kunstivaldkonnaga, sest
kunst (meisterdamine, joonistamine) olid tema lemmikuks.
CHARLY – tüdrukute silmis

oli ta meie rühma iludus, mis vahest tekitas ka omavahelisi hõõrumisi. Charly aga suutis alati
rahulikuks jääda. Vahetevahel sai
küll edevus võitu, kuid kellele ei
meeldiks siis plikade lemmik olla!
KERTU – hoolitsev ja abivalmis tüdruk. Ta on nagu väike
ema, kellele meeldib endast väiksemaid lapsi kantseldada. Kertu
lemmikmängukski olid kodumäng
ja nukud, kus sai oma teadmisi rakendada.

ALEKS – noormehe silmaring
on väga hästi arenenud, ta võib lõputult rääkida igasuguseid vahvaid
lugusid, mida on tulnud tal endal
kogeda või on kuskilt teada saanud. Meie aga kuulasime teda alati
suure huviga.
SANDRA – üks tubli ja energiline tüdruk. Ta on iseseisev ja
hakkaja. Saab oma asjad tehtud
nagu „lupsti”.

Matis Orav, Andrias Sepp, Janeli Laurimäe ja Tanel Juurik ja Jõmmu pere teised liikmed Grünet Trumsi, Lili Harjaks, Marika Tate, Madli Sepper, Keiu Pruul, Viive Õunapuu, Ene Urb ja Eve Piperal.
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Aruvälja lasteaia lõpetajad

Aruvälja kooli lõpetajad

Rosete-Liis Tohv, Liis Põldmaa, Marileen Laagus, Marlon Liivaru
Matu mesilastest kooli
lendavad meil neli last.
Nemad raskustest ei hooli,
kooliks valmis on nad just.

Ümber kui on sõpru häid
Rosete-Liisil laulud suul.
Mängudeski elu käib
kiirelt nagu haldjatuul.

Liis on meile sõber tore,
teisi selliseid ei ole.
Linna viib ta koolitee,
saatjaks olgu rõõmus meel.

Pinginaabriteks nüüd saavad
Marileen, Rosete-Liis,
üheskoos siis mured kaovad,
hinneteks on viis ja viis.

Marlon väga spordist hoolib,
kaaslaseks Rosete-Liis,
lasteaias jalkat proovib,
kooliga koos trennis siis.

Kallid sõbrad lõpetajad,
ärge unustage meid.
Koolimajas õpetaja
Merike nüüd ootab teid.

Sõbralik on Marileen,
veidi tundub vaikne.
Siiski temas peidus veel
vallatuste päike.

Judo trenniks jaksu jagub
Marlonil ka peale „tööd“
medaleid on juba palju –
osa motokrossilt veel.

Lindi kooli lõpetajad

Poiss, kes on oma elu jooksul
näinud ja kogenud rohkemat, kui
arvata oskaks. Väga emotsionaalne ja suure hingega. Õppimine
ei ole just kõige lihtsam tegevus.
Meeldib osaleda näitemängudes. Improviseerib nii, et vaata
ja imesta! Läbi elu keerdkäikude
on kasvanud hoolimist ja mõistmist vajav lõbus noormees. See
on Aleksander.
Poiss, kes vajab õppimiseks
rahu ja vaikset keskkonda. On
alati lõbus ja väga aus. Oma ulakused räägib kohe ära. Leiab alati
sõpru ja kaaslasi. See on Eugen.
Tüdruk, kes on väga sõbralik
ja töökas. On väga õnnetu, kui
tulemus ei vasta ootustele. Jär-

jekindel ja püüdlik. Väikesest
vallatust võrukaelast on sirgunud
tegus tüdruk. See on Carmen.
Poiss, kelle mitte just kõige
ilusama käekirja taga on peidus
hea süda. Võiks õppida paremini,
aga alati ei viitsi. Teadmistepagas
on suur ja võib väga meeldivalt
üllatada. Juttu jätkub ka tunni
ajal. Väikesest turtsuvast poisist
on kasvanud rõõmsameelne noormees. See on Riivo.
Poiss, kes viitsib õppida. Teeb
ise olulisi otsuseid. Tema peale
võib kindel olla. Väga harva oskab ka lohakas olla, aga suudab
end kokku võtta. Väikesest pöörasest energiapommist on sirgunud väga asjalik noormees. See

on Agur.
Poiss, kellele on tähtsad reeglid. Oluline, et kõik inimesed
reegleid järgiksid. Viitsib õppida. On andekas muusik. Ei puudu
ka huumorimeel. Võib sind tõsise
näoga ninapidi vedada. Väikesest
maailmaavastajast on saanud
kokkuleppeid sõlmiv noormees.
See on Alar.
Meie ilm.
On olnud kergeid ja kõvemaid
tuuli,
ohtralt vihmapilvi suuri,
keeristorme ja ka äikest,
aga kõige rohkem sooja ja päikest.
Õpetaja Merike Meidra

Jõõpre kooli lõpetajad 2014 –
sarnased, samas nii erinevad...

Triin Saunanen, Sireta Jürgens, Leo Jamštšinski, Carl Markus Nigol, Emily Moorits,
Maria Aasmaa, Liina Sermat, Marko Sermat ning klassijuhataja Epp Reinfeldt.
Lindi kooli 4. klassi lõpetas sel
aastal 8 tegusat ja isepäist noort
inimest.
Emily – oled andekas ja võimekas neiu, meie klassi priimus.
Sa laulad kaunilt ja kui pidu tuleb,
siis alati esined.
Leo – oled suur naljahammas.
Sa sõbruned kiiresti ja hoiad klassi tüdrukuid. Oled oodatud igasse
seltskonda.
Maria – oled järjekindel ning
sammud sihikindlalt oma eesmärgi poole. Oled sõber, kelle peale
võib loota.

Marko – oled viisakas ja oskad tänada abi eest. Võtad osa
ühistest ettevõtmistest.
Liina – oled naerusilmne ja
kelmikas tüdruk, kes hoolib oma
klassikaaslastest. Oled sportlik ja
joonistad hästi.
Triin – sulle meeldib tantsida,
laulda ja vaielda. Sul on vigurid
näos ja sära silmis.
Carl Markus – oled kohusetundlik ja muhe sõber. Oled poiss,
kelle peale võib loota.
Sireta – oled püüdlik ja hoolas tüdruk, kes püüab kõigega ise

hakkama saada. Oled Lindi kooli
esimene kevadprintsess.
… ja kuigi te lapsed tuhinas
suures
põnevust otsima lähete uues,
kaasas teil olgu minekurajal
meie poolt antud tarkusekaja.
Meeldivat suvepuhkust ja edukat uut algust uues koolis!
Epp Reinfeldt
klassijuhataja

Lavassaare kooli lõpetajad
MIA – kohusetundlik, sõbralik ja
abivalmis tüdruk. On teadmishimuline, uudishimulik, avatud ja
positiivne neiu. Tugev loogilist
mõtlemist vajavates ainetes.
KRISTIINA – heatahtlik,
kannatlik, rahulik ja sõbralik
tüdruk. On kohusetundlik, positiivne, valmis osalema üritustel,
motiveeritud edu saavutamisele.
Tugev huvitavate juttude kirjutamises ja muusikas.

Mia Rannastu, õpetaja
Gisela-Angela Aasa,
Kristiina Denisov.

Esireas vasakult: Jorgen Toomast, Signe Plastunova, Katarina Vainult, Karoly Koitsaar,
klassijuhataja Ülle Haavasaar, Claus Kristjan Maido.
Tagareas vasakult: Silver Avamere, Carl-Cristhoper Mehik, Markus Madis Kivimäe, Stenver Gentalen, Jaan Mokanu.
Eksamiperioodil lõpetajatele
kaasa elades juhtusin lugema karjäärinõustaja Tiina Saare mõtteid
raamatust „Kuidas võita maailma
parim töökoht“. Autor väitis, et
pole olemas ideaalset inimest
ning õigeid ega valesid inimesi
– on väga erinevate loomuomaduste, võimete ja teadmistega
inimesed, kes kõik on millekski
head.
Jõõpre kooli 9. klassi õpilased
on väga sõbralikud, rõõmsameelsed, üksteist toetavad. Nad oskavad pidada lugu heast huumorist.
Samas on nad tõepoolest ka väga
erinevad.
Kui mul oleks vaja teadmisi
erinevatest õppeainetest, sõbralikku vestluskaaslast ning nõuandeid lemmikloomade osas, siis
ma pöörduksin kiitusega lõpetaja
Katarina poole. Katarina mängitud klaveripalad on kaunid ja
kõlavad rahustavalt. Tulevikus
näeb ta end eduka loomaarstina.
Probleemidega silmitsi seistes küsiksin abi Jorgenilt ja Markus
Madiselt, sest nemad suudavad

ka musta valgeks rääkida ning
õigluse eest seista. Õpinguid
jätkavad noormehed gümnaasiumides. Markus Madis oskaks anda mulle ka näpunäiteid
oma firma loomise ja ettevõtluse
kohta. Jorgeni ja Silveri tehnoloogiaõpetuses meisterdatud esemed võiksid olla minu mööbli
hulgas. Kui peaksin osalema
mingis tüütus vestluses, siis kutsuksin appi Silveri ja Stenveri,
sest neil jätkub juttu kauemaks.
Minu personaaltreeneriks sobiks
ideaalselt tubli sportlane Stenver.
Ise soovib ta saada fotograafiks
ja jätkab õpinguid gümnaasiumis.
Heaks lohutajaks ja ärakuulajaks
valiksin Karoly. Tulevikus saab
temast maastikuarhitekt. Signe
on tubli koorilaulja, aga temalt
saaksin küsida ka ilu- ja stiilialaseid nõuandeid. Signe jätkab
õpinguid Koidula Gümnaasiumis.
Infotehnoloogias saaks mind
kindlasti abistada Claus Kristjan, kes enda sõnutsi veedab palju aega arvutis. Gümnaasiumis
õpinguid jätkates täienevad tema

teadmised veelgi. Samas sobib ta
oma rahulikkuse ja aeglase loomuga ideaalselt minu rutakust,
kärsitust ja pidevat muretsemist
teiste pärast tasakaalustama. Kui
peaksin koostama ja esitama palju
erinevaid küsimusi, siis on minu
eeskujuks aktiivne ja lõbus CarlCristhoper, kes teab, et küsija
suu pihta ei lööda ja pole olemas
rumalaid küsimusi. Usun, et kunagi on mul võimalus hankida endale mõni kunstnik Carli meistriteos. Temast saab tulevikus aga
tubli kokk. Murehetkedel oleks
mulle heaks kaaslaseks soliidne
Jaan oma kõlava naeru ja toreda
huumoriga. Tema jätkab kooliteed
Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.
Mina ise saaksin noortele õpetada
nõudlikkust, rangust ja rasketes
olukordades toimetulemist.
Tõepoolest, näete nüüd ise, me
kõik oleme millekski head.
Lõpetajatele edu soovides,
Klassijuhataja
Ülle Haavasaar
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Ajaratta lood

Aja puudutus
Suur pidu on möödas, mälestused
jäävad. Kuidas see kõik aga meie
jaoks algas?
Märgilise tähtsusega sündmus
– Esimene üldlaulupidu – toimus
juulis 1869 Tartus. Esimese üldlaulupeo põhikorraldaja ja hing
oli Jannsen, ta soovis 1869. aastal
korraldada suuremat üldrahvalikku üritust, et tähistada 50 aasta
möödumist pärisorjuse kaotamisest Liivimaal. Jõuti otsusele, et
kui selline üritus tuleb, peaks see
olema laulupidu. Mitmel pool olid
olemas ka koorid ja orkestrid. Kokku osales esimesel üldlaulupeol üle
800 laulja ja umbes 60 puhkpillimängijat. Laulupidu läks korda,
kestis 3 päeva ja ei seganud seda
ka pidev vihmasadu.
Laulupeo toimumasaamine oli
Eesti elus kahtlemata murrangulise tähtsusega sündmus.

Oleme uhked, et helilooja Aleksander Kunileid Saebelmann (22.
november 1845 – 27. juuli 1875),
kes oli Eesti rahvusliku heliloomingu rajaja ja kelle koorilaulud
olid esimesed eesti heliteosed, sündis Pärnumaal just Audru vallas
köstrikooli õpetaja peres.
Audru rahvas on ikka ja jälle
suutnud tõestada oma taset, et
suurel peol osaleda. Kahtlemata
on selle taga entusiastlikud eestvedajad ja traditsioonid, mis laulu- ja
tantsupidudel osalemist toetavad.
Olgu need siis Audru pargis läbi
aastakümnete toimunud rahvapeod, valla päevad või koolide
laulu- ja tantsupäevad. Juba 1925.
aastal, 26. juulil, toimus Valgerannas Audru kihelkonna esimene
laulupidu. Kohal oli 6 koori 200
lauljaga ja juhatas neid Heinrich
Meri. Kahtlemata kõlasid seal ka

A. K. Saebelmanni laulud. Ja seda
kõike on ikka tehtud pühendunult.
Allakirjutanu mäletab näiteks väga
selgelt üht üldlaulupidu, kus Audru
Kooli lastekoor osales imeilusates
rahvuslikus stiilis roosades kleitides koos taskute ja peapaeltega.
Kord nõudis aga pioneerivormi ja
kaelarätti. Rongkäigust taheti meid
välja visata, aga õp. Aili Tamme
visadus ja võitlusvaim päädis sellega, et me jäime ja marssisime ja
laulukaare all paigutati meid kohe
ette keskele Ellerheina taha ja toonastes teleülekannetes näidati meid
oi kui palju.
Sel aastal osalesid meie vallast
peol:
Ansambel KUPPARIMUORID
(Anu Kuusk)
Audru Kooli lastekoor PÄÄSUKE (Tiia Tamm, Annely Kuningas)

Audru Kooli poistekoor (Tiia
Tamm)
Audru valla segakoor (Tiia
Tamm, Annely Kuningas)
Jõõpre põhikooli lastekoor
(Grünet Trumsi)
Naisrühm HOIUSPUU (Jekaterina Põldeots)
Naisrühm MEIE VALLA EIDED (Anu Tamm)
Rahvatantsurühm KEVADE
(Teet Killing)
Rahvatantsu-segarühm LINDI
LAPPAJAD (Maie Kalbus, Ulla
Orgusaar)
Segarahvatantsurühm TUULETALLAJAD (Jekaterina Põldeots)
Aitäh teile kõigile, sest läbi teie
olime ka meie kohal ja tundsime
aja puudutust.
Sirje Suurevälja

Malevablogi
Mai
Jõõpre koolinoored – tulevased
Valgeranna rühma noored, koristasid randa ja kasisid teede ääri
prügist puhtaks. Suurimad leiud
olid autokummid ning teler RMK
metsast, rannast leiti veel diivan.
Enne suurt suve uputas tundmatu loodusjõud Valgeranna
üle surnud kalade ja hüljestega.
Kokku koguti ligi tonn kala ja
valla andmetel 69 hüljest, mille
kokkukogumise kangelastegu
omistati teenimatult malevlastele.
Malevlased ainult loendasid neid
ja andsid Audru Mõisa hr Vahur
Tammele teada ja siis viidi kadunukesed juba tehnika abiga rannast
minema.
Juuni
Rühmad tegutsesid nii Lavassaares, Jõõpres, Lindil kui Audrus.
Lavassaares korrastati Ülle Variku
juhendamisel küla ümbrust, aga
mahukama tööna oldi abiks Lavassaare külaseltsi poolt korraldatud
laada organiseerimisel.
Audrus tegutses malevarühm
Kai Oraste juhendamisel ja tegevust jagus terviserajal hakke laiali
vedades, pargi koristamisel ning
maalritöö tulemusel said uue näo
prügikonteinerid ning värske vär-

vikihi valda tutvustavate plakatite
raamid. Aitäh pr Alge Kiiupile! Ja
mainimata ei saa jätta ka mänguväljakuid Audrus, Vaokülas ja
Vana-Pärnus Kaha tänaval.
Jõõpre rühm (Ülle Haavasaare juhendamisel) tegeles alguses
aiandustöödega, kui Jõõpre noorte mänguväljaku ümber istutati
perekond Ansperi poolt kingitud
kuuski ja mägimände. Heakorraga tegeldi ka Jõõpre vanuritekodu
ümbruses ja jaanipäevaks sai korrastatud valla kalmistuid. Jõõpre
kalmistule paigaldati Jõõpre Kooli
noorte poolt valmistatud 4 lindude
pesakasti. Lindudele pesakastide
ehitamist ja paigaldamist teistele
kalmistutele loodetakse jätkata
juba järgmisel aastal.
Lindil tegutses vanemate malevlaste rühm (10 tütarlast). Sedapuhku Ojakol ja taas Kai Oraste
juhtimisel. Tööks tubade koristamine, lillepeenarde hooldus ja kes
teab, äkki peab lilli kastmagi, sest
ega suvi taeva jää.
27. -28. juuni (kokkutulek)
Mida teevad malevlased, kui
õhusooja napib ja vihma kallab
ette teatamata? Eks ikka lustib
Valgerannas malevamaja juures
(telkides), sest selline püha üritus

27.06-28.06 toimusid Maardus Euroopa Meistrivõistlused
sangpommis noortele ja juunioritele.
Audru valla sportlastest osalesid seal Ado Mets, kes saavu-

Edu Eesti valdade suvemängudel
28.06-29.06.2014 toimusid Kosel
22. Eesti valdade suvemängud.
Osales 43 valda ligi 1200 sportlasega.
Üldkokkuvõttes:
1. Tartu 237 punkti
2. Ülenurme 223 punkti
3. Audru 219 punkti
Kergejõustikus saavutasime
vabariigis väga eduka 2. koha
ja selle eest võistlesid: Lisette Liivrand, Ille Liivrand,
Liisbet Puust, Koidu Killing,
Maarja Helm, Karl Jõeäär,
Ruuben-Jaan Rekkor, Vahur Mäe, Kristofer Paulberg,
Joosep Vabamäe, Mehis Mäe,
Üllar Pärnat, Otto-Georg Kirsi, Kaijo Killing, Sander Rits,
Raul Kond, Ronald Rotenberg,

Raido Vahtra.
Orinteerujad tõid metsast välja 3. koha: Marek Nõmm, Jüri
Leesmäe, Helga Kivila, Erkki
Penu, Dag Kivila.
Petanki mängijad Aili Rehe,
Tarvo Kuningas, Keito Killing
ja Kaijo Killing võtsid vabariigis 3. pjedestaali koha.
Meeste ja naiste võrkpall olid
mõlemad 6. kohal ja mälumängurid 10. kohal.
Täpsed protokollid www.
emsl.joud.ee
Tänud kõigile sportlastele vägeva spordielamuse eest!

OÜ ESTEST PR

Kuivad/poolkuivad
küttepuud võrkkotis
ja lahtiselt.
Ostame metsa- ja
põllumaad.

ostab metsa- ja
põllumaad.
Tel 50 45 215,
51 45 215,
info@est-land.ee

nagu maleva kokkutulek ei saa
ju ära jääda. Sport, isetegevus
ja isetegemine ning suhtlemine
ning uute tutvuste loomine on ju
EÕM-i lahutamatud kaaslased. Ei
saanud kõrvale jääda ka endistel
aegadel malevarühmi juhendanud
veteranid, sest sellest haigusest nii
lihtsalt lahti ei saa.
Juuli, august
Terve suve jäävad tegutsema
Valgeranna heakorra rühmad.
Arvestades ilmastiku hetkeseisu,
peaks neil tööd jätkuma. Juunikuus seevastu tundus, et eriti töö-

rohke see suvi ei tule (võrreldes
eelmise aastaga). Rühmi juhendavad Ivi Sutt ja Mati Sutt.
Tänud
Tänusõnad Audru Vallavalitsusele ja Volikogule, kes andsid
valla noortele võimaluse suvisteks
tööharjutusteks ja aitasid isiklikult
leida noortele sobivaid töid. Samuti
tänud ettevõtetele, kes on leidnud
võimalusi noorte suviseks rakendamiseks.
Informatsiooni jagas Mati
Sutt, kirja pani ja kokkutulekul
asjatas Sirje Suurevälja

tas 2. koha kahevõistluses, Kahro Koit Koitla – 2. koht pikas
tsüklis ja kahevõistluses ning
Laura Kallas, kes sai 4. koha
nooremate tüdrukute arvestuses. Treener Valdi Killing. (KH)

Tänavad Õie Killing ja
Mati Puust

Transport tasuta
Tel. 5020358

SUUR VANASÕIDUKITE
ja TEHNIKA NÄITUS

Audru Vallavalitsus teavitab erateedele kruusa taotluse esitajaid
Audru Vallavalitsuse 19.06.2014
protokollilise otsuse alusel eraldatakse taotlejatele kruusa vastavalt
hindamiskomisjoni poolt esitatud
ettepanekule. Komisjon kontrollis
ja hindas taotlejate poolt esitatud
andmeid (abivajavate vallaelanike
hulka) ning tee olukorda kohapeal.
Eraldatud kruusa kogused taotle-

jate kaupa on lisatud tabelis.
Tulenevalt vallavalitsuse poolt
läbiviidud kruusahankest, mille
käigus esitati vallavalitsusele kolm
hinnapakkumust, saadi soodsaim
hind purustatud kruusale koos
pealelaadimisega OÜ Nurme
Teedeehituse Soomra karjäärist.
Taotlejatel on valla poolt eral-

datud kruus võimalik Soomra karjäärist välja vedada ajavahemikul
14. juuli – 12. september 2014. a.
Laadimine toimub reeglina
iga nädala kolmapäeval kell 8.00
– 17.00. Info taotlejatele eraldatud
kruusa koguste kohta on ka karjääris olemas. Palume kooskõlastada purustatud kruusa väljavedu

karjäärist OÜ Nurme Teedeehitusega telefonil 5029845 või e-mailil
info@nurmeteedeehitus.ee . Samadel kontaktidel on soovijatel
võimalus tellida kruusaveoks ka
transport.
Rahuldatud taotlusi on võimalik näha www.audru.ee (KH)

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud
Pärnu Maavalitsus annab teada, et
Pärnu maakonnas saab 2014. aasta
voorus taotlusi esitada hajaasustuse programmi Are, Audru,
Halinga, Häädemeeste, Kihnu,
Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga,
Surju, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Varbla ja Vändra vallas.
Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada paberil või
digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 12. september
2014.
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega
maapiirkondades elavatele lastega
peredele head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu
püsimisele neis piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste
veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega
seotud tegevusi. Juhul, kui majapidamine ei ole elektrivõrguga
liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud
tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles
majapidamises, millele ta toetust
taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt
selles majapidamises, millele ta
toetust taotleb (vähemalt alates 1.
jaanuarist 2014);
3. taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks kuni 18-aastane isik või
kuni 35-aastane määratud puudega
isik, kes elab alaliselt selles majapidamises, millele toetust taotletakse
ja kelle elukoht on seal ka rahvastikuregistri andmete kohaselt (vähemalt alates 1. jaanuarist 2014).
4. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude
osas maksuvõlga, välja arvatud
juhul, kui see on ajatatud.
Projekti maksimaalne toetus
programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Toetuse
määramisel võetakse arvesse ka

varasematel aastatel hajaasustuse
elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud
toetused. Taotleja ja kaastaotleja
oma- ja kaasfinantseering peab
kokku moodustama vähemalt
33,33 % projekti kuludest.
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused
koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 12.
september 2014.

Töid tohib alustada alles pärast
seda, kui projekti osas on tehtud
rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised
ja veenanalüüsid on teatud juhtudel
abikõlblikud enne toetuslepingu
sõlmimist. Kontaktisik Audru vallas on abivallavanem Priit Annus
priit.a@audru.ee, 4472295. Lisainfo on leitav aadressil https://
parnu.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-veeprogramm (KH)

*Suur Tehnika Väljanäitus

2. augustil 2014 kell 12.00 - 18.00
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

Andmaris Grupp OÜ
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

• Ohtlike ja suurte puude
langetamine
• Korvtõstuki teenus
Andrias Maripuu
Tel +372 51 75 783
andmarisgrupp@gmail.com

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

