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Valla matemaatikaolümpiaadi 
tulemused

26.02.2015 toimus Lindil Audru valla 4.-ndate klasside õpilaste ma-
temaatikaolümpiaad.

Osales 13 õpilast (Lindi – 4, Audru – 3, Jõõpre – 3, Lavassaare – 2, 
Aruvälja – 1 õpilane).

Maksimumsoorituse korral oli võimalik koguda 49 punkti. 
Kohad jagunesid: 
1. Karmen Ollino (40 punkti, Lindi, õpetaja Kaire Kiivit)
2. Hendrik Sepper (38,5 punkti, Jõõpre, õpetaja Vaike Ruumet)
3. Ethel Pill (31 punkti, Jõõpre, õpetaja Vaike Ruumet)

Audru valla III hariduskonverents

20. märtsil toimunud järjekorras 
kolmanda valla hariduskonve-
rentsi korraldajaks oli sedakor-
da Jõõpre Põhikool. Konverents 
kandis üldpealkirja „Kaunis eesti 
keel“ ning koosnes kolmest moo-
dulist alapealkirjadega: Muutuv 
haridusmaastik, Muutuv keele-
maastik ning Eestikeelne kool 
maailmas. Ürituse kõnejuht oli 
Audru valla humanitaarteenis-
tuse juht Ene Täht. Konverentsi 
emotsionaalsed avasõnad esitas 
Lauri-Kare Laos, kes häälestas 
publiku otsemaid emakeele üle 
mõtlema. Kõrvu jäi kumama 
näiteks väljend – keeleline vär-
vipimedus.

Muutustest hariduselus tegid 
ettekanded Audru vallavanem 

Siim Suursild, Pärnu MV Hari-
dus- ja kultuuritalituse juhataja 
Hede Martšenkov ning Haridus- 
ja Teadusministeeriumi nõunik 
Piret Sapp.

Kõikidest ettekannetest ku-
mas läbi tõdemus, et tänapäe-
val on lapsed defitsiit ning see 
omakorda tekitab ka vajaduse 
koolivõrgu korrastamiseks. Val-
lavanema kõnest saime teada, et 
antud hetkel läheb pea 65% valla 
eelarvest otsesteks või kaudse-
teks hariduskuludeks. Tema sõ-
nul johtuvad ümberkorraldused 
Audru koolivõrgus laste arvu 
vähenemisest, mis on omakor-
da tingitud valla elanikkonna 
ümberpaiknemisest ja näiteks 
ka autostumisest. Pea pooled 

Audru valla lapsed õpivad prae-
gu paraku koolides väljaspool 
koduvalda. Hede Martšenkov 
rõhutas, et hariduselu prioritee-
diks on praegu igaühele eelduste 
loomine pidevõppeks. Ettekandja 
esitas hulgaliselt statistilisi näi-
tajaid, mis võrdlesid laste arvu 
ja koolivõrgu arengut viimase 
kümne aasta jooksul. Väikese 
ohumärgina torkas silma, et 8% 
tänastest Audru valla põhikooli 
lõpetajatest ei jätka õpinguid, kui 
samas on Eesti keskmine näitaja 
selles osas 3%. Piret Sepp, nagu 
ka tema eelkõneleja, tunnustas 
Audru valda julgete otsuste eest, 
sest muutused viivad meid alati 
edasi. Ta tõdes, et Eesti riik va-
jab hetkel tublisid inimesi ette-
võtluses ning rohkem töökäsi ja 
vähem akadeemikuid. Publikut 
kaasa haarates otsiti vastust ka 
küsimusele – Milleks meile kool?

Keelebloki juhatas sisse Jõõp-
re kooli 6. ja 7. klassi näitering 
(juhendaja õp Helle Kirsi) eten-
dusega „Suur sõnadevabrik“. 
Edasi naerutas publikut Kilin-
gi-Nõmme Gümnaasiumi eesti 
keele ja kirjanduse õpetaja Ly 
Kuningas, kes tõi hulgaliselt sui-
sa ekstreemseid näiteid vigadest 

õpilaste kirjatöödes, aga ka aja-
lehtede veergudelt ja televisioo-
nist. Tema soovitus oli kõhkluste 
korral küsida ja üle kontrollida, 
sest emakeel peab ju meie suus 
ja kirjas ikka puhas ja korrektne 
ehk reeglitepõhine olema. Eesti 
Keele Instituudi vanemkeele-
korraldaja Tiina Leemets andis 
aga publikule lausa eesti keele 
grammatikatunni, kus tutvustas 
enim valesti kasutatavaid sõnu 
ja probleemseid keelekohti. 
Erinevate ajastute keelenäiteid 
tutvustas oma ettekandes Pärnu 
Postimehe keeletoimetaja Veste 
Roosaar.

Konverentsi lõpetas Haridus- 
ja Teadusministeeriumi keele-
osakonna peaeksperdi Andero 
Adamsoni poolt edastatud esit-
luse ettekanne ja Riia Eesti Kooli 
direktori Urve Aivare sõnavõtt.

Suur tänu konverentsi korral-
dajatele väga huvitava, haarava 
ja õpetliku õppepäeva eest, mida 
ilmestasid sisukate ettekannete 
kõrval ka näitused ajaloolistest 
emakeeleõpikutest, õpilaste 
omaloomingust, raamatute müük 
ning kõlanud keelenäited Eesti 
Rahvaluule Arhiivist!

Sirje Suurevälja

Audru valla  
vapimärgi laureaadid 2015

EVI RUBIN
Evi Rubin on sündinud 09.09.1949 
Varbla vallas. Alates 1998. aas-
tast on Evi ametis Audru valla 
koduhooldustöötajana, kus tema 
tööpiirkonnaks on Audru alevik, 
Põldeotsa küla ja Papsaare küla. 
Tänavu suvel täitub Evil 17 aastat 
töötamist koduhooldustöötajana. 
Oma tööd on Evi teinud suure pü-
hendumisega. 14 aastat tegi Evi 
oma tööd jalgrattal liikudes. Evi 
on olnud 10 aastat Audru valla-
volikogu liige ning alates 2002. 
aastast tänaseni valla alaealiste 
komisjoni liige.

PEEP TARRE
Peep Tar re on sündinud 
05.09.1948 Viljandis, kuid noo-
rusaastad möödusid Jõõpres, 
Audru vallas. Peep Tarre on lõ-
petanud Jõõpre Kooli ning Eesti 
Põllumajanduse Akadeemia põl-
lumajanduse ökonoomika ja orga-

niseerimise erialal. Peep Tarre on 
töötanud Raplas, Tartus ja Viljan-
dimaal. Audru Vallavalitsuses on 
Peep Tarre töötanud alates 1997. 
aastast. Tema tööpõld on olnud 
lai – ta on töötanud Audru valla 
hariduse-, kultuuri- ja sotsiaal-
nõunikuna. Ta kuulub mittetulun-
dusühingute Audru Lastekaitse 
Ühing, Pärnumaa Õpilasmalev 
ja Audru Kiriku Oreli Sõbrad 
juhatusse.

Et lemmik jõuaks alati koju
Keegi meist ei ole kaitstud ju-
huste vastu, ka kõige hoitum ja 
hellitatum lemmikloom võib sat-
tuda tänavale. Siin tulebki appi 
tehnoloogiline vidin, unikaalset 
numbrikombinatsiooni kandev 
riisitera-suurune mikrokiip, mis 
sisestatuna lemmiklooma kaela-
piirkonda naha alla, annab võima-
luse Lemmikloomaregistri (LLR) 
kaudu omanikud üles leida.

Tihti arvatakse ekslikult, et kii-
pimine on loomale valus. Kindlas-
ti tekitab süstimine hetkelise valu-
aistingu, aga tõeliselt valus on see, 
kui loom peab ootama varjupaigas 
päevi, enne kui omanikud temani 
jõuavad. Kui üldse jõuavad...

Ka sellisel juhul, kui loom juh-
tub auto alla jääma, on kiibist abi 
– igas vetkliinikus ja varjupaigas 

kontrollitakse kiibi olemasolu. Ka 
kurbade sõnumite edasiandmine 
omanikule on parem kui teadma-
tus. Kiipimine pole enam ammu 
tõukoerte ja -kasside privileeg, iga 
loom väärib turvalist elu. Audru 
vald on võtnud oma kohuseks ai-
data kõik valla koerad registrisse. 
Selleks korraldab vald koostöös 
varjupaigaga kiipimiskampaania 
25. - 26. aprillil, kus tehakse ring-
sõit valla erinevates paikades ning 
lemmikloomale paigaldatakse kiip 
ning kantakse ta registrisse tasu-
ta. Kes kampaaniapäevadel kii-
pima tulla ei saa, siis Audru valla 
koertele on kiipimine tasuta aasta 
lõpuni Pärnu Kodutute Loomade 
Varjupaigas aadressil Raba 32 ja 
Audru valla veterinaari Marika 
Saksa juures.

Väike Draamafestival
13. märtsil kogunesid kõik viis 
Audru valla 1.-4. klasside teat-
ritruppi Lindile, et pidada koos 
üks vahva teatripäev veel enne, 
kui kevadvaheajale minnakse. 
Üllatusesinejaks olid Lindi las-
teaia Päikeserühma 2-4 aastased 
lapsed, kes õpetajate Anu Küberi, 
Eve Naudi ja Kärt Jürgensi ju-
hendamisel olid selgeks õppinud 
vahva näidendi „Kukeke ja Ka-
nake“.

Lavastustele andis tagasisidet 
žürii koosseisus:

Vilma Ilves – Rahvusvahelis-
te nukuteatrite ühenduse UNI-
MA Eesti Keskuse President,

Rein Agur – UNIMA Eesti 
Keskuse liige ja vabakutseline 
lavastaja,

Riina Buldas – UNIMA Eesti 
Keskuse juhatuse liige ja mario-

nett-nukujuht,
Ene Täht – Audru valla huma-

nitaarteenistuse juhataja,
Krista Kingo – Audru valla 

noorsoo- ja kultuuritöö juht,
Marge Massa – Lindi küla-

vanem, harrastusnäitleja.
Lavale tulid:
Aruvälja LAAK – „Kolm 

sõpra Prostokvašinost“, juhen-
daja Ruth Kalde. Žürii andis välja 
kiituskirja Kogu kool laval.

Audru Kool – „Isevärki koo-
litund“, juhendaja Silvi Tolmats. 
Žürii hindas Väga hea materjali 
valiku eest.

Lindi LAAK – „Omamoodi 
Punamütsike“, juhendaja Ene 
Säde. Žürii kiitis kogu truppi 
Südameid liigutanud ansamb-
li eest.

Jõõpre Kool – „Putuk! Pu-

tuk!“, juhendaja 
Helle Kirsi. Žürii 
arvates parim tä-
napäevane Romeo 
ja Julia.

L a v a s s a a r e 
LAAK – „Midri-
maa“, juhendaja 
G isela -A ngela 
Aasa. Žürii tänas 
Rahvusliku trio 
ja tööka duo eest.

Väljastati eri-
preemia kolmele 
näitlejale kõige 
meeldejäävamate 
rollide eest. Pree-
mia pälvisid Marleen Kärneri 
– jutustaja Lavassaare koolist, 
Kasper Tate – mesilane Jõõpre 
koolist ja Adrian Kozlov – kass 
Matrjoškin Aruvälja koolist.

Aitäh kõikidele osavõtjatele! 
Kohtume taas järgmisel aastal.

Ulla Orgusaar
Lindi LAAK direktriss

Kolm sõpra Prostokvashinost – Aruvälja 
LAAK

 

 
 
        
 
        

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Audru valla koerte kiipimise ajakava
25. aprill
10.00 – 10.45 Audru valla Papsaare küla lasteaia parkla
11.00 – 12.45 Audru valla Pärna allee 7 vallamaja parkla
13.00 – 13.30 Audru valla Lemmetsa küla Sanga Seltsimaja parkla
14.00 – 14.30 Audru valla Kihlepa küla bussipeatus
14.45 – 15.30 Audru valla Kõima küla vana kaupluse parkla
15.45 – 16.15  Audru valla Lindi küla Audruranna poe parkla
16.30 – 17.00 Audru valla Liu küla vana klubi parkla
26. aprill
10.00 – 10.45 Audru valla Jõõpre Rahvamaja parkla
11.00 – 11.45 Audru valla Lavassaare alevi turuplats
12.00 – 12.45 Audru valla Audru Kooli parkla
13.00 – 13.45 Audru valla Auruvälja Rahvamaja parkla
14.00 – 14.30 Audru valla Kärbu bussipetus
Koerte kiipimine vallakodanikele tasuta.
Soovi korral võimalik kiipida kasse – hind 5 €.
Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Audru lastel valmis uus raamat
2. märtsil esitleti Jõõpre Rahva-
majas raamatut „Audru laste loo-
mevakk II. Muistendid“, mis on 
järg 2011. aastal ilmunud muinas-
juturaamatule. Seekordne raamat 
koosneb Audru vallas elavate õpi-
laste kirjutatud tekkelugudest ja 
sinna juurde joonistatud piltidest. 
Võistlusele laekunud 48 muistendi 
ja 88 illustratsiooni hulgast valis 
asjatundlik žürii välja parimad 
tööd, mis pälvisid ka auhinna ning 
raamatusse pääsesid. Muistendi-
konkursi žürii esimees oli kirjanik 
Contra ning illustratsioone hinda-
sid Pärnu Kunstikooli õpetajad, 
eesotsas direktor Kristel Kallau-
ga. Jutukonkurssi koordineeris 
Helle Kirsi ja kunstikonkurssi 
Ülle Vares. Kogumik on lustlik 
ja värviküllane ning selle eest 
suured tänud Eva Marii ja Villu 
Puusepale ning Krista Kingole, 
kes raamatu nii vahvaks kujun-
dasid.

Raamatus olevaid jutte lugedes 
ja pilte vaadates saab lugeja teada, 
kuidas üks või teine paik Audrus 
tegelikult tekkinud on. Valla laste 
vahvat loomingukonkurssi toeta-

sid paljud lahked ettevõtted ning 
inimesed, kes raamatus ka maini-
tud on. Suur aitäh, toetajad: Audru 
Vallavalitsus, Eesti Kultuurka-
pitali Pärnumaa ekspertgrupp, 
MTÜ Hellad Velled ning Kersti 
ja Olavi Põllu, Eino Ojandu, Ven-
da Vinni, Tootsi Turvas, Valmos, 
EstoFish, Lasertool ja Audru 
Pagar – ilma teieta oleksid tööd 
sahtlipõhjas, mitte raamatukaante 
vahel! Kiitus kõikidele andeka-
tele lastele ning nende tublidele 
juhendajatele!

Ega kaks kolmandata jää – 
järgmise raamatu mõte on juba 
vaikselt idanema pandud, sügi-
sel on plaan selle tegemine käsile 
võtta.

Helle Kirsi

AUDRU KOOL ootab
kõiki 1. ja 5. klassi 
õppima tulevate õpilaste 
avaldusi hiljemalt 
1. maiks 2015.
Vabade kohtade olemasolul võtame õpilasi 
ka teistesse põhikooliklassidesse.
Lisainfo telefonil 44 64421 või e-postil kool@audru.edu.ee 

Laupäeval, 18. aprillil 
kell 11.00 
Audru Kooli aulas 
Audru Huvialakeskuse 
kevadkontsert

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Teisipäeval, 21. aprillil 
kell 17.00 

Endla teatri 
Sammassaalis 

kunstiosakonna 
näituse avamine
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Vallavolikogu istungilVALLAVANEMA 
VEERG

Eesti 100!
Audru vallamajas toimus 20. veebruaril tra-
ditsiooniline Eesti Vabariigi aastapäevale 
pühendatud kontsert-aktus, kus lugupeetud 
vallakodanikele anti üle vallavolikogu poolt 
omistatud valla vapimärgid. Seekordsed vapi-
märgid kuuluvad valla pikaaegsetele sotsiaaltöö 
vedajatele pr Evi Rubinile ja hr Peep Tarrele.

Nimetatud üritusel peeti kõnesid ja kuula-
ti kontserti nagu aktustel ikka. Kuid mind ja 
ma loodan, et ka mitmeid teisi saalisviibijad, 
jäi seekordselt aktuselt eriliselt kummitama 
meie väga pikaajalise staažiga volikogu liikme 
ja volikogu aseesimehe hr Mati Suti sõnavõtt 
ning üleskutse. Nimelt rääkis Mati, et oleme 
taasiseseisvusajal siin Audru mail toredasti 
toimetanud, kuid kas oleme mõelnud, kuidas 
ja mis teoga võiks Audrus kolme aasta pärast 
väärikalt tähistada Eesti Vabariigi 100. sün-
nipäeva. Nüüd olekski viimane aeg mõelda, et 
mis võiks olla see meie Audru kogukonna poolt 
tehtud suur tegu – tegu, mis sümboliseeriks ja 
jääks meenutama meid – meid, kes me elasime 
ja toimetasime siinkandis ajal, kui Eesti riik 
sai saja aastaseks.

Mati Sutt arutles mõningatel teemadel, et 
mis tegu see võiks olla. Üheks ideeks pakkus 
ta „Armastuse Ausamba“ paigaldamist Valge-
randa. Seda ideed on ta eelnevalt heietanud koos 
Mercedes Merimaaga ning nende nägemuses 
võiks see monument olla ka praktilise väärtu-
sega. See võiks olla koht, kus noorpaarid saak-
sid näiteks päikeseloojangul merekaldal oma 
kooselu sõlmida. Teine mõttekäik rändas Audru 
aleviku jõekallaste korrastamise ning seeläbi 
atraktiivsemaks elukeskkonnaks muutmise 
teemal. Audru jõel on meie valla sümboolikas 
väga tähtis koht, eraldades hõbedase loogana 
rohelise metsamaa mustast põllumaast. Kuid 
need on vaid mõned mõtted, mida pakkus välja 
Mati Sutt.

Head vallaelanikud! Kutsun siinkohal teid 
kõiki kaasa mõtlema ja ettepanekuid tegema 
– mis on see suur tegu, mis jääks meid, täna 
siin Audru vallas elavaid inimesi,  meenutama 
vähemalt järgmiseks sajaks aastaks. Ootame 
vallavalitsusega teie ettepanekuid järgneva paa-
ri kuu jooksul, et esitada need vallavolikogule 
veel enne suvepuhkust, et valik teha.

Siim Suursild
vallavanem

Vallavalitsuse istungitel

05. märts
Otsustati saata Audru Vallavoli-

kogu 16. veebruari 2012 määruse nr 
7 „Mittetulunduslikuks tegevuseks 
toetuse andmise kord“ muutmise 
eelnõu teisele lugemisele.

Võeti vastu Audru Vallavoliko-
gu 05. aprilli 2012 määruse nr 12 
„Jõõpre Kooli põhimääruse kehtes-
tamine“ muutmise määrus.

Kinnitati Lavassaare alevis Kar-
ja tn 4 asuvate korterite nr 9 ja 15 

võõrandamiseks korraldatud ena-
mapakkumise tulemused.

Muudeti Audru Vallavolikogu 
04. september 2014 otsust nr 49 
„Maa munitsipaalomandisse taot-
lemine“.

Kehtestati detailplaneering Pap-
saare külas Tohvri tee 5 kinnistul 
ja Papsaare külas Papsaare äriküla 
maa-alal.

Kinnitati Audru Vallavolikogu 
revisjonikomisjoni tööplaan.

12. veebruar
Otsustati korraldada avalik kirja-

lik enampakkumine vallale kuuluva 
sõiduauto Mazda 6 võõrandamiseks.

Eraldati mittetulunduslikuks 
tegevuseks 180 eurot Lemmetsa 
Külaseltsi projektile “Vastlapäev 
Sangal”.

Kinnitati projekteerimistingimu-
sed Tööstuse tn 5 asuva tootmishoo-
ne laiendamiseks. Otsustati Jõõpre 
külas asuva Lepiku katastriüksuse 
jagamine ja lähiaadresside ning siht-
otstarbe määramine.

Võeti vastu detailplaneering Pap-
saare külas Jõe kinnistul.

Määrati Malda külas munitsi-
paalomandisse taotletavale katastri-
üksusele lähiaadress, teenindusmaa 
ja sihtotstarve.

Jäeti algatamata Papsaare külas 
Kaldatamme kinnistu detailplanee-
ringu strateegilise keskkonnamõju 
hindamine.

Otsustati Liu kalatsehh, Poe, 
Rüssa, Pisi-Lehtpuu ja Kodara kin-
nisasjadega liitmiseks sobiva maa 
erastamine.

 
19. veebruar

Algatati piiratud hankemenetlu-
sega vallahanked „Käreda tee täna-
vavalgustuse ehitamine“ ja „Lihula 
mnt 12-4 korteri renoveerimine“.

Kinnitati projekteerimistingi-
mused Saulepa külas Karusmarja 
kinnistul liitumiskilbi ja maakaabli 
ehitamiseks ning Põhara külas Jao-
piserva kinnistul söödahoidla ehi-

tamiseks.
Anti ehitusload Kihlepa külas 

Siesta ühistu 4 asuva aiamaja üm-
berehitamiseks üksikelamuks ning 
Papsaare külas Pärna kinnistu elekt-
rivarustuse ehitamiseks.

Väljastati kasutusload Papsaare 
külas Lõvisüda tee 9 püstitatud era-
mu kasutusele võtmiseks. Otsustati 
Ridalepa külas asuva Paara katast-
riüksuse, Lindi külas asuva Vim-
mapõllu katastriüksuse ja Marksa 
külas asuva Vimma katastriüksuse 
jagamine ja jagamisel tekkinud ka-
tastriüksustele lähiaadressi ja siht-
otstarbe määramine.

Otsustati tellida Lihula mnt 12 
soojusarvesti paigaldusprojekti ja 
küttesüsteemi rekonstrueerimispro-
jekti koostamine Termopilt OÜ´lt.

26. veebruar
Otsustati Audru valla kasuks 

isikliku kasutusõiguse taotlemine 
Audru vallas Papsaare külas Sal-
me tee ääres asuvatele kinnistutele 
eesmärgiga tagada hoonete osas 
detailplaneeringujärgsest ehituste-
gevusest hoidumine kuni kinnistute 
sihipäraseks kasutamiseks vajalikud 
kergliiklusteed ja tehnovõrgud on 
välja ehitatud.

Otsustati vallavanema puhkusele 
lubamine.

Lõpetati hoolduse seadmine ja 
hooldaja määramine.

Otsustati sotsiaaltoetuste, vaja-
duspõhise peretoetuse ja toimetu-
lekutoetuste maksmine.

Väljastati ehitusluba Lindi külas 
Tamme kinnistul töökoja-lao re-
konstrueerimiseks ja laiendamiseks 
kalatöötlemishooneks ning otsustati 
Tamme katastriüksuse sihtotstarbe 
muutmine.

Kinnitati avaliku kirjaliku enam-
pakkumise teade Audru alevikus 
Lihula mnt 14-8 ja 14–10 korteri-
omandite võõrandamiseks.

Kinnitati projekteerimistingimu-
sed Lemmetsa külas Kurmi kinnis-
tule elamu püstitamiseks. Väljastati 
kasutusload Malda külas Sireli tn 6 
püstitatud elamu ja Lemmetsa kü-
las Kuti kinnistul asuva laiendatud 
külmhoone kasutusele võtmiseks.

Väljastati ehitusload Papsaare 
külas Nurme tee 7 asuva külmhoone 
rekonstrueerimiseks ja Audru ale-
vikus Õuna tn 7 asuva kõrvalhoone 
rekonstrueerimiseks elamuks.

Võeti vastu detailplaneering Pap-
saare külas Männiku tee 1 kinnistul.

05. märts
Kinnitati projekteerimistingi-

mused Lemmetsa külas Kasemaa, 
Koolmeistri, Saugaserva, Töös-
tuspargi tee ja Tööstuspargi tee 8 
kinnistutel 10 kV maakaabelliini 
paigaldamise ja 10 kV õhuliini de-
monteerimiseks.

Väljastati ehitusload Soomra 
külas Tabu ühistu 26 asuva aiama-
ja rekonstrueerimiseks elamuks, 
Audru alevikus Rebasefarmi kin-
nistul asuva söödaköök-külmhoo-
ne lammutamiseks ja Põhara külas 

Jaopiserva kinnistule söödahoidla 
püstitamiseks.

Väljastati kasutusload Papsaare 
külas Nurme tee 7 asuva laienda-
tud kalatöötlemise tsehhi kasutusele 
võtmiseks.

Otsustati Lemmetsa külas asu-
va Soovikumetsa katastriüksuse 
jagamine ja jagamisel tekkinud 
katastriüksustele lähiaadresside ja 
sihtotstarvete määramine.

Algatati detailplaneeringu Pap-
saare külas Kaubasadama tee 17 
kinnistul.

Otsustati Audru vallas asuvate 
maatükkide riigi omandisse jät-
miseks nõusoleku andmine ning 
nendele sihtotstarvete ja koha-aad-
resside määramine.

Kinnitati piiratud hankemenet-
lusega vallahanke „Lihula mnt 12-4 
korteri renoveerimine“ tulemused.

Otsustati liiklusmärkide pai-
galdamine Audru valla kohalikele 
teedele.

Anti nõusolek laskepaiga raja-
miseks.

Otsustati tellida Valgeranna 
parkla sissesõidu ehitamine OÜ’lt 
Kirsch vastavalt esitatud hinnapak-
kumisele.

Võeti seisukoht Audru Vallavo-
likogu kultuuri-, spordi- ja noorsoo-
töökomisjoni ettepaneku osas Aud-
ru Vallavolikogu määruse eelnõu 
“Audru Vallavolikogu 16. veebruari 
2012 määruse nr 7 „Mittetulundus-
likuks tegevuseks toetuse andmise 
kord“ muutmine” muutmiseks.

Planeeringu teated
Audru Vallavalitsus võttis vastu 12.02.2015 korral-
dusega nr 56 Papsaare külas Jõe kinnistu detailpla-
neeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk 
on Audru jõe äärse kinnistu (3,32 ha, katastriüksuse 
tunnus 15904:003:0375) jagamine kruntideks ja 
leida lahendus taristu rajamiseks. Kavandatud on 
viis üle 3000 m² ühepereelamu elamukrundi ja üks 
turismiotstarbeline ärimaakrunt 11042 m², kus on 
võimalik ehitada kuni 45 majutuskohaga kuni 4 
puhkemaja ning üks tee krunt. Hoonestamine on 
lubatud väljapoole ehituskeeluvööndit, vööndisse 
on lubatud rajada tehnovõrgud ja juurdepääs kal-
lasrajale. Planeeringu eesmärk on kooskõlas Audru 
valla üldplaneeringuga – maa-ala juhtotstarve on 
reserveeritud elamumaaks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 
23. märtsist 2015 kuni 5. aprillini 2015 Audru 
vallamajas Audru alevik Pärna allee 7 tuba 8 val-
lamaja tööaegadel ETK 8-16.30, N 8-18, R 8-15, 
lõuna on 12-12.30 ja Vikerkaare Lasteaias Papsaare 
külas tööaegadel ETKNR 15-18 ning Audru valla 
veebilehel www.audru.ee. Avalik arutelu toimub 
7. aprillil 2015 kl 15.00 vallamajas. Detailplanee-
ringu materjalidele avalik juurdepääs Audru valla 
veebilehel www.audru.ee, info info@audru.ee.

Audru Vallavalitsus võttis vastu 26.02.2015 
korraldusega nr 86 Papsaare külas Männiku tee 
1 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärk on hoonestatud kinnistule 
(0,44 ha, katastriüksuse tunnus 15904:003:0308) 
maakütte asukoha määramine ehituskeeluvööndis 
ilma vööndit vähendamata. Planeeringu eesmärk 
on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga – ee-
listatakse soojusvahetuspumpade kasutamist, et 
vähendada lisanduvat keskkonna saastekoormust. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 
1. aprillist 2015 kuni 14. aprillini 2015 Audru 
vallamajas Audru alevik Pärna allee 7 tuba 8 val-
lamaja tööaegadel ETK 8-16.30, N 8-18, R 8-15, 
lõuna on 12-12.30 ja Vikerkaare Lasteaias Papsaare 
külas tööaegadel ETKNR 15-18 ning Audru valla 
veebilehel www.audru.ee. Avalik arutelu toimub 
16. aprillil 2015 kl 15.00 vallamajas. Detailplanee-
ringu materjalidele avalik juurdepääs Audru valla 
veebilehel www.audru.ee, info info@audru.ee.

Audru Huvialakeskus 2005-2015
Ja saabki täis 10 tegutsemisaastat. Mil-
lega me oleme siis hakkama saanud?

Aastal 2005 asus muusikaosakon-
nas õppima 37 ja kunstiosakonnas 28 
õpilast. Neid õpetas 13 õpetajat. Toime-
tasime Audru ja Jõõpre koolis. Aastal 
2006 laienes muusikaosakond Lindi ja 
2011 Aruvälja kooli.

Täna õpib huvialakeskuses Aruväljal 
6, Lindil 7, Jõõpre muusikaosakonnas 
20 ja kunstiosakonnas 22 ning Audru 
muusikaosakonnas 19 ja kunstiosakon-
nas 46 õpilast.

Õpime haridusministeeriumi poolt 
kinnitatud õppekavade alusel. Lõputun-
nistuse on kunstiosakonnas saanud 16, 
muusikaosakonna nooremas rühmas 20 
ja vanemas rühmas 3 õpilast. Lisaks 
tavapärasele õppetööle on tegutsenud 
mitmed bändid. When the Glory Fades 
– kes on oma õppimistega jõudnud üli-
koolidesse. Praegu tegutsev Bermuuda 
Nelinurk on erinevates koosseisudes 
koos mänginud pea 4 aastat. Sügisel 
alustas 3. klassi õpilastest koosnev uus 
bänd, kellel veel nime pole.

Õppetöö osa on ka kontsertide ja 
näituste külastamine. Oleme käinud 
Tallinnas, Tartus, Viljandis. Samuti on 
oma tööde eksponeerimine näitustel, 
konkurssidel ja osalemine kontsertidel 

õppetöö osa. Igal aastal on meie õpilaste 
tööd olnud vaadata Audru muuseumis 
ja raamatukogus ning erinevates paika-
des: Pärnu Haigla, Maavalitsuse trepi-
galerii, Pärnu Keskus, Pärnu Raamatu-
kogu, Audru vallavalitus ning Audru ja 
Jõõpre koolid ning rahvamajad.

Meie hea partneri, Paikuse Huvi-
kooliga, toimetame kunstiosakonna 
suvepraktika laagrites. Igal aastal ot-
sime uue paiga, kus õppida erinevaid 
kunstitehnikaid: Kihnu, Tõstamaa, 
Seljametsa, Kabli, Järvakandi, Pärnu, 
Jõõpre, Audru, Marksa. Sel aastal toi-
mub vanema rühma laager Tartus.

Muusikaosakonna õpilased astuvad 
oma oskustega üles koolide erinevatel 
üritustel ning ühel ühiskontserdil keva-
del. Sel aastal saame kokku laupäeval, 
18. aprillil kell 11.00 Audru Koolis.

Kunstiosakonna näituse avamine 
toimub Pärnu Endla teatri sammassaa-
lis teisipäeval, 21. aprillil, kell 17.00. 
Sinna ootame meie koostööpartnereid, 
toetajaid, endiseid ja praeguseid õpilasi 
ja õpetajaid, lapsevanemaid. Näitus jääb 
avatuks 4. maini.

Kohtumiseni Audru Huvialakes-
kuses!

Kersti Põllu
Audru Kooli õppejuht
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Ajaratta lood

Audru mõisa ajaloost

2015. aasta 1. märtsi valimiste 
tulemuste põhjal õõtsub meie 
riigilaevuke kõvasti ootuste ja 
lootuste tõmbetuulte käes. Vaat-
leme lühidalt, kui kindlalt ohjati 
endist Audru mõisat.

Olemasolevate dokumenti-
de põhjal mainiti Audru mõisat 
piiskopimõisana esmakordselt 
1449. aastal. Liivi sõja tagajär-
jel vana süsteem lagunes, algas 
Rootsi aeg. Kõik endised ordu 
maad läksid Pärnu lossi alla ja 
juhtimine rootslaste kätte. Root-
si aeg Audrus algas 1617. aastal 
seoses Pärnu vallutamisega Gus-
tav II Adolfi poolt, kes läänistas 
Audru mõisa krahv von Thur-
nile. Sellest perioodist on aud-
rulastele oluline, et peale krahvi 
surma laskis tema lesk ehitada 
Audrusse esimese puust luteri-

usu kiriku, mis püsis 34 aastat. 
1665-1682 valitses mõisat krahv 
Magnus Gabriel de la Gardie, kes 
oli tuntud oma laialdaste valduste 
tõttu kogu Euroopas. Tema ajast 
on meile oluline, et 1680. aastaks 
sai valmis praeguseni kestev 
Audru kivikirik.

1682. aastal Rootsi valitsus 
riigistas mõisa ja Audrust sai 
Rootsi riigimõis. Peale Põhjasõ-
da saabus Eestimaale Vene aeg 
ja 1725. a kinkis Vene keisrinna 
Katariina I Audru mõisa kam-
merjunkur Andreas von Drew-
nickile, kellelt Otto von Staack 
pantis mõisa kümneks aastaks 
endale. 1807. a loovutas Staacki-
de perekond mõisa Jakob Johann 
Pilar von Pilchaule, kes mõisa ka 
välja ostis. Mõis jäi perekonna 
kätte 1920. aastani, mil see kon-

fiskeeriti ja Audru mõisast sai 
Eesti Vabariigi riigimõis. Pilar 
von Pilchaud valitsesid Audru 
mõisat kolme sugupõlve kestel.

Abiellumise teel on Aud-
russe sattunud mitme tuntud 
mõisaomaniku tütred. Enim 
jälgi on endast jätnud Hiiumaa 
Suuremõisa omaniku vabahärra 
Konstantin Ungern-Sternbergi 
tütar Berta Johanna, sest tema 
tegi palju Audru kiriku sisus-
tamiseks, laskis ehitada Aud-
ru mõisasse lasteaia jne. Berta 
Johanna poeg, viimane Audru 
mõisa omanik Adolf Konstan-
tin Jakob (Alf), abiellus Palmse 
mõisa omanike von der Pahle-
nite suguvõsast pärit neiu Julie 
Olga Eugenie’ga (Jenni). Alf oli 
edumeelne ja viis mõisa valit-
semises läbi mitmed uuendused 
metsamajanduse, põllunduse ja 
loomakasvatuse alal. Tema ajal 
ehitati uued sulaste korterid Här-
rademetsa äärde (praegune Ää-
remetsa) ja kaunis viinavabrik.

Alf suri 1925. a ja on maetud 
Audrusse.

Üle 20 mõisahoone on säi-
linud tänaseni ja enamik neist 
mitmekesistavad oluliselt aleviku 
arhitektuuri.

Audru muuseumi materjalide 
põhjal

Helgi Roots
Audru muuseumi juhataja

Audru mõisa töölistemaja Ääremetsas

Nukkudele ulatatud käed  
ehk kuidas Viljandi Nukuteater ja Lindi Lasteaed-Algkool käed ühendasid

Lindi Lasteaed-Algkoolis on jär-
jest rohkem kanda kinnitamas 
draamaõpetus. Oleme iga aasta 
märtsis korraldanud oma kooli- 
ja lasteaiasiseseid teatripäevi, 
kus kõik klassid ja rühmad esi-
tavad ühe lühinäidendi. Samuti 
toimus sellel aastal teist korda 
Audru valla koolide 1.-4. klasside 
õpilaste Väike Draamafestival. 
Mõte on just selles, et väikeste 
koolide lastel oleks võimalusi 
saada kogemus näitlejana laval.

Juba suvel tuli pähe mõte 
teha koostööd Viljandi Nuku-
teatriga ja õppida lastega sel-
geks üks nukulavastus. Tore, et 
ka Eesti Kultuurkapitalile idee 
meeldis. Nemad olid nõus pro-
jekti “Draamakunsti tutvustava 
koolitusprogrammi läbiviimine” 
400 euroga toetama.

Viljandi Nukuteatrist oleme 

Vilma Ilvesega juba eelnevalt 
koostööd teinud. Mõned aastad 
tagasi võttis ta ette suure töö ja 
lavastas Lindi Lasteaed-Algkooli 
õpetajatega jõulunäidendi “Val-
ge muinasjutt”. Koostöö sujus ja 
sellest kogemusest sündiski uus 
idee – teha veel midagi, kuid 
nüüd juba koos lastega. Nukud 
on väikestele inimestele heaks 
käepikenduseks enda väljenda-
misel ja loomingulisel õppimisel. 
Veel oli suur soov tuua lastele 
lähemale nukuteatri lavatagune 
elu. Ükski etendus ei koosne ai-
nult sellest, mida publik vaatama 
on tulnud. Nukkude ja dekorat-
sioonide valmistamine, näiden-
di õppimine, piletite müümine, 
kohviku pidamine, heli, val-
gustus ja lavatöö on mitu korda 
töömahukam, kui see publikule 
paistab. Ja mis peamine – loo-

meprotsess, läbi selle kogemuse 
tuleb näitekunsti mõistmine ja 
sellest lugupidamine.

Võtsimegi siis nõuks sõita 4 
õpetajaga Viljandisse vaatama 
nukunäidendit “Jänes ja Pu-
namütsike”. Oli mõte õpetada 
lastele sama tükk ja siis sellega 
Viljandi Nukuteatri näitlejaid 
üllatada. Mõeldud tehtud ja siis 
see päev saabuski. 3. märtsil koh-
tusime Viljandi Nukuteatris. Esi-
mesena esitasid Viljandi Nuku-
teatri näitlejad lavastuse „Jänes 
ja Punamütsike“. Seejärel Lindi 
Lasteaed-Algkooli 1. klassi õpi-
lased nukunäidendi “Omamoodi 
Punamütsike” õpetaja Ene Säde 
juhendamisel ning õpetaja Silvi 
Arukase poolt meisterdatud nuk-
kude ja lavakujundusega.

Omamoodi on meie Puna-
mütsike sellepärast, et kirjuta-
sime koos lastega näidendi veidi 
ümber. Et oleks endal huvitavam 
ja näitlejatele põnevust pakkuv 
vaatamine. Peale näidendite esi-
tamist ja vaatamist said lapsed 
ning juba kogenud näitlejad va-
hetada kogemusi ja töövõtteid. 
Oleme väga rõõmsad, et leidsime 
endale nii vahvad uued sõbrad.

Kellel nüüd tekkis huvi ja 
soov näha meie nukulavastust, 
siis oleme valmis külalisetendus-
te andmiseks.

Lindi Lasteaed-Algkooli
Direktriss Ulla Orgusaar

Imeline Südamest Sinule
Õnn ei tule mündist,
mis kaevu põhja heidetud,
õnn vajab südamesooja,
mis jagatud, mitte peidetud.

Kui inimestel on unistus, siis 
mõned ootavad suurt imet, mis 
selle unistuse täide viiks. Ja 
sageli jäävadki ootama. Mõned 
jälle hakkavad ise tegutsema 
ja unistust täide viima. Sageli 
sünnib siis imelisi ettevõtmisi, 
millest saavad osa teisedki. Ja 
unistuski saab täidetud.

„Lauluks suureks südames 
saab rõõmuraas, on kevad tul-
nud taas”, need päikeselised 
laulusõnad kõlasid 7. märtsil 
Lindi kooli laval, kui toimus, 
nii väga tahaks öelda, et tradit-
siooniline, heategevuskontsert 
Südamest Sinule. Eks kaks vist 
juba olegi traditsioon, vähemalt 
siis, kui tegemist on millegagi, 
mis kantud nii suurest tegemise- 
ja andmiserõõmust.

Möödunud kevadel, esime-
sel Südamest Sinule kontserdil, 
astus kooli-rahvamaja laval üles 
igas vanuses muusika- ja tantsu-
rahvast „meilt ja mujalt”. Suu-
repäraselt korda läinud kontsert 
tõi rõõmu nii kooli kukrusse kui 
ka palju päikest tegijate-vaata-
jate südametesse. Ja veel enne, 
kui esimene kontsert läbi sai, 
oli kõigil selge – tuleval aastal 
tuleb uuesti!

Ja ta tuligi, kaasas taas ke-
vad, andmiserõõm ja säravad 
lapsesilmad. Ja jälle olid laval 
tegijad meilt: Lindi laulu- ja 

tantsulapsed, Kaie Seger, Pau-
liine Mäesalu ja Chiks, an-
sambel Costa del Audru (Jüri 
Vlassov, Jaanus Jantson, Ado 
Kirsi), pasunakoor Õnn Tuli 
Õuele, Kaidi Feldmann, Kirsi-
ka Maamägi, Maret Palusalu ja 
ka mujalt: Lea Dali Lion, Unt-
sakad ja laulukoor Ajapuudus 
(viimane peaks küll õigupoo-
lest minema kirja kui „peaae-
gu meilt”, sest tubli viiendiku 
koori lauljatest moodustas 
sedakorda Lindi oma rahvas). 
Kooli hoolekogu korraldatud 
puhvetis pakuti head-paremat 
ning külaselts tegi rahvale uhke 
jätkupeo.  Omakandi ärimehed 
Puurkaevumeistritest ja Mar-
morestist ulatasid abikäe, Ojako 
turismitalu kinkekaart kutsub 
Lea Dali Lioni taas meie kanti ja 
Lahe Roos saatis kõigile naistele 
kaunid lilled.

Lindi küla hea rahvas oskab 
pidada sellest, mis meil on ja ka 
sellest, kes meil on. Saal oli puu-
püsti rahvast täis – käiku läksid 

lisatoolid. Piletiraha kogunes 
väga suur summa – 1000 eurot! 
Aitäh! Aga imelise kontserdiga 
kaasas käivad imed polnud veel 
lõppenud: mullune kontsert sai 
ellu kutsutud digiklaveri ostmi-
seks. Aga enne kui kontsert ise 
teoks sai, kingiti see koolile 
juba ära! Veelkord suured tä-
nud Janno Feofanovile. Pileti-
tulu eest sai kooli saal juurde 
vajalikku valgustehnikat. Tä-
navune Südamest Sinule pidi 
aitama helitehnikat muretseda. 
Aga vaid viivuke enne kontser-
di algust helistas muusik Raul 
Sepper, et öelda: „Ma kingin 
teile helitehnika”! On ju põhjust 
uskuda imedesse! Olla tänulik 
ja õnnelik ning lubada endale ja 
teistele: tuleval kevadel siis jälle 
ja kindlasti juba traditsioonili-
selt Südamest Sinule.

Merle Jantson
lindilane ja laulukoori 

Ajapuudus laulja,
kes Südamest Sinule imest 

osa sai

Segakoor Ajapuudus

Audru Kooli tervisenädal
Märtsikuu esimesel nädalal on 
saanud traditsiooniks pöörata 
suuremat tähelepanu tervisele.

Tervisenädalasse mahtus 
erinevaid tegevusi ja huvitavaid 
külalisi.

Esmaspäev algas algklasside 
esmaabi-koolitusega, mille läbi-
viijateks olid Pärnumaa Punase 
Risti esindajad. Õpilased said 
teadmisi, kuidas aidata ennast 
ja sõpru õnnetuse korral.

Teisipäeval kaalusid oma 
koolikotti 1.-6. klassi õpilased. 
Selgus  tõsiasi, et mõnigi kott 
sisaldas palju üleliigseid asju. 
Kooli rekordi tegid viiendikud, 
kelle keskmine koti raskus oli 
10,8 kg. Kergemaks osutus 1. 
klassi 3,16 kg kaalunud kott. 

Sellel päeval ei unustatud ka 
kooli personali. Nemad said 
arstikabinetis oma tervist kont-
rollida: mõõta veresuhkru-, ko-
lesterooli-, ja hemoglobiinitaset. 
Kolmapäeval toimus koolikoti 
kaalumine 7.-9. klassi õpilastel. 
Nende koolikottide keskmise 
raskuse rekordi püstitas 7A 
klass – 8,9 kg. Algas ka tervis-
like salatite valmistamine. Iga 
klass pidi valmistama salati, te-
gema sellest foto ja kirjutama 
retsepti. Nädala lõppedes pandi 
nendest kokku oma kooli ret-
septiraamat.

Neljapäeval kuulas aulas 
kogu koolipere Päästeteenistu-
se loengut jää- ja veeohutusest. 
Õpilased said kõik häid nõuan-

deid, kuidas käituda laguneva-
le jääle hättasattunud kaaslast 
aidates. Reedel esitasid klassid 
salatiretseptid koos fotodega 
huvijuht Reelikale, kes käsitöö-
õpetaja Merjega need väikeseks 
raamatuks köitis. Õpilased said 
kirjutada ka oma tunnetest, mis 
neil koolipäeva jooksul tekivad. 
Need paigutati ühisele stendile.

Tervisenädala raames pak-
kus kooli söökla õpilastele igal 
söögivahetunnil lisaks koolitoi-
dule värsket puu- ja köögivilja.

Tervisenädala üritusi kor-
raldab ja aitab läbi viia Audru 
Kooli Tervisenõukogu.

Vivika Lass
Audru Kooli õpetaja

Maale elama
11. aprillil toimub Tallinnas Ka-
levi Spordihallis mess “Maale 
elama”.

Teiste hulgas osalevad messil 
ka Audru valla kaks külaseltsi: 
Lavassaare ja Lindi külaseltsid.

Millise sõnumiga ja mida 
näitama lähete?

Anneli Aasmaa (Lindi 
Külaselts): Kodanikualgatuse 
„Maale elama“ eesmärgiks on 
aidata inimestel leida lahendusi 
ja ületada takistusi maale elama 
tulemiseks. “Maale elama” alga-
tuses kaasalöömine annab igale 
vallale ja külale hea põhjuse ning 
eesmärgistatud tegevuskava, 
mille abil parandada infovahe-
tust ja luua soodne pinnas ka juba 
praegu maal elavate inimeste 
ning nende tegevuse toetami-
seks. Seega, olenemata sellest, 
kas, või kui palju uusi elanikke 
õnnestub kohale meelitada, või 
kui palju tühjalt seisvaid hooneid 
seeläbi uuele elule aidatakse, või-
dab kohalik kogukond sellest al-
gatusest nii või teisiti. Uute ini-
meste kutsumine on loomulikult 
eesmärk omaette, kuid samas 
oleme messil kindla sõnumiga 
ka kogukonnalt, näitamaks oma 
head tahet ja valmisolekut uusi 
kogukonnaliikmeid vastu võtta. 
Vabad elukohad, ettevõtlusvõi-
malused, tööpakkumised, kool, 
lasteaed, huviharidus, piirkonna 
teenused, tooted ja hüved, aja-
lugu, loodus, kogukonnas toi-
muvad sündmused – need kõik 
on olulised valdkonnad, mis 
messil osaleval kogukonnal on 
vaja kaardistada ning läbi mõel-
da. Seoses sellega tahakski üles 
kutsuda inimesi, kellel on Lindi 
piirkonnas talukoht, mis seisab 
tühjana ja kes on mõelnud talu 
müügile, sellest meile  kindlasti 
teada anda. Ikka selleks, et os-
kaksime huvilistele häid talusid 
juhatada. Kui kellelgi on aga 
talukoht, mida ta müüa ei taha, 
kuid oleks huvitatud, et keegi 
seal sees elaks ja maja ümbrust 
hooldaks, siis andke samuti tea-
da, sest paljud inimesed on huvi-
tatud talu üürimise võimalusest. 
Põhjuseks see, et kohe ostmiseks 
raha ei jagu ja tahetakse kõige-
pealt proovida, kas see koht ja 
elu neile üldse sobiks.

Merle Lillak (Lavassaare 
Külaselts): Maal on väga hea ela-

da, ainult et maainimene peab ise 
olema hakkajam ja oma elu ela-
misväärseks kujundama. Messile 
läheb meie kogukond sellepärast, 
et Lavassaares elu ikka edasi kes-
taks, et alevi korterid ei jääks 
tühjaks, et jaguks lasteaiaealisi 
lapsi ning oleks kohalikus poes 
ostjaid, raamatukogus lugejaid 
ja rahvamajas tegutsejaid. Ini-
mesed, kes otsivad uut elukoh-
ta, on huvitatud ka kohalikust 
seltsitegevusest. Lavassaares 
on toimetanud külaselts alates 
25.03.2013, seltsiliikmed on ak-
tiivsed ning pärale on jõudnud 
arusaam, et kui ikka ise ei tee, 
ega siis kedagi teist tegema pole 
ka oodata. Lindi ja Lavassaare on 
erinevad paikkonnad, aga meid 
ühendab Audru vald ja seda me 
lähemegi üheskoos tutvustama.

Keda ootate oma kogukon-
da ja küladesse elama?

AA: Selleaastase messi ala-
teemaks on „Maale ettevõtjaks” 
ja seetõttu keskendutakse enam 
ettevõtlike inimeste tähelepanu 
võitmisele. Sellest lähtuvalt on ka 
meie eesmärgiks kutsuda kogu-
konda elama inimesi, kelle soov 
oleks luua endale, oma perele ja 
teistele kogukonna liikmetele 
töökohti ning pakkuda uusi tee-
nuseid. Otse loomulikult ei saa 
eeldada, et kõikidest maale soo-
vijatest peaksid saama ettevõtjad 
ja et teised inimesed lükkame 
kõrvale. Iga uus kogukonnaliige, 
olgu ta vallaline, pereinimene, 
pensionär või puudega, on mei-
le teretulnud. Messimeeskonna 
jaoks algab aga tõsine töö pihta 
peale messi, kui peame taas kon-
takti looma nende inimestega, 
kes meie messiboksi sattusid 
ning meie piirkonnast huvitu-
sid. Umbes aasta pärast võik-
sime siis uuesti kokku saada ja 
uurida seda, kuidas meie töö vilja 
on kandnud.

ML: Lavassaare ootab aktiiv-
seid, erksa mõtlemisega, ettevõt-

lusest huvitatuid noori peresid. 
Hetkel on pakkuda mitmeid kor-
tereid ja üks maja, aga kui nendes 
akendes hakkavad põlema kodu-
tuled ja kui selle tühjana seisva 
maja korstnast tõuseb suitsu ning 
õue peal toimetab uus perekond, 
siis oleme suutnud kogukonna-
na ka ise midagi ära teha. Hea 
Lavassaare rahvas! Palun andke 
teada oma trepikodades müügis 
olevatest korteritest raamatukok-
ku Liia Gentalenile.

Elu võimalikusest maal pole 
meiesugustele vaja rääkida. 
Oskame hinnate privaatsust, 
vaikust, kaunist loodust ja ter-
vislikku keskkonda. Aga kau-
gus koolidest, töökohtadest ja 
kultuuriasutustest? Arstiabi 
kättesaadavus, lumest umbes 
külateed? Kuidas neid hirme 
põliste linnainimeste mõtetest 
peletada?

AA: Programmi oodatud 
eesmärgi saavutamiseks otsime 
oma kogukondadesse ennekõike 
aktiivseid inimesi, kes kohanek-
sid kohalike oludega, mõistaksid 
ohte, mis nende valikutest tule-
nevad ning on valmis kandma 
riski ja vastutust. Meie roll peaks 
olema luua tingimused märka-
maks võimalusi, mida maaelu 
oma loodus- ja elukeskkonna, 
piiratud konkurentsi, vaba ruu-
mi ja tuhande muu komponendi 
kaudu pakkuda suudab. Kind-
lasti suudavad hirme kõige pa-
remini peletada ka need inime-
sed, kellel juba vastav kogemus 
linnast maale kolimisel olemas. 
Nemad oskavad kõige paremini 
nõu anda, mida silmas pidada ja 
millega arvestada, kui on plaan 
linnaelu maaelu vastu vahetada.

ML: Lavassaare eelis on 
see, et alev on kompaktne, asu-
me Pärnust 25 km kaugusel ja 
teed on asfalteeritud. Alevis on 
lasteaed, perearst, toidukaup-
lus, raamatukogu, postkontor, 
sotsiaaltöötaja, väga hea bus-
siühendus Pärnuga. Põhikool 
asub Jõõpres, Lavassaarest 5 km 
kaugusel, bussiühendus kooli ja 
tagasi on hea. Lavassaares on 
kaunis looduskeskkond ja huvi-
listel on võimalus omada väikest 
aiamaad.

Edu messil ja jõudu külaselt-
sidele!

Sirje Suurevälja
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METSA- JA 
PÕLLUMAAD

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

Hea MTÜ Vändra metsaühingu liige!
Meie üldkoosolek toimub 
Klaara-Manni puhkemajas 
Tori vallas Pärnumaal
2. aprillil 2015 algusega kell 17.00.

Täpsem info: Kadri Kukk telefon 526 1226  •  www.vandrametsayhing.eu

Jumalateenistused EAÕK Jõõpre Suurkannataja Georgiuse 
koguduses:
10. aprill kell 10.30 – Suure reede jumalateenistus (õigeusu 
kalendri järgi).
12. aprill kell 11.00 – Ülestõusmispüha liturgia.
25. aprill kell 10.00 – Suurkannataja Georgiuse püha liturgia. 
Templipüha, kiriku nimepüha.
Teenistusi viib läbi Jõõpre Suurkannataja Georgiuse koguduse 
preester Kristoforos Parts.

Audru muuseum kutsub reisima!
Ringreis Leedumaale 12.-14. juuni 2015 marsruudil Palanga, 
Klaipeda, Nida, Ristimägi, jt.
2 ööbimist + 2hommikusööki hotellides.
Info telefonidel 5559 9302, 5665 5693.

Koolitus erametsaomanikele
Eesti Erametsaliit koostöös Vändra Metsaühinguga korraldab 
02. aprillil algusega kell 15.00 koolituse erametsaomanikele.
Koolitusel käsitletavad teemad: Looduskaitseliste piirangu-
te talumiskohustus, elektripaigaldiste talumine ning sellega 
seotud probleemid (hooldus- ja avariitööd jmt), kasvava metsa 
raieõiguse lepingutest.
Ajakava:
15.00.-15.15 registreerimine
15.15.-16.45 koolitus
Lektor vandeadvokaat Indrek Veso
Lisainfo ja registreerimine:
Kadri Kukk telefon 526 1226
vandrametsayhing@gmail.com

Müüa Mazda B2500 2001. a kastiga diiselmaastur, lülitatav 
nelivedu ja aeglusti, H:3200€
Tel: 56488680

Saiaküpsetamise päev Doberani Rannamajas
Doberani Rannamaja kutsub kõiki SAIAKÜPSETAMISE 
PÄEVALE!
Saiaküpsetusnippe jagab Anneli Akkerman ja Kihnu leiva 
saladusi Marge Valm.
Olete oodatud kogu perega 05.aprillil 15.00, Valgerannas Do-
berani Rannamajas.
Osalemine TASUTA.

Valmistan Jõõpres matusepärgi, leinakimpe, urnipärgi, mä-
lestuskimpe.
Aitan Sind Sinu mures, tel. 56485424 EHA

SPORT
AUDRURANNA KARIKASARJADE II ETAPP 
RATSUTAMISES
14. märtsil 2015. a. viidi Sassi 
Talus läbi Audruranna Väikese 
Karika II etapp koolisõidus ja 
päev hiljem samas ka Audru-
ranna Väikese Karika II etapp 
takistussõidus. Osavõistlusel 
osalejate arv oli korraldajate 
rõõmuks pisut suurem ja võistlu-
sed möödusid tänu heale ilmale 
rõõmsas meeleolus. Auhinna-
lisi kohti jagus nii võistlejatele 
mujalt tallidest kui ka kodutalli 
võistluspaaridele, ent enamus 
auhinnarosette jäi seekord siiski 
koduklubile.

Koolisõidu esikolmik:
¤ Skeem ST2: 1. Kädi Orav 

hobusel Flashdance, 2. Ester Küt-
saar hobusel Hubba Bubba (Aud-
ruranna RSK), 3. Karl Orgussaar 
hobusel Elfar (Sassi Talu)

¤ Skeem ABC 2: 1. Regina 
Kungla hobusel Cöster (Aud-
ruranna RSK), 2. Karmen Sule 
hobusel History (Audruranna 
RSK), 3. Angelika Tammik ho-
busel Arpa ( Audruranna RSK).

¤ Skeem A4: 1. Marii Heleen 
Raidmets hobusel Chaplin (Aud-
ruranna RSK) 2. Karolin Jaani 
hobusel Hundai (Audruranna 
RSK), 3. Annette Rallmann 
hobusel Mortimer (Audruranna 
RSK).

¤ Skeem 32: 1. Marii Heleen 
Raidmets (Audruranna RSK), 
2. Karmen Sule hobusel Morti-
mer (Audruranna RSK), 3. Riin 
Ingre Saare hobusel Kuldar Matu 
(Vändra RSK).

Takistussõidu paremik:
¤ 55 cm: 1. Karmen Udeküll 

hobusel Teodor (Sassi Talu), 
2.Carmen Melts hobusel Palas 
(Vändra RSK), 3. Karl Orgussaar 
hobusel Talisman (Sassi Talu)

¤ 75 cm: 1. Taisi Viire hobusel 
Redy Finn (Vändra RSK), 2. An-

nette Rallmann hobusel Himmel 
(Audruranna RSK), 3. Karolin 
Jaani hobusel Hundai (Audru-
ranna RSK).

¤ 85- 90 cm: 1. Karolin Jaani 
hobusel Hundai (Audruranna 
RSK), 2. Annette Rallmann ho-
busel Hippos (Audruranna RSK), 
3. Karmen Sule hobusel History 
(Audruranna RSK).

Maikuu lõpul toimuvad ka fi-
naalid ja selguvad karikasarjade 
võitjad. Me oleme väga tänuli-
kud kõigile neile, kes sooviksid 
olla abiks ja toetada oma valla 
ratsaklubi aasta kõige tähtsamat 
üritust kodutallis ja innustada 
võistlejaid.

Karikasarjade osavõistluste 
tulemused ning edetabelid, infot 
Sassi talu ja Audruranna ratsa-
spordiklubi tegemistest leiad 
www.sassitalu.com

Tel. 5646 7301 või email: 
riding@sassitalu.com

Malle Aava / Sassi Talu

ORIENTEERUMINE
2015. aasta orienteerumishooaeg 
avatakse 16.04 Audrus ja 23.04 
toimub päevak Valgerannas.

Info: www.okwest.ee
Orienteerumisega saab tutvu-

da Valgeranna MOBO püsirajal, 
kus avastamist ootab 15 kontroll-
punkti.

Paberkaardi saab küsida 
orienteerumisklubist West või 

minna rajale mobiiltelefoniga.
MOBO ehk mobiiliorien-

teerumine teeb võimalikuks 
läbida orienteerumise püsiradu 
kaasaegselt, asendades tradit-
sioonilised abivahendid uute, 
tänapäevaste (nuti)seadmetega. 
Kolm ühes mobiiltelefon asendab 
kaarti, kompassi ja märkeseadet.

Info: http://mobo.osport.ee/

Noorimad õnnelikud 
võistlejad Karl Orgusaar, 
Karmen Udeküll ja Angelika 
Tammik

ÜLEJÕE LOOMAKLIINIK
Mikrokiibi paigaldus koos 
registrisse kandega 25-27 EUR
Mikrokiibi paigaldus 13-15 EUR
Hind lõplik ja sisaldab kiibi hinda.

J.V.Jannseni 33, Pärnu
+372 443 3663
+372 528 7465
 




