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                                     Tule ja naudi koos perega 
muusikamaitselist, vaselõhnalist ja üllatusterohket kevadpäeva Lavassaares!

Lavassaare 
Raudteemuuseum 
avatud 9.00 - 18.00 

Sõidab muuseumrong.

Lavassaare 
Raudteemuuseum 
avatud 9.00 - 18.00 

Sõidab muuseumrong.

 Kauplejatele müügikoht tasuline -
            registreeru laadale
  www.vanavaralaat.blogspot.com

Esinevad pasunakoorid:
   Õnn Tuli Õuele
   Pärnu-Jaagupi pasunakoor
   Puhkpilliorkester Avinurme
   Lihula MKK puhkpilliorkester

Vanasõidukite ja maamootorite väljanäitus.

Avatud Teise Ringi Riiete Kaubamaja. Toitlustamise korraldab Lavassaare Külaselts.

OÜ Biolan Baltic toodete müük.

  Pasunakooride kunstilist taset
  hindab auväärt žürii.       

Külastajatele tasuta,
auto parkimine 1 euro. 

Info 5343 2464, 5341 4304

LAAT  8.00 - 16.00

Loterii ja oksjon!

  Lapsi sõidutavad Kärbi talu
  hobused.
        

24. mail 2015

Vald hakkab  
talgutest kihama

Sel aastal on talgud valla 12 eri-
nevas paigas ning osalema oo-
datakse kokku ca 400 inimest.

Lemmetsa külaselts oo-
tab umbes 50 talgulist Sanga 
Seltsimajas, kus plaanis köögi 
remondi eeltööd, seltsimaja 
tarbeks küttepuude tegemine ja 
küla üldise kevadise heakorra 
tagamine. Lavassaare külaselts 
ootab alevi korrastamisele sa-
muti  50 inimest, et staadionit 
ja ujumiskohta korrastada. Aru-
välja külaselts pühendab talgud 
sel aastal lastele, parandades ja 
värvides olemasolevaid atrakt-
sioone ning korrastades mängu-
väljakut. Jõõpre külaselts ootab 
rahvamaja ümbruse korrasta-
misele 100 osalejat ning Lindi 
külaselts korraldab traditsioo-
nilised talgud Lindi aasal ning 
külas, et olla valmis suviseks 
kogukonnafestivaliks. Kõima 

küla talgulisi oodatakse bussi-
peatuses kell 10 ning tehakse 
Kõima küla korda. 

Seekord on inimesi talgutele 
kutsumas ka kaks talumajapida-
mist - Ülejõe talu Lemmetsas 
ning Tammesilla talu Jõõpres. 
Teistmoodi talgud on Audru 
kooli vilistlastel, kes 2. mail 
loovad Jõõpre vanuritekodus 
meeleolu uute lillede istutami-
se ning peenarde korrastamise-
ga. Pika traditsiooniga Jõõpre 
kiriku talgud ootavad inimesi 
ajaloolise Jõõpre kiriku ümbrust 
korrastama.

Kõik talgud algavad kell 
2.mail kell 10, Valgeranna 
korrastuse talgutele oodatakse 
Doberani rannamaja juurde ini-
mesi kell 11. Pesapuu lastehoid 
Lemmetsa külas ootab talgulisi 
appi terrassi õlitama ning rii-
suma aga 1.mail kell 10. (KH)

Laureaat selgunud
Alates 2008. aastast korraldab 
vabariiklik Inimeseõpetuse 
Ühing konkursse „Aasta ini-
meseõpetuse õpetaja“ ja „Ini-
meseõpetuse aasta tegu“.

Inimeseõpetuse Aasta Õpe
taja 2015 laureaat on HELLE 
KIRSI, kes Jõõpre Kooli ini-
meseõpetuse, eesti keele ja kir-
janduse õpetaja ning huvijuhina 
on oma isiksuse ja tegevusega 
õpilastele suureks eeskujuks. 
Helle Kirsi peab oluliseks loo-
vuse arendamist. Ta kasutab 
ainetunnis digiajastu erinevaid 
võimalusi ja abistab õpilasi ter-

vislikke eluviise propageerivate 
videofilmide tegemisel. Helle 
Kirsi kirjutab ise ja dramatisee-
rib terviseteemalisi näidendeid, 
mis on toonud tema õpilastele 
tunnustust nii Pärnu maakonnas 
kui vabariigis. Helle Kirsi on 
oma kooli tervisenõukogu liige, 
mitmete projektide eestvedaja ja 
aktiivne kaasalööja. Ta on oma 
eesmärgiks alati seadnud õpi-
lastes eelkõige väärtushoiakute 
kujundamist: viisakus, ausus, 
töökus, sõbralikkus.

Palju õnne! (KH)

Lemmikloomade kiipimis
kampaania 25.26.aprillil

Vald korraldab koostöös varjupaigaga kiipimiskampaania 25. - 
26.aprillil, kus tehakse ringsõit valla erinevates paikades ning 
lemmikloomale paigaldatakse kiip ning kantakse ta registrisse 
tasuta. Kes kampaaniapäevadel kiipima 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.
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 Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
HEAKORRASPETSIALIST’i

ametikoha täitmiseks
Tööülesanded:
Audru valla territooriumil heakorra- ja haljastusalaste tööde 

korraldamine, koordineerimine, dokumentide ettevalmistami-
ne ja täitmise kontroll; raiealase töö teostamise korraldamine; 
maastikukujunduse protsessi koordineerimine ja korraldami-
ne; kalmistute haldamise korraldamine; riikliku järelevalve 
teostamine heakorra- ja haljastusalaste eeskirjade täitmise üle.

Peamised nõuded kandidaadile:
•	 erialane haridus või töökogemus keskkonna või riikliku 

järelevalve valdkonnas
•	 tööks vajalike riigi õigusaktide tundmine
•	 vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule sätes-

tatud nõuetele
•	 autojuhilubade olemasolu.
Rohkem infot konkursi ja nõuete kohta:
Audru Vallavalitsuse (www.audru.ee) ja avaliku teenistuse 

kesksel (www.avalikteenistus.ee) veebilehel.
Lisainfo: abivallavanem Priit Annus, tel 5206900 või priit.a@

annus.ee.
Kandideerimisavalduse palume esitada hiljemalt 30. aprilliks 

2015 Audru Vallavalitsusele aadressil Pärna allee 7, 88301 Audru 
alevik Audru vald või e-postiga info@audru.ee.

Oodatakse kandidaate  
„Aasta Õpetaja“ tunnustamiseks
Audru Vallavalitsus ootab kan-
didaate Audru valla „Aasta 
Õpetaja“ tunnustamiseks.

Tunnustuse omistamise ees-
märgiks on tähtsustada õpetaja 
rolli ning tunnustada valla koo-
lide ja lasteaedade õpetajaid 
ning teisi haridustöötajaid, kelle 
töö ja isiklik eeskuju on kaasa 
aidanud noorte kujunemisele 
mitmekülgselt arenenud isik-
susteks ning kelle tegevus on 
positiivselt mõjutanud haridus-
asutuste ja Audru valla arengut.

Vallavolikogu 09.04.2015 
määruse nr.8 „Audru valla 
Aasta Õpetaja statuut“ alusel 
võivad kandidaatide kohta et-
tepanekuid teha haridusasu-

tuste juhtkonnad, hoolekogud, 
õpilasomavalitsused, juriidili-
sed ning füüsilised isikud. Iga 
haridusasutus võib esitada ühe 
kandidaadi.

Kandidaatide nimed palume 
esitada Audru Vallavalitsusele 
20. maiks 2015. Vormikohased 
taotluste vormid leiab valla ko-
dulehelt.

Esitatud taotlused vaatab 
läbi vallavolikogu haridusko-
misjon ja esitab hiljemalt 10 . 
juuniks 2015 oma ettepanekud 
vallavolikogule. „Aasta Õpeta-
ja“ tunnustuse saajad kinnitab 
vallavolikogu oma otsusega.

Ene Täht
humanitaarteenistuse juht

Oodatakse ettepanekuid „Aasta 
kultuuritegija“ preemiale

Audru valla kultuuripreemia 
„Aasta kultuuritegija“ määra-
takse tunnustusena valla isete-
gevuskollektiivile, ringijuhen-
dajale või üksikesinejale, kelle 
töö, tegevus või saavutused on 
olnud tegevusaastal 1. maist 
2014 kuni 30. aprillini 2015 
heal märkimisväärsel tasemel 
ja leidnud ka maakondlikku või 
vabariiklikku tunnustust.

Preemia määramisel arvesta-
takse kandidaadi tegevust valla 
kultuurielu mitmekesistamisel, 
tema saavutusi maakonnas, 
vabariigis või välismaal. Igal 
aastal määratakse üks kultuu-
ripreemia.

Ettepanekuid preemiakan-
didaatide kohta võivad esitada 

vallaelanikud, vallas tegutsevad 
omaalgatuslikud seltsid, mitte-
tulundusühingud, koolid, kul-
tuuriasutused jne.

Kirjalikud ettepanekud pree-
miakandidaatide kohta palume 
esitada Audru Vallavalitsusele 
20. maiks 2015. Ettepanekud 
vaatab läbi vallavolikogu kul-
tuuri- , spordi- ja noorsooko-
misjon ning esitab omapoolse 
ettepaneku vallavolikogule. 
Vallavolikogu otsustab kultuu-
ripreemia omistamise. Kultuuri-
preemia „Aasta kultuuritegija“ 
antakse üle vallapäevadel 1. au-
gustil 2015.

Ene Täht
humanitaarteenistuse juht

Vallasisene inglise keele  
olümpiaad

31. märtsil toimus Jõõpre Põ-
hikoolis Audru valla koolide 
4-ndate klasside õpilaste inglise 
keele olümpiaad.

Osales 20 õpilast: Audru – 8, 
Aruvälja – 2, Jõõpre – 4, Lavas-
saare – 2, Lindi – 4.

Maksimumina oli võimalik 
saavutada 94 punkti.

1. koht – Jakob Läänemets 
(78 p) Audru Kool, õpetaja Sirje 
Aija

2.-3. koht – Delia Kuldsaar 
(77 p) Audru Kool, õpetaja Sirje 
Aija

2.-3. koht – Ethel Pill (77 p) 
Jõõpre Põhikool, õpetaja Ülle 
Haavasaar

Pensionid suurenesid 1. aprillist
Aprilli esimesel päeval viidi 
läbi pensionite indekseerimi-
ne, tänu sellele suurenevad 
kõik pensioniliigid 6,3 protsenti, 
kaasa arvatud töövõimetus- ja 
toitjakaotuspensionid, samuti 
suureneb rahvapensioni määr.

Igale inimesele on arvutatud 
tema eelnevast tööpanusest sõl-
tuv individuaalne pension ning 
indekseerimise tulemusena 
suureneb see samuti erinevalt. 
Käesoleva aasta riikliku pen-
sioni indeks on 1,063.

Indeksiga korrutatakse läbi 
riiklike pensionide arvutamise 
aluseks olevad näitajad – pen-
sioni baasosa indeksiga 1,0693 
ja aastahinne indeksiga 1,0567.

Seega suurendatakse pensio-
ni baasosa suhteliselt rohkem 
kui aastahinnet. Selle eesmärk 
on kiiremini kasvatada just seda 
osa pensionist, mida makstakse 
olenemata tööpanusest kõigile 
pensionäridele võrdses suuruses 
ja mis aitab ka väikese pensioni 
saajatel paremini toime tulla.

Baasosa suureneb indek-
seerimisega 134,9093 eurolt 
144,2585 euroni ja aastahinne 
4,964 eurolt 5,245 euroni. Rah-
vapensioni määr kasvab 148,98 
eurolt 158,37 euroni.

44-aastase	staažiga	inime-
se pension tõuseb seetõttu 375 
eurole, eelmisel aastal oli see 
353 eurot.

Pensionäridele, kes möö-
dunud aastal töötasid ja said 
sotsiaalmaksuga maksustata-
vat tulu, arvutatakse pensio-
nikindlustuse registri andmete 

alusel eelmise aasta eest lisan-
duv kindlustusosak. Selle võrra 
suureneb lisaks indekseerimise-
le nende pensioni kindlustusosa 
ning seega kogu pension.

Pension ja tulumaks
Käesoleva aasta üldine mak-
suvaba tulu on 154 eurot kuus. 
Lisaks on riikliku pensioni 
maksuvaba osa 220 eurot kuus. 
Nii töötaval kui ka mittetöötaval 
pensionäril on õigus kasutada 
mõlemat. Seega võib pensionär 
saada tulumaksuvabalt kokku 
374 eurot kuus, mis teeb 4488 
eurot aastas.

Pensionist 220 eurot on tulu-
maksuvaba ja keegi ei pea seda 
eraldi taotlema.

Küll aga peab mittetöötav 
pensionär esitama avalduse 
Sotsiaalkindlustusametile juhul, 
kui ta soovib, et tema pensioni 
arvutamisel võetakse arvesse 
ka üldine maksuvaba tulu, mis 
on 154 eurot.

Töötav pensionär peab vali-
ma, kas ta soovib üldise maksu-
vaba tulu arvestamist pensionilt 
või töötasult, mõlemas kohas 
seda teha ei saa. Topelt maksu-
vabastuse korral tuleb hiljem 
Maksu- ja Tolliametile liigselt 
saadud summa tagastada.

Tulumaksust vabastuse aval-
dus esitatakse üks kord ja iga 
pensionitõusu järel. Uue aasta 
saabudes uut avaldust esitada 
ei ole vaja.

Refereeris 
Karene Lainela

Sotsiaaltöö spetsialist



Lk 2 Audru valla leht - Aprill  2015

Vallavolikogu istungilVALLAVANEMA VEERG

Koalitsioonilepingust ja  
haldusreformist 

Eesti on saanud endale peale 1. märtsil toimunud järjekordseid Rii-
gikogu valimisi ja pikki läbirääkimisi uue valitsuskoosseisu. Aja-
kirjanduse hinnangul kestsid seekordsed koalitsiooniläbirääkimised 
oluliselt kauem võrreldes eelmiste koalitsioonide sündimisega, kuid 
nüüdseks on koalitsioonileping kolme osapoole poolt allkirjastatud 
ja elu selle leppe järgi liikuma lükatud.

Mida toob koalitsioonileping Pärnumaale ja Audru vallale? Kahjuks 
peab tunnistama, et lugedes koalitsioonilepingut, ei leia me sealt suurt 
midagi Pärnumaad puudutavat. Otsene lubadus on Tallinn-Pärnu 
maantee kolmerealiseks ehitamine kuni Kernuni, kuid kõik muud 
lubadused on Pärnumaa jaoks kaudsed.

Audru valla suurperede jaoks on kindlasti ühelt poolt heaks uudi-
seks lastetoetuste tõus, kuid teisalt puudutab kavandatav kütuseaktsiisi 
tõus samavõrd või veelgi rohkem ka suurperesid. Ma ei saa siinko-
hal kuidagi nõus olla peaministri soovitusega säästlikemate autode 
ostmisest, sest olles ise kolmelapselise pere isa, tean, kui keerukas, 
eriti pikemaks sõiduks, on viie inimese „pakkimine“ väiksemasse 
ja kütust säästvasse autosse. 

Audru vald on viimastel aastatel korrastanud koolivõrku. See 
toob endaga loomulikult kaasa  sõiduvajaduse kooli ja koolist koju. 
Koalitsioonilepingus on lubadus p.13.28 – tagame kooskõlas ümber-
korraldustega koolivõrgus õpilaste vajadustele vastava ühistranspordi. 
See on kindlasti koht, kus Audru vald peaks saama riigilt tuge, et 
Aruvälja ja Lavassaare piirkonna lapsed jõuaksid kas Audrusse või 
Jõõpresse põhikooli või kogu valla lapsed, kes soovivad omandada 
gümnaasiumiharidust, jõuaksid mõistliku ajaga Pärnus 1. septembril 
avatavasse riigigümnaasiumisse.

Palju on koalitsioonilepingus räägitud nn riigireformist k.a. ko-
haliku halduse reformist. See on koht, mis kaardile vaadates peaks 
tegema murelikuks või kutsuma kaasa mõtlema kõiki Audru val-
la elanikke. Reformi eesmärk on ju liikuda rahvaarvult suuremate 
omavalitsuste poole. Täna elab Audru vallas ligi 5900 inimest 387 
km²-l, andes rahvastiku tiheduseks ~15 inimest/1km². Tänasel päeval 
on pindalalt suurim vald Eestis Märjamaa vald 872km²-ga, kus elab 
6700inimest. Vaadates Pärnumaa kaardile tunduks nagu loogiline, 
et kõik läänepoolsed Pärnumaa vallad võiksid moodustada ühise 
omavalitsuse. Kuid kui vaadata arvude poole pealt, siis Audru valla 
elaniku seisukohalt see perspektiiv minu hinnangul enam kuida-
gi mõistlik ei tundu. Nimelt elab täna Tõstamaa, Varbla ja Koonga 
vallas kokku umbes 3400 inimest 1013 km²-l, andes keskmiseks 
rahvastikutiheduseks ~3,4 elanikku/1km². Nende valdade liitumisel 
Audru vallaga lisanduks Audru valla territooriumile ligi Hiiumaa 
(1023km²) suurune maaala ning vald oleks pindalalt pea kaks korda 
suurem, kui seni suurima pindalaga vald Eestis. Ühesõnaga, suurem 
osa Audru vallast oleks äärmiselt hõreasustatud, kuid vaatamata 
hõreasustatusele tuleks kõiki omavalitsusele omaseid teenuseid pak-
kuda üle kogu omavalitsuse territooriumi. Sellise vaatenurga alt 
tunduks vajaduse tekkimisel Audru vallale mõislikum otsida pigem 
koostöövõimalusi kas Sauga valla või Pärnu linna suunalt, kui liita 
endaga tohutult suur hõredalt asustatud territoorium. Aga enne valdade 
liitmist kavandatakse koalitsioonileppe järgi läbi viia omavalitsuste 
vastavuse hindamine sätestatud objektiivsete ja üheselt tõlgendatavate 
kriteeriumide põhjal. Kriteeriumitele mittevastavad omavalitsused 
peavad ühinema hiljemalt 1. juuliks 2016 ning kui ühinemine ei ole 
läbi viidud ühe aasta jooksul pärast hindamist, viib ühendamise läbi 
Vabariigi Valitsus. Seega seisab ka Audru vallal lähima paari aasta 
jooksul ees vastavuse hindamine ning veel sellel volikogu koosseisul 
ees otsustamine, et kuidas edasi?

Siim Suursild
vallavanem

Vallavalitsuse istungitel

09. aprill
Saadeti teisele lugemisele 

Audru Vallavolikogu määrus-
te „Vabaühendustele toetuse 
andmise kord“ ja „Kodutee-
nuste osutamise tingimused ja 
kord“ eelnõud.

Võeti vastu „Edukate õpi-
laste ja õpetajate tunnustamise 
kord“ ja „Audru valla „Aasta 
õpetaja“ statuut“.

Kooskõlastati Pärnu maa-
konnaga piirneva mereala 
maakonnaplaneering.

Anti Audru Vallavalitsusele 
luba varaliste kohustuste võt-
miseks summas 60 000 eurot 
seoses osalemisega 2015. aasta 
hajaasustuse programmis.

Anti Audru Vallavalitsusele 
luba avatud hankemenetluse-
ga riigihanke ”Elektrienergia 

ostmine 2016-2017” läbiviimise 
korraldamiseks ja sellega seo-
ses varalist kohustuste võtmi-
seks.

Otsustati avaliku kirjaliku 
enampakkumise korraldamine 
vallale kuuluva 2-toalise korte-
riomandi, aadressil Lavassaare 
alev Karja tn 4-11, võõranda-
miseks alghinnaga 800 eurot.

Tunnistati kehtetuks Aud-

ru Vallavolikogu 02. oktoober 
2003 otsus nr 94 „Detailplanee-
ringu  algatamine Lemmetsa 
külas Lodja II kinnistu“, 13. 
mai 2010 otsus nr 49 „Audru 
poldri osaüldplaneeringu alga-
tamine“ ja 08. september 2005 
otsus nr 381 „Detailplaneerin-
gu algatamine Papsaare külas 
Kahva tn 1 kinnistul“.

12. märts
Kinnitati Audru Vallavalit-

suse 2015. aasta hankeplaan.
Muudeti Audru Vallavalit-

suse 26.02.2015 korraldust nr 
80 „Avaliku kirjaliku enam-
pakkumise korraldamine“.

Kinnitati avatud hankeme-
netlusega lihthanke „Lavassaa-
re Lasteaed-Algkooli fassaadi-
de ja katuse rekonstrueerimine“ 
tulemused.

Otsustati Audru valla eelar-
vest tegevustoetuste maksmine 
mittetulundusühingutele ja selt-
singutele.

Suurendati Audru Lasteaia 
Männituka ja Vikerkaare maja 
lasteaia rühmades laste arvu 
2015/2016. õppeaastal.

Kinnitati avaliku kirjaliku 
enampakkumise tulemused 
Audru Vallavalitsuse oman-
dis oleva sõiduauto Mazda 6 
müügiks.

Kinnitati piiratud hankeme-
netlusega vallahanke „Käreda 
tee tänavavalgustuse ehitami-
ne“ tulemused.

 
20. märts

Otsustati OÜ´lt Auveka 
nõudeõiguse tasuta ülevõtmine 
Montoya KV OÜ vastu.

Võeti vastu otsus Audru 
Noortevolikogu projekti „Aud-
ru valla Playback Show“ ning 
Noorteühing Eesti 4H Jõõpre 
klubi ja A Rühm Audru projekti 
„Õpime tegutsedes aasta 2015“ 
rahastamise kohta.

Lubati vallavanem puhkuse-
le perioodil 26.-30. märts 2015.

Määrati riigi rahastatava 
lapsehoiuteenuse rahaliste va-
hendite ülejäägi arvelt toetust 
raske või sügava puudega lapse 
ja nende peredega seotud sot-
siaalteenuste osutamiseks.

Otsustati sünnitoetuste 
maksmine.

Väljastati kasutusload Jõõp-
re külas Metsaveere kinnistule 

püstitatud viljahoidla, Kaaluvä-
rava kinnistul asuva laiendatud 
ja rekonstrueeritud viljahoidla, 
Liu külas Liu kalatsehhi kin-
nistule püstitatud külmhoone 
ja Papsaare külas Nurme tee 7 
asuva rekonstrueeritud külm-
hoone kasutusele võtmiseks.

Kinnitati projekteerimis-
tingimused Lindi külas Liiva 
kinnistul asuva elamu ümber-
ehitamiseks ja Papsaare külas 
Kahva	tee	1	asuva	garaaži	ehi-
tamiseks.

Anti kirjalik nõusolek Jõõp-
re külas Lepla kinnistule puur-
kaevu rajamiseks.

Väljastati ehitusload Aud-
ru alevikus Lihula mnt 21a 
ühepereelamu püstitamiseks, 
Lindi külas Kantsi kinnistule 
kõrvalhoone püstitamiseks ja 
Valgeranna külas Liini tee 16 
elektrivarustuse ehitamiseks.

Määrati Papsaare külas asu-
vale liikluspinnale kohanimi 
„Lennuvälja tee“.

Eraldati ühekordset toe-
tust Audru vallas elavatele 
noorsportlastele treening- ja 
võistluskulude katmiseks.

Otsustati Lemmetsa külas 
asuva Ralli Anni katastriüksuse 
ja Jõõpre külas asuva Pärna ka-
tastriüksuse jagamine ja jaga-
misel tekkinud katastriüksuste-
le lähiaadressi ning sihtotstarbe 
määramine.

31. märts
Kinnitati projekteerimistin-

gimused Soomra külas Poisi-
kese kinnistule 0,4 kV õhuliini 
paigaldamiseks ja rekonstruee-
rimiseks ning Jõõpre külas Põl-
deotsa kinnistule tootmishoone 
ehitamiseks.

Väljastati kasutusload Jõõp-
re külas Mütsi kinnistul asuva 
rekonstrueeritud ja laiendatud 
külalistemaja ning külalistema-
ja muudetud tehnosüsteemide, 
Papsaare külas Pilliroo tee 13a 

asuva laiendatud kalatöötlemise 
tootmishoone, Audru alevikus 
Lihula mnt 21a kinnistu elekt-
rivarustuse ja Marksa külas 
Keldrimäe ja Tormi ühistu 1 
kinnistute elektrivarustuse 
kasutusele võtmiseks.

Anti kirjalikud nõusolekud 
Põhara külas Vainu kinnistul 
abihoone püstitamiseks, Kih-
lepa külas Veskimäe kinnistul 
puurkaevu rajamiseks ja Pap-
saare külas Kõrtsi kinnistul 
abihoone püstitamiseks.

Väljastati ehitusload Audru 
alevikus Lihula mnt 14 asuva 
12-krt elamu krt nr 3 ja 4 üm-
berehitamiseks, Ahaste külas 
Ahaste tee 7 asuva 8-krt elamu 
fassaadide ja katuse rekonst-
rueerimiseks, Jõõpre külas 
Looga tee 7 asuva 12-krt ela-
mu rekonstrueerimiseks, Audru 
alevikus Tööstuse tee 5 asuva 
tootmishoone laiendamiseks, 
Lemmetsa külas Lasertooli 
kinnistul asuva AQ Lasertool 
OÜ tööstushoone liitumise 
keskpingel ehitamiseks ja 
Lemmetsa külas Lasertooli 
kinnistul komplektalajaama 
paigaldamiseks koos maakaa-
belliinide ehitusega.

Otsustati toimetulekutoe-
tuse, sotsiaaltoetuse, vajadus-
põhise peretoetuse ja rahvus-
vahelise koolivälise tegevuse 
toetuse maksmine.

Otsustati Audru alevikus 
asuva Nooruse tee 8 katast-
riüksuse osalisel jagamisel ja 
Nooruse tee 6a piirimuudatuse 
tulemusel moodustatud katast-
riüksustele lähiaadresside ja 
sihtotstarvete määramine.

Otsustati Papsaare külas 
asuva Traali tee 25 katastriük-
suse planeeringujärgse esimese 
etapi kohasel jagamisel ja Traali 
tee 23 juurdelõige piirimuuda-
tuse tulemusel moodustatud ka-
tastriüksustele lähiaadresside ja 
sihtotstarvete määramine.

Otsustati Saari külas asuva 
Rüüsa katastriüksuse, Saari 
külas asuva Kiitsa katastriük-
suse, Saari külas asuva Krant-
su ja Aadu Ans katastriüksuse 
ja Saari külas asuva Andrese 
katastriüksuse jagamine ning 
jagamisel tekkinud katastriük-
sustele lähiaadresside ja sihtots-
tarvete määramine.

Muudeti Audru Vallavalit-
suse 18.02.2002 korraldust nr 
37 „Teenindusmaa määramine 
ja korteriomandi seadmine“.

Määrati Malda külas mu-
nitsipaalomandisse taotleta-
vale maaüksusele lähiaadress, 
teenindusmaa ja sihtotstarve.

Rahuldati MTÜ Lemmetsa 
külaselts poolt esitatud kaasfi-
nantseerimise toetuse taotlus.

09. aprill
Algatati piiratud hanke-

menetlusega vallahanked 
„Audru valla poolkultuursete 
alade trimmerdamine 2015“ ja 
„Lihula mnt 12-7 korteri reno-
veerimine“.

Otsustati Sotsiaalministee-
riumiga sõlmitud lepingu alu-
sel valla kasutuses oleva kolme 
elektriauto tasuta omandamine.

Maksti sünnitoetuseid.
Anti nõusolek laskepaiga 

rajamiseks.
Otsustati Papsaare külas 

asuva Karulava katastriüksuse 
jagamine ja jagamisel tekkinud 
katastriüksustele lähiaadresside 
ja sihtotstarbe määramine.

Võeti seisukohad Aud-
ru Vallavolikogu 09.04.2015 
istungi eelnõudele Audru 
Vallavolikogu haridus- ja sot-
siaalkomisjoni poolt esitatud 
muudatusettepanekute osas.

Kiideti heaks Audru valla 
2014. aasta konsolideeritud 
majandusaasta aruanne.

Kaherattalistega kevadele vastu
Järk-järgult lähevad päevad 
pikemaks ja ilmad soojemaks 
ning seoses sellega on juba nii 
mõnedki meie seast oma jalg-
ratta talvekorterist välja otsi-
nud. Siinkohal oleks mõistlik 
meelde tuletada ka mõned 
reeglid ja tähelepanekud seo-
ses jalgrattaga liiklemisega.

Selleks, et jalgrattaga teel 
liigelda võiks, peavad tal 
olema töökorras pidurid ja 
signaalkell, ees valge ja taga 
punane ning vähemalt ühe 
ratta mõlemal küljel kollane 
või valge helkur. Pimedal ajal 
või halva nähtavuse korral 
sõites peab jalgrattal põlema 
ees valge ja taga punane tuli.

Iseseisvalt võib teel liigel-
da vähemalt 10-aastane laps, 
kes on läbinud koolituse ning 
omab jalgratta juhilube. Neid 
tuleb kaasas kanda 10-15-aas-
tasel liiklejal. Samuti on kuni 
16-aastastel jalgratturitel ko-
hustus kanda kinnirihmatud 
jalgrattakiivrit. Kiiver on 
vajalik jalgratturi enda elu 
ja tervise kaitseks ning kui-
gi kohustus kiivrit kanda on 
kuni 16-aastastel, soovitan 
seda teha ka täiskasvanutel 
jalgratturitel.

Lisaks jalgratastele ilmu-

vad kevadel liiklusesse taas 
ka mopeedid ehk rahvakeeli 
rollerid.

Pean vajalikuks meelde tu-
letada, et mopeedijuht peab 
olema vähemalt 14-aastane 
ning omama ka mopeedi 
juhtimisõigust. Kindlasti 
peab mopeed olema tehnili-
selt korras, kehtestatud kor-
ras registreeritud, omama 
kehtivat kindlustust, juht ja 
sõitjad peavad kandma kin-
nirihmatud motokiivrit ja alla 
12-aastast last ei tohi sõiduta-
da mopeedi tagaistmel.

Selleks, et sõidurõõmu 
jätkuks teile terveks suveks, 
tuleb kindlasti läbi mõelda, 
kus ja kuidas te oma kahe-
rattalisi hoiate. Kui lahkute 
oma jalgratta juurest kas või 

hetkeks, lukustage see kind-
lasti. Samuti tuleb jälgida, et 
kas koht, kuhu te jalgratta või 
mopeedi ööseks jätate, on 
ikka turvaline. Tõenäoliselt 
te tunnete ja usaldate ena-
mikke oma naabritest, kuid 
hoovi või lukustamata tre-
pikotta pääseb sisse igaüks, 
ka see inimene, kellel võib-
olla kõige paremad kavatsu-
sed ei ole. Seetõttu soovitan 
kindlasti kortermaja elanikel 
võimalusel trepikodasid lukus 
hoida või siis trepikodadesse 
jäetud jalgrattad lukustada.

Kaunist ja turvalist keva-
det soovides

Anni Pallas
noorsoopolitseinik

Planeeringu 
teated

Jõe kinnistu detailplaneeringu 
teade

Audru Vallavalitsus teatab, et 
7. aprillil 2015 toimus Papsaare 
küla Jõe kinnistu detailplanee-
ringu avalik arutelu. Avaliku 
väljapaneku jooksul esitati üks 
ettepanek. Avaliku arutelu tule-
musena täpsustati planeeringus 
tehnovõrkude lahendust ja arenda-
ja kohustusi. Planeeringusse sisse-
viidavad täiendused planeeringu 
põhilahendust ei muuda, avalikku 
väljapanekut korrata ei ole vajalik. 
Planeeringulahenduse osas vaid-
lusi üles ei ole jäänud. Detailpla-
neeringute materjalidele on avalik 
juurdepääs Audru valla kodulehel 
www.audru.ee.

Tohvri tee 5 kinnistu detailpla
neeringu teade

Audru Vallavalitsus teatab, et 
Audru Vallavolikogu 05.03.2015 
otsusega nr 14 kehtestati Papsaare 
külas Tohvri tee 5 kinnistu de-
tailplaneering (0,22 ha, katastri-
üksuse tunnus 15904:003:1674). 
Detailplaneeringuga antakse ehi-
tusõigus Audru jõe ehituskeelu-
vööndis maaküttele. Planeering 
on kooskõlas Audru valla üldpla-
neeringuga.

Kasside ja koerte marutaudi
vastane vaktsineerimine

Vastavalt põllumajandusministri 
määruses nr.67 “Marutauditõrje 
eeskiri” sätestatule vaktsineeri-
takse käesoleval aastal 2012 vakt-
sineeritud loomad ja need kassid 
ja koerad, kes on veel vaktsinee-
rimata.

Laupäeval, 16.05.2015
9.00 Audru mõisa peahoone
9.40 Audru kiriku parkla
10.15 Rebasefarmi peahoone
11.00 Traktorijaam
11.45 Tiigi pood
12.30 Audru Kooli parkla
13.15 Malda bussipeatus
13.45 Oara bussipeatus
14.15 Jõõpre kauplus
15.00 Lavassaare VV parkla
16.00 Saari küla korterelamu 

juures
16.30 Ridalepa bussipeatus
17.10 Sanga mägi
17.50 Papsaare bussipeatus

Pühapäeval, 17.05.2015
9.00 Kihlepa tee bussipeatus
9.35 Kihlepa bussipeatus
10.15 Eassalu bussipeatus
10.50 Ees-Soomra ja Potsepa 

tee
11.20 Taga-Soomra endine koo-

libussi peatus

12.00 Kõima kauplus
12.50 Lindi vana koolimaja 

peatus
13.30 Lindi kauplus
14.10 Lindi rahvamaja
14.45 Kirsimäe bussipeatus
15.20 Liu bussipeatus
16.00 Kabriste aiand
16.45 Liiva bussipeatus
17.15 Kärbu bussipeatus
17.45 Põhara bussipeatus
18.10Aruvälja kauplus
18.40 Kalevipoeg bussipeatus
19.00 Annuse bussipeatus
18.15 Vanaõue  bussipeatus

Marutaudivastane vaktsineeri-
mine on tasuta. Kompleksvaktsiin, 
mida on soovitatav teha igal aastal 
maksab 13 €. Palun kaasa võtta 
eelnevad vaktsineerimise lehed 
või passid. Võimalik on osta loo-
madele kirbu-, puugi- ja sisepara-
siitide vastaseid vahendeid. 

Tähelepanuks kõikidele looma-
omanikele, kelle koertel jäid kiibid 
panemata, on võimalik seda teha 
koos vaktsineerimisega, tasuta.

Täiendav info volitatud ve-
terinaararst Helve Liivamägi 
56 505 890 või Marika Saks 52 
31 438.
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Ajaratta lood

White Beach Golf – nüüdsest 
parem kui kunagi varem!

Valgerannas avati Pärnumaa 
esimene täismõõtmetega gol-
fiväljak juba 10 aastat tagasi, 
kuid senini puudus seal nõuetele 
vastav külastuskeskus. Eelmise 
aasta suvel alustasime uue klu-
bihoone ehitamist ja see valmis 
detsembris. Talvekuud kulusid 
sisustamisele ning nüüd on uus 
klubimaja külastajatele avatud.

Klubimajas on kõikide kü-
lastajate käsutuses kohvik-res-
toran, riietusruumid, saunad 
ja golfikaupade pood. Niiskete 
ilmadega loob hubase meeleolu 
suur kamin. Eraldi peab siinko-
hal ära märkima, et golfiklubi ei 
ole mingi elitaarne koht, mille 
külastamiseks peab olema gol-
fiklubi liige ja kus tuleb jälgida 
mingit erilist riietumisetiketti. 
Tegelikkus on hoopis vastupi-
dine – klubi on avatud igaühe-
le, kes välisuksest sisse astub ja 
piirangud riietusele puuduvad. 
Riietusruume ja saunu saavad 
väikese tasu eest kasutada kõik, 
kes lähevad sportima Valgeran-
na terviserajale või seiklusparki. 
Samuti on kõikidele külastajate-
le igapäevaselt avatud kohvik-
restoran. Aprillis töötab köök 
neljapäevast pühapäevani ning 
igal nädalalõpul on eripakku-
mised. Suvehooajal pakutakse 
a´la carte menüüd igapäevaselt. 
Kohvikus koos loungè ga on 74 
istekohta, suvel saame väliter-
rassidele veel 80 istekohta juur-
de mahutada.

Pakume klubihoones võima-
lust korraldada ka tellitud üritu-

si. Meie eeliseks on see, et lisaks 
maitsvale söögile ja meeldivale 
miljööle pakume ka sportlikku 
ajaviidet golfiväljakul. Peale 
sportimist on võimalus lõõgas-
tuda saunas ja seejärel nautida 
pakutavaid sööke-jooke. See on 
loodetavasti eriti huvipakkuv 
korporatiivklientidele, kes saa-
vad meie juures välja tulla oma 
igapäevasest mugavustsoonist 
ja näha oma töötajaid või kliente 
hoopis uues miljöös. Loomuli-
kult saab meil tähistada oma 
sünnipäeva, pulmapidu või 
muud olulist sündmust.

Alates sellest kevadest on 
Valgeranna golfiväljakul ka 
oma lepinguline golfiõpetaja, 
kes võimaldab senisest paind-
likumalt läbi viia golfikoolitust 
nii algajatele kui ka edasijõud-
nutele. Just algajatele mõeldes 
pakume sel aastal väga hea 
hinnaga paketti: 2-päevane 
greencardi koolitus algajatele 
koos piiramatu mänguõigusega 
2015. aasta lõpuni kõigest 300 
EUR`i eest. Info ja registreeri-
mine caddiemaster@wbg.ee

Ootame kõiki vallaelanikke 
ka meie lahtiste uste päevale, 
mis toimub 24. mail. Tutvusta-
me golfimängu – kõik soovijad 
saavad ise harjutusväljakul löö-
ke proovida ning jälgida samal 
ajal meie väljakul toimuvat Mid 
Amateur Golf Tour̀ i võistlust. 
Tule meile külla ja veendu ise, 
et oleme nüüdsest paremad kui 
kunagi varem!

White Beach Golf

Vaade tulevikku Aruvälja küla
keskuse majast

Audru vallavalitsusel on tore 
plaan juba lähiajal meie va-
nanenud rahvamajast kõigile 
meeldiva romantilise külakes-
kuse loomine.

Soov on anda meie armsale 
rahvamajale uut hingamist ja 
miks ka mitte pisut uusi tuuli.

Aruvälja ajaloolises 1935. 
aastal koolimajaks ehitatud 
hoones tegutseb praegu kü-
laselts üksi. Plaanis on maja 
uuendada ja ühendada lasteaed, 
raamatukogu, ajalootuba ja kü-
laselts ühiseks külakeskuseks.

Kas hetkel uuendust vaja-
vast rahvamajast võiks saada 
Aruvälja piirkonna kultuurielu 
taaskäivitaja?

Kuidas siduda uue, loodava 
keskuse huvid kohaliku elanik-
konnaga?

Mis sinu arvates peaks kind-
lasti uues loodavas külakesku-
ses olema?

Nendele küsimustele ootame 
vastust igalt piirkonna elanikult 
5. maiks 2015. Iga väiksemgi 
idee või mõte on teretulnud, sest 
see maja seisab ju meie kõigi 
huvides.

Oma mõtteid võite postita-
da Aruvälja Lasteaed-Algkooli 
ukse kõrval olevasse postkasti 
või tuua raamatukogusse.

MTÜ Aruvälja Suurküla 
Seltsi juhatus

Kõike võib juhtuda
Viis tegusat aastat Audru vallas 
töötanud ja meile eelkõige hea-
korrameistrina tuttavaks saanud 
Alge Kiiup lahkus aprillist oma 
töökohalt.

Kas sinust saab nüüd näit
leja?

Alge Kiiup: Seda nüüd kind-
lasti mitte. Jätkan tegutsemist 
ikka tööga taimede alal, aga 
seda teises kohas.

Aga ometigi kutsuti sind ju 
hiljuti filmi ja vastu sa selle 
töö võtsid. Kuidas see kõik 
juhtus?

AK: Veebruarikuus helises 
tõesti minu telefon ja küsiti, et 
kas olen see, kes osales Sulev 
Keeduse mängufilmis „Me-
hetapja“, mida filmiti osaliselt 
Audru valla Uruste kirikus. 
Tõepoolest osalesin seal massi-
stseenides nagu ka paljud teised 
Audru elanikud. Ja nüüd tehti 
mulle ettepanek osaleda Lõu-
na-Korea mängufilmis „Mees 
ja naine“. Seda johtuvalt tõigast, 
et ma olevat väga ühe Soome 
filminäitlejaga sarnane, kes 
mängib nimetatud filmis ja 
temale vajati Eestis filmimise 
ajaks dublanti.

Kuidas ettepanekule rea
geerisid?

AK: Eelkõige olin hämmel-
dunud. Aga kuna olin just töölt 
kolm puhkusepäeva võtnud ja 
Keilasse sõpradele külla sõit-
nud, siis mõtlesin, et miks ka 
mitte. Ja ma olengi selline ini-
mene, kes võtab vastu just sel-
liseid väljakutseid, mis esialgu 
ilmvõimatud tunduvad.

Mis laadi filmiga oli tegu ja 
milles seisnes sinu roll?

AK: Tegemist on armastusd-
raamaga ja mina pidin mängima 
naistaksojuhti, kes jälitab Merce-
dese roolis meespeategelast. Esi-
mesel võttepäeval sõitsin Pirital 
kiilasjääl ringi. Teistel päevadel 
toimusid võtted Telliskivi Loo-
melinnaku kohvikus ja selle ees. 
Ja ei saa mainimata jätta, et sõita 
oli isegi kergem, kui matkida au-
tosõitu seisvas masinas roheliste 
ekraanide vahel. Film on korea-
keelne. Osa filmitegevusest toi-
mus Soomes ja neil oli vaja nö 
soome nägu.

Miks korealased seda filmi 
Eestis üles võtsid?

AK: Stsenaarium nägi ette 
lund. Aga paraku ei olnud seda 
ka Tallinnas ja nii kaeti minu 
auto mingi lumesarnase vahuga.

Mis võtteplatsil toimus?
AK: Päev varem tuli juuk-

sed lühemaks lõigata. Esimesel 
võttepäeval sõitsin Tallinnasse 
Keilast, siis oli mulle auto ron-
gijaama vastu saadetud ja võtte-
platsil ootasid kostümeerijad ja 
jumestajad. Esimene võttepäev 
oli suhteliselt karm. Väga külm 
oli. Kogu aeg sebis minu ümber 
paarkümmend inimest ja kaa-
merad asusid hirmuäratavalt 
lähedal. Kõik teised näitlejad, 
kellega kokku puutusin, olid ko-
realased ja nad enamus on ikka 
tõesti väga lühikest kasvu, mis 
tundus esialgu üsnagi harju-
matu. Nad sibasid minu ümber 
nagu sipelgad. Võttepäevad al-
gasid väga vara ja teisel päeval 
olin sisuliselt terve päeva, tekk 
ümber, stardivalmis, sest vasta-
valt stsenaariumile pidi ootama, 
kuni päike pilve taha kaob. Vaja 
oli sombust ilma.

Töötades koos korealaste
ga said kindlasti osa ka nende 
kultuuritaustast ja tööharju
mustest?

AK: See oli väga huvitav 
kogemus. Korealased on tõesti 
väga usinad ja viisakad. Harju-
matu oli, et nad kandsid pide-
valt näomaske, kuna on sellega 
saastunud õhu tõttu oma kodu-
maal lihtsalt harjunud. Filmis 

osales ka üks laps. Huvitav oli 
teada saada, et Koreas on laps 
sündides kohe üheaastane. Ja 
loomulikult nende toitumis-
harjumused. Ikka riis ning ki-
mchi (vürtsine spetsiaalne ha-
pendatud kapsas) ja loomulikult 
toimus kogu toitumisprotsess 
ainult pulkade abil. Koreala-
sed omakorda imestasid meie 
viletsa tänavavalgustuse üle ja 
vaatasid ammulisui helkureid.

Kui saladus ei ole, siis mil
line oli honorar?

AK: Jätan selle oma teada, 
aga võin kõigi rahustuseks nen-
tida, et suur see ei olnud. Minu 
osalus filmis oli ajendatud eel-
kõige uudishimust. Siin ei ole 
tegemist isegi varjatud edevu-
sega mitte, sest mind tõesti ei 
huvita, kas keegi seda filmi ja 
mind selles näeb, isegi mina 
ise. Oluline oli see kogemus 
ja protsessist osa saamine. Elu 
on tõesti huvitav. Loo moraal 
ongi selles, et ühtäkki võib meie 
kõigiga juhtuda midagi väga oo-
tamatut, uskumatut ja erilist.

Suur tänu sulle, Alge, huvi-
tava intervjuu ja Krista Kingole 
selle põneva seiga avalikusta-
mise eest!

Sirje Suurevälja

Heateod algavad inimesest endast
Olen Audru valla lehes ikka 
teada andnud Jõõpre Vanurite 
Kodu tegemistest. On aeg jälle 
märku anda sellest, mida uut 
meil toimunud on.

Esiteks, oleme õnnelikud 
hooldekodu uue sanitaarsõlme 
üle, mille renoveerimine toimus 
12.11.2014 - 29.01.2015. See oli 
pikk aeg, mille käigus lammu-
tati vana ja ehitati uus: seinad, 
torud, elektrijuhtmed, sisustus 
jne. Uueks said ladu, WC, duši-
ruum, pesu- ning koristusruum. 
Lõpptulemus on suurepärane. 
Meil on uus invanõuetele vas-
tav WC, kus meie maja elanik 
mahub ka rulaatoriga liikuma. 
Külalistele on nüüdseks oma 
WC. Saime pesumasin-kuivati 
ühte ruumi. Kõige suuremat rõõ-
mu tunnevad eakad aga vanni 
üle. Meil on uksega invavann. 
Tänaseks päevaks oleme vanni 
juba mõnda aega kasutanud ja 
võime öelda, et majaelanikud 
on selle üle väga õnnelikud. 
Eriti, kui lisada vette natuke 
meresoola – siis tuleb vannist 
välja parema enesetundega 
inimene, sest liigestehaigus on 
saanud mõningast leevendust. 
On puhas rõõm näha heatujulist 
ja rahulolevat vanurit, sest asju, 
mille üle rõõmustada, on sellises 
vanuses juba vähe.

Teiseks, selle aasta alguses 

kirjutas mulle ühe meie maja 
elaniku sugulane ning uuris, 
kuidas ta sugulasel läheb. Samas 
tegi ta märkuse, et külastades 
jõulude ajal oma sugulast, oli 
tolle voodilina olnud määrdu-
nud. Iseenesest ei ole ju selles 
pöördumises midagi halba. 
Tore, et mind teavitati ja kirja 
saabumise ajaks oli lina juba 
mitu korda vahetatud. Aga sel-
lest teemast kirjutama ajendas 
mind hoopis teine lausepool: „... 
ja seda on mulle rääkinud ka tei-
sed külastajad, et vahel nii on.“ 
Siit tulenevalt on mul palve tei-
le kõigile, kes te külastate meie 
maja ja näete, et memme-taadiga 
on midagi, mis tahaks muutmist/
parandamist. Siis andke sellest 
kohe töötajale teada. Otsige pa-
lun töötaja üles ja pöörake tema 
tähelepanu probleemile. Olen 
kindel, et iga tööl olev hooldaja 
oleks kohe uue voodilina pan-
nud. Asi polegi voodilinas, vaid 
selles, et probleemile koheselt 
tähelepanu juhitaks. Siis ei teki 
olukorda, et keegi külas midagi 
rääkis. Meil on Vanurite Kodus 
17 elanikku ja tööpäeviti tööl 
kaks inimest, nädalavahetustel 
üks inimene. On ilmselge, et 
nii mõnigi asi jääb märkamata 
või ei jätku aega, et igale poole 
korraga jõuda. Seega, veelkord 
minupoolne palve – kui näete, 

et mingi töö tahab tegemist, siis 
pöörake sellele meie tähelepanu 
kohe. Minu jaoks on oluline, et 
rahul oleksid kõik kolm osapoolt 
– nii elanikud, töötajad kui su-
gulased/tuttavad.

Kolmas teema – meiepool-
sed tänusõnad. Sellele mõttele 
tulin, kui keegi hea inimene 
(ei tea kes) tõi meie majja ühe 
kringli. See ajendas mind kir-
jutama ja tänama neid toredaid 
inimesi, kes teavad juba aastaid, 
et Jõõpre külas asub selline maja 
nagu Jõõpre Vanurite Kodu ja 
kes hoolivad meie maja elani-
kest. Esiteks aitäh sulle, kes sa 
tõid meile selle kringli. Suured 
tänusõnad Audru Vallavalit-
susele, sest tänu nende mate-
riaalsele toetusele saab meie 
maja järjest ilusamaks ja hu-
basemaks. On välja kujunenud 
teatud püsikülalised, kes paar 
korda aastas kindlasti meie 
majja tulevad ja keda elanikud 
juba oodata oskavad. Seega 
suur aitäh rahvatantsurühmale 
Jõõpre Vallatud, eestvedajateks 
Merle Lillak ja Anu Kurm, kes 
külastavad meid külapäeval ja 
jõulude ajal, kaasas piparkoo-
gid-pirukad. Tänusõnad Aniita 
Uibole ja Audru Kooli noorte-
le ja õpetajatele talgupäevadel 
aitamise eest ja etteastete eest 
nii sõbrapäeval kui ka eakate-

päeval. Aitäh Audru Püha Risti 
kiriku koguduse õpetaja Tiina 
Jannole, kes kitarri abil meile 
igal aastal jõululugu jutustab. 
Tänud Jõõpre Põhikooli lastele 
ja õpetajatele – hea on tõdeda, 
et maal on elus tore komme, et 
naaber aitab naabrit. Me saame 
alati abi, kui seda küsime. Näi-
teks kui on vaja mööblit tõsta, 
esineda, sünnipäevakaarte teha 
jne. Samuti tänud neile Audru 
valla elanikele, kes on meile too-
nud oma kasutatud asju, mööb-
lit, riideid. Mina omalt poolt 
tänan Jõõpre Vanurite Kodu 
personali tehtud töö eest. Tean, 
et vahel on väga raske, aga kõik 
te saate suurepäraselt hakkama. 
Vabandan, kui kellegi nüüd ära 
unustasin.

Kevad on kohe-kohe käes ja 
memmed-taadid hakkavad õues 
käima. Palve sulle – ära jaluta 
meie majast mööda, vaid istu 
pingile ja vestle natukene. Ei ole 
meie maja elanikele tähtis, et te 
neile midagi tooksite. Tähtis on 
hoopis see, et tuleksite ja nende-
ga räägiksite või lihtsalt oleksite. 
Te olete kõik meile oodatud!

Öeldakse, et heateod algavad 
juba väikestest asjadest ja täpselt 
nii see ongi.

Aitäh Teile kõigile ja ilusat 
kevadet!

Kadi Maido

Aprill – jürikuu, naljakuu
* Kohtuvad poiss ja tüdruk. Tüdrukul on näo peal palju vinne. Tüdruk 
tutvustab end:
- Mina olen Winnifred.
- Mina olen ka Fred, aga ilma vinnideta.
* Pargivaht näeb jõe ääres poissi, kes õnge vees hoiab. Ta ruttab poisi juurde 
ja hüüab:
- Poiss, siin on õngitsemine keelatud!
- Tean seda. Tahtsin ainult siin oma ussi ujuma õpetada.
* Kokk (hingetult tuppa joostes):
- Armuline härra! Proua on teie autojuhiga põgenenud!
- See on paha, väga paha! See mees oli parim autojuht, kes mul iial on olnud!
* - Mis arst ütles? Kas haige jääb elama?
- Ta ütles, et seesugusest operatsioonist õnnestuvat ainult üks viiest. Ja kuna 
neli eelmist operatsiooni on ebaõnnestunud, siis olla nüüd lootust.
* Daam: Ei, jääle ma enam ei lähe. Möödunud aastal kukkusin ja pidin kuus 
nädalat lamama.
Härra: Siis oli teil õnne, et vahepeal ei sulatanud.
* Daam: Minu mees arvab, et see kleit on liiga kallis.
Müüja: Mis te nüüd! Teie leiate palju kergemini uue mehe, kui sarnase soodsa 
ostuvõimaluse.
* - Teie kass teeb hirmsasti kära.
- Jah, sestsaadik, kui ta meie kanaarilinnu ära sõi, arvab see loll loom, et 
ta oskab laulda.
* Vanglaülem vangile:
- See on nüüd juba kuues kord, et sind siin näen. Loodetavasti viimast korda.
- Kuidas nii? On teil siis juba kavatsus pensionile jääda?

Jutulehest „Romaan“ 1921
Helgi Roots

TÄNUAVALDUS

Minu Audru rahvas – töökaaslased, õpilased, pillimehed, laul-
jad, tantsijad, reisikaaslased, sugulased, sõbrad… Tänan Teid 
südamest, et tulite ja saime koos veeta minu sünnipäeva. Aga 
teie – Ado Kirsi, Raido Koppel, Külli Tarkpea, Aino Aitaja ja 
Ene Täht, pälvite erilise tänu, sest ilma teieta oleks see imeline 
koosviibimine jäänud olemata. Olge kõik tänatud!

Helgi Roots

Jõõpre VK juhataja
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• TEATED •Õnnitleme 
vastsündinuid!
TREVOR RÄTSEP  
08.02.2015
JOHAN JÜRGENS  
09.02.2015
KRISTOFER NÄKK  
11.02.2015 
LYSANDRA LIIVRAND  
17.02.2015
LISETE NAPP  
26.02.2015
ROMILI POPP  
26.03.2015
LOORE JÄÄRATS  
30.03.2015
MIILA KONSTATINOV  
11.04.2015

„Võilill – maapealne PÄIKE“ 
Eassalu-Neitsi Külaselts korral-
dab 16.-17. mail alates kell 10.00 
Kihlepas juba viiendat korda 
Võilillefestivali, mille teema on 
ajendatud Audru valla pilootpro-
jektist – „Päikesepaneelid val-
gustamas bussipeatusi“.  Kind-
lasti on nii mõnigi vallakodanik 
või koolilaps märganud nutikat  
lahendit – päikeseenergia raken-
damine vallakodaniku, koolilas-
te heaolu teenistusse. Lähemalt 
päikesepatareidest bussipea-
tustes pajatab vallavanem Siim 
Suursild. Pärnumaa Keskkonna-
hariduskeskuse õpetajate juhen-
damisel saab vaadata nii suurel 
kui väikesel silmal päikeseener-
gia vaatemänge nii teleskoobiga 
kui palja silmaga ning proovida 
kätt savimaja ehituses. Ettvõtja 
Peeter Viik  räägib päikesepanee-
lidest  meie kodumajapidamises.

Võilillefestivali laadalt leiab 
külastaja kohalikke toidutaimi, 
lilleilu, käsitöötooteid ning saab 
osaleda rohevahetuses. Samuti 
saab osaleda õpitubades. Küla-
seltsi kogukonnaköögi perenai-
sed Salme Saare juhtimisel pa-

kuvad parimat kohalikku toitu. 
Eksootiliste toitude degusteeri-
mise võimalused lõkkesütel küp-
setatud kartulist kuni karulaugu 
ja maltsa pestoni. Parimaid pann-
kooke ja võilille-colat pakuvad 
Audru Kooli õpilased.

Meelelahutuseks akordioni-
muusika, lastelaulud ja rahva-
tants. Mait Trink Tartust pakub 
osalejatele kitarrilugusid ja 
mühisevat meestelaulu ja oma 
firmarooga – rabarberiketšupit. 
Osalejatel on võimalik sisusta-
da oma õhtu trummimängu ja 
vabastava tantsu ning aruteluga 
hea ja halva energia teemadel.Pü-
hapäeval pärast päikesetõusu jät-
kuvad asjalistele töötoad ja vaba 
mikrofon Mercedese juhtimisel. 
Kohtumiseni Kihlepas „Võilill 
– maapealne PÄIKE“ festivalil. 
Laadale registreerimine ja filo-
soofiline majutus: MarikaHunt, 
eassalu@hot.ee, eassalu@gmail.
com. 

Eassalu-Neitsi Külaseltsi 
nimel 

Mercedes Merimaa
projektijuht

AHEL Transport OÜ pakub tööd autojuhile Eesti-Rootsi liinil.
Vajalik C ja E kategooria juhitunnistus.
CV saata e-mailile info@aheltransport.ee

Audru muuseumi suvereisid 2015
4.-5. juuli – Tartu, Ülenurme, Lennundusmuuseum, Tõravere, 
Vedu mõis, Rannu
2. august – Vallapäevade ringreis Audru vallas vallavanema 
osavõtul
22. august – Suvereis Harjumaale: Keila-Joa ja Keila mõisad, 
Rannamõisa, Hüüru veski-restoran, Lagedi muuseum
19. september – Palamuse laat, tagasiteel ekskursioon Põltsamaa 
Felixisse ja veinikeldrisse    
Registreerumine reisidele on alanud.
Tel 4464191 ja 55599302

Jumalateenistus EAÕK Jõõpre Suurkannataja Georgiuse 
kirikus:
16. mail kell 10.00 – liturgia; kell 11.45 – koguduse täiskogu 
koosolek
Jumalateenistus EAÕK Uruste Issanda Taevaminemise 
kirikus (Kihlepa külas):
23. mail kell 10.00 – liturgia, Templipüha, kiriku nimepüha 
tähistamine
Teenistusi viib läbi Jõõpre Suurkannataja Georgiuse koguduse 
preester Kristoforos Parts

SPORT
Audru karikavõistlused korv
pallis
2014/2015 paremusjärjestus:
I BC Lietuva
II Team Käbi
III AK Spartak
Kõwa
Keskus
Raba
Karma United
Kamex Puit
Gellerton
BC Pärnu
SK Tünamo
Tauriin
Mariine Auto
KK Pärnu
Põhiturniiri parim korvikütt – 
Andres Andrei – 27,0 p. mängus 
(BC Lietuva)
Parim kolmepunktiviskaja – Ja-
nar Roman – 69 kolmest (BC 
Lietuva)
Parim vabaviskaja – Allan Pajo 
– 88,96 % (Raba)

Audru tublid noored mälu
mängurid
Eesti Mälumänguliidu vabariik-

liku üksikmängu karikasarja IV 
etapp
Noorte arvestus:
Laurits Puust – II koht
Andres Ervin – III koht

XXXIX Koonga mängud
9. mail kell 10.00
Võistlusalad:
1.-2. Võrkpall: mehed ja naised 
4+1
3. Sops: mees+naine+noor (või-
malusel õues)
4. Kabe: mees + naine + poiss 
+ tüdruk
5. Lauatennis: 2 meest + naine 
+ noor
6. Mälumäng: 3 osalejat (või-
malusel õues)
7. Noolemäng: mees + naine + 
noor (õues)
8. Teatejooks: mees + naine + 
noor (õues)
9. Sangpomm: mehed + naised 
+n oored
Lisaks meelelahutuseks ema ja 
lapse võistlus.
PS Vahetusjalatsid on kohus-
tuslikud!

Jalgrattamatk
“KÜLAST KÜLLA” vol3

PÜHAPÄEVAL 3. mai 2015
Audru - Lavassaare - Audru

Start kell 11 Audru Kultuurikeskuse esisel platsil.
Liikumise tempo kõigile jõukohane.

Tel 50 45 215 
       51 45 215  

info@est-land.ee

OÜ ESTEST PR 
ostab

mETSa- ja 
Põllumaad

KOHTUME RATASTEL!
Info tel: 5621 2600

audruspordiselts@gmail.com

ELEKTRI-
TÖÖD 
MAJAS, 

KORTERIS, 
ETTEVÕTTES

Tel. 5343 7992 
www.mogreta.ee

Talgupäev Doberani rannamajas 
Valgerannas
2. mail 2015 
kell 11.00

Kaasa kindad ja reha 
Talgulistele tasuta supp 

Lisainfot telefonil 5649 8905 Elsa

Andmaris Grupp OÜ

•	 Multilift	kallur
•	 Puksiirteenus
•	 Korvtõstuki	teenus
•	 Ohtlike	puude	langeta-
mine

•	 Tõstuk	 greifer	 kopa	 ja	
haaratsitega

•	 Liiva,	killu,	mulla	ja	frees
asfaldi	müük	koos	veoga

Tel: +372 517 5783
andmarisgrupp@gmail.com




