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Audru valla jõulukonkursi „Jõuluvalgus 2015“  
võitjad on selgunud

Audru vald kuulutas eelmise aasta 
lõpus esimest korda välja jõulutee-
malise konkursi, millest sai osa võtta 
iga Audru valla elanik. Jõulukonkursi 
„Jõuluvalgus 2015“ eesmärk oli hinna-
ta tublisid Audru valla kodanikke, kes 
kaunistavad oma kodusid talvisel ajal, 
tekitades nii sel pimedal ajal silmailu 
ja jõulumeeleolu endale kui ka teistele.

„Jõuluvalgus 2015“ võitjad indivi-
duaalelamu kategoorias on Haidi ja 
Toomas Väljas (Kapteni talu, Lindi 
küla). Korterelamu kategoorias auhinda 
välja anta.

Majade hindamisel arvestati mitte 

ainult tulederohkust, vaid maja ning 
koduaia kaunistamisel lähtutud erili-
susest.

Suure kiituse on ära teeninud Lõvi 
elamurajooni elanikud tulederikkuse 
ja värvikuse eest! Silmi oli raske ära 
saada ka Lindi Lasteaed-Algkooli 
jõulukuuselt. Spiraalselt liikuvad tu-
led originaalsel jõulukuusel on lihtsalt 
vapustav idee!

Piret Mäestu
heakorra- ja haljastusspetsialist Toiduabi jagamisest aprillis-mais 2016

Sotsiaalministeeriumi teate kohaselt 
jagatakse Euroopa Liidu toiduabi käes-
oleva aasta kevadel isikutele:

- kes said toimetulekutoetust jaa-
nuaris ja veebruaris 2016;

- toimetulekutoetuse taotlejad, kelle 
sissetulek pärast tasumisele kuuluvate 
eluasemekulude mahaarvamist (keh-
testatud piirmäärade ulatuses) ületab 
kuni 15 % ulatuses kehtestatud toime-

tulekupiiri;
- vajaduspõhise peretoetuse saajad.
Vallavalitsus saab märtsi lõpuks sot-

siaalministeeriumilt nimekirja, kellele 
toiduabi on määratud. Toiduabi jagami-
se ajast ja kohast teatame abivajajaid.

Peep Tarre
Audru Vallavalitsuse 

sotsiaalnõunik

Tähesära valgustas taas
Uue aasta alguses toimus Pärnu kont-
serdimajas „Tähesära” tänuõhtu, kus 
tunnustati aasta jooksul tublisid tegusid 
teinud sportlasi ja kultuuriinimesi.

On heameel tõdeda, et just Audru 
valla inimesed viisid eelpool mainitud 
ürituselt kaasa mitu kõrge nominatsioo-
niga tiitlit. Nii nimetati üheks Aasta 
kultuuritegijaks Helle Kirsi ja Aasta 
üllatajaks „Meie küla pidu”. Ja on ju 
ka Aasta tegutsejaks nimetatud Eddi 
Leet meie kandis tuttav moosekant. 
Ning Aasta kultuurisündmuseks ni-
metatud Pärnumaa rahvatantsupidu 
„Pärnumaa õnnemustrid“ toimus ju 
samuti lausa meie oma vallas, täpse-
malt Lavassaares. Väljaantud auta-
sude saajate ja nende toetajate hulgas 
on teisigi, kes meie vallaga lähemalt 
või kaugemalt seotud. Nii võibki vast 

nentida, et kultuurielu on meie valla 
väike NOKIA.

Veel loetud päevad ja siis saame 
30. jaanuaril Audru valla sportlaste ja 
kultuuritöötajate tänuõhtul veel kord 
ja veel arvukamalt oma valla tublisid 
entusiaste ja vabatahtlikke tunnustada 
ja tänada. Andmisrõõm on ikka suurem 
kui saamisrõõm ja nii on valla esinda-
jatel sel päeval kindlasti suur heameel 
jagada tunnustust neile, kes möödunud 
aastal teistele vallaelanikele meelie-
rutavaid sportlikke elamusi pakkusid, 
nauditavaid üritusi korraldasid ning ise 
endast kõik andsid.

Sära silmadesse uuel alanud aastal – 
valgustajad ja sütitajad selleks on meie 
kõrval olemas!

Sirje Suurevälja

Lumetõrjetraktorite teekond  
on jälgitav kodustki

Audru valla teedel lumetõrjet teosta-
vad traktorid on varustatud Navirec 
süsteemiga. Tegemist on kõrgtehno-
loogilise sõidukite jälgimissüsteemiga. 
Kasutades mobiilset andmesidet, satel-
liitpositsioneerimist, internetti ja täna 
igaühe laual olevat personaalarvutit, 
võimaldab Navirec jälgida lumetõrjet 

teostava traktori asukohta reaalajas.
Masinasse paigaldatava seadme 

abil saab Navireci server teada traktori  
asukoha. See aga võimaldab lumeroh-
kel perioodil jälgida traktori jõudmist 
igaühe koduteele. Navireci kaart  asub 
Audru valla kodulehel www.audru.ee 
(KH) 

Muuseumiteated
Audru muuseumis on saadaval valla kultuuri ja ajalugu käsitlev  

trükis/kalender.

Kaminasaalis Rein Holtsmanni fotonäitus, mis on pühendatud  
merekultuuri aastale.

Tulge tutvuma!

Kallasradele peab ligi pääsema  
iga inimene

Igal suvel saame ajakirjandusest lugeda 
juhtumeid, kus keegi on veekogu äärde 
viivale teele omavoliliselt keelumärgi 
paigaldanud, tee tõkkepuuga sulgenud 
või muutnud avaliku kaldapealse oma 
privaatrannaks. Ometi on veekogu 
äärde pääsemine kõikidele inimeste-
le seadusega lubatud. Arusaadavalt 
põrkuvad sellistel juhtudel avalik ja 
erahuvi.

Eelmise aasta lõpus avalikustas 
riigikontroll auditi, millega riik kont-
rollis, kas Eesti omavalitsused ja kesk-
konnainspektsioon on teinud kõik sel-
leks, et inimene pääseks randa ja saaks 
kallasrajal liikuda. Üle Eesti valiti au-
ditisse kokku 15 omavalitsust, nende 
seas Audru vald. Riigikontroll leidis, et 
enamikes valdades on probleeme kal-

lasradadele pääsemisel – juurdepääsu-
teed tihti puuduvad, maaomanikud on 
juurdepääsu omavoliliselt sulgenud või 
paigutanud sinna ebaseaduslikke tõk-
keid. Audru vallale heideti ette juurde-
pääsude problemaatilisust Marksa kü-
las, Audru jõe kaldal Papsaare külas ja 
Audru alevikus. Kiidusõnu pälvis aga 
Audru vald planeeringutes ette nähtud 
avalikus kasutuses olevate veekogude 
juurdepääsude korraldamisel ning va-
jaduse korral on vald saavutanud kok-
kulepped maaomanikegagi. Oluline on 
edaspidi üldplaneeringute koostamisel 
tähelepanu pöörata kallasradadele juur-
depääsetavusele, kuid samuti tuleks 
tõsta maaomanike teadlikkust kallas-
radade kasutamisega seotud õiguste ja 
kohustustega. (KH)

Info vabaühendustele
Vabaühenduste tegevustoetusi saab esi-
tada 30. jaanuarini ja projektitoetusi 
ootame 15. maiks ja 15. septembriks 
elektrooniliselt aadressil info@aud-
ru.ee või paberkandjal Pärna allee 7, 
Audru alevik, Audru vald, Pärnumaa.

Täpsem info Audru valla kodulehel 
www.audru.ee

Blanketid saadaval aadressil http://
www.audru.ee/blanketid

Vaata ka Vabaühendustele toetuse 
andmise tingimused ja kord.

„Jõuluvalgus 2015“ konkursi 
võitja Kapteni talu Lindi külas

Lindi kooli loominguline jõulukuusk

Audru vallas kehtestati heakorraeeskiri  
ning puu raieks loa andmise kord

Alates 01. veebruarist 2016 hakkab 
kehtima Audru valla heakorraeeski-
ri, mis mõjutab kõiki Audru vallas 
elavaid ning viibivaid isikuid, aga ka 
maa omanikke, kes omavad Audru 
vallas kinnistut. Samast kuupäevast 
hakkab kehtima ka puu raieks loa and-
mise kord, mis mõjutab ainult Audru 
valla tiheasustusalal olevaid kinnistu 
omanikke.
Kinnistu omanik on kohustatud tihe-
asustusalal niitma oma maad

Kui tegemist on tiheasustusalal ole-
va elamu-, äri-, sotsiaal- või tootmis-
maa kinnistuga, on kinnistu omanik 
kohustatud regulaarselt niitma oma 
kinnistul rohttaimi. Selline niitmis-
nõue ei kehti kõigile katastriüksuste 
liikidele. Maatulundusmaa ja sihtots-
tarbeta maa kinnistute niitmiskohustus 
on oluliselt harvem – nende kinnistute 
omanikud peavad niitmist korraldama 
10 meetri ulatuses lähimast elamu-, äri-
, sotsiaal- või tootmismaa kinnistust 
vähemalt üks korda aastas hiljemalt 
31. juuliks.

Mis on tiheasustusala?
Audru valla tiheasustusalad on La-

vassaare alev ja Audru alevik kogu ula-
tuses ning Kõima, Lindi, Liu, Jõõpre, 
Põldeotsa, Papsaare, Ahaste ja Aruvälja 
külad üldplaneeringus määratud ula-
tuses. Tiheasustusala kaardid on too-
dud heakorraeeskirja lisas 1. Samuti 
on võimalik tiheasustusala kaartidega 
tutvuda Audru Vallavalitsuse kodule-
heküljel.
Loomadega viibimine Valgeranna 
puhkealal on piiratud

Tähelepanu loomapidajad! Lisaks 
Audru valla koerte ja kasside pidamise 
eeskirjale, reguleerib ka heakorraees-
kiri loomapidaja kohustusi! Alates 1. 
veebruarist on aastaringselt keelatud 
hobustega viibimine Valgeranna puh-
ke- ja suplusalal. Koertega viibimine 
Valgeranna suplusalal on keelatud 

ajavahemikus 01. mai - 30. september.
Tiheasustusalal asuva puu raieks 
tuleb taotleda luba

Raieluba tuleb taotleda tiheasus-
tusalal asuvale üksikpuule, kui puu 
tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 m kõr-
guselt juurekaelast on vähemalt 15 cm. 
Raieluba ei ole vaja taotleda põõsaste, 
viljapuude, kuivanud või tormimurru 
tagajärjel ohtlikuks muutunud puu-
dele ning ka juhul, kui puu raiumine 
on ettenähtud kehtivas detailplanee-

ringus, ehitus- või kaeveloas. Raieloa 
taotlus tuleb esitada vallavalitsusele 
kirjalikult. Raieloa andmise või selle 
andmisest keeldumise otsustab vallava-
litsus hiljemalt 30 päeva jooksul arva-
tes nõuetekohase taotluse esitamisest.

Heakorraeeskirja ja raieks loa and-
mise korraga saab lähemalt tutvuda 
Riigi Teatajas ja Audru Vallavalitsuse 
koduleheküljel.

Piret Mäestu
heakorra- ja haljastus spetsialist
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Eelarve 2016
Kuigi möödunud aasta viimases valla lehes sai juba soovitud head uut 
2017. aastat, tuleb ikka enne ka 2016. aasta üle elada.

Vaatamaks, mida toob meile see 2016. aasta, heidan korraks veel pilgu 
kokkuvõtetele möödunud aastast. Meile – Audru vallale, võib eelmist aastat 
igati kordaläinuks pidada. Neid omavalitsusi, kes suudavad säilitada või 
isegi kasvatada oma rahva arvu, ei ole Eestis just mitte väga palju. Audru 
vald säilitas oma elanikkonna ja isegi veidi kasvatas seda. Rahvastikure-
gistri andmetel elab aastavahetuse seisuga vallas 5862 inimest, mida on 
seitsme võrra rohkem kui aasta tagasi.

Eelmisel aastal sündis vallas 66 last, mida on samuti 6 võrra rohkem kui 
aasta varem. Samas peame tõdema, et valla noorem elanikkond koondub 
aina enam alevikku või selle vahetusse lähedusse. Kui vallas on 25 küla, 
alev ja alevik, siis pea pooled lapsed sündisid just peredesse, kes elavad 
Audru alevikus või Papsaare külas. Samas ei ole valla viide külla viimase 
viie aasta jooksul sündinud mitte ühtegi last. See on reaalsus, millega 
vallaelu kavandamisel peame arvestama.

Kuigi majandusasjatundjate jutu järgi liigub maailmamajandus teokäigul, 
on rõõm tõdeda, et meie valla inimestele on möödunud aastal tööd jagunud 
lausa hulgi. Nii palju inimesi, kui eelmisel aastal, ei ole siinmail ammu 
igapäevaselt tööl käinud ja seeläbi ka oma panuse meie ühise vallakassa 
täitmisse andnud. Statistiliste andmete põhjal on kasvanud elanike sisse-
tulekud, mis omakorda on oluliselt vähendanud sotsiaaltoetusi vajavate 
inimeste hulka.

Vallavolikogu jaanuarikuu istungil võttis vallavolikogu vastu valla 2016. 
aasta eelarve. Eelarve maht järgib kogu Eestis laialt levinud maaomavalit-
suse eelarvemustrit, olles umbes tuhat eurot ühe elaniku kohta. Valla pea 6 
milj. eurosest eelarvest kulub käesoleval aastal meie laste haridusele 56 %. 
Hariduskuluste alla kuuluvad nii koolihariduse andmisega ja lasteaedadega 
seonduvad kulud, kui ka laste huviharidus ja õpilastranspordiga seonduvad 
kulud. Audru valla oma koolides õpib sellel aastal 395 ja väljaspool valda 
325 last. Väljaspool valda õppivatest lastest omakorda 130 omandab hari-
dust gümnaasiumiastmes. Valla lasteaedades saab lastehoiust osa 320 last.

9 % vallaeelarvest kulub heakorrale, teede korrashoiule, tänavavalgus-
tusele ja muude kommunaalküsimuste lahendamisele. 9 % eelarvest kulub 
sotsiaalvaldkonnale ja 5 % vaba aja sisustamisele.

Üks kümnendik eelarvest läheb investeeringuteks. Sellele summale 
lisanduvad nn eurorahad, mida vald plaanib saada läbi projektitoetuste 
ja ka laenuvahendid. Esialgne summa, mida käesoleval aastal plaanime 
panustada valla üldkasutatavate objektide arendamisse, on pea 2 milj. 
eurot. Bürokraatiakoridoride lõppu hakkab jõudma võimalus taotleda 
projektiraha kergliiklusteede ehitamiseks linnaliste piirkondade meet-
mest. Selle projekti raames on plaanis välja ehitada valgustus kõnniteele 
Uruste bussipeatusest kuni Nooruse teeni, uuendada kõnniteekate Veski 
bussipeatusest kuni Pärna alleeni ja ehitada välja uued kõnniteelõigud 
Nooruse tänava ja Tamme tänava vahel, Käreda tee ja Valgeranna tee 
vahel ning Valgeranna silla ja Valgeranna parkla vahel. Siinkohal palun 
jätkuvalt maaomanike mõistvat suhtumist, kui on vajadus kasutada teie 
maad eelnimetatud kõnniteede rajamisel. Kõnniteede ehitamisele kulub 
pool planeeritavast investeeringute eelarvest.

Teine suur projekt, millega loodame sellel aastal ühele poole saada, 
on Aruvälja külakeskuse ehitus. Plaan on viia ühe katuse alla kõik selles 
piirkonnas valla poolt pakutavad avalikud teenused. See tähendab, et plaa-
nime ühte majja paigutada nii lasteaia, raamatukogu, kui ka rahvamaja 
oma tegevustega ning seeläbi saavutada kommunaalkulude kokkuhoid 
pikemas perspektiivis.

Valda on sellel aastal plaanis rajada 200 000 euro eest tolmuvabu ja 
kruuskattega teid. Kõima külas on plaanis 20 000 euro eest rajada kaasaegne 
LED tänavavalgustus. Renoveerimistööd jätkuvad Audru Koolis. Nendeks 
töödeks oleme planeerinud 50 000 eurot ja Jõõpre Kooli spordisaalis saab 
akustika parandatud 14 000 euro eest.

Selline ta on – Audru valla 2016. aasta eelarve. Täpsemalt planeeritud 
töödest ja tegemistest juba siis, kui nö „saab kopa maasse lüüa“.

Siim Suursild
vallavanem

Vallavalitsuse istungitel

16. detsember
Viidi läbi Audru valla 2016. 

aasta eelarve esimene lugemi-
ne.

Kinnitati Audru Vallavalit-
suse struktuur ja teenistuskoh-
tade koosseis.

Määrati Audru valla 2015. 
aasta raamatupidamise aas-
taaruande auditeerijaks OÜ 
Audiitorfirma Klea.

Muudeti Audru Vallavoli-
kogu 10.10.2013 määrust nr 
26 „Audru valla põhimääruse 
kinnitamine“.

Muudeti Audru Vallavoli-
kogu 04.09.2014 määrust nr 25 
„Avaliku ürituse korraldamise 

ja pidamise kord“.
Anti Lavassaare Külaselt-

si tasuta kasutusse Lavassaa-
re alevis Mehaanika tn 6 asuv 
kultuurimaja hoone.

Kinnitati Aruvälja, Audru, 
Jõõpre, Lavassaare ja Lindi 
raamatukogude põhimäärused.

Võeti vastu Audru valla 
heakorraeeskiri.

Kehtestati puu raieks loa 
andmise kord.

Kinnitati Audru valla kae-
vetööde eeskiri.

Võeti vastu otsused maa-
üksuste munitsipaalomandisse 
taotlemise kohta.

Muudeti Audru Vallavo-

likogu 07.10.2010 määrust nr 
27 „Koolieelse eralasteasutuse 
ja lapsehoiuteenuse toetamise 
kord“.

Kinnitati lapsehoiuteenuse 
toetuse suurus.

Kanti ette aruanne revisjo-
nikomisjoni tegevuse kohta.

14. jaanuar
Võeti vastu Audru valla 

2016. aasta eelarve.
Muudeti Audru Vallavoli-

kogu 06. märts 2014 määrust 
nr 13 „Sotsiaaltoetuste määra-
mise ja maksmise kord“.

Muudeti Audru Vallavoli-
kogu 07. mai 2015 määrust nr 

9 „Vabaühendustele toetuse 
andmise tingimused ja kord“.

Otsustati Malda külas asu-
va Lauda kinnistu otsustus-
korras võõrandamine hinnaga 
8000 eurot.

Otsustati Lavassaare alevis 
Karja tn 2-12 korteriomandi 
otsustuskorras võõrandamine 
hinnaga 1500 eurot.

Võeti vastu Saulepa külas 
Juheta kinnistu detailplanee-
ring.

Otsustati seada Jõõpre kü-
lakeskuse kinnistule tasuta 
hoonestusõigus MTÜ Jõõpre 
Külaselts kasuks tähtajaga 50 
aastat.

16. detsember
Otsustati sünnitoetuse mää-

ramine ja määramata jätmine.
Saadeti vallavanem sise- ja 

välislähetusse kuupäevadel 9.-
10. veebruar, 17.-18. märts, 12.-
14. aprill ja 19.-20 mai 2016.

Kinnitati Jõõpre Kooli Aru-
välja lasteaia lahtiolekuajad.

Väljastati ehitusluba Lindi 
külas Liiva kinnistule suve-
maja püstitamiseks, Papsaare 
külas Nurmeotsa tee 3 asuva 
kalatöötlemise tsehhi ümber-
ehitamiseks (küttesüsteemi 
muutmiseks) ja küttegaasi to-
rustiku rajamiseks ning Jõõpre 
külas Jõõpre Huawei välikapi 
ja vaskkaabli rajamiseks.

Algatati piiratud hankeme-
netlusega vallahange „Audru 
valla arvutisüsteemide hool-
dus“.

Määrati Valgeranna külas 
Lible katastriüksuse sihtots-
tarve.

22. detsember
Määrati Lemmetsa külas 

Tõnise katastriüksuse siht-
otstarve.

30. detsember
Väljastati kasutusload Pap-

saare külas Puraviku tee 2 ja 
11 püstitatud elamute, Kahva 

tee 2 asuva ümberehitatud 
lasteaiahoone ja rajatud gaa-
sipaigaldise, Lõvi tee 20 püsti-
tatud eramu ning Kõima külas 
Ojakääru kinnistule püstitatud 
elamu ja hobihoone kasutusele 
võtmiseks.

Kinnitati avatud hankeme-
netlusega lihthanke „Audru 
valla katlamajadele vedelkü-
tuse tarnimine“ tulemused.

Anti ehitusload Malda kü-
las Vanapärna kinnistule ela-
mu püstitamiseks, Ridalepa 
külas Sutsiku kinnistul asuva 
elamu laiendamiseks ja Audru 
alevikus Audru kalmistu puur-
kaevu rajamiseks.

Kinnitati piiratud hankeme-
netlusega vallahanke „Audru 
valla arvutisüsteemide hool-
damine“ tulemused.

Kehtestati Audru, Jõõpre, 
Lavassaare, Lindi ja Aruväl-
ja raamatukogudes alates 4. 
jaanuarist 2016 uued lahtiole-
kuajad.

Otsustati tasuta omandada 
osaühingult Auveka Audru ale-
vikus Veetorni ja Biopuhasti 
ning Jõõpre külas Aisa tee 2b 
kinnistud.

Jäeti määramata toimetu-
lekutoetused ja vajaduspõhine 
peretoetus.

Kinnitati Audru valla lem-

mikloomaregistri põhimäärus.
Otsustati Pärna allee 13, 

Ringi tn 9a, Ringi tn 11, Rin-
gi tn 11a, Ringi tn 11b ja Ringi 
tn 11c maade ostueesõigusega 
erastamine ja teenindusmaa 
määramine.

Määrati Jõõpre Kool Audru 
vallale kuuluva vara valdajaks.

Kehtestati Papsaare küla 
Kaldatamme kinnistu detail-
planeering.

Seati Audru vallale kuu-
luvatele kinnistutele isiklik 
kasutusõigus Eesti Lairiba 
Arenduse Sihtasutus kasuks 
maaga püsivalt ühendatud 
elektroonilise sidevõrgu pai-
galdamiseks.

Seati Jõõpre Kooli kinnis-
tule isiklik kasutusõigus AS 
Eesti Telekom kasuks maaga 
püsivalt ühendatud elektrooni-
lise sidevõrgu paigaldamiseks.

Määrati sotsiaaltoetuseid.
Kehtestati Audru alevikus 

Metsaääre detailplaneeringu 
alal detailplaneering.

Kiideti heaks eelnõud „Lin-
di Lasteaed-Algkooli arengu-
kava aastateks 2016-2020“ ja 
„Audru Lasteaia arengukava 
aastateks 2016-2018“.

07. jaanuar
Otsustati riigi rahastatava 

lapsehoiuteenuse rahaliste va-
hendite ülejäägi kasutamine.

Määrati sünnitoetuseid.
Kiideti heaks vallavolikogu 

istungile eelnõude esitamine.

14. jaanuar
Anti projekteerimistingi-

mused Audru alevikus Pihlaka 
tn 24 aiamaja rekonstrueerimi-
se ja laiendamise ehitusprojek-
ti koostamiseks.

Väljastati kasutusload Aud-
ru alevikus Kase tn 13 püstita-
tud ühepereelamu ja majandus-
hoone, Papsaare külas Anni II 
kinnistul asuva ümberehitatud 
elamu ja Freshrex Group OÜ´le 
Papsaare külas Nurmeotsa tee 
3 asuva laiendatud külmhoone 
kasutusele võtmiseks.

Anti ehitusluba Audru ale-
vikus Pihlaka tn 2 asuva aia-
maja rekonstrueerimiseks ja 
laiendamiseks elamuks.

Jäeti määramata tervise-
toetus.

Võeti vastu Lemmetsa kü-
las Mere kinnistu detailpla-
neering.

Otsustati Jõõpre külas asu-
vate Viigi ja Viki kinnistute 
ümberkruntimine ja sihtots-
tarbe määramine.

Planeeringute teated
Audru Vallavalitsus teatab:

Audr u Vallaval itsuse 
14.01.2016 korraldusega nr 7 
võeti vastu Lemmetsa külas 
Mere kinnistu detailplanee-
ring (katastriüksuse tunnus 
on 15904:001:0419). Planeeri-
tav ala asub Nurme tee lähedal 
külgnedes lõunakaares Palmi-
metsa teega. Juurdepääs pla-
neeritavale alale alates Nurme 
teest on läbi Pärnaõie kinnistu 
servituudi alusel. Planeeringu 
eesmärk, 0,9 ha suurusele maa-
alale määrata ehitusõigus ühe 
ühepereelamu ehitamiseks, on 
kooskõlas Audru valla üldpla-
neeringuga. Planeeringualale 
kavandatavate hoonete ja teh-
norajatiste ehitus- ja kasutus-
tegevusega ei kaasne olulist 
keskkonnamõju. Detailpla-
neeringu avalik väljapanek 
toimub 1.02.-14.02.2016 Aud-
ru vallamajas: Audru alevik, 
Pärna allee 7, tuba 8, vallamaja 
tööaegadel ja Audru valla vee-
bilehel www.audru.ee. Avalik 
arutelu toimub 16.02.2016 kl 
16.00 vallamaja saalis. Info 
info@audru.ee.

Audr u Vallaval itsuse 
30.12.2015 korraldusega nr 
474 kehtestati Audru alevi-
kus Metsaääre detailplanee-
ring (4,4 ha, katastriüksuste 
tunnused on 15904:003:0352, 
1 5 9 0 4 : 0 0 3 : 0 3 5 5 , 
1 5 9 0 4 : 0 0 3 : 0 3 6 3 , 
15904:003:0961). Planeerin-
guga määratakse ehitusõigus 
24 ühepereelamu ehitamiseks 

Audru aleviku lõunaserval, 
ala külgneb Tööstuse tänava 
ja Valgeranna alleega. Tööstu-
se tänava ja Valgeranna allee 
kõrvale on planeeritud rajada 
puhke- ja virgestusala, jalg-
teed, planeeringuala sisene 
liiklustee ja kergliiklustee, mis 
ühendab Valgeranna alleed. 
Planeeritav ala asub korduvalt 
üleujutatava ala piirkonnas, 
seetõttu elamispinna põranda 
absoluutkõrgus ja elektripai-
galdised ei tohi olla alla +3.00 
absoluutkõrgust. Elamuala 
rajamine ei tohi takistada 
poldril kõrge veetaseme hoid-
mist. Detailplaneeringuala 
niiskusrežiimi kontrollimi-
sel tuleb muuta veetaset vaid 
planeeringualal ja vältida vett 
ärajuhtiva kraavi põhja kõr-
gusmärgi alandamist, luba-
tud on kraavi puhastamine. 
Planeeritav ala külgneb Audru 
Poldri looduskaitsealaga, mil-
le eesmärk on tagada mitmele 
ohustatud ja haruldasele kait-
sealusele linnuliigile sobivate 
peatus- ja elupaikade säilimine 
ja kaitse. Seetõttu on püsiva ne-
gatiivse mõju leevendamiseks 
kohustuslik poldri ja elamuala 
vahele (planeeringuala lääne 
ja lõunasuunal) rajada hal-
jaspiire – igihaljas hekk, mis 
peab olema istutatud enne 
elamuala väljaarendamist ja 
enne ehitustegevuse algust 
peab see olema vähemalt 2 
meetri kõrgune. Lindude ke-
vadrände perioodil (põhilise 

rändeperioodi ajal vahemikus 
15.03.-15.05.) ei ole lubatud 
teostada mürarikkaid tegevusi 
(sh ehitus- ja lammutustööd). 
Detailplaneeringu kohaselt ei 
väljastata ennem ehituslubasid 
elamute püstitamiseks, kui on 
välja ehitatud teed ja tehnora-
jatised. Planeeringu eesmärk 
on kooskõlas Audru valla 
üldplaneeringuga – maa-ala 
juhtotstarve on reserveeritud 
elamumaaks.

Audr u Vallaval itsuse 
30.12.2015 korraldusega nr 469 
kehtestati Papsaare küla Kal-
datamme kinnistu detailpla-
neering (2,69 ha, katastriüksu-
se tunnus on 15904:003:0262). 
Planeeringuga määratakse ehi-
tusõigus 5 ühepereelamu ehita-
miseks Sauga jõe ja Nurme tee 
vahelisel alal Audru ringrajast 
ca 300 m kaugusel põhjakaa-
res. Lisaks on 1 krunt seotud 
telkimis- ja karavaniplatsi ning 
neid teenindava olmehoone ra-
jamisega, samas on lahendatud 
ka parkimiskohad külastajate 
mootorsõidukitele. Hoones-
tamine on lubatud väljapoole 
ehituskeeluvööndit, ehituskee-
luvööndisse on lubatud rajada 
tehnovõrgud ja avalik juurde-
pääs kallasrajale. Puhastatud 
reovesi juhitakse Sauga jõkke, 
selleks on arendajal kohustus 
taotleda heitvee eelvoolu suu-
namiseks vee erikasutusluba. 
Muinsuskaitseameti teatel 
võidakse planeeringualalt 
avastada seni teadmata kul-

tuuriväärtusega leid, seetõttu 
tuleb enne ehitustöödega alus-
tamist kavandataval hoones-
tus- ja rajatiste alal läbi viia 
arheoloogilised uuringud. 
Detailplaneeringu kohaselt ei 
väljastata ennem ehituslubasid 
elamute püstitamiseks, kui on 
välja ehitatud teed ja tehnora-
jatised.

Detailplaneeringute mater-
jalidele on avalik juurdepääs 
Audru valla veebilehel www.
audru.ee.

Lemmetsa külas Tõnise kin-
nistul detailplaneeringute 
kehtetuks tunnistamine

Audr u Val lavol ikogu 
16.12.2015 otsusega nr 74 
tunnistati kehtetuks Audru 
Vallavolikogu 23.05.2002 
otsusega nr 227 kehtestatud 
Tõnise maaüksuse detailpla-
neering ja Audru Vallavoliko-
gu 06.07.2006 otsusega nr 123 
kehtestatud Tõnise II kinnistu 
detailplaneering (katastriük-
suse tunnus 15904:003:0081), 
kuna kinnistu omanik soovib 
Lemmetsa külas planeeritud 
golfiväljaku elluviimisest loo-
buda. Hoonestamata Tõnise 
kinnistu maakastusotstarve 
muudetakse ärimaast maa-
tulundusmaaks. Otsusega on 
võimalik tutvuda Audru Valla-
valitsuse kantseleis tööaegadel 
ja Audru valla dokumendire-
gistris www.audru.ee.

Audru Vallavalitsus müüb avalikul 
kirjalikul enampakkumisel:

1.1 2-toaline korteriomand, Lavassaare alev Pärna tn 6-6 (kinnisturegistriosa 
number 1354706), üldpind 35,90 m2, alghinnaga kaheksasada (800) eurot, 
tagatisraha kaheksakümmend (80) eurot ja osavõtutasu kaheksa (8) eurot;

1.2 1-toaline korteriomand, Audru alevik Lihula mnt 14-10 (kinnisture-
gistriosa number 4368906, üldpind 43m2) alghinnaga kümme tuhat (10 000) 
eurot, tagatisraha üks tuhat (1000) eurot ja osavõtutasu ükssada (100) eurot.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada hiljemalt 10.02.016 kell 9.00 Audru 
alevik Pärna allee 7 tuba nr 1. Pakkumine tuleb esitada kirjalikult, eesti keeles, 
kinnises ümbrikus, millel on märgitud pakkuja kontaktandmed ja müüdava 
vara nimetus ning aadress. Lisaks tuleb kirjutada ümbrikule hoiatusmärge 
„Mitte avada enne 10.02.2016 kell 9.15“.

Pakkumine peab sisaldama avaldust, milles on:
• nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks 

enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
• pakkuja nimi ning elu-või asukoht, kontakttelefon ja e-maili aadress;
• numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetne arvuline pakkumissumma;
• panga ja arveldusarve number, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud 

osaleja tagatisraha tagastada;
• pakkumise tegemise kuupäev ja pakkuja allkiri;
• füüsilise või juriidilise isiku esindaja volitus enampakkumisel osalemiseks.
Kirjalike pakkumiste avamine toimub 10.02.2016 kell 9.15 Audru vallamajas
 Pärna allee 7, tuba nr 11, Audru alevik .
Müüdava vara tagatisraha ja osavõtutasu peavad olema laekunud Audru 

Vallavalitsuse kontole nr. EE303300334706620007 Danske pank hiljemalt 
09.02.2016 või tasutud sularahas valla kassasse hiljemalt 10.02.2016 kell 9.00.

Täiendavat teavet müüdava vara ja enampakkumise kohta saab valla majan-
dusspetsialistilt Vahur Kobolt´ilt telefonilt 5049564 või e-posti teel: vahur.k@
audru.ee



Lk 3Audru valla leht - Jaanuar 2016

Tasuta karjäärinõustamine kõigile
Kui vajate teadmisi ja oskusi tu-
lemuslikumaks tööotsimiseks 
või soovite arutada oma eeldusi 
kutsevalikuks ja väljaõppeks, 
siis on Teil võimalus pöörduda 
karjäärinõustaja poole. Töötu-
kassa pakub tasuta karjääri-
nõustamist kõigile töötavatele, 
õppivatele ja pensioniealistele 
inimestele. Karjäärinõusta-
mine toimub individuaalselt, 
grupis, e-kirja või Skype’i va-
hendusel. Individuaalne vestlus 

kestab enamasti 45 minutit. Kui 
soovitud tulemuseni jõudmine 
võtab rohkem aega, saate va-
jadusel nõustamisel käia mitu 
korda. Grupinõustamises osaleb 
kuni 16 inimest, grupis suheldes 
saate õppida teiste kogemustest 
ja jagada enda omi.

Töötavate, õppivate ja pen-
sioniealiste inimeste karjääri-
nõustamist kaasrahastab Euroo-
pa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Meie karjäärinõustaja Eesti 

Töötukassa Pärnumaa osakon-
nas on Ele Linder.

Nõustamisele saab regist-
reerida infolaua telefonil 447 
9300, e-kirja teel ele.linder@
tootukassa.ee või töötukassa 
infotelefonil 15501.

Rohkem infot:
http://www.minukarjaar.ee
https://www.tootukassa.ee/

content/teenused/noustamis-
teenused

Tuleohutusest Audru vallas
Audru vallas toimus 2015. aas-
tal 16 tulekahju. Neist üks elu-
hoones, kaks muus hoones ja 13 
väljaspool hooneid. Hoonete tu-
lekahjude tekkepõhjusteks olid 
ühel juhul hooletus lahtise tule 
kasutamisel, ühel juhul hooletus 
tuletöödel ja ühel juhul tahma 
süttimine suitsulõõris.

Mõned soovitused uueks 
tuleohutusaastaks.

Teeme ometi oma küttesüs-
teemid ohutuks!

Küttesüsteemid vajavad 
regulaarset puhastamist. Kõi-
ge parem on, kui seda teeks 
korstnapühkija. Korterelamus 
peabki selle eest hoolitsema 
kutseline korstnapühkija. Ühe 
korteriga elamus võib neli aas-
tat ise puhastada, igal viiendal 
aastal tuleb samuti kutseline 
korstnapühkija tellida. Lisaks 
puhastamisele tuleb jälgida ka 
järgmisi nõuandeid:

• küdevat kütteseadet tuleb 
hoida pideva järelevalve all;

• pane tuhk mittepõlevast 
materjalist anumasse;

• tuleb vältida ülekütmist 
– küta korraga üksnes üks ah-
jutäis puid (kui sellest toasooja 
saamiseks ei piisa, on ohutu 
kütta üks ahjutäis hommikul 
ja teine õhtul, metallkestaga 
kaminate ja ahjude puhul paar-
kolm halgu korraga);

• kütta tuleb kuivade puu-
dega – ka õuest kaetud riidast 
toodud puudel on suur niiskuse 
sisaldus, arvestada tuleb puude 
kütteväärtusega, näiteks lepal 

on see väiksem, saarel suurem;
• ahju või pliiti tuleb kütta 

lahtise siibriga – vaegpõlemine 
tekitab tahma;

• kütteseadmed vajavad 
normaalseks põlemiseks õhku, 
nõukogudeaegsed hõredad 
eluruumid (õhu loomulik juur-
devool igalt poolt) tehakse re-
mondi käigus „termoseks“, õhu 
juurdevoolu ruumi enam ei ole 
ja kütteseade lihtsalt ei tõmba. 
Õhu juurdevooluks ruumi pai-
galdatakse välisseina ventilat-
siooniklapp;

• suitsuandur igasse kodus-
se! Õigesse kohta paigaldatud 
ja töökorras andur annab meile 
ruumi mingil põhjusel levivast 
suitsust aegsasti märku. Andur 
tuleb paigaldada lakke ja kui on 
suur majapidamine, tuleb pai-
galdada andur kindlasti ka igale 
korrusele. Anduri tööshoidmi-
seks ei ole vaja midagi muud, 
kui andurit aeg-ajalt tolmust 
puhastada ja vajadusel paigal-
dada uus patarei. Patarei vahe-
tamise vajadusest annab andur 
lühikeste piiksatustega ise 
märku. Kelle kodud suitsuan-
duriga varustatud, võivad olla 
kindlad, et nende rahulik ööuni 
on valvatud. Suitsuandur küll 
ei muuda su kodu tuleohutuks, 
kuid tulekahju korral avastab 
ta selle kiiremini kui inimnina 
või -silm;

• hooli enda lähedastest! 
Vaadake üle ka oma lähedaste 
ja naabrite kodud. Kas neil on 
seal ohutu? Kui märkate, et neil 

on abi vaja, siis aidake neid ise 
või andke neist teada. Me kõik 
peame mõistma seda, et kui jä-
tame märkamata, võib juhtuda 
õnnetus, mis lõppkokkuvõttes 
võib puudutada ka neid, kes 
on oma kodudes teinud kõik, 
et õnnetusi ei juhtuks. Meie 
soovitame kindlasti problee-
mi ees silmi mitte kinni panna 
ning võtta telefon ja helistada nt 
kohalikku omavalitsusse, pääs-
teametisse, politseisse. Rohkem 
teie tegema ei pea, aga võite olla 
kindlad, et probleemiga haka-
takse tegelema. Kui need samad 
koostööpartnerid ei tea, et teil 
on probleem, siis nad ei saa sel-
lega ju tegeleda.

Päästeameti visiooniks on 
jõuda aastaks 2025 päästeala-
se turvalisuse tasemelt võrdsele 
positsioonile Põhjamaadega. Te-
gemist on ambitsioonika üles-
andega, aga kui me saame selle 
poole liikuda igaühe, kes enda 
turvalisuse eest hoolib, seal-
hulgas ka Audru vallakodanike 
kaasabil, siis on kõik võimalik. 
Siit ka üleskutse meile kõigile 
–  võtame endale 2016. aastal 
eesmärgiks järgida eelpoolni-
metatud lihtsaid soovitusi. Siis 
oleme koos ühe pika ja vajali-
ku sammu turvalisuse nimel 
astunud.

Jaak Jaanso
Päästeameti Lääne 

päästekeskus
Tuleohutuskontrolli büroo 

juhataja

Ajaratta lood

Pärnumaa siseturvalisuse projekti tutvustus
Audru kultuurikeskus, 
28. veebr. kell 11.00
MTÜ Pärnumaa Kodukant viib 
2016. aastal ellu projekti sisetur-
valisuse tõhustamiseks.

Üks suund keskendub küla-
des olevate esmatasandi abiva-
hendite (ATV-d, saed, elektri-
generaatorid, külakeskused 
jne) kaardistamisele, mida on 
võimalik kriisiolukordades ko-
heselt kasutada

Teine tegevus keskendub 
kogukondade teadlikkuse suu-
rendamisele ja võrgustikutöö 
arendamisele turvalisuse vald-
konnas. Selleks viivad politsei, 

päästeteenistus ja Punane Rist 
läbi koolitusi. Koolituse tee-
madeks on isiku- ja varakait-
se, ohuolukorras käitumine, 
tuleohutus kodus ja koduapteek 
ning esmaabivahendid kodus. 
Koolituse kestvus on 3 tundi. 
Koolitused toimuvad 15-s kohas 
maakonnas. Koolitusperiood on 
jaanuar kuni mai.

Kolmandaks toimub augustis 
2016 ühisõppus/võistlus, kus iga 
piirkond paneb välja oma mees-
konna. Lõpuüritusel hinnatak-
se teadmisi kui ka õpetatakse 
midagi uut. Õppus/võistlus toi-
mub ringvõistluse põhimõttel, 

kus meeskonnad liiguvad ühest 
punktist teise ja lahendavad eri-
nevaid ülesandeid.

Projektist osa võtma ooda-
takse kõikide külade/kogukon-
dade esindajaid. Koolituspäe-
vad ja -kohad antakse aegsasti 
teada, et kõik soovijad saaksid 
osaleda. Koolitustel osalejate 
arv ei ole piiratud!

Loome koos turvalise elu-
keskkonna!

Ootame rohket ja aktiivset 
osavõttu!

Hiie Lainela
projekti juht

Meetrimõõdustik
Teatavasti hakkab meil uuest aastast (1929) maks-
ma meetrimõõdustik.

Ei ole siis vist asjata, kui siinkohal toome mõ-
ned võrdlused endiste mõõtudega.

Võrdlus vanade mõõtudega:
1 gramm = ¼ solotnikku;
1 kilogramm = 2,44 naela;
1 tonn = 61 puuda;
1 liiter = 4/5 toopi;
1 sendimeeter = 0,4 tolli;
1 meeter = 40 tolli = 3 jalga = 1,4 arssinat;
1 kilomeeter = 15/16 versta;
1 nael = 410 grammi;

1 puud = 16 kilogrammi;
1 verst = 1,07 kilomeetrit;
1 süld = 2,13 meetrit;
1 arssin = 0,7 meetrit;
1 jalg = 30,5 sendimeetrit;
1 toll = 2,5 sendimeetrit;
1 küünar = 0,5 meetrit.

Maa: Pärnu väljaanne 
(Pärnu: 1928-1929)

Artikkel ajalehest 29. dets. 1928.
Tiiu Jalakas

Audru muuseum

Kaminasaali kasutamine:
kuni 30 inimesele - 30 eurot 

üritus
koos köögi kasutamisega 

(elektripliit, külmkapp, nõud 
jne) - 50 eurot üritus koosole-
kute pidamiseks kuni 2 tundi 
- 5 eurot

piljardilaua kasutamine fua-
jees - 3 eurot tunnis

külaseltsi liikmele - 25 eurot 
üritus

Suure saali kasutamine:
kuni 50 inimesele - 30 eurot 

üritus
üle 50 inimese - 50 eurot 

üritus
laste sünnipäevadeks - 6 eu-

rot tunnis

koosolekuteks - 10 eurot 
tunnis

külaseltsi liikmele - 25 eurot 
üritus

Suure saali rendihinnad ei 
sisalda inventari (lauad, too-
lid) paigaldamist ja koristamist, 
selles lepitakse kokku ruumide 
rendile andmisel.

Üritused
09.02.2016 Vastlapäeva üritus Lavassaare staadionil
23.02.2016 Eesti Vabariigi aastapäeva pidu
24.03.2016 Külaseltsi sünnipäevapidu
23.04.2016 Kevadpidu
14.05.2016 „Raudteemuuseumi öös on laineid“
22.05.2016 III Vanavara laat ja pasunakooride ülevaatus
22.06.2016 Lavassaare jaanipidu
19.11.2016 Mardi-kadripäeva tähistamine Stiilipidu
27.11.2016 I Advendi tähistamine
17.12.2016 Jõulupidu

Teisipäev Kell 19.00 Naisrühm Lavassaare Kanarbik Anu Kurm
Kell 19.00 Piljard

Reede Kell 16.00 Spordiring Marit Mägi
Kell 16.00 Piljard

Pühapäev Kell 14.00 Näitering lastele ja noortele 
Esimene kohtumine laupäeval 
23.01.2016 kell 14.00

Lauri-Kare Laos

Kell 14.00 Piljard
Kell 17.00 Eakate võimlemine 

Esimene trenn 24.01.2016
Annika Jääger (ajutiselt)

Ringide töö

Lavassaare Rahvamaja aastal 2016

TÄNUAVALDUS

Täname lahkeid 
vallaelanikke, 

kes aitasid rahaliselt 
vähese sissetulekuga 

lastega peresid 
möödunud aasta 

detsembris!

Audru valla 
sotsiaaltöötajad

TÖÖPAKKUMINE

Audru Männituka lasteaed võtab tööle 
õpetajaabi 

(sünnitus- ja lapsehoolduspuhkusel oleku ajaks). 
Tööle asumine alates 1. märts 2016.

Avaldus ja CV palume saata 28. jaanuariks aadressile 
Nooruse tee 2, Audru, Pärnumaa 88301 või  

lasteaed@audru.ee. 
Lisainfo telefonil 5101041.

Kontakt Merle Lillak tel 5343 2464
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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

EMMA-MARIE AINSAR  25.11.2015
SANDRA SOOPALU 22.12.2015
GRETELIIS KRELA  23.12.2015
GUSTAV HÖVEL  28.12.2015 

Õnnitleme 
vastsündinuid!

Vilniuse käsitöölaat
4.03.-5.03.2016

REISIKAVA:
REEDE, 4.03.2016

Reede pärastlõunal stardime Pärnust Vilniusesse. Väljasõit 
Tõstamaalt 13:00, Audrust 13:30, Pärnu-Jaagupist 13:30, Pär-
nust 14:00, Uulust 14:30. Sõit läbi Läti ja Leedu. Teel teeme 
sirutuspeatusi. Õhtuks jõuame Vilniusesse. Majutume hotelli.
LAUPÄEV, 5.03.2016

Hommikusöök hotellis.
10:00 sõit laadale. Veedame pika päeva käsitöölaadal, nauti-

des Leedu käsitöömeistrite töid ja tegemisi. Kaziukase laat on 
iga-aastane Leedu käsitöölaat, kus saavad kokku Leedu käsi-
töömeistrid ja folkesinejad. Traditsiooniliselt toimub Kaziukase 
laat kõige lähemal pühapäeval St. Casimiri päevale. Pidustuste 
juured ulatuvad juba 17. sajandisse. St. Casimir oli Poola kuninga 
ja Leedu suurvürsti Casimir Neljanda poeg. Peale St. Casimiri 
pühakuks kuulutamist hakkasid leedukad tähistama St. Ca-
simiri päeva suurte pidustuste ja laadaga. Viimastel aastatel 
toimuvad laada väiksemad osad ka väljaspool Vilniust, nagu 
näiteks Klaipedas ja Kaunases. Isegi Valgevene linnas Hrodnas, 
kus St. Casimir suri.

18:00 alustame sõitu kodu poole. Hilisõhtul jõuame tagasi 
Eestisse.

Hind 95 eurot
Hind sisaldab:
• bussitransporti;
• 1 ööbimist hotellis koos hommikusöögiga;
• käsitöölaada külastust.

Info ja registreerimine hiljemalt 01.03.2016
info@venderloo.ee
Kalvin Eisenschmidt tel. +372 518 9441
Audru valla bussjujht Aivo tel +372 5665 5693
Palume kõigil kaasa võtta ID-kaardid või passid.
Soovitame teha reisikindlustuse.

SPORT
Audru valla lahtised meistrivõistlused sangpommi kahevõistluses 
toimuvad laupäeval, 20. veebruaril, algusega kell 12.00 Audru 
Kooli võimlas.

Info V.Killing 56507474

Audru võrkpalliturniir
Alanud aasta 9. jaanuaril toimus 
Audru Kooli spordihoones taas 
traditsiooniline igatalvine võrk-
palliturniir amatöörvõrkpallu-
ritele. Vaatamata krõbedale 
talveilmale ja mõne võistkonna 
jaoks ka pikale teele, olid kõik 
võrkpallisõbrad kokkulepitud 
ajal kohal. Turniiril osales vanu 
tuttavaid ehk võistkondi, kes 
sellel üritusel osalenud juba 
mitmeid aastaid nagu näiteks 
SEB Pank Tallinnast, aga ka 
uustulnukaid, nagu näiteks 
ülemerevõistkond Kihnust. 
Esimest korda turniiri ajaloos 
oli üritus rahvusvaheline. Ni-
melt osales võistlustel võistkond 
Lätist, täpsemalt Vilkenest, mis 
eelmisel sajandil oli meie Audru 
sovhoosi sõprussovhoosi asu-
paik. Vilkene noore võistkon-
na osalus tekitas seetõttu meie 
rahva hulgas teatud nostalgia-
hõngugi. Kõige rohkem oli aga 

kohalikke – Audru võistkondi. 
Seekordne turniir oli väga üht-
lase tasemega ja võiduvõima-
lusi oli kõigil (11 võistkonda). 
Lõpptulemusena sõeluti aga 
siiski kõige osavamad ja vas-
tupidavamad välja:

I koht – Sindi SK KALJU
II koht – Pärnu Maavalitsus
III koht – Audru „Pätsijad“
Turniiri peaauhind – hõbe-

dane kandik, kuhu igal aastal 
graveeritakse võitja võistkonna 
nimi, sai kuueteistkümnenda 
rea. Turniiri lõpetas meeleolu-
kas ühispidu

Conzenhof 'i pubis, kus 
sportlasi tantsitas ja lõbustas 
Lavassaare Trio laiendatud 
koosseis. Turniiri korraldasid 
Audru vallavalitsuse toel jätku-
valt valla sportlikud inimesed 
Alar Külm, Mati Puust ja Sirje 
Suurevälja. (KH)

Pärnus toimus Eesti koolispordi liidu korraldatud 27. iga-aastane 
õpetajate üleriigiline võrkpalliturniir, kus osales 41 kooli Eestist, 
Lätist ja Soomest. Palli mängiti kolmes liigas ja seda Pärnu spordi-
hallis ja Mai kooli võimlas. Audrut esindas Audru kooli ja lasteaia 
ühendvõistkond Harri Lelle eestvedamisel. Audru kool osales II 
liigas ning saavutas kolmanda koha.(KH) 

Sinu pere

Olgu Su päevades päikesekulda,
õhtutes tähtede hõbedat.
Olgu Su südames sügavat õnne,
hinges kevade helendust!

Palju õnne!

Andi Maidla 75

KUIDAS TOIMIB

Leia endale
sobiv restoran
või söögikoht

Vali menüüst
soovitud
söögid

Kinnita ja
tasu tellimus

Lähed ise järele
või toob kuller
tellitud toidu
sulle kohale

www.foodhunt.ee              www.foodhunt.ee/kauplus              Tel: 566 33 444

Terviserajal taas avatud 
suusarajad

Valgeranna terviserajal on 
esimeste lumede saabumisest 
alates taas avatud suusarajad.  
Põneva reljeefi ning profiili-
ga rajal on võimalik sõita kas 
3 ja 1 kilomeetrisel ringil või 
500 meetri pikkusel rajal. Ühe 
kilomeetri ulatuses on rada 
valgustatud. Sõltuvalt lume 
paksusest püüab rajameister 
teha nii vaba- kui klassikastii-
lis suusatamiseks mõeldud raja. 
Praegune suusaraja hooldamine 
käib vastavalt lumesajule ning 
radade kasutustihedusele.

Nagu igal aastal, tekib ka sel 
aastal probleeme raja säilitami-
sega. Tegemist on looduslikult 
väga meeldiva ja inimestele 
tuntud kohaga, kus käiakse 

perega või lemmikloomadega 
jalutamas ning värskelt läbi-
sõidetud siledad rajad tundu-
vad olevat mõnusad teed, mida 
mööda liikuda. Kahjuks aga 
teeb rajafrees lume pehmeks 
ning pehmes paksus lumes 
astutud jäljed jätavad sügavad 
augud, mis suusatajat segavad 
ning mille täitmine pole lihtne. 
Samuti ei tohiks lubada suuri 
koeri klassikajälje peal joosta 
või sinna oma häda teha. Paar 
korda on olnud rajal juba ka 
ATV ja lumesaani jäljed, mis 
rada lõhuvad. Palume inimes-
tel olla mõistvad ja pidada lugu 
teiste inimeste rõõmust suusa-
tada ning liikuda metsa vahel 
suusarada rikkumata. (KH)




