
Nr 2  (46) AUDRU VALLA  LEHT VEEBRUAR 2016

Tegijarahvas pidas pidu
Just tegijateks Audru valla sportlaste 
ja isetegevuslaste austamisõhtul val-
lavolikogu aseesimees Mati Sutt peo 
avakõnes kõiki 280-t kokku kogunenud 
inimest nimetas. Ta rõhutas, et oma an-
net tuleb hoida ja võimete eest seista 
kõikidel (ka rasketel) aegadel, sest just 
see tagab järjepidevuse. Õhtu avapala 
esitas saksofonist Ivo Lill, kes omaloo-
dud muusikaloo „Aeg“ kommentaariks 
mainis, et saalis on kindlasti need ini-
mesed, kes tavaliselt jõuavad koju hilja 
õhtul, sest neil on palju ühiskondlikke 
tegemisi ja vähe aega.  

Selleaastane pidu oli särtsakas ja 
stiilne. Õhtu „rosinaks“ oli vast Aasta 
Jazzalbumi omanik Sofia Rubina, aga 
ka oma valla esinejad suutsid publikut 
vaimustada. Nii pakkusid modernsete 
lavastustega silmailu ja kuulamisela-
musi meie rahva- ja idamaiste tantsude 
kollektiivid, suupillimuusikud ja pa-
sunakoor Õnn tuli õuele. Pasunakoori 
juht Ado Kirsi tõdes, et vähemalt kõr-
valpeaosa tahaks siin vallas mängida 
küll, sest elu Audrus on põnev ja lahe 

nagu filmis.
Austamisõhtul tunnustati tublisid 

Audru valla kultuurielu hoidjaid. Ja 
nende inimeste nimekiri oli pikk. Val-
la kultuurielu juht Krista Kingo andis 
igale neist üle kingikoti, mis sisaldas 
muuhulgas ka värske Pärnumaa Aasta 
tegutseja Eddi Leedi poolt valmistatud 
keraamilist tassi.

Tavapäraselt põnevaks kujunes 
möödunud aasta Audru valla parimate 
sportlaste väljakuulutamine. Õhtujuhid 
Heleri Sepp ja Kerttu Rämson oskasid 
parimate väljakuulutamisel lõpuni pin-
get õhus hoida! Meie spordijuhi Õie 
Killingu juhatusel andsid autasud võit-
jatele üle valla tuntud spordi- ja kultuu-
riinimesed. Tähelepanuta ei jäänud ka 
need, kes kuulusid nominentide hulka, 
kuid sel aastal veel parimatena tunnus-
tust ei pälvinud.

Julgen väita, et see pidu tegijatelt 
tegijatele oli meeldejääv, motiveeriv 
ja toniseeriv kõigi kohalolijate jaoks.

Sirje Suurevälja
 

Kaasaegsed vastlad 
Hoolimata talvetaadi vempudest ja trot-
sides külma tuult ning vihma, toimus 
ka sellel aastal Sanga Seltsmaja juures 
Lemmetsa külaseltsi eestvedamisel üli-
tore vastlapäev. Toimusid sportlikud 
võistlusmängud Viktor Ilijni raudsel 
juhtimisel. Kõigil lõbusõiduhuvilistel 
oli võimalus sõita ATV-ga, kelgutada 
tõukekelguga ja mäest alla lasta. Tege-
vust jagus nii suurtele kui ka kõige pi-
sematele. Sooja kõhukinnitust pakkus 
Lemmetsa külaselts Sanga Seltsimajas 

hernesupi näol ja mis vastlapäev see 
ilma korraliku vastlakuklitagi oleks. Et 
soe supp oleks laual ja korralik vastla-
kukkel rõõmustaks vastlapäevalisi, toe-
tas meie üritust Estofish Külmhoone. 
Kõik ülejäänud tegevus sai teoks tänu 
Audru valla rahastusele ja külaseltsi 
tublidele tegijatele. Kõige julgematele 
olid kingituseks ka auhinnad. Aitäh 
kõigile!

Reet Hollo 
Lemmetsa külaselts

AUDRU VALLA PARIMAD SPORTLASED 2015

Parim noorsportlane (noormees) – Jaan 
Endrik Kirsi
Parim noorsportlane (neiu) – Kristel 
Gustavson
Parim naissportlane – Koidu Killing
Parim meessportlane – Andreas 
Lünekund
Parim veteransportlane – Pille Kuusik
Parim võistkond – FC Audru 
jalgpallivõistkond
Aasta treener – Mati Puust
Aasta üllataja – Jõõpre Põhikooli 
tennisistid
Aasta spordielu toetaja – Villu Voogel
Aasta spordi ja kultuuri austajad – perekond 
Lepp, perekond Jääger, perekond Välja, 
perekond Liivrand, perekond Heinla, 
Veljo Vask, Liisbet Puust

Põldsepp ja Pojad, Jõõpre Põhikooli tennisistid, FC Audru jalgpallivõistkond

Piccoli Pelimani, Aruvälja Hallid Sõnnid, Tuuletallajad

Ole minu üle uhke, Eestimaa
Helle Kirsi 

Ole minu üle uhke, Eestimaa!
Sind ma hingan endasse ja armastan.
Olgu ilm või mõtted hallid,
võõras vari üle maa,
süda tunneb – oled kallis
mulle, Sinuta ei saa,
Eestimaa.

Ole minu üle uhke, Eestimaa,
et ma ikka tahan jääda Sinuga.
Kui on keegi, kelle juured 
tunduvad nii sügaval,
kuid ta läheb Sinu juurest,
on meil valus mõlemal,
Eestimaa.

Ole minu üle uhke, Eestimaa,
et su öid ja päevi nõnda armastan.
Sinu tuuled, vete müha, 
on kui laul või ema pai,
mille puudutus on püha,
kui mu kõrval oled vaid,
Eestimaa.

HEAD VABARIIGI AASTAPÄEVA!
Audru Vallavalitsus, Audru Vallavolikogu

Digipööre Lindi koolis
Kuigi juba mõnda aega on Lindi kooli 
õpetajate mõtted liikunud sinnapoole, 
kuidas ühendada digimaailm kooli-
eluga, said alles sellel aastal mõtetest 
teod ja õppetöö arvutitega on saanud 
koolitundide igapäevaseks osaks. Või-
malus avastada matemaatikamaailma 
seoseid matetalgutel ning õppida ise 
otsima vajalikku teavet loodusteema-
del toob lastele sära silma ja nakatab 
ka õpetajaid.

Suuresti andis meie õpetajatele hoo 
sisse Audru Kooli kutse ühineda nende 
poolt korraldatavate digikoolitustega 
ning mitte vähem tähtis on ka see, 
et lõpuks on Lindil olemas nii palju 
arvuteid, et terve klass saab korraga 
tööle asuda.

Kaire Kiivit  
õpetaja

Igale 2015. aastal sündinud lapsele 
kingitakse raamat „Pisike Puu”

Kinkeraamatu eesmärgiks on toetada laste lu-
gemishuvi ja väärtustada Eesti lastekirjandust.

Raamat jõuab Audru valla lasteni läbi kodu-
koha raamatukogude. Palume kõikidel lapse-
vanematel, kellel sündis laps alates 01.01.2015, 
minna oma lapse raamatule järele kodulähedasse 
raamatukogusse. Edaspidi sündivatele lastele 
kingitakse raamat vallavalitsuses juba sünni 
registreerimisel. 

Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin 
Soone sõnul on raamatusse „Pisike puu”, mille 
nimi tuleneb Ott Arderi samanimelisest luuletu-
sest ning mis on ühtlasi ka raamatu nimiluuletus, 
nopitud luuletusi ja jutte meie tuntud ja armas-
tatud lastekirjanike loomingust. (KH)

Lindi kooli esimene klass
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Vallavolikogu istungilVALLAVANEMA VEERG
Heakorraeeskirjast

Eelmise aasta jõulukuu volikogu istungil kehtestati uus Audru valla 
heakorraeeskiri.
Heakorraeeskirja eesmärk on koosmõjus riigi ja Audru valla vastava-
te õigusaktidega tagada valla haldusterritooriumil puhtus, heakord ja 
säästev elukeskkond.

Heakorraeeskiri hakkas kehtima alles 1. veebruarist 2016, kuid juba 
on vallamajja saabunud mitmeid pretensioone lähtuvalt eeskirja p.4 
lg.4 sätestatule. Nimelt reguleerib see punkt koerte ja hobuste viibimist 
Valgeranna puhkealal. Valgeranna puhkeala on ala, mis jääb Audru jõe, 
Pärnu lahe ja Valgeranna tee vahelisele alale. Koertega on lähtuvalt 
eeskirjast keelatud viibida Valgeranna suplusalal s.t Valgeranna liiva-
ranna alal perioodil 01. mai kuni 30. september, hobustega on keelatud 
viibida nii Valgeranna suplusalal (liivarand) kui ka Valgeranna puhkealal 
(metsaala) aastaringselt.

Vallamajas on küsimas käidud – miks nüüd nii range regulatsioon? 
Püüan siinkohal lühidalt kirjeldada regulatsiooni vajalikkust. Vaatamata 
asjaolust, et Valgeranna puhkealast on valla omandis väga väike maatükk 
koos parklaga, on vald lähtuvalt suurest avalikust huvist koostöös RMK-
ga (kes on peamine puhkeala maaomanik) püüdnud viimasel kümnendil 
korrastada puhkemajandust sellel puhkealal. Valgeranna puhkeala on 
äärmiselt õrna metsaaluse taimestikuga, mis kasvab pehmel liivasel 
pinnasel. Üheks suuremaks töövõiduks peame seda, et oleme suutnud 
piirata autodega puhkeala luidetele ja metsaalustele pääsemist ning seega 
suutnud kaitsta sealse taimestiku säilimist. Samuti on vald jõudumööda 
korraldanud puhkeala infrastruktuuri arendamist. Rajatud on otsetee 
parklast randa, paigaldatud riietuskabiinid, tualetid ja prügikastid. Mõned 
aastad tagasi sai osaliselt talguliste ja õpilasmaleva abiga võsast välja 
raiutud ja rajatud terviserada. Rajatud rada on aidanud kaasa kindlate 
liikumisteede kujunemisele puhkealal. Need eespoolnimetatud tegevused 
on suurendanud märgatavalt puhkeala külastatavust, mille üle saab vaid 
heameelt tunda. Inimesed tegelevad puhkealal erinevate enesetaastamis-
võimalustega – kes jookseb, kes kõnnib, kes sõidab rattaga ja kui lund on, 
siis suusatab. Kuid osad inimesed arvasid, et just kaaselanike kätetööga 
rajatud terviserada on parim koht hobustega ratsutamiseks – puiduhak-
kest rada ikkagi. Aga kui lumevabal perioodil võiks ratsutamine veel 
kuidagi aktsepteeritav tegevus olla, siis lume olemasolul suusaradadel 
ratsutamine teenib kindlasti suusatajate pahameele. 

Ning loomade väljaheited! Paljud loomaomanikud ütlevad, et nad 
koristavad oma lemmikute järel väljaheited ja ei mõista, milles probleem. 
Kuid vallamaja meilikasti on korduvalt saadetud fotosid käesolevas ar-
tiklis käsitletud loomade ekskrementidest puhkealal. Heakorra tagamine 
puhkealal on kohaliku omavalitsuse ülesanne. Iga ülesande täitmine nõuab 
ressurssi. Kas aga roojajate väljaselgitamine on mõistlik omavalitsuse 
töötajate ressursi kasutamine? Kahtlen selles sügavalt.

Audru vald on pindalalt suur vald. Meie valla territooriumil on väga 
suured Eesti riigile kuuluvad metsaalad, kus kehtib igamehe õigus ning 
kus on võimalik hobustega ratsutamas käia. Samuti on meil pikk ran-
najoon, mitmed jõed ning suurepärane võimalus sõita autoga piki mere 
kallast mööda Poldri teed ja käia seal koeri ujutamas. Kas peab ikka just 
liivarand Valgerannas olema see koht, kus käia oma lemmikuid ujutamas? 

Siim Suursild
vallavanem

Vallavalitsuse istungitel

11. veebruar
Piirkonnapolitseinik va-

nemkomissar Harli Hansen an-
dis ülevaate politsei tegevusest 
Audru vallas 2015. aastal.

Kinnitati Lindi Lasteaed-
Algkooli arengukava 2016-2020 
ja Audru Lasteaia arengukava 
aastateks 2016-2018.

Tunnistati kehtetuks Audru 
ja Lavassaare Vallavolikogu 
määrused: 

1) Audru Vallavolikogu 
06.02.2003 määrus nr 15 „Audru 
valla rahvamajade põhimääruste 
kinnitamine“;

2) Lavassaare Vallavolikogu 
12.02.2008 määrus nr 9 „Lavas-
saare Rahvamaja põhimäärus“;

3) Lavassaare Vallavolikogu 
13.12.2007 määrus nr 16 „La-
vassaare Raamatukogu põhi-

määrus“;
4) Audru Vallavolikogu 

06.03.2014 määrus nr 12 „La-
vassaare Lasteaed-Algkooli põ-
himääruse kehtestamine“;

5) Audru Vallavolikogu 
13.01.2011 määrus nr 2 „Aru-
välja Lasteaed-Algkooli põhi-
määruse kinnitamine“; 

6) Audru Vallavolikogu 
07.02.2013 määrus nr 1 „Audru 
valla ja Lavassaare valla ajutise 
ühinemiskomisjoni põhimääru-
se kinnitamine“;

7) Lavassaare Vallavolikogu  
29.01.2013 määrus nr 6 „Lavas-
saare valla ja Audru valla ajutise 
ühinemiskomisjoni põhimääru-
se kinnitamine“;

8) Lavassaare Vallavolikogu 
29.01.2013 määrus nr 7 „Lavas-
saare valla elanike arvamuse 

väljaselgitamise kord“;
9) Lavassaare Vallavolikogu 

22.01.2008 määrus nr 3 „Lavass-
saare vallas lastega peredele tu-
giisiku teenuse osutamise kord“;

10) Lavassaare Vallavolikogu 
29.01.2013 määrus nr 1 „Toime-
tulekutoetuse määramisel arves-
se võetavate eluruumi alaliste 
kulude piirmäärade kehtesta-
mine muutmine“;

11) Lavassaare Vallavoli-
kogu 29.01.2013 määrus nr 3 
„Volikogu esimehele, liikme-
tele, komisjoni esimeestele ja 
komisjoni liikmetele tasu ning 
hüvitise maksmise kord“;

12) Lavassaare Vallavolikogu 
26.02.2013 määrus nr 8 „Lavas-
saare Vallavalitsuse struktuuri 
ja teenistuskohtade koosseis ja 
ametnikele esitatavad nõuded“.

Otsustati Audru valla vapi-
märgi andmine Ado Kirsile ja 
Helle Kirsile.

Otsustati Audru vallale kuu-
luva 3-toalise korteriomandi 
asukohaga Audru vald Ahaste 
küla Ahaste põik 2 korter 6 ot-
sustuskorras võõrandamine.

Anti luba võtta Audru Val-
lavalitsusel tulevikus raha väl-
jamaksmist nõudvaid varalisi 
kohustusi seoses riigihangete 
„Suvine teedehooldus 2016-
2017“, „Poolkultuursete alade 
trimmerdamine 2016-2017“ ja 
„Haljasalade niitmine 2016-
2017“ korraldamisega.

Võeti vastu Kabriste külas 
Põllu kinnistu detailplaneering.

Kiideti heaks Pärnu linna-
piirkonna jätkusuutliku arengu 
tegevuskava.

21. jaanuar
Muudeti Audru Vallava-

litsuse 30.12.2015 korraldust 
nr 472 „Toimetulekutoetuse 
ja vajaduspõhise peretoetuse 
määramine“.

Lubati vallavanem puhku-
sele kuupäevadel 26.-29. jaa-
nuar 2016.

Kehtestati Papsaare külas 
Pärna kinnistu detailplanee-
ring.

Kinnitati 2015. aasta pari-
mad spordivaldkonnas.

Kinnitati Audru valla hari-
dusasutuste kulude arvestuslik 
maksumus.

Kehtestati piletihinnad 22. 
jaanuaril 2016 Audru Valla 
Kultuurikeskuses ja 11. veeb-
ruaril 2016 Jõõpre Rahvamajas 

toimuvale kinoõhtule.
Kehtestati lasteaia õpetajate 

palga alammäärad.

28. jaanuar
Muudeti Audru Vallava-

litsuse 24.09.2015 korraldust 
nr 344 „Maa riigi omandisse 
jätmine ja riigimaale hoones-
tusõiguse seadmine“.

Anti üürile Audru vallale 
kuuluv 1-toaline eluruum aad-
ressil Võidu 2-18 Lavassaare 
alevis.

Kinnitati Audru Vallavalit-
suse 2016. aasta hankeplaan.

Algatati avatud hankeme-
netlusega lihthanked „Kõima 
küla tänavavalgustuse ehita-
mine“ ja „Audru valla teede 
pindamine“.

Jäeti määramata tervise- ja 
toimetulekutoetuseid.

Otsustati toimetulekutoe-
tuse, vajaduspõhise peretoe-
tuse ja teiste sotsiaaltoetuste 
maksmine.

Muudeti Audru Vallavalit-
suse 14.01.2016 korraldust nr 8 
„Katastriüksuste ümberkrun-
timine ja sihtotstarbe määra-
mine“.

04. veebruar
Anti ehitusload Põhara kü-

las Jaagu, Ridalepa külas Met-
sa ja Lindi külas Sauli kinnis-
tutele puurkaevude rajamiseks. 

Väljastat i kasutusload 
Papsaare külas Nurmeotsa 
tee 3 asuva ümberehitatud ka-
latöötlemise tsehhi ja rajatud 

küttegaasi torustiku kasutusele 
võtmiseks.

Otsustati 2016. aasta tege-
vustoetuste maksmine.

Kinnitati Audru Vallava-
litsuse hallatavate asutuste 
struktuur, koosseis ja tööta-
sumäärad.

Algatati detailplaneering 
Lemmetsa külas Sookanna 
kinnistul.

Tunnistati kehtetuks Aud-
ru Vallavalitsuse 23.01.2014 
määrus nr 1 „Audru Vallava-
litsuse hallatavate kultuuri- ja 
sotsiaalasutuste struktuur, 
töötajate koosseisud, töötasu-
määrad ning asutuste juhtide 
töötasumäärad“.

Planeeringuteade
Audru Vallavalitsuse 21.01.2016 kor-
raldusega nr 11 kehtestati Papsaare 
külas Pärna kinnistu detailpla-
neering (katastriüksuse tunnus on 
15904:003:0572). Detailplaneeringuga 
on lubatud 5,8 ha suurusest maatulun-
dusmaast eraldada 6500 m² elamumaa 
krunt ja anda ehitusõigus ühe ühepe-

reelamu ehitamiseks. Planeeringuga 
on lahendatud juurdepääs krundile 
ja tehnovõrkudega varustamine. Ka-
vandatav tegevus ei too kaasa olulise 
keskkonnamõju avaldumist. Detail-
planeeringu materjalidele on avalik 
juurdepääs Audru valla veebilehel 
www.audru.ee.

Kodukülastustest – ausalt
Sel aastal viib Päästeamet 
nõustamisi läbi ligi tuhandes 
Pärnumaa kodus. Et inimeste 
hulgas ei leviks valearusaa-
mad ega hirm, seletame lahti, 
kuidas ja milleks seda tehakse 
ja keda külastatakse.

Kodukülastustega alustas 
Päästeamet juba 2007. aastal. 
Külastuste eesmärgiks on muu-
ta Eestimaa kodud tuleohutuks, 
andes inimestele nõuandeid, 
kuidas oma käitumist ning kodu 
kütte- ja elektrisüsteemi tuleo-
hutumaks muuta. 

2015. aastal külastati Pärnu-
maal kokku 1601 kodu, neist 50 
Audru vallas. Tulekahjusid toi-
mus Pärnumaal kokku 313, neist 
16 Audru vallas. Eestis on 2016. 
aasta esimese kuu jooksul tules 
hukkunud juba 12 inimest ja see 
on väga kahetsusväärne! Jah, 
inimesed surevad iga päev, aga 
ilmselt on kõik nõus, et manala 
teele tahaks meist igaüks minna 
ikka loomulikku teed pidi. Kui 
nüüd läheneda probleemile veel 
selles võtmes, et iga kuu hakkab 
Eestimaal tules hukkuma kaks-
teist inimest, siis aasta lõpuks 
saaksime “skoori” 144. Võrdlu-
sena võib tuua, et see on umbes 
kuue klassi jagu lapsi! Kas pole 
mitte liiga palju?

Selleks, et see number jääks 

minimaalseks tahab Päästeamet 
läbi käia kõik Eesti kodud, see-
ga võivad päästjad sattuda iga 
inimese ukse taha. Usume, et 
kodukülastuste abil saame tu-
lekahjude arvu vähendada.

Kuidas üks kodukülastus välja 
näeb?

Esimese asjana tutvustavad 
nõustajad end, näitavad oma 
töötõendit ja küsivad inimeste 
nõusolekut kodukülastuse läbi-
viimiseks. Külastusi teevad nii 
meie päästjad, vabatahtlikud kui 
ka ametnikud – seega ärge sattu-
ge segadusse, kui nõustajateks ei 
ole mitte päästemasinast maha 
hüpanud roobades mehed, vaid 
hoopis päästeriietuses naisterah-
vad või tublid vastava rõivastu-
sega vabatahtlikud. 

Kui majas on küttekolle, 
vaadatakse elanikega koos üle 
selle seisukord, kontrollitakse 
korstnapühkija akti olemasolu 
ning arutatakse muid tuleohutu-
se teemasid – tuha hoiustamisest  
esmaste tulekustutusvahendite 
omamiseni välja.

Uuritakse ka suitsuanduri 
paigaldust ja korrasolekut, elekt-
risüsteemi ja -seadmete olukor-
da ning tehakse kindlaks, kas 
lahtise tule kasutamine hoonete 
läheduses on korraldatud turva-

liselt (nt grillimine, lõkkekoht).
Lisaks sellele märkavad ja 

annavad päästjad nõu ka muu-
de võimalike ohtude suhtes, mis 
sõltuvad juba igast konkreetsest 
majapidamisest. Näiteks, kas 
talu silt on operatiivautodele 
märgatav, kas põlevmaterjali 
ladustatakse maja ümbruses 
ohutult, kuidas käituda põlengu 
korral. Tahame rõhutada seda, 
et kindlasti võivad inimesed ise 
küsida ja uurida, kuidas ja mille-
le oma kodus rohkem tähelepanu 
pöörata, et õnnetusi ära hoida.

Kodukülastuste murekohad
Kindlasti ei peaks keegi meie 

külastust kartma ja reeglina võe-
taksegi nõustajaid kodudes sõb-
ralikult vastu. Pärnumaalased 
saavad hästi aru, et nõustama 
ei tulda halva pärast, vaid ikka 
selleks, et nende kodudes vähem 
tuleõnnetusi juhtuks. 

Üks murekoht ongi see, kui 
inimesed oma koduukse meile 
suletuks jätavad. Selle põhju-
seks võib olla hirm trahvi saa-
mise ees või kasvõi see, et toad 
on korrast ära. Tahame kõigile 
üle korrata, et päästjad ei tee 
kellelegi trahvi ja kuna nad on 
näinud palju erinevaid tuleõn-
netusi, tasub nende arvamust 
ja nõuandeid kindlasti kuulda 

võtta. Tubade korrasolekut ei 
saa mõõta turvalisuse hinnaga. 

Tuletame meelde ka seda, et 
inimesed märkaksid ka abivaja-
jaid enda kõrval. Teavitage meid 
kindlasti majapidamistest, mis 
vajavad tuleohutusalast nõus-
tamist või kutsuge meie nõus-
tajaid endale külla. Meie kõigi 
asi on hoolitseda oma kodu ja 
lähedaste turvalisuse eest, li-
saks aga saame kaasa aidata ka 
oma kortermaja, küla või eaka 
tuttava kodu tuleohutuks muut-
misele. Oma tähelepanekute ja 
küsimustega saab pöörduda 
päästeala infotelefonile helis-
tades 1524. 

Üheskoos mure lahendamine
Kui kodukülastuse käigus 

märgatakse ohtlikku olukorda 
või käitumist, pööratakse sellele 
kõigepealt inimese tähelepanu 
ning arutatakse üheskoos läbi, 
mida ta ise ohu vähendamiseks 
teha saaks. Näiteks, kui suit-
suandur on lae asemel sahtlis, 
paigaldatakse see üheskoos õi-
gesse kohta. Pliidi ees seisvatele 
puudele või tuleohtlikele eseme-
tele leitakse sobivam koht. 

Kui ohtlikku olukorda ei ole 
kohe võimalik likvideerida, 
näiteks katkine küttekolle või 
elektrisüsteemi uuendamine, 

antakse inimestele ohu kõr-
valdamiseks aega ning külas-
tatakse neid mõne aja pärast 
uuesti. Meie eesmärk on muuta 
inimeste mõtteviisi ja harjumu-
si. Sanktsioone ei pea kindlasti 
ükski oma lähedaste ja kodu tur-
valisust tähtsaks pidav inimene 
kartma. 

Üüripindade puhul on elekt-
ri- ja küttesüsteemi korrasolu 
ning suitsuanduri õige paigal-
dus üürileandja vastutus. See tä-
hendab, et elupinda üürile andes 
peavad elektri- ja küttesüsteem 
olema korras ning suitsuandur 
laes. Üürnik aga vastutab anduri 
ning süsteemide õige hoolduse 
eest, ehk siis puhastab ja testib 
igakuiselt suitsuandurit ning 

tellib õigel ajal korstnapühkija. 
Igaühe kaasabil on võima-

lik ühiskonda turvalisemaks 
muuta. Siinkohal tahame kiita 
Pärnumaa omavalitsusi, kellega 
teeme tihedat koostööd, et leida 
üles just need majapidamised, 
mis kõige rohkem ja kiiremalt 
päästjate nõustamist vajavad. 
Nendeks on näiteks eakad või 
füüsilise erivajadusega inime-
sed, väikeste lastega pered ja 
toimetulekuraskustes leibkon-
nad. Suurt tähelepanu pöörame 
ka kortermajadele, kuna ühes 
korteris toimuv põleng seab ohtu 
ka teiste elanike kodud. 

Merilin Mihkeles
Ennetustöö büroo 

juhtivspetsialist

Abivahendi korraldusest alates 01.01.2016
Käesolevast aastast alates ei 
väljasta isikliku abivahendi 
kaarte enam kohalik omava-
litus. 

Isikliku abivahendi kaar-
di või duplikaadi saamiseks 
tuleb taotlus esitada Sotsiaal-
kindlustusametile e-posti või 
posti teel või pöörduda Sot-
siaalkindlustusameti kliendi-
teenindusse. Taotluse vorm on 
leitav Sotsiaalkindlustusameti 
kodulehelt.

Kehtiva isikliku abivahendi 
kaardi omanik pöördub abi-
vahendi saamiseks otse abi-
vahendeid müüva või üüriva 
ettevõtte poole, selleks peab 
kaasas olema kehtiv arstitõend.

Kui kehtiv isikliku abiva-
hendi kaart on täis, siis lisaleh-
ti saavad lisada abivahendeid 
müüvad või üürivad ettevõtted. 
Uut kaarti ei ole vaja sel juhul 
teha.

Uue isikliku abivahendi kaar-
di saamiseks peab kaardi taot-
lejal olema:
•	 kehtiv arstitõend või reha-

bilitatsiooniplaan, kus on 
märgitud abivahendi nime-
tus või kirjeldus;

•	 välismaal õppiva 18-26-aas-
tase isiku puhul ka kooli-
tõend;

•	 isikut tõendav dokument.

Soodustusega abivahendeid 

saab:
•	 kuni 18-aastane laps;
•	 kuni 18-aastane puudega 

laps;
•	 18-63-aastane tööealine 

inimene, kellel on määra-
tud töövõime kaotus 40% 
või enam;

•	 18-aastane ja vanem puude-
ga inimene enesehoolde-ja 
kaitseabivahendite ostuks;

•	 18-aastane ja vanem töö-
ealine inimene, kellel on 
määratud osaline või puu-
duv töövõime;

•	 63-aastane ja vanem vana-
duspensioniealine inimene;

•	 inimene, kellel on tuvasta-
tud kuulmislangus alates 30 
detsibellist, kuulmisabiva-

hendite ja heli ülekandesüs-
teemide ostmiseks;

•	 rinnaproteesi ostmiseks;
•	 silmaproteesi ostmiseks.

Sotsiaalkindlustusameti Pär-
nu klienditeenindus
Lai 14, 80010 Pärnu
Infotelefon: 16106 või 612 
1360
Faks: 640 8155
E-post: parnu@sotsiaalkind-
lustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.30 
– 18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 
13.00

Karene Lainela
sotsiaaltöö spetsialist
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Läheneb Leader projektitoetuste taotlemise aeg
MTÜ Pärnu Lahe Partnerlusko-
gu (PLPK) plaanib avada taot-
lusvooru aprillis 2016. PLPK 
teatab taotluste esitamise (uuel 
perioodil kõik e-PRIA kaudu) 
tähtaja oma veebilehel ning 
Pärnu Postimehes vähemalt 4 
nädalat enne taotlusvooru algust. 
Hetkel on PLPK Rakenduska-
va 2016 koos meetmelehtedega 
PRIA-s kinnitamisel. Palume 
taotlejatel enne projektitoetuse 
taotluste esitamist järgida kin-
nitatud rakenduskava, mis pan-
nakse PLPK koduleheküljele 
märkega „kinnitatud“, hetkel 
märge „kinnitamisel“.

Projektitoetuse taotlejal tuleb 
kindlasti tutvuda taotlejale keh-
tivate Leader-määruse nõuetega, 
PLPK Rakenduskava 2016 meet-
mete eesmärkidega ja neis keh-
testatud nõuetega. e-PRIA kesk-
konnas projektitoetuse taotluse 

esitamisel kasutada PRIA poolt 
kehtestud vorme, mis on leitavad 
www.plp.ee.

PLPK planeerib Rakendus-
kavas 2016 avada neli meedet:

PLPK Meede 1 „Ettevõtluse 
arendamine ja mitmekesistami-
ne“, kus taotlejaks PLPK tege-
vuspiirkonnas tegutsev (tegutse-
nud vähemalt 6 kuud) AS, OÜ, 
FIE, SA, MTÜ, mille liikmetest 
üle 50% on ettevõtjad ning mille 
eesmärk on tegevuspiirkonnas 
kohalikule toorainele ja ressur-
sile lisandväärtuse andmine ja 
uuenduslike lahenduste kasutu-
sele võtmine.

PLPK Meede 2 „Aktiiv-
ne kogukond“, kus taotlejaks 
PLPK tegevuspiirkonnas te-
gutsev (tegutsenud vähemalt 6 
kuud) KOV, MTÜ (sh kohalik 
tegevusgrupp) või SA, mille ees-
märk on – PLPK tegevuspiirkon-

na elukeskkond on atraktiivne 
ning kogukonnad on tugevad ja 
jätkusuutlikud.

PLPK Meede 3 „Romantilise 
Rannatee ühistegevus ja turun-
dus“, kus taotlejaks PLPK tege-
vuspiirkonnas tegutsev (tegutse-
nud vähemalt 6 kuud) KOV, SA, 
MTÜ sh kohalik tegevusgrupp. 
Projektitoetuse taotluse määr: 
taotlusvoorus maksimaalne pro-
jektitoetus 70 000 € ja minimaal-
ne 1 000 €. Projektitaotluses toe-
tuse määr KOV-l, SA-l, MTÜ-l 
kuni 90% toetatava tegevuse 
või investeeringu abikõlblikest 
kuludest. Meetme üldeesmärk 
– külastajate arv Romantilisel 
Rannateel on kasvanud. 

PLPK Meede 4 „Regionaalse 
ja piiriülese koostöö edendami-
ne“. Taotlejaks saab olla ainult 
PLPK. Projektitoetuse taotlemi-
sel piirmäär piiriülese koostöö 

ettevalmistamisel 100% abi-
kõlblike kulude maksumusest.  
Rahvusvaheliste koostööprojek-
tide projektitoetuse taotlemisel 
kuni 90% toetatava tegevuse või 
investeeringu abikõlblikest ku-
ludest. Projektitoetuse taotluses 
toetuse maksimummäär 200 000 
eurot ja miinimum 2 000 eurot. 
Meede 4 üldeesmärk – PLPK 
tegevuspiirkonna ettevõtjate ja 
mittetulundusühingute riigisise-
ne ja rahvusvahelise suhtlemise 
võimekus on paranenud.

PLPK büroo asukohaga Aud-
ru vald, Audru Kool, Lihula mnt 
10, nõustab PLPK Leader-meet-
mest projektitoetuse taotlejaid. 
Parema ajakasutuse eesmärgil 
palume võimalusel nõustamise 
aeg eelnevalt kokku leppida (tel 
4331053 või 5092261). Täname.

Mercedes Merimaa

Südamest Sinule 
heategevuskontsert

Südamlik, soe ja omane kolmas 
heategevuskontsert Südamest 
Sinule Lindi koolis 5. märtsil 
kell 13.00
Niisama kindlalt, nagu peale lõ-
putuna tunduvat tusast talve tuleb 
lootusrikas ja linnulaulune kevad, 
saabub ka see kevad Lindi külas 
südamesooja ja lastelustilise hea-
tegevuskontserdiga Südamest 
Sinule.

Kolmandat kevadet järjest tu-
leb Lindi ühtehoidev kogukond 
kokku. Tuleb, sest koos on tore 
olla, mõelda ja teha ning ühiselt 
tehes sünnib ütlemata häid ja 
uhkeid asju. Tuleb, sest meil on 
kool, kes hoolib oma kogukonnast 
ja meil on kogukond, kes hoolib 
oma koolist.

Tänavu on Lindi rahvas Süda-
mest Sinule tegemistesse kaasa-
tud enamgi kui varasematel aas-
tatel – kogu kontserdi programmi 
põhiosa on just oma rahva kanda. 
Laval saab näha ühiselt üles as-

tumas õdesid ja vendi, isasid ja 
emasid, tütreid ja poegi. Kooli-
lapsed tantsivad ja lasteaialapsed 
laulavad koos vanematega, lava-
ristsed saavad Lindi Laulukoori 
30 (!) lauljat.

Muidugi astuvad üles ka meie 
tuntud headuses tegijad: Lindi 
Lappajad, Tuuletallajad, toredad 
sõbrad Audru Koolist (Bermuuda 
Nurgad) ning Sütevakast (Jazz-
tastik). 

Kenaks kombeks on saanud 
kutsuda kontserdile ka üks tuntud 
laulja. Tänavu rõõmustab meie 
kõigi südant ja kõrva Marek 
Sadam oma lihtsate ja soojade 
lauludega.

Kokkuvõtteks. On igati põh-
just võtta märtsi esimesel laupäe-
val oma pere ja sõbrad kaasa ning 
tulla Lindile heast osa saama ja 
head tegema – heategevuskont-
serdile Südamest Sinule.

Merle Jantson 

Elu võimalikkusest ilma arvutita
Jaanuarikuu lõpus korraldasid 4H 
Audru ja Paikuse klubid Lindil 
teistkordselt maakondliku ürituse 
“Keep calm and have fun!”.

Kahe laagripäeva jooksul said 
õpilased tantsida, laulda, män-
gida, orienteeruda ja veel palju 
muud huvitavat teha ja kuulda. 
Ka õpilasüritust väisanud külali-
sed olid põnevad. Näiteks Regina 
Atka Jaakson Pärnu Raadio hom-
mikuprogrammist, kes ülevaate 
üritusest kohe ka raadiosse edas-
tas. Kardo Ojassalu pani 80-pea-
lise laagriseltskonna liikuma, 
Johanna Lepp õpetas käsipalli 
mängima, HipHop tantsuklubi 
JJStreet haaras tantsuga ja peo-
õhtu sisustas koguni DJ Lätist.

Kuidas on võimalik, et pin-
gelisel kooliperioodil viitsivad 
lapsed ennast vabadel päevadel 

kodust arvuti tagant lahti rebi-
da, asjad pakkida ning põrandal 
magades ja lumes orienteerumis-
mängu sooritades aega viita? Ehk 
siis, et mis see on, mis rähnipoja 
puu otsa ajab? Laagripäevad näi-
tasid, et kui on huvitavat tegevust 
ja ümberringi vahvad kaaslased, 
siis on kaks päeva ilma arvutiek-
raani taga istumata noortele igati 
teostatav protsess.

Laagrijuhi rollis oli õpetaja 
ja 4H liikumise aktivist Tarmo 
Tõnismann, kes koos Audru ja 
Paikuse õpilastega selle põneva 
programmi välja mõtles ja ellu 
viis. Laagriliste tänu kuulub ka 
Ulla Orgusaarele, kes on Lindi 
koolis alati valmis külalisi ja põ-
nevaid üritusi vastu võtma.

Sirje Suurevälja

Eesti lipu lugu

Ärkamisajal oli Põltsamaa linnas 
ja selle ümbruskonnas mitmeid 
oma edumeelsuse, valgustusajale 
iseloomuliku maailmavaate ja 
humaanse meelelaadi poolest 
tuntud inimesi, kes on jätnud 
märkimisväärse jälje Eesti aja- 
ja kultuurilukku. Üheks selliseks 
inimeseks oli August Wilhelm 
Hupel, kes oli 1763. aastast alates 
Põltsamaa kirikuõpetaja. Teda 
võime nimetada ka Eesti kodu-
uurimise rajajaks, sest ta tegi 
Eesti maa ja rahva kohta andmeid 
kogudes ära tohutu töö. Hupelil 
oli palju mõttekaaslasi – arste, 
õpetajaid, ühiskonnategelasi jt. 
Üheskoos tegutsedes hangiti luba 
Põltsamaa lähistel eratrükikoja 

loomiseks, kus hakkas ilmuma 
esimene eestikeelne õpetliku 
ja hariva sisuga ajakiri. Hupeli 
eestvedamisel taastati Põltsa-
maal ja selle ümbruses Põhjasõja 
ajal katkenud koolitöö, talupoe-
gade seas saavutati isegi 75 % 
lugemisoskus. 1865. aastal loo-
di Põltsamaal pasunakoor, kus 
üheks mängijaks oli 14-aastane 
Karl August Hermann – hilisem 
oluline rahvusliku liikumise te-
gelane, koorijuht, kõne- ja kir-
jamees, helilooja ning ajakirja-
nik. Põltsamaa külje alt leiame 
esimese suurema eestikeelse 
kooli – Eesti Aleksandrikooli, 
mille rajamist toetas kogu Eesti 
rahvas – tekkis omalaadne rah-
valiikumine. Selles tegevuses 
osales ka tolleaegne Põltsamaa 
kihelkonnakooli juhataja Gustav 
Beermann, kes oli mitmekülgne 
seltsielu edendaja, luuletaja, tõl-
kija ja koduloolane. Koosolekud 
ja arupidamised toimusidki ta-
valiselt Beermanni kodus. Pole 
siis imestada, et Beermanni 

perekonnal oli oluline osa Eesti 
sini-must-valge lipu saamisel.

Ärkamisaja üheks oluliseks 
organisatsiooniks oli Eesti 
Üliõpilaste Selts, mille mitmed 
liikmed olid lõpetanud Põltsamaa 
kihelkonnakooli, nende seas ka 
Beermanni perepoeg Christoph. 
Ühel koosviibimisel tuli jutuks, 
millised võiksid olla EÜS-i lipu-
värvid. Isa Gustav pakkus sinist 
kui truuduse, musta kui tõsiduse 
ja valget kui puhtuse värvi. Nii 
jäigi. Peretütar Emilie ostis kolm 
erivärvilist siidriidetükki ja õmb-
les lipu. Isa töökojas meisterdati 
varras ja poeg Christoph viis lipu 
Tartusse. 1884. aastal pühitseti 
lipp Otepää kiriklas. See siidist 
lipp, mida hiljem säilitati rah-
vusliku reliikviana, sai Eesti 
lipu emalipuks. 

1918. a määras Ajutine Va-
litsus sinimustvalge lipu Eesti 
riigilipuks.

1940. a, kui punavägi val-
lutas Tallinna, kõrvaldati Pika 
Hermanni tornist Eesti Vabariigi 

lipp. EÜS-i liikmetel õnnestus 
lipp peitu viia.

1990. a võttis Eesti Vabarii-
gi Ülemnõukogu vastu seaduse 
„Riigilipu ja riigivapi kohta“, 
milles otsustati riigilipuna kasu-
tusele võtta kuni 1940. aasta au-
gustini Eestis kehtinud riigilipp.

Ajalooline lipp toodi pelgu-
paigast välja ja anti üle EÜS-ile. 
Pärast lipu restaureerimist and-
sid üliõpilased selle hoiule Eesti 
Rahva Muuseumi.

On haruldane, et Eesti Vaba-
riigi esimene lipp on alles, mille 
auks rajati Otepää kiriklas sini-
mustvalge lipu muuseumituba.

Viljandi Vanal kalmistul on 
esimese sinimustvalge lipu õmb-
leja Emilie Beermanni hauaplats 
ja mälestuskivi.

„Põltsamaa“ 
Maalehe Raamat, 2002 

materjalide põhjal
Helgi Roots

Audru muuseum

Algas rasvatihase ja mägra aasta
Eestlased on loodusrahvas. Sel-
les pole kahtlust, sest aasta 2016 
on merekultuuri aasta, aga ka 
rasvatihase, mägra, kuslapuu, 
mustlaik-apollo, rabamulla ja 
neiuvaiba aasta. Kes või mis 
need kõik on? 

Aasta 2016 lind on rasvatiha-
ne. Kes siis rasvatihast ei teaks 
– teda kutsutakse ka rasvaant-
suks, rasvajaaguks, talitihaseks, 
metsatihaseks, rasvavanaks, 
rasvapoisiks, kikitiitsuks. Heal 
lapsel mitu nime – eks ole ta meil 
ju üks tuntumatest ja levinuma-
test lindudest, kelle toimetamisi 
saab kõikjal aastaringselt jälgida. 
Rasvatihase aastal saavad tutta-

vamaks nii meie tihased – ras-
vatihane, sinitihane, musttihane, 
tutt-tihane, põhjatihane, saluti-
hane, taigatihane, lasuurtihane, 
sabatihane, kukkurtihane, kui 
ka teised talvel toidumaja kü-
lastavad ja suvel aias pesitsevad 

linnud. Eesti Ornitoloogiaühing 
valib Eesti aasta lindu alates 
1995. aastast ning rasvatihane 
on järjekorras 22. Aasta linnu 
valimise eesmärk on tutvusta-
da avalikkusele üht Eestis esi-
nevat linnuliiki või liigirühma 
ning kaasata loodushuvilisi selle 
liigi uurimisse ja kaitsesse. 

Aasta 2016 loom on mäger, 
kes ilmselt ei tea sellest midagi, 

sest magab praegu enda rajatud 
uru mõnusas tagakambris. Ta ei 
aimagi, et kui ta kevadel ärkama 
hakkab, varitsevad teda veebi-
kaamerad, kui ta just talvesula 
ajal urulävel värsket õhku hin-
gamas käies neid juba ei avasta. 
Üks mägrapere peab aga arvesta-
ma, et nende tegemisi plaanitak-
se seirata läbi terve aasta. Muide, 
ka lätlaste aasta loom on mäger ja 
koos lõunanaabritega plaanitakse 
ühist fotokonkurssigi. Säärane 
suur tähelepanu mägrale võimal-
dab väheuuritud looma tegemisi 
ühises infoväljas naabritega jaga-
da. Mägra-aastal löövad kaasa ka 
jahimehed, sest mäger on olnud 
läbi aegade hinnatud jahiuluk 

ning kütid tunnevad teda hästi. 
Aasta muld on rabamuld. 

Rahvusvahelise nimetusega 
Fibric Histosol. Tegu on alali-
selt liigniiske sademeveetoitelise 
mullaga, mis koosneb happelisest 
rabaturbast. Rabamullana käsit-
letakse vaid raba pindmist, kuni 
poole meetri paksust kihti, sest 
vaid see osa on seotud loodusliku 
taimkattega. Rabamuld hõlmab 
Eesti muldkattest 5%, suurimad 
levikualad jäävad Pärnu mada-
likule, Alutagusele, Võrtsjärve 
nõkku ja Peipsi-äärsele mada-
likule. 

Eesti Ornitoloogiaühing, 
K eskkonnaamet

refereeris Maris Moorits

 KIRIKUTEATED
Algab LEERIKURSUS 
Audru koguduses. 

Huvilistel palume registreeruda 
veebruarikuu jooksul 
(kirikuõpetaja Tiina Janno, 
tel. 5562 9595, 
e-mail: tiinajanno@hotmail.com)

Audru Kooli 9. klassi tunnid 
toimusid Riigikogus ja 

Stenbocki majas
Audru kooli 9. klassi õpilaste 20. 
jaanuari ajaloo- ja ühiskonnaõpe-
tuse tunnid möödusid Riigikogus. 
Olulise osa koolipäevast oli neile 
korraldanud Pärnu endine linna-
pea, nüüdne parlamendi liige ja 
Riigikogu majanduskomisjoni 
esimees Toomas Kivimägi.

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse 
tunni sissejuhatuse tegi Riigikogu 
giid Archibald-Stiwan Kald. Kes-
kenduti Eesti Riigikogu tööle ja 
Eesti parlamentaarse demokraatia 
toimimisele. Õpilased said kuul-
da ka hoone ajaloo, istungisaali 
arhitektuuri ja sümboolika koh-
ta. Arutleti Riigikogu liikmete 
paiknemise üle saalis. Vaatluse 
all olid Riigikogu funktsioonide 
ja komisjonide tegevus. 

Kogu järgneva päeva parla-
mendihoones oli korraldanud 

Toomas Kivimägi. Ta tutvustas 
oma tööd, arutles õpilastega Rii-
gikogu töö plusside-miinuste ja 
värske seadusemuudatuse üle, 
mis annab kohalikel valimistel 
hääleõiguse 16. eluaastast. Ju-
tuks tuli Rail Balticu ehitus ja 
Via Baltica. Õpilased käisid Pika 
Hermanni torniski.

Riigikogust suundusid Audru 
Kooli õpilased Stenbocki majja, 
kus töötavad peaminister Taavi 
Rõivas ja riigikantselei ning toi-
muvad valitsuse istungid ning 
iganädalased pressikonverentsid. 
Saadi teada, et esimene istungi 
Stenbocki majas pidas valitsus 8. 
augustil 2000. Samuti külastati 
peaminister Rõivase töökabinetti 
ning otsiti Stenbocki maja taga-
tuba.

Audru Kool 

Audru vallast osaleb II Eesti Naiste Tantsupeol kuus rühma
Audru vallast osaleb 12. juunil 
Jõgeval toimuval II Eesti Nais-
te Tantsupeol MeheLugu viis 
rühma.

Peol löövad Audru kandist 
kaasa sellised rühmad nagu 
Hoiuspuu (juh. Jekaterina Põl-
dots), Meie Valla Eided (juh. 
Anu Tamm), Audru Naised (juh. 
Maie Kalbus), Kanarbik (juh. 

Anu Kurm), Lindi Lappajad 
(juh. Maie Kalbus) .

II Eesti Naiste Tantsupidu 
MeheLugu on lugu mehest ja 
naisest: sellest, kuidas mehed 
näevad naisi ja naised mehi. 
Tantsulavastuses põrkuvad kaks 
maailma – avatud ja elurõõmus 
ning suletud ja kibestunud. See 
on lugu, milles on kirge ja ar-

mastust, aga ka viha ja põlgust. 
Lugu aitavad jutustada Ivo Lin-
na ja Tiit Sukk.

Tantsupidu tõotab kujune-
da 2016. aasta Eesti suurimaks 
rahvakultuuripeoks. Etenduse 
lavastab mitmete üldtantsupidu-
de lavastaja ja liigijuht Ülo Luht 
ning selles lööb kaasa üle 5000 
tantsija enam kui 400 rühmast. 

Peo muusikajuht on Toomas 
Lunge ja tekstide autor Heiki 
Vilep.

II Eesti Naiste Tantsupidu 
MeheLugu toimub Jõgeva linna 
staadionil 12. juunil. Kavas on 
peaproov ja kaks kontserteten-
dust. (KH)
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• TEATED •

Õnnitleme 
vastsündinuid!

Pärnumaa valdade talimängude  
sangpommivõistlused
6. veebruaril toimusid Jõu-
lumäel valdade talimängude 
sangpommivõistlused.

Valdade arvestus:
1. Audru 287 p.
2. Saarde 260p.
3. Häädemeeste 205 p.
4. Tori 137 p.
5. Sindi 108 p.
6. Kihnu 105 p.
7. Halinga 101 p.

8. Sauga 17 p.
Võidukas Audru valla võist-

konnas võistlesid: Koidu Kil-
ling, Kahro Koit Koitla, Kristo 
Toomsoo, Ranno Lepp, Mihkel 
Poom, Olev Vendelin, Raldi 
Kaljurand, Otto Randväli, Ran-
do Mets, Alar Vendelin, Reio 
Vendelin, Pille Kuusik, Laura 
Kallas.

Eesti Meistrivõistlustelt kaks medalit 
Audrusse
Audru judokatel on aasta edu-
kalt alanud. 16. jaanuaril 2016 
Läti kadettide Meistrivõistlustel 
Riias tuli õrnemasooliste -52 kg 
konkurentsis meie Kempo klubi 
tüdruk Merit Tarkus pronksme-
dalile.

23. jaanuaril toimus Tartus 
Eesti Meistrivõistluste tiitli-
võistlus, kus võistlesid A klassi 
kadetid (u-18), 1999-2001 aastal 
sündinud judokad. Kehakaalus 
kuni 50 kg alustas ülevalt tabe-
li poolelt Egert-Ervin Messek, 
kes alistas esimeses kohtumises 
teisel võistlusminutil vastase 
kindla ipponiga. Teises poolfi-
naalikohtumises tuli vastu võtta 
kaotus, kus jäädi kinnihoidmis-
se, millega oldi finaali konku-
rentsist väljas ja jäädi ootama 
vastast pronksikohtumisele. 
Tabeli alumiselt poolelt alustas 
Merko Aasaleht, kelle esimene 
kohtumine ebaõnnestus. Teine 
kohtumine aga algas paremini, 
mis tõi matši võidu kinnihoidmi-
se ja kägistamistehnikaga. Aga 

siis viis loos vanad sõbrad kok-
ku pronksimatšile, mis oli väga 
tasavägine ning kus ei tahtnud 
kergekäeliselt alla anda kumbki 
pool. Kohtumine lõppes 6-ndal 
maadlusminutil kohtunikult ka-
ristuse saanud Merkole cidoga. 
Seega saavutas pronksmedali 
Egert-Ervin Messek ning 5. ko-
hale tuli Merko Aasaleht. Keha-
kaalus -55 võitis Rasmus Leina-
saar vastase esimeses kohtumises 
kägistamistehnikaga. Poolfinaali 
kohtumises tuli vastu võtta 
kaotus kohtunikult karistuseks 
määratud cidoga ja tunnistada 
vastase paremust. Kolmas matš 
ei avaldanud mingit raskust ja 
Rasmus võitis selle kindlat ip-
poniga. Seega tõi pronksmedali 
koju ka Rasmus Leinasaar.

Edu tüdrukutele ja poistele 
treeningutel ning võistlustel – 
aasta algus on tehtud! 

Tugevat õpet ja jõudu klubile 
KEMPO, mille eestvedajaks on 
treener Kristjan Hendrikson!

Ervin-Karl Messek

Holistilised rännakud
Holistiline regressiooniteraapia

Lavassaare, Võidu 4-4
Tel 5904 4057

2016. aastal Sanga Seltsimajas avatud käsitöötoad:
Kolmapäeviti: 17.02; 02.03; 16.03; 30.03
Teisipäeviti: 23.02; 08.03; 22.03; 05.04
Võimalus tellida töötubasid gruppidele (sünnipäevadeks, 
huviüritusteks jne). Võimalus firmadel tellida oma kavandi 
järgi klaasist meeneid, kingitusi. Info tel 517 7305 Reet Hollo 
või 5662 4122 Lea Viik. 
Meie tegemisi saab jälgida facebookis Lemmetsa küla.

SPORT
Lauatennis
23. jaanuaril toimusid Audru 
valla meistrivõistlused laua-
tennises.
Meeste arvestuses võitis mak-
simaalse 18 punktiga ja tuli 
Audru valla meistriks Aimar 
Välja, 2. koha saavutas 16 punk-
tiga Marek Leemet ja 3. koha 13 
punktiga Ivo Eensalu, järgnesid 
Meelis Mäe, Tanel Maiste, Kui-
do Killing ja Lembit Mäe.

Naiste arvestuses tuli võit-
jaks Laura Kostabi, teiseks jäi 

Koidu Killing.
Noormeeste arvestuses võitis 

Tauno Danilov, teine koht Sven 
Närepile.

Võistlesid ka kaks väikest 
tragit poissi. Võidukas oli Krist-
jan Heinla ja teiseks jäi Reiko 
Mägi.

Tänud osalejatele Õie Killin-
gult! Järgmiseks aastaks lepiti 
kokku, et võistlus saab toimuma 
märtsikuus.

MÄRTSIS Kihlepa Neitsiraba 
Külastuskeskus-Külamajas

3.03 – MTÜ Nobedad Näpud 
koolitus „KOGUKON NA 
KULTUURI- JA SPORDIÜRI-
TUSTE DISAIN", koolitajaks 
Turundustugi/OÜ Helpi, teema-
deks müügilettide kujundamine 
ja kauplejate riietus. Töötoas 
teeme kottidele logosid. Toodete 
etikettide kujundus. Osalustasu 
5 eurot. Kohtade arv piiratud. 

Kindlasti registreeruda aadres-
sil eassalu@gmail.com

10.03 – KALTSUVAIPADE 
SUURMÜÜK kell 14.00-20.00

14.03 – MTÜ Nobedad Nä-
pud projektikoolitus „Kasevits-
test pärgade ja vaaside punumi-
ne-meisterdamine". Osalustasu 
3 eurot. Registreeruda aadressil 
eassalu@gmail.com

Egert-Ervin Messek, Merit Tartus ja Rasmus Leinasaar




