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Vald hakkab taas talgutest kihama
Sel aastal Audru vallas registreeritud 
12 talgut ning osalema oodatakse kok-
ku ca 500 inimest.

Üks põnevamaid tegevusi sel aastal 
on Audru jõe puhastamise talgud, kus 
plaanitakse puhastada jõgi Audru kooli 
sillast kuni Ridalepa paisuni.  Oluline 
on tagada jõe läbitavus nii inimestele 
kui kanuudele ja mitte vähemtähtsana 
ka kaladele kudemiseks. Kuna tegemist 
on Keskkonnaametiga kooskõlastata-
vate talgutega ning et tööd kulgeksid 
plaanipäraselt, siis palub talgujuht jõe 
äärde jäävate kinnistute omanikel võtta 
temaga ühendust, et anda oma nõusolek 
kinnistult mööda jooksva jõe puhas-
tamiseks. Talgujuhiga saab kontakti: 
rain.kuusik@gmail.com või telefonil: 
5554 2492. 

Traditsiooniliselt ootab Lemmetsa 
külaselts talgulisi Sanga Seltsimaja 
korrastamisele, Lavassaare külaselts 
ootab abikäsi alevi korrastamisele. 
Aruvälja külaselts pühendab talgud 
sel aastal lastele, korrastades peatselt 
kerkima hakkava uue lasteaia ja rahva-
maja hoone ümber asuvat parki. Lindil 

asuv Randlase suvilaühistu ootab oma 
elanikke heakorratalgutele ning Aud-
ru kiriku talgute raames korrastatak-
se kirikuümbrust. Seekord on inimesi 
talgutele kutsumas ka Tammesilla talu 
Jõõpres. 

Traditsioonilised talgud on Audru 
kooli vilistlastel, kes 7. mail loovad 
Jõõpre vanuritekodus meeleolu uute 
lillede istutamise ning peenarde kor-
rastamisega. Pika traditsiooniga Jõõpre 
kiriku talgud ootavad inimesi ajalooli-
se Jõõpre kiriku ümbrust korrastama. 
Lisaks korraldatakse sel aastal talgud 
ka Audru Koolis ning Audru alevikus.

Kõik talgud toimuvad 7.mail ning 
nende kohta saab täpsemat infot aad-
ressil www.teemeara.ee. Samal lehe-
küljel saab talgutele ka registreeruda, 
et korraldajad teaksid kui paljude töö-
kätega arvestada. 

Audru vald omaltpoolt jagab kõi-
kidele talgusuppi. Selleks palume 
korraldajatel ühendust võtta aadres-
sil maris.m@audru.ee või telefonil  
447 2788.

Maris Moorits

Kasside ja koerte marutaudivastane 
vaktsineerimine

Vastavalt põllumajandusministri mää-
ruses nr. 67 “Marutauditõrje eeskiri” 
sätestatule vaktsineeritakse loomi in-
tervalliga 24 kuud. Käesoleval aastal 
süstime 2014. aastal vaktsineeritud loo-
mad ja need kassid ja koerad, kes on veel 
vaktsineerimata.
Laupäeval, 14.05.2016
9.00 Audru mõisa peahoone
9.20 Audru kiriku parkla
9.45 Rebasefarmi peahoone
10.15 Traktorijaam
10.45 Tiigi pood
11.15 Audru Kooli parkla
11.45 Malda bussipeatus
12.00 Oara bussipeatus
12.20 Jõõpre kauplus
13.00 Lavassaare VV parkla
13.45 Saari küla korterelamu juures
14.10 Ridalepa bussipeatus
14.30 Sanga mägi
15.00 Papsaare bussipeatus
15.40 Liiva bussipeatus
16.00 Kärbu bussipeatus
16.20 Põhara bussipeatus
16.45 Aruvälja kauplus

Pühapäeval, 15.05.2015
9.00 Kihlepa tee bussipeatus
9.20 Kihlepa bussipeatus
9.45 Eassalu bussipeatus
10.10 Ees-Soomra ja Potsepa tee
10.30 Taga-Soomra endine koolibussi 
peatus
11.10 Kõima kauplus
11.45 Lindi vana koolimaja peatus
12.30 Lindi kauplus
12.50 Lindi rahvamaja
13.15 Kirsimäe bussipeatus
13.35 Liu bussipeatus
14.10 Kabriste aiand
14.45 Kalevipoeg bussipeatus
15.10 Annuse bussipeatus
15.30 Vanaõue  bussipeatus

Marutaudivastane vaktsineerimine 
on tasuta. Kompleksvaktsiin, mida on 
soovitatav teha igal aastal maksab 13 €. 
Palun kaasa võtta eelnevad vaktsineeri-
mise lehed või passid. Võimalik on osta 
loomadele kirbu-, puugi- ja siseparasii-
tide vastaseid vahendeid. 

Täiendav info volitatud veterinaararst 
Helve Liivamägi 5650 5890 või Marika 
Saks 523 1438.

Aasta õpetaja
Audru Vallavalitsus ootab kandidaate 
Audru valla „Aasta Õpetaja“ tun-
nustamiseks. 

Tunnustuse omistamise eesmärgiks 
on tähtsustada õpetaja rolli ning tun-
nustada valla koolide ja lasteaedade 
õpetajaid ning teisi haridustöötajaid, 
kelle töö ja isiklik eeskuju on kaasa 
aidanud noorte kujunemisele mitme-
külgselt arenenud isiksusteks ning kelle 

tegevus on positiivselt mõjutanud ha-
ridusasutuste ja Audru valla arengut. 

Kandidaate võivad esitada hari-
dusasutuste juhtkonnad, hoolekogud, 
õpilasomavalitsused, juriidilised ning 
füüsilised isikud. Iga haridusasutus 
võib esitada ühe kandidaadi.

Kandidaatide nimed palume esitada 
Audru Vallavalitsusele 20. maiks 2016. 
Vormikohase taotluse vormid leiab val-

la kodulehelt.
Esitatud taotlused vaatab läbi val-

lavolikogu hariduskomisjon ja esitab 
hiljemalt 10. juuniks 2016 oma ettepa-
nekud vallavolikogule. „Aasta Õpetaja“ 
tunnustuse saajad kinnitab vallavoli-
kogu oma otsusega. 

Ene Täht
Humanitaarteenistuse juht

Maaturismi ettevõtted ootavad 1. mail külla
MTÜ Eesti Maaturism korraldab 1.mail 
maaturismi ettevõtete avatud uste päe-
va, mille eesmärk on tutvustada maa-
puhkuse võimalusi ning ettevõtetesse 
on külla oodatud kõik huvilised. 1. mail 
saab päris tasuta või erihinnaga teha 
käsitööd, osaleda töö- ja õpitubades, 
kogeda uusi maitseelamusi, teha tutvust 
taluloomadega, kohtuda pererahvaga 
ja palju muud põnevat. Igal ettevõttel 
on selleks päevaks isiklik pakkumine 
oma külalistele.

Audru vallas avavad 1.mail oma uk-
sed MTÜ Eassalu - Neitsi Külaselts, 
kus saab tutvuda maja ja külaseltsi 
tegemistega. Lisaks saavad külastajad 
näha ja proovida ekskaliiburiga tehtud 
„kummikommide“ ja kuivatatud ha-
pukapsakrõpsude valmimist. Soomra 
külas avab oma uksed ka Vene Talu, kus 
saab juua teed ning valmistada tradit-
sioonilist vene kaltsunukku.

Kapteni talu suitsuahi Lindil võtab 
samuti 1.mail tuurid üles ning hakkab 
külalistele värsket kala küpsetama. Soe 
suitsukala saab soovijatele valmis kell 
16.00 ning siis on võimalik seda koha-

peal merd imetledes süüa või koju kaasa 
osta. Samal ajal on Kapteni talu perel 
huvilistele degusteerimiseks ja kaasa 
ostmiseks valmistatud erinevaid hoo-
ajalisi hõrgutisi – grillvorstikesi, kala-
kebabi ja mõnusaid kalakrõpse. Kui aga 
mõni suurem kalasõber juba ette teab, 
mida ta Kapteni talu tootevalikust soo-
vib, siis võib oma tellimuse varem sisse 
anda Kapteni talu Facebooki lehekülje 
kaudu. Samalt lehelt saab uudistada ka 
kõiki teisi Kapteni talu erinevaid too-
teid. 1. mai on Romantilisel Rannateel 
huvilistele tutvumiseks avatud ka Ojako 
puhke- ja koolituskeskus.

Teispere talu Jõõpres avab oma 
värava 1. mail külastajatele sümbool-
se hinnaga 1€. Külastuse käigus saab 
tutvuda värvika linnupargi, küülikute 
ja kauni parkaiaga, mis pakub põnevaid 
seiklusi eriti just lastele mägi- ning met-
sarajal. Talu ajaloo, elustiili ja kohaliku 
käsitöö kohta kuuleb pererahvalt en-
dalt. Teispere talus pakutakse müügiks 
õnnelike lindude mune, linnusulgedest 
aksessuaare ja palju muud huvitavat. 
Lavassaares pakub raudteemuuseum 

sel päeval soodushinnaga muuseumi 
külastust ning toimub uue raamatu 
„Militaarraudteed Eestis“ tutvustus 
ja soodusmüük. Soovijad saavad sõita 
dresiiniga. 

MTÜ Lemmetsa Külaselts ootab 
soovijaid-uudistajaid külla, et näidata 
oma käsitööd, tutvustada seltsimaja 
ning lasta külastajatel endil oma käte-
ga miskit põnevat valmistada. Tamme 
aiandustalus tutvustatakse sel päeval 
oma töid ja tegemisi, lisaks toimub 
õpituba, kus perenaine jagab teadmisi 
taimede kasvatamise kohta. Kaasa saab 
osta maitsetaimi ning tooteid talupoest.

Valgerannas on avatud mitu erine-
vate ettevõtet. 1.mail ootab külla White 
Beach Golf, kus sel päeval saab osaleda 
tasuta golfi lühikursusel koos praktilis-
te harjutustega, pakutakse tasuta kohvi 
ning restoranis on kõigile külastajatele á 
la carte road -10%. Valgerannas pakub 
soodustusi sel päeval ka Valgeranna 
Seikluspark. Villa Andropoffis tehakse 
1. mail soovijatele ringkäik ajaloolistes 
hoonetes ja antakse lühiülevaade aja-
loost ning restoranis on erimenüü. (KH)

EKÜL Pärnu büroo, Audru vald, 
OÜ Lavassaare Kommunaal 

KUTSUVAD:

Korteriühistute infopäevale
05.05.2016. a kell 18.00

Lavassaares, Võidu 1 (endine koolimaja) saalis

TEEMAD:
1. Uus korteriomandi seadus (erinevus prae-

guse seadusega) 01.01.2018 kehtima hakkav 
“Korteriomandi- ja korteriühistuseadus”.

2. Korteriomandite ja korteriühistu loomise 
viisidest.

3. Korteriühistu asutamisest.
4. Küsimused ja vastused.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor 
on avatud

Hajaasustuse programmi eesmärk on 
toetada kodumajapidamiste veesüstee-
mide, kanalisatsioonisüsteemide ja juur-
depääsuteedega seotud tegevusi. Juhul, 
kui majapidamine ei ole elektrivõrguga 
liitunud, toetatakse ka autonoomsete 
elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 
Projekti elluviimisega tuleb jõuda ter-
vikliku lahenduseni, mis tagab joogivee 
kättesaadavuse, aastaringselt läbitava 
juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase 
kanaliseerimise või leibkonna vajadus-
tele vastava elektrisüsteemi. Toetust 
saavad taotleda füüsilised isikud, kelle 
elukoht on rahvastikuregistri andmete 
kohaselt katkematult vähemalt alates 
1.01.2016 kuni toetuslepingu sõlmimi-
seni majapidamine, millele projektiga 

toetust taotletakse. Maksimaalne toetus 
programmist on 6500 eurot ühe majapi-
damise kohta. Taotleja omafinantseering 
peab olema vähemalt 33,33 %. Projekti 
ajaline kestus algab toetuslepingu sõlmi-
misest ja elluviimise maksimaalne kes-
tus on 15 kuud. Programmdokumendis 
kehtestatud nõuetele vastavad taotlused 
koos lisadokumentidega tuleb esitada 
Audru vallavalitsusele hiljemalt 3. juu-
niks 2016. Täpsemat infot saab Audru 
valla veebilehelt http://www.audru.ee/
et/hajaasustuse-programm; lisainfo: 
abivallavanem Priit Annus 4472795 
või arendusspetsialist Maris Moorits 
4472788.

Maris Moorits
arendusspetsialist

Aasta kultuuritegija
Audru valla kultuuripreemia „Aasta 
kultuuritegija“ määratakse tunnus-
tusena valla isetegevuskollektiivile, 
ringijuhendajale või üksikesinejale, 
kelle töö, tegevus või saavutused on 
olnud tegevusaastal 1. maist 2015 kuni 
30. aprillini 2016 heal märkimisväärsel 
tasemel ja leidnud ka maakondlikku 
või vabariiklikku tunnustust. 

Preemia määramisel arvestatakse 

kandidaadi tegevust valla kultuurielu 
mitmekesistamisel, tema saavutusi 
maakonnas, vabariigis või välismaal. 
Igal aastal määratakse üks kultuuri-
preemia.

Ettepanekuid preemiakandidaatide 
kohta võivad esitada vallaelanikud, val-
las tegutsevad omaalgatuslikud seltsid, 
mittetulundusühingud, koolid, kultuu-
riasutused jne

Kirjalikud ettepanekud preemia-
kandidaatide kohta palume esitada 
Audru Vallavalitsusele 20. maiks 2016. 
Ettepanekud vaatab läbi vallavolikogu 
kultuuri-, spordi- ja noorsookomisjon 
ning esitab omapoolse ettepaneku val-
lavolikogule. Vallavolikogu otsustab 
kultuuripreemia omistamise. Kultuuri-
preemia „Aasta kultuuritegija“ antakse 
üle Audru vallapäevadel.

Audru muuseumi suvereisid 
2016. aastal

21. mai – Külastame Riia loomaaeda ja 
vabaõhumuuseumi.

16.-17. juuli – Kahepäevane reis Kesk-
Eestisse: linnad, mõisad, looduskaunid 
kohad.

7. august – Ekskursioon Audru vallas.
17. september – Sõidame Palamuse 

laadale.
12. november – Mardilaat Tallinnas.
Registreerimine sõitudele on alanud! 
Info: 446 4191; 5559 9302

Erateedele kruusa eraldamine
Kuni 15.maini oodatakse taotlusi 
erateedele purustatud kruusa eralda-
miseks. Taotlus tuleb esitada Audru 
Vallavalitsusele 15. maiks käesole-
val aastal. Taotluse vorm („Erateede 
kruusa avaldus“) on leitav Audru valla 
kodulehelt blankettide alt.

Eratee omanik peab olema Audru 

valla kodanik ja eelnevalt korrastama 
teeääred (eemaldama võsa). Taotluse 
rahuldamisel rahastab Audru Vallava-
litsus purustatud kruusa maksumuse 
ning tee omanik kannab kruusa veo ja 
paigaldamise kulud. Täpsem informat-
sioon vahur.k@audru.ee või telefonil 
447 2788 (KH)
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Valla teedest
Valla teed on teema, mis puudutab igapäevaselt pea 
kõiki vallaelanikke. Kellel on vaja sõita tööle, kellel 
lapsi kooli viia, kellel arsti juures käia jne. See on 
kindlasti teema, millega seoses tõenäoliselt kõige 
sagedamini vallavanemal või mõnel teisel valla-
ametnikul „nööbist kinni“ haaratakse ja selgitust 
küsitakse – millal tee korda saab?

Audru valla omandis on tänase seisuga orientee-
ruvalt 150 kilomeetrit teid. Neist 100 kilomeetrit on 
kruusakattega ja 50 kilomeetrit tolmuvabade kate-
tega teid. Vallaelanikele teevad just kevadeti eriti 
muret kruusakattega teed, mis on nn keltsa sulami-
se ajal mõnedes kohtades väga raskesti läbitavad. 
Keltsasulamise ajal tekivad katetesse rööpad, mida 
ei ole võimalik sulamisperioodil hööveldada ja nii 
ongi selliste lõikude läbimine vägagi raske. Meie 
valla ja tõenäoliselt paljude teiste maaomavalitsus-
te teede üks suurimaid hädasid tuleneb asjaolust, 
et paljud hajaasustuse teed on omal ajal ehitatud 
maaparandustööde käigus maaparandusobjektide 
teenindamise teedena. Nende teede alusmaterjalina 
on kasutatud kuivenduskraavidest väljatõstetud savi-
seid vett mitteläbilaskvaid pinnasekihte, kuhu nüüd 
aastate jooksul on vastavalt rahalistele võimalustele 
purustatud kruusa peale veetud. 

Teede olukorda on vallavolikogus kogu aeg täht-
saks peetud, kuid rahaliste võimaluste piiratuse tõttu 
ja erinevate nõuete täitmise vajadusest lähtuvalt on 
seni kulunud peamine valla rahaline ressurss las-
teasutuste korrastamisele. Kuid  käesoleval aastal 
on lähtuvalt vallavolikogu nõusolekust plaanis nii 
oma, kui laenuraha toel korda teha märkimisväärsel 
hulgal erinevaid vallateid. Vallateede korrastamisel 
lähtub vallavalitsus eelkõige liiklusintensiivsusest 
teedel ja asjaolust, kas on tegemist tupik- või eda-
sist liiklemist võimaldava teega. Vallavalitsus ei ole 
prioriteetide seadmiseks küll tellinud eraldiseis-
vat liiklusintensiivsuse uuringut, vaid on lähtunud 
peamiselt potentsiaalsest teekasutajate hulgast, mis 
omakorda tuleneb tee äärde jäävast hoonestuse ja 
alaliste elanike arvust. Nii on plaanis eelkõige muuta 
tolmuvabadeks need teed, mis jäävad tihehoones-
tusaladele lähedusse ning teed, mis on kohalikus 
mõttes kasutatavad transiitliiklusteedena. Näiteks 
võiks tuua Kaluri tee, mis ühendab Lindi, Kabriste 
ja Saulepa küla ning on kasutuses sealse piirkonna 
elanikele edasiliikumiseks Valgeranda ja Pärnusse 
või vastupidi.

Selle aasta esimene teedeehitusehange on lõppe-
nud ja tööd tänaseks juba alanud. Hanke võitis AS 
Eesti Teed hinnaga 113 876,40 eurot. Selle hanke 
tulemusel kas rekonstrueeritakse või ehitatakse uus 
tolmuvabakate Traali, Tilga, Riisika, Ranna, Lindi 
aiandi, Kaluri, Muti, Kolga-Raba ja Elu teele ning 
Valgeranna alleele ja Sireli tänavale. 

Tänasel päeval käib vallamajas teise ehitushanke 
dokumentatsiooni koostamine ja kooskõlastamine. 
Pärast hanketulemustest teada saamist anname valla 
ajalehe kaudu teada ka järgnevatest teetöödest.

Kõigilt vallakodanikelt palume teetöödest tule-
nevatesse ebameeldivustesse mõistvat suhtumist, 
sest teeme seda ikka ju meie kõigi sõidutingimuste 
parandamiseks.

Siim Suursild
vallavanem

Vallavalitsuse istungitel

07. aprill
Kuulati Pärnu linnapea Romek 

Kosenkraniuse sõnavõttu seoses 
Audru vallale tehtud ühinemisettepa-
nekuga haldusterritoriaalse reformi 
läbiviimiseks.

Moodustati ühinemisläbirääki-
miste pidamiseks ajutine komisjon 
koosseisus volikogu liikmed Jaanus 
Põldmaa, Toomas Aaviste, Mati Sutt 
ja Karmo Näkk, vallavanem Siim 
Suursild ning abivallavanem Priit 
Annus. 

Võeti vastu Audru ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni kasutamise eeskiri 
ja Audru vallavara valitsemise kord.

Otsustati Tisleri maaüksuse mu-

nitsipaalomandisse taotlemine.
Muudeti Audru Vallavolikogu 

16. detsember 2015 määrust nr 34 
„Audru valla heakorraeeskiri“.

Algatati detailplaneering ja jäeti 
algatamata keskkonnamõju stratee-
giline hindamine Lemmetsa külas 
Saugaserva kinnistul. 

Võeti vastu otsus Ridalepa külas 
asuva Nurga kinnistu, Malda külas 
asuva Kuivati kinnistu, Kabriste 
külas asuva Mõrrakuuri kinnistu, 
Lemmetsa külas asuva Raketibaasi 
kinnistu ja Marksa külas asuva Mih-
kliranna kinnistu avalikul kirjalikul 
enampakkumisel võõrandamise 
kohta. 

Tu n n is t at i  peremehet u ks 
Jõõpre külas katastriüksusega 
15902:001:0090 külgnev laut-kuur, 
Ahaste külas katastriüksusega 
15901:001:0397 külgnev puidutöö-
koda, Kõima külas katastriüksu-
sega 15905:004:0219 külgnev kuur 
ja Audru alevikus Audru kirikuga 
külgnev parkla.

Anti nõusolek Aruvälja külas 
asuva kinnistu nr 2239206 koosseisu 
kuuluvate Kullasaare ja Männiok-
ka katastriüksuste võõrandamiseks 
Seireteenus OÜ-le.

Kehtestati toimetulekutoetuse 
arvestamisel arvesse võetavate elu-
asemekulude piirmäärad.

Muudeti Audru Vallavolikogu 09. 
aprill 2015 määrust nr 8 „Audru valla 
„Aasta õpetaja“ statuut“.

Muudeti Audru Vallavolikogu 07. 
mai 2015 määrust nr 9 „Vabaühen-
dustele toetuse andmise tingimused 
ja kord“.

Otsustati Audru Valla Kultuuri-
keskuse tegevuse lõpetamine.

Tunnistati kehtetuks Audru 
Vallavolikogu 06. veebruar 2003 
määrus nr 16 „Audru Rahvamaja 
reorganiseerimine ja põhimääruse 
kinnitamine“.

Kinnitati Audru Vallavalitsuse 
struktuur ja teenistuskohtade koos-
seis. 

10. märts
Määrati OÜ Lavassaare Kom-

munaal juhatuse liikmele kuutasu.
Algatati piiratud hankemenet-

lusega vallahange „Pääsu tee pi-
kenduse ehitus“.

Otsustati riigi rahastatava lap-
sehoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägi kasutamine.

Väljastati kasutusload Papsaare 
külas Mampli tee 11 ja Meremetsa 
tee 25 püstitatud elamute kasutu-
sele võtmiseks.

Väljastati ehitusload Kihlepa 
külas Kihlepa rahvamaja kinnistul 
asuva Neitsiraba Külastuskeskuse 
keldriruumide ümberehitamiseks 
ning Papsaare külas Rallimaa

kinnistule ja Põhara külas Kunto 
kinnistul puurkaevu rajamiseks.

Kehtestati Marksa küla Pikaväl-
ja kinnistu detailplaneering.

Kinnitati avatud hankemenetlu-
sega lihthanke „Kõima küla tänava-
valgustuse ehitamine“ tulemused.

24. märts
Määrati Audru alevikus asuva-

tele munitsipaalomandisse taotleta-
vatele katastriüksustele lähiaadres-
sid (Pisipargi, Lihula mnt 1e, Pargi 
mänguväljak, Aia mänguväljak), 
pindala ja sihtotstarve.

Anti nõusolek vallale kuuluva 
korterelamu aadressil Võidu tn 2 
Lavassaare alevis remondifondi 
akumuleeritud vahendite kasutami-
seks hoone akende vahetamiseks.

Väljastati ehitusload Valgeranna 
külas Liivaranna kinnistul hotelli ja 
numbritubade ning Papsaare külas 
Lõvi tee 24 üksikelamu püstitami-
seks.

Väljastati kasutusload Ahaste 
külas Jõeotsa ja Lindi külas Madise 
kinnistutel asuvate laiendatud ela-
mute kasutusele võtmiseks.

Algatati avatud hankemenet-
lusega lihthanked „Audru valla 
poolkultuursete alade trimmerda-
mine 2016 - 2017“ ja „Audru valla 
haljasalade niitmine 2016 - 2017“.

Määrati sotsiaaltoetuseid.
Kinnitati avatud hankemenet-

lusega riigihanke „Audru valla ko-
halike teede suvine hooldus 2016-
2017“, avatud hankemenetlusega 
lihthanke „Audru valla soojusma-
janduse arengukava

koostamine 2016 - 2026“ ja pii-
ratud hankemenetlusega vallahanke 
„Pääsu tee pikenduse ehitus“ tu-
lemused.

Otsustati toetada Audru Noor-
tevolikogu projekti „Audru valla 
playback show“. 

Otsustati riigi rahastatava lap-
sehoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägi kasutamine.

Määrati Kõima külas asuvale 
munitsipaalomandisse taotleta-
vale katastriüksusele lähiaadress 
(Pumpla), teenindusmaa ja siht-
otstarve.

Otsustati Välja tee ja Kõrre tee 
kinnistutele isikliku kasutusõiguse 
seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.

Määrati Aruvälja külas asuvate-
le ehitistele teenindusmaa otsustati 
Tiigi maaüksuse ostueesõigusega 
erastamine.

Määrati Põhara külas asuvale 
munitsipaalomandisse taotletavale 
katastriüksusele lähiaadress (Sepi-
ku), teenindusmaa ja sihtotstarve.

Kehtestati piletihinnad Audru 

Valla Kultuurikeskuses 25.03.2016 
ja Jõõpre Rahvamajas 14.04.2016 
toimuvatele kinoõhtutele.

Väljastati ehitusluba Lindi külas 
avaliku juurdepääsu tee rajamiseks 
merele (Oru tee).

30. märts
Moodustati hajaasustuse prog-

rammiga tegelev komisjon koos-
seisus vallavanem Siim Suursild, 
abivallavanem Priit Annus, sot-
siaalnõunik Peep Tarre, arenduss-
petsialist Maris Moorits ja finants-
juht Ülle Kaljumäe.

Otsustati Jõõpre kooli kinnistule 
isikliku kasutusõiguse seadmine 
Elektrilevi OÜ kasuks.

Väljastati ehitusluba Saulepa 
külas Pirsi kinnistule elamu püs-
titamiseks.

Otsustati Liiva külas asuva Liiva 
katastriüksuse jagamine ja jaga-
misel tekkinud katastriüksustele 
lähiaadresside ning sihtotstarvete 
määramine.

Otsustati Audru alevikus mu-
nitsipaalomandisse taotletavale 
maaüksusele lähiaadressi (1590182 
Pärna kõnnitee) ning teenindusmaa 
ja sihtotstarbe määramine.

Otsustati Papsaare külas asuva 
Siimu II katastriüksuse jagamine ja 
jagamisel tekkinud katastriüksuste-
le lähiaadresside ning sihtotstarvete 
määramine.

Suunati eelnõud vallavolikogu 
07.04.2016 toimuvale istungile.

07. aprill
Otsustati Audru Valla Kultuu-

rikeskuse amortiseerunud toolide 
metallkonstruktsioonide võõran-
damine Kuusakoski AS’le.

Otsustati Valgeranna külas Val-
geranna puhkeala kinnistul asuva 
haljasala otsustuskorras tasu eest 
kasutusse andmine OÜ’le Valge 
Arendus reklaamikandja paigal-
damiseks.

Otsustati Soomra külas asuva 
Pihlaka katastriüksuse ja Põhara 
külas asuva Oina katastriüksuse 
jagamine ja jagamisel tekkinud 
katastriüksustele lähiaadresside 
ning sihtotstarvete määramine.

Anti avaliku ürituse load 
23.04.2016 Lossi kinnistul Lindi 
külas avaliku ürituse „Jüripäeva 
pidu“ ja 23.04.2016 Lavassaare 
Rahvamajas avaliku ürituse „Ke-
vadpidu“ korraldamiseks. 

Muudeti Valgeranna külas Do-
berani kohviku katastriüksuse siht-
otstarve 100% ärimaaks.

Väljastati ehitusload Lindi kü-
las Lindi puhastusseadme kinnistul 
Lindi linnuvaatlustorni püstitami-
seks ja Lemmetsa külas Sanga rah-
vamaja kinnistul asuva rahvamaja 
ümberehitamiseks.

Planeeringuteade
Audru Vallavalitsuse 10.03.2016 korraldusega nr 73 
kehtestati Marksa külas Pikavälja kinnistu detailpla-
neering. Detailplaneeringuga on lubatud hoonestamata 
kinnistu (3,54 ha, katastriüksuse tunnus 15905:004:1003) 
jagada seitsmeks elamumaa ja üheks transpordimaa krun-
diks. Määratud on ehitusõigus ühepereelamute ehita-
miseks, lahendatud on tehnovõrkudega varustamine. 
Planeeringualale juurdepääsuks planeeritakse täiendav 
mahasõit Lindi-Liu-Järve riigimaanteelt. Planeeringu 
eesmärk on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga. 
Kavandatav tegevus ei too kaasa olulise keskkonnamõju 
avaldumist. Detailplaneeringu materjalidele on avalik 
juurdepääs Audru valla veebilehel www.audru.ee.

Merle Mõttus 
planeeringute spetsialist

Lavassaare Külaselts on nüüd 3 aastane!
Aeg on läinud märkamatult. Tehtud on väga palju vaba-
tahtlikku tööd, on olnud huvitavaid tegemisi ja ka piisavalt 
palju õnnestumisi.
Lavassaare nn lumepall on veeremas...
Suur tänu kõigile seltsi liikmetele!
Ikka tervist ja toimekaid tegemisi!
ELAGU LAVASSAARE KÜLASELTS!
Sünnipäevapidu toimus Lavassaare Rahvamajas 24.03.2016.
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Ajaratta lood

2016 Linnast maale
Isa teeb pojale huvireisi maale. Põllul on hobune.
Isa: Vaata poja, see on hobune.
Poeg: Ahhaa, hobune!
Tagasisõidul on samal 
põllul lehm.
Isa: Vaata poja, see on 
lehm.
Poeg: Ei ole, ei ole, ise 
ütlesid et see on hobu-
ne.
Isa: Ei, see on siiski 
lehm.
Poeg: Olgu siis pealegi, 
see on hobulehm!

Kohtumine Tanel Talvega
Lemmetsa küla Sanga Selt-
simajas teostatavad erinevad 
toredad tegemised on silma 
jäänud paljudele. Seda nii 
meedia vahendusel kui ka ko-
hapeal seirates. Oleme olnud 
avatud kõigile huvilistele nii 
lähedalt kui kaugelt.

Kaugema kandi mees, 
Tanel Talve Voose külast, 
külastas meie seltsimaja koos 
teiste toredate kaaslastega 31. 
märtsil. Päeva ühendavaks 
tegevuseks sai valitud klaa-
silõikus ja kujundus alustele. 
Töö tegemine vaheldus lõbu-
sa aruteluga ilmast ja maast, 
elu võimalikkusest maal ja 
ka külaseltse puudutav tee-
ma oli väga aktuaalne. Tanel 
rääkis vahvalt oma külaseltsi 
tegemistest ja ka probleemi-
dest. Tundus, et samad mured 
jooksevad läbi vist kõigi vaba-

ühenduste tegevustest. Prae-
guse Riigikogu saadikuna on 
ta püüdnud neid mõtteid viia 
ka erinevate komisjonide ja 
seda tööd tundvate isikuteni. 
Kuna ta on oma külaseltsis ka 
väga kandev jõud, siis usume, 
et tema häälel ja tegevusel on 
mõju.

Peale sulatusprotsessi lih-
visime tehtud tööd ilusaks, 
vormistasime kenale alusele 
ja iga tegija saab seda omaloo-
mingut nüüd kodus imetleda. 
Meie külalisteraamatusse jäi 
aga tore sissekanne: Eesti elu 
on alati edasi viinud hullud 
ideed! Abi ja toetust lubades 
Tanel Talve

Lemmetsa küla FB-s on 
näha ka kohtumise pilte.

Reet Hollo
Lemmetsa Külaselts

Vabariigi parim
Vabariiklik Inimeseõpetuse 
Ühing valis märtsikuus järjepa-
nu juba üheksandat aastat riigi 
parimat inimeseõpetuse õpeta-
jat. Tähelepanuväärne on, et kaks 
aastat järjest on laureaaditiitel 
omistatud Pärnumaa õpetajale. 
Ja mitte ainult. Kahel järjesti-
kul aastal on tiitel tulnud Aud-
ru valda! Eelmisel aastal valiti 
parimaks Jõõpre Kooli õpetaja 
Helle Kirsi, sel aastal Audru 
Kooli õpetaja Vivika Lass. Õn-
nitleme värsket Aasta õpetajat ja 
esitame talle sel puhul ka mõned 
päevakohased küsimused.

Annad koolis nii inimese-
õpetuse kui ka kehalise kas-
vatuse tunde ning seega on 
sinu üheks tööülesandeks ju 
ka noortele inimestele tervis-
like eluviiside propageerimine. 
Kui lihtne või raske see täna-
päeval on?

Vivika Lass: See ei ole väga 
raske, sest tänapäeva noored on 
tervislikest eluviisidest vägagi 
teadlikud. Infokanaleid on ju 
palju ja kes soovib, saab ka kõi-
ke ise praktiseerida, puudu jääb 
tihti tahtejõust ja pealehakkami-
sest. Minu ülesanne ongi noori 
inimesi suunata tegema õigeid 
valikuid ja julgustama üle saama 
kartustest.

Õpilane tuuakse hommikul 
autoga kooli. Koolikotis on tal 
igaks juhuks ka kartulikrõp-
supakk. Kehalise kasvatuse 
tunnist on ta ema tõendiga 
vabastatud. Pärast tunde taas 
autoga koju ja arvuti taha. Ei 
mingit trenni. Õhtul on emal 
kiire ja süüakse valmistoitu. 

Ja siis vaadatakse televiisorit, 
kuni sealt midagi tuleb. Laps 
on ülekaaluline ja pidevalt vä-
sinud. Kas selline situatsioon 
on sulle tuttav ja kas seda last 
on võimalik „päästa“?

VL: Selliseid lapsi me kohta-
me, kuid nende „päästmine “saab 
alguse kodust, kus laps kasvab ja 
areneb. Lapsevanemad peavad 
endale teadvustama, et liigne 
hellitamine ja poputamine ei 
tule lapse arengule kasuks, pi-
gem vastupidi. Kõik liikumis- ja 
toitumisharjumused kujundatak-
se kodus, kool ja sõbrad saavad 
seda mõjutada väga vähesel 
määral.

Nagu sa ütlesid, on tänapäe-
va õpilased maailma asjadest 
üsna teadlikud. Millised ini-
meseõpetuse tundide teemad 
neid enim paeluvad? Millest 
tahetakse rohkem teada?

VL: Rohkem huvitutakse ui-
mastitest ja seksuaalkasvatusest. 
Nii mõnigi noormees tahab näi-
teks teada, kas õpetaja ka kanepit 

on suitsetanud? Ka esmaabi on 
valdkond, millest õpilased roh-
kem teada tahavad ja alati meel-
sasti enda kohta elulisi näiteid 
tuua oskavad.

Aasta parima tiitlit ei anta 
niisama. Millistesse üritustesse 
ja tegemistesse oled aastaring-
selt panustanud?

VL: Audru Kooli õpilased on 
aastaid edukalt esinenud vaba-
riiklikel inimeseõpetuse olüm-
piaadidel, olnud väljavalitute 

seas ka vabariiklikus finaalis. 
Olen koos tervisenõukoguga 
läbi viinud iga-aastaseid tervi-
senädalaid. Väga hea koostöö 
on meil kooli söökla personali-
ga, kes pakub vahetundides õpi-
lastele puu- ja juurvilju. Sügisel 
korraldasime „spordituru“, kus 
erinevate spordialade treenerid 
tutvustasid spordialasid, mille-
ga õpilased võiksid tegeleda. Nii 
mõnigi neiu ja noormees leidis 
endale sobiva treeningu, kuhu 
minna.

Ka vaimne tervis on väga 
oluline. Millest sina isiklikult 
tänasel päeval kõige rohkem 
rõõmu tunned?

VL: Rõõmu tunnen sellest, 
et jälle on kevad ja päevad on 
pikemad, et tervis on enam vä-
hem korras, et perel läheb hästi 
ja õpilased, keda õpetanud olen, 
saavad elus hakkama. Heameel 
on ka praegu koolis õppivatest 
tegusatest noortest inimestest.

Suur tänu intervjuu eest ja 
veel kord palavad õnnesoovid!

Sirje Suurevälja

Vanavara laat ja pasunakooride ülevaatus
Tule ja naudi koos perega muu-
sikamaitselist, vaselõhnalist ja 
üllatusterohket kevadpäeva La-
vassaares!

Pühapäeval, 22. mail 2016 kell 
8.00-16.00 toimub Lavassaare 
staadionil juba kolmandat aastat 
järjest Vanavara laat ja pasunakoo-
ride ülevaatus.

Lavassaare Külaselts teeb üri-
tuse õnnestumise nimel koostööd 
Audru Vallavalitsuse, MTÜ Ees-
ti Muuseumraudtee Lavassaare 
Raudteemuuseumiga, AS-ga 
Tootsi Turvas, OÜ-ga Edelstein, 
OÜ-ga Biolan Baltic, OÜ-ga Mas-
siner, OÜ-ga Hansaprint, OÜ-ga 
Serinus, OÜ-ga Hüppa-Liiklus-
linnak ja Laserpark. Päevajuht on 
Ado Kirsi. Oma nõusoleku kohale 
tulla on andnud pasunakoor Õnn 
Tuli Õuele (pealik Ado Kirsi), 
Pärnu-Jaagupi pasunakoor (diri-
gent Priit Aimla), Lihula MKK 
puhkpilliorkester (dirigent Mati 
Põdra) ja Nõmme Muusikakoo-
li puhkpilliorkester (dirigendid 
Aigar Kostabi ja Mart Kivi). 
Tegemist on kollektiividega, kes 
tegutsevad tiivustatuna entusias-
mist ja koosmängimisrõõmust 
ning viivad edasi oma kodukandi 
pasunakooride väärikat ajalugu. 
Kavas on anda ühiskontsert ning 
iga pasunakoor saab eraldi esine-
misaega a 40 minutit. Pasunakoo-

ride kunstilist taset tuleb hindama 
auväärt žürii. Pasunakooride üle-
vaatuse eesmärgiks on ilmestada 
toreda musitseerimisega Lavas-
saare vanavara laata ja pakkuda 
kuulamislusti nii vanadele kui ka 
noortele puhkpillimuusika austa-
jatele. Lisaks puhkpillimuusikale 
ja vanavara ostmisele-müümisele 
on võimalik külastada Lavassaare 
Raudteemuuseumi – tutvuda pü-
siekspositsiooniga ning nautida 
rongisõitu. Muuseum on avatud 
ja ootab külastajaid terve päeva 
kell 9.00-17.00.

Muuseumirongi sõidugraafik 
väljumisega muuseumist: 09.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 13.30 ja 15.30 
ja väljumisega alevist: 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 ja 16.00. 
Hinnad: rongisõit + muuseum 10.-
/5.-, ainult muuseum 5.-/3.- (täis-
kasvanud/laps).

Laadale on lubanud tulla Pipi. 
Pipi Pikksukal on kavas koos las-
tega joonistada ja teha liikumis-
mänge ning vahepeal ka üks vahva 
rongisõit. Pipi on laadal kõikide 
laste rõõmuks ajavahemikul 11.00-
13.00.

Samuti on sel päeval avatud 
Teise Ringi Riiete Kaubamaja ja 
saab osta Lavassaare Külaseltsi 
suveniirtoodet Turba paid ning 
juteriidest Audru seelikutriibuga 
kandekotte.

Külaselts võtab osaliselt enda 
kanda toitlustamise, külalistele 
pakutakse head ja paremat oma-
valmistatut. Kaasatud on erinevad 
toitlustamisfirmad, kõht ei jää tüh-
jaks kellelgi.

Toimub vanatehnika ja maa-
mootorite väljanäitus. Maamoo-
torid jõuavad Lavassaarde Jüri 
Vaikjärve ja Raivo Hannuse 
eestvedamisel. Müüakse OÜ 
Biolan Baltic tooteid. Hobusõitu 
teevad Kärbi talu hobused. Kind-
lasti on laadal loterii ja oksjon 
Lavassaare muuseum-külamaja 
rekonstrueerimise toetuseks. Lo-
terii peaauhindu on neli: kinke-
kaardid (maksumus 35 eurot tk) ja 
laserlahing grupile (privaatmäng 
kuni 15 inimest). Veel on loteriis 
kinkekaardid (5 tk), laserlahing 
(mäng kahele – maksumus 8 eurot 
tk), viis 30-minutilist sõitu ühele 
liikluslinnakus (maksumus 6 eu-
rot tk). Suurepärased auhinnad on 
välja pannud Laserpark ja Liik-
luslinnak.

Laada ajal muutub ka liiklus-
korraldus. Liiklus on ümber suu-
natud Mäe tn kaudu ja parkimine 
on ette nähtud staadionist 300 m 
kaugusel. Sel aastal ei ole võima-
lik autosid parkida Lavassaarde 
sissesõidul, sest Audru-Lavas-
saare-Vahenurme maanteel peale 
Raudtee bussipeatust paigaldatak-

se mõlemale poole teed peatumise 
keelumärgid. Laada külastajate pa-
remaks teenindamiseks lubatakse 
invaliididel parkida (invaliidsust 
tõendava dokumendi ettenäita-
misel) oma sõiduk Lavassaarde 
sissesõidul staadioni lähedal ja 
mootorratturitel Naanu mäepool-
sel küljel. Ootame laada külastaja-
telt liikluskorralduse ja parkimise 
nõuete järgimisel mõistvat suhtu-
mist ning rahulikku meelt.

Eelmisel aastal külastas ko-
haliku kogukonna algatatud suu-
rüritust 3000 inimest ja müüjaid 
oli 100. Ka sel aastal on tulemas 
vanavaraga kauplejaid nii lähedalt 
kui ka kaugemalt, hetkel käib eel-
registreerimine. Müüjaid hakkame 
staadionile paigutama varahom-
mikul kell 6.00.

Kauplejatele on müügikoht 
tasuline. Müügikoht koos trans-
pordivahendiga 3x7 m maksab 5 
eurot. Müügikoht transpordiva-
hendita 2x2 m maksab 2 eurot. 
Toitlustajate registreerimine on 
lõppenud. Külastajatele laadale 
sissepääs tasuta, auto parkimine 
– 1 euro.

Taevataadiga käivad läbirääki-
mised ja tellitud on ilus ilm. Olete 
kõik väga oodatud!

Lavassaare Külaselts

Sanga Seltsimaja ootab külla
MTÜ Eesti Maaturism (www.
maaturism.ee) korraldab üle-
eestilise maaturismi ettevõte-
te Avatud Uste Päeva.

MTÜ Lemmetsa Külaselts 
Romantilisel Rannateel ootab 
1. mail kell 12.00-16.00 Sanga 
Seltsimajja kõiki soovijaid-
uudistajaid, et näidata-vaadata 
käsitööd, tutvustada seltsima-

ja ning lasta külastajatel endil 
oma kätega miskit põnevat 
valmistada. Olete kõik ooda-
tud! Loteriis võidab iga loos!

Kontakt:
MTÜ Lemmetsa Külaselts

Lemmetsa küla, Audru vald
Pärnumaa

tel: 517 7305

Audru valla kooliteatrid  
olid edukad

2. aprillil toimus Pärnus 
Nooruse Majas piirkondlik 
kooliteatrite festival, kus 
osalesid ka Audru Kooli, 
Jõõpre Kooli ja Lindi Laste-
aed-Algkooli noored näitlejad. 
Žürii – Katrin Nielsen, Enn 
Keerd ja Elmar Trink otsus-
tasid Pärnumaad esindama 
saata Audru ja Jõõpre kooli-
de näitetrupid. Audru kooli 3. 
klassi näitering sõidab 29.-30. 
aprillil Valgamaale algklas-
side riigifestivalile lavastu-
sega „Isa sokid”, juhendaja 
õp Kaire Leetsar ja Jõõpre 
näitlejad võistlevad 22.–23. 
aprillil keskastme riigifesti-
valil lavastusega „Ookeani 
kutse”, juhendaja õp Helle 
Kirsi. Keskastme riigifesti-
val, kuhu tulevad vabariigi 
parimad näitetrupid, toimub 
sel korral Jõõpres. Lindi kooli 

lavastus „Keisri uued riided” 
(juhendaja Ene Säde) pälvis 
eripreemia.

Audru valda tuli ka hulga-
liselt näitlejapreemiaid. Elisa-
beth Lindmaa (Audru Kool) 
pälvis tunnustuse ema rolli 
eest lavastuses „Isa sokid”, 
Steven Närep (Lindi LAK) 
kammerhärrana lavastuses 
„Keisri uued riided”, Kasper 
Tate (Jõõpre Kool) Yanni rol-
li eest lavastuses „Ookeani 
kutse”, Johhanna-Elisabeth 
Jäärats (Jõõpre Kool) ema 
rolli eest („Ookeani kutse”), 
Lisett Sang (Jõõpre Kool) sot-
siaaltöötaja Nathalie rolli eest 
(„Ookeani kutse”) ja Alice 
Võsanurm (Jõõpre Kool) 
vürtspoodniku abikaasa rol-
li eest lavastuses „Väikesed 
pakikesed”. (KH)

Audru Kooli inimeseõpetuse ja kehalise 
kasvatuse õpetaja ning ringijuht Vivika 

Lass valiti Inimeseõpetajate Seltsi poolt Aasta õpetajaks. Õpetaja 
Vivika Lassi eestvedamisel kuulub Audru Kool Tervist Edenda-
vate Koolide võrgustikku. Samuti on Vivika Lass Audru Koolis 
tervisenõukogu juhataja. Vivika Lass on oma tööle pühendunud, 
kohusetundlik ja nõudlik õpetaja, olles eeskujuks oma kolleegidele 
ja õpilastele. Vivika Lass on edukalt osalenud oma õpilastega nii 
maakondlikel kui ka vabariiklikel olümpiaadidel, spordivõistlustel 
ja teistel üritustel ning tema õpilased on saavutanud hulgaliselt 
erinevaid auhinnalisi kohti. (KH)

Õnnitleme!

Aprillikuu – naljakuu = kaugel naljast

2016 Meediainfo
Kohtus on uurimise all lugu loomapiinamisest. 
Küsitletakse süüalust.
Kohtunik: Miks te peksite kassi poolsurnuks?
Süüalune: See oli enesekaitseks, ta ründas ja 
küünistas mind!

2016 Tohutut meediakära tõstnud 
metssigade jaht Paljassaarel
Vaatamata tehnikale ja suurele ja-
himeeste jõugule jäi saak kesiseks.

1967 Jahimehed omavahel seajahi 
ohtlikkusest:
Näe, naabri Ants, mees nagu härg, 
kukkus kraavi pikali, kolmekümne-
kilone põrsas kukil. Metsavaht tappis 
selle põrsa ta seljas taskunoaga ära.
Jaa, üks mees ei saanud eile õhtul 
koju minna, terve kari sigu piiras 
maja. Ühel tolknes mingi riideräbal 
kihva otsas, oli vist kellegi maha 
murdnud.
Sead olla 2 koolilast ära söönud. 
Ainult matemaatikavihik oli järele 
jäänud, sest see oli nii vigu täis, et 
siga ka ei söönud.



Lk 4 Audru valla leht - Aprill  2016

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

GERLIN KOPPEL 4.03.2016
EMILY AINSAR 8.03.2016
ANDRI HEINLA 18.03.2016
ANNA-MARI SOOMETS 21.03.2016
EERIK PENTMA 25.03.2016
CREGOR YAN ANNOLA 26.03.2016
MARLEEN KAELEP 27.03.2016
ARLENE SANKOVSKI 30.03.2016
Vabandame eksimuse pärast märtsikuu vallalehes: 

CHRIS ERIK LEAS 9.02.2016
GEORG MAGNUS TOMSON 25.01.2016

• TEATED •Õnnitleme 
vastsündinuid!

TALGUPÄEV 7. mai 10.00 Doberani rannamaja juures 
Valgerannas.
Tasuta talgusupp ja kuum jook! Ootame kõiki talgutele koos 
rehadega!

Toetaja: Audru vallavalitsus

KIRIKUTEATED

Jumalateenistused EAÕK Jõõpre Suurkannataja Georgiuse kirikus:
1. mail kell 11.00 – liturgia. Kristuse surnuist ülestõusmise püha.
15. mail kell 10.00 – liturgia; kell 11.45 – koguduse täiskogu koosolek.
Teenistusi viib läbi Jõõpre Suurkannataja Georgiuse koguduse preester Kristoforos 
Parts.

Audru Püha Risti kiriku 
maikuu teated:
Jumalateenistused kirikus toimuvad 
igal pühapäeval algusega kl 11
7. mail kl 11-15 Teeme Ära talgupäev arbo-
reetumis ja kirikuruumi koristamine
8. mail kl 11 Emadepäeva jumalateenistus, 
laulavad Audru Kooli laululapsed
12. mail kl 19 Pärnu Kammerkoori kontsert kirikus
15. mail kl 11 1. Nelipüha ja leeripüha jumalateenistus
22. mail kl 11 kontsert-jumalateenistus, esinevad Viljandi Kultuurikolledži lõpetajad

15. mail lõpeb järjekordne vabaühenduste 
projektitoetuste esitamise aeg

Ootame projekte paberkandjal või elektrooniliselt aadressil 
info@audru.ee või ene.t@audru.ee

Projektide esitamise tingimustega on võimalik tutvuda 
aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/417062015003

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

Kohal kuulsad Kihnu Marge räimerullid.
Õpime Kihnu vereleiva tegu.
Müügil värske kala, soe suitsuräim ja räimesupp. 

RÄIMEPÄEV
Doberani Rannamajas 
7. mail kell 14.00

05.05.2016 toimub 
Valgerannas 

orienteerumis- 
neljapäevaK 

Info: www.okwest.ee

Lavassaare raudteemuuseum ootab hooajaks tööle giiditööst 
huvitatuid, kes valdavad peale emakeele veel inglise, sak-
sa, soome ja vene keelt. Töö on tasustatav. Koolituse saab 
muuseumis. Soovijatel palume pöörduda e-posti aadressil 
museumrail@suhtlus.ee või telefonidel 527 2584, 5333 8892.

SASSI TALU otsib oma meeskonda: 
- Koristajat, kes aitaks hooajaliselt korras hoida nii sise-
ruumid (sh. majutusruumid) kui ka välisterritooriumi. Töö 
vastavalt vajadusele. 
- Traktoristi suvisele heinatööle ja paari abitöölist heina-
töödele.
- Kokka juuliks ja paariks nädalaks augustis. Võimalus töö-
tada ka vaid mõned päevad nädalas.
Info tel: 5646 7301 e-post: riding@sassitalu.com

Lindi Lasteaed-Algkool otsib oma meeskonda LASTEAIA-
ÕPETAJAT. Kandideerimiseks saata 6. maiks 2016 avaldus, 
CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad märk-
sõnaga „KONKURSS“ aadressil Lindi Lasteaed-Algkool, 
Lindi küla, Audru vald, 88302 Pärnumaa. Info tel 53454588.




