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Avatud uste päev Tamme talu ürdiaias 
11. juunil 2016

Ürdiaia perenaine ootab kõiki huvilisi 
11. juunil aeda tutvustavale jalutuskäi
gule kell 11.00 ja kell 13.00. Tule uudis
tama, mida on sel aastal maitsetaimede 
hurmavas maailmas uut või kuidas oma 
aias, rõdul või aknalaual ürte kõige pa
remal moel kasvatada saaks. Milliseid 
taimi sobib kokku istutada ja kuidas 
ürte saab kasutada köögis ja kodu
apteegis.

Päeva muudab rohenäppude jaoks 
veel täiuslikumaks aianduskonsultant 
Eneli Käger, kes annab terve päeva 
jooksul igale aednikule nõu taimede 
kasvatamiseks, väetamiseks ja räägib 
looduspärasest taimekaitsest. Kasuta 
head võimalust, et otse oma ala spetsia
listilt oma küsimustele vastused saada.

Kaasaostmiseks pakume mitmeke

sist valikut maitse, ravim ja lõhnatai
mede istikuid. Avatud on Tamme talu 
pood ja aiakohvik. Ostlemiseks võta 
palun kaasa sularaha. Külastuse eest 
piletiraha ei küsita.

Maitsvate ja lõhnavate kohtumisteni 
Tamme talu ürdiaias!

Heli Viedehof
Tamme talu perenaine

Tel. 5625 3075
F: TammeTaluUrdiaed

www.tammetalu.eu

Aruvälja Rahvamajas
26. mail 2016 algusega kell 18.00

KORTERIÜHISTUTE 
INFOPÄEV

külla tuleb EKÜL PÄRNU Büroo 
esindaja Anne Betker

Laste golfitreeninguid  
alustavad taas

Eelmisel aastal ülimenukateks osutu
nud Valgeranna noorte golfitreenin
gud alustavad uut hooaega. Oodatud 
on noored vanuses 718 eluaastat. 
Treeningud toimuvad kaks korda 
nädalas terve suve vältel. Audru 
valla lastele maksab osalemine 20 
eurot kuu. Teistest omavalitsustest 
tulnud treenijatele 40 eurot kuu. Kõik 

treenimiseks vajalikud vahendid on 
kohapeal olemas.

Treeningud toimuvad Valgeranna 
Golfiväljakul treener Gert Velsbergi 
juhendamisel. Oma osalemissoovist 
anna teada hiljemalt 31. maiks. Info 
ning registreerimine: gertvelsberg@
gmail.com või 5084856. (KH)

Uued infostendid
Audru Vallavolikogu kultuuri, spordi ja noorsootööko
misjoni poolt tuli ettepanek uuendada valla territooriumil 
olevad infostendid ja vajadusel neid ka piirkondadesse lisada.

Idee ja eskiisi autor on komisjoni liige Merle Lillak. 
Teostusesse on kaasatud Jõõpre Kooli direktor Mati Sutt 
koos õpilastega, meie valla sädeinimesed ja mittetulun
dusühendused.

Stendid paigaldatakse kodukohtadesse külaseltside abiga.
Esimesed infotahvlid paigaldatakse lähipäevil Audru ja 

Lavassaare kaupluste seintele.
Mai ja juunikuu jooksul asendatakse/lisatakse ilmesta

maks kogu valla territooriumi veel vähemalt 16 stendi, et 
levitada piirkonnas ikka häid uudiseid. (KH)

Suvel saab õppida  
tennist mängima

MTÜ Audru Uisumeistrid alustab suviste ten
nisekoolitustega algajatele ja edasijõudnute
le. Treeningud toimuvad alates 1.juunist igal 
teisipäeval Audru Spordihoone välisväljakul 
ning parema efekti saavutamiseks kasutatak
se pallimasinat. Treeningute aeg on kell 17.00 
19.00. Tennisekoolitust toetab Audru vald 
ning on kõikidele osalejatele tasuta. Lisainfo 
telefonil 56695673 (Jaan Moorits, MTÜ Audru 
Uisumeistrid) (KH)

Pärnumaa Aasta Ema 2016 tiitli pälvis 
Merle Laidro

Kodutütarde Pärnumaa Ringkond annab 
igal aastal välja Pärnumaa Aasta Ema 
tiitli. Sel aastal autasustati selle tiitliga 
Audrus elavat Merle Laidrot. Tegemist 
on ühe erilise naisega, kes on ühtehoidva 
ja tegusa suure perekonna ema ning pais
tab silma aktiivse elustiili ja positiivse 
ellusuhtumise poolest. Merle on alati 
mõnusate ja huvitavate asjade alustaja 
ja mootor ning lisaks oma ettevõtte ve
damisele organiseerib aastaid reise ja 
kultuuriürituste külastusi nii oma perele 
kui ka sõpradeletuttavatele ning pakub 
neile toredaid elamusi ja jagab rõõmuga 
oma laialdasi teadmisi.

Pere oma viie lapsega elab Audru ale
vikus, Pärnumaal. 1996. aastal sündis 
perre Marie Mädli, 1997. a Markus Ma
dis, 2003 Meeri Marlene, 2008 Margaret 
Miriam ja 2011 Maarja Marii. Lapsed on 
kõik väga tublid ja edasipüüdlikud nii 
koolis kui ka väljaspool seda. Perekonna 
vanim laps MarieMädli õpib ülikoolis 
ja Markus Madis õpib gümnaasiumis. 
Väiksemad lapsed on veel alg ja põhi
kooliealised, kuid lisaks õppetööle õpi
vad nad muusikakoolis, käivad trennides 
ning osalevad aktiivselt spordiüritustel.

Väikeste laste kõrvalt asutasid Merle 

Laidro ja pereisa Margus Kivimäe pere
firma OÜ Edelstein OÜ, mille ülesehita
mine on olnud suur ja aeganõudev töö. 
Kuid hoolimata sellest on Merle olnud 
see kokkuhoidev jõud ja energia, kes 
ikka leiab aega lastega koos käia reisi
mas, matkamas ning koos sporti teha. 
Merle armastab koos lastega avastada 
uusi kohti ning tegevusi. Selle pere kodu 
on nagu Pipi maja, kus toimub pidevalt 
midagi põnevat ning kus igav ei hakka 
kellelgi.

Ka oma firmas peab Merle oluli
seks just inimesi. Ta on otsustanud, et 
ei kirjuta kunagi kellelegi ette standar
deid, sest loovus õitseb vaid vabaduse 
atmosfääris. Iga inimene on Merle jaoks 
ainukordne! Oma Jõõpres asuvas tehases 
toimetavatele töötajatele teeb ta iga päev 
lõunasöögi ning hoolitseb alati nende 
eest ning seetõttu on tema töötajaskond 
väga stabiilne ning kindel.

Oma kokandushuvi on Merle raken
danud ka mujal kui tööl ja kodus – aastal 
2005 pärjati ta tiitliga „Aasta kodukokk 
2005“. Aastal 2012 pärjati Merle Laidro 
ja Margus Kivimäe pere „Aasta suur
pere“ auhinnaga. (KH)

võtab vastu õpilasi 4.-12. klassi  juunis ja 
augustis. Vajalik eelnev vestlusele regist-
reerimine tel 666 1940. 

Põhikooli vastuvõtt alates 17. eluaastast. 
Gümnaasiumisse võetakse vastu põhikoooli 
lõpetanuid. Ülemist vanusepiiri ei ole.

Vestlusele tulles võtta kaasa isikut tõendav 
dokument, 2 fotot, viimase klassi tunnistus 
või õpinguraamat, väljavõte õpilasraama-
tust. Gümnaasiumisse astujatel lisaks eel-
nevatele ka põhikooli lõputunnistus. 

ÕPPIDA ON 
HUVITAV, UHKE 

JA HÄÄ!

TÄHELEPANU

Audru IV Tehnikanäituse ajal 6.augustil 2016 kell 12.0013.00 
toimub esmakordselt suur „sääreväristajate“ võidusõit. 

Osavõtust teatada tel 511 0511; 555 99 302.
Ootame rohket osavõttu!  Audru muuseum

Audru Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
NOORSOO- JA KULTUURITÖÖ 
SPETSIALIST’i
ametikoha täitmiseks

Peamised teenistusülesanded: 
Audru valla noorsoo, spordi ja kultuuritöö korraldamine ja edasiarendamine 
vallas vastavalt tema pädevusse antud ülesannetele; valla avalike ürituste 
korraldamine ja koordineerimine; valdkonda puudutavate komisjonide töös 
osalemine ja dokumentide ettevalmistamine; Audru Kultuurikeskuse tegevuse 
korraldamine; kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkonda puudutavate õigus 
ja haldusaktide eelnõude ja muude dokumentide väljatöötamine, koostamine 
ja järelevalve.

Peamised nõuded kandidaadile:
•	 kõrgharidus või selle omandamine;
•	 valdama riigikeelt kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas ja ühte võõrkeelt koos 

ametialase sõnavara kasutamisega;
•	 kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigus

aktide ning oma töövaldkonda reguleerivate õigustloovate aktide tundmine 
ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada;

•	 töökohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitlemise oskus, 
arvutikasutamise oskus lõppkasutaja tasemel;

•	 Bkategooria juhiloa omamine.

Rohkem infot konkursi ja nõuete kohta:
Audru Vallavalitsuse (www.audru.ee) ja avaliku teenistuse kesksel  
(www.avalikteenistus.ee) veebilehel.
Lisainfo: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht, tel 516 9025 või  
ene.t@audru.ee.
Kandideerimisavalduse palume esitada hiljemalt 05. juuniks 2016 Audru 
Vallavalitsusele aadressil Pärna allee 7, 88301 Audru alevik Audru vald või 
epostiga info@audru.ee.
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Vallavolikogu istungilVALLAVANEMA VEERG
Aruvälja külakeskusest

Audru vallas on juba pea kümme aastat arendatud nn 
kandipõhiste piirkondlike külakeskuste kontseptsioo
ni. Selle kontseptsiooni keskmes on plaan tuua valla 
suuremates asustustes ühe katuse alla kokku kõik piir
konnas pakutavad avalikud teenused. Seeläbi üritame 
leida võimalust viia hoonete haldamise ja majandamise 
kulud odavamaks ning tihedamalt siduda piirkonnas 
teenuseid pakkuvaid valla hallatavaid või rahastata
vaid asutusi üheks tervikuks. Esimene selline keskus 
valmis juba pea kümme aastat tagasi Lindi külas, kus 
lasteaed, algkool, raamatukogu, rahvamaja ja külatuba 
ühe katuse alla viidi. Kui varem asusid lasteaed, kool ja 
rahvamajaraamatukogu erinevates majades, siis nüüd 
leiab need asutused kõik ühest hoonest. Üks vanadest 
hoonetest lammutati ja asemele ehitati tänapäeva nõue
tele vastav ehitis.

Sarnane külakeskuse rajamise plaan hakkab nüüd 
ilmet võtma ka Aruvälja piirkonnas. Aruväljal on plaa
nis ühe katuse alla koondada lasteaed, raamatukogu ja 
rahvamaja. Kui täna asuvad lasteaed ja raamatukogu 
ümberkohandatud omaaegses kolhoosikeskuse kon
torihoones ja rahvamaja 30ndatel ehitatud koolimaja 
hoones, siis tuleb tunnistada, et need mõlemad majad 
ei vasta ei nii funktsionaalsuselt, energiatõhususelt ega 
ka ehituslikult kvaliteedilt tänastele ootustelenõuetele. 
Mõlemad hooned on ehitatud küll parimate omaaegsete 
võimaluste piires ja lähtuvalt tolleaegsetest vajadustest, 
kuid nagu mainisin, siis tänased ootused on hoopis tei
sel tasemel.

Iga selline otsus, kus tuleb kas lammutada või maha 
jätta mõni hoone, on keeruline ja valulik. Vallavalitsus 
kaalus pikalt koos volikoguliikmetega, kohaliku ko
gukonna esindajatega ning kaasatud erinevate ehitus
ekspertidega, et kuidas minna Aruvälja suunal edasi? 
Loomulikult oli esimese variandina laual ühe maja re
konstrueerimine ja ümberehitamine. Selles osas tegi 
kohalik kogukond otsuse senise rahvamaja kinnistu 
kasuks. Otsus on igati loogiline, sest rahvamaja kinnistu 
asub ju külale lähemal ning ühtlasi jääb lastel edaspi
di ära suhteliselt intensiivse liiklusega PärnuLihula 
maantee ületamine. Edasi sai analüüsitud olemasoleva 
endise koolihoone ümberehitamise võimalusi. Eksper
tide hinnangul arvati, et tänase maja rekonstrueerimine 
ja laiendamine on teoreetiliselt küll võimalik, kuid ka 
täitsa uue maja ehitamine on laias laastus rekonstruee
rimise ja laiendamisega üsna lähedase maksumusega. 
Praegu olemasoleva hoone puhul oleks üks raskemaid 
ehituslikke teemasid olnud vana puitkonstruktsiooniga 
maja vastavusse viimine tänasel päeval ühiskondlikele 
hoonetete kehtivate tuleohutusnõuetega.

Peale erinevate arvamuste ärakuulamist ja piirkonna 
arengut silmas pidades langetas Audru Vallavolikogu 
otsuse rajada Aruväljale siiski täitsa uus hoone. Otsu
se tegemise juures oli üks kaalukamaid argumente ka 
asjaolu, et sellise vallapoolse investeeringu tegemisega 
uusehitisse piirkonnas suudab vald näidata selle piirkon
na senistele ja potentsiaalsetele uutele elanikele sealse 
elukeskkonna perspektiivi. Perspektiivi, mis paneks 
näiteks ka kortermajade elanikke oma maju korrasta
ma või ettevõtjaid uusi töökohti looma. Nii loodame 
vähemalt vallasiseselt vältida meedias paljuräägitud 
nn ääremaastumise probleemi ja näidata, et kui on ta
het, saab ühiselt teha ka suuri asju suhteliselt väikestes 
kogukondades.

Täna on Aruvälja külakeskuse projekteerimine lõ
pusirgel. Kui kõik läheb plaanipäraselt, loodame kopa 
maasse lüüa juba selle aasta sügisel, et avada uus maja 
järgmise aasta varakevadel.

Siim Suursild
vallavanem

Vallavalitsuse istungitel

05. mai
Kinnitati Audru valla 2015. aas

ta konsolideeritud majandusaasta 
aruanne.

Muudeti Audru Vallavolikogu 
12.06.2014 otsust nr 46 „Eluruumi
de üüri piirmäärade kehtestamine“ 
ning kehtestati Lavassaare alevis 
asuvate eluruumide üürimääraks 1 

eurot/m² kuus. 
Delegeeriti hajaasustuse prog

rammiga seonduv otsustusõigus ja 
ülesannete täitmine vallavalitsusele.

Tunnistati peremehetuks Põ
hara külas katast r iüksusega 
15901:001:0093 külgnev Sepiku 
elamu.

Muudeti Audru Vallavolikogu 

15.10.2015 määrust nr 19 „Otsus
tusõiguse ja ülesannete täitmise 
delegeerimine“.

Tunnistati kehtetuks Audru Val
lavolikogu 11. märts 2010 otsus nr 
31 „Detailplaneeringu algatamine 
Papsaare külas Tõru kinnistul“.

Tunnistati kehtetuks Audru Val
lavolikogu 08. oktoober 2009 otsus 

nr 80 „Detailplaneeringu algatamine 
Lemmetsa külas Jakobi kinnistul ja 
osaliselt Moka kinnistul“.

Kooskõlastati Pärnu maakon
naplaneeringu „Rail Baltic raudtee 
trassi koridori määramine“ ja Pärnu 
maakonna planeeringu eelnõud.

21. aprill
Algatati avatud hankemenetlu

sega lihthange „Audru valla teede 
pindamine II“.

Anti kasutusload Audru alevi
kus Nooruse põik uue tolmuvaba 
kattega juurdepääsu tee ja Nooruse 
põik 10, 12 ja 14 kinnistutele raja
tud survekanalisatsiooni kasutu
sele võtmiseks.

Otsustati sundvalduse sead
mine Papsaare külas Salme tee ja 
Salme tee 2 katastriüksustele Eesti 
Lairiba Arenduse SA kasuks .

Otsustati katastriüksuse Raku 
tee 2 jagamine ning jagamisel tek
kinud katastriüksustele lähiaad
ressi ning sihtotstarbe määramine.

Kinnitati Audru Vallavalitsu
se hallatavate asutuste struktuur, 
koosseis ja töötasumäärad.

Väljastati load Auto24 rin
gil perioodil 30.06 – 02.07.2016 
avaliku ürituse „Suur Võidusõit 
2016“, 23.04.2016 avaliku ürituse 
„Audru Kooli jüripäeva jooks“ 
ja Lavassaare alevis 22.05.2016 
avaliku ürituse „III vanavara laat 
ja pasunakooride ülevaatus“ kor
raldamiseks. 

Anti ehitusload Lindi külas 
Marduna kinnistule päikesepa
neelide rajamiseks, Papsaare külas 
Tohvri tee 12 elamu püstitamiseks 
ja Lindi külas Uusi kinnistule 
puurkaevu rajamiseks. 

Otsustati Audru pargis toimu
vate avalike ürituste toitlustami

seks avaliku kirjaliku enampak
kumise korraldamine.

Kiideti heaks Audru valla 2015. 
aasta konsolideeritud majandus
aasta aruanne.

28. aprill
Kinnitati avatud hankemenet

lusega riigihanke „Audru valla 
haljasalade niitmine 20162017“ 
ja lihthanke „Audru valla pool
kultuursete alade trimmerdamine 
20162017“ tulemused.

Muudeti Audru Vallavalitsuse 
30.03.2016 korraldust nr 98 „Ha
jaasustuse programmiga tegeleva 
komisjoni moodustamine“ lisades 
komisjoni koosseisu volikogu ma
jandus ja planeerimiskomisjoni 
esimehe Toomas Aaviste.

Anti ehitusload Kõima külas 
Sepa kinnistule puurkaevu rajami
seks, Lavassaare alevis Mehaanika 
5 asuva remontmehaanika töökoja 
ümberehitamiseks ja Valgeranna 
külas Doberani kohviku kinnistule 
külalistemaja nr 1 ja nr 4 püstita
miseks.

Anti kasutusluba Papsaare kü
las Pilliroo tee 11 asuva ümberehi
tatud elamu kasutusele võtmiseks.

Määrati Audru Vallavalitsus 
Audru Kultuurikeskuse varade 
valdajaks.

Otsustati Ridalepa külas asu
va Nurga kinnistu, Malda külas 
asuva Kuivati kinnistu, Kabriste 
külas asuva Mõrrakuuri kinnistu, 

Lemmetsa külas asuva Raketibaa
si kinnistu ja Marksa külas asuva 
Mihkliranna kinnistu võõranda
miseks avaliku kirjaliku enampak
kumise teate kinnitamine.

Väljastati luba Kihlepa külas 
14. – 15.05.2016 avaliku ürituse 
„Võilillefestival“ korraldamiseks.

06. mai
Algatati avatud hankemenet

lusega lihthange „Avaliku veo
teenuse osutamine 20162017 ja 
20172018 õppeaastal“.

Võeti vastu Papsaare külas 
Maidle kinnistu detailplaneering.

Anti ehitusload Soeva külas 
VanaõueAadu kinnistule ja Ri
dalepa külas Põhjako kinnistule 
puurkaevu rajamiseks.

Määrati munitsipaalomandis
se taotletavatele katastriüksus
tele lähiaadressid Kiriku parkla 
ja Ühislauda, teenindusmaa ja 
sihtotstarve.

Muudeti Audru Vallavalitsuse 
11.02.2016 korraldust nr 42 „Os
tueesõigusega erastamiseks maa 
suuruse, lähiaadressi ning sihtots
tarbe määramine“.

Otsustati keskkonnamõju stra
teegilise hindamise algatamata jät
mine ja Vambola detailplaneeringu 
algatamine.

Kehtestati ametnike värbamise 
ja valiku kord.

Planeeringu teade
Audru Vallavolikogu 7.04.2016 otsuse
ga nr 19 algatati Lemmetsa külas Sau-
gaserva kinnistu detailplaneering 
ning jäeti algatamata keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. Planeeringuala 
(suurusega 4,39 ha, katastriüksuse tunnus 
15904:001:0239) asub Sauga Põhikooli 
vastas üle Nurme tee. Detailplaneeringu 
eesmärk on määrata maatulundusmaa 
sihtotstarbega maa asemele riigikaitse 
sihtotstarbega maa ja anda ehitusõigus 
Kaitseliidu Pärnumaa maleva staabi ja 
tagalakeskusele. Üldplaneeringu põhila
henduse muutmise ettepanekut sisaldava 
detailplaneeringu koostamiseks on koos
tatud keskkonnamõju strateegilise hin
damise eelhinnang. Eelhinnangu alusel 
planeeringuga kavandatav tegevus ei too 
tõenäoliselt kaasa olulise keskkonnamõju 
avaldumist KeHJS tähenduses, seetõttu ei 
ole keskkonnamõju strateegilise hindami
se algatamine vajalik. Detailplaneeringu 
algatamise hetkel ei ole ette näha võimali
ke uuringute vajadust. Saugaserva kinnis
tu detailplaneeringu algataja ja kehtestaja 
on Audru Vallavolikogu (Pärna allee 7 
Audru alevik 88301 Pärnu maakond), de
tailplaneeringu koostamise korraldaja on 
Audru Vallavalitsus (Pärna allee 7 Audru 
alevik 88301 Pärnu maakond). Otsusega 
on võimalik tutvuda Audru Vallavalitsu
se kantseleis tööaegadel ja Audru valla 
dokumendiregistris. Detailplaneeringute 
materjalidele on avalik juurdepääs Aud
ru valla veebilehel www.audru.ee. Info 
info@audru.ee.

Merle Mõttus
planeeringute spetsialist

Märka õppimisest ja tööelust  
kõrvale jäänud noort!

Aprilli keskpaigast alates avatati Sauga Avatud Noortekeskuse 
juures Noorte Tugila. See on võimalus 15-26 aastastele õppi-
mise ja töötamisega hõivamata noortel saada tuge haridustee 
jätkamisel või tööelu alustamisel. Kogukonna- ja ühiskonna-
elust eemale jäämise põhjus ega ametlikuks töötuks olemise 
staatus ei ole Noorte Tugilas oluline, oodatud on ka väikese 
lapsega kodused noored emad. 

Vahel on noorel inimesel iseeneses selgusele jõudmiseks vaja 
oma mõtteid jagada, leidmaks alustamiseks kindlustunnet. Tu
gilas saab noor arutada oma olukorda ja võimalusi neutraalsel 
seisukohal oleva noorsootöötajaga. 

Tugila on osa Euroopa Liidu algatatud Eesti Noortegarantii 
riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on ühiskondlikult nõr
gemas positsioonil olevate noorte võimalikult kiire tööleaitamine. 
Tugila teeb tihedalt koostööd erinevate kohalike ja üleriigiliste 
asutuste ning organisatsioonidega. Noorsootöötaja saab noort 
aidata nii kontaktide leidmisel kui loomisel.

Mõnikord on noor inimene mõtetega suisa tupikusse sattunud 
ja tema motivatsioon on vähene või puudub hoopis. Emadisad 
kui ka vanavanemad, naabrid, märgake noori, kes ei õpi ega tööta 
ja soovitage neil külastada Noorte Tugilat. Lisaks nõustamisele 
toimuvad noortekeskuses ja huvitavad ühisüritused ja väljasõidud.

Noorte Tugila veebilehe aadress on www.tugila.ee. Tugila
ga saab ühendust võtta kas eposti, kirja või telefoni teel või 
Facebookis.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluvii
mist rahastatakse haridus ja teadusministri kinnitatud ja ESF 
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja 
noorte tööhõivelisuse parandamine“ alusel. Programmi rakendab 
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. 

Sauga Avatud Noortekeskuse Noorte Tugila tegevuspiirkonda
deks on Sauga vald, Audru vald ja Koonga vald, kuid teretulnud 
on noored ka teistest piirkondadest.

Sauga Avatud Noortekeskus
Põõsalinnu 2, Sauga Alevik 85008

tugila@sauga.ee
+372 5691 8008

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist 
rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasra-
hastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte 
tööhõivelisuse parandamine“ alusel.
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Ajaratta lood

Esimene kalapüügivõistlus Audrus
Kuidas tuleb võistelda? Esikohta
dele tulijaile auhindu.

Spordiselts Kalevi Kalastuss
pordi Klubi korraldab eeloleval 
pühapäeval, 22. mail Audru (Kir
bu jõel) esimesed kalapüügivõist
lused pärnakaile. Kuna sääraseid 
võistlusi pole varem korraldatud, 
siis tuntakse nende vastu kalas
tussportlaste peres kui ka teistes 
ringkondades suurt huvi. Klubi 
juhatuse poolt koostati võistluse 
põhialused, millised teeme siin
kohal teatavaks. Võistlus toimub 
Audru jõe vasakul (linnapoolsel) 
kaldal, alates Orika saarest kuni 
kaldal tähistatud kohani. Püügi
kohad, umbes 2550 m pikkused 
kaldaribad, on nummerdatud ning 
need loositakse enne võistluse al
gust Orika saare juures võistlejate 
vahel välja. Sinna tuleb koguneda 
kõigil võistlejail enne võistluse al
gust. Vastastikusel kokkuleppel 
võivad võistlejad loosiga määratud 
püügikohti omavahel vahetada, 
sellest vahekohtunikele teatades. 
Võistlusest võivad osa võtta kõik 
kalastusspordihuvilised. Püüda on 
lubatud ainult kaldalt, kasutades 
korraga ainult ühte ritva. Sööda 
valik on võistlejail vaba. Paatidel 
liiklemine on võistluse piirkonnas 
hommikul kella 5st kuni 10ni 
keelatud. Võistlusest osavõtmise 
eest tuleb tasuda registreerimisel 
(Raadio Kooperatiivis, Kalevi 
tän.) hiljemalt laupäevaks, 21. 
skp. kl. 12 p. meestel 50 senti, 
daamidel 25 senti. Kalevi Ka

lastusspordi Klubi liikmeil, kel 
liikmemaks 1938. a. eest tasu
tud, on võistlusest osavõtt tasuta. 
Võistlused algavad kell 5 hommi
kul ja lõpevad kell 10 hommikul 
peakohtuniku vastava signaaliga. 
Paremuse hindamisel võetakse 
arvesse võistleja poolt iseseis
valt (teiste abistamata) võistlusel 
püütud ja võistluse lõpul kohtuni
kele esitatud: a) suurim (raskeim) 
kala, b) kalade üldarv ja c) kalade 
kogukaal. Keelatud on püüda ja 
arvestamisele ei kuulu: angerjad 
alla 50 cm, vimm, haug, linask ja 
säinas alla 25 cm pikkuses. Võist
lusest ei võta osa klubi juhatus ja 
kohtunikud. Igasugused arusaa
matused üksikute võistlejate vahel 
ja paremuse hindamisel lahendab 
lõplikult klubi juhatuse poolt 
kutsutud vahekohtunike kogu. 
Olgu tähendatud, et esikohtadele 
tulijaile on ette nähtud auhindu, 
mitmesuguste kalastussportliste 
ja teiste esemete näol, millised 
tehakse avalikuks hiljem.

Et võimaldada ka publikul 
omapäraste võistluste jälgimist, 
on pühapäeval Pärnu ja Audru 
vahel omnibussi ühendus. Esi
mene omnibuss sõidab välja kell 
4 hommikul puuturult.

Üksikasjalikkude järelpäri
mistega tuleb pöörduda Raadio 
Kooperatiivi hr. Lauritsa poole.

Artikkel ajalehest „Uus Eesti 
Pärnu Uudised“ (Pärnu: 1936-

1940) Nr.110. Teisipäeval, 17. 
mail 1938. a.

Karjapoiss on kuningas
Karjapoiss toimub Audru Männi
tuka lasteaias juba mitmeid aas
taid, kuid sellel aastal võteti, tänu 
Anneli Kalale, eesmärgiks osaleda 
Baltica Pärimuspeol. Kuupäevaks 
sai 23. aprill – Jüripäev. Lustima 
tulid „Selts Kajakas“ ja Kesklinna 
lasteaia „Päevakoerad“ Pärnust, 
„Hoiuspuu Memmed“, „Hoius
puu“ naisrühm ning Aruvälja 
poisid „Hallid sõnnid“.  

Pealkirjast lähtudes pole ku
ninga tegusid õigus kommentee
rida. Nii ka toimunud folkloori
päeva eestvedajaid ja osalejaid, 
kes allakirjutanule väga sügava 
mulje jätsid.

See oli minu üle aegade võr
ratuim folkloorne üritus, mida 
külastasin. Kiidan eestvedajaid 
Evi Vaherit ja Anneli Kala, kiidan 
traditsiooni kandjaid/ülevõtjaid 
(kohaliku folkloorilegendi Sirje 
Ossipova väitel toimus esimene 
selline perepäev 2000. aastal), 
kiidan osalejaid.

Alustasin Pärnu poolt Audrus
se sõitu vihmasajus. Korraldajad 
olid öelnud, et vihma korral toi
mub kogu ettevõtmine kultuu

rimajas. Õnneks hajusid Audru 
poole sõites pilved ja jäid väga 
napipuhangulisteks ettevõtmise 
lõpuni. No kuidas sa kultuuri
majast karja välja ajad või seal 
karjapoisse katsetad?!

Võrratult hästi vaheldusid 
kutsutud rühmade esinemised 
karjalapse legende pajatava Mil
vi ja pillimeeste tantsuviisidega. 
Ei olnud ülepingutatud esine
miskavasid. Oli kõike, silmailust 
koostegemiseni. Enamus folkloor
setest tantsudestringmängudest 
toimusid koos pealtvaatajatega. 
Armas oli vaadata, kuidas kül
male ilmale vaatamata pisipõn
nid emadeisade suunamisel või 
nendega koos mänguringi astusid. 
Üks populaarsemaid kaasategemi
si oli kindlasti pulgatants – lisaks 
tantsuringi poistele anti võimalus 
oma oskused ette näidata kõigil, 
kel pulk käest löödi. Kõrvaltvaa
tajale tundus, et suisa oodati, et 
see võimalus saada.

Oli armas, et lisaks Audru 
noortele naistele olid tantsulus
ti näitamas ja kaasa tegemas ka 
Kajaka seltsi väärikad ja Pärnu 

Kesklinna lasteaialapsed (an
destust, kui kellegi unustasin). 
Esinemised ja koosmängimised 
vaheldusid pillimeeste hoog
sate pillilugudega, mis vedasid 
muruplatsile kaasa tantsima nii 
emalapse, vanaemalapselapse, 
kui lihtsalt muusikat nautlevaid 
paare. Ja mis kõige nauditavam – 
rahvatantsijad tantsisid erinevaid 
variatsioone valssidest, polkadest, 
reinlendritest jne.

Võrratud olid meened, mille
ga osalevaid rühmi/gruppe täna
ti. Kõik ikka isetehtud ja päeva 
ideest kantud. Ehkki ilm sundis 
lõputseremoonia koheselt esine
miste järele tooma, ei kiirustanud 
vihmasabinale vaatamata keegi 
koju. Korraldajate väljapakutud 
„tööpesad“ käidi vapralt läbi. 
Küll sai pimeduses (silmad kin
ni) karja koju aetud, muuseumi 
sajanditetagustest museaalidest 
tänastele esemetele võrdväärne 
leitud jne. Eelnevalt ununes, et 
väga hästi ülesehitatud kavasse 
oli sisselülitatud ka karjapoisi 
pilliplokk, mida külalisesinejana 
demonstreeris ja jutustas tunnus

tatud rahvamuusik Tarmo Kivi
silla. Tarmolgi oli oma „pesa“, 
kus väga paljud huvilised endale 
roopilli valmistada või eelnevalt 
kontserdil mängitud pillidega lä
hemalt tutvuda said.

Kogu päevale pani punkti 
kohalike perenaiste „karjapoisi 
söögilaud“. Mmm, mitteosalenud 
muutuvad kadedaks, kui kuule
vad, mida kõike seal maitsta sai... 
Keedukartul soolasilguga, muna 
ja roheline maitsevõi leivaga, ra
vimtee, kama jpm.

Kokkuvõtvalt – mina olen tu
leval aastal Audrus taas kohal! 
Soovitan ka teile, kes te seal kau
gel. Korraldajatele aga vaid indu 
ja häid ideid! Ja kogukonnale – 
vedage oma naabrid ja naabrite 
naabrid kaasa sellisest võrratust 
päevast osa saama! Hoidke omi 
tegijaid ja ärge laske nende innu
kusel kustuda!

Suured tänusõnad muusikute
le – Peeter Joosep eesti lõõtsal ja 
Anu Kuusk viiulil.

Ülle Jantson
pisut rahvamuusik ja 

muusikaõpetaja

Kuidas elate, medalistid?
Sel kevadel sai Audru Koolis 
kaante vahele ääretult huvitav ja 
tänuväärne materjal, mis puudu
tab Audru Keskkooli medalitega 
lõpetanute edasist elukäiku. Töö 
valmis õpilase Kaileen Umala 
poolt loovtöö raames ja juhen
dasid teda Jarmo Tael ja Mart 
Kimmel.

Aastatel 19862013 Audru KK 
medalitega lõpetanutele (7 kulda 
ja 28 hõbedat) esitati 8 küsimust, 
mis puudutasid nii möödunud 
kooliaega, kui ka saavutusi eda
sises elus ning tegemisi käesole
val hetkel. Omal ajal medalitega 
pärjatud vilistlaste vastuseid on 
ääretult meeldiv lugeda. Kohati 
tekib tunne, et tahaks neile noorte
le inimestele selliste analüüsivate, 
positiivsete ja intelligentsete vas
tuste ja mõtteavalduste eest veel 
ühe medali anda. Suurim rõõm on 
aga see, et medalistid on oma eda
sises elus olnud väga edukad ning 
kõik on leidnud omale kutsumuse 
ning meelepärase tegevuse.

Kõik Audru KK kuldmedaliga 
lõpetanud on omandanud kõrgha
riduse. Osa neist cum laude ning 
osa neist teinud seda välismaal. 
Ka doktorikraadide omandamine 
on neile jõudumööda olnud. Ehk 
pakub siinkohal huvi seegi, mis 
aladel meie toonased kuldsed lõ
petajad oma haridusteed jätkasid. 
Nende valikud olid järgmised: in
fotehnoloogia, keskkonnateadus, 
spordifüsioteraapia, raamatupi
damine, materjaliteadus, eelkooli 
pedagoogika.

Kui vaadelda kõigi medalistide 
(kuld + hõbe) valikuid kokku, siis 
nähtub, et kõige populaarsemaks 
kõrgkooliks kujunes lõpetajate 
seas Tartu Ülikool, kuhu läks 
edasi õppima 12 küsitlusele vas
tanut. Kuus medalisti jätkas õpin
guid Tallinna Tehnikaülikoolis. 
Välismaa ülikoolidest jätkati õpin
guid näiteks Södertörni Ülikoolis 
Rootsis ja Leuveni Ülikoolis Bel
gias. Kõige enam jätkati õpinguid 
majandusega seotud erialadel.

Küllap on kõrgkooli ja edasise 
ametikoha valikutest tingitud ka 

medalistide tänased elukohad. Nii 
elab näiteks 13 neist Tallinnas, 4 
Tartus, 1 Rootsis ja 1 Soomes, 
aga 9 lõpetajat on jäänud elama 
ka Pärnumaale.

Medalistide tänaste ametite 
loetelu on samuti aukartust ära
tav – mitu asutuse juhti, direkto
rit, juhatajat, ettevõtjat, inseneri, 3 
suure asutuse pearaamatupidajat, 
analüütikarendaja, geoloog, Nais
tekliiniku osakonna juhataja, Ees
ti Sõudekoondise füsioterapeut 
jne. Töötatakse Tarkvaraarendu
se ettevõttes, Keskkonnaametis, 
Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi 
laserspektroskoopia laboris, Swe
dbanki divisjonis jne.

Kahtlemata pole medalitega 
kooli lõpetanud ainsad edukad 
Audru KK vilistlased, aga seekord 
otsustati kaardistada just nemad, 
mis moodustab kahtlemata särava 
killukese meie valla kooli ajaloos.

Suur tänu töö koostajatele ja 
küsitlusele vastanutele! Erilist 
heameelt valmistas töö tulem 
kahtlemata Audru Kooli tänaste
le ja endistele õpetajatele. Oleme 
uhked, et saime teid õpetada ja 
teile eluteele midagi kaasa anda.

Palju õnne ja edu ka edaspi
diseks!

Lõpetuseks mõned katked 
medalistide vastustest küsimu
sele – Kas Te olete saavutanud 
selle, mida Te unistasite kooli 
lõpetades?

Mul ei olnud unistusi...elasin 
päev korraga juba siis. Ei mäleta 
ka nõukogude korra erilist koor
must, mis rõhuks ja ergutaks 
unistusele „siit ära“. Kui, siis on 
see õpetanud kannatlikust oodata 
Godo't. Tol, kooli lõpetamise ajal, 
valitses paljuski konformism ja 
sellega tuli elada...

Mul ei olnud kooli lõpetades 
suuri unistusi. Kui unistused prae
guseks ajaks täitunud oleksid, siis 
ei oleks need olnud piisavalt head 
unistused.

Jah, olen saavutanud selle, 
mida kooli lõpetades endale ees
märgiks seadsin ja veel rohkemgi.

Sirje Suurevälja

PERNOVA Loodusmaja avab suveks uksed 
Valgerannas

Kõigile loodusesõpradele, 
avastushimulistele ja teadus
huvilistele peredele on meil 
sellel suvel pakkuda midagi 
uut ja teistsugust.

Alates 17. juunist kuni 
7. augustini leiate meid igal 
nädalavahetusel reedest pü
hapäevani kell 11.0016.00 
Valgerannast Pärnumaa 
Õpilasmaleva majast ja 
hoovist iga ilmaga!

Loodusmaja pakub ran
nas tegevust ja aktiivset 
puhkust kogu perele. Võ
tame koos ette põnevaid te
gemisi, kuulame huvitavaid 
lugusid, kohtume toredate ja 
tarkade inimestega. Igal nä
dalavahetusel uus programm 
ja uued inimesed.

Tegutseme koos: avas
tusretk Valgeranna tervise
rajal koos meie retkejuhiga 
või miks mitte ka iseseisvalt 
koos perega läbimiseks.

Nädalad vahetavad tee
masid: tegutseme päikese
energiaga, ajame taga tuult, 
vaatame mida põnevat saab 

peale hakata pakenditega, 
kuidas säästvalt tarbida ja 
kuidas targalt toituda. Iga 
päev avastad koos meiega 
midagi põnevat enda ja oma 
pere jaoks.

Terve päeva kestavad 
väikesed tegevusnurgad, 
käelised, mängulised ja loo
vad tegevused lastele.

Igal laupäeval pakume 
keskpäevast mõttevirgutust 
täiskasvanutele. Oodata on 
põnevaid külalisi, huvitavaid 
teemasid ja käega katsutavat 
tarkust. Meie loengusarjaga 
saad kursis olla meie kooli 
/Pernova Hariduskeskus/ 
FB lehe vahendusel, samu
ti juba juunikuu valla lehe 
veergudel.

Igal pühapäeval on li
saks meie tavaprogrammi
dele keskpäevane eriprog
ramm mõeldes ainult lastele. 
Külla tuleb toredaid kogu
jaid, tarku teadjaid onusid, 
tädisid ja ka üks tervislik 
pannkoogihommik käib iga 
pühapäeva juurde.

Tule perega Valgeran
da! Kõik töötoad, loengud, 
programmid TASUTA! 
Programmi toetab Keskkon
nainvesteeringute Keskus

Kuidas meid leida?
Järgid meie avatud rek

laamuksi Valgerannas.

Triin Tamme
projektijuht

Ole efektselt nähtav ka kevadisel jalgrattasõidul!
Kevade tärkamine toob liiklu
sesse üha enam suuri ja väikseid 
jalgrattureid. Rattaga sõitmine 
annab positiivse elamuslaengu 
ning on tervislikumat eluviisi 
propageeriv sõiduviis. Jalgrat
turiks olemine on lõbus aga ai
nult siis, kui sõitja järgib liiklus
reegleid ning on nähtav kõikidele 
teistele liiklejatele!

Kas sina teadsid, et 2015. aas
tal toimus jalgratturite osalusel 
kokku 188 inimkannatanuga 
liiklusõnnetust, milles hukkus 
3 jalgratturit?

Jalgrattur peab kaasliikle
jatele oma tegevustest märku 
andma kätega, aga innovaatilise 
lahendusena võiks kasutada ka 
Port Design Go Led seljakotti. 

See on revolutsiooniline LED 
ekraaniga seljakott, mis näitab 
navigatsioonimärke (vasakpöö
re, edasi ehk otse, parempööre, 
stopp/oht). Kott suurendab liik
luses sinu enda julgeolekut, kuna 
nähtavus tänu vilkuvale ekraani
le nii päeval kui ka öösel on era
kordselt hea. Tehes neid tegevusi 
liikluses, on võimalik näidata 
kotiga kaasas oleva juhtmevaba 
puldi abil, mis manöövrit soovite 
parasjagu teha. Puldi saab kinni
tada spetsiaalsete kinnitustega 
jalgratta lenkstangi külge.

Teadatuntud fakt – tegija 

kannab kiivrit! Rattakiivri kor
rektne kandmine vähendab olu
liselt võimalikke peaga seotud 
liiklustraumasid. Kui marrastusi 
ja luid annab kuidagi lappida, siis 
peapõrutus võib tekitada pöördu
matut kahju.

Enam ammu ei toodeta vaid 
rahvakeeli tuntud munakujulist 

kiivrit, mis tihtipeale küll täitis 
oma eesmärgi, aga ei näinud väga 
esinduslik välja. Uudse toodan
guna on rootslased loonud lau
sa  nä ht a mat u 
kiivri Hövdingi. 
Hövding on salli 
meenutav kaelus, 
mis sisuliselt õn
netuse hetkel on 
õhku täis minev 
õhkpadi pea üm
ber. Tuhanded 
testid ja andmed 
ja lg ra t t aõn ne 
tustest on krae
kiivri sees olevad 
sensorid teinud 
täpseks. Kiiver 
aktiviseerub, kui 
tuvastatakse eba
harilikult järsk 
liigutus ja kapuut
silaadne õhkpadi 
täitub hetkega.

Jalgratturi risk 
sattuda liiklus

õnnetusse on 
pimedal ajal 
m i t mekord 
ne, võrreldes 
hea nähtavu
sega päevasel 
ajal. Kui võid 
jääda pimeda 
aja peale, siis 
veendu, et su 
rattal on kindlasti tuled, mis 
valgustavad nii teed, kui teevad 
sind teistele liiklejatele paremi
ni nähtavaks. Pimedal ajal vaid 
helkuritest ei piisa. Hele riietus 
ja helkurvest on samuti esma
tarbevahendid enda nähtavaks 
tegemisel.

Alternatiivselt on müügile 
jõudnud helkursprei, mis muu
dab töödeldud pinna autojuhile 

eriti silmapaistvaks. Spreitada 
võid nii riideid kui jalgratast. 
Helkursprei peegeldab valgust 
valgusallika suunas. Näiteks 
rõivastele pihustatud õhuke kiht 
peegeldub auto sõidutulede val
guses ainult autos viibijatele. 
Seda on näha näiteks ka siis, kui 
välku kasutades mobiiltelefoniga 
pilti teha või suunata taskulambi 
valgus selle peale.

Lisaks tavapärastele kodara
helkuritele võib rattale lisada piki 
kodarat kinnitamiseks mõeldud 
helkurid. Enda nähtavaks tege
mine on võimalik ka igasuguste 
helkuraksessuaaride ning hel
kurniidiga käsitööna valminud 
mütsidesallidekinnastega.

Gerli Grünberg
Maanteeamet

KIRIKUTEATED
Jumalateenistus EAÕK Jõõpre Suurkannataja Georgiuse kirikus:
25. juunil kell 10.00 – liturgia.
Kalmistupüha Jõõpre kalmistul:
25. juunil kell 12.30 – üldine hingepalve.
Teenistuse ja kalmistupüha viib läbi Jõõpre Suurkannataja Georgiuse koguduse 
preester Kristoforos Parts.

Fotod - 
Telia Eesti AS

Foto: 
hovding.com

Foto: 
Delfi

Foto: Koduextra
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STEN TAMMER 3.22.2016
MARLEEN KAELEP 3.27.2016
ARLENE SANKOVSKI 3.30.2016
LISETE TEE 4.10.2016
ATS MATTIAS ROHTLAAN 4.22.2016
AILE PAUGUS 4.23.2016

Õnnitleme 
vastsündinuid!

23.06.2016 algusega 20.00                   
Jaanituli Sangal 

          
Sportlikud mängud ja võistlused. 

               Mänge juhib Viktor 
              Kell 21.00 tants hommikuni      

DJ Mälupulk 
Üritus kõigile tasuta 

Teadagi on hea tuju aluseks ta is ko ht, seega vo tta 
igau hel kaasa midagi kohapeal tarbimiseks, 
vo imalus ka tulel grillida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korraldaja: MTÜ Lemmetsa Külaselts                               
Info: 5177305 Reet 

OSTAN  
vanu postkaarte, 
fotosid, kommi- 
ja šokolaadi-
pabereid.
Pakkuda võib iga-
sugu vanavara! 
Tel. 556 69430

Doberani Rannamaja
ootab oma kollektiivi 
 • jäätisemüüjaid
 • tublit nõudepesijat
 • välejalgseid ettekandjaid tel. 5649 8905

OÜ  OSBEK 
müüb küttepuid. 
Tasuta transport! 

Tel. 505 9868
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