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Väikeste vallakodanike vastuvõtt vallamajas
11. juunil toimus vallamaja saalis selle aasta jaa-
nuari-, veebruari-, märtsi- ja aprillikuul sündi-
nud väikeste vallakodanike ja nende vanemate 
pidulik vastuvõtt. Pidupäevalisi tervitasid val-
lavolikogu esimees Jaanus Põldmaa, sotsiaal-
pedagoog Sirje Järvet ning sotsiaalnõunik Peep 
Tarre. Lauludega esinesid Jõõpre Kooli õpilased 
õpetaja Grünet Trumsi juhendamisel.

Vastuvõtule olid kutsutud: Mariana Nõmmik 
ja Raimond Mode tütar Kätlin´iga, Marianna 
Nõmm ja Maical Pea tütar Deisy-Adeele ǵa, Anni 
Laaneser ja Urmet Tomson tütar Keirá ga, Kristi 
ja Sander Pink tütar Marleen´iga, Riina Tõnsing 
ja Toomas Tomson poeg Georg Magnus éga, 
Kaidy Leas poeg Chris Erik´uga, Helerin ja 
Raimo Koppel tütar Gerlin´iga, Liina Ainsar ja 
Aleksei Andronov tütar Emily ǵa, Anne-Mari 
Jaago ja Argo Heinla poeg Andri ǵa, Siiri ja Veljo 
Soomets tütar Anna-Mari ǵa, Merike Haugas ja 
Toomas Tammer poeg Sten´iga, Kairi ja Taavi 
Pentma poeg Eerik´uga, Kadi Männiksaar ja 
Aivo Annola poeg Cregor Yaniga, Annely Elme 
ja Raivo Kaelep tütar Marleeń iga, Eelika Popova 
ja Riho Sankovski tütar Arlene ǵa, Laura Loo-
rents ja Mati Tee tütar Lisete ǵa, Maila Rohtlaan 
poeg Ats Mattias éga, Aili Lang ja Aivo Paugus 
tütar Aile ǵa.

Valla vapimärgiga hõbelusika, lillekimbu ja 
õnnitluskaardi andsid lastevanematele üle Jaanus 
Põldmaa ja Sirje Järvet. (KH)

Hei, tehnikahuvilised!
6. augustil 2016 kell 10.oo - 17.oo toi-
mub juba IV AUDRU VANATEHNIKA 
NÄITUS, kuhu ootame taas kõikvõima-
likke liikureid. 

Kell 12.00-13.00 toimub esma-
kordselt suur „Sääreväristajate või-
dusõit“. Sõidetakse Audru keskuses 
800 meetri pikkusel ringil 15 minutit. 
Võitjaks kuulutatakse kõige rohkem 
ringe läbinud sõitja. Võitjat ootab 
autasu. Osalema ootame „nõuka-
aegseid sääreväristajaid“. Oodatud on 
Audru valla nii mees- kui ka naissoost 
sõitjad. Võistlema lubatakse järgmistel 
tingimustel: sõidukil peavad olema 
korras pidurid, kohustuslik on kanda 
kiivrit, soovitav on kasutada ka muud 
kaitsevarustust. Tehniline kontroll 
teostatakse 1 tund enne suursõidu algust 
kohapeal. 

Osavõtust teatada telefonidel 511 
0511 ja 555 99 302. 

Ootame rohket osavõttu ja mehist 
kihutamist.

Tehnikanäituse ajal on oodata mit-
meid üllatusi.

Tehnikanäitust korraldav 
meeskond

Audru muuseum

Koostöö tulemusena sündis  
Jõõpre Kooli õuesõppeklass

Jõõpre Koolil on mitmendat aastat tõ-
hus koostöö Pärnumaa Metsaomanike 
Seltsiga. Koostöö algatajateks olid seltsi 
poolt Audru valla mehed Erik Philips ja 
Teet Killing. Koostöölepe, mille nimeks 
sai ,,Koolimetsa projekt”, sõlmiti kolm 
aastat tagasi ja huvi on olnud mõlema-
poolne.

Õpilaste teadmistepõhise osa moo-
dustab tutvumine metsa, selle eri lii-
kide ning kõigiga, kes metsas elavad 
ja sellega, milliseid elusvorme sealt 
leida võib. Projekti raames on käidud 
õppeekskursioonidel erinevates Eesti 
piirkondades – Kagu-Eestis Järvselja 
Õppe- ja Katsemetskonnas, Uhtjärve 
Ürgoru Nõiariigis ja Matsalu Loodus-
kaitsealal. Projekti praktilise poolena 
said õpilased käe valgeks või mustaks 
metsas istutustöödel. Reaalse praktili-
se, koolile vajaliku tööna, said 8. klassi 
õpilased valmis oma kätega tehtud ja di-
sainitud väliõppeklassi, et olla kevadel-
sügisel õpitundides loodusele lähemal.

Eelmisel aastal sündis sama projekti 

raames poolsada lindude pesakasti, mis 
üheskoos ja juhendajate abiga metsas 
üles seati.

Järgmise tööna ootab sügisel ees 
kitsede söödasõime ehitamine. Seda 
teeme juba koos mõlema koostööpart-
neriga, samuti metsaga seotud Jõõpre 
Jahimeeste Seltsiga. Lisaks söödasõime 

ehitamisele oleme mitmel sügisel metsa 
viinud noorte korjatud suuri koguseid 
tammetõrusid.

Iga tegevus arendab, iga kogemus 
rikastab. Noored, kes on üles kasva-
nud maal looduse rüpes, saavad tänu 
erinevatele maal tegutsevatele organi-
satsioonidele lähemalt tuttavaks meid 
ümbritsevaga. Lisada jääb vaid veel 
üks Jõõpre Kooli noortele tore ja oluli-
ne koostöövõimalus, see on praktilise 
töö ja rahateenimise võimalus suvel 
Pärnumaa Õpilasmaleva Audru hea-
korrarühmades.

Mati Sutt
Jõõpre Kooli direktor

Veel kord heakorra eeskirjast
Jaanuaris ilmunud artikkel uuendatud 
Audru valla heakorra eeskirjast, mis 
reguleerib hobuste ja koertega viibi-
mist Valgeranna piirkonnas, sai palju 
tagasisidet nii loomapidajate omani-
kelt kui ka kohalikelt, kes pidevalt 
Valgeranna ilusat looduskeskkonda 
naudivad. Nagu ikka, on arvamusi 
seinast seina, kuid usume, et nüüd-
seks oleme koostöös kodanikega leid-
nud kuldse kesktee, mis arvestab nii 
suvitajate kui ka loomaomanikega.

Kus võivad koeraomanikud oma 
lemmikuga liikuda?

Oma lemmikuga võib liikuda igal 
aastaajal Valgeranna puhkealal ehk 
metsaalal (sh terviserajal). Talvisel 
ajal tuleb siiski jälgida, et suusara-
jad ei ole inimestele ega loomadele 
kõndimiseks. Ainus liikumise piirang 

koertele kehtib suplusalal ajavahemi-
kus 1. mai – 15. september. Valge-
ranna suplusala on piirkond, mis on 
mõeldud just inimestele, kes soovivad 
loomavabalt rannamõnusid nautida. 
Suplusala umbkaudne pikkus on 2,9 
kilomeetrit, mis algab läänest vaada-
tes (Saulepa poolt tulles mööda mere 
äärt) Poldri pumbamaja juurest ning 
lõpeb Andropoffi villast edasi minnes 
ca poole kilomeeri pärast. Suplusala 
lõppu saab Ranna teelt keerates vasa-
kule – Liini teele, kust edasi suunavad 
vastavad viidad randa. 

Meeldetuletus koeraomanikele!
Vastavalt Audru valla koerte ja 

kasside pidamise eeskirjale ei ole 
koera vabastamine avalikus kohas 
lubatud, millest tulenevalt on ran-
gelt keelatud koera vabastamine 

rihma otsast Valgeranna puhkealal 
(sh terviserajal) ja ka metsateel, mis 
viib suplusala lõppu. Lubatud ran-
naalal hobustele ja koertele (kaardil 
märgitud rohelisega) on koerte vabas-
tamine lubatud, kuid tuleb jälgida, 
et koera vabastamisega ei ohustata 
teisi inimesi ja loomi ning on tagatud 
loomapidaja pidev järelevalve koera 
üle, sealhulgas võimalus koer vajadu-
se tekkimisel koheselt jalutusrihma 
külge kinnitada.

Ja hobused?
Hobustega võib liikuda väljaspool 

Valgeranna puhkeala ning rannaalal, 
mis on kaardil märgitud rohelisega. 
Hobustega viibimine Valgeranna 
suplus- ja puhkealal on aastaringselt 
keelatud. (KH)

AUDRU SPORDIHOONE 
ON SUVEL AVATUD

Aivo Annola, isa süles Cregor Yan, ema Kadi Männiksaar, 
tütred Sandra ja Annika ning Angela

Valmistajad Anvar, Henry ja Markus

1.-17. JUUNI  E-R  15.00-21.00

JUULIS  AINULT REEDETI 
 15.00-21.00

15.-31. AUGUST  E-R 15.00-21.00

Audru postkontori 
klienditeenindaja puhkab suvel

1. 17.-30.06.2016

2. 18.-31.07.2016

3. 22.08.-04.09.2016

Perearstide Puhkused:

Dr. Runnel  27.06 –  08.07
 1.08 –  19.08

Dr. Napp 11.07 –  29.07
 22.08 –  26.08
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12. mai
Volitati abivallavanem Priit 

Annus allkirjastama Vabariigi 
Valitsuse 29.04.1997 määruse 
nr 88 kinnitatud „Plaani- või 
kaardimaterjali alusel katast-
riüksuse moodustamise korra“ 
punktis 17 sätestatud plaani- ja 
kaardimaterjali.

Kutsuti OÜ Lavassaare 
Kommunaal juhatusest tagasi 
Leida Rehtla ja Margit Merila 
ning moodustati nõukogu koos-
seisus Leida Rehtla, Siim Suur-
sild ja Toomas Aaviste.

Algatati piiratud hankeme-
netlusega vallahange „Audru 
valla kergliiklusteede ja täna-
vavalgustuse ehitamise omani-
kujärelevalve“.

Kehtestati piletihinnad 
18.06.2016 Audru pargis toi-
muvale Jaanipäevale.

Väljastati ehitusluba Kihlepa 
külas Päikese kinnistule puur-
kaevu rajamiseks.

Anti projekteerimistingi-
mused detailplaneeringu ole-
masolul Papsaare külas Kõrtsi 
kinnistule elamu abihoone ehi-
tusprojekti koostamiseks.

Väljastati load 22.06.2016 
avaliku ürituse „Jaanipäeva tä-
histamine“ korraldamiseks Lin-
di Kooli kinnistul, 23.06.2016 
avaliku ürituse „Traditsiooni-
line Jaaniõhtu“ korraldamiseks 
Doberani kohviku kinnistul 
ning 14.05.2016 avaliku ürituse 
„Muuseumiöö“ korraldamiseks 
Ülejõe 1 Lavassaare alev.

Määrati Liu, Marksa, Kõi-
ma ja Eassalu külas ning Audru 
alevikus munitsipaalomandisse 
taotletavatele maaüksustele lä-
hiaadressid, sihtotstarbed ning 
pindalad.

Määrati Kõima, Lemmet-
sa, Soomra ja Ahaste külas 
ning Audru alevikus munitsi-
paalomandisse taotletavatele 
maaüksustele lähiaadressid, 
sihtotstarbed ja teenindusmaad.

Määrati Kõima külas asuva 
kütusetankla-kaupluse teenin-
damiseks vajalik maa suurus, 
lähiaadress ja sihtotstarve ning 
anti nõusolek nimetatud maaük-
suse riigi omandisse jätmiseks 
hoonestusõiguse seadmise ees-
märgil OÜ Klen Vara kasuks.

Määrati Aruvälja külas asu-
vate elamu, ait-kuuri, keldri ja 
kaevu teenindamiseks vajalik 
maa suurus, lähiaadress ja siht-
otstarve ning anti nõusolek ni-
metatud maaüksuse riigi oman-
disse jätmiseks hoonestusõiguse 
seadmise eesmärgil.

Otsustati Papsaare külas 
asuva Pärna katastriüksuse ja-
gamine ja jagamisel tekkinud 
katastriüksustele lähiaadresside 
ning sihtotstarvete määramine.

Muudeti Audru Vallavalit-
suse 21.04.2016 korraldust nr 
122 „Avaliku ürituse korral-
damiseks loa andmine“.

26. mai
Väljastati ehitusload Aud-

ru alevikus Vikero-Nooruse 
kergliiklustee ja Papsaare külas 
Pärnu-Lihula maantee kergliik-
lustee lõigu 3,4-7,9 ehitamiseks.

Lubati vallavanem Siim 
Suursild puhkusele kuupäeva-
del 02.-03.06.2016.

Võeti vastu otsus Valgeranna 
külas asuva Valgeranna kõnni-
tee L1 kinnistu tasuta omanda-
mise kohta.

Otsustati eluruumi ja Val-
geranna külas Valgeranna puh-
keala kinnistul asuva maa-ala ja 
paadikioski kasutusse andmine.

Määrati tunnustus aine-
konkurssidel ja olümpiaadidel 
ning spordivõistlustel edukalt 
esinenud õpilaste juhendajatele-
õpetajatele.

Määrati tunnustus õpilastele 
väga heade õpitulemuste ning 
ainekonkurssidel ja -olümpiaa-
didel osalemise eest.

Tunnistati kehtetuks Audru 
Vallavalitsuse 30.01.2014 kor-
raldus nr 28 „Ehitusloa and-
mine“, millega väljastati ehi-
tusluba Audru alevikus Luige 
tee pikenduse ja tehnovõrkude 
ehitamiseks.

Anti projekteerimistingimu-
sed Malda külas Männi kinnis-
tul üksikelamu ehitusprojekti 
koostamiseks.

Väljastati ehitusload Soeva 
külas Õunapuu ja Kooli kin-
nistutele ning Ridalepa külas 
Sauagu kinnistule puurkaevu 
rajamiseks, Papsaare külas Pil-
ve tee 4 üksikelamu ja Ridalepa 
külas Triinu kinnistule kuuri 
püstitamiseks.

Algatati avatud hankemenet-
lusega lihthange „Audru Kooli 
keedukatla ostmine“.

Kinnitati piiratud hankeme-
netlusega vallahanke „Audru 
valla kergliiklusteede ja täna-
vavalgustuse ehitamise omani-
kujärelevalve“ tulemused.

Eraldati vabaühendustele 
MTÜ Tuuletallajad ja MTÜ 

Nobedad Näpud projektidele 
projektitoetused kogusummas 
620 eurot.

Kinnitati Audru valla oman-
dis olevate kinnistute müümi-
seks korraldatud avaliku kirjali-
ku enampakkumise tulemused.

Kinnitati Audru kõlakoja 
kinnistu osaliseks kasutusse 
andmiseks suveürituste toit-
lustamise eesmärgil korraldatud 
avaliku kirjaliku enampakku-
mise tulemused.

Võeti vastu täisealise isiku 
hoolduse määramise ja osuta-
mise kord.

Määrati Liu, Lindi, Põldeot-
sa, Põhara, Papsaare, Kihlepa, 
Ahaste ja Jõõpre külas ning 
Audru alevikus munitsipaal-
omandisse taotletavatele ka-
tastriüksustele lähiaadressid, 
pindalad ja sihtotstarbed.

Määrati Põldeotsa, Ahaste, 
Kõima, Lindi ja Jõõpre külas 
ning Audru alevikus munitsi-
paalomandisse taotletavatele 
katastriüksustele lähiaadressid, 
sihtotstarbed ja teenindusmaad.

Anti nõusolek Kabriste kü-
las asuva maa ostueesõigusega 
erastamiseks ning määrati maa 
suurus, lähiaadress ning siht-
otstarve.

Anti nõusolek 30.05.2016 
Potsepa karjääris laskepaiga 
rajamiseks Politsei- ja Piirival-
veameti lasketreeningu läbivii-
miseks.

Otsustati Malda külas asuva 
Kotka katastriüksuse ja Audru 
alevikus asuva Käreda tee 10 

katastriüksuse jagamine ja mää-
rati jagamisel tekkinud katast-
riüksustele lähiaadressid ning 
sihtotstarbed.

Anti projekteerimistingimu-
sed detailplaneeringu olemas-
olul Tohvri tee 2b kinnistule.

Määrati Papsaare külas asu-
va liikluspinna nimeks Kalda-
tamme tee.

02. juuni
Anti nõusolek Audru alevi-

kus Lihula mnt 10/12 kinnistul 
asuva haljasala otsustuskorras 
kasutusse andmiseke FIE’le 
Urmet Labidas kiirtoiduhaa-
gise paigaldamiseks perioodil 
22.06.-31.08.2016.

Määrati Audru vallas munit-
sipaalomandisse taotletavatele 
plaani- ja kaardimaterjali alu-
sel moodustatud maaüksustele 
lähiaadressid, sihtotstarbed ja 
teenindusmaad.

Muudeti Audru Vallavalit-
suse 26.05.2016 korraldust nr 
167 „Õpetajate tunnustamine“.

Anti ehitusluba Audru alevi-
kus Lihula mnt 10 asuva kooli-
maja rekonstrueerimiseks.

Väljastati load 18.06.2016 
avaliku ürituse „Audru pargi 
jaanituli“ ja 22.06.2016 avaliku 
ürituse „Lavassaare Jaaniõhtu 
korraldamiseks“.

Kinnitati avatud hankeme-
netlusega lihthanke „Avaliku 
veoteenuse osutamine 2016-
2017 ja 2017-2018 õppeaastal“ 
tulemused.

Vallavolikogu istungilVALLAVANEMA VEERG

Ikka haldusreformist
Haldusreform on saanud täna tõsiasjaks. Käesoleval kuul 
kuulutas Vabariigi President Haldusreformi seaduse välja 
ja nüüd on see muutunud enamusele Eesti omavalitsuste-
le täitmiseks. Seaduse järgi on haldusreformi eesmärgiks 
toetada kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse kasvu 
kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel, piirkondade 
arengueelduste kasutamisel, konkurentsivõime suurenda-
misel ja ühtlasema piirkondliku arengu tagamisel. Selle 
eesmärgi elluviimiseks nähakse seadusega ette valdade 
ja linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmist, mille 
tulemusena peavad kohaliku omavalitsuse üksused olema 
võimelised iseseisvalt korraldama ja juhtima kohalikku 
elu ning täitma seadusest tulenevaid ülesandeid. Seadus 
sätestab, et haldusreformi eesmärgi saavutamiseks tuleb 
haldusterritoriaalse korralduse muutmisel eelistada kohaliku 
omavalitsuse üksuste moodustamist, kus elab vähemalt 
11000 elanikku.

Tänase seisuga on Eestis 213 kohalikku omavalitsust. 
Eesti keskmises omavalitsuses elab täna alla 2000 elaniku. 
Seega, peale kohalike omavalitsuste valimisi oktoobris 2017, 
kaovad Eestimaa kaardilt üle poolte omavalitsuste nimed 
ning alles jääb tõenäoliselt 70-80 omavalitsust.

Ka küsitlused on kinnitanud, et Eesti elanikel on val-
misolek avaliku halduse koondumiseks ning mõneti on see 
vist ka praeguse aja märk. Samasugused trendid toimuvad 
halduskorralduses nii meist lõuna, põhja, kui ka lääne pool. 
Audru valla koostöövald oli Jurva vald Soomes, mis ühines 
2009. a Kurikka linna ja Jalasjärvi vallaga ning moodustus 
Kurikka linn 1743 m² ja pea 22000 elanikuga. Sarnane ühi-
nemine toimus meie lõunapoolsete sõprade juures 2009. a, 
kus Lätis Grobina vald ja linn ühinesid samuti ligi 11000 
elanikuga omavalitsuseks.

Hiljuti oli mul võimalik EAS-i poolt rahastatava kooli-
tusprogrammi raames külastada Taani omavalitsusi. Täna 
nimetab Taani end heaoluriigiks, kus elab 5,5 miljonit ini-
mest. 70-ndatel aastatel toimus neil üks esimesi suuremaid 
haldusreforme, mille tulemusel jäi riiki alles 271 omavalit-
sust ning see sarnanes mõneti meie tänasele olukorrale. Aga 
juba 2007. aastal viidi seal läbi teine suurem haldusreform. 
Seda reformi valmistati ette vaid kolm aastat. Reformi tu-
lemusel jäi riiki alles 98 omavalitsust, millest vaid 7 on alla 
20000 elanikuga. Mind pani vägagi imestama, et sellist 
avaliku halduse koondumist viidi läbi nii suures mahus 
riigis, kus omavalitsuste majanduslik ja rahaline võimekus 
oli juba enne reformi meie tänase seisuga kaugelt võrrelda-
matu. Aga samuti hämmastas mind ka see, millisel kõrgel 
tasemel ja milliseid avalikke teenuseid suudavad tänased 
Taani omavalitsused oma elanikele ja ettevõtjatele pak-
kuda. Ilmselgelt on see märgiks, kuhu poole peavad Eesti 
omavalitsused liikuma, et tagada meie elanikele tulevikus 
sarnane elukeskkond nagu on taanlastel. On ju põhjamaad 
need, kuhu poole me oma arengus püüdleme.

Nagu varasemalt olen kirjutanud, on Audru valla seis 
selline, et iseenesest oma 5850 elanikuga täidame Riigikogu 
poolt seadusega kehtestatud elanike arvu miinimumkritee-
riumi, aga seaduses sätestatud eesmärgist 11000 elanikuni 
jääme väga kaugele. Täna vaatab Audru Vallavolikogu poolt 
moodustatud ühinemiskomisjon silmanurgast kahe suurema 
linnaümbruse valla – Paikuse ja Sauga tegemisi ning peab 
jätkuvalt liitumisläbirääkimisi Pärnu linnaga. Naabreid 
jälgime seetõttu, et neile on lisaks Pärnule teinud ühinemis-
ettepaneku ka Sindi linn. Oma vastuse Sindi ettepanekule 
annavad Paikuse ja Sauga volikogud veel enne jaanipäeva 
ning siis peaks selgemaks saama, kes jäävad Pärnuga läbi-
rääkimiste laua taha ja kes mitte ning kuidas on siis võimalik 
edasi liikuda nn Suur-Pärnu ideega. Loodame, et hiljemalt 
augustiks on pilt oluliselt selgem ja Audru inimestele olu-
korra kirjeldamine võimalik kindlamas sõnastuses.

Siim Suursild
vallavanem

Vallavalitsuse istungitel

09. juuni
Võeti vastu Audru valla 

2016. aasta 1. lisaeelarve.
Muudeti Audru Vallavoli-

kogu 10.03.2016 määrust nr 7 
„Audru valla sotsiaaltoetuste 
osutamise kord“.

Otsustati külades ehitamine 
detailplaneeringu koostamise 
kohustusega alal teemaplanee-

ringu algatamine ja keskkon-
namõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmine.

Otsustati tunnustuse „Aas-
ta õpetaja“ ja kultuuripreemia 
“Aasta kultuuritegija” omista-
mine.

Lubati Audru Vallavalitsusel 
võtta tulevikus raha väljamaks-
mist nõudvaid varalisi kohustusi 

seoses lihthangete „Audru valla 
teede pindamine II“ ja „Avali-
ku veoteenuse osutamine 2016-
2017 ja 2017-2018 õppeaastal“ 
korraldamisega.

Muudeti Audru Vallavoli-
kogu 16.01.2014 määrust nr 1 
„Audru valla hankekord“ ja 
Audru Vallavolikogu 07.04.2016 
määrust nr 12 „Audru vallavara 

valitsemise kord“.
Otsustati taotleda munitsi-

paalomandisse Audru alevikus 
asuv Pärna allee 5f maaüksus.

Tunnistati kehtetuks Audru 
Vallavolikogu 16.12.2015 otsus 
nr 75 „Maa munitsipaaloman-
disse taotlemine“.

Kuulati Audru Vallavolikogu 
alaliste komisjonide aruandeid.

Raamatukogud suletud 
seoses puhkusega 2016

Audru Raamatukogu 
 15.07.-18.08.2016
Aruvälja Raamatukogu 
 27.06.-31.07.2016
Jõõpre Raamatukogu 
 27.06.-31.07.2016
Lavassaare Raamatukogu 
 18.07.-31.07.2016 ja 08.08-22.08.2016
Lindi Raamatukogu 
 04.07.-28.07.2016
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Ajaratta lood

Kommiparadiisi perenaine
Millised on maailma magusai-
mad ametid? Kas nende hulka 
võiks kuuluda ka kommipoe 
müüja oma?

Küllap unistas nii mõnigi 
meist lapsepõlves Astrid Lindg-
reni „Pipi Pikksukka“ lugedes 
võimalusest kommipoes vaba 
voli saada ja käruga sõpradele 
kommi ette vedada. Aga kuidas 
lugu tegelikult on, seda küsime 
Pärnus Port Artur 2-s asuva Ka-
levi šokolaadipoe müüjalt, Aud-
ru valla särasilmselt kodanikult 
Marina Lainetilt.

Kas ka sinu lapsepõlveu-
nistustes figureeris kommipoe 
müüja amet?

Marina Lainet: Ma ei ütleks, 
et just kommipoe müüja amet, 
aga küllap on iga tüdruk mingil 
hetkel müüja ametist unistanud. 
Usun, et oleme kõik lapsepõlves 
poodi mänginud. Ja ikka müü-
jaid, klienti ei tahtnud vist keegi 
mängida.

Kuidas selle elukutseni 
jõudsid ja mis sind selle ameti 
juures paelub?

ML: Olen jõudnud selle ame-
tini puhtalt soovist inimestega 
suhelda ja ka selle ameti vahel-
dusrikkuse poolest. Poes pole 
olemas ühtemoodi situatsioone. 
Iga klient on eriline. Need, kes 
mind tunnevad, teavad, et ega 
ma eriti vaikne tüdruk ei ole ja 
õnneks müüja amet lubab mul 
ennast teostada. Mulle meel-
dib olla müüja ja see, et ma 
olen kommipoe müüja, on veel 
boonuseks.

Millised on sinu enda lem-

mikkommid?
ML: Kui ma tööle asusin, ar-

vasin, et mul on seal lihtne, kuna 
ma ju ei söö enamikke komme. 
Aga juhtus nii, et kõike proovi-
des avastasin, et polegi kommi, 
mis mulle ei maitseks. Erilisteks 
lemmikuteks on saanud martsi-
pan ja tavaline komeedikomm, 
aga tegelikult jah söön ma neid 
kõike.

Kalevi kommivabrik laseb 
üsna tihti välja uusi kommi- 
ja šokolaadisorte. Kas sina 
müüjana pead neid kõiki ka 
maitsma, et oskaks ostjatele 
tutvustada ja soovitada?

ML: Loomulikult, see on 
meie esmane kohustus – kõike 
maitsta ja oma arvamus väl-
ja öelda. Raske töö, aga keegi 
peab ju seda tegema... Meil on 
ka püsikliendid, kes tihti poodi 
tulles juba ise küsivad, et kas on 
midagi uut välja tulnud. Alati 
juhime uuele tootele tähelepanu 
ja edastame oma või klientide 
tagasisidet toote kohta. Kalevit 
huvitab väga inimeste tagasisi-
de, nii, et ärge olge kadedad oma 
arvamust meile välja öelda, sest 
ainult nii on võimalik tagada teie 
lemmiku säilimine poelettidel.

Millised on hetke uudistoo-
ted Kalevilt?

ML: Hetke uudistoode on 
210. juubeli kollektsioon. Kuna 
AS Kalev saab sel aastal 210. 
aastaseks, siis anti välja uus juu-
belikollektsioon, mis on müü-
gil selle aasta lõpuni. Tõeliseks 
hitiks on saanud Tuljaku tume 
šokolaad täidisega. Me kõik loo-

dame, et see jääb müüki ka edas-
pidiseks. Järgmisi uudistooteid 
on oodata oktoobris, kui antakse 
välja uus jõulukollektsioon.

Huvitav oleks teada, et mis 
rahvale enim maitseb? Milli-
seid komme kõige rohkem 
ostetakse?

ML: Inimesed ja nende mait-
sed on erinevad. On neid, kes 
elavad nostalgias ja ostavad ikka 
Komeeti, Kalevit, Teekonda ja 
Ananassi vahvlikommi. Osad 
armastavad telereklaame jälgi-
da ja pöörduvad sinu poole juba 
sooviga osta seda, mida telekas 
reklaamitakse. Vahel on nii, et 
pole ise reklaami veel näinudki 
ja siis pead tuvastama läbi suu-
navate küsimuste, et mida klient 
silmas peab. Aga meie noorem 
põlvkond elab ikka veel Draa-
konite ja Mesikäpa maailmas, 
mis on samuti väga tore, sest ka 
neid kollektsioone täiendatakse 
aegajalt uute maitsetega.

Minu sõprusringkonnas on 
paar kondiitrit, kes minu tea-
da hommikuti tööle ikka hee-
ringavõileiva kaasa pakivad. 
Kas ka sinul ja su kolleegidel 
vahel magusast aroomist ja 
kommimaitsest villand saab?

ML: Loomulikult. Aga hu-
vitav on see, et pärast soolast 
tahaks ju siiski jälle natuke 
magusat peale ampsata.

Vanarahvas ütleb, et king-
sepal pole kingi ja rätsepal 
riiet. Kuidas teie kodus kom-
mitagavaradega on? Kas sinu 
pere ootab õhtuti emmet ma-
gusakoormaga koju?

ML: See vanarahva ütlus Ka-
levi tööliste kohta küll paika ei 
pea, kuna Kalev ise hoolitseb 
selle eest, et kõigil kodus kau-
sid täidetud oleks. Meil toimub 
pidevalt suurejoonelisi kampaa-
niad. Nii, et endal on ka raske 
ükskõikseks jääda. Võrreldes 
algusaegadega ja praegusega 
pean ütlema, et kommikauss 
meie kodus enam ei tühjene ja 
lapsed ootavad koju siiski ainult 
emmet ja mitte magusakoormat. 
Õnneks on mul head sõbrad ja 
naabrid, kes suure rõõmuga 
meie kommikaussi tühjendada 
aitavad.

Olete Audru vallas tun-
tud-teatud spordilembeline 
perekond, kes ikka kõikidel 
üritustel ja võistlustel kaasa 
lööb ja elab. Millised on teie 
pere plaanid eelseisvaks su-
veks?

ML: Sellest suvest muutub 
see, et meid ootab ees keskkon-
navahetus ja lapsed alustavad 
treenimist Soomes, uues suusa-
klubis. Saab olema huvitav näha 
uute treenerite tööd ja hoopis 
teistsugust rajamaastikku. Suvel 
sõidame ratast ja talvel suuska, 
need on jätkuvalt meie pere lem-
miktegevused. Lapsed treenivad 
tõsisemalt, meie lastevanemate-
na hobikorras, et jõuaks talvel 
suusarajal kaasa joosta ja noori 
ergutada. Nii, et tuleb suhteliselt 
tavapärane suvi. Teeme ikka iga 
ilmaga sporti ja sööme kommi.

Suur aitäh intervjuu eest ja 
magusat teguderohket suve!

Sirje Suurevälja

Juuni
Juuni – jaanikuu, suvekuu, pär-
nakuu, õilmekuu, piimakuu.

Vanarahvas ütleb, et suvi 
algab siis, kui sirel lõpetab ja 
kibuvits alustab õitsemist. Kui 
maasikad on valmis, on paras 
aeg hakata heina tegema. 21. 
juuni on suvine pööripäev ehk 
suvine pesapäev. Pööripäeval 
on päev kõige pikem, öö kõige 
lühem. Sel ajal loojub päike ho-
risondil neljal päeval järjest täp-
selt samal kõrgusel. Vanarahvas 
ütles, et päike on pesas. Nelja 
päeva pärast tõuseb päike pesast 
ja päevad hakkavad lühemaks 
jääma. 

24. juuni on jaanipäev. Nimi 
on tulnud pühak Johannese nime 
järgi, kes on hobuseravitsejate ja 
rätsepate eestkostja. Jaanipäeva 
hommikul toodi tuppa kased ja 
vaasidesse põllulilled. Lilledest 
tehti ka ustele vanikuid. Peeti 
ka külajaanikuid, mille etteval-
mistused algasid vähemalt nädal 
enne jaani. Tehti õlut. Seati lõk-
keplats valmis, kohendati kiiged 
korda ja vahetult enne pidu pii-
rati peoplats noorte kaskedega. 
Oli uskumus, et jaanipäeva 
paiku liigub ringi palju vaime 
ja haldjaid, seepärast süüdatigi 

lõkked, et neid kuidagi eema-
le peletada. Tule tegemiseks 
kõlbas hagu või posti otsa ae-
tud tõrvatünn. Lõigati valmis 
värsked vihad, sest jaaniõhtul 
käidi kindlasti saunas, et puhtad 
ja värsked välja näha. 

Jaanikul mängisid külapil-
limehed. Muusikariistadeks 
olid tavaliselt viiul, lõõts või 
akordion ning kontrabass. Va-
rasematel aegadel ka torupill. 
Mängiti ka palju mitmesuguseid 
mänge. Harakamäng käis nii, 
et joon märgiti maha ja hakati 
selles suunas kükakil hüppama. 
Kes joone esimesena ületas, oli 
võitja. Oli ka vasikajooks. Kaks 
meest seisid kõrvuti, sisemised 
jalad kinni seotud. Nii joosti ma-
hapandud märgini ja sealt star-
dikohta tagasi. Mari-Jüri mäng. 
Seisti suures ringis, mille keskel 
olid kinniseotud silmadega Mari 
ja Jüri. Jüri pidi Mari üles leid-
ma, vahel ka vastupidi. Mänge 
oli väga palju. Tänapäevani on 
populaarsed köievedu ja kotis 
jooks. Mängud käisid osavuse 
ja nutikuse peale. Kuna maal oli 
suvi pingeline tööaeg ja noor-
tel kokkusaamisi harva, siis oli 
jaanik üheks kohaks, kust leida 

oma tulevane. Südaöösel mindi 
metsa sõnajalaõit otsima, mille 
leidmine pidi leidjale tooma ar-
mastust, head tervist, rikkust, 
õnne ja väge. Kõigil soovitati 
püherdada kasteses rohus, mis 
samuti pidi tagama hea tervise. 
Jaanipäeva ilma järgi ennustati 
suve ilma. Kui kägu kukub veel 
kaua peale jaanipäeva, tuleb ilus 
ja soe suvi. Kui päike selgelt loo-
jub, tuleb kuiv sügis. Kui päike 
loojub pilve taha, on palju vihma 
oodata. On täheldatud, et see il-
maennustus peab tõesti paika. 

Maarahvas on alati olnud ti-
hedalt seotud loodusega, seepä-
rast oli ka palju kombeid, mille 
abil püüti looduse heatahtlik-
kust võita: reha tuli alati maha 
asetada pulkadega allapoole, 
muidu võis vihma sadama ha-
kata. Leivapäts tuli panna lauale 
põhi allapoole, muidu võis leib 
lõppeda. Kaevu ei tohtinud vaa-
data ega risu visata, muidu võis 
vesi lõppeda. Enne hommikusi 
toimetusi õue minnes tuli võtta 
„linnupetet“, see tähendab mida-
gi süüa enne kui käo kukkumist 
kuulda. Vastasel juhul võis tulla 
halb päev. 

Selliseid kombeid on lõp-

matult palju. Kõigil on veel 
võimalik kontrollida üht vana 
tähtpäeva. 29. juuni on peetri-
päev. Peetrus on kirikute ja ka-
lurite kaitsepühak. Vanarahvas 
ütleb, et Peeter pigistab pajukoo-
re kinni ja käol läheb odraokas 
kurku, see tähendab, et ta ei 
kuku enam.

Audru muuseumipere soovib 
kõigile ilusat suve!

E. ja T. Tali „Tähtraamatu“ 
ja oma mälestuste põhjal

Helgi Roots 

Audru Kooli kokad käisid  
presidendi kokalt õppimas

Audru Kooli köögipersonal käis 
7. juunil õppekäigul presidendi-
lossis. Eesmärgiks oli tutvuda 
vabariigi tähtsaima köögiga. 
Meie võõrustajaks oli peakokk 
Taigo Lepik. 

Esmalt tutvusime lossiga, 
mis koosneb kahest tiivast – 
lõunatiivas asub kantselei ja 
põhjatiib on presidendi päralt. 
Seal asuvad nii presidendi ame-
ti- kui ka eluruumid. Meile teh-
ti väga põhjalik ülevaade lossi 
ajaloost ja kaasajast. Käisime ka 
kõikides presidendi tööruumi-
des. Saime teada, et presidendi 
töökabineti mööbli autoriks 
on Olev Siinmaa ja mööbel on 
säilinud ehedal kujul lossi al-
gusaastatest, mil riigijuhiks oli 
Konstantin Päts. Meie esimesele 
riigipeale, Konstantin Pätsile, 
meeldis väga Olev Siinmaa 
rahvuslik stiil. Seetõttu ei luba 
muinsuskaitse töölauale paigu-

tada kaasaegseid töövahendeid 
(arvuti, pliiatsitopsid, dokumen-
disahtlid jne). Antud ruumis võ-
tab president peamiselt külalisi 
vastu. Töötamiseks kasutatakse 
teist kabinetti. Elevust tekkis 
palju, kui nägime riigipead lossi 
tulemas. 

Meie ringkäik lõppes lossi 
köögis. Seal toimetab iga päev 
viis inimest. Olime üllatunud, 
nähes, kui väikses köögis pea-
vad nad hakkama saama. Toi-
tu valmistatakse presidendile, 
majas töötavale personalile ja 
ka külalistele. Nägime lossi 
söögisaali ja toidu serveerimist 
riigiisale. Saime osa ka lossis 
pakutavast maitsvast lõuna-
söögist.

Tänutäheks viisime presi-
dendilossi peakokale oma Aud-
ru valla Tamme talu toodangut.

Marje Haljasmets
Audru Kool

4H suvised uudised
Juubeliaastal teisiti! Pärnumaa 
4H suvelaagri asemel sõidame 
4. - 6. juulil külla sõpradele – 
Läti 4H klubidele. Kaasa saavad 
klubide parimad, st aktiivsemad. 
Täpsem info Audru valla klubi-
juhendajatelt: Marek Sild, Tar-
mo Tõnismann, Ülle Varik (ylle.
varik@gmail.com).

23. - 30. juulini koguneb 
Jõulumäele rahvast kogu maa-
ilmast (ligi 200 inimest 19 rii-
gist), kuna noorteühing korral-
dab seal rahvusvahelise IFYE 
konverentsi. IFYE (International 
Farm Youth Exchange) ehk rah-
vu svaheline maanoortevahetus 
on ülemaailmne programm, mil-
le kaudu saab noor elada kolm 
kuni kuus kuud välismaal eri 
peredes. Konverentsile tulevad 

inimesed, kes on osalenud noo-
rena IFYE programmis. Mõni 
osaleja on isegi 80-aasta vanune 
ja kokkutulekul ikka juba mit-
mendat korda. Seitsmepäevase 
konverentsi eesmärk on tutvus-
tada välismaalastele meie riiki 
ja kultuuri. Muuhulgas on plaa-
nis ära käia Soomaal ja Kihnus. 
Koostöös Kodukandi liikumi-
sega korraldatakse maakonnas 
külakogukondadega tutvumise 
päev. Jõulumäel toimub 58. Eu-
roopa IFYE konverents (Eestis 
leiab see aset esimest korda). 
Täpsem info Reelika Rüütlilt 
(reelika.ryytli@gmail.com).

Käes on suvi ja Eestisse on 
saabumas ka noored IFYE-d 
(maanoored välisriigist), kes 
elavad siin kuni 3 kuud. Sel aas-

tal tuleb meile 5 noort: Alyssa 
Nebraskast, Maria Austriast, 
Kristiina Soomest ning Michele 
ja Tamara Šveitsist. Eestis vii-
bimise ajal elavad nad peredes, 
kus nad saavad end võõras riigis 
koduselt tunda ning nii saavad 
nad osa meie maa kultuurist ja 
igapäevaelust. Kuna Eesti 4H 
IFYE koordinaator elab meie 
vallas, siis kõik noored veedavad 
aega ka siin ja saavad osa Audru 
valla elust ja tegemistest.

Nipikonkurss algas nüüd! 
Kõik NIPid (Noorte Isiklikud 
Projektid) on oodatud sügisesele 
Lõikuspeole, mis toimub 15. 
oktoobril Türil. Leiuta mi-
dagi uut või uuri looduses tai-
mi-loomi, meisterda, aita isal 
remontida või emal hoidiseid 

teha. Kõik oma NIPitamised 
pane kirja juhendisse, mille 
leiad meie kodulehelkülje www.
eesti4h.ee menüüst NIP. Kon-
kursile saadetud NIPidega on 
võimalik võita auhindu! Usinat 
pealehakkamist!

15. - 17. augustil toimub Tõs-
tamaa valla suvilas Sutirannas 
Pärnumaa 4H noorteaktiivi Su-
vekas VOL 3.

Õppeaasta on lõpusirgel, 
aktiivsemad 4H-kad – kooli-
lõpetajaid, saavad lõpuaktusel 
NÜ Eesti 4H tänukirjad. Toi-
mekat suve ja meeldejäävaid 
hetki juubelihõngulisel (Eesti 
4H 25!) suvel soovivad Eesti 
4H IFYE koordinaaor Reelika 
Rüütli ja Jõõpre klubijuhendaja 
Ülle Varik.

Neljapäeval, 23. juunil 
algusega kl. 12

luterlik kalmistupüha
Audru kalmistul

(Tugeva vihma korral toimub kalmistupüha kirikus)

KIRIKUTEATED
EELK Audru Püha Risti kirikus
Jumalateenistused toimuvad pühapäeviti 
algusega kl. 11.

Pühapäeval, 19. juunil, laulab 
jumalateenistusel EELK Nõmme Rahu 
koguduse koor.

Neljapäeval, 23. juunil, kl. 12 
kalmistupüha Audru surnuaial.

Kirik on suvekuudel avatud L, P kl. 11–17.
Kontakt:  Tiina Janno, koguduse õpetaja, tel. 5562 9595; 
 Ester Osjamets, vöörmünder, tel. 5193 6761.
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 Pärnumaa Ettevõtlus-
inkubaator annab hoogu 

alustavale ettevõtjale 
Aasta tagasi avasid Pärnu linn ja Pärnumaa Ettevõtlus- ja 
Arenduskeskus koostöös Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatori. 

Loominguline ja ettevõtlik keskkond on avatud kõigile 
ettevõtetele, olenemata nende tegevusvaldkonnast. 

Inkubaatori ülesandeks on Pärnu linnas ja maakonnas 
alustavatele ettevõtjatele võimaluste ja teadmiste andmine 
oma ettevõtte edendamiseks ja arendamiseks. Maakond-
liku inkubaatorina saame koondada ressursid ja kaasata 
parimad spetsialistid ja eksperdid kogu maakonna alus-
tavate ettevõtjate toetamiseks.

Otsest kasu pakume alustavatele ettevõtjatele ja ettevõt-
lusest huvitatud noortele, kuna anname võimaluse ettevõ-
tetel turule tulla. Inkubaator pakub ettevõtetele kogenud 
nõustajate meeskonda, soodsat tegutsemiskeskkonda ning 
seda kuni 3 aastat. Nõustamisvaldkonnad, kus saame 
koheselt abiks olla on: turundus ja müük, äriplaanide koos-
tamine ja hindamine, finantsanalüüs, raamatupidamise 
korraldamine, juhtimine ja õigus. 

Lisaks pakub Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 
nõu EAS starditoetuste ja erinevate meetmete kohta nii 
alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele ning oodatud 
on ka MTÜ-d ja ettevõtlikud inimesed, kellele samuti 
saame head nõu pakkuda. 

Arenduskeskus asub aadressil Aida 5, Swedbanki maja 
2. korrusel. 

www.peak.ee 

LIPU-
MASTID

KUNI
 JUUNI LÕPUNI

 -15% 
S O O D S A M A L T  

Igaühel on õigus 
heisata Eesti lipp 
365 päeva aastas!

Täpsem info 
ja personaalne 

pakkumine:
mastid@hobesolg.ee

Tel 5565 5001
5565 5002

www.hobesolg.ee

TO
UR

 E

IFFEL - PARIS - FRA
NCE

JULY, 1996

Ostan
vanu postkaarte, fotosid, 

kommi- ja šokolaadi pabereid.

Pakkuda võib igasugu vanavara! 

Tel. 556 69430

Kaeve- ja tõstetööd 
kopplaaduriga. 

Case ja veoteenus kallurkraanaga.

Samas müüa küttepuid. 

Tel. 5650 7474
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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 

Kell 12.00-17.00 IV vanatehnika Audru õuemuuseumis
„Sääreväristajate võidukihutamine“

Kell 15.00 RONGKÄIK Audru Püha Risti Kiriku juurest Audru parki
Vallapäevade avamine, Esinevad Audru valla kultuuri- ja noortekollektiivid sh 
pasunakoor „Õnn Tuli Õuele“, Lindi Laulukoor, Audru Valla Segakoor, Audru 

Naisansambel ja Kapell Helgi Rootsi juhendamisel, 
kandleansambel „Roosi“, Audru Kooli noorteansambel 
„Bermuuda Nurgad“. Tantsivad laste folklooriansambel 
„Karjalapsed“, „Hallid sõnnid“, „Tuuletallajad“, 
„Hoiuspuu“, „Kanarbik“, „Jõõpre Vallatud“, „Lindi 
Lappajad“, „Kevade“, „Hoiuspuu Memmed“, 
„Jõõpre Vanaemad“, „Tarn“, „Aruvälja Memmed“ ja 
külalistena Iiri tantsutrupp Sona, Piccolo Pelimanid, 
Noorteansambel „HARK“ Tõstamaalt ning ERICH 
KRIEGER ja TÕNU RAADIK

Kell 16.00 Audru Püha Risti Kiriku arboreetumi 
kollektsiooni tutvustamine OLEV ABNERI juhendamisel

Kell 20.30 MÄLUMÄNG ANDREI KOROBEINIKU juhtimisel Doberani 
Rannamajas
kell 22.00 VALGERANNA ÖÖKINO „POLAARPOISS“ 
Priipääse kõikidele

Kell 11.00 KONTSERT JUMALATEENISTUS 
Esineb Audru Valla Segakoor

Kell 12.00  VALLAPÄEVADE BUSSIEKSURSIOON mööda Audru valda. 
Retke juhivad Helgi Roots ja Siim Suursild
Kohtade broneerimine 55599302

Kell 12.00 VALLAPÄEVADE TENNISETURNIIR Audru Spordihoone 
tenniseväljakul
Turniiri viib läbi Jaan Moorits tel 56695673

kell 18.00 VALLAPÄEVADE KIRIKUKONTSERT Audru Püha Risti Kirikus
Esinevad IVO LILLE (saksofon) ja 
INES MAIDRE (orel)
Pilet eelmüügist 5€, samal päeval 10€
Piletid müügil Audru Vallamajas ja Piletilevis

AUDRU VALLAPÄEVAD
4.–7. august 2016
N 4.08

R 5.08

L 6.08

P 7.08

KIRSI TALU KONTSERT 
„Johansonid + KCJ“

Kell 19.00 Johansonid+KCJ. Kirsi kohvik avatakse kell 18.00
Pilet eelmüügist 5€, samal päeval 10€
Piletid müügil Audru Vallamajas ja Piletilevis

Hark

Ivo Lille Ines Maidre



Lk 6 Audru valla leht - Juuni  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

• TEATED •

Õnnitleme 
vastsündinuid!

OSBEK müüb küttepuid, tasuta transport. 
tel. 50 59868.

WILFRIED TROMM OTTO 5/6/2016
SOPHIA TOOMJÕE 5/6/2016
ABIGAIL VAIKLA 5/7/2016
KAAREL EDGAR SARAPUU 5/10/2016
MAIRA KASESAAR 5/10/2016
STENVER LÕHMUS 5/17/2016
MATTIAS MÕLDER 5/19/2016
KELLI MINSKI 5/19/2016
EMMA MARLEEN HEINLA 5/19/2016
MARIA AUN 5/22/2016
JOHAN SILDNIK 5/23/2016
TORM LAOS 5/23/2016

Otsime inimest, kes abistaks muru niitmisel oma niidu-
kiga. Vajalik on niita ka veekanali ääres ning pehmemal 
pinnasel. Põõsaid-peenraid on vähe, seega vigurniitmist 
tegema ei pea. Asukoht – Saulepa. Lepime kokku korda-
des ja hinnas. Kui elad lähedal ja tunned huvi, siis võta 
ühendust telefonil 5285330 (Karin). 

Pääsu Lastehoid korraldab Audru vallas Põhara külas 
Sinika talus juba teist aastat „Laste Suvelaagri”. 
1.-3. juuli – telklaager 8-12 a. lastele.
Ööbimine telkides, lõkkeõhtud, ratsutamine, ujumine, 
tutvumine talu loomadega, mängud, külalised, 
meisterdamine jne.
Registreerimine kuni 26. juunini.
Info ja registreerimine: kristi.paasulastehoid@gmail.com, 
55945741 Kristi Saarmas 
Kohtade arv on piiratud! 




