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Pereelamu (õueala suurusega üle 2000 m²) – Ave Murd, Tuhli, Oara küla

Leod õppisid Valgerannas  
talgukorraldust

15. augustil kogunesid noored vanu-
ses 18-30 Valgeranda poolepäevasele 
talgupäevale „Let’s Do It LEF 2016”. 

Leode Euroopa Foorum 2016 ühe 
osana oli planeeritud poolepäevane tal-
gupäev Valgerannas, millega tutvustati 
nii Õpilasmaleva kui Teeme Ära akt-
siooni tegemisi. Leode näol on tegemist 
Lions liikumise noorteklubidega, mis 
on heategevuslikud klubid, kuhu koon-

duvad noored tegusad vabatahtlikud 
üle Euroopa. Valgerannas tööd teinud 
noori oli üle Euroopa kokku tulnud ca 
130. Enamik neist on kas üliõpilased 
või juba töötavad inimesed. Mati Suti 
eestvedamisel tutvusid kohaletulnud 
noored Õpilasmaleva tegemistega ning 
ka Teeme Ära aktsioon sai tööpäevaga 
tuttavaks tehtud. (KH)

 

Audru kalmistul on uus kaev
Audru Kalmistu vana ja ajaloolise salv-
kaevu asemele rajati varakevadel uus 
kaev. Kuna vana kaev oli väga madal 
ning kippus kuival ajal veest tühjaks 
jääma, soovisid vallaelanikud ammu 
uut ja püsivat veelahendust. Uue kaevu 

rajamise peatöövõtja oli OÜ Serinus .
Kena käsipumbaga varustatud puur-

kaev asub Vabadusesambast Rebase-
farmi poole suunduva keskse tee ääres 
suure kuuse all ning sealt on võimalik 
igal ajal vett võtta. (KH)

Spordihoone läbis uuenduskuuri
Audru Spordihoone siseruumid on suve 
jooksul läbinud sanitaarremondi. Uue 
pehmetes toonides värvilahenduse on 
saanud spordisaali osa, lauatennise 
ruum ja koridorid ning riietusruumid. 
Samuti ehitati meeste saunaruumi uue 
ja tugevama konstruktsiooniga sauna-

lava. Pesuruumidesse on paigaldatud 
uus ripplagi koos uue valgustusega. Va-
hetult enne remonti avastati hoones ka 
toruleke, mistõttu tuli välja vahetada 
ka hulganisti torustikku. Spordihoone 
on taasavatud alates 15ndast augustist. 
(KH)

Muudatus bussiliikluses
Alates 1. septembrist sõidab maakon-
na bussiliin 54-1 Lavassaarest (Audru 
kaudu) Pärnu Haiglani. 7:35 alustab 
buss sõitu Lavassaarest ning viies ära 
õpilased gümnaasiumidesse, sõidab üle 
uue silla Pärnu Haiglani. Haigla peatu-

se kellaaeg on 8:20. Selline liinimuu-
datus annab kõikidele vallaelanikele 
võimaluse sõita hommikul olulistesse 
punktidesse. Õpilased saavad kooli ja 
soovijad haigla peatusesse ilma linna-
liinibussidele ümber istumata. (KH)  

Maakonnas elavaid kuldpulmapaare 
oodatakse austamispäevale

Pärnu Maavalitsus korraldab 9. no-
vembril 2016 kell 14 üheksateistküm-
nenda maakonna kuldpulmapaaride 
austamispäeva. Sellele pidulikule sünd-
musele on oodatud kõik Pärnu maakon-
nas elavad abielupaarid, kel sel aastal 
täitunud või täitumas 50 kooseluaastat, 
samuti abielupaarid, kes briljantpulma-
deni jõudnud (60 kooseluaastat). 

Palume juubelipaaridel endast teada 
anda Pärnu Maavalitsuse rahvastiku 
toimingute talituse telefonidel 44 79 
724 või 44 79 760. Samuti võib maa-

valitsusest ise läbi astuda ja kabinetis 
202, 209 (Akadeemia 2, II korrus) aus-
tamispäevale nime kirja panna. Eelre-
gistreerimine kestab 29. septembrini. 

Pärnu Maavalitsus soovib tänada 
ja õnnitleda kuld- ja briljantpulma-
paare, tänu kellele saab meie noorem 
põlvkond aimu abielu kestmajäämise 
võimalikkusest. Väärikad abielupaarid 
on eeskujuks oma lastele, andes neile 
eluteele kaasa pagasi väärt elutarkus-
tega ja on tõestuseks kõigile, kes abielu 
väärtustes ning püsimises kahtlevad. 

Olümpia-aasta on toonud koju  
Audru valla olümpiasangari  

Raul Arnemanni medali
1976. aasta Montreali suveolümpia-
mängudel roolijata neljapaadi ees-
sõudjana saavutatud pronksmedal on 
nüüdsest kõigile vaatamiseks Audru 
muuseumis välja pandud. Medal on 
näituseruumis väljas koos Jarmo Tae-
la poolt koostatud uurimistööga Raul 

Arnemannist. Olümpiamees tõi medali 
Spordimuuseumist Audrusse, et kodu-
kandirahvale oluline medal järeltule-
vatele põlvedele näha oleks ja Audru 
inimestele oluline ese just kodukandis 
ilutseks. (KH)

Jõõpre Kool   9.30
Lindi LAAK   9.00

Audru valla 2016. a heakorrakonkursi “Kaunim kodu” võitjad

Pereelamu (õueala suurusega kuni 2000 m²) – Raivo ja Iraida Teearu, Heiniku tee 7, Papsaare küla

1. septembri aktused: 

Koolialguse aktused: 

Koolibussi sõidugraafik 2016/17

Aktused toimuvad kooli aulas.
Lisainfo www.audru.edu.ee

  8.30  5. – 8. klassid
  9.30  2. – 4. klassid
10.30  1. ja 9. klassid

HOMMIKUNE RING 
6.45 KIHLEPA
6.47 KÄRJÄÄRI TEE
6.50 EASSALU
6.55 SOOMRA
7.01 POTSEPA
7.05 KÕIMA TEE
7.06 KÕIMA KESKUS 
7.10 LINDI VANA KOOL
7.12 LINDI MEIEREI
7.16 JÄRVE
7.20 LIU
7.21 LIU SADAM
7.24 KIRSIMÄE
7.25 PULLIVESKI
7.26 LINDI LAAK
7.28 TUULE TEE
7.32 KÕIMA BUSSIPEATUS
7.35 TUURASTE
7.38 KIHLEPA
7.40 PÕLDEOTSA BUSSIPEATUS
7.42 REBASEFARM
7.50 AUDRU KOOL

LÕUNANE RING 
13.45 AUDRU KOOL 
13.48 KASKE PEATUS
13.50 AUDRU  
13.52 KÄREDA
13.55 KURGO 
13.56 KOTI
13.58 MEREMETSA
14.00 LINAVÄSTRIKU
14.05 RAUDTEE (NURME TEEL)
14.12 SANGA

14.35 JÕÕPRE
14.38 OARA
14.41 MALDA
14.45 AUDRU KOOL

AHASTE SUUND
14.50 AUDRU KOOL
14.53 LIIVA
14.55 KÄRBU
14.57 NÕUDEPEATUS 
14.58 PÕHARA
15.00 AHASTE
15.01 KALEVIPOEG
15.03 ANNUSE
15.06 VANAÕUE
15.15 KALEVIPOEG
15.27 AUDRU KOOL

ÕHTUNE RING 
15.30 AUDRU KOOL
15.32 URUSTE
15.33 PÕLDEOTSA
15.36 KIHLEPA
15.38 TUURASTE
15.43 POTSEPA
15.48 KÕIMA
16.00 TUULE TEE
16.03 LINDI LAAK
16.05 PULLIVESKI
16.07 KIRSIMÄE
16.12 LIU
16.15 JÄRVE
16.22 KÕIMA
16.25 KIHLEPA
16.35 AUDRU
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VALLAVANEMA VEERG
Otsustamise aeg

Aeg otsuste tegemiseks seoses haldusreformiga 
liigub päev-päevalt aina lähemale. Tõenäoliselt 
on tegemist enamusele Eesti omavalitsustele oma 
senise ajaloo ühe kaalukama otsuse ja valikuga. 
Aga selleks, et otsustada, on meil kõigil vaja 
võimalikult palju teadmisi ja infot selle kohta, et 
mille üle me täpsemalt ikka otsustama hakkame? 
Ühinemise või liitumise eesmärk ei saa ju olla liht-
salt vallavolinike ja -ametnike ambitsioon saada 
suureks omavalitsuseks, vaid see peab kandma 
selgeid eesmärke – kuidas meie inimeste elujär-
ge siinses piirkonnas parandada? Ja seda mitte 
ainult keskuslinnas, vaid ka maal, hajaasustusega 
piirkondades. Siinkohal püüan anda edasi ühe 
nägemuse, kuidas mina koos mõttekaaslastega 
Audrust eelseisvatest arengutest ja protsessidest 
aru saame ja millised on ootused ning lootused 
lähtuvalt võimalikest tulevastest arengutest meie 
piirkonnale. 

Koondumine ja konsolideerumine on tõenäo-
liselt ajastu märk. Kui vaatame eneste ümber, 
näeme, kuidas nii talud, ettevõtted kui ka riigid 
koonduvad aina suurematesse üksustesse ja ühen-
dustesse. Nii on ka omavalitsustel keerukas jääda 
lihtsalt status guo juurde, kui samal ajal on maailm 
meie ümber kiires muutumises. 
Väike on armas
Inimestena meeldivad meile väiksemad kooslused 
või üksused. Meile on sümpaatsemad väiksemad 
lasteaiad ja koolid, kus meie lastele pööratakse 
rohkem tähelepanu, väiksemad kauplused, kus 
klientidega suhtlemine on vahetum ja tõenäoli-
semalt meeldiksid inimestele ka väiksemad oma-
valitsused, kus on lihtsam kas vallavanemal või 
mõnel vallaametnikul nööbist kinni haarata ja oma 
murele lahendust küsida. Kaupluste valikuga on 
natuke kergem – nende osas teeme tegeliku valiku 
läbi oma isikliku rahakoti tunnetuse. Lasteaedade, 
koolide ja omavalitsustega on oluliselt keerukam, 
kuna nende teenusteks ettenähtud rahakott on 
meist nagu kaugel ja selle suurust ja võimalusi 
on meil tavaelus raske hoomata. Aga kui inimes-
telt otse küsida – kas väikese ja armsama laste-
aia, kooli või ka omavalitsuse säilitamise nimel 
oleksite valmis rohkem makse tasuma – saabub 
otsustusselgus üpris kiiresti. Paraku on nii, et iga 
väike on küll armas, aga tema ülalpidamine…
Iga elanik on tähtis
Eesti omavalitsuste heaolu sõltub peamiselt oma-
valitsuse rahvaarvust. Kahjuks aga enamustes 
omavalitsustes rahvaarv väheneb. Näiteks Pär-
numaal, linnast üksjagu kaugel asuv Saarde vald 
on alates sajandivahetusest (kuigi siis olid Saarde, 
Kilingi-Nõmme ja Tali veel eraldiseisvad omava-
litsused) kaotanud ligi 2000 elaniku, mis on 1/3 
sealse omavalitsuse rahvaarvust. Ka Pärnu linn 
on samal perioodil kaotanud ligi 11000 elanikku 
ehk 1/5 oma elanikest. Kuid Pärnut ümbritsevad 
vallad on vastupidiselt samal ajaperioodil oma ela-
nikkonda kasvatanud ja seda paljuski just endiste 
linnakodanike arvelt. Kui aga vaadata arvudele 
summeeritult otsa, ei ole linn ning linna ümb-
ritsevate valdade rahvaarvu kaotused olnud nii 
drastilised, kui Pärnu linna elanike vähenemine 
eraldiseisvalt.  

Audru valla rahvaarv (koos Lavassaarega) on 
alates sajandivahetusest kasvanud 250 elaniku 
võrra, olles selle aasta alguseks 5862 inimest. Pa-
raku tugineb valla rahvaarvu kasv vaid elanike 
lisandumisele peamiselt Pärnu linnaga külgnevas-
se Papsaare külla. Mitmed muud piirkonnad aga 
kaotavad elanikke. Hinnanguliselt on iga kolmas 
tänane vallaelanik elanud siin vallas vähem kui 
viisteist aastat. Ilma igasugust etteheidet tegemata 
on enamusel nendest vallaelanikest avalike tee-
nuste tarbimisel tõenäoliselt esimeseks eelistuseks 
Pärnu linn. Keskuslinna lähedus loob paratamatult 
olukorra, kus inimesed oma muude linnas aetavate 
asjatoimetuste kõrval soovivad seal tarbida ka 
omavalitsuse poolt pakutavaid teenuseid. Lin-
nal on, lähtuvalt just oma elanikkonna arvust, 
ilmselgelt suurem suutlikkus mitmekülgsemaid 
teenuseid pakkuda. On need siis huvikoolid või 
erivajadusega inimeste tugiteenused või ujula laste 
ujumise algõppeks või ka näiteks teater, muuseum 
või staadion.
Pärnu kui vedur. Ühinemise võimalused
Tegelikult peaks olema kõigile meile (pärnu-
maalastele) tähtis, et Pärnu linnal, kui piirkonna 
mootoril oleks jõudu. Sest kui mootoril on jõudu 
ja võimsust, suudab ta enda järele vedada mitte 
ainult linnaelanikke, vaid ka neid, kes soovivad ja 
jäävad elama keskuslinnast olulisemalt kaugemale. 
Nagu eelpool sai mainitud, väheneb ka Pärnu linna 
rahvaarv. Kuid linn, omavalitsuse ja keskusena, 
peab täitma siinses regioonis jätkuvalt oluliselt 
suuremat rolli, kui seda mistahes teine Pärnumaa 
omavalitsus. Valdav osa Pärnumaa töökohtadest 
asub Pärnu linnas või selle vahetus ümbruses. Aga 
töökohad on vägagi määrava tähtsusega – need 
hoiavad inimesi Pärnumaal. Kui ei oleks töökohti, 
kiireneks mitte ainult Pärnu linna elanike välja-

ränne, vaid ka kõik Pärnumaa omavalitsused kao-
taksid elanikkonda tõenäoliselt oluliselt kiiremini. 
Piiratud ressursside juures on meil, väiksematel 
omavalitsustel, oluliselt keerukam ettevõtjatele 
kaasa aidata töökohtade loomisel.

Siinkohal üks näide lähtuvalt Audru vallast. 
Meil on piisavalt potentsiaalset maad ettevõtluse 
arendamiseks. Kuid kui täna saabuks vallamajja 
võimalik investor, siis kindlasti ei jääks ettevõtte 
valda toomine sobiliku maa leidmise taha, vaid 
kahjuks pigem piisava tööjõu puudumise taha. 
Statistika järgi oli juulilõpu seisuga vallas vaid 92 
ametlikku töötut, mis on 2,5-3% valla tööealisest 
elanikkonnast. Seega peaks potentsiaalne inves-
tor – töökohtade looja – kohe ette arvestama, et 
töötajate leidmiseks tuleb tal nad kohale vedada 
teistest omavalitsustest või tuleb tal teistelt siin-
setelt tööandjatelt tööjõud üle osta. Paraku jääks 
sellise perspektiivi juures tõenäoliselt investeering 
Audru valda tegemata ja töökohad loomata. 

Rahvaarvult suurem omavalitsus on võimali-
kele investoritele oluliselt atraktiivsem investee-
rimiskeskkond. Lisaks infrastruktuurile suudab 
selline omavalitsus kindlasti oluliselt paremini 
korraldada ka näiteks töötajate tööle ja töölt koju 
saamist ühistranspordiga. 

Vaid investeeringud on piirkonna elanike pal-
gatõusu garantii. Ja kui meie piirkonna elanike 
palgad ei tõuse, läheb üks suur lumepall veerema. 
Palgad ei tõuse ja noored lahkuvad „parematele 
jahimaadele“. Kui väheneb elanikkond, kes ko-
hapealseid teenuseid tarbib, väheneb ka teenuste 
pakkujate hulk. Ja mida vähem teenuse pakkujaid, 
seda kõrgemad on üldjuhul hinnad. Kui ei ole pii-
savalt tasustatavat tööd ja töötegijaid, ei ole meie 
korteritele ja elumajadele ostjaid, mis omakorda 
langetab kinnisvara väärtust jne, jne.

Pärnu linn ja temaga koos ühinemisläbirää-
kimisi pidavad omavalitsused on ühinemislepin-
gu projektis kokku leppinud ühinemise kümne 
peamise eesmärgi osas. Üsna naiivne oleks loota 
nende eesmärkide realiseerumist ning ühinemisest 
tõusvat tulu üleöö. Eesmärkide seadmisel oleme 
koos lähtunud oluliselt pikemast perspektiivist, 
kui seda on kas või üks nelja-aastane valimistsük-
kel. Minu hinnangul tuleb kõige olulisemaks pida-
da just pikaajalist eesmärki – muuta uus ühinenud 
omavalitsus Läänemereäärseks regionaalseks kes-
kuseks. Keskuseks, kus on erinevate transpordi- 
ja kommunikatsiooniteede – maanteed, raudtee, 
mereteed (sadam), õhuteed (lennuväli) – ristumise 
sõlmpunkt ning mis võimaldaks muutuda regiooni 
põhja-lõuna- ja lääne-ida-suunaliseks arengu- ja 
integratsioonikeskuseks. Kui suudame koos selle 
eesmärgi täita, siis olen kindel. et on tööd ja leiba 
mitmeteks põlvkondadeks inimestele, kes taha-
vad elada mitte ainult Pärnu linnas, vaid kogu 
Pärnumaal! 
Ohud
Ühinemise üheks suurimaks ohuks peetakse nii 
vallaelanike, kui ka viimasel ajal ajakirjanduses 
ajakirjanike poolt otsustusõiguse kadumist. Kuid 
paraku on tegelikkus see, et enamikes omavalit-
sustes on juba siiani omavalitsuste poolt tehtud 
otsuste tulemusel vähenenud omavalitsuse arengut 
suunavate otsuste maht ja võimalused. Näiteks 
on Audru vallas seniste volikogus tehtud otsuste 
alusel remonditud ja ehitatud koole, lasteaedu, 
on rajatud vee- ja kanalisatsioonitorustikke, on 
parandatud teid ja tänavaid. Elukeskkonna pa-
rendamisse on viimasel kümnendil investeeritud 
ligi 15 milj. eurot, millest pool raha on tulnud 
Euroopa Liidu eri fondidest ning teine pool oma 
valla maksumaksjate maksudest. Paraku suure 
tõenäosusega enamus Euroopa Liidust tulevaid 
fondide rahasid lõpevad peale 2021. aastat ning 
alles jäävad vaid oma elanike maksud. Seni tehtud 
otsustest lähtuvalt on valda tööle võetud pea 40 
erinevat lasteasutuste-, sotsiaaltöö- ja muude tugi-
teenuste töötajat/spetsialisti. Kõik need rajamised 
ja töölevõtmised on eelarves kaasa toonud märki-
misväärse püsikulude kasvu ning see omakorda on 
vähendanud valla investeerimisvõimekust. Seega 
on vallavolikogul aasta- aastalt jäänud aina vä-
hemaks võimalust otsustada uute elukeskkonda 
oluliselt muutvate ja mõjutavate investeeringute 
tegemise üle. 

Kindlasti saaks nii Audru vald kui ka paljud 
teised Eestimaa omavalitsused ka edaspidi ise-
seisvalt oma igapäevategemiste korraldamisega 
hakkama. Aga ühinemises peaksime eelkõige 
nägema võimalust, mitte niivõrd ohtu. Võtkem 
seda kui meie tulevast pensionikindlustust. 

Teadmatus ning sellega kaasnevad võimalikud 
muutused põhjustavad hirmu, aga tark kohandub 
maailmaga enda ümber, mitte ei proovi panna 
maailma kohanduma enda järgi. 

Mõistlikke valikuid ja tarku otsuseid meile 
kõigile!

Siim Suursild
vallavanem

Vallavalitsuse istungitel
09. juuni

Muudeti Audru Vallavalitsuse 26.05.2016 kor-
raldust nr 166 „Vallavara kasutusse andmine“. 
Otsustati korraldada avalik kirjalik enampakku-
mine Valgeranna puhkeala kinnistu maa-ala ja 
sellel asuva paadikioski müügiruumi kasutusse 
andmiseks.

Kehtestati Papsaare külas Maidle kinnistu 
detailplaneering.

Algatati piiratud hankemenetlusega vallahan-
ge „Audru valla koolidele sülearvutite ostmine“.

Muudeti Audru Vallavalitsuse 26.05.2016 
korraldust nr 172 „Avatud hankemenetlusega 
lihthanke „Audru Kooli keedukatla ostmine“ 
algatamine“.

16. juuni
Lubati vallavanem puhkusele kuupäevadel 

18.07 kuni 05.08.2016. 
Muudeti Audru Vallavalitsuse 02.06.2016 

korralduse nr 210 „Munitsipaalomandisse taotle-
tavatele katastriüksustele lähiaadresside, teenin-
dusmaa ja sihtotstarvete määramine“ preambulat.

Tunnistati kehtetuks Audru Vallavalitsuse 
12.04.2012 korraldus nr 126 „Ametisõidukite 
vastutavate kasutajate ja garažeerimiskohtade 
kinnitamine“ ja 17.05.2012 korraldus 159 „Ame-
tiautode (elektriautode) vastutavate kasutajate ja 
garažeerimiskohtade kinnitamine“.

Otsustati Malda külas Uuetalu katastriüksuse 
jagamine ja jagamisel tekkinud katastriüksustele 
lähiaadresside (Uuetalu ja Saarma) ning sihtots-
tarbe määramine.

Otsustati Papsaare külas Salmi katastriüksuse 
jagamine ja jagamisel tekkinud katastriüksustele 
lähiaadresside (Salmi, Veere, Vahemäe ja Väge-
va) ning sihtotstarbe määramine.

Otsustati Soeva külas Kiviste katastriüksuse 
jagamine ja jagamisel tekkinud katastriüksuste-
le lähiaadresside (Kiviste ja Kivistemetsa) ning 
sihtotstarbe määramine.

Otsustati Papsaare külas Kaldatamme ka-
tastriüksuse jagamine ja jagamisel tekkinud 
katastriüksustele lähiaadresside ning sihtotstarbe 
määramine.

Kehtestati piletihinnad 2016. aasta Audru Val-
lapäevade raames 07.08 Audru Püha Risti Kirikus 
toimuvale Ivo Lille ja Ines Maidre kontserdile.

Otsustati Aruvälja külas Kullassaare katast-
riüksuse jagamine ja jagamisel tekkinud ka-
tastriüksustele lähiaadresside (Kullassaare ja 
Kullaoru) ning sihtotstarbe määramine.

Muudeti Audru Vallavalitsuse 12.05.2016 kor-
raldust nr 151 „Avaliku ürituse korraldamiseks 
loa andmine“.

Väljastati load 23.06.2016 avaliku ürituse 
„Sanga Jaanituli“ ja 25.06.2016 avaliku ürituse 
„Aruvälja Jaanituli“ korraldamiseks.

Otsustati Audru alevikus munitsipaaloman-
disse taotletavale katastriüksusele lähiaadressi 
(Pärna allee 5f), teenindusmaa ja sihtotstarbe 
määramine.

Kinnitati avatud hankemenetlusega lihthanke 
„Audru valla teede pindamine“ tulemused.

Otsustati Pilve tee 11 kinnistule Audru valla 
kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine kerg-
liiklustee ja tänavavalgustuse ehitamiseks ja 
majandamiseks. 

Algatati avatud hankemenetlusega riigihange 
„Audru valla kergliiklusteede ja tänavavalgustuse 
ehitamine“.

Väljastati projekteerimistingimused Audru 
alevikus Lihula mnt 14 garaaži ehitusprojekti 
koostamiseks. 

Anti ehitusload Papsaare külas Pilliroo teel 
ühisveevärgitorustiku rajamiseks, Lemmetsa kü-
las Lagre tee 1 katlamaja püstitamiseks, Papsaare 
külas Heiniku tee 9 üksikelamu püstitamiseks ja 
Papsaare külas Lõvi tee 25 ja Lõvi tee 27 ühepe-
reelamu püstitamiseks. 

Otsustati Audru alevikus munitsipaaloman-
disse taotletavale katastriüksusele lähiaadressi 
(Õuna tn 20), teenindusmaa ja sihtotstarbe mää-
ramine.

Seati sundvaldus Eesti Lairiba Arenduse 
Sihtasutus kasuks Lindi külas asuvale Käspre 
II kinnistule üldkasutatava elektroonilise side 
teenuse osutamiseks. 

Võeti vastu otsus rahvastikuregistri andmetel 
Audru vallas elavate gümnaasiumi hõbemedaliga 
lõpetanud õpilaste tunnustamise kohta. 

Otsustati Ahaste külas asuva Ahaste põik 10 
katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.

Muudeti Audru Vallavalitsuse 12.05.2016 
korraldust nr 153 „Munitsipaalomandisse taot-
letavale katastriüksusele lähiaadressi, sihtotstarbe 
ja pindala määramine“.

Muudeti Audru Vallavalitsuse 24.09.2015 
korraldust nr 344 „Maa riigi omandisse jätmine 
ja riigimaale hoonestusõiguse seadmine“.

Jäeti määramata täisealisele isikule hooldus.
Kinnitati erateedele kruusa saajate nimekiri.

27. juuni
Võeti vastu otsused hajaasustuse programmi 

projektide rahastamise taotluste osas 2016. aastal.
Väljastati luba 02.07.2016 Lindi külas avaliku 

ürituse „Meie Küla Pidu“ korraldamiseks.
Kehtestati Audru alevikus Raksijõe kinnistu 

detailplaneering.
Väljastati load avalike ürituste korraldamiseks 

Lihula mnt 16 Audru alevikus 14. juulil ning 04. 
ja 10. augustil 2016.

Anti ehitusload Papsaare külas Tõru kinnistul 
puurkaevu rajamiseks.

Väljastati projekteerimistingimused Soeva 
külas Kooli kinnistul asuva üksikelamu laien-
damise ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustati riigi rahastatava lapsehoiuteenuse 
rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine raske või 
sügava puudega laste ja nende peredega seotud 
sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

Algatati avatud hankemenetlusega lihthange 
„Audru spordihoone siseruumide renoveerimi-
ne“.

Kinnitati piiratud hankemenetlusega valla-
hanke „Audru koolidele sülearvutite ostmine“ 
tulemused.

14. juuli
Volitati Audru Vallavalitsuse majandusspet-

sialist Vahur Kobolt väljastama liikluskeeluala-
seid lubasid.

Tunnistati nurjunuks Audru Vallavalitsuse 
09.06.2016 korralduse nr 217 „Vallavara kasu-
tusse andmine avaliku kirjaliku enampakkumise 
korras” alusel korraldatud avalik kirjalik enam-
pakkumine Audru vallale kuuluva Valgeranna 
puhkeala kinnistul asuva maa-ala ja sellel asuva 
paadikioski müügiruumi kasutusse andmiseks 
osalejate puudumise tõttu. 

Otsustati liiklusmärkide nr 313a „Veoauto 
sõidu keeld“ koos tahvliga 891b „Välja arvatud 
vallavalitsuse loal” paigaldamine Saulepa külas 
Kaluri ja Aide teele. 

Algatati piiratud hankemenetlusega vallahan-
ge „Lindi ojal asuva Lindi paisu ja Lindi veski 
paisu kalade ligipääsu eelprojekti koostamiseks“. 

Kinnitati avatud hankemenetlusega riigihanke 
„Audru valla kergliiklusteede ja tänavavalgustuse 
ehitamine“ tulemused. 

Väljastati load 06.08.2016 avaliku ürituse 
„Audru pargi kontsert“, 19.07.2016 avaliku üri-
tuse „Maagia tsirkus vabas õhus“ ja 30.07.2016 
avaliku ürituse „Valge Rannafest 2016“ korral-
damiseks. 

Algatati avatud hankemenetlusega lihthange 
„Lavassaare lasteaia kõnniteede rekonstruee-
rimine“.

Eraldati reservfondist raha saate „Kodutunne“ 
läbiviimiseks Põhara külas.

Otsustati Lemmetsa külas Moka ja Jakobi 
katastriüksuste ümberkruntimise ja sihtotstar-
be määramine.

Otsustati Papsaare külas asuva Maidle ja 
Kulliaasa katastriüksuste jagamine ja jagamisel 
tekkinud katastriüksustele lähiaadresside ning 
sihtotstarvete määramine.

Anti ehitusload Jõõpre külas ait-kuivati kin-
nistule ja Soomra külas Kasekese ühistu 19 kin-
nistule puurkaevude rajamiseks.

Kinnitati ametikohtade loetelu, mida täitvatel 
ametnikel on Audru Vallavalitsuse nimel pädevus 
riikliku järelevalve teostamiseks ja väärteome-
netluse läbiviimiseks.

Väljastati kasutusload Papsaare külas Vahe tee 
8 püstitatud ühepereelamu ja Lõokese kinnistul 
asuva laiendatud elamu kasutusele võtmiseks.

Kinnitati Aruvälja rahvamaja-lasteaia ehi-
tustööde omanikujärelevalve teostajaks P. P. 
Ehitusjärelevalve OÜ.

Otsustati esitada C. R. Jakobsoni stipendiu-
mite konkursile Pärnumaa 2016 aasta parima 
haridus- ja kultuuritegelase kandidaadiks Helle 
Kirsi.

04. august
Kinnitati piiratud hankemenetlusega vallahan-

ke „Lindi ojal asuva Lindi paisu ja Lindi veski 
paisu kalade ligipääsu eelprojekti koostamiseks“ 
tulemused.

Kinnitati 2016. aasta Kaunim Kodu konkursi 
tulemused, millega kuulutati võitjateks Heiniku 
tee 7 kinnistu Papsaare külas ja Tuhli Oara külas. 

Otsustati Lavassaare alevis Võidu 2-12 asuva 
eluruumi üürile andmine.

Väljastati projekteerimistingimused Marksa 
külas Takri kinnistul köögiviljahoidla ja Audru 
alevikus Pärna allee 1a asuva laohoone laienda-
mise ehitusprojektide koostamiseks.

Eraldati toetus Pärnumaa olümpialootuste 
nimekirja kantud noorsportlase treening- ja 
võistluskuludeks.

Anti ehitusluba Jõõpre külas 

Vallavolikogu istungitel
07. juuli

Arutleti ühinemisläbirääkimiste ja teistel haldusreformi puudutavatel teemadel.
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Planeeringuteated
Audru Vallavalitsuse 9.06.2016 kor-

raldusega nr 218 kehtestati Papsaare 
külas Maidle kinnistu detailplaneering. 
Detailplaneeringuga on lubatud 2,3 ha 
suurune hoonestatud kinnistu (katast-
riüksuse tunnus 15904:003:1379) jaga-
da kaheks krundiks, anda ehitusõigus 
olemasoleva küüni rekonstrueerimiseks 
ridaelamuks. Kolme korteriboksiga 
ridaelamu suurim kõrgus on lubatud 
kuni 9 m ja abihoonetel 6,5 m. Planee-
ringualale kavandatava tegevusega ei 
kaasne olulist keskkonnamõju. Planee-
ringu eesmärk on kooskõlas Audru valla 
üldplaneeringuga - maa-ala juhtotstarve 
on reserveeritud elamumaaks. Detailpla-
neeringu materjalidele on avalik juur-
depääs Audru valla veebilehel www.
audru.ee.

Teemaplaneeringu algatamise teade
Audru Vallavolikogu 9.06.2016 ot-

susega nr 33 algatati Audru valla üld-
planeeringu teemaplaneering Külades 
ehitamine detailplaneeringu koosta-
mise kohustusega alal ning jäeti alga-
tamata keskkonnamõju strateegiline 
hindamine. Teemaplaneeringu peamine 
eesmärk on lubada Audru valla külades 
detailplaneeringu koostamise kohustu-
sega alal ühel maaüksusel ühe ühepe-
reelamu, äri-, tootmis- või avalikku 
funktsiooni täitvate hoonete ehitamine 
projekteerimistingimustega. Teemapla-
neeringuga Audru valla üldplaneerin-
gus kehtivaid põhimõtteid ja nõudeid 
ehitusõiguse määramiseks ei muudeta. 
Koostatud on kavandatava tegevusega 
kaasneva keskkonnamõju strateegili-
se hindamise eelhinnang, mille alusel 
teemaplaneeringuala keskkonnatingi-
mustest, tegevuse iseloomust ja sellega 
kaasnevatest tagajärgedest lähtudes ei 
saa kavandatava tegevusega kaasnevat 
keskkonnamõju pidada oluliseks. Tee-
maplaneeringu algatamise hetkel ei ole 
ette näha võimalike uuringute vajadust. 
Teemaplaneeringu algataja ja kehtestaja 
on Audru Vallavolikogu (Pärna allee 7 
Audru alevik 88301 Pärnu maakond) 
ning koostamise korraldaja ja koostaja 
on Audru Vallavalitsus (Pärna allee 7 
Audru alevik 88301 Pärnu maakond). 
Otsusega on võimalik tutvuda Audru 
Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja 
Audru valla dokumendiregistris. Tee-
maplaneeringu materjalidele on avalik 
juurdepääs Audru valla veebilehel www.
audru.ee. Info info@audru.ee.

Audru Vallavalitsuse 6.05.2016 ot-
susega nr 138 algatati Audru alevikus 
Vambola detailplaneering ning jäeti 
algatamata keskkonnamõju stratee-
giline hindamine. Detailplaneeringu 
eesmärk on kooskõlas üldplaneerin-
guga: Lihula maanteega külgnevad ca 
11,7 ha suurusega hoonestamata maa-
tulundusmaa kinnistud (hõlmatavate 
kinnistute katastriüksuste tunnused 
on 16001:001:0167, 16001:001:0168, 
16001:001:0169, 16001:001:0170) ja-
gada kruntideks ja anda ehitusõigus 

rida- ja üksikelamutele. Koostatud on 
keskkonnamõju strateegilise hindamise 
eelhinnang, mille alusel planeeringuala 
ja selle lähiümbruse keskkonnatingi-
mustest, tegevuse iseloomust ja sellega 
kaasnevatest tagajärgedest lähtudes ei 
saa kavandatava tegevusega kaasnevat 
keskkonnamõju pidada oluliseks. De-
tailplaneeringu algatamise hetkel ei ole 
ette näha võimalike uuringute vajadust. 
Vambola detailplaneeringu algataja ja 
kehtestaja on Audru Vallavalitsus (Pär-
na allee 7 Audru alevik 88301 Pärnu 
maakond), detailplaneeringu koostamise 
korraldaja on Audru Vallavalitsus (Pär-
na allee 7 Audru alevik 88301 Pärnu 
maakond). Otsusega on võimalik tut-
vuda Audru Vallavalitsuse kantseleis 
tööaegadel ja Audru valla dokumendi-
registris. Detailplaneeringute materja-
lidele on avalik juurdepääs Audru valla 
veebilehel www.audru.ee. Info info@
audru.ee.

Audru Vallavalitsuse 9.06.2016 kor-
raldusega nr 218 kehtestati Papsaare kü-
las Maidle kinnistu detailplaneering. 
Detailplaneeringuga on lubatud 2,3 ha 
suurune hoonestatud kinnistu (katast-
riüksuse tunnus 15904:003:1379) jaga-
da kaheks krundiks, anda ehitusõigus 
olemasoleva küüni rekonstrueerimiseks 
ridaelamuks. Kolme korteriboksiga 
ridaelamu suurim kõrgus on lubatud 
kuni 9 m ja abihoonetel 6,5 m. Planee-
ringualale kavandatava tegevusega ei 
kaasne olulist keskkonnamõju. Planee-
ringu eesmärk on kooskõlas Audru valla 
üldplaneeringuga – maa-ala juhtotstarve 
on reserveeritud elamumaaks. Detailpla-
neeringu materjalidele on avalik juur-
depääs Audru valla veebilehel www.
audru.ee

Audru Vallavolikogu 9.06.2016 ot-
susega nr 33 algatati Audru valla üld-
planeeringu teemaplaneering Külades 
ehitamine detailplaneeringu koosta-
mise kohustusega alal ning jäeti alga-
tamata keskkonnamõju strateegiline 
hindamine. Teemaplaneeringu peamine 
eesmärk on lubada Audru valla külades 
detailplaneeringu koostamise kohustu-
sega alal ühel maaüksusel ühe ühepe-
reelamu, äri-, tootmis- või avalikku 
funktsiooni täitvate hoonete ehitamine 
projekteerimistingimustega. Teemapla-
neeringuga Audru valla üldplaneerin-
gus kehtivaid põhimõtteid ja nõudeid 
ehitusõiguse määramiseks ei muudeta. 
Koostatud on kavandatava tegevusega 
kaasneva keskkonnamõju strateegili-
se hindamise eelhinnang, mille alusel 
teemaplaneeringuala keskkonnatingi-
mustest, tegevuse iseloomust ja sellega 
kaasnevatest tagajärgedest lähtudes ei 
saa kavandatava tegevusega kaasnevat 
keskkonnamõju pidada oluliseks. Tee-
maplaneeringu algatamise hetkel ei ole 
ette näha võimalike uuringute vajadust. 
Teemaplaneeringu algataja ja kehtestaja 
on Audru Vallavolikogu (Pärna allee 7 
Audru alevik 88301 Pärnu maakond) 

ning koostamise korraldaja ja koostaja 
on Audru Vallavalitsus (Pärna allee 7 
Audru alevik 88301 Pärnu maakond). 
Otsusega on võimalik tutvuda Audru 
Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja 
Audru valla dokumendiregistris. Tee-
maplaneeringu materjalidele on avalik 
juurdepääs Audru valla veebilehel www.
audru.ee. Info info@audru.ee.

Audru Vallavalitsuse 27.06.2016 
korraldusega nr 248 kehtestati Audru 
alevikus Raksijõe kinnistu detail-
planeering (katastriüksuse tunnus on 
15904:003:1806). Planeeritav ala asub 
Audru aleviku kaguserval Audru jõe ää-
res. Detailplaneeringuga on lubatud 17,9 
ha suurune maa-ala jagada kruntideks, 
anda ehitusõigus 28-le ühepereelamule, 
2-le majutushoonele ja kuni 60-le hoo-
ajalise kasutusega kergkonstruktsioonis 
majutushoonele ning puhkerajatiste ehi-
tamiseks. Juurdepääsuks planeeritavale 
elamualale on Luige teelt läbi Raksipõllu 
ja Raksivahe kinnistute ning puhkema-
janduse alale Põllu tänavalt läbi Koti, 
Käreda ja Raksipõllu kinnistute. Pla-
neeringualale kavandatava tegevusega 
ei kaasne olulist keskkonnamõju. Pla-
neeringu eesmärk on kooskõlas Audru 
valla üldplaneeringuga. 

Detailplaneeringu materjalidele on 
avalik juurdepääs Audru valla veebilehel 
www.audru.ee. Info info@audru.ee.

Meremetsa tee 24 kinnistu detailpla-
neeringu avalik väljapanek 

Audru Vallavalitsuse 11.08.2016 kor-
raldusega nr 293 võeti vastu Papsaare 
külas Meremetsa tee 24 kinnistu de-
tailplaneering (katastriüksuse tunnus 
on 15904:003:1131). Detailplaneeringu 
eesmärk on 0,26 ha suurusega hoonesta-
mata elamumaa kinnistule on anda ehi-
tusõigus ehituskeeluvööndis maakütte 
kollektorile, mis on üksikelamut teenin-
dav tehnorajatis, täpsustada ehituskee-
luvööndi ulatust, lubada kõrghaljastuse 
maha võtmist maakütte kollektori alalt 
ja ehitusseadustikuga lubatud ulatuses 
täpsustada hoonestusala tingimusi. 
Planeeringualale kavandatava tegevu-
sega ei kaasne olulist keskkonnamõju. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek 
toimub 6.09.2016 - 19.09.2016 Audru 
valla veebilehel www.audru.ee ja Aud-
ru vallamajas Audru alevik Pärna allee 
7 tuba 8 vallamaja tööaegade. Avalik 
arutelu toimub 20.09.2016 kl 15.00 
vallamajas tuba 11. Korraldusega on 
võimalik tutvuda Audru Vallavalitsu-
se kantseleis tööaegadel ja Audru valla 
dokumendiregistris. Detailplaneeringu 
materjalidele on avalik juurdepääs Aud-
ru valla veebilehel www.audru.ee. Info 
info@audru.ee.

Merle Mõttus
planeeringute spetsialist

Audru Vallavalitsus
4472787

merle.m@audru.ee
www.audru.ee

Teade Audru hooldekeskuse  
kavandamisest

Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS on 
esitanud taotluse detailplaneeringu 
algatamiseks Audru alevikus Õuna 
tn 16. Detailplaneeringu eesmärk on 
riigi omandis olevale hoonestamata 
maaüksuse lõunapoolsele ca 4 ha suu-
rusele osale anda ehitusõigus kolmest 
peahoonest koosnevale hooldekesku-
sele, kus pakutakse sotsiaalhoolekan-
de teenuseid kokku 140-le vanurile ja 
erivajadustega kliendile. Töökohti on 
kavandatud ca 60-le inimesele.

Detailplaneeringuga soovitakse 
planeeritavale alale ehitusõiguse mää-
ramist, krundi hoonestusala ja parki-
misala piiritlemist, tehnovõrkude- ja 
rajatiste asukoha määramist, haljastuse 
ning heakorrastuse ja liikluskorralduse 
põhimõtete määramist.

Planeeritav ala asub Audru aleviku 
äärealal, Põllu ja Õuna tänava nurgal. 
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 
muuta Audru valla üldplaneeringus 
reserveeritud maakasutuse sihtotstar-

ve elamumaast ühiskondlike ehitiste 
maaks, mida on võimalik teostada läbi 
detailplaneeringu menetluse. 

Audru valla arengukavades on 
märgitud vajadust hooldekodu järele. 
Vallas olemasolev hoolekandeasutus 
Jõõpre Vanurite Kodu on 17-le inime-
sele ja ülejäänud vanurid ning erivaja-
dusega inimesed on koha leidnud teis-
tes kohalikes omavalitsustes olevates 
hooldekodudes. Detailplaneeringuga 
loodetakse luua Audru valla vajadus-
tele vastav hooldekeskus. Selleks on 
Audru aleviku serval valitud välja 
tema asukoha, suuruse ja olemasoleva 
taristu tõttu sobilik maa-ala.

Info@audru.ee
Merle Mõttus

planeeringute spetsialist
Audru Vallavalitsus

4472787
merle.m@audru.ee

www.audru.ee

Evi Vaher on mitmekülgne 
inimene, kes on võtnud oma 
südameasjaks eesti folk-
looripärandi tutvustamise, 
hoidmise ja edasikandmise. 
Tema tegevuspõld on väga 
lai – Audru Kultuurikesku-
ses ringi- ja muusikajuht, 
Pärnumaa Rahvakultuuri 
Seltsi „Hoiuspuu“ rühma 
tantsija, folklooriõpetaja 
ja muusikajuht, „Hoiuspuu 
Memmede“ rühma juhenda-
ja, kapelli „Kupparimuorid“ 
juhendaja, rahvakultuuri-
seltsi „Kajakas“ rühma ju-
hendaja, Rahvakultuuriseltsi 
„Kirmas“ muusikajuht, 
naisansambli „Vahtraõied“ 
asutaja, laulja ja juhendaja, 
organist Audru, Tõstamaa ja 
Tori kirikutes, „Audru Valla 
Segakoori“ laulja, õpetanud 
folkloorikavu Audru valla 
noorele tantsurühmale „Tuu-
letallajad“, olnud ka folkloo-
rirühm „Mummot“ muusikajuhiks 
jne. jne.

Juba 2001. aastal sai alguse Aud-
ru valla väikelaste folklooriüritus 
„Karjapois on kuningas“, mis muu-
tus traditsiooniliseks igakevadiseks 
ürituseks Audru Lasteaia õuealal. 
Toona organiseeris seda üritust 
Folkloorirühm Hoiuspuu, kus muu-
sikajuhiks oli Evi Vaher ja tantsis 
rohkesti Audru Lasteaia töötajaid. 
Käesoleva aasta jüripäeval korral-
das Evi Vaher koos Anneli Kalaga 
Baltica eelpeo „Karjapoiss on ku-
ningas“ Audru Männituka lasteaia 
õuel.

Nüüdseks on Evi Vaherist saa-
nud Audru Lasteaia muusikaõpe-
taja. Ta kasutab oma pedagoogi-
lises tegevuses palju folkloorset 
materjali.

Asudes 2006. aastal tööle Aud-
ru Lasteaeda, pani ta käima folk-
looriringi „Karjalapsed“, mis on 
laste ja lastevanemate seas väga 
populaarne. Lastele tutvustatakse 
pärimuslikke laule, tantse, mänge, 
kombeid, toite, käsitööd jne. Eri-

nevate tähtpäevade tähistamiseks 
kaasatakse ka lastevanemaid, soo-
vides, et vanemad ja lapsed koos 
mängides-tantsides kogeksid män-
gulusti ja tantsurõõmu, vanemad 
ja vanavanemad räägiksid lugusid 
oma lapsepõlvest, oma vanematest 
ja elust ning väärtustaksid sellega 
oma elu(lugu), luues nii oma pere 
pärimust. Folklooriring on esinenud 
Audru vallapäevadel ja külapäe-
vadel, 2013. a osaleti pärimuspeol 
Baltica, lapsed käisid esinemas 
Tallinnas Eesti Vabaõhumuuseu-
mis, on osa võetud Kilingi-Nõm-
me folklooripeost, 2015. a kevadel 
oldi külalisesinejaks Pärnu linna 
lasteaedade folklooripeol. On ol-
nud toredaid esinemisi pensionäride 
pidudel ja vanadekodudes.

Evi on ka aktiivne väikekandle 
propageerija. Ta on ka oma kätega 
väikekandle valmistanud. Kui esi-
meses kandlelaagris valmis ta oma 
kannel, siis juba järgmistes Audru 
vallas toimunud laagrites on ta ol-
nud kandleõpetaja. Mängib Audru 
vallas tegutsevas väikekandlean-
samblis „Roosid“. 

Aasta kultuuritegija

Teh nohooldepun k t i 
kinnistule puurkaevu rajamiseks ning 
Audru alevikus Lõvilõua tee 15 ja 17 
elamute püstitamiseks.

Algatati piiratud hankemenetluse-
ga vallahange „Audru hooldekeskuse 
detailplaneeringu koostamine“.

Kinnitati avatud hankemenetlusega 
lihthanke „Audru spordihoone sise-
ruumide renoveerimine“ tulemused.

Kinnitati avatud hankemenetlusega 
lihthanke „Lavassaare Lasteaia kõnni-
teede rekonstrueerimine“ tulemused.

Algatati avatud hankemenetlusega 
riigihange „Aruvälja rahvamaja-laste-
aia ehitamine“.

Väljastati nõusolek Politsei- ja Pii-
rivalveametile 26.-28.09.2016 Potsepa 

karjääris laskepaiga rajamiseks. 
Muudeti Audru Vallavalitsuse 30. 

detsember 2015 määrust nr 11 „Audru 
valla lemmikloomaregistri põhimää-
rus“.

Kinnitati avatud hankemenetlusega 
lihthanke „Audru Kooli keedukatla 
ostmine“ tulemused.

Otsustati Liiva külas Põldeotsa 
põld, Malda külas Kala ja Audru ale-
vikus Lihula mnt 2 katastriüksuste 
jagamine ja jagamisel tekkinud ka-
tastriüksustele lähiaadresside ning 
sihtotstarbe määramine.

Anti projekteerimistingimused de-
tailplaneeringu olemasolul Mampli tee 
11 kinnistule. 

Pärnu Maavalitsus teavitab Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu 
„Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“  
kehtestamisest
Pärnu maavanem kehtestas 15.07.2016  
korraldusega nr 1-1/16/736 Pärnu maa-
konna planeeringu teemaplaneeringu 
„Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elekt-
riliini trassi asukoha määramine“.  Pla-
neeritud 330/110 kV elektriliin on osa 
kogu Eesti katmiseks vajalikust 330 kV 
elektrivõrgust. Sellega luuakse Lääne-
Eestis eeldused elektri varustuskindlu-
se suurendamiseks ja ülekandekadude 
vähendamiseks ning see võimaldab 
võrguga liituda uutel elektritootjatel. 
Planeering lähtub üleriigilises planee-
ringus Eesti 2030+ seatud eesmärkidest. 
Samaaegselt koostati Harku-Lihula- 
Sindi kõrgepingeliini trassi asukoha  
planeeringud Harju ja Lääne maakon-
nas.

Planeeringu koostamisel on algusest 
peale arvesse võetud ning tasakaalus-
tatud riigi ja kohaliku omavalitsuse 
ruumilise arengu vajadused. Planee-
ringu elluviimisega kaasnevaid olulisi 
keskkonnamõjusid, võimalikke alter-
natiivseid lahendusi ning kavandatud 
negatiivsete mõjude leevendamise meet-
med on hinnatud keskkonnamõju stra-

teegilise hindamise käigus. Sobivaim 
trassikoridori asukoht selgitati välja 
avaliku planeerimisprotsessi ning eri-
nevate osapoolte koostöö ja kaasamise 
tulemusena.

Teemaplaneeringuga on määratud 
330/110 kV õhuliini trassikoridori asu-
koht ning reserveeritud selle rajamiseks 
vajalik maa-ala. Planeeringuala hõlmab 
Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhu-
liini projekteerimiseks ja toimimiseks 
vajaliku ala Koonga, Audru ja Sauga 
valdade territooriumidel. Trassikoridor 
on määratud vastavalt 330 kV õhuliinile 
esitatavatele nõuetele. 330 kV pingega 
õhuliinist tulenevalt on planeeritava 
elektriliini kaitsevööndi ulatus mõle-
mal pool liini telge 40 m. Planeeritud 
elektriliini trassikoridor on laiusega 
100 m, sest trassikoridori on kavanda-
tud elektriliin koos kaitsevööndiga ja 
20 m laiune puhverala. Vajadusel on 
projekteerimise käigus võimalik nihu-
tada õhuliini koos kaitsevööndiga vaid 
trassikoridori sees puhverala ulatuses. 
Kehtestatud teemaplaneeringu alusel 
koostatakse ehitusprojekt, millega 

määratakse õhuliini ja mastide täpsed 
asukohad. Pärast elektriliini valmisehi-
tamist jääb trassikoridori laiuseks 80 m, 
so kaitsevööni ulatus 40 m mõlemale 
poole 330/110kV elektriliinist.

Planeeritud 330/110 kV elektriliinil 
on ühel mastil nii 330 kV kui ka 110 kV 
ahelad. Selline lahendus vähendab elekt-
riliini kaitsevööndi alla jäävat maa-ala, 
väiksemad on ka liini ehitamise mater-
jali ja hilisemad hooldustööde kulud. 
Pärnu maakonnas tehakse elektriliinilt 
330 kV õhuliini sisseviigud Sindi alajaa-
ma ning 110 kV sisseviigud Lõpe, Audru 
ja Sindi alajaamadesse ning vajadusel 
perspektiivsetesse Lemmetsa alajaama.

Planeeritud 330/110 kV õhuliini tassi 
koridori pikkus Pärnu maakonnas on ca 
57 km. Kõrgepingeliini ehitamine on 
kavandatud aastatel 2017-2020.

Kehtestatud teemaplaneering (sele-
tuskiri, joonised) ja selle kehtestamise 
korraldus, keskkonnamõju strateegi-
lise hindamise aruanne ja teised pla-
neeringulisad on kättesaadavad Pärnu 
Maavalitsuse veebilehel: http://parnu.
maavalitsus.ee/teemaplaneeringud.
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1. rida vasakult Merelle, Anna-Maria, Ott, Uku, Tanel

Saadame teele õpetaja Kersti luuletusega

Lasteaia aastaringid klõpsti otsa said,
koolilapse tarkustele avatud on vaim.
Kaasa võtate te ellu lasteaiast head,
lapsepõlve muinasjutud lõppema ei pea.

MERELLE, kaunis on ja malbe, tarkus tal toeks,
sõpradele raamatutest muinasjutte loeks.

Vigurid on naljakad kui OTT neid mõtleb välja,
tantsupoisid oodake, sõber teeb teil nalja.

UKU, kes on õiglane ja tark kui muistne rüütel,
teadmishimu toeks on tal ja õppetükid ootel.

ANNA-MARIA, osav on ja ikka rõõmsameelne,
palju uusi sõpru leiab, ta on kakskeelne.

TANEL, otsekohene ja südamlikkust jagub,
elust ilmas palju teab, tarkust parasjagu.

Õpetajad Kersti ja Aili
Õpetajaabi Anne

Aruvälja Lasteaia lõpetajad

Audru Männituka lasteaia 4. Lend:
Mattias Näär, Joonas Soomets, Kevin Kuura, Kenert Jõerand, Andre Köster, Ando Pau-
gus, Markos Osvald Lepp
Melany Raud, Emili Niklus, Alicia-Saskia Sepandi, Meriliis Reepalu, Grete Hendrikson, 
Helerine Sepp, Marie Raudkivi, Elizabeth Noor, Meribel Matsalu, Janell Karotamm, Eliise 
Almosen, Angela Ennok
Õpetajad Laine Kruusalu, Eneli Ojaste ja Malle Tael

Audru Männituka Lasteaia lõpetajad

Audru Vikerkaare lasteaia 9. lend
Jennifer Mölder, Kennert Kulman, Marcus Tsupilo, Ranel Minski, Aleksander Talts, Ro-
land Rubin, Johannes Näkk, Erik Pärn, Laura-Liisa Mural, 
Katariina Usta, Janelle Kret Kuusik, Karoli Heinvars, Miia Savi, Berit Priidik, Mia Strand-
berg, Annabel Visnapuu, Birgit Rehe, Gerli AneteVaaro, Eliisbet Song, Lisette Kandelin, 
Alondra Vistunov, Laura Aasmaa, Lisanna Rza-Kulijev

ÕPETAJAD: Astrid Kaevand, Tiia Arnemann, Triinu Tang

Audru Vikerkaare Lasteaia lõpetajad

Siis, kui oled nõnda suur, et kooligi võid minna, on sul kahtlemata õigus kohe sinna 
minna! Head kooliteed armsad MIA MIRELL PILLMAN, LAUREEN TEESALU, AIMAR 
TOHTSALU, ROMMI LEPIK, JAAN SEPPER, JAREK KULDMAA JAN MARKUS JAANISTE 
– Jõõpre Lasteaia lõpetajad

Jõõpre Lasteaia lõpetajad

Sel kevadel lõpetas Lindi Lasteaed-Algkooli Vi-
kerkaarerühma kaheksa toredat last. Kõik nad on 
valmis õhinal sügisel kooliteed alustama.

Heijamari – suurepärane sõber oma kaaslastele, 
tark, heatahtlik ja tasakaalukas.

Jolanta – säravate silmadega tulesäde, tõeline 
artist, tantsija ja laulja.

Lisandra – loodushuviline laululind, kellel on 
haruldane mälu.

Johannes – kogu maailma sõber, mõtlik, mu-

sikaalne ja muhe seltsiline.
Kert – väga osav sportlane, fantaasiarikas 

kunstnik ja meisterdaja.
Rauno – ei ole pika jutu mees, kui ütleb, siis 

lühidalt ja jutus on alati mõte.
Roderik – tõeline esineja, kes ei ütle kunagi 

ära naljast ja naerust.
Erasmus – hakkaja tegutseja, vahva ehitaja, 

meisterdaja ning talendikas kunstnik.
Soovime teile tuult tiibadesse!

Lindi Lasteaia lõpetajad

Pesapuu lõpetaja

Pesapuu lastehoiust läheb kooli Luise Mia Ristimets.
Luise Miat saab seostada meie lastehoiu vanusegagi. 

Tema tuli siia tillukese tirtsuna meie esimesel õppe-
aastal. Viimasel aastal sai Luise Mia olla aga kõige 
vanem, targem ja toimekam, kes sai väiksematele olla 
suureks õpetajaks ja abistajaks nagu suures peres ikka.

Tuult tiibadesse, Luise Mia!



Lk 5Audru valla leht - August  2016

Klassijuhataja tähelepanekuid 9.b klassist:
„Kindlasti jääte te meelde vaidlushimulistena, 
oma tõe eest võitlejatena, kohati valjuhäälsetena. 
Mul on siiralt hea meel, et olite ühtehoidvad ja 
valmis üksteise eest sõna võtma. Kui te püstita-
site eesmärgid, siis need täideti, te ei vedanud 
mind alt. Täitke oma eesmärgid samamoodi ja 
veel pareminigi ka tulevikus!”

Õpilaste arvamused endast:
Agathe – humoorikas, sõbralik, hooliv, rõõm-

sameelne, naerab palju, jutukas.
Gelli – väga sportlik, sõbralik, energiline, 

avatud, ei solvu, aktivist, naerab palju.
Lisanne – tuli alles sügisel meie klassi, rõõ-

mus, lahke, sümpaatne, ta naer on omapärane.
Ottomar – omamoodi, heasüdamlik, abival-

mis, oskab hästi võõrkeeli ja on hea joonistaja.

Tauno – muhe vend, sportlik, jutukas, nalja-
mees, pole kunagi kurb.

Ahto – vahel toriseb, aga on heasüdamlik, 
rõõmsameelne ja abivalmis.

Jaanus – tark, alati jätkub tal küsimusi, töökas, 
heatahtlik, jutukas.

Ivar – õppimislaisk, jalkaäss, rõõmsameelne, 
seltsiv, energiline. Õpetaja lause Ivarile: „Aja pea 
püsti!”

Kenro – sõbralik, hea iseloomuga, sulgpallist 
ta ära ei ütle, mõistev, siiras.

Robert – laia silmaringiga, uudishimulik, 
korralik, teeb palju nalja, usin.

Siim – jutukas, naljamees, positiivne, temaga 
igav ei hakka, avaldab oma arvamust.

Audru Kooli lõpetajad Jõõpre Kooli lõpetajad

Lindi Kooli lõpetajad

Esimene rida (vasakult): Sander Alasoo, Tanel Vaikjärv, klj Kai Oraste, Helena Jaaniste, 
Steve Sepp, Casper Gregory Tanner Leies. Teine rida: Mattias Umal, Jaan Endrik Kirsi, 
Lauri Tolmats, Karl Mumme, Rasmus Leinasaar, Reido Nurk. Pildilt puudub Kevin Leibur

Esimene rida (vasakult): Agathe Tallinn, Gelli Lainet, Lisanne Engman, klj Kaja Nurk. 
Teine rida: Jaanus Kandelin, Tauno Danilov, Ivar Nõumees, Robert Vaher, Siim Vainult. 
Kolmas rida: Kenro Ott, Ahto Viires, Ottomar Intsar

Klassijuhataja soovid 9.a õpilastele:
„Jätkugu teil tarkust täita oma unistused, leida 
üles oma ideaalid ja oma tee, mida mööda kindla 
sihiga sammuda. Kasvage inimeseks sõna kõige 
paremas mõttes. Olge ausad oma südames, mõ-
tetes, tegudes. Oluline on olla rahul ja õnnelik.”

9.a klassi õpilastest:
Tanel on kõige lahedam inimene meie klassis. 

Mängib mitut instrumenti ja laulab bändis Ber-
muuda Nurgad, kuulub organisatsiooni Noored 
Kotkad.

Lauri huvitub ajaloost, poliitikast, kogub 
valimisreklaami, saavutas Pärnumaa koduloo 
uurimistööde konverentsil kolmanda koha.

Jaan Endrik on Audru valla aasta noorsport-
lane, kergejõustiklane. Mängib trumme ja laulab 
bändis Bermuuda Nurgad. Kuulub organisatsiooni 
Noored Kotkad.

Reido on tagasihoidlik ja vaikne noormees. 
Põhimõttekindel. Osaleb alati klassiüritustel.

Kevin on klassi uustulnuk. Tugev ja hea sport-
lane. Alati kordab õpitut.

Helena on klassi silmarõõm, kes hoiab poisse 

vaos. Viieline. Hea võrkpallur ja laulab lastekoo-
ris.

Steve on sportlik, treenib Pärnu sõudeklubis. 
Aktiivne. Naljamees ja muidu tubli.

Mattias on osalenud (ilmselt teeb seda tule-
vikuski) peaaegu kõikidel olümpiaadidel ja vik-
toriinidel, saavutades suurepäraseid kohti. Musi-
kaalne, sõbralik ja kuulub noorkotkaste ridadesse.

Casper Gregory Tanner on tulevane jalgpal-
lur. Hea ja julge näitleja, kes ei kohku millegi ees, 
viskab tihti nalja. Värske noorkotkas.

Karl on laia silmaringiga, edukas olümpiaadi-
del ja viktoriinidel, tubli sportlane. Õpilasesindu-
se asepresident, bassimängija bändis Bermuuda 
Nurgad. Kuulub noorkotkaste ridadesse.

Sander on tagasihoidlik, abivalmis ja sõbra-
lik. Talle ei meeldi kui teda kiidetakse. Klassi 
IT-spets.

Rasmus on judoklubi Kempo tulevikulootus, 
Eesti meister juunioride vanuseklassis. Kõik, mis 
ette võtab, teeb ära, kuigi see võib jääda viimasele 
minutile.

JÕÕPRE ÜHEKSAS – väike, ent värvikas seltskond
Lisaks õppimisele tegeletakse mitmete erinevate 
huvialadega, meist on saanud iseteadvad ja arukad 
inimesed.

Aktiivsed, õpihimulised, ühtehoidvad ning 
abivalmis noored, kelle tegevust suunas algklas-
sides sõbralikult valvas õpetaja Vaike, 5 viimast 
aastat sõbralikult range klassijuhataja Ülle, kes 
süstis meisse 4H pisiku.

Lõpueksamitele läksime vastu kindla lootuse-
ga need korralikult sooritada, saime keskmiseks 
hindeks 4,4. 

RAUNO – jäänud ainsaks poisiks tüdrukute 
hulgas, sõbralik, aus, lihtsalt muhe sell, teravmeel-
ne, kass, kes kõnnib omapead, elab põhimõtte „nii 
palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik” järgi.

MIRJAM – vaikne, tagasihoidlik, sõbralik, 
vaoshoitud, hoiab oma mõtted iseendale, talle 
meeldib klaverit mängida.

LIIS – rõõmsameelne, jutukas, abivalmis, 
ettevõtlik, suhtub tõsiselt õppimisse, on endale 
kindlad sihid seadnud, sõbralik, kohusetundlik, 
südamlik, talle meeldib tantsida, võimelda, kitarri 

mängida, joonistada.
KELLY – abivalmis, sõbralik, malbe, loomin-

guline ja sihikindel, pealtnäha tagasihoidlik, kuid 
kui vaja, väljendab julgelt oma arvamust, rikka 
sisemaailmaga, talle meeldib võrkpalli mängida, 
klassi parim joonistaja.

MELANIE-ANETT – aktiivne, sõbralik, alati 
valmis kõike tegema ning aitama, julge, energili-
ne, musikaalne, imelise lauluhäälega, talle meel-
dib tantsida, poksida, võrk- ja jalgpalli mängida, 
esineda, võistelda, süüa teha, küpsetada, jõusaa-
lis ja jooksmas käia, kitarri ja klaverit mängida, 
kaugeleulatuvaid eesmärke endale ei loo, vaid 
vaatab, mis elu toob.

SAMANTHA – rõõmsameelne, aktiivne, 
klassi naerupall, väga sõbralik, pole suu peale 
kukkunud, talle meeldivad sportlikud mängud, 
katsetada kosmeetikaga, palju süüa ja magada.

Püüdke edasi üksteise jaoks olemas olla! 
Rohkesti rõõmu ja veidike vallatust! 

Klassijuhataja Ülle Varik

Esireas vasakult Kelly Tomson, Mirjam Metsaäär, Liis Ojala, Melanie-Anett Toomast, Sa-
mantha Ubakivi, tagareas Rauno Laurimäe ja klassijuhataja Ülle Varik

Lindi Lasteaed-Algkooli 95. lend alustas neli 
aastat tagasi kuue õpilasega. Selle aja jooksul 
on kolme õpilase tee viinud neid siit kaugemale 
ja kaks viimast aastat oleme olnud liitklass koos 
aasta noorematega, kellega kasvasime kokku 
üheks. Sel kevadel lõpetas Lindi kooli 4. klassi 
kolm toredat poissi-tüdrukut:

Mari-Liis Ollino – oled laia silmaringiga, 
paljude huvialadega teadmishimuline tüdruk. 
Alati valmis kaasa aitama nii mõtte kui teoga. 
Sinu abivalmis, kannatlik ja teistega arvestav 
loomus tekitab usaldust ning sinu ümber ikka 
head õhkkonda;

Eliise Semjonova – sinu rõõmsameelsus ja 
hakkaja loomus on meie klassi elu ikka elavdanud. 
Oled uudishimulik, sportlik ja musikaalne ning 
soovid palju saavutada; 

Markus Oja – sinu pealtnäha vaikse oleku all 
on peidus üks tark ja uudishimulik poiss. Oma 
mõtteid ja fantaasiaid meeldib sulle paberile joo-
nistada.

Teile, minu esimesed õpilased, soovin, et unis-
taksite suurelt ja usuksite endasse rohkem, kui 
teised teie kõrval, sest ainult teie teate, mis teis 
päriselt peidus on. Kõike head teile!

Õpetaja Kadri Tamberg

Audru vald premeerib hõbemedaliga  
gümnaasiumilõpetajaid 192 euroga

Pärnu Koidula Gümnaasium
Markus-Oliver Tamm
Joonas-Sander Tamm

Pärnu Ühisgümnaasium
Kätlin  Ild
Merilin Reepalu
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Ajaratta lood

Olümpiamängud ja Audru
1982. aastal kolis Audru valda 
Raul Arnemann – endine Eesti 
sõudja, kes võistles Nõukogude 
Liidu esindajana 1976. aasta su-
veolümpiamängudel Montréalis 
ja saavutas roolijata neljapaadil 
eessõudjana pwronksmedali. 
Sellest ajast saati oleme teda 
uhkusega pidanud oma valla 
olümpiasangariks ja vastanud 
mitmetel mälumängudel õiges-
ti ka küsimusele, et kes on see 
Eesti olümpiamedalist, kellele 
on medali kaela riputanud ku-
ninganna Elizabeth II isiklikult.

Tänaseks on sellest sünd-
musest möödunud 40 aastat. 
Ja nüüd kvalifitseerus järgmine 
meie valla elanik olümpiamän-
gudele. Küll mitte sportlasena, 
aga just sõudmisega seotult 
ikkagi. Nimelt kuulus Ees-
ti Olümpiakoondisesse Eesti 
Sõudekoondise füsioterapeut 
LIISBET PUUST, kellelt nüüd 
olümpiamuljeid küsimegi. 

Oled kogu aeg usin õppi-
ja olnud – lõpetasid Audru 
Keskkooli kuldmedaliga ja 
magistriõpingud Belgias Leu-
veni Ülikoolis cum laude. Kas 
juba siis – eriala valides ja 
omandades julgesid mõelda, et 
see on see töö, mis sind kunagi 
ka olümpiamängudele viib?

Liisbet Puust: Olümpia-
mängud on mind alati intrigee-
rinud. Mäletan, kuidas lapsena 
OM-i avatseremooniaid vaada-
tes mõtlesin, et kui äge oleks ka 
ise sealt rahvamassi eest läbi ja-
lutada. Eneselegi uskumatuna 
tunduvalt sai see siis nüüd teoks. 
Võib öelda, et unistus on see 
alati olnud, aga et kas lootsin 
ka selle täideminekut? Pigem oli 
see utoopilisena näiv salasoov, 
mis läbi suure töö (ja õnnelike 
juhuste) täide läks. 

Millised on kõige ereda-
mad ja meeldejäävamad het-
ked Riost?

LP: Hetki oli palju, kogu 
aeg toimus midagi. Veeavarii 
oli selline „tore“ seik. Kõndida 
trepist 12ndale korrusele olu-
korras, kus trepid on muutunud 
ojadeks ja laest sajab reaalselt 
vihma alla, on üsna sürreaalne 
kogemus. Minul muidugi hea 
rääkida, uputas alates 11ndast 
korrusest, kus tuletõrjekraan 
purunes, mina olin korrus kõr-
gemal ilusasti kuivas. Vähe õn-
netumalt läks meie epeenaistel 
ja alumistel korrustel elavatel 
tšehhidel, kellele kogu see vesi 
kaela voolas.

Kindlasti oli omaette ko-
gemus olümpiamängude avat-
seremoonia. Seda tunnet on 
natuke raske sõnadesse panna: 
kogu see rahvamass publiku-
na, jalutamine staadionile oma 
riiki esindades, lihtsalt endale 
teadvustamine, et jah, ma tõesti 
olen olümpial. Seda peab ise ko-
gema, et sellest 
emot sioon is t 
aru saada. Kus-
juures paljudel 
sportlastel jääb-
ki see kogema-
ta, sest iseene-
sest on kogu 
protsess suh-
teliselt vaeva-
nõudev. Sport-
lasi ju istuma 
ei lasta, omal 
kahel jalal pead 
kogu avamise 
vapralt vastu 
pidama, enne 
seda veel bus-
sisõit ja riikide 
väljakutsumise 
ootamine ning 
sellele järgnev 
pikk ning aeg-
lane jalutuskäik staadionile. 
Sõudjad, kellel järgmine päev 
juba eelsõit toimus, ilmselgelt 
minuga kaasa ei tulnud.

Värvikalt jäävad meelde 
ka korvpallihalli külastamine, 
kus õnnestus näha Hispaania-
Brasiilia mängu, mille Brasiilia 
ühe punktiga võitis (võite ette 
kujutada seda lärmi, mida bra-
siillased koha peal tegid) ja meie 
kettaheitjatele kaasa elamine 
kergejõustikustaadionil. Need 
mehed ikka hoolitsesid selle 
eest, et igaüks oma adrenalii-
nilaksu kätte saaks…

Meelde jäävad ka Brasiilia 
ilusad rannad, see linnuke, kes 
otsustas keset paatide hoiuala 
oma mune välja hauduma ha-
kata, Tanel Kangert, kes samuti 
usaldas mind teda masseerima 
ja olümpiaküla tasuta McDo-
naldsi ulmepikad järjekorrad.

Ma tahaksin siinkohal tä-
nada kõiki neid inimesi, kes 
siinsamas Eestis meile pöialt 
hoidsid ja end meie tegemiste-
ga kurssi viisid. Teie toetus oli 
nii tuntav ja vajalik. Teades, et 
sellised inimesed on kodus ees 
ootamas, polnud Riost üldse 
raske ära tulla.

Avatseremoonial sisenesite 
staadionile otse USA delegat-
siooni järel. Oli vist ikka üsna 

eriline tunne NBA korvpallu-
rite tuules marssida?

LP: See oli jah selline meel-
div üllatus, et just USA kossu-
mehed seal sabas marssisid (ehk 
siis kohe meie ees). Ega neile 
rahu ei antud, kõik üritasid au-
togramme saada ja end nendega 
pildile mahutada. Eesti delegat-

sioonil oli selles osas muidugi 
tänu asetusele eelisseisund. Kes 
tahtis, sai ikka oma lemmikuga 
pildi tehtud. Minu jaoks oli sel-
leks inimeseks Kevin Durant. 

Meedias said mängude 
korraldus ja elamistingimu-
sed Rios üsna tugeva kriitika 
osaliseks. Kuidas siis tegeli-
kult oli? 

LP: Meedia ikka liialdab. 
Palju räägiti sääskedest ja nende 
kaudu levivast Zika viirusest. 
Kätt südamele pannes võin 
öelda, et nägin kogu selle Rios 
veedetud aja jooksul kokku kol-
me sääske, kellest kaks üritasid 
minust pigem eemale pääseda. 
Sama lugu laguuniga, kus meie 
sõidud toimusid. Vesi oli kris-
tallselge ja surnud kalu näha ei 
olnud (küll aga palju elusaid, 
keda erinevad veelinnud taga 
ajasid). Räägiti, et kolm supi-
lusikatäit laguunivett võib teki-
tada tõsiseid terviseprobleeme. 
No ma ei tea, meie varumees 
Sten pesi iga trenn selle veega 
nägu näiteks. Ghettodesse me 
ei sattunud, seega ei olnud ka 
sealsete elanikega probleeme.

Transpordiga oli vahepeal 
probleeme. Tavapärane 45-mi-
nutiline bussisõit kanalile ve-
nis meil tihtipeale pikemaks. 
Rekorditeks olid 1,5-tunnine 

tagasisõit olümpiakülla ja 30- 
minutiline bussi ootamine 
lausvihmas päev enne finaal-
sõitu. Kriitikanooli saadaks ka 
olümpiaküla koristajate suunas. 
Tihtipeale tundus, et koristami-
sest tähtsamaks oli nende jaoks 
erinevate riikide rinnamärkide 
kogumine. Olümpial on nimelt 

traditsioon, et iga riigi dele-
gatsioonile on mängude ajaks 
disainitud oma märk, mida siis 
teiste riikide esindajatega va-
hetada saab. Neid rinnamärke 
kadus aga erinevalt töömeeste 
poolt jäetud poristest jalajäl-
gedest põrandal nii sportlaste 
öökappidelt kui ka sahtlitest. 
Palju on räägitud kuritegevu-
sest. Peab tõdema, et väljas-
pool sportlaste „mulli“ ehk siis 
olümpiaküla-buss-võistluspaik 
tegutsevatel inimestel röövlite-
ga tegemist teha tuli, kuid nii 
palju kui mina tean, ei midagi 
tõsist. Ok, sõudekoondisel ühte 
laipa näha õnnestus, kuid see ei 
puudutanud otseselt meid ega 
meie tegemisi.

Milline oli atmosfäär olüm-
piakülas? Kas suhtlesite ka 
teiste riikide sportlastega?

LP: Olümpiaküla meenu-
tas mulle oma olekult veidi 
proportsioonidest väljas laste 
mängumaad. Suured majad, 
mille vahel lookleb jooksura-
da, mida ümbritsevad erinevad 
mänguplatsid (tennis, jalgpall 
jne), toidukohad, basseinid, 
purskkaevud ja palju muud. 
12ndalt korruselt, kus elasin, 
oli ülevaade hea, eriti öösiti, 
kui tuled igal pool süttisid. 
Atmosfäär oli rahulik, sport-

lased ju – ärkad, sööd, spordid 
ja magad, muuks eriti aega ei 
jää. Huvitav oli muidugi näiteks 
öösel kell kolm üles ärgata, sest 
keegi mängib su akna all väga 
häälekalt jalgpalli, aga ju siis 
oli vaja trennidest veel viimast 
võtta…

Teiste riikide sportlastega 
väga kontakti ei 
astunud. Pigem 
oli olulisem oma 
riigi atleetidega 
tutvust sobitada. 
Välismaalastest 
said ikka mõned 
sõnad vahetatud 
sõudjatega, kes 
juba varasema-
test võistlustest 
tuttavad näod.

Ah jaa, Bolt 
elas meie vas-
tasmajas, aga 
teda taga ajama 
ma ei läinud.

Milline nägi 
välja sinu ta-
valine tööpäev 
olümpial?

LP: Ärkasin, 
sõin, kontrol-

lisin, kas Taimsool on kaela-
kaart kaelas ja ega ta jälle oma 
toas luku taga pole ja trenni 
või võistlusele ära. Hiljem juba 
massaažid ja magama ära. Ka-
nalile ja tagasi külla sõitmine 
võttis juba suure osa päevast 
ära. Samas ajavahe mulle meel-
dis, normaalsel ajal tuli uni ja 
veel normaalsemal ajal läks ära. 
Eestis olles olen paras öökull, 
kes kuidagi õigel ajal magama ei 
saa ja kellel seetõttu on raskusi 
päeva alustamisega.

Põhiküsimus tuleb nüüd 
ja see on ühesõnaline. Meda-
livõit?

LP: Meeste medalivõit oli 
super! Mul oli terve nende sõi-
du aja süda paha ja siiamaani on 

natuke raske aru saada, millega 
me ikkagi hakkama saime. Olen 
oma poiste üle väga väga uhke 
(siinkohal tahaks õnnitleda 
Allar Raja, kellel lisaks medali 
võitmisele õnnestus vahepeal 
ka isaks saada) ja loodan, et nad 
aere nurka ei viska, vaid jätka-
vad veel mõnda aega. Hetkel 
muidugi pingelangus ja ära-
teenitud puhkus, või noh, siis 
kui kunagi meedia rahu annab...

Viimase küsimuse esitame 
Liisbeti vanematele – Audru 
valla spordilembelistele ini-
mestele Sirje Suureväljale ja 
Mati Puustile. Kas seekordne 
olümpia „maitses“ tütre ko-
haloleku tõttu ka teistmoodi?

Mati Puust: Eks natuke 
ikka. Sai ju otseallikast kiiret 
ja objektiivset informatsiooni ja 
avatseremoonia jälgimine öösel 
oli ka hoopis eesmärgistatum.

Sirje Suurevälja: Oli tunne 
nagu oleksin ise kohal olnud. 
See oli super! 

Kui tähtis teie perele sport 
üldse on?

SS: Väga tähtis. Kui teised 
pered külastasid kontserte ja 
etendusi, siis meie tirisime oma 
lapsed ikka kõikvõimalikele 
spordivõistlustele kaasa. Ja eks 
nad seal Audru kooli võimla-
nurgas mattide peal ka osa oma 
lapsepõlvest veetsid. No ja kui 
kaela kandma hakkasid, siis 
issi juurde trenni. Hiljem teised 
trennid veel lisaks. Poeg Laurits 
meil ju tegeles näiteks ka väga 
innukalt sõudmisega. Nüüd nad 
mõlemad põhiliselt jooksevad 
poolmaratone. Aga spordivõist-
luste jälgimine ja tulemustega 
kursis olemine on meie peres 
jah nagu enesestmõistetav. See 
on ju nii huvitav!

Aitäh intervjuu eest ja jätku-
valt ilusaid spordielamusi!

Maris Moorits

Haldusreformi tuultes
Pisut teemasse süvenedes ja mi-
nevikku sukeldudes võib tõdeda 
ikka ja jälle – ei midagi uut siin 
maailmas. 

Jälgime esialgu Audru mõi-
sale kuulunud ala, mida on mär-
gitud piiskopimõisana juba 1449. 
aastal. Piiskopimõis on olnud 
Audrus kuni 17. sajandini. Piis-
kopkonnas valitses tollal suur 
segadus, kuna piiskopi tulundus-
lik seisukord halvenes ja mõisa 
maad muutsid läänistuse, pan-
timise ja rentimise teel pidevalt 
omanikke. Liivi sõja tagajärjel 
vana süsteem lagunes ja algas 
Rootsi valitsuse administratiiv-
ne süsteem – kõik endised ordu 
maad, sealhulgas Audru, kuulu-
sid nüüd Pärnu lossile, juhtimine 
läks rootslaste kätte. Gustav II 
Adolf läänistas Audru mõisa 
krahv von Thurnile. Kui 1636. 
aastal ehitati Audrusse luteriusu 
kirik, siis haldusjaotuse alusel 
sai Audrust iseseisev kiriku 
kihelkond. Aastast 1710 sattus 
Eesti Tsaari-Venemaa võimu 
alla, mil Katarina I kinkis Aud-
ru mõisa oma kammerjunkrule, 

kes varsti mõisa pantis. Üle saja 
aasta oli Audru mõis Pilar von 
Pilchau perekonna käes. 1920. 
aastal sai Audru mõisast Eesti 
Vabariigi riigimõis. 

1816. aastal kaotati pärisor-
jus. Valdu hakati moodustama 
mõisate kaupa. Seoses 1866. 
aasta vallaseadusega vabane-
sid vallad mõisate eestkoste 
alt, neist said riiklikud haldus-
üksused. Esimese maailmasõja 
keerulistes tingimustes õnnestus 
Eestil iseseisvuda, kuulutati väl-
ja Eesti Vabariik. 

Alates 1917. aastast on Audru 
valla siseselt haldusküsimustes 
täheldatavad sagedased muu-
tused. 1917. aastal oli praeguse 
Audru valla piirides 4 valda: 
Audru, Võlla, Seliste ja Jõõpre. 
Kui Seliste koos osaga Sarvi 
külast eraldus, jäi järele kolm 
valda: Audru, Jõõpre ja Võlla. 

Aastatel 1918-1920 oli Audru 
vallas 3 küla ja 7 mõisat: Audru 
peamõis, Liiva ja Saulepa kar-
jamõisad, Audru, Jõõpre, Lin-
di ja Võlla kirikumõisad. Peale 
Vabadussõda sai Audru mõisast 

riigimõis, teiste mõisate maad 
jaotati ära, põhiliselt Vabadus-
sõjas osalenutele. 

1920. aastal Asutava Kogu 
poolt teostatud haldusreformi 
alusel toimus valdade liitmine. 
Eesti alal oli 1921. aastal 387 
valda, 1938. a 365 valda, 1939. 
a 248 valda.

1921. a hakati kähku ette 
valmistama vallaomavalitsus-
te eelnõu. Palju takistusi tekkis 
seoses isiklike ja kolkapoliiti-
liste kaalutlustega. Audru alal 
moodustati Võlla mõisa piir-
konnas kaks valda: Kihlepa 
vald (Eassalu, Kihlepa, Kärbu, 
Soeva, Soomra ja Kirikuvalla 
talud) ja Võlla vald (Võlla mõis 
ja Kodasmaa karjamõis).

1922. aastaks oli Audrus 4 
valda: Audru, Jõõpre, Sauga ja 
Võlla, kusjuures Jõõpre vald oli 
üks väiksemaid maakonnas, 
siia kuulusid vaid Oara, Jõõp-
re ja Lavassaare külad. 1936. a 
ühendati Jõõpre vald osaliselt 
Sauga vallaga. 

1938. a anti välja vallapiiri-
de muutmise seadus. Valla pii-

re seadus ei reguleerinud, seda 
tegi siseminister, temal oli õigus 
määrata ametisse ka vallavanem 
ja vajadusel tema abid. Samal 
aastal anti välja ka valdade pii-
ride korraldamise seadus, kus 
peeti oluliseks ajalooliselt ku-
junenud valdade piire. 

1939. a reformiga vähendati 
veelgi valdade arvu, otsustavaks 
oli siin presidendi sõna. Liide-
tuist seni enim domineerinud 
valdadest said talitusvallad. 

1945. a loodi valdade all-
üksustena töörahva saadikute 
nõukogud. 1950. a uue haldus-
reformiga vallad likvideeriti, 
neid asendasid külanõukogud. 

1992. a 9. aprillil kinnitati 
Eesti Vabariigi Ülemnõukogus 
omavalitsuslik staatus ning 
Audru vald astus omavalitsus-
liku haldusüksuse õigustesse. 

Nagu näha, on möll haldus-
küsimuste ümber kestnud aas-
tasadu ja 2016. aastal oleme taas 
teelahkmel.

Helgi Roots
Muuseumi materjalide 

põhjal

Reisikiri
Juulikuu keskpaiku toimus reis 
Järvamaa paikadesse.

Esimene peatus oli Türil, 
eesmärgiks külastada Eesti 
Ringhäälingumuuseumi. See 
jättis meeldiva mälestuse, seal-
ne giid andis ülevaate raadio ja 
televisiooni algusest kuni tä-
napäevani ning tegi seda väga 
haaravalt ja huvitavalt. Järgmi-
ne koht, kus peatusime, oli 166 
m kõrgune Emumägi, sealne 
vaatetorn kutsus torni tippu 
vallutama. Kes ei viitsinud, 
võis nautida väga erilisi puu-
skulptuure. Edasine tee läbi 
Muuga mõisa ja jälle peatus – 
Äntu kalakasvatus. Seal huvi-
tas meid, kuidas elab Audrust 
viidud hüljes Poiss. Magas nii 
mõnusasti, vist tundis end hästi, 
sest kõht oli täis, ümberringi ju 
nii palju kalu! Seejärel viis tee-
kond Väike-Maarja poole. Teel 
sinna rääkis Jarmo Tael meile 
pikalt Rakke Lubjatehase asuta-
jast Karl Kadakust, kelle elu oli 
äärmiselt põnev ja erakordne.

Jõudsimegi ilusasse Por-
kunisse, imetlesime kauneid 
vaateid ja edasi oli sihtpunkt 
Tamsalu lubjapark. Seal toimus 
tutvustav ekskursioon sellest, 
kuidas algas tööstuslik lubjapõ-
letamine. Alguses põletati lupja 
maa-ahjus, edasi ringahjudes. 
Võis vaid ette kujutada, millis-
tes tingimustes inimesed seal 
töötasid. Ringahjudes põletati 
lupja kuni 1980. aastani. Sel-
lised ringahjud asusid ka Karl 
Kadaku tehases Rakkes, kust 
enne läbi sõitsime. Esimese päe-
va õhtuks jõudsime Aegviidu 
puhkebaasi. Algul oli maju-
tamisega veidi segadust, aga 
tänu meie Jarmo asjaajamisele 
laabus kõik ja jäime öömajaga 
väga rahule.

Järgmisel hommikul oli esi-

mene koht Valgehobusemägi, ka 
sealne vaatetorn kutsus tubli-
maid tippu ronima. Vaade ümb-
rusele oli imeilus! Ja jõudsimegi 
Tammsaare maile, sealne giid 
tutvustas meile Eesti kirjaniku 
Anton Hansen Tammsaare elu 
ja tegevust. Jällegi palju huvi-
tavat, mida enne ei teadnud. 
Tutvusime vanade rehehoone-
te sisustusega ja jalutasime ka 
väljas, kus oli see kuulus tamm, 
mis meie armsal 25-kroonisel 
oli. Edasi tegime peatuse Roos-
na-Allikul, kust saab alguse 
Pärnu jõgi. Igaüks, kes tahtis, 
võis oma pudeliga sealt allikast 
maitsvat vett kaasa võtta, ena-
mus nii tegigi! 

Edasi jõudsime Järva-Jaani, 
kus külastasime sealset vana-
tehnika näitus-muuseumi, mis 
oli jälle eriline. Ekspositsiooni 
tutvustama tulnud omanikul 
ja entusiastil Tuve Kärneril oli 
iga eksponaadi kohta olemas 
lugu – no tõesti oli huvitav ja 
meeldejääv! Järgmine sihtpunkt 
Kilplala, eriline koht just tänu 
kohapealse giidi oskuslikule 
meid kaasakiskuvale jutusta-
misoskusele. Tõeline näitleja 
oli! Hakkaski päev õhtusse 
jõudma. Viimane peatus oli 
Järvamaa pealinnas Paides ja 
võtsimegi suuna kodu poole. 
Bussi aknast imetlesime suuri 
viljapõldusid, mida meie kan-
dis on vähevõitu. Juba olimegi 
koduses Audrus, tänu tublile 
bussijuhile, kes meid vahvalt 
teenindas!

Reisiseltskond oli väga kok-
kuhoidev ja mõnus. Kohtume 
järgmisel aastal jälle! Suur tänu 
meie tublile giidile Jarmole, 
kes selle programmi koostas ja 
muuseumirahvale, kes aitas reisi 
korraldada. 

Osavõtja Ene Kapral
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AUDRU VALLAPÄEVAD
4.–7. august 2016

TÄNAME SÜDAMEST vallapäevade korraldajaid ja osalejaid
Jaanus Põldmaa, Siim Suursild, Krista Kingo, perekond 

Kirsi, Pasunakoor “Õnn Tuli Õuele“, Olev Abner, Tiina Janno, 
Andrei Korobeinik, Tarmo Tõnismann, Jaak Elling, Doberani 
Rannamaja ja Elsa, Meelis Tiido, Helgi Roots, Tiiu Jalakas, 
Pilvi Leesment, Ervin Hansalu, Harli Hansen, Rein Kruus-
alu, Jüri Kivirand, Sulev Kase, Ilona Engmann, Kai Oraste, 

Audru valla Noorkotkad ja Kodutütred, Aivar Tamm, Peep 
Tarre, Rein Holtsmann, Jaak ja Karin Känd, Tiia Tamm, 

Annely Kuningas, Jüri Kukk, ansambel “Bermuuda Nur-
gad” ja Audru Kooli tüdrukute ansambel, Tanel Vaikjärv, 
Karl Mumme, Felix Kark ja “Pikkolo Pelimanid”; Siiri Linke 
ja Reet Parind koosvõimlemis-klubi “Rüht” Pärlite grupi 

tantsijatega, Kersti Põllu ja kandleansambel “Roosi”; Maria 
Krinal ja Iiri tantsutrupp “Sona”; Heivi Tähe ja idamaised 
tantsijad, Jekaterina Põldots ja RKS “Tuuletallajad” ning 

RKS “Hoiuspuu”; Anu Kurm ja RKS “Jõõpre Vallatud”, RKS 
“Jõõpre Vanaemad”, ning RKS “Kanarbik”; Anu Tamm ja 

RKS “Meie Valla Eided”; Teet Killing ja RKS “Aruvälja Sõn-
nid”; Evi Vaher ja RKS “Hoiuspuu Memmed”; Tule Teater 
“Zerkalo”, ansambel “Hark”, DJ Riho Pruul, Erich Krieger 
ja Tõnu Raadik; Jaan Moorits, Raul Arnemann, Ines Maid-
re, Ivo Lille, Ester Osjamets,  Veljo Saar, Mati Sutt, Maria 
Jääger, Mari-Liis Rehe, Maigi Reepalu, Piret Mäestu, Janis 
Lang, Merike Gnezdov, Liis ja väike kohvik, Karl-August 

Pedoson, Enno Pedoson, OÜ Hore, OÜ Hyppa, Laane Tallid, 
Maria Talu, kõik kauplejad, mälumängurid, kino vaatajad, 

tennise võistlustel ja ekskursioonist osavõtjaid, kontserti-
de nautijaid ja kõiki-kõiki külastajaid.

Fotod: Rein Holtsmann, Ene Täht, 
Karin Känd
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Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 447 2788. Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil maris.m@audru.ee. 
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• TEATED •

Õnnitleme 
vastsündinuid!
JOHANNA RAHUORG 26.05.2016
MATTIAS HEINSALU 8.06.2016
ARTI LAURIMÄE 24.06.2016
OSKAR VISNAPUU 29.06.2016
HEROL KIVILA 29.06.2016
GRETE INTSAR 15.06.2016
MIABEL KUUSIK 3.07.2016
HANNA MARTA MILLER 16.07.2016

Judokate hooaeg
Selle aasta Eesti meistrivõist-
lustel võitsid Audru judokad 7 
medalit: 1 kulla ja 6 pronksi.

Ainsaks kuldmedalivõit-
jaks oli seekord Merit Tarkus 
(U16 vanuseklassis kehakaalus 
-52kg), kes on nüüdsest kolme-
kordne Eesti meister! Lisaks 
sellele võitis Merit pronksme-
dali Läti meistrivõistlustel ka-
dettide arvestuses.

Teine kolmekordne Eesti 
meister Egert-Ervin Messek 
lisas sel aastal oma medalikol-
lektsiooni 2 pronksmedalit U16 
ja U18 vanuseklassi Eesti meist-
rivõistlustelt kehakaalus -50kg.

Kaks pronksmedalit teenis 
ka Rasmus Leinasaar, nii kadet-
tide kui ka juuniorite arvestuses 
(-55kg) ning veel ka Eesti lahtis-
telt meistrivõistlustelt juuniorite 
arvestuses, kus lisaks eestlas-
tele olid võistlustules judokad 
Gruusiast, Lätist, Saksamaalt, 
Soomest, Rootsist ja Norrast.

Juuniorite Eesti MV-l võitis 
kolmanda koha veel Janar Je-
rofejev kehakaalus -66kg ning 
kõige noorema vanuseklassi 
Eesti meistrivõistlustel (U14) 
maadles end samuti pronksme-
dalile Jasper Suursild (-50kg).

Lisaks kohalikele meistri-

võistlustele võideti medaleid 
ka rahvusvahelistelt turniiridelt.

Väga hästi läks kodusel suur-
turniiril Võru Kevad, kus oli 
esindatud 6 riiki. Lisaks Eestile 
veel Läti, Leedu, Soome, Vene-
maa ja Rootsi. Alla 16-aastaste 
arvestuses kehakaalus -55kg 
võitis hõbemedali Merko Aa-
saleht, kes vaid finaalis pidi 
tunnistama vastase ülinappi 
paremust. Sama värvi medali 
teenis ka Emilia Hendrikson 
U12 vanuseklassi kehakaalus 
-32kg. Rasmus Leinasaar (U18 
-55kg) ja Egert Ervin Messek 
(U16 -50kg) said mõlemad sel-
lelgi võistlusel pronksmedalid 
ning samaga sai hakkama ka 
Merit Tarkus (U16 -52kg). 3. 
koha saavutas Merit ka Lätis 
Siguldas toimunud rahvusva-
helisel turniiril.

Veel üks pronksmedal toodi 
Audrusse Austriast Zeltwegist, 
kus toimunud suurturniiril oli 
selle võitjaks Cristofer Ramses 
Paap alla 12-aastaste poiste ras-
kekaalus.

Ees on ootamas uued väl-
jakutsed. Uus võistlushooaeg 
algab juba sügisel.

Kristjan Hendrikson

* 17. septembril 2016 sõidame PALAMUSE LAADALE. 
Info: 555 99 302 ja 44 64 191

* Veisekasvatustalu otsib Audru ja Tõstamaa valda alaliselt 
tööle kogemustega traktoristi. Samuti suve/sügisperioodiks 
töökat trimmerdajat ja karjaaedade tegijat (töö sobib ka 
õpilastele). Tel. 5089789 

* Ostan talu või vahetan korteri vastu (Raplamaal, heas 
korras, I korrus, juurdemaksu võimalus). Tel: 527 3229

Sangpommi uudiseid
16.07-17.07 toimusid Lätis 
Daugavpilsis Euroopa Meist-
rivõistlused sangpommi kahe-
võistluses noortele kuni 16 a ja 
kuni 18 a. Osales 14 riiki. Eesti 
eest käisid võistlemas Audru 
poisid Kahro Koit Koitla, kes 
saavutas kuni 18a hulgas alla 85 
kg kehakaalus 2. koha ja Raldi 
Kaljurand (kuni 18 a ja üle 85 
kg kehakaalus) samuti 2. koha. 

Kuni 16 a neidude -58 kg ke-
hakaalus saavutas 12-aastane 
Laura Kallas 4. koha. Tõuka-
mise pikatsükli Grand Prixi III 
etapi võistlusel saavutas Kahro 
Koit Koitla 1. koha tulemusega 
72 korda. 

Õie Killing
Audru valla  

spordiprojektijuht

Tenniseturniir
Audru vallapäevade raames 
toimus tenniseturniir, kus oma 
oskusi näitasid sel suvel Aud-
rus Jaan Mooritsa juhendatud 
tennisetrennis käinud lapsed, 
lisaks võistlesid omavahel lap-
sevanemad ja teised kohaletul-
nud huvilised.

Kuni kümneaastaste tüdru-
kute seas tuli võitjaks Katriin 
Puudist, teise koha sai Adeele 
Martinson ja kolmanda Marili 
Martinson, samavanade poiste 

seas oli esimene Kristjan Hein-
la ja teine Henri Hartõkainen. 
Kuni 14aastaste aste hulgas või-
tis Patrick Ojakäär, teise koha 
sai Marko Martinson. Naiste 
arvestuses oli esikolmik Elo 
Matsi, Kairi Ojakäär ja Eva-
Liisa Lepik. Tennisetrenni läbi 
viinud MTÜ Audru Uisumeist-
rid tänavad Audru Vallavalit-
sust võimaluse eest pakkuda 
lastele aktiivset ja sportlikku 
suve. (KH)

Esmakordselt toimus  
sääreväristajate võidusõit

Käesoleva aasta Audru valla-
päevade raames toimus juba 
neljas vanatehnika näitus. 
Korraldusmeeskonnal (Aivar 
Tamm, Meelis Tiido, Jüri Ki-
virand, Ado Kirsi, Rein Kruu-
salu, Harli Hansen, Sulev Kase, 
Ervin Hansalu, Ilona Engman) 
tekkis mõte korraldada „sääre-
väristajate“ võidusõit, et leida 
rakendust veel olemasolevatele 
väikesõidukitele ja demonstree-
rida sõidukiirusi, mis möödu-
nud aegadel võimalikud olid. 
Kogu meeskonna, eriti aga 
Aivar Tamme ja Meelis Tii-
do eestvedamisel, sai mõte ka 
teoks. Lepiti kokku võistlustin-
gimused, mõõdeti välja mars-
ruut, kutsuti kokku võistlejad.

Võistluspäevale kogunes 
üllatavalt palju pealtvaatajaid 
ja oli ka, mida vaadata-meenu-
tada: kes pidi oma sõidukit aeg-
ajalt jooksutama, kes pedaalide-
ga sõtkudes kiirust lisama, kes 
vahepeal kiirremonti tegema. 
Sõitu turvasid piirkonnapolit-
seinik Harli Hansen ja Audru 

Kooli kodutütred ja noorkotkad. 
Oma humoorikal moel juhtis 
päeva Ado Kirsi, muusikalist 
meelelahutust pakkus Otto-
Georg Kirsi. Jüri Kivirand oli 
vajalik nagu ikka – tema tõi 
kohale hulgaliselt näituse-ese-
meid, autasustamisalused ja 
sõidutas kõiki soovijaid oma 
erilisel mootorsõidukil. Laste 
rõõmuks oli kohal ka õunamaias 
väike poni.

Autasud sõidu võitjatele 
valmistati meeskonna liikme-
te Meelis Tiido ja Rein Kruus-
alu poolt. Eriautasud sai ainus 
naissõitja Laura Kostabi ja väga 
ilmekas sõitja Margus Ervin. 

Võidusõidul osalejate ühine 
arvamus oli võistlust järgmistel 
aastatel kindlasti korrata. Aud-
ru muuseum tänab oma mees-
konda, võidusõitjaid ja kõiki 
kohaletulnuid!

Kohtumiseni järgmisel aas-
tal!

Helgi Roots
Audru muuseumi juhataja

1. koht Urmo Limm 12 ringi, 2. koht Aivar Tamm 10 ringi,  
3. koht Heiki Kurgu 10 ringi

Austatud vilistlased, õpetajad ja töötajad!
Jõõpre Kooli kokkutulek 

1. oktoobril 2016
Tähistame Jõõpres hariduse andmise 

alguse 250. aastapäeva.

Koolihoones registreerimine ja avatud näitused 
alates 16.00

Alustame kell 18.00
Tantsuks mängib ansambel 
TUULELÕÕTSUTAJAD

Osalustasu maksmine kokkutuleku arvelduskontole 
kuni 15. septembrini on 10.-, kokkutulekul 15.-
Raha ülekandmisel (arvelduskonto Jõõpre kool, 

EE303300334706620007) lisada selgitusse oma ees- ja 
perekonnanimi (lõpetamisaegne) ning lõpetamise või 
õppimise aastad. Tasuda võib ka Lavassaare ja Jõõpre 

raamatukogus
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

JÄTKUPIDU alates 23.00,  
Jõõpre rahvamaja avatud alates 22.00

Üllatus, disko, puhvet




