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Väikesed vallakodanikud vallamajas
Laupäeval, 17. veebruaril olid Audru 
valla väikesed vallakodanikud pidu-
likul vastuvõtul vallamajas.

Pidulikule sündmusele olid kutsu-
tud eelmise aasta septembrist detsemb-
rini sündinud lapsed koos vanemate-
ga: Cristel Kukk ja Imre Teor poeg 
Ronan´iga,

Kadri Husu ja Meelis Hunt poeg 
Kaur´iga, Marika Oja ja Aimar Nah-
ku poeg Airon´iga, Marianne Tänava 
ja Janer Sepp poeg Jasper´iga, Tiina 
Oppi ja Alo Tarre poeg Sten-Erik úga, 
Kaire ja Marko Troškin tütar Martha-
Karola ǵa, Lisanna Tillison ja Elvis 
Elblaus tütar Elsa’ga, Marika ja Raul 
Linkrus poeg Rannar´iga, Marju ja 
Mart Laagus poeg Siim´uga, Lilian 
Tseier ja Ergo Uibu poeg Sander´iga, 
Evelin ja Artur Tammik poeg Aron 
Artur´iga,

Kaisa Sults ja Marko Kulman poeg 
Karel´iga, Kaisa ja Taavi Käärid tütar 
Mirtel´iga, Annela Leiman ja Gunnar 
Aak tütar Heleliiś iga, Triin ja Gunnar 
Kott poeg Aaroń iga ning Siiri Nukk ja 
Maiken Lillepa poeg Alex´iga.

Väikelastele, nende vanematele ja 
vanavanematele esinesid vallavalitsuse 
sotsiaalpedagoog Sirje Järvet, valla-
volikogu esimees Jaanus Põldmaa ja 
sotsiaalnõunik Peep Tarre.

Jaanus Põldmaa ja registripidaja 
Maigi Reepalu andsid lastevanematele 
lapse nimega Audru valla hõbelusika, 
õnnitluskaarti, esimese osa sünnitoe-
tusest ja kevadet kuulutavate tulpide 
kimbud.

Pidulikust sündmusest osavõtjatele 

esinesid meeleolukate lauludega Aud-
ru Kooli õpilased õpetaja Tiia Tamme 
juhendamisel.

Peep Tarre
Valla sotsiaalnõunik

Isa Meelis Hunt, tema süles Kaur, järgnevad Raul, Liisi, Liisa ja ema 
Kadri

Vallapäevad toimuvad sel aastal  
juunikuus

Sellel aastal täitub Audru vallal 25 aas-
tat. Sellest tulenevalt on ka Vallapäevad 
seekord veidi teistmoodi ja teisel ajal, 
kui me seda harjunud oleme.

Sellesuvised Vallapäevad toimuvad 
juuni esimesel nädalalõpul ehk 2.-4. 
juuni. Tegevust jätkub igale vanusele 
ja igale maitsele. Saab mängida mälu-
mängu, kaubelda ja osta nii käsitöö- 
kui taimelaadal. Laupäevasel päeval 
on terve ala, kus on tegevusi nii lastele 
kui ka noortele. Kindlasti esinevad ka 
kõik meie valla kollektiivid. Toimub ka 
järjekordne punnvõrride võidusõit ja 
ka muuseum paneb välja uhke näituse. 
Kõik lennuhuvilised saavad proovida 
helikopteriga lendamist, selleks aga 
tuleb sularaha varuda. 

3. juunil toimuvad Pärnumaa valda-
de suvemängud samuti Audrus. Sport-

lased hõivavad Audru Kooli staadioni 
ja võimla. Võrkpallimängijaid näeb aga 
Kirsi talu maadel ning discgolfi män-
gijaid terviseradadel.

Laupäevane päev lõpeb ansambli-
tega Ska Factor ja Patune Pool Audru 
pargis. Vallapäevade lõpetuseks, nagu 
Audru rahvas harjunud on, saab püha-
päeval kirikus kontserti nautida.

Viimane pidu Audru pargis vana 
kõlakoja ja lavaga toimub 21. juunil. 
See on suve alguspidu ja jaanipäeva 
eelküte. Programm on rahvuslik ning 
tantsuks mängib ansambel Untsakad. 
Peale seda läheb Audru pargi kõlakoda 
lammutamisele ja kopp lüüakse maas-
se, et suve lõpuks valmiks uus ja uhke 
kõlakoda.

Kati Põldots
noorsoo- ja kultuuritöö spetsialist

Playback Show  
toimub taas

Neljandat aastat on meil, Audru Noortevo-
likogul, hea meel kutsuda teid Audru valla 
Playback Show’le, kus saab näidata oma 
tantsu- ja esinemisoskust, tunda end laval 
tõelise staarina.

Playback kujutab endast tuntud artistide 
või muusikavideode jäljendamist. Osaleja 
peab rõhuma artistlikkusele, eesmärgiga tuua 
žürii ja publikuni võimalikult täpne koopia 
originaalvideost. Edukaks esinemiseks on 
oluline esinejate välimus, püüdlikkus, rahvale 
meeldimine, samuti ka originaalsus. Etteaste 
pikkuseks ootame 1,5-3 minutit.

Vanusegruppideks on lasteaia-, algklas-
si-, põhikooli-, gümnaasiumilapsed. Lisaks 
ootame osalema õpetajaid, lastevanemaid ja 
teisi üllatajaid.

Audru valla Playback Show toimub 16. 
märtsil algusega kell 16.00 Audru Kul-
tuurikeskuses. Sissepääs tasuta, kohal on 
ka puhvet, esinema tuleb Silver Orissaar feat. 
Cärolin Aasa ja studio Happy dance. Regist-
reerimine hiljemalt 13. märtsini e-mailil aud-
runoortevolikogu@gmail.com sisuga: kool, 
vanuseaste, laulu nimi ja grupi/klassi nimi 
ning vastutav isik.

Kõik on oodatud osalema ja vaatama! Tule 
näita, kes on võitu väärt!

Audru Noortevolikogu

Olümpiaadide hooaeg on alanud edukalt

Audrus avati Noortetuba
31. jaanuaril avati Audrus Noortetu-
ba. Ideest luua Audrusse Noortekeskus 
on räägitud vähemalt juba viimased 15 
aastat. Istusime koos valla noorsoo- ja 
kultuuritöö spetsialist Kati Põldotsaga 
kokku ja panime plaani paika. Mõel-
dud, tehtud! Päris keskus veel ei ole, 
kuid algus on tehtud ja funktsioon on 
sama.

Asukohaks valisime Audru Kul-
tuurikeskuses olemasoleva vana kul-
tuurijuhi toa. Tänu vallavalitsusele 
muretseti sinna mõned lauamängud, 
õhuhoki ja piljardilaud. Ruum on küll 
pisike, aga nagu vanasõna ütleb, et häid 
lambaid mahub ikka ühte lauta palju.

Avamisele oli tulnud päris palju 

noori. Tegime ühiselt pitsat ja muffi-
neid. Mõned noored proovisid kohe kätt 
uuel piljardilaual, teised panid proovile 
TUGILA noorsootöötaja mängu- osku-
sed. Proovitud sai ka hetkel populaarset 
bottle flip võistlust.

Külla olid tulnud nii Sauga Avatud 
Noortekeskuse kui ka Pärnu Noorte 
Vabaajakeskuse noored ja noorsootöö-
tajad ning Jõõpre 4H noored.

Peale meeleolukat avamist võime 
uhkusega öelda, et Audrus on olemas 
Noortetuba, mis on avatud kõikidele 
noortele teisipäeviti ja neljapäeviti kell 
16.00-20.00. Noored, tulge meile külla! 

Reelika Rüütli
Audru Kooli huvijuht

Aruvälja mitmeotstarbeline  
küla keskus valmib jaanipäevaks

Aruvälja külla valmiva multifunktsio-
naalse keskuse ehitus on jõudnud poo-
le peale. Ehitus on püsinud graafikus, 
kuna talv on ehituseks olnud soodne. 
Ehitamisega loodetakse valmis saada 
jaanipäevaks. Selleks ajaks peaks ole-
ma läbi viidud ka maja sisustuse hange, 
et maja avamise ajaks oleks olemas ka 
vajalik inventar.

Aruvälja külla valmiv hoone on eri-
pärase arhitektuuriga ning nii sise- kui 
välisviimistluses kasutatakse Audru 
rahvamustritele lähedasi mustreid. 
Maja on ehitatud tänapäevaselt ener-
giasäästlikult ehk maja hakkab kütma 
maaküte.

Ehitatavasse hoonesse tulevad ruu-
mid kahele lasteaiarühmale, külarah-
va käsutusse tulevad kaks ringiruumi, 
raamatukogu ja muuseuminurk ning 
ovaalne peosaal. Muuseumieksponaa-
te ja näitusi on võimalik eksponeerida 

tulevikus ringkoridoris, mis ümbritseb 
ovaalsaali. Lisandub tänapäevane köö-
giblokk. Hoone hoovialale paigaldatak-
se mänguväljakud ning kõik lastaiale 
vajalikud mänguatraktsioonid alates 
liivakastidest lõpetades kiikedega, 
mängualale rajatakse asfalteeritud 
jalgrattarada. Ühe toreda nüansina 
ehitatakse külakeskuse hoovile vana 
rahvamaja maketina laste mängumaja. 
Samuti tuuakse üle vana lasteaia juures 
olev õuepaviljon.

Maja ümbrus ja keskasulast alguse 
saav kergliiklustee saavad uue led-val-
gustuse. Lisandväärtusega külale pai-
galdatakse hoone juurde kaks viieküm-
ne kuupmeetrist mahutit tuletõrje veega 
varustamiseks. Uue maja valmimisega 
saab ka MTÜ Aruvälja Suurküla Selts 
jätkata oma tegevust paremate tingi-
mustega kui oli vanas majas.

Maris Moorits

Õppeaasta kolmandal veerandil algavad iga-aas-
tased teadmiste mõõduvõtmised – olümpiaadid. 
15. veebruaril tulid kokku Pärnu maakonna 1.-3. 
klasside õpilased 16 koolist 21 võistkonnaga, et 
võtta mõõtu Varia viktoriinil. Kõik kolm Audru 
valla kooli olid esindatud. Audru Kool kahe võist-
konnaga, Jõõpre ja Lindi koolid ühe võistkonna-
ga. Sellel aastal saavutas Lindi Lasteaed-Algkooli 
tiim koosseisus Markus Toodo, Carmen Moorits 
ja Jörgen Kingo 1. koha. Lindi lapsi juhendavad 
õpetajad Kaire Kiivit ja Epp Reinfeldt. Jõõpre Kooli 
võistkond koosseisus Randar Lepik, Remo Tomson 
ja Aleks Kalda, õpetaja Anu Kurm, saavutasid 3. 
koha. (KH)

Lindi kooli võidukas võistkond: Markus 
Toodo, Carmen Moorits ja Jörgen Kingo
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VALLAVANEMA VEERG
Ülevaade 2017. aasta eelarvest

Veebruarikuu volikogu istungil võttis vallavolikogu vastu käesoleva 
aasta eelarve. Audru valla 2017. aasta kogueelarve planeeritav maht on 
9,85 milj. eurot, millest põhitegevuse tulud moodustavad 6,44 milj. eurot 
ja põhitegevuse kulud 5,98 milj. eurot. Lisaks põhitegevuse kuludele ja 
tulude eelarvele sisaldab kogueelarve ka investeeringute eelarvet mahus 
3,53 milj. eurot.

Eelarve tuludest moodustab üle poole vallaelanikelt laekuv tulumaks 
kogusummas 3,4 milj. eurot, mis võrreldes 2016. aastaga on prognoosi-
tud kasvama 4% võrra. Järgnevad suuremad tuluallikad on riigieelarvest 
laekuv peamiselt kooliõpetajate palkadeks ja sotsiaaltoetuste maksmiseks 
mõeldud raha 1,3 milj. ulatuses ning tasandusfondi eraldis 0,75milj. ulatu-
ses. Valla majandustegevusest (kohatasud, toidurahad, üürid, rendid, jmt) 
peaks laekuma eelarvesse 0,56 milj. eurot, maamaksust ja ressursitasudest 
0,25 milj. eurot.

Käesolevaks aastaks oleme investeeringute poolele planeerinud mitmeid 
väga mahukaid tegevusi valla erinevates piirkondades ja erinevatel objek-
tidel. Eelmisel aastal alustatud projektidest ootavad lõpetamist Lihula mnt 
ja Valgeranna tee äärsed kergliiklusteed ning Aruvälja multifunktsionaalse 
külakeskuse (lasteaed + raamatukogu + rahvamaja) ehituse lõpetamine. 
Nende kahe töö lõpetamine läheb maksma 1,48 milj. eurot. Suuremahulised 
renoveerimistööd on plaanis teha ka Audru Koolis. Planeerime ehitada 
kogu majale ventilatsioonisüsteemi, renoveerida maja II ja III korruse 
koridorid ja klassiruumid, korrastada kooli õueala ning ära lahendada 
kooli reoveekäitlemise küsimuse. Tööde esialgseks kogumaksumuseks 
oleme hinnanud 0,8 milj. eurot. Kultuurielu korraldamise poolelt saab 
värske välimuse Audru Kultuurikeskuse saaliosa ja Audru parki ehitame 
OÜ Pind Arhitektide koostatud projekti järgi uue laululava.

Audru valla teede remonttöödeks, tolmuvabade katete ja tänavavalgus-
tuse ehitamiseks ning bussiootekodade ehitamiseks oleme planeerinud 0,45 
milj. eurot. Sellele summale võib lisanduda täiendavaid rahalisi vahendeid, 
kui positiivse rahastusotsuse saab valla poolt Keskkonnainvesteeringute 
Keskusele esitatud tänavavalgustuse kaasajastamise rahastamise projekt.

Lisaks neile suurematele investeeringutele saab tehtud ka palju väik-
semas mahus töid – näiteks saab Lavassaare alev uue mänguväljaku ja 
sealsed lasteaia siseruumid üle värvitud. Remonditud saab Jõõpre Kooli 
fuajee katus. Viisteist aastat vallaelanikke ausalt teeninud Audru aleviku 
spordihoone põrand teeb läbi uuenduskuuri. Lindi küla saab korrastatud 
juurdepääsu merele.

Kuidas me plaanime katta nii mahuka investeeringute eelarve? Inves-
teeringute katmise oleme kavandanud järgmistest allikatest: 584 000 eurot 
saame EAS-lt kergliiklusteede projektitoetusena, 146 000 eurot saame 
Rahandusministeeriumilt ühinemistoetuse esimese osamaksena, 317 000 
eurot tuleb meie oma valla jooksva aasta eelarvest põhitegevuse tulude ja 
kulude vahena, 719 000 eurot moodustub 2016. a. aastalõpu kasutamata 
vabast jäägist, 100 000 euro eest oleme plaaninud müüa valla põhivara ja 
1,67 milj. euro ulatuses kaetakse investeeringud võetava pangalaenu arvelt. 

Töid ja tegemisi on palju. Kuid kindlasti aitab nii valla töötajatele kui 
ka ehitajatele tööde edukaks läbiviimiseks kaasa vallaelanike mõistev 
suhtumine ebamugavuste suhtes, mis kaasnevad tööde teostamise ajal. 
Niisiis, palun mõistvat suhtumist – teeme seda kõike ikka meie endi heaks!

Siim Suursild
vallavanem

19. jaanuar
Viidi läbi Audru valla 

2017. aasta eelarve esimene 
lugemine.

Anti luba Audru Koolile 
varaliste kohustuste võtmi-
seks seoses koopiamasina 
rendilepingu sõlmimisega 
tähtajaga 5 aastat.

Anti luba investeerimis-
tegevuseks laenu võtmiseks 
summas kaks miljonit eurot 
tagastamistähtajaga kuni 
seitse aastat.

Otsustati Aruvälja Laste-
aed-Algkooli ruumide tasuta 
kasutusse andmine tähtajaga 
kuni 31.12.2018.

Kinnitati 2017. aasta lap-
sehoiuteenuse toetuse suuru-
seks 180 eurot kuus.

Otsustati seada Audru 

vallale kuuluvatele Jaanitule 
ja Liu puhkeala kinnistute-
le sõiduteeservituut Mäe ja 
Uusmäe kinnistute igakord-
se omaniku kasuks sõidutee 
rekonstrueerimiseks, hool-
damiseks ja majandamiseks.

Otsustati Kambi tee 2a 
asuvate Audru vallale kuu-
luvate 1-toalise ja 2-toalise 
korteriomandite võõranda-
mine otsustuskorras hinnaga 
5500 eurot.

09. veebruar
Piirkonnapolitseinik va-

nemkomissar Harli Hansen 
andis ülevaate politsei tege-
vusest Audru vallas 2016. 
aastal.

Võeti vastu Audru valla 
2017. aasta eelarve.

Otsustati taotluse esi-
tamine lasteaiahoonetes 
energiatõhususe ja taastuv-
energia kasutuse edendamise 
toetuse saamiseks Riigihal-
duse ministri 13. jaanuari 
2017. aasta määruse nr 2 
„Lasteaiahoonetes energia-
tõhususe ja taastuvenergia 
kasutuse edendamise toe-
tuse kasutamise tingimu-
sed ja kord“ meetme raames 
Pärnu linna Kastani, Tralli 
ja Tammsaare lasteaedade 
energiatõhususe paranda-
miseks.

Otsustati Papsaare külas 
Lõvi elamuala teede kinnis-
tute omandamine hinnaga 
5962,80 eurot.

Volitati Tõstamaa valda 
korraldama riigihanget kor-

raldatud jäätmeveo teenuse 
osutaja leidmiseks ühise rii-
gihankena Audru, Koonga, 
Tõstamaa, Lihula, Hanila ja 
Varbla valdadega perioodiga 
kuni 30. aprill 2022.

Muudeti Audru Valla-
volikogu 15. oktoober 2015 
määrust nr 19 „Otsustusõi-
guse ja ülesannete täitmise 
delegeerimine”.

Muudeti Audru Vallavoli-
kogu 07.04.2016 määrust nr 
12 „Audru vallavara valitse-
mise kord”.

Otsustati anda Audru 
valla vapimärgid Jaanus 
Põldmaale, Ly Ojale ja Er-
vin Hansalule ning määrata 
rahalise preemia suuruseks 
500 eurot.

Vallavolikogu istungitel

Vallavalitsuse istungitel
13. jaanuar

Anti kasutusluba Papsaare 
külas Meremetsa tee 7 püsti-
tatud elamu kasutusele võt-
miseks.

Väljastat i ehitusload 
Jõõpre külas Põlluotsa kin-
nistul asuva lauda ümber-
ehitamiseks kuivatiks ja 
Papsaare külas Traali tee 15 
kinnistuvälise ühisveevärgi- 
ja kanalisatsioonitrasside ra-
jamiseks. 

Otsustati hoolduse sead-
mine ja määrati hooldaja-
toetus.

Kehtestati Papsaare külas 
Jõe ja Saare kinnistute detail-
planeeringud.

Otsustati Audru vallas 
Papsaare külas asuvate Aud-
ru ringrada ja Nurme tee L3 
katastriüksuste sihtotstarvete 
muutmine.

Esitati eelnõud 13.01.2017 
toimuvale volikogu istungile.

19. jaanuar
Anti Valgeranna tervi-

serada tasuta kasutusse 4.-
5.02.2017 discgolfi võistluste 
korraldamiseks.

Algatati piiratud han-
kemenetlusega vallahange 
„Audru valla arvutisüstee-
mide hooldus“.

Otsustati lootusetute 
nõuete bilansist välja kand-

mine kogusummas 493,54 
eurot.

Väljastati projekteeri-
mistingimused Jõõpre külas 
Sireli kinnistul elamu ehitus-
projekti koostamiseks.

Anti ehitusload Kärbu kü-
las Uuetoa kinnistul ja Lindi 
külas Tänavaotsa kinnistul 
puurkaevu rajamiseks.

Otsustati Papsaare külas 
Oja katastriüksuse jagamine 
ja määrati jagamisel tekkinud 
katastriüksustele lähiaadres-
sid ning sihtotstarbed.

Muudeti Audru Vallava-
litsuse 17.11.2016 korraldust 
nr 383 „Ostueesõigusega 
erastamiseks maa suuruse, 
lähiaadressi ning sihtotstarbe 
määramine“.

Otsustati omandada Lõvi-
süda, Lõvikäpa ja Lõvilõua 
teed hinnaga 5962,8 eurot.

27. jaanuar
Algatati avatud hankeme-

netlusega lihthange „Audru 
kooli rekonstrueerimise põ-
hiprojekti koostamine“.

Kinnitati piiratud han-
kemenetlusega vallahanke 
„Audru valla arvutisüsteemi-
de hooldamine“ tulemused.

Muudeti Audru Vallava-
litsuse 26.05.2016 korraldusi 
nr 177, 202 ja 203 „Munitsi-
paalomandisse taotletavale 

katastriüksusele lähiaadressi, 
pindala ja sihtotstarbe mää-
ramine“.

03. veebruar
Anti nõusolek maavara 

kaevandamise loa väljas-
tamiseks OÜ’le Tambi-
ra Soomra külas Soomra 
kruusamaardlas Soomra V 
liivakarjääris ehitusliiva ja 
täiteliiva kaevandamiseks. 

Kinnitati avatud hanke-
menetlusega lihthanke „Aud-
ru kooli rekonstrueerimise 
põhiprojekti koostamine“ 
tulemused.

Väljastati kasutusload 
Liu külas Liu, Kabuna, Poe 
ja Sargi kinnistutele rajatud 
veetorustiku kasutusele võt-
miseks.

Anti ehitusload Lemmet-
sa külas Siimu kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks 
ning Kärbu külas Abrami 
kinnistule ja Valgeranna 
külas Leetsi tee 4 kinnistule 
puurkaevu rajamiseks.

Kinnitati spordivaldkon-
nas 2016. aasta parimad.

Eraldati vabaühendustele 
mittetulunduslikuks tegevu-
seks projektitoetusi kokku 
3152,30 eurot.

Esitati eelnõud 09.02.2017 
toimuvale volikogu istungile.

10. veebruar
Anti ehitusluba Valge-

ranna külas kergliiklustee 
ehitamiseks.

Otsustati Kamariku ja 
Kasetuka kinnistule sõidutee 
ehitamiseks Audru valla ka-
suks isikliku kasutusõiguse 
seadmine.

Kinnitati Audru valla 
omandis olevate korteri-
omandite, asukohaga La-
vassaare alev Pärna tn 6-11 
ja 6-16, võõrandamiseks 
korraldatud avaliku kirjaliku 
enampakkumise tulemused 
hinnaga vastavalt 1650 eurot 
ja 1402 eurot.

Kinnitati Audru valla 
koolide kulude arvestuslikud 
maksumused.

Otsustati hoolduse ja 
hooldaja määramata jätmine.

Anti kasutusluba Lindi 
külas Paadi tee 8 püstitatud 
elamu kasutusele võtmiseks.

Väljastat i ehitusluba 
Audru alevikus Ringi tn 11c 
asuva ladu-kuuri ümberehi-
tamiseks.

Otsustati 2017. aasta tege-
vustoetuste maksmine valla 
mittetulundusühingutele ja 
seltsingutele.

Kinnitati riigi omandis-
se jäetava Punga maaüksuse 
piirimuudatus.

Planeeringuteated
Audru Vallavalitsuse 

5.01.2017 korraldusega nr 5 
kehtestati Valgeranna külas 
Leetsi elamuala detailpla-
neering (ala suurus 2 ha, kat 
tunnused 16001:001:0020, 
1 6 0 0 1 : 0 0 1 : 0 0 2 1 , 
16001:001:0019). Detail-
planeeringuga on lubatud 
anda ehitusõigus kolmele 
ühepereelamule. Planeerin-
guala põhjapiiril Tamme-
talu kinnistule (kat tunnus 
15904:003:0728) rajatud 
paadikanal seadustatakse, 
kuna puudub avalik huvi 
selle l ikvideer imiseks. 
Hoonestamine on lubatud 
väljapoole Audru jõe ehitus-
keeluvööndit, vööndisse on 
lubatud rajada tehnovõrgud 
ja paadikanalid. Planeering 
on kooskõlas Audru valla 
üldplaneeringuga – maa-ala 
juhtotstarve on reserveeritud 
elamumaaks. Detailplanee-
ringu materjalidele on avalik 
juurdepääs Audru valla vee-
bilehel www.audru.ee. Info: 
info@audru.ee.

Audru Vallavalitsuse 
17.11.2016 korraldusega nr 
385 on lõpetatud Meremetsa 
tee 24 kinnistu detailpla-
neeringu koostamine (0,26 

ha, katastriüksuse tunnus 
15904:003:1131). Detailpla-
neeringu eesmärk oli anda 
ehitusõigus ehituskeelu-
vööndis maakütte kollek-
torile, täpsustada ehitus-
keeluvööndi ulatust, lubada 
kõrghaljastuse mahavõtmist 
maakütte kollektori alalt ja 
täpsustada hoonestusala 
tingimusi. Detailplaneerin-
gu koostamine on avaliku 
väljapaneku käigus esita-
tud arvamuste arvestamise 
tõttu muutunud niivõrd, et 
ühepereelamu ehitusõigus 
ei erine kehtivast Kullimetsa 
kinnistu detailplaneeringust. 
Korraldusega on võimalik 
tutvuda Audru Vallavalit-
suse kantseleis tööaegadel 
ja Audru valla dokumendi-
registris. 

Audru Vallavalitsuse 
13.01.2017 korraldusega nr 
12 kehtestati Papsaare kü-
las Jõe kinnistu detailpla-
neering (ala suurus 3,32 ha, 
kat tunnus 15904:003:0375). 
Detailplaneeringuga on luba-
tud Audru jõe äärne kinnistu 
jagada viieks pereelamumaa 
krundiks ja üheks majutus-
hoone maa krundiks, kus 
on võimalik ehitada kuni 45 

majutuskohaga kuni 4 puh-
kemaja ning üks tee ja tänava 
maa-ala krunt. Hoonestami-
ne on lubatud väljapoole ehi-
tuskeeluvööndit, vööndisse 
on lubatud rajada tehnovõr-
gud ja avalik juurdepääs 
kallasrajale. Planeering on 
kooskõlas Audru valla üld-
planeeringuga – maa-ala 
juhtotstarve on reserveeritud 
elamumaaks. 

Teatame Audru hoolde-
keskuse detailplaneeringu 
eelnõu avaliku väljapaneku 
ja avaliku arutelu tulemus-
test. Avaliku väljapaneku 
ajal kirjalikke arvamusi 
ei ole esitatud. Avalikust 
arutelust osavõtjad esitasid 
ettepanekud planeeringule: 
täpsustada kütteliikide lo-
etelu ja hoonete projekteeri-
misel arvestada ilmakaari, 
vältides ainult põhjakaarde 
akende paigaldamist. Esi-
tatud ettepankutega arves-
tatakse ja nende alusel 
tehakse vajalikud täpsus-
tused planeeringus. Detail-
planeeringu materjalidele 
on avalik juurdepääs Audru 
valla veebilehel www.audru.
ee. Info: info@audru.ee.

A u d r u  Va l l a v a l i t -
sus teatab Audru valla 
üldplaneer ingu  teema-
planeeringu Külades ehi-
tamine detailplaneeringu 
koostamise kohustusega 
alal avaliku väljapaneku ja 
avaliku arutelu tulemustest. 
Avaliku väljapaneku ajal kir-
jalikke arvamusi esitatud 
ei ole. Avalikust arutelust 
osavõtjad  esitasid ette-
panekud täpsustada teema-
planeeringu peatükkide 
2.2.31 Külades ehitamine 
detailplaneeringu kohus-
tusega alal, 2.51 Kliimam-
uutustega kohanemine ja 
2.2.3.1 Nõuded elamukrundi 
või elamu ehituseks taotle-
tava maaüksuse suurusele 
sõnastust. Esitatud ettepan-
kutega arvestatakse ja nende 
alusel tehakse vajalikud täp-
sustused teemaplaneeringus. 
Avaliku arutelu tulemuste 
alusel tehtavad täpsustused 
ei ole teemaplaneeringu 
põhilahenduse muudatus, 
seetõttu ei ole vajalik ava-
likku väljapanekut korrata. 
Teemaplaneeringu mater-
jalidele on avalik juurdepääs 
Audru valla veebilehel www.
audru.ee. Info: info@audru.
ee.

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab taotlusvoorud projekti-
taotluste vastuvõtmiseks. 
Taotlusi võetakse vastu Audru, Kihnu, Tõstamaa, Varbla, Koonga, 
Sauga, Häädemeeste, Tahkuranna ja Saarde vallas tegutsevatelt et-
tevõtjatelt, mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt ja kohalikelt oma-
valitsustelt järgmiselt:
 
Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine.
Taotluste vastuvõtt toimub 20.03.2017 kella 8.00-st kuni 24.03.2017 
kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroeettevõtjad ning 
sihtasutused ja mittetulundusühingud, mille liikmetest üle 50 prot-
sendi on ettevõtjad.
Meede 2. Aktiivne kogukond.
Taotluste vastuvõtt toimub 13.03.2017 kella 8.00-st kuni 17.03.2017 
kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, 
sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.
Meede 3. Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus.
Taotluste vastuvõtt toimub 13.03.2017 kella 8.00-st kuni 17.03.2017 
kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, 
sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.
 
Meetmesse 1, 2 ja 3 esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg te-
gevusgrupis on 20.06.2017.
Täpsem informatsioon PLPK strateegia, PLPK 2017.a. rakendus-
kava, PLPK hindamiskriteeriumite ja projektitaotluste menetlus-
korra kohta on kodulehel www.plp.ee.
Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida telefonil 4331053, 
5092261 või plpparnu@gmail.com.
Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse 
keskkonnas.
Taotluste vastuvõtmise ajal konsultatsioone ei toimu.

Postiaadress: Lihula mnt.10, Audru alevik, 88301 Pärnumaa, Estonia
Reg. aadress: Pärna allee 7, Audru alevik, 88301, Pärnumaa, Estonia
Reg. nr. 80194047, Mob +372 509 2261, tel/fax +372 433 1053
E-mail: mercedes@plp.ee, plpparnu@gmail.com
Koduleht: www.plp.ee
SEB Pank a/a EE091010220040958018
IBAN EE 091010220040958018
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Audru Vallavalitsus korraldas 
veebruarikuu esimesel näda-
lavahetusel Jõõpre Rahvama-
jas tänuõhtu valla parimatele 
sportlastele, spordiaktivisti-
dele, kultuuritegijatele ja va-
batahtlikele.

Iga-aastasest tänuõhtust 
olid osa saama kutsutud läinud 
aastal oma tulemuste ja tege-
vuse poolest silma paistnud 
Audru valla rahvasportlased, 
suve- ja talimängudel ning 
teistel tähtsamatel võistlustel 
osalenud inimesed. Lisaks kul-
tuuritegijad ja -toetajad. 

Spordi- ja kultuuritegijaid 
oli tulnud kohale saalitäis ning 
ka meelelahutusprogramm kat-
tis mõlemaid alasid. Sel korral 
lasti kohalikel tantsukollektii-
videl puhata ning sportlik-tant-
sulise etteaste tegid tantsutrupi 
Happy Dancerś i noored auhin-
du võitnud tantsijad. Kultuuri-
programmi toredaks naelaks 
sai Kesk-Eesti meesteansambel 
oma meeleoluka kavaga. Ette-
astete jada lõpetas tantsutrupp 
Lancy. Kohalolijaid tervitas 
Audru vallavanem Siim Suur-
sild ning koos valla kultuuri- 
ja noorsootöö spetsialisti Kati 
Põldotsaga anti isetegevuskol-
lektiividele ja ringide juhtidele 
üle tänukirjad ja meened. 

Tavapäraselt põnevaks ku-
junes möödunud aasta Aud-
ru valla parimate sportlaste 
väljakuulutamine. Spordijuht 
Õie Killing andis koos val-
lavanemaga üle spordiauhin-
nad. Tähelepanuta ei jäänud 
ka need, kes kuulusid nomi-
nentide hulka, kuid sel aastal 
veel parimatena tunnustust ei 
pälvinud. (KH)

Audru valla 2016 aasta pari-
mad sportlased

Aasta parima noorsportlase 
(neiu) nominendid:

• Kristel Gustavson
• Viola Hambidge
Aasta parim noorsport-

lane (neiu) - Carlyn Pukk 
(kergejõustik)

Ajaratta lood

Peapiiskop Urmas Viilmaa 
teksti edastanud Audru muu-
seumi juhataja Helgi Roots

Õpetaja Tiina Janno on Audru 
Püha Risti kogudust teeninud 
peaaegu järjepidevalt juba 
2003. aastast alates. Tiina 
Jannol külas töövarjuks olles 
veendusin taaskord, et vaimu-
likul, kes lööb aktiivselt kaasa 
kogu kihelkonna vaimu- ja 
kultuurielus, on täita mitte 
ainult koguduseõpetaja, vaid 
kogukonnavaimuliku roll. Hin-
gekarjaseks tuleb olla kogu ki-
helkonna rahvale, mitte ainult 
koguduse annetajaliikmetele. 
Tiina Jannot saates käisime läbi 
talvekirikuna kasutusel oleva 
Audru Muuseumi, Audru ki-
riku, Audru Kooli ja Jõõpre 
Kooli. Kõikjal on vaimulikul 
täita oma roll ning igal asutu-
sel on ka kiriku ja kogudusega 
oma seos. Audru Muuseumi 
saalis kohtusin koguduse ak-
tiivi, muuseumi pererahva ja 
Audru vallavanema Siim Suur-
sillaga. Arutasime, mida toob 
kogudusele ja vallale kaasa hal-
dusreform ja liitumine Pärnu 
linnaga. Koos muuseumi juha-
taja Helgi Rootsiga muuseumi 

väljapanekut uudistades leidsin 
koguduse ajaloo kõrvuti teis-
te kohalikku elu mõjutanud 
asutuste ja ajastute jälgedega. 
Üle aastate astusin taas sisse 
Audru kirikusse, kus ka ise 
teenistusi olen pidanud. Imet-
lesin korda tehtud orelit ja selle 
imekaunist prospekti. Audru 
Koolis, kus Tiina Janno õpetab 
kitarrimängu, võttis meid vastu 
direktor Peep Eenraid. Kooli 

aulas pidasin lühikese 
kirikut tutvustava loengu 
9. klassi õpilastele ning 
koolisööklas sain maitsta 

Audru kuulsate koolikokka-
de valmistatud lõunat. Edasi 

oodati meid juba Jõõpre Koolis, 
kus Tiinal on samuti kitarriõpi-
lased. Direktor Mati Sutt tegi 
ringkäigu koolimajas ja laste-
aias ning meenutas aegu, mil 
mina Pärnu-Jaagupis õpetajana 
koguduse kalmistul suviti õpi-
lasmaleva rühmi juhatasin ning 
tema seda tegevust Pärnumaal 
koordineeris. Kooli sümboliks 
olev ja tarkusele viitav öökull 

vaatas vastu paljudelt piltidelt 
ja kujukestelt. Päev oli tihe ja 
intensiivne, kuid julgustav, sest 
kohtasin inimesi, kes on rõõm-
sal meelel ja ustavalt tegemas 
oma kutsumusele vastavat 
tööd, igaüks oma ülesannetes. 
Suur tänu Tiina Jannole selle 
päeva sisukaks ja julgustavaks 
muutmise eest! Õnnistagu Ju-
mal Audru koguduse õpetajat 
ja tema kaastöölisi, kogudust ja 
kogu kihelkonda ning sealseid 
asutusi ja inimesi!

Peapiiskop 
Urmas Viilmaa

Autori fotod

Märgakem inimesi enda ümber!
Töötan õpetajana Audru Viker-
kaare Lasteaias ning minu sõp-
radeks on kakskümmend 5-7 
aastast last. Olen ikka lastele 
rääkinud igapäevaelust, olu-
kordadest ja situatsioonidest, 
mis on toimunud minu elus. 
Mulle tundub, et neile meeldib 
ja nad kuulavad huviga. 

Kui meie rühma olid külla 
tulemas kaks erivajadusega 
last Pärnu Lasteküla Lootuse 
rühmast, arutasime lastega, 
et kas nad on märganud või 
näinud ja kokku puutunud 
inimestega, kes ei saa rääkida, 
kes ei saa liikuda, kes näevad 
välja teistsugused kui nemad? 
Rääkisime kõnepuudest, liiku-
mispuudest (pikemalt puuduta-
sime ka ratastooliga liikuvate 
inimeste teemat), nägemispuu-
dest. Lastele oli teema huvitav. 
Nad tõid näiteid ka oma elust ja 
olid hingega vestluses.

Külalised, üks Downi sünd-
roomiga, teine kõnepuudega, 
võeti vastu viisakalt. Viker-
kaare lapsed suhtusid eriva-

jadustega lastesse kui täiesti 
tavalistesse inimestesse, mille 
üle oli siiras rõõm.

Sõbrapäeval toimus külas-
käigu jätkuks heategevuslik 
koogimüügilaat. See vahva 
üritus sai alguse 2011. aastal 
Audru Männituka Lasteaias, 
ürituse eestvedajaks on olnud 
Maryel Loorents. Sel aastal 
osales ka Vikerkaare maja. 
Meie rühm panustas omaval-
mistatud küpsisetordiga, mille 
lapsed ise valmistasid. Õhtul 
said emad-isad, õed-vennad 
kohvikus kooki süüa, kohvi ja 
morssi peale juua. Kogu tulu 
läheb Pärnu Lasteküla Lootuse 
Rühma erivajadustega laste hu-
vitegevuse toetamiseks. Viker-
kaare majas koguti 302 eurot 
ja Männituka majas 270 eurot.

Kokkuvõtteks – märgakem 
inimesi enda ümber, me kõik 
väärime sõprust ja armastust!

Ilusat kevadeootust!
Maria Jääger

Audru Vikerkaare  
Lasteaia õpetaja

Parim meessportlane Üllar Pärnat Parim treener Valdi Killing Parim veteransportlane Pille Kuusik

Parima neiu nominendid: Carlyn Pukk, Viola Hambidge ja 
Kristel Gustavson

Parima noormehe nominendid: Walter Herold Veedla (isa), 
Kahro Koit Koitla ja Tauno Danilov

2016. aasta kultuuritöö tegijad

Audru vald valis parimad sportlased ning tänas kultuuritegijaid
Aasta parima noorsportlase 

(noormehe) nominendid: 
Tauno Danilov
Walter Herold Veedla
Aasta parim noorsportla-

ne (noormees) - Kahro Koit 
Koitla (sangpomm)

Aasta parim naissportlane 
- Signe Kobolt (kergejõustik)

Aasta parim meessport-
lane - Üllar Pärnat (kerge-
jõustik)

Aasta parim veterans-
portlane - Pille Kuusik (sang-
pomm)

Aasta parim võistkond - 
Sangpommi võistkond koos-
seisus Kahro Koit Koitla, Raldi 
Kaljurand, Laura Kallas, Bri-
gitta Kaelep, Pille Kuusik, 
Aire Intsaar, Olev Vendelin, 
treener Valdi Killing

Aasta parim treener - Val-
di Killing (sangpommi võist-
konna treener)

Aasta üllataja nominendid:
• Lavassaare tennisistid 

(Sveta Hiiemäe, Juku Jääger, 
Merle Lillak, Estelle Lillak, 
Annika Jääger).

• Punnvõrride võidusõit 
(Helgi Roots, Aivar Tamm, 
Jüri Kivirand, Sulev Kase, 
Ervin Hansalu, Meelis Tiido, 
Rein Kruusalu, Ado Kirsi, 
Harli Hansen).

Aasta üllataja - Liisbet 
Puust, kes osales 2016. aastal 
Eesti delegatsiooni liikme-
na olümpiamängudel Eestile 
medali toonud sõudekoondise 
füsioterapeudina

Aasta spordielu toetaja - 
Danspin AS, kes hoiab õlga 
all korvpalliturniiril ja kinkis 
Audru Kooli korvpallimees-
konnale võistkonnavormi.

Koguduse elu tutvustavad ese-
med Audru muuseumis

Kohvilaud muuseumis koos koguduse aktiiviga
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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. 
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

Tel. 505 9868
Õnnitleme 
vastsündinuid!

SAARA KRUUSE  04.01.2017

KRISTOFER VAHKEL  04.01.2017

Ostan parima hinnaga 
ümmarguste või 

ovaalsete kividega 
MEREVAIGUST KAELAKEE. 

Aus kaup ja raha kohe kätte. 
Helista julgelt! 
Tel 58710351 

KIRIKUTEATED

Tennisest Lavassaares
Tennis on mäng, mis võidab üha 
enam populaarsust. Paljud huvi-
lised alustavad tennisega „omal 
käel” ja mängivad just nii, nagu 
parasjagu välja kukub. Hiljem, 
kui tekib tõsisem huvi tennise 
vastu, võib selleks ajaks nii mõ-
nigi liigutus olla ebaõigesti juur-
dunud. See võikski nii jääda, kui 
polegi erilist soovi oma tenni-
seoskusi kaugemale arendada. 
Kui aga on soov oma võimeid 
suuremas osas realiseerida, on 
pea vältimatu koolituse abi. 
Just kõige esimeste liigutuste-
liikumiste õige omandamine on 
otsustava tähtsusega hilisemas 
arengus. Tennise mängimise 
põhjused on erinevad. Ühed 
loodavad saada elukutseliseks 
või maailmameistriks, teised ee-
listavad sõbralikku suhtlemist 
mängu abil, kolmandaid mee-
litab võistlemine omas vanuses 
eakaaslastega. Siiski harrastab 
osa inimesi tennist peamiselt ke-
halise tegevusena, et parandada 
oma kehalisi võimeid, põletada 
kaloreid, suurendada vastupida-
vust ja jälgida kehakaalu.

Ka Lavassaare Külaseltsi 
saali kokkutulnud tennisehuvi-
lised võtsid asja tõsiselt ja läks 

kohe treeninguks. Eelmisel, 
2016. aastal tegime kümme tree-
ningut, noored ja täiskasvanud 
koos. Käesoleval aastal jagunes 
järjest suurenev huviliste arv ka-
heks rühmaks. Täiskasvanud ja 
lapsed. Täiskasvanud: Juku ja 
Annika Jääger, Estelle, Eero ja 
Merle Lillak ning mõned korrad 
puudunud Sveta Hiiemäe teeni-
sid tunnustuse kui 2016. aasta 
üllatajate nominendid Audru 
vallas. Tennisetreeningud jät-
kuvad igal reedel kell 19.00 
ja igal pühapäeval kell 14.30. 
Kellel huvi, palun lisage ennast 
meie seltsi. Juba on lisandunud 
Kati Lindt.

Jõõpre Kooli õpilastest moo-
dustunud laste rühm tegutseb 
eraldi igal pühapäeval kell 
13.00. Laste rühma kuuluvad 
juba varem vanema rühmaga 
treeninud Marten Villem, Mar-
ten Kärner, Norman Rannaste 
ja lisandunud Marleen Kärner, 
Heddy Kolt, Gretel Lindt ja Li-
sandra Rits. Lapsed on võistel-
nud joonejooksus, kus osutusid 
paremateks Marten ja Marleen 
Kärner ning Marten Villem. 
Käimasolevat turniiri „Valge 
leht» juhivad Marten Kärner 

ja Heddy Kolt. Plaanid on meil 
suured ja eesmärgid kaugel, 
kuid tõsiseid huvilisi ootame 
ikkagi.

Huvitav uudis on ka – Jõõpre 
Koolis hakkab töötama edasi-
jõudnute tenniserühm, kuhu 
kuuluvad Tairi Mõttus, Kairi 
Mõttus, Nora Karula, Johhan-
na Jäärats ja Anne-Mai Mõttus. 

Nimetatud treeningut rahastab 
Audru vald. Sellest rühmast 
võib areneda nii mõnigi män-
gija, kes oleks võimeline osa 
võtma rahvusvahelisest tree-
ninglaagrist Pärnus. Sealset 
treeningut juhendavad tree-
nerid Hollandist. See muidugi 
maksab.

Jaan Moorits 

Vasakult: Marten Villem, Marten Kärner, Gretel Lindt, Li-
sandra Rits, Marleen Kärner ja Heddy Kolt

VEOAUTOJUHI JA BUSSIJUHI 
AMETIKOOLITUSED PÄRNUS

Lp. kutseline autojuht!
Kui teil hakkab 
kutsetunnistuse kehtivusaeg 
lõppema, siis olete 
oodatud osalema tõeliselt 
praktilisel ja uuel tasemel 
autojuhi 35-tunnisel 
täiendkoolitusel Pärnus.
Meie koolitused on kõik 
autojuhi töö- ja puhkeaja 
ning sõidumeerikute 
süvaõppega.

Tõeliselt praktilised, kasulikud ja kaasahaaravad 
autojuhtide ametikoolitused. 

Ametikoolituste ajakava:
• 02.-05.03.2017
• 06.-09.04.2017
• 04.-07.05.2017
• 08.-11.06.2017

Asume Pärnus Swedbanki ärimaja 
teisel korrusel (Kontserdimaja 
kõrval).
Helista meile julgelt telefonil 
5886 7665 või külasta meie 
kodulehte www.ametikoolitus.ee

EAÕK Jõõpre Suurkannataja Georgiuse kirikus toimub pühapäeval 
19. märtsil 2017 kell 10.00 jumalik liturgia. Ristikummardamise 
pühapäev.
Teenib preester Agaton Paalberg. 
Info telefonil: 
Preester Agaton Paalberg – 5384 1350 
Helju Holm – 5196 8992
 
LEERIKURSUS

EELK Audru Püha Risti 
koguduses algab kevad-talvine 
LEERIKURSUS. Huvilistel palume 
registreeruda 1. märtsiks Audru 
kirikuõpetaja Tiina Janno 
telefonile 5562 9595 või kirjutada 
meilile: 
tiinajanno@hotmail.com 
Leerikooli on oodatud need, 
kel on huvi religiooni suhtes, 
soov elada kristlasena ja 
liituda kristliku kogudusega. 
Leerikursuse läbimine annab täiskasvanud inimesele võimaluse 
saada ristitud, õiguse lasta ristida oma lapsi ja laulatada oma abielu. 
Täpsema info kursuse sisust ja ülesehitusest saab koguduse õpetajalt.

 Võrkpall ja Audru – kes neid 
suudaks lahutada

4. veebruaril toimus Audru 
Kooli võimlas XXIV Audru 
võrkpalliturniir.

Aasta oli siis 1994, kui toona-
ne Audru KK kehalise kasvatuse 
õpetaja Harri Lelle selle turniiri 
esimest korda ellu kutsus. Hil-
jem võtsid ürituse organiseeri-
mise pikkadeks aastateks üle 
Alar Külm ja Sirje Suurevälja. 
Nüüd otsustasid korraldajad, 
et aitab küll – hea asi peab 
lõppema siis, kui ta veel hea 
on ja inimestele sellest kaunid 
mälestused jäävad. Taoline 
otsus kutsus aga kauaaegsetel 
neil võistlustel osalejail esile 
kurbuse ja nõutuse. Kuidas 
siis nii, kas see traditsiooniline 
iga-aastane turniir tõesti lõpeb? 
Aga ehk mitte. Võistluse lõpu-
peol astus rahva ette tuntud ja 
kauaaegne Pärnumaa võrkpal-
lielu juht Villu Voogel ja teatas, 
et on nõus asja edasi vedama. 
Show must go on! Imetore otsus, 
millele lisab kaunidust ka tõik, 
et on ju V. Voogel eelpool nime-
tatud organiseerijate omaaegne 
õpilane. Järjepidevus on imeline 
ja kiiduväärt asi.

Sel aastal osales turniiril 7 
võistkonda. Esialgu kavandati 
küll 13 võistkonna osalust, aga 
gripihooaeg tegi paraku plaani-
des omad tõsised korrektuurid. 

Võistlus oli pingeline ja põnev. 
Märgiline oli, et turniiri oli ühe 
kohtunikuna vilistama tulnud 
ka mängude algataja Harri Lel-
le ise. Tõsistele palliheitlustele 
järgnesid kuum saun ja meele-
olukas peoõhtu. Rahvast tant-
sitas Lavassaare Trio. Peolisi 
naerutas oma tuntud headuses 
taas Ado Kirsi, kes näiteks kõ-
nedele lustlikku sünkroontõlget 
tegi. Seekordsel peol peetigi ta-
vapärasest rohkem südamlikke 
kõnesid ja jagati tunnustust. 
Üheskoos valiti ka selle turnii-
ri parimad mängijad, kelleks 
osutusid Katrin Saare naistest 
ja Ardo Lünekund meestest. 
Võistluse lõpuprotokoll nägi 
välja aga selline:

I koht – Pärnu Maavalitsus
II koht – Vilkene (Läti)
III koht – Audru VVV (val-

lavalitsus ja volikogu)
Suur tänu ja kiitus ka võist-

kondadele Pätsijad, Rehekad, 
TREV ja Kihnu!

Võistluste korraldajad täna-
vad Audru Vallavalitsust aas-
tatepikkuse abi ja toetuse eest 
turniiride korraldamisel ning 
kõiki võrkpallisõpru, kes sellel 
turniiril kunagi kaasa löönud 
on!

Alar Külm ja 
Sirje Suurevälja

Väike tänuvõlg Ahaste küla mesinikule

Audru valla
lahtised meistrivõistlused 
LAUATENNISES 
laupäeval 11.03 
algusega kell 11.00
Audru Spordihoones.

Info Õie Killing 
5621 2600




