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VALLAVANEMA VEERG
XX vallapäevad

Käesoleva aasta aprillis möödus kakskümmend viis aastat ajast, 
mil tänasele Audru vallale anti omavalitsuslik staatus. Audru 
Vallapäevi on korraldatud 1997. aastast. Seega on käesoleva 
aasta vallapäevad juba 20-ndad. Kui seni on vallapäevad toimu-
nud peamiselt augustikuu esimesel nädalalõpul, siis sel aastal 
on volikogu juures tegutseva kultuurikomisjoni ettepanekul 
vallapäevade pidamine nihutatud juunikuu esimesele nädala-
lõpule. Ajaline muudatus on tingitud eelkõige kahest asjaolust. 
Esiteks on see aeg sobilik tähistamaks valla 25-ndat sünnipäeva 
ja teiseks on aastatega lisandunud augusti algul meie lähinaabri 
juures Pärnus rohkelt konkureerivaid üritusi, mis seavad ka 
meie valla elanikud valikute ette. Meie vallapäevade korral-
dajad soovivad aga maksimaalselt kaasata vallaelanikke nii 
vallapäevade korraldamisse kui osalusse, et me kõik saaksime 
üksteisest paremini aru, et mida me siin teeme ja toimetame.

Vallapäevadel on, nagu juba mainitud sai, üsna pikk ajalugu 
ning seega ka väljakujunenud omad kindlad traditsioonid. Nii 
toimuvad ka seekord Doberani mälumäng, laupäevane valla 
isetegevuslaste pargikontsert ja õhtune tantsupidu Audru pargis 
ning pühapäevahommikune jumalateenistus ja õhtune kont-
sert Audru kirikus. Samuti toimub pühapäevane ekskursioon 
Audru vallas. 

Aga on ka mitmeid uusi asju. Reedel, 2. juuni õhtul, ava-
me Valgerannas „Armastuse ausamba“. Ausamba rajamise 
ideed loomisest teostuseni on vedanud volikogu liikmed Mati 
Sutt, Mercedes Merimaa ja Maris Moorits. Ausamba rajajad 
on saanud inspiratsiooni idee jaoks asjaolust, et Audru valla 
territooriumil – puhkeasutustes peetakse üsna palju pulmi ning 
siiani puudus noorpaaridel sümboolne koht, kus oma abiel-
lumist fotole jäädvustada. „Armastuse ausammas“ on üks 
meie, Audru valla inimeste, ühine kingitus Eesti Vabariigile 
tema 100-ndal sünnipäeval. Ausamba avamisele järgneb väike 
Audru valla laulupidu, kus esinevad vallas tegutsevad koorid, 
vokaalansambel, ansambel Bermuda Nurgad ning pasunakoor  
Õnn Tuli Õuele. Esimene sarnane laulupäev toimus siinkandis 
teadaolevalt juba 1925. aastal.

Laupäeval ootame kõiki vallaelanikke ja valla sõpru pea-
le tehnikanäituse külastamist ning sääreväristajate võistluse 
jälgimist vallamaja juurde pika laua taha. Igaüks võib soovi 
korral midagi suupärast ka kaasa võtta, aga vald pakub omalt 
poolt kringlit ja morssi. Ajame juttu minevikust, olevikust ja 
tulevikust ning naudime niisama üheskoos suvealguse pärast-
lõunat. Kes soovib vaadata, kuidas näeb vald välja pilvepiirilt, 
saab seda teha samuti laupäeval  elamuslennu helikopterist, 
mis teostub eelregistreeringu põhjal vallapäevade kuulutusel 
äratoodud kontaktidel. 

Paralleelselt vallapäevadele toimuvad Audru Kooli staadio-
nil, Kirsi talu maadel ja Valgeranna Seikluspargis 55. Pärnumaa 
valdade suvemängud. Suvemängud avatakse laupäeval kell 
10.00. Ootame ka sinna vallaelanikke nii osalema kui omadele 
kaasa elama!

Siim Suursild
vallavanem

Liikluskorralduse muudatus 
seoses Audru Vallapäevadega 

3. juunil kell 11.00-18.00.
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13. aprill
Muudeti Audru Vallavolikogu 

10.03.2016 määrust nr 8 „Audru 
valla sotsiaalteenuste kord“.

Kehtestati riigi tegevusvaru-
dest eraldatud toiduvaru jaotamise 
kord.

Kinnitati Lindi Lasteaed-Alg-
kooli põhimäärus.

Muudeti Audru Vallavolikogu 

15.10.2015 määrust nr 22 „Audru 
Kooli põhimäärus“.

Otsustati Jõõpre Koolimaja 
ruumide tasuta kasutusse and-
mine Jõõpre Külaselts MTÜ-le 
laste ja noorte vaba aja veetmise 
võimaluste laiendamiseks ja eden-
damiseks tähtajaga 01.03.2017-
31.12.2027.

Tunnistati kehtetuks Lavas-

saare ja Audru Vallavolikogu 
määruseid.

Kinnitati Audru Vallavalitsu-
se struktuur ja teenistuskohtade 
koosseis.

Otsustati Lavassaare alevis 
asuvate soojasõlmede tasuta ot-
sustuskorras võõrandamine.

Võeti vastu Audru hooldekes-
kuse detailplaneering.

Tunnistati osaliselt kehtetuks 
Audru alevikus Mäe kinnistu de-
tailplaneering.

Otsustati reservfondist raha 
eraldamine ning hajaasustuse 
programmiga seonduva otsus-
tusõiguse ja ülesannete täitmise 
delegeerimine.

Vallavolikogu istungitel

Vallavalitsuse istungitel
06. aprill

Kinnitati esindajad Audru 
valla, Paikuse valla ja Pärnu lin-
na ühinemist ettevalmistavatesse 
komisjonidesse.

Otsustati korraldada Valge-
ranna puhkeala kinnistul asuvate 
maa-alade ja paadikioski suve-
kaubanduseks kasutusse andmine 
avaliku kirjaliku enampakkumise 
korras.

Kinnitati avatud hankemenet-
lusega lihthangete „Audru valla 
teede pindamine II“ ja „Aruvälja 
lasteaed-raamatukogu mööbli ost-
mine“ tulemused.

Algatati avatud hankemenet-
lusega riigihanked „Audru valla 
haljasalade ja kalmistute hooldus 
01.05.2017 kuni 30.04.2018“ ja 
„Audru kooli rekonstrueerimine“.

Väljastati kasutusload Papsaa-
re külas Sirmiku tee 5 püstitatud 
elamu ja Lõvisüda tee 5 püstita-
tud eramu ning Jõõpre külas Mütsi 
kinnistule rajatud päikesepaneeli-
de kasutusele võtmiseks.

Tühistati Audru Vallavalitsu-
se 16.10.2006 korraldus nr 375 
„Ehitusloa andmine“ osas, mille-
ga väljastati ehitusluba Papsaare 
külas Kullimänniku maaüksusel 
puhkemaja lammutamiseks.

Väljastati projekteerimistin-
gimused Papsaare külas Tõru 
kinnistul elamu ehitusprojekti 
koostamiseks.

Anti ehitusload Eassalu külas 
Küti-Uuetoa kinnistul kahe abi-
hoone püstitamiseks, Lindi külas 
Antsu kinnistul puurkaevu rajami-
seks ja Lemmetsa külas Aabrami 
tee 3 elamu püstitamiseks.

Muudeti Audru Vallavalitsuse 
12.05.2016 korraldust nr 150 „Mu-
nitsipaalomandisse taotletavale ka-
tastriüksusele lähiaadressi, siht-

otstarbe ja pindala määramine“.
Otsustati Põldeotsa külas asu-

vate katastriüksuste liitmine ning 
liitmise tulemusel moodustatava 
katastriüksusele lähiaadressi 
(Lombiniidu) ning maa sihtots-
tarbe määramine.

Otsustati Kambimõisa tee 
kinnistule isikliku kasutusõiguse 
seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
elektrimaakaabelliini rajamiseks.

Määrati Papsaare külas asuva-
tele liikluspindadele kohanimed 
Pajuvälja tee, Pajupera tee ja Anni 
tee.

20. aprill
Muudeti Audru Vallavalitsuse 

26.05.2016 korraldust nr 182 „Mu-
nitsipaalomandisse taotletavale ka-
tastriüksusele lähiaadressi, pindala 
ja sihtotstarbe määramine“.

Anti nõusolek laskepaiga ra-
jamiseks Kõima külla Potsepa 
liivamaardla kinnistule.

Tunnistati nurjunuks Audru 
pargis toimuvatele üritustele toit-
lustaja leidmiseks korraldatud 
avalik kirjalik enampakkumine 
osalejate puudumise tõttu.

Anti nõusolek OÜ’le T.O En-
gineering laskepaiga rajamiseks 
Kõima külla Potsepa liivamaardla 
kinnistule IPSC level III tähtsuse-
ga vintpüssivõistluse „May-Day 
Rifle 2017“ korraldamiseks.

Algatati avatud hankemenetlu-
sega lihthange „Lindi küla avaliku 
juurdepääsu rajamine merele“.

Anti load 23.04.2017 toimuva 
avaliku ürituse „Jüriöö jooks“, 
29.04.2017 avaliku ürituse „Avatud 
kalasadamate päev“ ja 21.04.2017 
avaliku ürituse „Audru Kooli jüri-
päeva jooks“ korraldamiseks.

Anti nõusolek OÜ’le SC Barrel 
laskepaiga rajamiseks Kõima kül-

la Potsepa liivamaardla kinnistule 
IPSC level III tähtsusega vintpüs-
sivõistluse „May-Day Rifle 2017“ 
korraldamiseks.

Anti nõusolek Soomra külas 
Murrulaane ja Valgeranna külas 
Laheselja maaüksuste riigi oman-
disse jätmiseks, piirimuudatuse 
kinnitamiseks ja sihtotstarbe 
määramiseks.

Kinnitati riigi omandisse jäeta-
va Aroonia tn 52 maaüksuse piiri-
muudatus ja määrati sihtotstarve.

Anti nõusolek Audru alevikus 
Õuna tn 16 ja 18 asuvate maaük-
suste riigi omandisse jätmiseks 
ning maaüksustele koha-aadressi 
ja sihtotstarbe määramiseks.

Otsustati Ridalepa külas asuva 
Varre katastriüksuse jagamine ja 
lähiaadressi ning sihtotstarbe mää-
ramine.

Kinnitati avatud hankemenet-
lusega lihthanke „Lavassaare ale-
vi haljasalade ja Jõõpre kalmistu 
hooldus“ tulemused.

Kiideti heaks Audru valla 2016. 
aasta konsolideeritud majandus-
aasta aruanne.

Kehtestati spordivaldkonna 
parimate tunnustamise kord.

Algatati avatud hankemenetlu-
sega lihthange „Lavassaare laste-
aia siseruumide renoveerimine“.

25. aprill
Tunnistati kehtetuks riigihanke 

„Audru valla haljasalade ja kal-
mistute hooldus 01.05.2017 kuni 
30.04.2018” hankemenetlus.

Algatati lihtsustatud korras 
tellitavate teenuste hange „Aud-
ru valla haljasalade ja kalmistute 
hooldus”.

27. aprill
Jäeti andmata nõusolek MTÜ´le 

Eesti Reservväelaste Pärnu Las-
kespordiklubi laskepaiga rajami-
seks Soomramaa karjääri Soom-
ramaa kinnistule.

Muudeti Audru Vallavalitsuse 
06.04.2017 korraldust nr 84 „Val-
lavara kasutusse andmine suve-
kaubanduseks avaliku kirjaliku 
enampakkumise korras”.

Väljastati kasutusluba Papsaare 
külas Lõvi tee 1 püstitatud elamu 
kasutusele võtmiseks.

Väljastati ehitusload Valgeran-
na külas Liini tee 9 ühepereelamu, 
Soeva külas Hoburaua kinnistul 
üksikelamu ja Papsaare külas Lõvi 
tee 29 elamu püstitamiseks ning 
Marksa külas Takri kinnistul päi-
keseelektrijaama rajamiseks.

Kinnitati avatud hankemenetlu-
sega riigihanke „Valgeranna kerg-
liiklustee ehitamine“ tulemused.

Anti projekteerimistingimused 
detailplaneeringu olemasolul Pap-
saare põik 3 kinnistule.

Kehtestati piletihinnad 04. 
06.2017 Audru kirikus toimuvale 
Stig Rästa kontserdile ja 21.06.2017 
Audru pargis toimuvale avalikule 
üritusele „Suve alguspidu ja jaani-
päeva eelküte“.

Anti load 21.05.2017 avaliku 
ürituse „IV Vanavara laat ja pasu-
nakooride ülevaatus“, 24.09.2017 
avaliku ürituse „Sügislaat“ ja 
13.-14. mai 2017 avaliku ürituse 
„Võilillefestival“ korraldamiseks.

Nõustuti Audru Ringrada 
katastriüksuse ja Nurme tee L3 
katastriüksuse ning nimetatud 
katastriüksusi koormava hoones-
tusõiguse koormamisega isikli-
ku kasutuõigusega Audru valla 
kasuks katastriüksustel asuva 
kergliiklustee majandamiseks ja 
perspektiivse tänavavalgustuse 
ehitamiseks.

Planeeringuteated
Aud r u  Va l l avol i kog u 
13.04.2017 otsusega nr 24 
tunnistati osaliselt kehte-
tuks Audru Vallavolikogu 
27.07.2005 otsusega nr 365 
kehtestatud Audru alevi-
kus Mäe kinnistu detail-
planeering (OÜ AB Büroo 
töö nr DET-24022) Mäe 
kinnistu (katastritunnus 
15904:003:1052) osas kin-
nistu omaniku ettepanekul. 
Detailplaneeringu osaline 
kehtetuks tunnistamine ei 
piira naaberkinnistute õigu-
si ega vabadusi ning tegelik 
olukord naaberkinnistute 
omanike jaoks ei muutu. 
Otsusega on võimalik tut-
vuda Audru Vallavalitsuse 
kantseleis tööaegadel ja Aud-
ru valla dokumendiregistris 
www.audru.ee, info info@
audru.ee.

Audru Vallavalitsus tea-
tab, et Audru Vallavolikogu 
13.04.2017 otsusega nr 23 
võeti vastu Audru hoolde-
keskuse detailplaneering. 
Detailplaneeringu eesmärk 
on anda ehitusõigus kolmest 
peahoonest koosnevale hool-
dekeskusele, kus pakutakse 

sotsiaalhoolekande teenu-
seid kokku 140-le vanurile 
ja erivajadustega kliendile. 
Planeeritav ala asub Audru 
aleviku äärealal, Põllu ja 
Õuna tänava nurgal. De-
tailplaneeringuga tehakse 
ettepanek Audru valla üld-
planeeringus reserveeritud 
maakasutuse sihtotstarve 
muuta elamumaast üldkasu-
tatavaks maaks. Detailpla-
neeringu avalik väljapanek 
toimub 25. maist 2017 kuni 
25. juunini 2017 Audru valla 
veebilehel www.audru.ee, ja 
Audru vallamajas tuba 8 töö-
aegadel. Avaliku väljapaneku 
jooksul on igal isikul õigus 
avaldada detailplaneeringu 
kohta arvamust. Avaliku väl-
japaneku tulemuste avalik 
arutelu toimub 29.06.2017 
kl 16 Audru vallamajas. 
Täiendav info tel 4472787. 
Arvamused esitada e-posti 
aadressil info@audru.ee 
või aadressil: Audru Valla-
valitsus Pärna allee 7 Audru 
alevik 88301.

Merle Mõttus
Planeeringute 

spetsialist

Enampakkumine
Audru Vallavalitsus müüb 
avaliku kirjaliku enampak-
kumise korras Audru vallas 
Papsaare külas asuva hoo-
nestusõigusega koormatud 
Audru ringraja kinnistu 
(kinnistusregistriosa nr 
4067306). Kinnistu koos-
neb järgmistest katastri-
üksustest: 15904:003:0419, 
1 5 9 0 4 : 0 0 3 : 1 8 11  j a 

15904:003:1886. Enampak-
kumise alghind on 260 000 
€, tagatisraha 26 000 € ja 
osavõtutasu 2 600 €. Pak-
kumiste esitamise aeg on 
05.06.2017 kell 09.00. Täp-
sem info enampakkumise 
tingimuste kohta Audru val-
la kodulehel www.audru.ee 
ning telefonil 501 3489

Lindi Lasteaed-Algkool otsib oma 
meeskonda

LASTEAIAÕPETAJA ABI
1,0 ametikohta 

lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja 
asendajaks alates 1.09.2017

Kandidaatidelt eeldame:
•	 lapsesõbralikkust ja usaldusväärsust 
•	 valmisolekut vastutusrikkaks tööks, korrektsust 

ja initsiatiivikust
•	 väga head suhtlemis- ja koostööoskust

Omalt poolt pakume:
•	 loomingulist õhkkonda koos sõbraliku 

meeskonnaga
•	 enesetäiendusvõimalusi
•	 võimalust kaasa lüüa organisatsiooni 

kujundamisel

Avaldus saata 25. juuniks 2017 aadressile Lindi 
Lasteaed-Algkool, Lindi küla, Audru vald, 88302 Pärnu 
maakond või lindi@lindikool.ee, märksõna „LASTEAIA 
ÕPETAJAABI“
Info: 44 67733, 53454588

Audru Männituka lasteaed võtab 
alates 21.08.2017 tööle koka. 

Avaldus ja CV saata aadressil Nooruse tee 2, Audru, 
Pärnumaa, 88301 või e-postiga: lasteaed@audru.ee 

Info telefonil +372 510 1041

Tänaseid toimetusi ära lükka homse varna
Kevad on käes ning kütteperiood 
hakkab lõppema. Tänaseid toime-
tusi ära lükka homse varna. See 
vanasõna sobib hästi alljärgneva 
loo juurde.

Nimelt oleks otstarbekas kütte-
süsteem puhastada vahetult peale 
küttehooaja lõppu, mis annab ka-
sutajale päris mitu eelist. Juba see, 
et kevadel on kindlasti hõlpsam 
leida korstnapühkijat kui sügisel, 
sest tavapäraselt tegeletakse küt-
tesüsteemide puhastamisega just 
sügisel ja tõenäoliselt parimatel 
korstnapühkijatel on siis pikad 
järjekorrad.

Alustuseks tuletame meelde, et 
küttesüsteem koosneb küttesead-
mest, ühenduslõõrist ja korstnast. 
Ilmtingimata tuleb hooldada kogu 
küttesüsteemi ja pühkida kõiki sel-
le osasid. Teadaolevalt tuleb era-
majas kutsuda korstnapühkija üks 
kord 5 aasta jooksul ning korterma-
jas ja ridaelamus igal aastal. Era-
majas ise pühkides tuleb kindlasti 
jälgida seadusest tulenevaid küt-

tesüsteemi puhastamise nõudeid. 
Siis ja ainult siis läheb eramajas 
isepühkimine arvesse ja vähemalt 
kord aastas puhastamise kohustus 
ongi täidetud.

Kevadel küttesüsteemi puhasta-
mine annab kasutajatele ka ajalise 
eelise, kui peaks olema vajalik küt-
tesüsteemi korrastada, remontida 
või välja vahetada. Järgmise kütte-
perioodi alguseni on siis piisavalt 
aega, et vajalikud parendused ära 
teha.

Jättes puhastamise sügisesse, 
võib tekkida olukord, kus korst-
napühkija leiab küttesüsteemi pu-
hastades sellel ohtlikud puudused 
ja soovitab kütteseadet mitte enne 
kasutada, kui puudused on kõrval-
datud. Korstnapühkija fikseerib 
leitud puudused ning teavitab sel-
lest hiljemalt 10 tööpäeva jooksul 
ka asukohajärgset päästekeskust. 
Edasi järgneb päästeinspektori 
külaskäik ning halvemal juhul 
kütteseadme kasutamise täielik 
peatamine puuduste kõrvaldamise-

ni. See tähendab seda, et te ei tohi 
oma kütteseadmeid kasutada ning 
peate külmade ja niiskete ilmadega 
leidma mingi teise võimaluse sooja 
saamiseks.

Kindlasti tekib paljudel lugedes 
mõte, et lihtne on rääkida ja nõuda 
ning ametnik ei tea, kui palju eel-
pool välja toodud tegevused võivad 
maksa minna. Pahameele tundmise 
asemel tuleks endale hoopis ette 
kujutada kaalu, kus ühel pool on 
küttesüsteem ja teisel pool inim-
elud ning kogu kodune vara. Kumb 
on teile olulisem? Küttesüsteemist 
alguse saanud tulekahju on üks 
enim levinumaid tulekahju tek-
kepõhjusi aastate lõikes. Katkise 
kütteseadme kasutamisel panete 
ohtu kogu oma pere, kortermajas 
lisanduvad veel ka naabrid. Kandes 
regulaarselt hoolt küttesüsteemi 
eest, loote te ohutuma ja turvali-
sema keskkonna oma kodudes.

Kutsuge korstnapühkija juba 
kevadel, kuulake teda ning tegut-
sege temalt saadud nõuannete järgi. 

Nemad on oma ala professionaalid 
ning nende jagatav tarkus on kulda-
väärt, mis aitab pikendada küttesüs-
teemi eluiga. Väär on arusaam, et 
kui 20, 30 või 40 aastat pole midagi 
juhtunud, siis ei juhtu ka edaspidi. 
Kui küttesüsteemi eest hoolt ei kan-
na, siis reaalsus, et 21. või 38. aastal 
juhtub, on väga suur.

Korstnapühkija Erich Patraku 
sõnul tagab küttesüsteemide kor-
rasoleku nende õigeaegne hool-
damine ning õige küttematerjal. 
Seaduse mõistes tähendab õige-
aegne hooldamine korstnapühkija 
kutsumist kord iga viie aasta järel 
ja vahepealsel ajal ise pühkimist.

Olge palun hoolsamad ja te-
gutsege mõistlikult, nii loote enda 
ümber ohutu elukeskkonna, kus on 
hea elada.

Karmo Näkk
Lääne päästekeskuse 

pea inspektor tulekahju tekke
põhjuste väljaselgitamise alalPerioodil 1.06-15.06 on Lavassaare postkontor 

ajutiselt suletud.
Sel ajal asendab Lavassaare postkontorit ja väljastab 
saadetisi Audru postkontor, asukohaga Audru alevik, 
Pärna allee 7
E,T 9:00-18:00
K-R 9:00-16:00
L,P suletud

Lähim postipunkt: 
Jõõpre postipunkt, asukohaga Jõõpre küla, Aisa tee 1
E-P 11.00-15.00

Kõikidel ettevõtetel või inimestel, kes elavad või asuvad 
lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km, on võimalik 
kirjakandja tasuta koju või kontorisse kutsuda.
Kirjakandjat saab tellida meie kliendiinfo telefonilt 
661 6616.
Tellimusi võtame vastu E–R kella 9–20 ja L-P 9-15.

Korstnapühkija Erich Patraku soovitused
Küttesüsteemide õigeaegne 
hooldamine, mis täna seaduse 
mõistes tähendab korstnapühki-
ja kutsumist kord iga viie aasta 
järel (vahepealsel ajal võib era-
majades pühkimistöid ise teha) 
tagab küttesüsteemi korrasoleku.

Teine ja mitte vähem oluline 
asi, mis tagab küttekollete pikaea-
lisuse, on õige küttematerjal ja 
kütmine. Puutume oma igapäe-
vases töös väga palju kokku olu-
kordadega, kus ahjus põletatakse 
mahlapakke, kilekotte ja isegi las-
te mähkmeid. Sellise tegevusega 

rikutakse oma küttesüsteemid, 
suitsukäikudesse ja korstnasse 
tekib pigi ning tahma- ja pigipõ-
leng korstnas või soojamüüris on 
ainult aja küsimus. Kusjuures pigi 
ladestub nii tugevalt küttesüstee-
mi seintele, et harjaga see lahti 
ei tule. Samas ei ole mõnikord 
pikemate suitsukäikude korral 
seda võimalik ka tuvastada ja 
peale korstna pühkimistöid, mil-
le käigus harjaga pühitakse lahti 
pigi kihile ladestunud tahm, võib 
mõne kütmiskorra järel taaskord 
tekkida pigi põleng.

Vähemtähtis ei ole ka kütte-
materjal, mis peab olema kuiv. 
Õige kuiv puu on seisnud mini-
maalselt aasta õues riidas ja teise 
aasta kuuris. Küttemüüjatelt os-
tetud kuiv puu võib olla hoopis 
metsakuiv, mis ei ole sama mõiste. 
Metsakuivas puidus on niiskuse 
sisaldus suur ja see ei põle hästi, 
lisaks tekitab palju pigitamist. 
Puidule alternatiiviks on täna juba 
olemas igasugused briketid, kuid 
nendega kütmisel tuleb jälgida, 
et nende kütteväärtus võrreldes 
tavalise puiduga on kõrgem. See-

ga ei tohi panna briketti koldesse 
samapalju kui tavaliselt puid – 
võimalus oma küttekolle „lõhki“ 
või üle kütta ning tulekahju oht 
on suur.

Ja veel soovitus kütmisel – 
siibritel on kaks asendit – kas 
kinni või lahti. Tõmmet reguleeri-
takse küttekolde õhuvõtu avadega, 
mitte siibriga. 

Kui neid elementaarseid asju 
jälgida, peab küttekolle kaua 
vastu ja vajab ainult iga-aastast 
hooldust ning ülevaatust.
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Ajaratta lood

Võlla suur edusamm
Pühapäeval Võlla-Kihlepa 6 kl. 
algkooli uue maja õnnistamine.

Võlla ja rahva ühine töö vili.
Mitmesopiline Võlla vald 

Audru kihelkonnas oli aastate 
kestel kimbus oma koolide kor-
raldamisega. Hädapärast paigu-
tati neli-viis endist kooli Uruste 
koolimajja, kus hoone kaunis 
vana, ruumid kitsad ja mitte 
otstarbekohased ja viimastel 
aastatel isegi karta oli kaela-
langemise hädaohtu. Ka asus 
Uruste koolimaja eemal valla 
liikumise keskkohast. Mitmed 
aastad tagasi jõuti vallas juba 
otsusele, et möödapääsemata 
hädavajaline on uue koolimaja 
ehitamine. Aga raskusi tegi uue 

koolimaja asukoha leidmine. 
Kuid viimaks saadi ühemeel-
sele kokkuleppele, ehitada uus 
koolimaja Kihlepa mäele Võl-
la vallamaja ja Võlla-Kihlepa 
piimaühingu meierei Tõstamaa 
maantee ääre, nelja tee harule. 
Sinna osteti endise „Jaagu“ talu 
põllust 3 vakamaaline maatükk 
ja hakati läinud talvel hoogsalt 
ehitusmaterjali kokku vedama. 
Läinud aasta kevadel algas ehi-
tusmeister Vanatoa uue kooli-
maja ehitamisega peale. 

Eelarve järele pidi uus koo-
limaja umbes 30000krooni 
ümber maksma minema, mis-
suguse summa katmiseks riigi 
koolimajade ehitamisfondist 

20000 kr. ehituslaenu saadi. 
Tänini on selleks vallakassast 
väljaantud kr. 23111,43; peale 
selle uue koolimaja platsi ostu 
ja kreposteerimisraha 850 kr.; 
kõike kokku 23961,43 kr. Õieti 
on see mitte suur summa nii-
suguse suure, nägusa ja kõigiti 
ajakohase kahekordse kooli-
maja ehitamiseks 6 kl. algkoo-
lile. Rahalisi väljaandmisi on 
tuntavalt vähendanud esiteks 
valla elanikkude vastutulek 
uue koolimaja ehitusmaterjali 
tasuta juurdevedamise näol, ja 
teiseks valla omavalitsuse kok-
kuhoidlik talitusviis.

Mure ja hoole, raskuste 
kandmise ja ohvritoomise 

viljana seisab nüüd ilus. Uus 
kahekordne koolimaja, valmis 
saatma valguskiiri ligidale ja 
kaugele, üle madalikkude ja 
kõrgustikkude, metsarohkes 
Võlla vallas. Valgusküllased ja 
õhuavarad ruumid nagu tahak-
sid tähendada vaimlisele valgu-
sele, mis siit paistma hakkab.

Pühapäev, 20.jaanuar on 
Võlla vallale ja rahvale aupäev. 
Pidulikul õnnistamisel avatakse 
uus kultuurkoda, olgu ja jäägu 
see haridushoone vallale kui tu-
letorniks kõrgel kaljul, valgus-
tamas kogu ümbrust, sihte näi-
tamas, aga ka julgust jagamas 
kui aatelise võitluse raskusel 
mõnikord kipub raugema jõud.

Kooli õnnistamisaktus
Võlla-Kihlepa 6 kl. algkool 
kolis 18. ja 19. skp. Urustest, 
kus ta siiamaale asunud, uude 
koolimajja üle.

Uue koolimaja õnnistamis-
aktus on homme, pühap. 20 skp. 
kell 3 p. l. Ev.-Lutheruse usu 

kombe järele õnnistab Audru 
kiriku õpetaja A. Oebius, ap.-
õigeusu kombe järele Uruste 
koguduse preester J. Allik. 
Vaimulikku talitust kaunistab 
õnnistatava kooli segakoori laul 
koolijuhataja M. Moka juhatu-

sel. Hiljem on kutsutud võõ-
rastele uues koolimajas ühine 
einelaud. 

Õhtul korraldab kooli hoo-
lekogu kooli heaks Kihlepa 
seltsimajas pidu, mille kavas 
segakoori laulud hra M. Moka 

juhatusel ja kolmevaatuseline 
naljamäng „Ma olen sportlane“.

Postimees (Pärnu: 1905
1930) 19. jaanuar 1929

(Kirjaviis muutmata)

Judo Baltic Sea Campionships
11. märtsil toimus Soomes 
Orimattilas Judo Baltic Sea 
Championsips 2017, kus osa-
les 700 sportlast 8 erinevalt 
maalt. Kehakaalus -55 kg ka-
dettide arvestuses maadles üle 
kahekümne sportlase seas end 
pronksmedalile Audru Aitado 
judoklubi noorsportlane Egert-
Ervin Messek, kes oli ühtlasi 
parim eestlane selles kaalus. 

Egerti esimeseks vastaseks 
oli soomlane, kes alistus lõpu-
sekunditel kägistamistehnikaga. 
Ainus kaotus tuli vastu võtta 
veerandfinaalis, kus vastaseks 
olnud prantslasel õnnestus tasa-
vägine kohtumine enda kasuks 
pöörata alles lisaajal punkti 

toonud heitega. Lohutusringis 
õnnestus Egertil saavutada võit 
ipponiga soomlase vastu ning 
seejärel juba võtta kindel võit 
ipponiga iisraeli judoka üle. 
Pronksmedalimatšil oli vastane 
juba tuttav eesti poiss, kes alis-
tus samuti ipponiga ning medal 
oligi võidetud! Ülejäänud poo-
diumi astmed selles kehakaalus 
kuulusid prantslastele.

Kuna lõppenud võistlus 
oli ühtlasi kadettide koondise 
katsevõistluste 4. osavõistlus, 
tähendab võidetud medal seda, 
et Egert-Ervin Messek on Eestis 
oma kehakaalus (-55 kg) hetkel 
punktiliider ning seisab tabeli 
reitingus esikohal! KHLasteaias tehti ka ära

Maikuu esimesel nädalavahe-
tusel toimus Teeme Ära tal-
gupäev ka Audru Männituka 
lasteaias. Sellel osales ligi 
100 inimest: lasteaia tööta-
jad, lapsed, nende vanemad ja 

õed-vennad. Ilm soosis meie 
ettevõtmist. 

Hea tujuga ja rõõmsalt sai 
tehtud hulka tööd: mullakoor-
mad laiali laotatud, rehitsetud, 
muruseeme külvatud. Söödi 
talgusuppi. Talgute lõpetuseks 

sõitsid lasteaia õuele üllatus-
külalistena mootorratturid, 
kes olid teel Pärnusse moto-
hooaja avamise paraadile. 

Suurt rõõmu valmistasid 
sellel päeval meile lapsed. 

Lapse mitmekülgse aren-
gu juurde kuulub kindlasti 
jõukohase töö tegemine. Just 
päris töö tegemine, päris 
tööriistadega. Sellise töö 
käigus omandavad lapsed 
eluks vajalikke oskusi, saavad 

eduelamusi, neil kujuneb 
tööharjumus ning nad õpivad 
teistega arvestama ning leid-
ma probleemidele lahendusi. 

Talgute käigus tuli puudu 
labidatest, kärudest. Kaubaks 

laste seas läksid just päris 
tööriistad. See oli nii tore, 
kuidas lapsed jagasid töö-
riistu või kuidas leidliku-
mad tõid liivakastist män-
gulabidad ja autod, kärud, 
ämbrid... Peaasi, et saaks ka 
tööd teha. See siiras soov 
ja tahe ise teha, osaleda, 
oli tõeliselt vahva. Ja kui 
oluline roll on selle juures 
lapsevanema eeskujul. 

Samasuguse innuga, kui 
tööd tehes, asusid lapsed 
uudistama ka mootorrat-
taid. Lahked mootorrat-
turid tegid soovijatele ka 
lõbusõitu. 

Päev läks igati korda. 
Koostöös peitub tõeline 

vägi ning sellest tundsid rõõ-
mu nii täiskasvanud, kui ka 
lapsed. 

Suured tänud Sulle, hea 
talguline! 

Audru Männituka 
lasteaed

Head  
traditsioonid  

jäävad
2011. aastal toimusid Audru Kesk-
kooli õpilaste esimesed talgud Jõõpre 
vanurite kodus.

Lapsed kasvasid suureks, lõpeta-
sid kooli ja astusid iseseisvasse ellu. 
Tore on, et viimasel kolmel aastal on 
vilistlased kogunenud ja ikka töödele 
käed külge pannud. Jõõpre vanurite 
kodu juhataja ja vanurite poolt neile 
suur tänu!

Kahel viimasel aastal on olnud 
ürituse sponsoriks firma Edelstein. 
On meeldiv, et kohalik ettevõte ei 
unusta oma valla nõrgemaid ning 
meie tõeliselt tunnustav tänu kuulub 
neile abivalmiduse ja hoolimise eest!

Talgulise päevaboonus on kind-
lasti soe supp, mis maitseb värskes 
õhus imehästi. Jõõpre kooli suurepä-
rased kokad Merle ja Valli oskavad 
keeta mõnusa talgusupi, mille maitse 
meenub ka aastate pärast. Arvan, et 
ka neile kuulub kõigi talguliste tänu.

Täname ka Audru vallavalitsust 
ja Jõõpre kooli direktorit abi ja hoole 
eest. Loodame, et see üritus jätkub ja 
toob rõõmu kõigile.

Audru Keskkkooli 
vilistlaste nimel 

Aniita Uibu

Teeme Ära!
Ongi siis jälle selleks korraks 
tehtud! Juba seitsmendat korda 
võtsid Lemmetsa külaelanikud 
osa Teeme Ära! talgutest. Silm 
ja hing puhkavad tehtut vaada-
tes. See on päev, mis seob ja 
ühendab kogukonna liikmeid. 
Aga meele muudavad mõruks 
ikka ja jälle täiesti arulagedad 
inimesed, kes veavad oma 
prügi kuhugi metsa alla. Kui 
leiad võimaluse viia oma vana 
katkine teler metsa, siis selle 
asemel võiksid viia selle oht-
like jäätmete vastuvõtu punkti 
ja anda seal see sirge seljaga 
täiesti tasuta ära. Need kohad 
on kõik internetis väga lihtsalt 
leitavad. Olgem inimesed ja 
austagem loodust meie ümber. 

Lemmetsa külaseltsis on 
aastate jooksul veel paljutki 
muud ära tehtud. Oleme ak-
tiivselt tegelenud käsitööga, 
õpetanud seda teistele ja müü-
nud omatehtud ehteid laatadel 
uute käsitöövahendite ostuks. 
Kirjutatud on projekte rahas-
tuste saamiseks kogukonnale 
vajaminevate vahendite soe-
tamiseks või kogukonna maja 
renoveerimiseks. Viimastest 
projektidest tahaks kindlasti 
ära mainida KOPi 01.10.2016 
voorust Meede 2 „Elukesk-

konna ja kogukonnateenuste 
arendamine“ õmblus-tikkimis-
masina Husqvarna Viking Jade 
35 ja overlok Huskylock S15 
masina ost. KOPi rahastus oli 

1800 € ja külaseltsi osalus 200 
€. Tegemist on siis program-
miga tikkiva õmblusmasinaga 
ja overlok õmblusmasinaga. 
Masinad on Sanga Seltsima-
jas ja on soetatud eesmärgiga 
pakkuda teenust abivajajate-
le ning moodustada huviring 
käsitööhuvilistele. Toimus 

õpitoas uute õmblusmasinatega 
istepatjade õmblemine ja april-
lis siis ka nende üleandmine 
Audru kirikule.

Külaselts annab ka teada, 

et Sanga Seltsimaja on nüüd-
seks saanud endale interneti! 
Interneti kasutamise võimalus 
on kõigile kogukonna liikme-
tele. Kuna suvel pole maja 
regulaarselt avatud, siis kõi-
gist oma soovidest saab teada 
anda telefonidel 5177305, 
Reet või siis 56624122, Lea. 

Leiame kindlasti võimaluse 
ja lahenduse teid huvitaval 
teemal, olgu see siis käsitöö, 
internet või mõni üritus. Sü-
gisest on jälle kõigil võimalus 
külastada maja regulaarselt 
igal nädalal. Õpetame kasu-
tama internetti, kellel vaja, 
saab õmmelda ja õpime ka 
ise juurde tikkimise võimalu-
si. Jätkame klaasisulatuse ja 
salvrätitehnika töötubadega.

Ja kõige värskem uudis 
saabus meile vahetult enne 
talguid. Pärnu maavanema 
03.05.2017 korraldusega nr 
1-1/17/197 on kinnitatud koha-
liku omaalgatuse programmi 
2017. aasta kevadvooru tule-
mused ja esitatud taotlus „San-
ga Seltsimaja saali põrand kor-
da“ sai rahastuse summas 1240 
€. Läbi selle projekti peaks 
saama värskema ilme Sanga 
Seltsimaja saali põrand, mis 
on juba päris väsinud näoga. 

Vaadates tagasi kaheksa 
aasta jooksul tehtule, on ikka 
vägagi palju ära tehtud ja seda 
kõike ikka ainult tänu kõigile 
kogukonna liikmetele. Suured, 
suured tänud teile! Oleme küll 
väikene kogukond, kuid jätku-
valt tugev, tegus ja aktiivne. 

Lemmetsa külaselts

Teeme Ära Lemmetsa külas

Egert-Ervin Messek paremalt esimene
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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!
KENDRA KUNGLAMÄE 28.03.2017
ANNI-GRETE HALLMÄGI 9.04.2017
IIRIS TOMSON 16.04.2017
KASPAR NEIHAUS 26.04.2017

KIRIKUTEATED

EAÕK Jõõpre Suurkannataja Georgiuse kirikus toimub pühapäeval 
11.06.17 kell 10.00 liturgia.

Jõõpre kalmistul toimub pühapäeval 11.06.17 kell 12.00 surnuaiapüha. 
Üldine hingepalve.

Audru kalmistul toimub pühapäeval 11.06.17 kell 13.00 õigeusu üldine 
hingepalve. Surnuaiapüha.
Täpsem info telefonidel: Preester Agaton Paalberg 53841350
 Helju Holm 51968992

ETKL Asendusteenistus pakub tööd
ASENDUSTALUNIKELE 

Nõuded: põllumajandusharidus või 3-a 
töökogemus põllumajanduses, autojuhiload 

ja auto. Oskus teha piimakarjaga seotud 
töid, meestel ka masina- ja traktoritöid. 

Lüpsioskuse puudumisel väljaõpe taludes.
Pakume: Tasuvat tööd erinevates taludes, 

kuluhüvitisi, koolitusi jm.
 CV saata aadressil: riina@taluliit.ee.

23.06 ootame VaLGERaNNa JaaNILaaDaLE 
toredaid kauplejaid! Kui pakud huvitavat laadakaupa, 
aiasaaduseid, lihatooteid, küpsetisi või muud head ja 

paremat, siis võta meiega ühendust aadressil 
tiina@bgmmanagement.ee 
või helista +372 5635 4307.

Kaeve- ja planeerimistööd 
kopplaaduriga Case 695 ja 
veoteenus 10 t kallurkraana 

veoautoga. 
Info ja tellimine tel 5650 7474

Spordihoone avatud suvel:

JUUNI E-R  15.00-21.00
JUULI SULETUD
AUGUST  E-R  15.00-21.00

SAUN: E-N 18.00-21.00
 R 15.00-21.00
Juulis saun suletud

Tenniseuudiseid
Tennisealased „Eesti riik 100” 
esimesed üritused Audrus toi-
musid pühapäeval 16. aprillil. 
Audru tennisesats Treeningla-
sed võttis aktiivselt osa omadest 
üritustest, Lavassaare noored 
treenisid osavust tennise pal-
likooli harjutustega ja Jõõpre 
kooli tüdrukud tegid omava-
helise üksikmänguturniiri.

Lavassaare noored püüdsid 
tabada juhendaja poolt õhku 
tõstetud palli 5 meetri kauguselt 
ja läbida etteantud vahemaad 
tennisepalli reketil põrgatades 
aja peale. Paremini said ülesan-
dega hakkama Marten Kärner 
ja Marleen Kärner. Hüpenööri 
kasutamisel oli parim Lisand-

ra Rits. Jõõpre treeninglastest 
osutus üksikmängus parimaks 
Tairi Mõttus, järgnesid Kairi 
Mõttus ja Nora Karula. Võitja-
tele medalid. Ka täiskasvanud 
andsid oma osa. Juku Jääger 
viis oma lapselapse korvpalli 
järelkasvukoondisesse ja võttis 
Tallinnast tulnuna osa aktiivsest 
tennisetreeningust Lavassaares. 
Sveta Hiiemäe ja Estelle Lillak 
võtsid osa  soojendustreeningust 
enne Carte Blanche liigaturniiri 
Pärnu linna Tennishallis. Sveta 
Hiiemäe tutvustas oma pojale 
Norman Rannastele, kuidas 
mängivad tennist õppinud ten-
nisistid turniiril.

Jaan Moorits

Fasko EHITUs oÜ

* fassaadi soojustus- ja viimistlustööd
* sisekrohvi ja maalritööd

* plaatimistööd
* üldehitus ja katusekattetööd

faskoehitus@gmail.com
www.faskoehitus.eu

Silver PärnPuu  +372 5336 4617

Püsti vasakul: Lisandra Rits ja Marleen Kärner, all Marten 
Kärner ja Marten Villem, Lavassaare trennisetrennist.

Lindi jalgpalliturniir 
12.05.2017. a toimus Lindi kooli 
staadionil jalgpalliturniir. Osa 
võtsid Varbla, Jõõpre, Audru ja 
Lindi koolide 1.-4. klasside õpi-
lastest koosnevad võistkonnad. 
Turniiri peaauhinnaks oleva 
rändkarika võitis Jõõpre kooli 
võistkond, keda juhendab kas-
vatuse õpetaja Marika Vahter.

2. koht läks Lindi kooli võist-
konnale jalpallitreener Tormi 
Raid´i juhendamisel, 3. koha 
saavutas Audru kooli võistkond 

ning 4. koha sai Varbla kool. 
Mõlemaid võistkondi juhendab 
Indrek Joost.

Võidukas Jõõpre võistkon-
nas mängisid (ei ole pildil olevas 
järjekorras): Marlon Liivaru, 
Remo Tomson, Randar Lepik, 
Andrias Sepp, Marten Kärner, 
Kasper Tate, Reimo Taats, Jor-
ven Jääger, Loore Ritso ja õpe-
taja Marika Vahter

Ulla Orgusaar

Jõõpre kooli võidukas meeskond

AUDRU VALD




