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Terve suve on Audru vallas käinud 
vilgas ehitustegevus, mis osaliselt 
jätkub sügiselgi. Uue väljanägemise 
ja sisu on saanud erinevad hooned 
ning valminud on mitu kilomeetrit 
kergliiklusteid. 

Audru Koolis algasid pisut enne 
õppeaasta lõppu ulatuslikud remont-
tööd. Kogu projekti maksumus neelab 
1,2 miljonit eurot vallaeelarvest. Tööde 
käigus saavad Audru Kooli siseruumid 
täiesti uue ja värvilise ilme vastavalt 
RTG Arhitektid OÜ poolt koostatud 
põhiprojektile. Värvilahenduse ja si-
sekujunduse autor on arhitekt Katrin 
Tomberg. 

Lahenduse saavad siseruumid ja kõi-
ge olulisemana rekonstrueeritakse 
hoone ventilatsioon
Valla ehitusprotsesse juhtiva abivalla-
vanema Priit Annuse sõnul ootavad 
koolilapsi sellest sügisest nagisevate 
põrandate asemel ees täiesti uued pvc-
kattega põrandad ning nii koridorides-
se, klassiruumidesse kui abiruumidesse 
paigaldatakse uus ja nõuetele vastav 
led-valgustus. Kooli remont hõlmab pea 
kogu koolimaja, puutumata jääb vaid 
eestiaegne ehituse osa, millele hetkel 
kasutust napib. Priit Annus ütleb, et uue 
näo saavad kõik tualetid ja ka söögisaali 
ruumid. „Kõige pakilisem ja olulisim 
on aga see, et kogu maja saab korraliku 
ventilatsiooni, millest ammu puudust 
on tuntud, seega muutub kooli siseõhk 
kardinaalselt,“ sõnab abivallavanem.
 

Remonti jagub ka õuealale
Lisaks sisetöödele jätkub remonti ka 
õuealale. Kogu maja ümbrus saab uue 
asfaltkatte ja sillutiskivist käiguteed. 
„Eriti võiks kooliõpilasi rõõmustada 
see, et paigaldatakse hulgaliselt rat-
tahoidjaid,“ tutvustab Annus. Selle 
ehituse realiseerimine peaks tagama 
suurepärase ja rõõmsavärvilise õpi-
keskkonna. Kindlasti oskavad ka õpi-
lased oma uut ja väga korras maja hoida 
ja sellest lugu pidada, avaldab Annus 
lootust. 

Koolimaja edasiste tööde kohta rää-
gib abivallavanem, et enamuses osas on 
Audru Koolil remonditiir peal. Tulevi-
kus ootab ees fassaadi värskendamine 
ja eestiaegse osa renoveerimine ning 
kuna maja on suur, siis tööd jagub pi-
devalt ja aastakümneteks. „Loodame 
värskenduskuuri läbinud koolimaja 

anda laste ja õpetajate käsutusse sep-
tembrikuus. Peatöövõtja Sand Ehitus 
OÜ on lubanud kooliruumid üle anda 
tähtaegselt,“ lubab Priit Annus. 

Audru Kooli direktor Peep Eenraid 
ütleb, et tehtud on väga suur samm 
õpikeskkonna paremaks muutmiseks. 
„Suurim muutus on loomulikult täna-
päevastele nõuetele vastav keskkond, 
mis silmale nähtamatuks jääb – uuen-
datud elektrisüsteem, ventilatsioon, 
digivõimaluste paremad edasiarenda-
mise võimalused,“ sõnab Eenraid. Kooli 
direktori sõnul on koolil nüüd ka uus 
loodusainete klass koos laboratoorse-

te tööde tegemise võimalustega. Seal 
hakkavad toimuma keemia ja bioloo-

gia tunnid. Peep Eenraidi sõnul 
saavad ka mitmed klassid uue 
klassimööbli.

„Hetkel jäid remondiplaa-
nidest välja mõtted, kuidas 
arendada edasi huvikooli. 1939. 
aastal valminud majaosast on 
plaanis tulevikus rajada just 
koht huvikoolile ja koht, kus 
õpilased saaksid veeta asjalikult 
aega pärast tunde,“ avaldab di-
rektor tulevikuplaane.

Aruvälja majad koondusid  
ühte värvilisse majja
Sel aastal on valminud ka üks 
päris uus hoone. Abivallavanem 
Priit Annuse sõnutsi tuli otsus 
Aruväljal vanades ja külma-
des hoonetes asunud asutuste 
asemele päris uus hoone ehi-
tada külarahvaga nõu pidades 
ning üksmeelele jõudes. „Va-
nade hoonete renoveerimine 
polnud enam otstarbekas ning 
lisaks oli võimalus kogu küla 
tegevus koondada ühte kaas-
aegsesse majja parematesse 
tingimustesse väga mõistlik,“ 

sõnab Priit Annus. Piirkonna elanikud 
on võitnud uue maja ehitamisest kasu 
ka korraliku ja valgustatud kergliiklus-
tee näol, mis tagab ohutu juurdepääsu 
bussipeatustele.

Ovaalne maja ristküliku asemel
Hoones leiavad oma koha nüüdsest las-
teaed koos mänguväljakuga, raamatu-
kogu koos muuseumitoaga ja ka küla-
selts. Hoone arhitekt on taaskord RTG 
Arhitektid OÜ, kes projekteeris maja 
kõige sinna juurde kuuluvaga – teede, 
valgustuse kui ka mänguväljakuga. Ehi-
tuse peatöövõtjaks oli Pärnu REV AS. 
Tööperiood venis küll kavandatust veidi 
pikemaks, kuid kaua tehtud kaunikene 
maja on nüüd uhkelt sealset piirkonda 
ilmestamas. Uue maja ehitus maksis 
miljon eurot. 

Priit Annuse sõnul on maja projek-
teeritud väga omapärase erilahenduse-
na, kus tegemist ei ole ristküliku vaid 
sootuks ovaalse hoonega, mis andis või-
maluse ehitada majja väga ilusa ja kõrge 
laega ning lühtritega kaunistatud saali. 
„Hoone enese ja mänguväljaku aia vär-
vivalikul on lähtutud Audru rahvarii-
de seeliku värvidest ning saali seintele 
tulevad kohalike Audru valla naiste 
kootud vaibad,“ sõnab abivallavanem. 
Majas on kaks eraldi sissepääsudega 
lasteaia rühmaruumi. Avarad ruumid 
on lasteaia köögile, mida on võimalik 
kasutada ka külaseltsil. Annuse sõnul 
on hoone küttesüsteem ehitatud maa-
küttena, mis tagab aastaringselt mada-
lad küttekulud. Rühmaruumid ja raa-
matukogu on sisustatud uue mööbliga 
ja lapsed saavad uut hooaega alustada 
täiesti muutunud ja uues miljöös.

Vana rahvamaja makett meenutamas 
endisi aegu
Aruvälja mänguala on saanud kogu 
komplekti täiesti uusi atraktsioone. Li-
saks tõsteti mänguväljakule üle paviljon 
vana lasteaia juurest. Pilku püüab imeli-
se mälestusena vana rahvamaja makett, 
mis mängumaja otstarvet kannab. Jõõp-
re Kooli direktor Mati Sutt sõnab, et 
makett on vana rahvamaja täpsete mõõ-
tude kümnekordne vähendus. „Algne 
idee panna seinale mälestustahvel, are-
nes edasi ning kohaliku mehe Teet Kil-
lingu ideest alguse saanud mõte teha 
vana rahvamaja makett mängumajaks 
leidis kohe positiivset tagasisidet,“ sõ-
nas Sutt. Jõõpre mehed Ervin ja Edgar 
Tomson ettevõttest Ertom OÜ ehitasid 
mängumaja valmis kuu ajaga. „See on 
suurepärane austusavaldus nendele ko-
halikele külameestest ehitusmeestele, 
kes vana rahvamaja kunagi ehitasid,“ 
ütleb Sutt.
Uus maja annab piirkonnale elujõu-
lisuse

Jõõpre Kooli Aruvälja lasteaia õppejuht 
Aili Elend on uue majaga väga rahul. 
„Uues majas on väga kodune. Avarust ja 
valgust on palju ning oleme väga rahul 
arhitekt Katrin Tombergi nägemusega. 
See kõik töötab omavahel väga hästi,“ 
sõnab Aili Elend. Lisaks kiidab Elend 
eriliselt ka koostööd ehitaja Pärnu REV 
AS-iga, kes arvestas alati erisoovide ja 
tulevaste asukate vajadustega. Elendi 
sõnul mahub igasse rühmaruumi lahe-
dalt ära 20 last ja juba praegu on huvi-
lisi noorte perede näol juurde tulnud. 
„Inimesed, kes mööda sõidavad ja sisse 
astuvad, avaldavad ka ise soovi oma 
lapsed siia majja tuua. See uus maja 
annab piirkonnale tugeva elujõulisuse,“ 
sõnab Elend rõõmsalt. 

Raamatukogu uuteks lugejateks 
valmis
Aruvälja raamatukogu liikus küll väik-
semale pinnale, kuid riiulite paigutuse 
võimalus andis parema tulemuse kui 
varasemad ruumid. Raamataukogu 

juhataja Malle Kiis´i sõnul on ruumid 
palju valgemad ja eriti tore on õue ava-
nev suur uks. „Kogukonnale lähemale 
kolimine annab kindlasti raamatukogu-
le eelise,“ avaldab Malle Kiis lootust, 
et lugejad kindlasti neid nüüd paremini 
üles leiavad ja aktiivsemalt raamatuko-
gus käima hakkavad. 

Jalgrattaga linna või Valgeranda
Sellel suvel on valminud ka mitu ki-
lomeetrit kergliiklusteid, mis tagavad 
ohutu liiklemise elulistesse keskpunk-
tidesse. Abivallavanem Priit Annus 
sõnab, et EAS-i toetusel on valminud 
kergliiklustee Nooruse teest kuni Val-
geranna teeristini. See annab võimaluse 
juba alates Tiigi suvilatest sõita jalgrat-

taga nii Pärnu linna kui ka teisele poole 
linna Paikuse ja Tahkuranna suunda. 
„Kogu sel suvel ehitatud kergliiklustee 
ja ka juba varasem Nooruse teest Audru 
Koolini ja sealt edasi Tiigi elamualani 
ehitatud tee on valgustatud ja seega 
sõitmiseks valmis nii sügise pimedatel 
õhtutel kui öösiti,“ sõnab Annus. „Val-
gustus on moodne Led-lahendus, kus 
iga valgusti on eraldi online ś juhitav,“ 
tutvustab abivallavanem teeäärset val-
gustussüsteemi. Projekti kogumaksu-
mus oli pool miljonit eurot, millest 2/3 
oli EAS-i toetus. Tööde peatöövõtja oli 
Lemminkäinen Eesti AS. Annus aval-
dab heameelt, et kohe esimesest päevast 
alates peale asfaldi paigaldamist on 
teelõigud tänuväärseid kasutajaid täis. 
Kokku ehitati 6 km valgustust 214 led-
valgustiga ja 3,8 km uut kergliiklusteed. 

Kergliiklusteede ehitamine aga jät-
kub. Maanteeamet on saanud värskelt 
valmis nende poolt ehitatud kergliik-
lustee Valgeranna tee kattelaienduse-
na kuni Valgeranna sillani. Sealt edasi 

kuni Valgeranna parklani jätkab Audru 
vald 1,6 kilomeetrise teelõigu ehitamist, 
mis valmib abivallavanema sõnutsi juba 
selle aasta septembriks. 

Ehitused jätkuvad üle kogu valla
Suve jooksul on saanud uue fassaadi 
Jõõpre Kool, värskenduse on saanud 
Lavassaare lasteaia ruumid. Hetkel on 
käimas tööd Lindi külas, kus rajatak-
se Leader toetusega avalik juurdepääs 
merele, et inimestel oleks võimalik ker-
gemini ujumas käia. Audru Kultuuri-
keskusele paigaldatakse maakütet, et 
eakas hoone soojem oleks. 

Suve jooksul on saanud ca 25 kilo-
meetrit kruusateid mustkatte alla. 

Maris Moorits

Aktiivne ehitussuvi hakkab eduka lõpuni jõudma 

Malle Kiis seab sisse Aruvälja raamatute kogu

Aruvälja lasteaia õppejuht Aili Elend värskes rühmaruumis

Aruvälja külakeskus koos mänguväljakul ilutseva vana rahvamaja 
maketiga

Audru Kooli direktor Peep 
Eenraid

Abivallavanem Priit Annus
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Üks habemega lugu
Loodetavasti on lugeja märganud, et vallas on viimastel aasta-
tel toimunud väga aktiivne ehitustegevus nii era- kui avalikus 
sektoris. Kerkinud või kerkimas on kümneid uusi eramuid, 
mitmeid tootmisettevõtteid ja kilomeetrite viisi kergliiklus-
teid. Järjest rohkem korruselamuid on saanud või saamas uusi 
soojustatud fassaade.

Kuid samas on üks habemega probleem, mis on aastaid 
oodanud oma lahendust. Nimelt ehitustegevus maa all ja kesk-
konnahoid. Audru alevi keskosa sai EU rahade toel uued vee 
ja kanalisatsioonitorud juba pea kümme aastat tagasi 2008. 
aastal. Niinimetatud Rebasefarmi, Muti ja Põldeotsa elamualad 
said Pärnu linnast tuleva joogiveega ühendatud 2009. aastal. 
Samas jäi lahendamata kanaliseerimise probleem. Ja kogu nn 
Tiigi elamuala, kus täna elab ligikaudu pea 300 vallaelaniku, 
on täielikult ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga katmata. 2010. 
aastal sai koostatud eelnimetatud aladele valla poolt tööde 
teostamise eelprojekt, kuid toetusrahade puudumise tõttu ei 
ole olnud senini võimalik seda projekti realiseerida. Nimelt 
on projekti eeldatav hinnanguline maksumus ligi 4,5 miljonit 
eurot ning sellise summa investeerimine ainult valla eelarvest 
ei ole kuidagi võimalik. Valla iseseisev investeerimisvõimekus 
on 0,7-0,8 milj. eurot aastas ehk projekti realiseerimine vaid 
vallaeelarvest nõuaks kogu järgneva 5-6 aasta valla inves-
teeringute raha.

Käesoleva aasta alguseks sai vallale selgeks, et Audru Kooli 
heitvett puhastav biopuhasti on täielikult amortiseerunud ning 
selle renoveerimine on äärmiselt kallis ja suure küsimärgi-
ga – kas see üldse normaalselt tööle hakkab? Kool ju töötab 
sesoonselt ja koolivaheajal ei jätku biopuhastites askeldavatele 
bakteritele toitu ning nad võivad lihtsalt nälga surra.

Kuna vald on sügiseste valimiste järel ühinemas Pärnu lin-
naga, kelle vee-ettevõtjaks on AS Pärnu Vesi, siis pöördusime 
olukorrale lahenduse leidmiseks selle ettevõtte poole. Üsna 
kiirelt sai meile ühiselt selgeks, et kanaliseerimise probleem 
Audru aleviku eri osades tuleb lahendada komplekselt. See 
tähendab, et ühekorraga tuleb ära lahendada nii Audru Kooli, 
Tiigi, Rebasefarmi, Muti ja Põldeotsa kanaliseerimise prob-
leem ning kõige mõistlikum on heitveed kokku koguda ja 
suunata Pärnu linnas asuvasse puhastisse. 

Nii sõlmis vald 28. juunil ettevõttega AS Pärnu Vesi eel-
nimetatud piirkonna veemajanduse arendamiseks arenda-
mislepingu. Juulis sõlmis omakorda AS Pärnu Vesi OÜ-ga 
Palmpro eelnimetatud piirkonna kanaliseerimise põhiprojekti 
koostamise lepingu. Lepingujärgselt peaks põhiprojekt valmi-
ma käesoleva aasta detsembriks ning seejärgselt saab alustada 
projekti elluviimist. Kas seda tehakse etapiti või korraga, sõltub 
loomulikult rahast, aga täna võib öelda, et nende piirkondade 
põhimure lahendamine on lähemal kui kunagi varem. Tunneli 
lõpus paistab valgus ja ma saan kinnitada, et sellised arengud 
saavad toimuda vaid tänu sellele, et oleme saamas suurema 
omavalitsuse osaks. Üksi edasi minnes jääks selliste suurte 
probleemide lahendamiseks meil paraku rammu väheks.

Siim Suursild
vallavanem

16. juuni
Algatati avatud hankemenet-

lusega lihthange „Audru valla 
sisese õpilasveo teenuse osuta-
mine“ ning riigihanked „Inves-
teerimislaen 2017“ ja „Audru 
Kooli sisustuse ostmine“.

Otsustati Jõõpre Vanurite ko-
dusse koha eraldamine.

Kinnitati piiratud hankeme-
netlusega vallahanke „Jõõpre 
küla mänguväljaku ostmine“ 
tulemused.

Anti kasutusload Papsaare 
külas Pääsu tee 16 püstitatud 
kahe korteriga elamu ja Nurme 
tee 25 üksikelamu ja sauna ka-
sutusele võtmiseks. 

Väljastati projekteerimistin-
gimused Kõima külas Lemmardi 
kinnistul elamu ehitusprojekti 
koostamiseks. 

Anti ehitusload Valgeranna 
külas Leetsi tee 2 saunamaja, 
Audru alevikus Sauna tn 1 kin-
nise soojussüsteemi puuraukude 
ja Audru alevikus Audru kõla-
koda kinnistul laululava püsti-
tamiseks. 

Eraldati MTÜ’le Lõvi Kü-
laselts reservfondist 2500 eurot 
multifunktsionaalse väljaku 
rajamisel omaosaluse osaliseks 
katmiseks. 

Kinnitati avatud hankemenet-
lusega lihthanke „Audru laulula-
va ehitamine“ tulemused.

Väljastati avalike ürituste 
load 24.06.2017 „Jõõpre Jaani-
päeva tähistamine“ ja „Aruvälja 
Jaanituli“, 23.06.2017 „Valgeran-
na jaanituli ja jaanilaat 2017“ ja 
„Sanga Jaanituli“, 21.06.2017 
„Suve alguspidu ja jaanipäeva 
eelküte“ ning 08.07.2017 „Meie 
Küla Pidu“ korraldamiseks.

Otsustati seada Audru ale-
vikus Jõe tn 1, 5, 7, 8, 11 ja 13 
kinnistutele Audru valla kasuks 
isiklik kasutusõigus sõidutee ja 
tänavavalgustuse ehitamiseks 
ning majandamiseks. 

Otsustati toetada MTÜ Hari-
dusselts Schola Audruensis noor-
teprojekti „Suhkrukrati jälgedes“ 

500 euroga.
Kinnitati erateedele kruusa 

saajate nimekiri.

22. juuni
Eraldati ühekordset toetust 

noorsportlasele Kristel Peetile 
treening- ja võistluskuludeks 
Pärnu Vibuklubis Meelis. 

Anti ehitusluba Kabriste kü-
las Tänavaotsa kinnistul puur-
kaevu rajamiseks.

Otsustati Jõõpre külas asuva 
Jõõpre kooli ning Lemmetsa kü-
las asuva Vana-Saarde katastri-
üksuste jagamine ning jagamisel 
moodustatud katastriüksustele 
lähiaadressi ning sihtotstarbe 
määramine.

Väljastati projekteerimistin-
gimused Kurni Farmi kinnistu-
le tootmishoone ehitusprojekti 
koostamiseks. 

Volitati Pärnumaa Omavalit-
suste Liitu elektrienergia ühis-
hanke läbiviimiseks kaheaasta-
seks perioodiks.

Algatati piiratud hankemenet-
lusega vallahange „Audru Koo-
li loodusainete klassi sisustuse 
ostmine“.

Anti nõusolek Papsaare külas 
asuvate Kotka tee 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16 kinnistuid koormava 
reaalkoormatise kustutamiseks. 

29. juuni
Kehtestati Audru valla süm-

boolikaga meenete müügihin-
nad.

Anti kasutusluba Audru ale-
vikus Luige tee 9 asuva ümber-
ehitatud üksikelamu kasutusele 
võtmiseks. 

Väljastati ehitusluba Audru 
alevikus Lõvilõua tee 15 kinnise 
süsteemi maasoojuspuuraukude 
rajamiseks. 

Kinnitati avatud hankeme-
netlusega lihthanke „Jõõpre 
kooli ja Lavassaare rahvamaja 
välisfassaadide renoveerimine“ 
tulemused.

Algatati avatud hankeme-
netlusega lihthanked „Jõõpre 

kooli ja Lavassaare rahvamaja 
välisfassaadide renoveerimine“ 
ja „Audru kultuurikeskuse maa-
soojuspuuraukude rajamine“.

Kinnitati Audru Kooli Huvi-
kooli õpilaste osalustasu.

Võeti vastu otsused 2017. 
aasta hajaasustuse programmi 
raames esitatud projektide ra-
hastamise taotluste osas.

13. juuli
Kinnitati avatud hankemenet-

lusega lihthangete „Jõõpre kooli 
ja Lavassaare rahvamaja välisfas-
saadide renoveerimine“, „Audru 
valla sisese õpilasveo teenuse 
osutamine“ ja „Audru kultuuri-
keskuse maasoojuspuuraukude 
rajamine“ tulemused.

Kinnitati avatud hankemenet-
lusega riigihangete „Audru Kooli 
sisustuse ostmine“ ja „Investee-
rimislaen 2017“ tulemused.

Kehtestati pop-up telgi ja 
kinoekraani kasutusse andmise 
hinnad.

Kinnitati piiratud hankeme-
netlusega vallahanke „Audru 
Kooli loodusainete klassi sisus-
tuse ostmine“ tulemused.

Võeti vastu Audru alevikus 
Vambola detailplaneering.

Väljastati projekteerimistin-
gimused Papsaare külas Kooli 
kinnistule korterelamu ja Tam-
metuka tee 1 kinnistule elamu 
ehitusprojekti koostamiseks. 

Otsustati Papsaare külas Saa-
re katastriüksuse jagamine ja ja-
gamisel tekkinud katastriüksus-
tele lähiaadressi ning sihtotstarbe 
määramine.

Otsustati Lemmetsa külas 
Rallipõllu tee 1-6, 8-11, Rallipõl-
lu tee, Puurkaevu ning Pumpla 
katastriüksuste liitmine.

Väljastati avalike üritus-
te load 13.07.2017 (ansambel 
„Puuluup“) ja 03.08.2017 (Kaire 
Vilgats ja Raivo Taffenau bänd) 
Kirsi talu kontsertide korralda-
miseks, 21.07.2017 „Valgeranna 
festival 2017“, 26.08.2017 „Val-
geranna muinastuledeöö 2017“ 

ning 20.07.2017 Valgeranna ar-
mastajate skulptuuri avamiseks 
avaliku ürituse korraldamiseks. 

Otsustat i  kaasata 25.-
28.08.2017 Paimio linna visii-
dile Audru valla delegatsiooni 
Audru valda esindama „Audru 
valla 2016 kultuuritegija“ rah-
vatantsurühm “Tuuletallajad”.

27. juuli
Võeti vastu otsused 2017. 

aasta hajaasustuse programmi 
raames esitatud projektide ra-
hastamise taotluste osas.

Lubati vallavanem puhkusele 
01.-16. ja 23.-25.08.2017. 

Algatati avatud hankemenet-
lusega lihthanked „Audru valla 
sisese õpilasveo teenuse osuta-
mine“ ja „Audru kultuurikeskuse 
küttesüsteemi ehitamine“.

Kehtestati Audru Kultuuri-
keskuses asuva inventari kasu-
tusse andmise hinnad.

Väljastati projekteerimistin-
gimused Audru alevikus ja Põl-
deotsa külas Tiigi, Muti, Põlde-
otsa ja Rebasefarmi veevarustuse 
ja reoveekanalisatsiooni ehitus-
projekti koostamiseks. Anti ehi-
tusload Lemmetsa külas Lagre 
tee 1 vihmutuspumpla ja vihmu-
tusveetorustiku rajamiseks ning 
Jakobi kinnistul kahe laohoone 
ja kaalumishoone püstitamiseks, 
Papsaare külas Humala kinnis-
tul asuva küüni laiendamiseks 
ja ümberehitamiseks elamuks, 
Vahe tee 6, Pilve tee 8, Välja 
tee 15 ja Kullimänniku tee 13 
üksikelamu püstitamiseks ning 
Lõvi tee 6/1, Lõvi tee 6/2, Lõvi 
tee 8/1 ja Lõvi tee 8/2 ridaelamu-
te püstitamiseks. 

Eraldati reservfondist 5500 
eurot MTÜ Pärnumaa Õpilas-
maleva 25. aastapäeva raamatu 
kirjastamiskuludeks. 

Võeti seisukoht vallavara ot-
sustuskorras kasutusse andmise 
kohta 2017. aasta kohalike oma-
valitsuste volikogude valimiste 
raames poliitreklaami avalda-
miseks.

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu 
avab taotlusvoorud projektitaotluste 
vastuvõtmiseks 
Taotlusi võetakse vastu Aud-
ru, Kihnu, Tõstamaa, Varbla, 
Koonga, Sauga, Häädemees-
te, Tahkuranna ja Saarde val-
las tegutsevatelt ettevõtjatelt, 
mittetulundusühingutelt, siht-
asutustelt ja kohalikelt oma-
valitsustelt järgmiselt:

Meede 1. Ettevõtluse 
arendamine ja mitmeke-
sistamine. 

Taotluste vastuvõtt toimub 
18.09.2017 kell 8.00-st kuni 
22.09.2017 kell 16.00-ni.

Taotlejad on tegevuspiir-
konnas tegutsevad mikroeet-
tevõtjad ning sihtasutused ja 
mittetulundusühingud, mille 
liikmetest üle 50 protsendi on 
ettevõtjad. 

Meede 2. Aktiivne ko-
gukond. 

Taotluste vastuvõtt toimub 
18.09.2017 kell 8.00-st kuni 
22.09.2017 kell 16.00-ni.

Taotlejad on tegevuspiir-
konnas tegutsevad mittetu-
lundusühingud, sihtasutused 
ja kohalikud omavalitsused.

Meede 3. Romantilise 

Rannatee ühistegevus ja 
turundus. 

Taotluste vastuvõtt toimub 
18.09.2017 kell 8.00-st kuni 
22.09.2017 kell 16.00-ni.

Taotlejad on tegevuspiir-
konnas tegutsevad mittetu-
lundusühingud, sihtasutused 
ja kohalikud omavalitsused.

Meetmesse 1, 2 ja 3 esita-
tud projektitaotluste hindami-
se tähtaeg tegevusgrupis on 
22.12.2017.

Täpsem informatsioon 
PLPK strateegia, PLPK 
2017. a. rakenduskava, 
PLPK hindamiskriteeriu-
mite ja projektitaotluste 
menetluskorra kohta on 
kodulehel www.plp.ee.

Konsultatsiooni aja palu-
me eelnevalt kokku leppida 
telefonil 4331053, 5092261 või 
plpparnu@gmail.com. 

Taotluste vastuvõtt toi-
mub ainult elektrooniliselt 
PRIA e-teenuse keskkon-
nas. 

Taotluste vastuvõtmise ajal 
konsultatsioone ei toimu. 

Planeeringuteated
Audru Vallavalitsus teatab, et 
Audru Vallavolikogu 15.06.2017 
otsusega nr 33 tunnistati osaliselt 
kehtetuks Audru Vallavolikogu 
07.10.2004 otsusega nr 217 keh-
testatud Lemmetsa küla Rallipõl-
lu kinnistu detailplaneering (OÜ 
Georite töö nr 03074) enamus 
kinnistute omaniku ettepanekul. 
Sama otsusega tunnistati kehte-
tuks Audru Vallavolikogu 05. 
veebruari 2015 otsus nr 9 „Ralli-
põllu kinnistu detailplaneeringu 
kehtetuks tunnistamine“.

Detailplaneering jääb kehtima 

Rallipõllu tee 7 kinnistu (katast-
riüksuse tunnus 15904:001:0166) 
osas. Rallipõllu detailplaneerin-
gu ala enamus kruntide omanik 
seab vajadusel notariaalselt juur-
depääsutee servituudi Rallipõllu 
tee 7 kinnistule. Detailplanee-
ringu osaline kehtetuks tunnis-
tamine ei piira naaberkinnistute 
õigusi ega vabadusi ning tegelik 
olukord naaberkinnistute omani-
ke jaoks ei muutu.

Audru Vallavalitsus teatab, et 
Audru Vallavolikogu 15.06.2017 
otsusega nr 35 kehtestati Lem-

metsa külas Saugaserva kinnistu 
detailplaneering (maa-ala suu-
rusega 4,39 ha, katastriüksuse 
tunnus 15904:001:0239). De-
tailplaneeringuga on kavanda-
tud Kaitseliidu Pärnumaa maleva 
staabi- ja tagalakeskus. Detail-
planeeringuga lubatud muuta 
Audru valla üldplaneeringut, 
maatulundusmaa asemel määra-
ta riigikaitse sihtotstarbega maa 
100 % Saugaserva kinnistu osas. 
Detailplaneeringu materjalidele 
on avalik juurdepääs Audru valla 
veebilehel www.audru.ee. Info 

info@audru.ee.
Audru Vallavalitsus lõpetas 

01.06.2017 korraldusega nr 151 
kinnisasja omaniku taotlusel 
Papsaare külas Kajaka kinnistu 
(katastritunnus 15904:003:0256) 
detailplaneeringu koostamise 
(algatatud Audru Vallavoliko-
gu 09.06.2005 otsusega nr 350). 
Korraldusega on võimalik tut-
vuda Audru Vallavalitsuse kant-
seleis tööaegadel ja Audru valla 
dokumendiregistris. Info info@
audru.ee.

Audru valla korraldatud  
jäätmeveo hinnakiri muutub 

Seoses senise jäätmeveo lepinguperioodi lõppemisega korraldati 
uus hange, kus osales kaks pakkujat: AS Eesti Keskkonnateenused 
ja AS Ragn-Sells. Madalaima hinnaga pakkujaks osutus Ragn-Sells, 
kes Audrus, Tõstamaal, Varblas ja Koongas ka tänaseni korralda-
tud jäätmeveo teenust osutas. Vedajale antakse toodud piirkonnas 
teenuse osutamiseks õigus viieks aastaks ja see lõpeb 31.08.2022.

Uued hinnad hakkavad Audrus, Tõstamaal, Varblas ja Koon-
gas kehtima 01.09.2017. Olmejäätmete korraldatud veoga liitumine 
on kõikidele elamuga kinnistutele kohustuslik. Erandina antakse 
ajutist vabastust neile kinnistuomanikele, kes on tõendanud, et 
kinnistut ei kasutata.

Seni kehtinud ja kehtima hakkavad hinnad konteinerite lõikes:
konteineri 
maht m³

Uus hind €
alates 01.09.2017

Audru vald
kehtiv jäätme-

veo hind
Muutus %

0,08 2,09 € 1,85 € + 13 %
0,14 3,09 € 2,75 € + 12 %
0,24 3,55 € 3,15 € + 13 %
0,37 4,76 € 4,23 € + 13 %
0,6 5,93 € 5,27 € + 13 %
0,8 6,72 € 5,97 € + 13 %
1,5 9,45 € 8,40 € + 13 %
2,5 14,66 € 13,02 € + 13 %
4,5 25,59 € 22,74 € + 13 %

 
(KH)

Eterniidijäätmete kogumisring
Oktoobris saab Audru valla 
territooriumi erinevais paigus 
ära anda eterniidijäätmeid. 
Eterniiti võetakse vastu ainult 
eraisikutelt. Eterniidijäätmete 
ära andmiseks on vajalik eel-
registreerimine.

Eterniidi üleandmine on tasu-
ta kõigile valla elanikele ja toi-
mub SA Keskkonnainvesteerin-
gute Keskuse toetuse abil. Kuna 
vastuvõetav eterniidijäätmete 
kogus on limiteeritud, siis ühe 
majapidamise kohta võetakse 
vastu maksimum 1000 kg eter-
niiti. Eterniidi üleandmiseks 
tuleb eelnevalt registreeruda tel 
54502523 või e-kirjaga piret.m@
audru.ee. Registreerudes tuleb 
kirja panna oma nimi ja kon-
taktandmed, eterniidijäätmete 
kogus ja üleandmise koht. Re-
gistreerumisel kehtib reegel kes 
ees, see mees. Eterniidijäätmete 
koguse arvutamisel tuleb arves-
tada, et 1 m² eterniiti kaalub ca 
16 kg. Purustatud eterniiti vastu 
ei võeta.

Kogumisauto peatub järgne-
vates paikades: 
1. Audru alevik (spordihoone 

juures)

2. Rebasefarm (Oja tn 1 korter-
maja ees)

3. Tiigi suvila rajoon
4. Lindi lasteaia parkla
5. Liu bussipeatus
6. Kõima keskus (endise kaup-

luse juuures)
7. Kihlepa rahvamaja
8. Ahaste keskus (vana lasteaia 

parklas)
9. Jõõpre hooldekodu parklas
10. Lavassaare (lasteaia taga, 

Vee tn ja Rahu tn teeristis)
11. Sangamäe (Seltsimaja juures)
12. Papsaare lasteaia parklas

Lisaks toimub oktoobris ka 
ohtlike jäätmete kogumisring, 
mille raames saab tasuta üle 
anda kõiki kodumajapidamises 
tekkinud jäätmeid, v.a elektri- ja 
elektroonikajäätmed. Ohtlikud 
jäätmed on näiteks lahustid, hap-
ped, värvid, liimid, õli, ohtlikke 
aineid sisaldavad pesuained ja 
aegunud ravimid.

Täpsem informatsioon ko-
gumisringide kuupäevade ja 
ajagraafiku kohta ilmub sep-
tembrikuu ajalehes Kodused 
Hääled ning valla veebilehel.
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Sügislaat
Kuna ammu on olnud nõudlus ka sü-
gislaada järele, siis Lavassaare Küla-
selts alustab sel aastal esimest korda 
eelpoolnimetatud laada korraldamist 
– saame kokku, head kauplejad ja ost-
jad, 24.09.2017 Lavassaare staadionil. 

Sügislaada formaat erineb mai-
kuus toimuvast Vanavara laadast ja 
pasunakooride ülevaatusest. Meele-
olu loob Pärnumaa Lõõtspillihaigete 
Selts. Laadapäeval saab lõõtspilli-
muusikat nautida nii külaseltsi telgis, 
rongisõidul Raudteemuuseumisse kui 
ka staadionil.

Kauplema oodatakse kõige hea ja 
paremaga: vanavara, käsitöö, toidu-
kaup, aiasaadused, hoidised, taaska-
sutuse kaubad, riidekaup, jalanõud 
jne. Seega, müüa võib kõike!

Et laadalistel kõhud tühjaks ei 
jääks, on kaasatud toitlustajad ning 
maitsvat suupistet pakutakse ka kü-
laseltsi telgis.

Lastele on kavas meisterdamise 
töötuba. Palume lastel kaasa lüüa 
EV100 auks pika pildi joonistamises 
teemal „Siin on ilus elada!“. Joonis-
tust soovime eksponeerida 17.02.2018 
Lavassaare Rahvamajas sini-must-
valgel Kolme Kandi külapeol. 

Laadapäeval saab külastada La-
vassaare Raudteemuuseumi – tutvu-
da püsiekspositsiooniga ning nautida 
rongisõitu. Muuseum on avatud ja 
ootab külastajaid terve päeva 9.00-

17.00. Müüakse OÜ Biolan Baltic ja 
AS Tootsi Turvas tooteid. AS Tootsi 
Turvas valmistab kohapeal näidist-
urbapeenra plokkturbast. Samuti on 
sel päeval avatud Teise Ringi Riiete 
Kaubamaja.

Toimub laada loterii Lavassaare 
muuseum-külamaja rekonstrueerimi-
se toetuseks. Suurepärased auhinnad 
on välja pannud OÜ Hüppa ja Tamme 
Aiandustalu.

Laada ajal muutub ka liikluskor-
raldus. Liiklus on ümber suunatud 
Mäe tn kaudu ja parkimine on ette 
nähtud staadionist 300 m kaugusel. 
Laada külastajate paremaks teeninda-
miseks lubatakse invaliididel parkida 
(invaliidsust tõendava dokumendi et-
tenäitamisel) oma sõiduk Lavassaarde 
sissesõidul staadioni lähedal ja moo-

torratturitel Naanu mäepoolsel küljel. 
Ootame laada külastajatelt ja ka ko-
halikelt elanikelt liikluskorralduse ja 
parkimise nõuete järgimisel mõistvat 
suhtumist ning rahulikku meelt. 

Müüjaid hakkame staadionile 
paigutama nagu ikka varahommikul 
kell 6.00. Kauplejatele on müügikoht 
tasuline. Müügikoht koos transpor-
divahendiga 3x7 m maksab 5 eurot. 
Müügikoht transpordivahendita 2x2 
m maksab 2 eurot. Toitlustajate regist-
reerimine on lõppenud. Külastajatele 
laadale sissepääs tasuta, auto parki-
mine – 1 euro. Vt http://vanavaralaat.
blogspot.com.ee/p/registeerumine.
html

Tule ja naudi koos perega kaunist 
sügispäeva Lavassaares!

Lavassaare Külaselts

Maakonna kuldpulmapaare oodatakse austamispäevale
Pärnu Maavalitsus korraldab 11. 
oktoobril 2017 kell 14 järjekordse, 
seekord kahekümnenda, maakonna 
kuldpulmapaaride austamispäeva. 
Sellele pidulikule sündmusele on oo-
datud kõik Pärnu maakonnas elavad 
abielupaarid, kel sel aastal täitunud 
või täitumas 50 kooseluaastat, samuti 
abielupaarid, kes briljantpulmadeni 
jõudnud (60 kooseluaastat). 

Palume juubelipaaridel endast tea-
da anda Pärnu Maavalitsuse kantselei 
telefonidel 44 79724, 44 79760 või 44 
79720. Samuti võib maavalitsusest 
ise läbi astuda ja kabinetis 202, 209 
(Akadeemia 2, II korrus) või kabinetis 
100 (I korrus) austamispäevale nimed 
kirja panna. Eelregistreerimine kes-
tab 1. septembrini. 

Pärnu Maavalitsus soovib tänada 

ja õnnitleda kuld- ja briljantpulma-
paare, tänu kellele saab meie noorem 
põlvkond aimu abielu kestmajäämise 
võimalikkusest. Väärikad abielupaa-
rid on eeskujuks oma lastele, andes 
neile eluteele kaasa pagasi väärt elu-
tarkustega ja on eeskujuks kõigile, 
kes abielu väärtustes ning püsimises 
kahtlevad. (KH)

Ajaratta lood

Põldeotsa küla mälestuskivi lugu
Viljandlane Elmar Sauga (1913-1937) oli 
üks Eesti andekamaid mootorrattureid-
noorsõitjaid. 1936. a tuli ta vabariigis 
juunioride A-klassi võitjaks. Õde Anna 
oli samuti mootorsportlane.

1937. a korraldas Eesti Moto-klubi 
Pärnu osakond üleriigilised auto-moo-
torrattavõistlused. Kavas oli ka 148 km 
pikkune maastikusõit Pärnumaa teedel 
stardi ja finišiga Pärnus. Viienda võistle-
jana  startis Sindi mootorrattur Rentmeis-
ter ja 6 minutit hiljem Elmar Sauga. Tolle 
aja kohta oli kiirus suur, Pärnu-Audru 
vahel kohati 140 km/h. Tolleaegsetel 
maanteedel puudus asfaltkate, olid kas 
kruusa- või munakiviteed. Põldeotsa 
külas oli Sauga juba esimene. Siin lõppes 
munakivitee väikese lohuga. Sauga kuk-
kus ja jäi mootorratta alla. Väga lähedal 
olnud Rentmeister märkas seda tolmu-
pilve tõttu alles paari meetri kauguselt, 
nii et otsasõit oli vältimatu. Sauga lendas 
mõned meetrid eemale kraavi, surm saa-
bus kiiresti. Tsikkel hävines täielikult. 
Rentmeister pääses mõne kriimustusega. 
Elmar oli siis vaid 24-aastane.

1938. a püstitati Eesti Moto-Klubi 
initsiatiivil Põldeotsa külla Elmar Sauga 
hukkumispaika mälestuskivi.  

1970. a korraldati Sauga ringrajal E. 

Sauga mälestusvõistlused ringrajasõidus. 
Tuleb märkida, et siin on vaid nimede 
kokkulangevus, sest ringrada sai ni-
metuse oma asukoha järgi. Veel 1987. a 
kogunesid klubi „Unic“ tsiklimehed Val-
geranda, kust mindi pärgadega E. Sauga 
hukkumispaika. 

18. juulil 2017. aastal möödus 80 aas-
tat päevast, mil Audru valla Põldeotsa 
küla teel juhtus see traagiline õnnetus. 
E. Saugat ei ole unustatud tänapäevani. 
Käesoleva aasta 18. juulil kutsus koha-
lik spordimees Rein Kruusalu kokku 
rea veteransportlasi, et austada E. Sau-
ga mälestust. Koguneti tema mälestus-
kivi juurde, mille alus kaeti küünalde ja 
lilledega, lehvis Eesti riigilipp. Audru 
muuseumi juhataja pidas lühikese kõne, 
korraldati mälestusseisak ja meenutati 
möödunut. Kohale olid tulnud mitmed 
oma-aegsed ja kaasaegsed tuntud võidu-
sõitjad, nende seas Nõukogude Liidu ja 
Eesti ringrajasõitude medalimehed Ain 
Randmaa, Askold Vaino, Evald Lelle ja 
Enn Tepandi. Nooremat põlvkonda esin-
das Urmo Limm.

Meenutada oli palju, seepärast kavat-
setakse edaspidigi kohtuda.

Helgi Roots
Audru muuseumi juhataja

18.07.2017 Elmar Sauga 80. mälestuspäev

Ausammas armastusele
Valgeranna luitepealsel on 
nüüdsest ausammas armastusele. 
Skulptuur ja sellele loodud legend 
täiendavad Pärnumaal asuvat Ro-
mantilist Rannateed, mis ühendab 
mere ääres tegutsevaid turismiet-
tevõtteid. Mõeldud on see eelkõige 
mere äärde pildistama tulevatele 
pulmapaaridele, sest ümbruskonna 
majutusasutused on väga nõutud 
peokohad. Kuju autor on skulptor 
Rait Pärg, kuid selle loomise eest-
vedaja oli Jõõpre Kooli direktor 
ja valla aktiivne kodanik Mati 
Sutt.

Kuidas sai see imeline idee al-
guse?

Mati Sutt: Ausamba idee hak-
kas idanema juba 2014. aastal, kui 
värskelt oli alguse saanud Roman-
tiline Rannatee, kuid Valgerannas 
lõppes romantika vaid välikäim-
latega. Nii jõutigi koos Mercedes 
Merimaaga koos arutledes ja ideid 
välja pakkudes kujude kontsept-
sioonini. Tõuget ausamba valmimi-
seks andis ka tõdemus, et Audru kan-
dist polnud leida ühtegi tänapäevast 
legendi, mis tegelikult loomist vajas. 
Aastal 2015 aktiveerus see mõte uues-
ti, kui kohtusin Pärnu Hansapäevadel 
skulptor Rait Pärgiga, ehitades koos 
liivaskulptuure ning juba järgmisel 
nädalal käisime Raidiga Valgerannas 
tulevast ausamba kohta vaatamas ning 
mõtteid vahetamas. Sealt läks edasi 
vaid paar nädalat, kui helistas Rait 
ja ütles, et ideest on saanud pisikese-
mõõtmeline reaalsus – 15 cm kõrgune 
miniatuurne armastajate skulptuur. 
Edasi läks sealt juba kõik kiiresti.

Teades, et kunst ja kunsti loomi-
ne ei ole odav tegevus, siis on kohane 
küsida, et kuidas ja milliste vahen-
ditega jõuti ideest teostuseni?

MS: Tõsi, toetust sai kuju tar-
vis küsitud erinevatest paikadest ja 
ilmselt olekski see asi jäänud vaid 
ideeks, kuni õnneks avanes võimalus 
küsida toetust Leader meetmest. Suu-
red tänud projekti kirjutajale ja toetuse 
taotlejale Maris Mooritsale. Leader 
võttiski selle rahastada just selleks, et 
Romantilisele Rannateele lisanduks 
üks romantiline peatuspaik pulmapaa-

ridele ja niisama armunutelegi, koht, 
kus loojuvat päikest vaadata. Minu 
meelest peaks sellele skulptuurile 
lähenemagi vaid käest kinni hoides. 

Kuidas ja kui kaua sellist skulp-
tuuri tehakse?

MS: Sellise 1,4 tonni kaaluva 
skulptuuri realiseerimine ja teostami-
ne on väga raske ja aeganõudev prot-
sess. Ta on raske ja mahult suur, mis 
teeb selle „küpsetamise“ väga raskeks. 
Au ja kiitus OÜ Kiili Betoonile, et 
nad sellega kenasti hakkama said. 
Tööprotsess aga selleni, et ta valmis 
saaks, on tõesti väga pikk. Kõigepealt 
lõikas Rait Pärg penoplastist välja 
reaalses suuruses kuju, millest vormiti 
edasi kipsvorm. Meie „armastajad“ on 
pool Eestit auto kärul ringi reisinud, 
sõites kipsvormina Kiili, kust sellest 
kipsvormist tehti veel omakorda te-
gelik vorm ning hakati sellesse kiht 
haaval valama terrazzo betooni. Kiht 
kihi haaval valamine võttis aega kolm 
nädalat. Sealt saime kätte kuju, millel 
oli vaja kõik valujäljed maha lihvida. 
Kogu kuju sünnitusvalu kestis kokku 
neli kuud. 

Kuju saab peagi külge märgise 

EV 100. Miks nii?
MS: Eesti riigi 100. sünnipäev 

annab meile võimaluse anda Ees-
tile omapoolne kingitus. Need 
riigile mõeldud kingitused on ellu 
kutsutud, et tuua rõõmu ja õnne 
inimestele, kogukondadele või 
kogu rahvale ning kujundavad 
paremat tulevikku. Mida muud siis 
armastusele loodud ausammas on, 
kui parem tulevik. Seega ongi see 
skulptuur sümboolne kingitus kogu 
Audru rahva poolt Eestile tema sa-
jandaks sünnipäevaks. 

Lisaks skulptuuri nautimise-
le on võimalik seal ka istuda ja 
pildistada. 

MS: Audru inimesed on suu-
repärased kaasamõtlejad ja -tule-
jad. Kui kuju valmis, pakkus Kati 
Niibo kohe välja haljastuse idee. 
Haljastuse ettevalmistuse ja ka pä-
rastiseks taustajõuks oli Pärnumaa 
Õpilasmaleva Jõõpre rühm ja Rait 
Pruul. Südamekujulise pilditege-
mise posti võttis enda teha Jõõpre 

mees Marko Mets. Lisaks sellele on 
nüüdsest kuju juures ka ilus pink, 
mis taas Kiili Betooni poolt valmis 
sai tehtud. 

Avamine leidis aset juulikuu 
keskel ning seda tehti lavastusega 
ausambale loodud legendist. Kes 
selle loomise juures olid?

MS: Skulptuur avati 20. juulil 
kell 20.00. See oli emotsionaalne ja 
tõeliselt hästi tehtud etendus. Spet-
siaalselt selleks loodud näitemäng 
pajatas tõelisest armastusest ning 
põhines legendil, mille kirjutas ja la-
vastas Helle Kirsi. Lavastamise juu-
res olid abiks Kaire Leetsar ja Mart 
Tõnismäe. Peaosas, mõisahärra rollis, 
oli vallavanem Siim Suursild ning 
mõisaprouana astus üles Ly Suursild, 
armastajaid Intsu ja Matildet kehas-
tasid Otto-Georg Kirsi ja Liis Kün-
napas, lugu aitasid jutustada Audru 
Valla Segakoor ja tantsurühm Meie 
Valla Eided. Paraku esitati näidendit 
vaid üks ja ainus kord, kuid kõikidel 
huvilistel on võimalik armastajate 
skulptuuri legendi lugeda selle kõrval 
olevalt stendilt.

(KH)

Mati Sutt
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Aruvälja Lasteaia lõpetajad

RASMUS osav jutumees,
ideesid puistab käise seest.
Julgelt vestleb, esineb.
Spordipoiss on tõsine.

KULDAR sõprust kalliks peab, 
spordiplatsil samme seab. 
Sõbralikkus tema hinges
 maha võtab kõigil pinged.

KRISTOFER on kõige ees, 
nagu tubli spordimees,
Lisaks näitleb, tantsib, laulab,
meelde jääd sa meile kauaks. 

MADLEEN kui tubli õpetaja, 
kõigile ta tarkust jagab. 
Suunab, lahendab, planeerib,
Targalt tülisid kureerib.

Vikerkaare Rohelise rühma lõpetasid: Maria Toomsalu, Keidy Pikkor, Aili Valdmann, Anett 
Nurmik, Kirke Eha, Anni Laanepõld, Elisabeth Mode, Susanna Alliku, Victoria Vaisma, 
Viljam Mearu, Herwin Väljamäe, Martin Talts, Uku Kandelin, Joonas Otsla, Oliver Ollino, 
Andreas Armas Aas, Romek Maripuu, Kaspar Pentma, Otto Linke, Martin Kuuskmann, 
Kender Vaher, Rasmus Sikk
Õpetajad: Malle Saarts, Margit Aal, Heidi Sadulsepp

Audru Lasteaed saatis sellel aastal kooliteele  
40 last

Männituka Sipelga rühma lõpetasid: Emma Pärnapuu, Kristofer Kolga, Karl Kregor 
Kivine, Mia Mirell Tooding, Ats-Robin Agasild, Adelina Svirbut, Rasmus Koppel, Leela 
Tasane, Delia Maria Grinkin
Õpetajad: Anne Rebane, Silvi Tatra, Merlin Tamm

Vikerkaare Sinise rühma lõpetasid: Romet Pillmaa, Merily Aas, Heigo Kott, Roosi 
Niimiste, Keira Truus, Riho Volmer, Gerti Abigail Afanasjev, Liisbeth Kartau
Õpetajad: Maria Jääger, Kati Aasmaa, Ülle Vaino

Karro Robert muhe mees
rivis tihti kõigist ees.
Krossiratast ta ei pelga,
julgelt ronib selle selga.

Lenelil on ilus hääl,
laulab siin ja laulab sääl.
Ta peab väga hästi viisi, 
tulevane Koikson Liisi.

Jõõpre Lasteaia lõpetajad

Jõõpre LA Jõmmu 6 vahvat lõpetajat koos õpetajatega

Mairold väljakule lasti,
ei ta sealt saa hundipassi.
Kui pallid väravasse teel,
siis on poisil rõõmus meel.

Maribel, see mõtlik plika,
loomadega mängib ikka.
Tüdrukul on mure suur, 
looma kodu pole puur.
 

RÕÕMSAT KOOLITEED, ARMSAD MÜRAKARUD!

HEAD KOOLITEED, KALLID AUDRU LASTEAIA LÕPETAJAD!

Lavassaare Lasteaia lõpetas sellel aastal ainult üks laps 
– Anna-Maria Lindt.

Ta on hoolitsev ja abivalmis tüdruk. Ta on nagu väike 
ema, kellele meeldib endast väiksemaid lapsi kantsel-
dada. Tema lemmikmängukski oli kodumäng ja nukud, 
kus sai oma teadmisi rakendada.

Head kooliteed Jõõpre Koolis soovivad õpetajad 
Sirje, Eneken, Merike, Monika, Liina

Hans Egrit korralooja meil,
ta tahab saada politseiks.
Tänavatel püüda pätte,
tarida nad kohtu ette.

Hannabelil mure tärkab,
kui mõnd haiget looma märkab.
Vast abi leiaks arstikohvrist – 
ta tahab saada loomatohtriks.

MIRELL on emalik ja hooliv,
 hellust jagav, head sooviv.
Kuigi tundub pigem vaikne, 
ta krutskeid täis ja silmis päike.

KRIS-ROBINI sees on tarkust palju, 
nutikust ja vahvaid nalju.
Õiglane ja teistest hooliv,
Paras aeg nüüd minna kooli.

Huvitavat kooliteed soovivad teie õpetajad Kersti, Aili, Anne

Lavassaare Lasteaia 
lõpetaja
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2017. aasta kevadel lõpetasid 
Lindi Lasteaed-Algkooli Elina 
Urb ja Drayan Kirst. 

1. klassi alustati viiekesi, 
kuid neljandat kooliaastat juba 
vaid kahekesi. Nüüd olid Elina 
ja Drayan kooli kõige vanemad 
õpilased – eeskujuks noorema-
tele koolikaaslasele. Selja taga 

eelnevalt kaks aastat õppimist 
liitklassis, said nad nüüd olla 
kahekesi kogu aeg oma õpeta-
jate tähelepanu ja suunamise all. 
Koos nähti vaeva, rõõmustati, 
naljatleti ja veidi ka nagistati 
omavahel. Mõlemad osalesid 
aktiivselt kooli ühisüritustel, 
näidendites ning Lindivisioonil. 

Elina rõõmustas meid mitmetel 
kordadel Audru Huvialakoolis 
õpitud plokkflöödilugudega, 
lauldes kooli lauluringis ning 
näiteringi lavastuses. Drayan, 
sõbralik ja muhe spordipoiss, 
esindas kooli tublisti kõikvõi-
malikel spordiga seotud kohtu-
mistel. Ka lavalaudadel tundis 
ta end vabalt nii Lindivisioonil 
kui ka näiteringi lavastuses.

Soovin teile, et uues koolis 
end ruttu koduselt tundma hak-
kaksite ja teeksite oma õppimi-
se tööd suure hoole ja huviga, 
sest kõikjale kuhu lähete, saate 
vaevata kaasa võtta vaid selle, 
mida olete kogunud enda sis-
se. Kasutage ja arendage oma 
andeid ning uskuge endasse! 
Julgustagu teid vanasõna „Kes 
püüab kõigest väest, saab üle 
igast mäest!“.

Teie õpetaja 
Kadri Tamberg

Sel kevadel lõpetas Lindi Lasteaed-Algkooli Vi-
kerkaarerühma 7 vahvat last. Kõik nad on valmis 
säravate silmadega ja õhinal alustama sügisel 
kooliteed. 

Lisete – rõõmsameelne sõber kaaslastele, hea 
laulja ning tantsija. 

Keron – naerusuine ja kaval poiss, kes on alati 
abivalmis.

Greete – särasilmne sõber ja naerulind, tark 
ning kohusetundlik, hea kuulaja.

Keitlin – suur looduse- ja loomadetundja, 
avastaja ja uurija, fantastiline kunstnik ja meis-
terdaja.

Romilio – vaikne ja igas olukorras tasakaa-
lukas kaaslane, loov ja fantaasiarikas kunstnik 
ja meisterdaja.

Jüri – rahulik kulgeja, vahva sõber, heatahtlik 
ning muhe seltsiline.

Ander – vaikne filosoof, kellel on suurepä-
rane numbrimälu, küsimuste esitaja ning uurija, 
armastab ka nalja ja naeru. 

Lindi Lasteaia lõpetajad Audru Kooli lõpetajad

Soovime Teile mõnusat suvepuhkust ning toredat kooliteed!

Pildil vasakult esimene rida; Morten Peetsalu, Markkus Saarts, Astrid Linder, Triine-Ly 
Teor, Marite Luukas, Elina Elend, Keitlin Seos, Elisabet Klink, Mirjam Holtsmann, Katrin 
Altmann, Kaileen Umal, klassijuhataja Ülle Vares, klassijuhataja Merje Tõnismann.
Teine rida; Aleks Põldmaa, Marko Roosileht, Liisbeth Rehe, Lee Vanamölder, Jarnet-Jüri 
Türin-Mölder, Kristjan Rubin, Rolan Broberg, Merko Aasaleht, Siim Martin Saarts, Janar 
Jürviste, Marten Sai, Enar Õismets. Fotograaf: Danel Rinaldo

Meie klass
Kui Elina isaga koolimajja 
jõudis, olid tunnid juba ala-
nud. Merje kutsus mõlemad 
oma tuppa, kõneles nendega 
natuke aega, käskis Elinal olla 
hoolas ja korralik ja seadis ta 
siis pinki ühe pika poisi Enari 
kõrvale. Ainus tuttav, keda ta 
silmas, oli Kaileen. Silmitse-
des edasi, nägi ta tugevat, lahke 
näoga poissi Kristjanit. Aleks 

kõndis Kristjanist mööda ja 
astus talle jalale, aga hea hing 
nagu Aleks on, palus ta kohe 
vabandust. Üks teine jälle, blon-
dide juuste ja mustade rebitud 
pükstega tüdruk Keitlin tõmbas 
tumedasilmse tüdruku Astridi 
ja naerunäoga poisi Jarnet-Jüri 
tähelepanu endale. Ahju lähedal 
oli kaunis hulgake õpilasi. Nei-
le kõnelesid blondide juustega 

korvpallur Markkus ja töökas 
Triine-Ly oma elust. Neid olid 
uskumatult kuulama jäänud 
harva kooli jõudev Morten, 
rollerimees Marko, suurte sil-
madega Marite ja punapõskne 
Elisabet.

Lõpetan seekord. Ja kui ju-
mal veel elu ja tervist annab, siis 
ehk saame oma noortest sõpra-
dest edaspidigi kuulda.

9.b klass – sellised me oleme...
JANAR – valjuhäälne tark-

pea, kelle ütlemised ja killud 
meile alatiseks meelde jäävad. 
Ta on saanud endale uinuva 
kaunitari hüüdnime oma pideva 
unise oleku ja sissemagamise 
tõttu.

SIIM MARTIN – keemia-
huviline, kes teab peast kõiki 
valemeid ja on ülimalt osav 
programmeerimises. Ta on 
vaikne, kuid otsekohene vähese 
jutu mees.

LIISBETH – modell ja väga 
ilus tüdruk. Täiskasvanulik, 
kuid sisemiselt lõbus, hea suht-
leja ja sotsiaalne inimene. 

ROLAN – oskab hästi 

korvpalli mängida, kuid ka 
matemaatikaülesandeid lahen-
dada. Ta on otsekohene ja aus, 
samas hoolitsev ja sõbralik. 
Tema kohta võiks vabalt öelda 
klassi kloun, sest tema naljad on 
vaimukad ja temaga juba igav 
ei hakka.

MERKO – klassi pesa-
muna, džuudo- ja looduslaps. 
Tema lemmiktegevuste hulka 
kuuluvad sportimine, söömine 
ja loomadega tegelemine. 

MIRJAM – talle meeldib 
meikida, reisida ja seigelda. 
Päikeseline ja aktiivne inime-
ne, kooli kõrvalt töötab veel 
Pärnu Kontserdimajas, lööb 

kaasa Audru Noortevolikogu 
ning Noorteühingu Eesti 4H 
tegemistes.

LEE – alati stiilne, abival-
mis ja sõbralik tüdruk. Ta loeb 
palju ja räägib tarka juttu. On 
tuntud oma unikaalse naeru ja 
alati värskete meemide poolest.

MARTEN – meie klassi tüd-
rukute lemmik. Tegeleb palju 
arvutitega, mängib CS:GOd. 
Armastab korvpalli mängida 
ja huvitub ajaloost.

KATRIN – alati naerusuine, 
meie klassi naerupall. Unimüts, 
kuid see-eest väga heal tasemel 
võrkpallur. Tänu temale valmi-
vad kõik klassi kodutööd.

Jõõpre Kooli lõpetajad

Lindi Kooli lõpetajad

Medalistid

Jõõpre Kooli lõpetajad kooli fuajees õpetajate päeval.
Vasakult 1. rida: Nora Karula, Tairi Mõttus, Johhanna Elisabeth Jäärats, Lisett Sang, 
Claudya Treimanis, Kairi Mõttus, Vanessa Vihm, Angeelika Šavörin.
Vasakult 2. rida: Karmo Hallik, Rander-Kristyan Raid, Markus Tamm, Anvar Sepp, klassi-
juhataja Grünet Trumsi, Henry Holm, Allan Taats ja Marius Tõrva.

Oleme Jõõpre Kooli üheksandikud, iseloomult la-
hedad ja seltskondlikud. Meil on hea huumorimeel 
ning püüame elu mitte liiga tõsiselt võtta. Meile 
meeldivad loomingulised ained ning tegevused. 
Reaalained ei kuulu just meie lemmikute hulka.

Claudya – Nakatava naeruga, kunstihuviline, 
laulab hästi, väga jutukas. Talle ei meeldi igavus, 
soovib õppida kokaks, sest valmistab toite hea 
meelega.

Henry – Väga tubli sportlane, mängib Eesti 
koondises edukalt võrkpalli. Henry on sõbralik, 
suur naljamees. Tegevustega, mis sporti ei puu-
duta, ta ennast liigselt väsitama ei hakka.

Lisett – Hoolib väga loomadest, eriti koertest. 
Ta tegeles pikka aega agilityga. On ka tubli laulja, 
väga rõõmsameelne ning seltskondlik. On kaasõ-
pilaste suhtes tähelepanelik ja hooliv. Õppimises 
väga tubli, samuti ka näitlemises.

Anvar – Meie klassi suurim naljamees. Ta on 
ka väga hea müügimees, on võimeline klienti „ära 
rääkima”. Tegeleb purjetamisega ning on selles 
edukas. Osaleb ka näiteringi töös.

Johhanna Elisabeth – Tubli juhiomaduste-
ga tüdruk, kellel on katkematu naer. Õpib koolis 
väga hästi, teda huvitab ka tantsimine, laulmine 
ning näitlemine. Nendega on saavutanud mitmeid 
auhinnalisi kohti. Tegeleb kunsti ja käsitööga ka 
vabal ajal.

Marius – Väga tore, sõbral ik ja tagasihoidlik 

poiss. Osaleb meelsasti kõigis klassi tegemistes. 
Ilusa lauluhäälega on ta osalenud ka muusikalistel 
üritustel ning käib näiteringis.

Angeelika – Väga vaikne ja tagasihoidlik 
tüdruk. Ta on meie klassis alles esimest aastat. 
Angeelika joonistab väga hästi.

Rander-Kristyan – Poiss, kes palju ei räägi, 
ta huvitub arvutitest ning laulab hästi. Inglise 
keel on tal õppeainetest tugevaim.

Vanessa – Armastab näidelda ja joonistada, 
unistab näitleja elukutsest. Saab poistega hästi 
läbi, on elurõõmus ning emotsionaalne.

Markus – On väga huvitatud arvutimängudest. 
Iseloomult sõbralik, seltskondlik ja on naljamees.

Nora – Tagasihoidlik ja rahulik tüdruk, saab 
teistega hästi läbi. Talle meeldib laulda, joonista-
da, käsitööga tegeleda ja kitarri mängida.

Allan – Tema lemmikõppeaine on kehaline 
kasvatus. Allanil on palju jõudu ning ta trans-
pordib meelsasti igasuguseid asju. Ka arvutid ja 
helitehnika huvitavad teda väga.

Tairi – On üks meie kaksikutest. Ta on väga 
otsekohene ja lõbus tüdruk, armastab jalgpalli ja 
tegeleb tennisega. Õpib hästi.

Karmo – On kõva töömees, meeldib ka näi-
delda ning sporti teha. Ta on väga jutukas.

Kairi – On teine meie kaksikutest. Ka tema 
armastab jalgpalli ja tennist. Hea huumorisoonega 
ning õpib hästi.

Pärnu Koidula Gümnaasium
Kuldmedal – Laura Laiv 
Hõbemedal – Ingrid Heinsaar 
Hõbemedal – Katariina Vainult 

Pärnu Sütevaka Humanitaar-
gümnaasium
Kuldmedal – Laura Teemägi 
Kuldmedal – Hendriico Merila
Hõbemedal – Lisanna Annus
Hõbemedal – Birgit Padul 

Birgit PadulIngrid Leinasaar
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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

KIRIKUTEATED

Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirikus toimub pühapäeval 
17.09.2017 kell 10.00 liturgia. Kõik huvilised on oodatud.

Info telefonidel:  Preester Agaton Paalberg 5384 1350
 Helju Holm 5196 8992

• TEATED •

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

Info ja tellimine tel  5650 7474.

21. septembril kell 17.00
AUDRU MUUSEUMIS

KOHVIKÕHTU KÜLALISEGA
„Tänase maailma väljakutsed“

Huvilistega vestleb ning küsimustele vastab prog-
rammeerija ja ärimees, internetiportaali rate.ee looja 
ANDREI KOROBEINIK. 
Laud on kaetud, kohv kange ja üritus tasuta. 
Eelregistreerimine tel 446 4191.

Ostan erinevaid retro ja vanavara esemeid, portselan, klaas, 
ehted, mööbel, keraamika, mündid, vanad rahad jpm erinevat. 
Telefon 53447574

Kutse sõprussidemeid 
looma

Veel veidi ja Audrust, Paikusest 
ja Pärnust saab üks. Pärnu ei 
vaja meile tutvustamist, aga 
kuidas seal Paikusel elatak-
se? Mis ja kus neil seal on? 
See kõik on ju varsti meie 
ühine ja koos tuleb hakata 
ka toimetama ja otsustama. 
Parim viis tutvumiseks on 
kahtlemata koosolemine ja 
-lustimine. Paikuse avab süm-
boolselt uksed ja ootab meid 
kõiki külla 30. augustil, kui 
Paikuse Põhikooli sisehoovis 
ja Paikuse Spordikeskuses 
ning staadionil saab toimu-
ma suur Perepäev pealkirja-
ga „Tänapäeva muinaslugu 
II“. Tegemist on siis Paikuse 
valla järjekorras teise pere-
päevaga, aga sedakorda oleme 
üritusest osa saama kutsutud 
ka meie – Audru rahvas.

Perepäev on pühendatud 
Eesti Vabariigi 100. sünni-
päevale, samas tähistatakse 
ka Paikuse Huvikooli 10. sün-
nipäeva. Suure osa päevast 
katab elamustuur Laste Vaba-
riik, mis sõidab suvel mööda 
Eestit ringi uhke haagisauto 
ratastel ning ühendab endas 
teatri, mängu ja töötoad. 
Näha saab just Laste Vaba-
riigi jaoks valminud etendust 
„Kõige parem kingitus”, avas-
tada Eestit unikaalsel labü-
rint-mängualal ning proovida 
oma käteosavust ja mõtte-
erksust erinevates töötubades. 
Ainulaadsel Laste Vabariigi 
autolaval teevad uhke sünni-
päevapeo omanäoliseks ja eri-
liseks erinevad etteasted nii 
lauljate kui näitlejate poolt. 
Esinema on tulemas Endla 
Murdi Laulustuudio laulu-
lapsed, Jõõpre Kooli näite-
ring, Pärnu Kuninga Tänava 
Põhikooli „Jutupaunikud”, 
Sindi Noortekeskuse iluvõim-
lejad, Paikuse Bändiruumi 
poistebänd jpt. Audru rahvast 
on nii esinejate kui ka ürituse 
organiseerijate hulgas. Aud-
ru Huvikool läheb välja oma 
töötubadega. Millised töötoad 

meid veel ees ootavad?
Oodata on Agility showd, 

mobiilset planetaariumi, 
trikiratturite etteasteid ska-
tepargis, suure ühise tordi 
meisterdamist jpm. 

Õhtu lõpetame staadionil 
asetleidva suure vabaõhu-
kontsertiga, kus lavale astu-
vad ansamblid „Sibyl Vane” 
ja „Metsatöll”. Ja see kõik on 
tasuta!

Kõig i l  osalejatel  on 
ürituselt võimalus hankida 
Laste Vabariigi pass, mis 
annab tavalisest soodsama 
sissepääsu paljudesse muu-
seumitesse ja elamuskeskus-
tesse üle Eesti. 

Perepäeva koordineerivad 
Paikuse Huvikool ja Noor-
tekeskus, partneritena on 
kaasatud Paikuse vald, Pai-
kuse Lasteaed Mesimumm, 
Paikuse Põhikool, Paikuse 
Spordikeskus jpt.

Elamustuuri Laste Vaba-
riik korraldab Eesti Lastekir-
janduse Keskus. Ettevõtmist 
toetavad EV100, Silberauto, 
Eesti Kultuuriministeerium, 
Hasartmängumaksu Nõuko-
gu, Avatud Noortekeskuste 
Ühendus, RGB ja Büroodi-
sain. Elamustuuri läbivii-
misesse on kaasatud paljud 
muuseumid, elamuskesku-
sed, maa- ja omavalitsused, 
ettevõtted ja head koostöö-
partnerid üle Eesti. Paikuse 
perepäev „Tänapäeva muinas-
lugu II” on toetatud EAFRD, 
MAK 2014-2020 Leader 
meetme ja Rohelise Jõemaa 
Koostöökogu poolt.

Eesootav ühine perepäev, 
mis algab kell 13.00, on heaks 
võimaluseks veeta enne koo-
liaasta algust koos perega üks 
sisutihe ja lõbus päev ning õh-
tul koos ansambliga Metsatöll 
suvi rajult ära saata. Kohtu-
miseni Paikusel!

Täpsema ürituse info leiate 
lehesolevalt reklaamplakatilt.

Sirje Suurevälja
Marika Valter 

Politseipere tuletab 
marjulistele ja seenelistele 

meelde põhitõed 
Igal aastal on marja- ja seene-
hooaeg politseile üsna tööroh-
ke ning seetõttu on viimane 
aeg metsamineku eel meelde 
tuletada mõned põhitõed, et 
suurest saagist saadud rõõmu 
miski ei heidutaks. 

Politseile ei ole võõrad iga-
aastased väljakutsed metsa 
eksinud inimestega, kes enam 
koduteed ei leia ning vajavad 
politsei abi. Põhitõed, mida 
peaks metsa mineku eel mee-
les peab pidama, tunduvad küll 
elementaarsed, kui mõnikord 
siiski need ununevad. 

Selleks, et igaüks jõuaks 
metsast koos saagiga turvaliselt 
koju, tuleb kaasa võtta laetud 
akuga telefon. Isegi kui juhtub 
nii, et metsas olles levi pole, siis 
saab politsei ikka erivahendite 
abil sisselülitatud telefoni ligi-
kaudse asukoha välja selgita-
da. Kuid tasub meeles pidada, 
et halvema leviga piirkonnas 
kestab telefoni aku vähem, 
mistõttu tasub metsa minnes 
kaasa võtta ka akupank. 

Kindlam on alati külasta-
da endale juba teada ja tuntud 
marja- ning seenekohti, kuid ei 
ole ka haruldane, et eksitakse 
metsa, kus on juba aastaküm-
neid käidud. Sellist olukorda 
aitab vältida see, kui enne 
metsa minekut teatakse lähe-
dastele või naabritele kuhu ja 
kui kauaks minnakse. Politsei 
soovitab võimalusel metsa min-
na kellegagi koos, sest siis on 
võimalik üksteisel silma peal 
hoida ja keerulistes olukorda-
des ühiselt lahendusi otsida. 
Kui aga ollakse metsa juba lii-
ga kauaks jäänud ja tundub, et 

ka eksinud, siis tuleks helistada 
hädaabinumbril 112 ja teatada 
ligikaudsest asukohast. Teata-
miseks ei pea ootama pimedat 
aega. Abi tuleb kutsuda kohe, 
kui tundub, et iseseisvalt enam 
hakkama ei saada. 

Veel tuleb metsa minnes sel-
ga panna erksavärvilised riided, 
sest neid on maastikul kergem 
märgata. Tähelepanu võiks 
pöörata ka sellele, et eksimise 
korral oleks nendega võimalik 
metsas öö veeta. Juhul, kui tar-
vitate ravimeid, siis tuleb need 
kaasa võtta ning kindlasti ei 
tohi ära unustada veepudelit ja 
maiuseid, mis energiat annavad. 

Mida paremini end metsa-
minekuks ette valmistad, seda 
kindlam on, et turvaliselt ka 
tagasi jõuad või abi vajamise 
korral sind üles leitakse. Turva-
list ja saagirohket metsaretke!

Metsa minnes:
• võta kaasa laetud akuga te-

lefon;
• pane selga erksavärvilised 

riided;
• võta kaasa vett ja maiuseid;
• kui pead igapäevaselt tarvi-

tama ravimeid, tuleb need 
metsa kaasa võtta;

• võta kaasa veekindlalt paki-
tud tikud, taskulamp ja vile;

• hoia silmapiiril mõni met-
sasiht, kraav, veekogu või 
lagendik (nii on lihtsam 
käidud teed meelde jätta);

• vii end kurssi vastava piir-
konnaga, kuhu metsa lähed.

Harli Hansen
Pärnumaa piirkonna-

politseinik

Värskelt sõelutud mulla müük, koos transpordiga ja ilma. Hind 
soodne! Küsimuste korral helista+37256665502. Võimalus müüa 
ka liiva, killustikku ja kruusa. 

Audru Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
NOORSOOTÖÖTAJA 

töökoha täitmiseks

Peamised tööülesanded: 
Audru Noortekeskuse (edaspidi NK) töö korraldamine; Aud-
ru valla noorte isikliku ja sotsiaalse arengu toetamine läbi 
mitteformaalsete õppimisvõimaluste loomise; noorte sisu-
ka vaba aja veetmise korraldamine ning koostöös noortega 
noorteprojektide kirjutamine ja läbiviimine.

Peamised nõuded kandidaadile: 
• erialase kõrghariduse omamine või omandamine avatud 

õppes;
• riigikeele valdamine väga heal tasemel nii kõnes kui 

kirjas;
• inglise keele valdamine heal tasemel nii kõnes kui kirjas;
• B-kategooria juhilubade omamine ;
• arvutikasutamise oskus, töökohal vajalike arvutiprog-

rammide käsitlemise oskus.
Töökoha asukoht Audru vald ja tööle asumise aeg hiljemalt 
11.09.2017.

Rohkem infot konkursi ja nõuete kohta:
Audru Vallavalitsuse (www.audru.ee) ja avaliku teenistuse 
kesksel (www.avalikteenistus.ee) veebilehel.

Lisainfo: noorsoo- ja kultuuritöö spetsialist Jekaterina Põl-
dots, tel 5804 0443 või kati.p@audru.ee. 
Kandideerimisavaldus ja dokumendid palume esitada hil-
jemalt 28. augustiks 2017 Audru Vallavalitsusele aadressil 
Pärna allee 7, 88301 Audru alevik Audru vald või e-postiga 
info@audru.ee.

TÄNUD
Täname Audru Vallavalitsust 
ja ehitusfirmat E13 – meie 
lasteaia ruumid said ilusa vär-
vikatte! Natuke nokitsemist 
omalt poolt ja 14. augustist oli 
kogu maja taas lastele avatud.

Täname südamest Lavas-
saare laste vanemaid, kes 
suutsid oma võsukesi suve 
jooksul jälgida ja lasteaia 
territooriumilt eemale hoida. 
Uue õppeaasta ootel on meil 
ilus ja terve aed.

Tegelikult on aga asi väga 
nutune…

Teame, et aeda lõhkunud 
lapsed on meie omast majast 
väljalennanud poisid. Ei hak-
ka nimesid nimetama, osade 
vanematega on ka juba ves-
teldud. Kui vestlusest ei aita, 
läheb asi edaspidi politseisse. 
Palun rääkige oma lastega – 

lasteaia territoorium EI OLE 
avalikuks kasutamiseks! Meil 
on ka videovalve!

Uuest õppeaastast alustab 
maja 2 rühmaga ja üle aastate 
taas täismajaga. Uue õpetaja-
na Nöpsikutes Maret Kampus 
ja Merike Paavel, õpetaja abi 
Tatjana Tõrva. Klaabudes 
Eneken Valdmaa (eripeda-
goog-logopeed) ja Sirje Ojala, 
õpetaja abi Liina Matthiesen. 
Muusikaõpetajana jätkab Mo-
nika Voolaid, kokkab Urve 
Tõrva ja majaümbruse eest 
kannab hoolt Eve Metsaäär.

Ilusat ja meeldivat koos-
tööd teiste valla lasteasutus-
tega!

Maie Kalbus
Jõõpre Kooli Lavassaare 

Lasteaia õppejuht

REISIHUVILISED! 
26.–27.08.2017 
Ekskursioon!!!! 

Jurmala-Kuramaa-
Ventspils-Kuldiga 

Väljasõit: 
 Audru kirik 6.30 
 Uruste 6.40 
 Audru Kool 6.50 
 Pärnu Jannseni tänav 7.00 

Kaasa võtta isikut tõendav 
dokument! 
Info:  Aivo: 56655693 
 Helgi: 55599302 




