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Meie koduvalla elu-olu paremaks tundmaõppimiseks on Audru
muuseumi juures tegutsev algatusrühm otsustanud korraldada
jätkuva viktoriini Audru elust.
* Küsimused ilmuvad kohalikus ajalehes “Tuleviku Nimel”.
* Küsimused ilmuvad ajavahemikus veebruar 2010- veebruar
2011.
* Korraga esitatakse  5 küsimust.
* Vajadusel viidatakse küsimuse algmaterjalile. Võimalik on
saada infot ka Audru muuseumist ja valla raamatukogudest.
* Hindamine toimub punktisüsteemis.
* Vastused ilmuvad järgmises lehes.
* Vahekokkuvõte toimub augustikuus: 3 kõige rohkem punkte
kogunud vastajat saavad tasuta sõidu muuseumi korraldatud
ringreisile Saaremaale (augustis) või Paunvere laadale (sep-
tembris).
* Lõppkokkuvõte tehakse 2011. aasta vabariigi aastapäeval;
3 parimat vastajat  saavad väärilised auhinnad.
* Viktoriini vastuseid ootame ainult Audru valla elanikelt.
* Vastused tuua või saata kirjalikult Audru muuseumi või Audru
raamaukogusse 20 päeva jooksul alates küsimuste ilmumisest
valla lehes. Võimalik saata meiliaadressil  muuseum@audru.ee
* Täpsem info tel 5559 9302

Veebruarikuu viktoriini küsimused

1. Millisesse muinaskihelkonda kuulus Audru? (1 p)
2. Kelle mälestuskivid on Audru kiriku õues? (2p)
3. Kes on Audru valla volikogu esimees? (1p)
4. Mis aastal asutati Audru muuseum? (1p)
5. Milleks kasutati pildil olevat töövahendit? (1p)

Arvatavasti on iga lapse-
vanem seisnud probleemi ees
– kuidas veeta koos oma väi-

Tore päev koos vanematega

Kristjan Heinla Sipelga rühmast proovib Männituka maja
õues oleva lumelinna koopa suurust. Foto Aili Rehe

kese mudilasega huvitav päev.
Eriti lapsele on oluline teha
koos vanematega midagi tore-

dat ja lõbusat, millest saavad
emotsionaalse rahulolu kõik
pereliikmed. Rõhutan just
õuesviibimise tähtsust, kuna
tänapäeval liigutakse  palju
autodega ja paljud tegevused
toimuvad toas. Pühapäevane
jalutuskäik mere ääres või
metsas võib esialgu tunduda
isegi igava mõttena, kuid kõik
pered, kes on selle ette võtnud,
on rahule jäänud. Lapse jaoks
on tähtis koos olla, talle on
oluline, et vanemad on tema
jaoks olemas, ei tegele muude
töödega, ei tee arvutis tööd.
See on võimalus lapsel suhel-
da vanemaga, ilma, et ta neid
segaks.

 Audru lasteaia mõlemas
majas toimusid perepäevad,
mille käigus ehitati valmis

vahvad lumeehitised. Rõõm
oli näha lapsi ja nende isasid,
emasid koos toimetamas ning
hiljem rahulolevatena, mõnu-
salt koos  veedetud päeva üle,
koju minemas.

Nüüd kõrguvad lasteae-
dade mänguväljakutel lohed,
sajajalgne, dinosaurus, draa-
kon,  krokodill, lumekindlused
ja lennuk. Ja mis teeb nüüd
lapsele veel suuremat rõõmu,
kui uhkusega teatada – minu
emme ja issi ehitasid selle.

Suur tänu kõigile peredele,
lasteaia töötajatele, kes leidsid
tahtmist ja aega veeta see päev
üheskoos, tehes midagi ilusat
meie laste heaks!

Jekaterina Kuru
Audru Lasteaia juhataja

Lp. Audru valla elanik

Audru Vallavolikogu liikmed võtavad vastu valijaid
18. märtsil k.a. Audru vallamajas (Pärna allee 7,
Audru alevik) tuba nr 11 alljärgnevalt:
Inda Orissaar kell 15.00 – 16.00
Anne Seimar kell 16.00-17.00.

Nii palju lund nagu oleks teda
antud mitmete eelmiste lume-
vaeste talvede eest ja kuidas
siis saame meiegi ilma lume-
linnata. Nii saigi ühiselt pan-
dud idanema mõte, et sõbra-
päeval koos vahvate sõprus-
kondadega lumelinn ehitada.
Et säästa lumelinnehitajaid
tüütust ’’sipelgatööst’’, andis
OÜ Põhara Agro (perek.
Põldmaa) meie käsutusse kopa
koos juhi Märt Truuga, kes
tänavusest rohkest lumest osa-
valt mitmed kuhilad vormis.
Suur tänu! Algus meie lume-
linnale sai tehtud.

Sõbrapäeval kell 12 hak-
kas meie Aruvälja Lasteaed-
Algkooli juurde kogunema nii
suuri kui väikeseid sõpru,
kaasas lumelabidad, kühvlid,
panged, kastekannud ja kõik
muu vajalik.  Kõik kohaletul-
nud leidsid endile sõpruskon-
nad, koos jagati omavahel
mõtteid, et mida see lumehun-
nik meenutab-kujutab, mis
sellest saada võiks ja ette ru-
tates võin öelda, et üsna ühe-
sugustest hunnikutest sündisid
omanäolised ja rõõmu ning
lusti pakkuvad ehitised.

Ja egas siis ükski lumelinn
ei saa valmis ilma veeta.
Siinkohal suured tänud Oleg
Shapkinile, kes uhke veejoaga
meie ühised ehitised üle kastis.
Selline veemasina müra ja rõõ-
mus jutukära äratasid talve-
unest ülesse ka meie lasteaed-
algkooli maskoti, karu Matu.
Sumas ta meie juurde läbi sü-
gavate lumehangede, kaenlas
kaasas meepurk. Oh seda laste
ja ka emade-isade rõõmu, olid
ju suurest lumes rassimisest
jõuvarud juba napiks jäänud
ning Matu meepurgist saadud
kommid olid just õigel ajal ja

Lumelinnaehitus Aruväljal

õiges kohas, et suud magusaks
teha ning oma kehades uut
rammu leida. Ja kui lõpuks
linn juba täitsa linna näo
võttis, said kõik ehitajad keha
kinnitada ka kringli ja sooja
teega.

Meie külal on nüüd oma

linn, täitsa oma nägu ja tegu.
Meie linnas on isegi vabaduse-
sammas, täiesti tõetruu vaba-
duseristiga, tulge ja vaadake!
Siin on mitmeid toredaid te-
gelasi, kelle kõhtu saab peitu
pugeda või siis neist hooga
läbi sõita. Suur tänu teile, kõik

linnaehitajad, saame nüüd
ühiselt oma kätetööst rõõmu
tunda.

Kõik lumelinnaehitajad

Aili Elend
Aruvälja Lasteaed-Algkooli

juhataja
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Vallavalitsuse istungitelVolikogus
04. veebruaril
Istungil osales 17  vallavolikogu liiget.
 
1. Kehtestati Papsaare külas asuvate Jõesuudme ja Päikesemetsa
kinnistute detailplaneering, millega on kavandatud 5,07 ha
suurusele maa-alale moodustada 10 elamumaa, 1 üldkasutatava
maa, 2 tootmismaa ja 1 transpordimaa krunt.
2. AS ALSAR avalduse alusel tunnistati kehtetuks vallavolikogu
16.02.2005 otsus nr 293 “ Detailplaneeringu algatamine
Valgeranna külas Doberani kohviku kinnistul”.
3. Otsustati taotleda valla munitsipaalomandisse Jõõpre külas
asuvad: Jõõpre külakeskuse maaüksus  pindalaga 3700 m2;
 Jõõpre rahvamaja maaüksus pindalaga 13500 m2; Jõõpre heit-
veepuhasti maaüksus pindalaga 1800 m2.
4. Lähtuvalt esitatud taotlustest kinnitati  vaba põllumajandus-
maa kasutusvaldusesse saajate nimekirja 14 taotlejat ja keelduti
vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja
kandmisest ühe taotleja osas.
6. Esimesel lugemisel olid valla ehitusmäärus, põhimäärus ja
tugiisiku teenuse osutamise kord lastega peredele.
7. Teisel lugemisel oli valla 2010. aasta eelarve.
8. Võeti vastu määrus “Eluasemekulude piirmäärad toimetuleku-
toetuse määramisel”.
9. Audru valla 2009. aasta eelarve täitmise aruande auditeerijaks
kinnitati Kivistik Consult OÜ.
10. Audru valla vapimärk nr 28 omistati Ivo Tart‘ile -  ettevõtja,
OÜ Liu Paat juhataja.
11. Anti ülevaade Riigikontrolli auditist “Kultuuri-, spordi- ja
noorsootöö rahastamine valdades ja linnades”.
12. Vallavanem Margus Joonas vastas volikogu liikme Anne
Seimari arupärimisele.

08. jaanuaril
1. Kasutusload väljastati: EE Jaotusvõrk OÜ‘le Papsaare külas
Kotka kinnistu  ja Lindi küla Jäägri kinnistu elektrivarustusele
ning  Papsaare põik 5 ja 8 elamutele.
2. Kirjalik nõusolek anti Papsaare põik 5 garaazhi ehitamiseks.
3. Ehitusload väljastati: Audru Vallavalitsusele Põldeotsa küla
Audru kalakasvatuse  arenduspiirkonna  teede välisvalgustuse,
sidekanalisatsiooni, kergliiklustee ja torustike ehitamiseks,
Fjordfresh Holding AS‘ile kommunikatsioonide ja elektri
kaabelliinide ehitamiseks ning Elion Ettevõtted AS‘ile väljastati
ehitusluba side maakaabelliinide ehitamiseks Salme kinnistul.
4. Määrati hooldaja puudega isikule oma igapäevaeluga
toimetulekuks.
5. Väljastati parkimiskaart liikumispuudega isikule.
6. Määrati Papsaare ja Põldeotsa küla ning Audru aleviku
katastriüksustele lähiaadressid.
7. Nõustuti Põhara külas asuva Kivivälja maaüksuse maa
ostueesõigusega erastamisega, maatulundusmaa 100 %.
8. Nõustuti Papsaare külas asuva Salme kaubanduskeskuse
katastriüksuse jagamisega Salme kaubanduskeskuse  katastriük-
suseks, ärimaa 100 % ja Salme kõnnitee maaüksus , transpor-
dimaa 100 %.
9. Nõustuti Papsaare külas asuva Salme katastriüksuse
jagamisega Salme katastriüksuseks, maatulundusmaa 100 % ja
Kaubasadama tee T7 katastriüksuseks, transpordimaa 100 %.
10. Nõustuti Papsaare külas asuva Nurme tee 6 katastriüksuse
jagamisega Nurme tee 6 katastriüksus, maatulundusmaa 100 %
ja Roode kõnnitee maaüksus, transpordimaa 100 %.
11. Esitatud avalduste alusel maksti sünnitoetust seoses lapse
üheaastaseks saamisega  6 emale à 2000 krooni ja seoses lapse
kaheaastaseks saamisega 4 emale à 1000 krooni.
12. Esitatud taotluste alusel pikendati vallale kuuluvate korterite
üürilepinguid.
13. Tunnistati kehtetuks 17.12.2009 korraldus nr 492 seoses
selgunud ebatäpsustega korteri omaniku osas.
14. Aruvälja Lasteaed-Algkooli juhataja ametikohalt vabastati
omal soovil Leili Nõmm.
14. jaanuaril
1. Kinnitati vallaeelarvest kultuuri- ja spordiürituste taotluste
hindamise komisjon koosseisus: Margus Joonas, Peep Tarre,
Krista Kingo, Ardo Lünekund, Ado Kirsi, Jüri Vlassov, Õie
Killing, Kaie Seger, Jüri Makarov, Anu Kurm ja Mati Sutt.
2. Nõustuti vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmi-
sega Jõõpre külas Välja maaüksuse osas, maatulundusmaa.

3. Aruvälja Lasteaed- Algkooli juhataja ametikohale kinnitati
Aili Elend.
4. Kinnitati valla ehituskomisjon koosseisus: Margus Joonas,
Priit Annus, Vahur Kobolt, Eino Ojandu, Siim Suursild ja Jaanus
Põldmaa.
21. jaanuaril
1. Ehitusluba väljastati: SLP OÜ‘le Pärna allee 2 elamus asuva
mitteeluruumi rekonstrueerimiseks teeninduskeskuseks, Elion
Ettevõtted AS‘ile Kõima välikapp-jaama ehitamiseks ja Val-
geranna Puhkeala OÜ‘le Doberani kinnistul puhkemaja-sauna
ehitamiseks.
2. Kirjalik nõusolek väljastati Ringi 1-4 tehnosüsteemide
muutmiseks.
3. Kasutusload väljastati: Averson OÜ‘le Papsaare külas
asuvatele gaasitorustikele.
4. Nõustuti jäätmekonteineri tühjendamisega 56 päeva järel ühe
taotleja osas.
5. Tühistati vallavalitsuse 25.03.2002 korraldus nr 112 ja
01.02.2005 korraldus  nr 38 seoses katastriüksuse mõõdista-
miseks antud uue lähteülesandega.
6. Tagastati Põldeotsa külas asuv õigusvastaselt võõrandatud
end Pollo Mardi maaüksus, maatulundusmaa 100 %.
7. Muudeti osaliselt vallavalitsuse 11.06.2009 korraldust nr 239
seoses katastriüksuse pindala muutusega.
8. Muudeti vallavalitsuse 16.02.2004 korraldust nr 50 seoses
selgunud asjaoluga, et munitsipaliseeritaval maatükil asub
vallale kuuluv  juurviljahoidja-jalgrataste varjualune.
9. Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 17.09.2009 korraldus nr
358 tulenevalt hoonestatud katastriüksuse unikaalaadressi
nõudest.
10. Tunnistati kehtetuks 07.04.2008 korraldus nr 97 seoses
keskkonnamõju hindamise algatamise mittevajadusega.
11. Kinnitati heaks  hajaasustuse  veeprojekti 3 lõpparuannet ja
vastavalt  toetuslepingule maksti välja  toetus kogusummas
246 804.- krooni.
12. Määrati hooldaja puudega isikule oma igapäevaeluga
toimetulekuks.
13. Väljastati parkimiskaart liikumispuudega isikule.
14. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägi arvelt maksti toetust 3  taotlejale kogusummas 2 352.-
krooni.
15. Jaanuarikuu toimetulekutoetus määrati 161 taotlejale
kogusummas 236 177.- krooni.
16. Pidevat järelvalvet ja hooldust vajavale isikule eraldati
elamispind Jõõpre Vanurite Kodus.
 
 

Eluasemekulude piirmäärad
toimetulekutoetuse määramisel
Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 22² lõige 5
alusel.
§ 1.  Eluasemekulusid arvestatakse toimetulekutoetuse
määramisel vallaelanikele, kelle elukoht rahvastikuregistri
andmetel on Audru vallas arvestusega, et eluruumi normiks on
18 m² iga perekonnaliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna
kohta.
§ 2.  Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse eluruumi
tegelikud alalised kulud,  kuid mitte rohkem kui:
1) kaheksa (8.-) krooni normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus
eluruumi üürimisel;
2) tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuse maksumus kuni 2 m³
vee tarbimise eest ühe elaniku kohta kuus;
3) elektrienergia kulu eluruumide valgustamiseks ja statsio-
naarse elektripliidi  kasutamisel kuus
ühe elaniku kohta 120 kWh
kahe elaniku kohta 140 kWh
kolme elaniku kohta 160 kWh
nelja elaniku kohta 180 kWh
alates viiendast elanikust lisandub iga elaniku kohta 15 kWh
kuus;
4) elektrienergia kulu arvestamisel võetakse KWh maksumuseks
1.50 krooni;
5) vedelgaasi kulu statsionaarsele vedelgaasipliidile kuus
ühe elaniku kohta   3,5 kg
kahe elaniku kohta   5,5 kg
kolme elaniku kohta   7,5 kg
nelja elaniku kohta   9,5 kg
alates viiendast elanikust lisandub iga elaniku kohta 1,5 kg kuus;
6) soojusenergia kulu eluruumide puhul, mille kütmine toimub
ahju(de) või individuaalse väikekatla abil või elektri-
radiaatoritega kompenseeritakse küttekuluna ajavahemikul 1.
oktoobrist kuni 30. aprillini kuni 13.- krooni iga normpinna m²
kohta kuni 4-liikmelise (kaasa arvatud) pere kohta. Perekonna
viienda ja iga arvult järgmise pereliikme kohta lisatakse 100.-
krooni küttekulu maksumusest kuus pere kohta;
7) maamaksu kulud maksuteate alusel, kuid mitte rohkem kui
50.- krooni perekonna kohta Audru alevikus, teistes külades
30.- krooni aastas;
8) hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale
eluruumile – vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem
kui 300.- krooni aastas;
9) olmejäätmete veotasu 35.- krooni kuus  inimese kohta;
10) kui pere eluruum on normpinnast väiksem, siis võetakse
eluasemekulude arvestuse aluseks tegelik pind;
11) määruses kehtestatud piimääradest väiksemate kulude korral
on toimetulekutoetuse määramise aluseks tegelikud eluaseme-
kulud.
§ 3. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 06.05.2004
määrus nr 56 “Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse
määramisel”.

(2)  Määrust rakendatakse 1. veebruarist  2010.a.
(3) Määrus jõustub 08.veebruaril 2010.a.
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Kohafarmi ehitus ootab
kriminaalsüüdistuse äralangemist

Küsib Raavo Raadik -
vabakutseline ajakirjanik
Vastab - Siim Suursild
Audru vallavolikogu esimees

Audrusse kavandatav koha-
farm on tekitanud vallas, aga
ka Eestis tervikuna rohkelt
poleemikat, siiski tunnevad
täna vallaelanikud rohkem
huvi, millal ettevõtjad kopa
maasse löövad ja tekivad
juurde kauaoodatud töö-
kohad.
Veel sündimata kohafarm on
juba täna saanud vallaelanike
seas kõneaineks, arutatakse,
miks ei ole arendajad alus-
tanud ehitamist, sosistatakse,
kes ja kuidas on saanud raja-
tavast kohafarmist tulu juba
praegu.

Audru vallavolikogu
esimees Siim Suursild, olite
varem valla majandusnõu-
nik. Oskaksite võibolla
lähemalt kirjeldada, kuidas
tekkis Eesti – Taani ettevõt-
jatel kava rajada kohafarm
just Audru valda?

Kui sellest farmist üldse
rääkima hakata tuleb esmalt
paika panna, kuidas see asi
ajaliselt üldse oli. 2008. aasta
kevadel võtsid minuga ühen-
dust firma Baltic Seafood
esindajad, arutamaks kalakas-
vanduse rajamist Audru valla
territooriumile. Töötasin sellel
ajal valla majandusnõunikuna
ja lähtuvalt sellest minu poole
ka pöörduti. Selliste küsimuste
lahendamine kuulus minu
otseste tööülesannete hulka.
Kohtusime ettevõtjatega valla-
maja ees, meestel oli välja vali-
tud ka maatükk, millest nad
huvitatud olid. Sealt see alguse
sai.

Kas väljavalitud maatükk
oli see, mida mõistame koha-
farmi võimaliku asukohana
täna?

Ei, hoopiski mitte. Ettevõt-
jate valitud maatükk oli poldri
pumbamaja ümbrus selle taha
jäävate tiikidega. See mõte sai
meestel aga eos maha laidetud,
sest tegemist on Natura 2000
looduskaitse alaga ja kalakas-

vatuse rajamist sinna ei pi-
danud ma mingil määral
võimalikuks. Loomulikult ei
rääkinud ettevõtjad toona ka
sellistest mastaapidest, millest
täna juttu on.

Seejärel küsiti juba minult
nõu, kuhu võiks Audru vallas
kohafarmi rajada. Nimelt olid
nad eelnevalt piisavalt ringi
liikunud ja otsinud merelähe-
dasi kohti, kuhu võiks koha-
farmi ehitada.

Ettevõtjate tingimuseks oli,
et kohafarmi lähedal peab
olema piisavalt elektrivõim-
sust, merevee kasutamise või-
maluse lähedus ning samuti
pidi lähedal asuma küllaltki
hea teedevõrk. Pärast kaalu-
mist soovitasingi neile maha-
jäetud Suuresilla suurfarmi,
järsku pakub huvi. Minu teada
läksidki mehed samal päeval
seda farmi vaatama ja hiljem
alustati juba konkreetset tööd
just selle koha baasil.

Kas nad põhjendasid
kuidagi ka seda, miks on
kohafarmi asukohaks valitud
just Audru vald?

Ei, seda ei põhjendatud.
Mulle räägiti Läänemaa mõne-
dest valdadest, kuhu farmi
võiks rajada, üks võimalik va-
riant oli Läti. Audru sobiski
ettevõtjaile eelkõige seetõttu,

et tootmise arendamiseks oli
tarvis võimalikult merelähe-
dast kohta.

Nende jaoks oli väga olu-
line vajaliku elektrivõimsuse
olemasolu. Kuna vanasti olid
Audrurannas ja Lius suured
kalatööstused, siis seetõttu
läbib kogu piirkonda 35 kilo-
voldine kõrgepingeliin ning
elektrivõimsust on seal kandis
piisavalt. Usun, see võiski saa-
da asukoha valikul määravaks.

Hiljem oli pool aastat vai-
kust. Sügisel aktiviseerusid et-
tevõtjad uuesti ja soovitasid
vallavalitsusele eelarvamuste
maandamiseks minna tutvuma
Taanis tegutseva kohafarmiga.
Seejärel käiski valla delegat-
sioon (vallavanem, volikogu
esimees, keskkonna- ja maa-
nõunik ja majandusnõunik)
valla kulul Taanis vaatamas
üht seal töötavat kohafarmi.
Taanis nähtu põhjal saigi meie
seisukohaks: selline ettevõt-
mine võiks põhimõtteliselt
Audru valda tulla.

Kas Suuresilla suurfarm,
oli ainukene maa-ala, mida
ettevõtjatele pakuti?

Tegelikult mitte, üheks
võimalikuks kohafarmi asu-
kohaks pakkusime spooni-
tehase taguseid riigile kuu-
luvaid maid Lemmetsa külas.
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POLITSEITEATED Kuidas elad, Audru kool?
Pool kooliaastast on läbi
ning kokkuvõtted tehtud.
Jagame täna lehelugejatele
infot, kuidas meie õpilastel
ning õpetajatel on läinud
maakondlikel ja vabariik-
likel olümpiaadidel ja
võistlustel. Pilt on mitme-
kesine, aga eriti hästi on läi-
nud ikka traditsioonilistel
Audru kooli „trumpaladel“
nagu täppisteadused, mälu-
mängud, kodu-uurimine,
sport ja muusika.

I kohad:
Maakondlik matemaa-

tikaolümpiaad (12. kl) -
Laurits Puust - õp. T. Pärn,
maakondlik keemiaolümpi-
aad (12. kl) - Laurits Puust
- õp. Ü. Vares, maakondlik
füüsikaolümpiaad (12. kl) -
Laurits Puust  - õp. T.
Rätsep,  maakondlik füüsi-
kaolümpiaad (9. kl) - Sander
Lepik - õp. T. Rätsep, maa-
kondlik Koidulauliku kon-
kurss - Kelly Ranne - õp. M.
Savka, vabariiklik kodu-
uurimistööde konkurss -
Hanna-Maarja Safronova
- õp. H. Roots, “Kaunim
metsalaul” (ansamblid) -
Merilin Reepalu, Marii
Õismets, Katre Aasaleht,
Triin Helde, Renate-Anett
Niinemets, Kristelle Usta -
õp. T. Tamm, maakondlik
mälumäng VARIA (KK) -
Taaniel Laimets, Mare
Heinluht, Taavi Luhamaa

- õp. S. Suurevälja, maa-
kondlik kodutütarde matka-
mäng - Merike Marrak, Eliise
Loorents, Merili Nõmmik,
Sigrid Vainult - õp. K. Oraste,
maakondlik krossiteatejooks
(KK neiud) - Triinu Joosep,
Mari-Liis Päev, Koidu Killing
- õp. V. Lass, Pärnu maakoolide
MV jalgpallis (VIII-IX kl) -
Sander Lepik, Tõnis Põder,
Marvin Parmas, Kristo Toom-
soo, Jaan Matiisen, Mihkel
Poom, Kristen Saarts, Krist-
jan Kuningas - õp. H. Lelle,
Pärnu MK kergejõustiku MV
(kuulitõuge) - Lisette Liivrand
- õp. V. Lass, Pärnu MK kerge-
jõustiku MV (kuulitõuge) -
Sander Rits - õp. H. Lelle,
Pärnumaa lahtised MV ergo-
meetrisõudmises (koolide ar-
vestuses) - Koidu Killing,
Marite Heinland, Taaniel
Laimets, Laurits Puust. 

II kohad:
Maakondlik keemiaolüm-

piaad (12. kl) - Sergei Mali-
novski - õp. Ü. Vares, maa-
kondlik keemiaolümpiaad (11.
kl) - Mare Heinluht - õp. Ü.
Vares, maakondlik keemia-
olümpiaad (9. kl) - Sander
Lepik - õp. Ü. Vares, maa-
kondlik matemaatikaolüm-
piaad (12. kl) - Andres Ervin -
õp. T. Pärn, maakondlik
majandusviktoriin - Morten
Paluteder - õp. K. Sikkal,
“Kaunim metsalaul” (solistid) -
Aleks Laagus - õp. T. Tamm,

“Kaunim metsalaul” (duetid)
- Liisa Lillemets, Kelly
Ranne - õp. T. Tamm,  Pärnu
MK kergejõustiku MV (60 m
jooks) - Kristelle Usta - õp.
V. Lass, Pärnu MK kerge-
jõustiku MV (1000 m jooks)
- Kristjan Viir - õp. H. Lelle,
“10 olümpiastarti” (kuuli-
tõuge) - Siim Tammearu - õp.
M. Puust, vabariiklik EKSL
saalihokiturniir - Sander
Lepik, Tõnis Põder, Kevin
Tettermann, Siim Vahkel,
Kristen Saarts, Kristjan
Kuningas, Andres Ervin -
õp. H. Lelle.

III kohad:
Maakondlik matemaatika-

olümpiaad (6. kl) - Carl
Saarmaa - õp. T. Pärn,
maakondlik muusikaviktoriin
- Kristjan Kuningas, Raner
Järv, Mihkel Poom - õp. T.
Tamm, “Kaunim metsalaul”
(ansamblid) - Liisa Lillemets,
Kelly Ranne, Hanna Maar-
ja Safronova, Karl Kunin-
gas - õp. T. Tamm, koolide-
vaheline mälumäng “Meedia-
mull” XII klassidele (linn +
maakond) - Taaniel Laimets,
Andres Ervin, Liisa Lille-
mets, Merilin Roodus, Lau-
rits Puust - õp. R. Tamme-
aru, õp. S. Suurevälja, Pärnu
MK kergejõustiku MV (kuuli-
tõuge) - Kristelle Usta - õp.
V. Lass, Pärnu MK kerge-
jõustiku MV (60 m jooks) -
Elis Mäekask - õp. V. Lass,

Pärnu MK kergejõustiku MV
(1000 m jooks) - Carl Saar-
maa - õp. H. Lelle, Pärnu MK
kergejõustiku MK ( kaugus-
hüpe) - Andres Ervin - õp. H.
Lelle,  Pärnu MK kergejõus-
tiku MV (kuulitõuge) - Siim
Tammearu - õp. H. Lelle,
 Pärnu MK MV korvpallis
(KK) - Karl Kuningas,
Laurits Puust, Andres Ervin,
Ailar Tamm, Taaniel Lai-
mets, Margus Ervin, Allvar
Väli - õp. H. Lelle. 

Koolielu on ilmestanud ka
palju toredaid kooli- ja valla-
siseseid üritusi, aga kõige täht-
sam on ikkagi õppetöö. Tra-
ditsiooniliselt toimuvale Eesti
Vabariigi aastapäevale pühen-
datud pidulikule aktusele ja
kooli direktori vastuvõtule on
oodatud nende õpilaste va-
nemad, kelle lapsed on pool
aastat õppinud ainult hinnetele
„viis“. Need tublimatest tubli-
mad on: Märt Tammearu,
Katrin Altmann, Alyssia
Põltsam, Joosep Meinberg,
Laura Seos, Merilin Ree-
palu, Kristelle Usta, Taavi
Kunto ja Laurits Puust.

Kokkuvõtteks võib öelda,
et Audru kool on oma visioonis
kindel, tulemustega igati rahul
ning Eesti hariduspoliitika
tormituultes jätkuvalt tões-
tamas oma missiooni.

Sirje Suurevälja
Audru KK õppealajuhataja

Ajavahemikul 15.01 kuni 18.01 kell 17.30 on sisenetud
Kõima külas kõrvalhoonesse ja varastatud 40 nakkevõrku.
Kahju on selgitamisel.
16.11.2009 on sisse murtud Marksa külas kahte suvilasse
ning varastatud erinevaid esemeid. Kahju on selgitamisel.
04.02 kella 02.00 ja 04.00 vahel on varastatud Soomra külas
metsalangil metsatöötlemismasina kütusepaagist 50 liitrit
erimärgistusega diislikütet ja läheduses seisnud kaks kütu-
sevaati 350 liitri erimärgistusega diisliküttega. Kahju on
5300 krooni.
Hea vallaelanik!
Selle aasta alguses on sagenenud nii Pärnumaal tervikuna
kui ka meie vallas kütusevargused. Rohkem varastatakse
väikestes kogustes, mis kvalifitseerub väärteona, kuid on
varastatud ka suuremaid koguseid, mille suhtes alustatakse
kriminaalmenetlust. Siinkohal tuletan kõigile veoautode ja
metsatöötlemismasinate juhtidele meelde seda, mida olen
ka eelnevalt öelnud: ärge täitke kütusepaake ääreni kui
teate, et sõiduk jääb ööseks sellisesse kohta, kus ei ole
valvet. Metsatöötlemismasinate ja muu rasketehnika
kütusepaakidesse peaksite hommikul tööd alustades lisama
ainult päeval kuluva kütusekoguse. Tean, et on tülikas igal
hommikul kütust kaasa vedada, aga lõpptulemus on
kindlasti  odavam, selle asemel et kütus varastele jätta.

Ilusat ja rahulikku talve kõigile!
Harli Hansen

piirkonnavanem

Tahes – tahtmata pean endale
esitama küsimuse, mis juh-
tub siis, kui projekt juhtub
ebaõnnestuma, aga töötajad
on pärit enamuses Audru
vallast.

Musta stsenaariumina
meenub kunagine Võhma
lihakombinaadiga juhtunu,
kus ümbruskonna pea ainsa
tööandja pankrot põhjustas
ulatusliku sotsiaalse katast-
roofi. Audru vallal tuleb
kindlasti arvestada sellise
võimaliku ohuga. Isiklikult
näeksin ideaalis, kui tule-
vikus ettevõtmine käivitub,
töötab farmis vallaelanikke
kuni kolmandik töötajas-
konnast, mitte rohkem.

Seetõttu ei kavanda vald
ka uues üldplaneeringus
kohafarmi lähedusse ula-
tuslikku elamuasustust, sest
see, uute kommunikatsioo-
nide, infrastruktuuri, kooli ja

Seda maa-ala läbivad samuti
kõrgepingeliinid ning lähe-
duses asub korralik teede-
võrk.

Käidi vaatamas, siiski
see asukoht ei sobinud, sest
vajaliku merevee läheduse
puudumise tõttu läheks
põhjavee soolsuse tõstmine
ettevõtjaile liiga kulukaks
ning maade omandamise
protsess riigilt oleks äärmi-
selt aeganõudev ja büro-
kraatlik.  Seejärel algataski
vald Suuresilla suurfarmi ja
selle ümber asuvate maade
osas detailplaneeringu ja viis
läbi keskkonna mõjude
hindamise. Lühidalt, viidi
läbi kõik tarvilikud prot-
seduurid. Ja kiiresti, nagu
Audru vallas üldiselt kom-
beks, sest ettevõtluse toeta-
mine on üheks meie valla-
valitsuse peamiseks priori-
teediks olnud läbi aegade.

Minu teada viidi kõik
need protseduurid üldse läbi
selles faasis, kui maa-alad ei
olnud veel Baltic Seafoodi ja
temaga seotud ettevõtete
omanduses. Sõlmitud olid
vaid eelmüügi kokkulepped.
Aga see on juba eraldi tee-
maks.

Kas kõik vallavalitsuse
liikmed pooldasite kohe
alguses kohafarmi rajamist
endise Suuresilla suurfarmi
alale?

Oli poolt- ja vastuarva-
musi. Kuni Taanis käimiseni
oli kõhklusi just võimalike
keskkonnamõjude osas. Seal
aga veendusime, et kalafarm
on võimalik ehitada selliselt,

et selle puudub oluline mõju
ümbritsevale. Taanis asuv kala-
farm oli samuti rajatud varem
loomafarmina kasutuses olnud
hoonesse, mis asus meie mõistes
tavalises hajaasustusega külas
ning mingit haisu, mida esialgu
pelgasime ei olnud ei hoone sees
ega ka väljas asuvate puhastus-
seadmete läheduses. Esialgselt
oli meie arvamus, et Lemmetsa
on farmi asukohaks parim. Aga
see koht ei sobinud just pea-
miselt merevee kasutamise või-
matuse tõttu. Seetõttu nõustu-
simegi Suuresilla suurfarmi
ümbritseva maaga.

Siinjuures tahakski öelda,
tegelikult on Audru vald alati
ettevõtlust toetanud ja saanud
sellest ka tulu.  Näiteks tooks
spoonitehase, mis sai Tahku-
rannas vallas hävitava hinnangu.
Ei taha seda tehast siia, see hai-
seb ja reostab, protestiti seal.

Meie valla toonane juhtkond
käis aga üht analoogset ettevõtet
Kuusalus vaatamas ja otsus-
tasime  nõustuda tehase rajami-
sega. Ja täna on spoonitehas
vallas suurimaid tööandjaid.
Tegelikult võiks isegi öelda,
spoonitehase me puhtalt kaup-
lesime siia, sest kord ei sobinud
ettevõtjale pinnas, kord ei olnud
kommunikatsioonid piisavalt
heal tasemel. Täna töötab spoo-
nitehases üle 200 inimese.
Oleme jätkuvalt seisukohal,
vald ei saa areneda ainult elu-
majade arvelt. Tarvis on aren-
dada ka tootmist.

Tagasi kohafarmi juurde.
Audru vallavalitsuse liikmeid
seostatakse kohafarmi tarbeks
maatükkide müümisega. Kuidas

te kommenteeriksite neid
väiteid.

Kohafarmi rajamise tar-
beks ostsid tänased investorid
50 hektari suuruse Suuresilla
Suurfarmi  kinnistu Soome
kodanikele kuuluvalt OÜ
Nostranolt, kes  olid kinnistu
ostnud 2006 aastal. OÜ Nost-
rano oli sel ajal Lihula lähistel
põllumajandusliku tootmisega
alustanud ettevõte ning Suu-
resilla Suurfarmi kinnistu ost-
misega alustas ka siin rapsi-
kasvatusega rentides lisaks
ostetud kinnistule veel maad
riigilt ja eraisikutelt.  Kinni-
tan, et nimetatud OÜ-ga Nost-
rano ja Suuresilla Suurfarmi
kinnistuga ei ole vallavalit-
suse töötajad ja nende lähi-
sugulased kuidagi seotud.
Samuti ei võinud enne 2008.
aastat, kui kalafarmi raja-
misest huvitatud ettevõtjad
külastasid esmakordselt Aud-
ru vallamaja, kuidagi eeldada,
et keegi hakkab vedama sellist
projekti nagu kohafarm just
endise Suuresilla suurfarmi
territooriumil. Tänaseks on
kohafarmi arendajad kavan-
datava kohafarmiga piirneval
alal sõlminud ühe hoonestus-
õiguse lepingu ning ostnud
kinnistuid kahelt ettevõttelt ja
kolmelt eraisikult.

Tõrjumaks teisi võima-
likke spekulatsioone ütlen
veel, ettevõtjatele soovituste
ja nendevaheliste kontaktide
arendamine oli ja on valla ma-
jandusnõuniku üheks töö-
ülesandeks. Nii ei saagi tõsi-
selt võtta kõikvõimalikke sah-
kerdamissüüdistusi.

Nii – et jutud Teie isiklikust
majanduslikust kasust seoses
rajatava kohafarmiga on
võetud õhust?

Täpselt nii. Naljaga poo-
leks võin lisada, et tegelikult
siis, kui kohafarm käivitub
saan ma pisikest kasu ikka.
Nimelt peab mu abikaasa seal
lähedal külapoodi. Kui koha-
farmi tuleb töötajaid, siis loo-
dan, töötajad külastavad ka
seda poodi… Nii palju siis
minu võimalikust majandus-
likust kasust.

Millal siiski kohafarmi
ehitama hakatakse?

Vald on selleks, et ehitus
kasvõi täna lahti läheks omalt
poolt kõik ära teinud. Väl-
jastatud on kinnistuväliste
tehnovõrkude rajamiseks
ehitusloadki. Nii et täna seisab
kõik juba investorite taga,
piltlikult võiks öelda, pall on
nende väravas. Miks aga ehi-
tusega seni veel alustatud ei
ole? Sellele võin vastata aja-
kirjandusest loetu põhjal.
Nimelt ei soovi investorid ko-
hafarmi rajamisse investeerin-
guid teha enne, kui arendajate
vastu esitatud kriminaalsüü-
distused on ära langenud.
Tahetakse alustada niiöelda
puhtalt lehelt, mis on saanud
investeeringutega alustamise
tingimuseks.

Millised on teie enda, kui
volikogu esimehe lootused
seoses kohafarmiga?

Loomulikult soovin, et
projekt võimalikult peatselt
käivituks. Seda eelkõige uute
töökohtade pärast. Samas näen
siin isiklikult väikest ohtugi.

võimaliku lasteaia ehitamine
käiks vallale üle jõu.

Ja siiski, kui projekt eba-
õnnestub ja vald saab endale
rikutud – reostatud maa-ala.
Kes siis vastutab? Kelle pih-
ta võib vihane vallaelanik
visata kivi?

Kindlasti on vastustus
kollegiaalne planeeringu
kehtestanud vallavolikogul,
kuid julgen öelda, et suur
vastutus lasub nii minu kui ka
keskkonnanõunik Priit An-
nuse õlgadel. Elame ise seal-
samas lähedal ja kavatseme
oma kodudes veeta ka pensi-
onipõlve. Samuti elab kavan-
datava kohafarmi vahetus
läheduses vallavanem Margus
Joonase ema. Seetõttu pole ka
me ise kuidagi huvitatud nii-
nimetatud pommiaugu tekki-
misest ei nüüd ega ka tule-
vikus. Seega võtame enesele
täna täie vastutuse.

Toetatud kultuuri- ja spordi-
projektid

AudruVallavalitsuse 03.02.2010 korraldusega nr 40 toetati
järgmiseid kultuuri- ja spordiprojekte:

1. Projekt “Perepäevad Audrus ja Ahastes”    5310.- krooni,
taotleja Audru Lastekaitse Ühing, projektijuhid Aili Elend ja
Sirje Järvet.
2. Projekt “Pasteldes kalad vastlatrallis” 1200.- krooni, taotleja
Lindi Külaselts, projektijuht Tiina Saar.
3. Projekt “Vallatud Näkid ja Libekalad”  4250.- krooni,
taotleja Lindi Külaselts, projektijuht Tiina Saar.
4. Projekt “Audru valla lahtised meistrivõistlused sangpommi
kahevõistluses” 4000.- krooni, taotleja Spordiseltsing Audru
Vektor, projektijuht Õie Killing.
5. Projekt “Audru valla Jüriöö jooks”  2000.- krooni, taotleja
Spordiseltsing Audru Vektor, projektijuht Õie Killing.
6. Projekt “Jõõpre külapäev”  5600.- krooni, taotleja Jõõpre
Külaselts, projektijuhid Anneli Suits, Anu Kurm ja Pille
Ristimets.
7. Projekt “Teatripäev lastele”  1300.- krooni, taotleja Jõõpre
estraadi- ja näitemänguseltsing, projektijuht Anneli Suits.
8. Projekt “Vastlapäev lastele Jõõpres”  550.- krooni, taotleja
Jõõpre Külaselts, projektijuht Anu Kurm.
9. Projekt “Naistepäev eri”  4595.- krooni, taotleja Lemmetsa
Külaselts, projektijuht Reet Hollo.
10. Projekt “Sõbrapäeva ratsavõistlus”  4500.- krooni, taotleja
Audruranna Ratsaspordiklubi, projektijuht Siret Tammekänd.
11. Projekt “Eesti XI Linetantsu Festival”, 7000.- krooni,
taotleja Rääma Noorte Ühing Noorus, projektijuht Kaie Seger.
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Toimetus Pärna allee 7 Audru 88301
Telefon 447 2785, e-post: siiri.j@audru.ee
Toimetaja Peep Tarre
Küljendaja Siiri Jõerand
Ajaleht on Audru valla kodulehel:www.audru.ee

Trükkis AS Pajo
Hind 2.- krooni

Õnnitleme
20. veebruar kuni

19. märts
sünnipäevalapsi !

Õnnitleme
vastsündinuid!

TEATED*TEATED
MTÜ Lindi külaselts kuulutab välja külaseltsi
logo konkursi.
 Logo valmistamisel lähtuda: *kalurikülast
                                              *rahvuslikest motiividest
Konkursi tööd palume saata 15. märtsiks 2010.a aadressil:
MTÜ Lindi Külaselts, Lindi rahvamaja, Audru vald 88302,
Pärnumaa või e – mail aadressil: tiina@janmax.eeHeldia Naadel Erika Rattiste

     Johannes-Paul Tarkpea Helju Merimaa

Inga-Helene Lepesa Silvi Ziugand

     Milda Kuura Helki Kangur

Hildegard Korb Laine Tõnisson

Aleksei Orissaar Helde Kiis

Helga Randmaa Elsa Kästik

Anna Shkljar Juhannes Põldma

Urve Heinvars Helvi-Laine Rubin

Vassili Pitshkar Valve Alas

Elvi Sooaru Raivo Laurimäe

Virve-Hellike Spiegelberg

Aino Kannel Eha Luik

Kaido Kiil Lembit Lõugas

Tiia Reose Paul Ojamäe

Rein Hanson Elmo Mitt

Leo Pärnik Enn Taklaja

Lembit Tammer

http://audrusegakoor.edicypages.com/

Valla segakoori kodulehe leiate aadressilt:

Audru Keskkool
kutsub  2010. aasta 01. septembril
I klassi astuvaid lapsi koos vanema(te)ga
 kooli tutvustavale  päevale
2. märtsil kell 6 õhtul
Audru Keskkooli saali.

Mia Mirell Tooding

Rasmus Koppel

Gerti Abigail Afanasjev

Maribel ja Mairold Toomast 

Jõõpre rahvamajas
26. veebruaril kell 20

Tähistame iseseisvuspäeva

Mehist meestelaulu Lihula meeskoorilt
Tantsulusti „Kanarbiku“ naistelt

Tantsime ansambli „Kapriis“ saatel
Pääse eelmüügist 25 kr, peoõhtul 35 kr.
Eelmüük Jõõpre Raamatukogus
ja kauplustes. Puhvet, lauad.
Info ja laudade broneerimine
4465 542; 5275 677

Pakume abi puurkaevude rajamisel

Riverside OÜ pakub puurkaevude puurimise teenust kasutades
BAUER´i ja KLEMM‘i puurmehhanisme, mis võimaldab meil
teostada tööd oluliselt kiiremalt ja väiksemate kuludega tellija
jaoks.
Puurkaevude kõrge kvaliteedi ja töö kiiruse tagamiseks kasutab
OÜ Riverside Euroopas väljatöötatud puurimise tehnikat ja
tehnoloogiat. Igasse projekti suhtume paindlikult ja individu-
aalselt, tehes põhjalikku eeltööd ja hankides teavet puuritava
pinnase kohta. Meie poolt kasutatav tehnika võimaldab meil
töid teostada kitsastes tingimustes.
Eesmärgiga mitte rikkuda põhjavee kvaliteeti ja tagada kaevu
pikk iga kasutame puurkaevu manteldamiseks plastiktoru.
Puurkaevud manteldame üldjuhul plasttorudega ja puurkaevu
töötavas osas kasutame filtertoru, mis tagab edaspidise
mugavama puurkaevu kasutuse ja vajadusel puhastamise.
Rasketes geoloogilistes tingimustes, kus kivimid on pudedad
ja varisevad kasutame topelt puurpeatehnoloogiat.

Tellija soovil paigaldame puurkaevu pumba ja rajame pump-
lahoone. Vajadusel paigaldame hüdrofoori ja automaatika-
seadmed (sagedusmuunduri), rajame pumbamaja, teeme
vajalikud elektri- ja automaatikatööd, ehitame torustiku
tarbijateni.

Aitame tellijaid dokumentide vormistamisel – projek-
teerimistingimuste, kooskõlastuste ja lubade hankimisel,
koostame projekti, puurkaevu passi ja arvestuskaardid.

Lisainformatsioon telefonil 5349 5478 või e-posti aadressil
meelis.tomberg@riverside.ee

Remondin pesumasinaid, külmikuid, pliite ja boilereid.
Õhksoojuspumpade paigaldus. Info tel 5285 265

 *Audru Vallavalitsus teatab, et kehtestati Audru
Vallavolikogu 4.02.2009 otsusega nr 16 Papsaare küla
Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneering
(katastriüksuse tunnused on 15904:003:0424 ja
15904:003:0968), OÜ Kuressaare Kommunaalprojekt  töö
nr T – 133-07, millega on kavandatud 5,07 ha suurusel maa-
alal moodustada 10 elamumaa, 1 üldkasutatav maa, 2
tootmismaa, 1 transpordimaa krunt. Planeeritud on
ühepereelamu kruntide rajamine. Elamukrundil on lubatud
püstitada üks kahekorruseline kuni 8 m kõrgune
ühepereelamu.
Detailplaneeringuga muuta kehtivat üldplaneeringut, kuna
planeeritav ala on valla keskuse ja maakonnakeskuse vahe-
lisel alal ning on perspektiivne elamuala rahulikku elukesk-
konda hindavatele inimestele ja sobivaks elupaigaks koos
vajaliku infrastruktuuri olemasoluga.
* Audru Vallavalitsus teatab: Kabriste küla Põlde kinnistu
(katastriüksuse tunnus on 15905:004:0515) detailplaneeringu
ideekavandi tutvustusest 2. märtsil 2010 kell 14.00 Audru
vallamajas, tuba 11. Detailplaneeringu koostamise ülesanne
on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguse
määramine ühepereelamute ehitamiseks. Detailplaneeringu
eskiislahendustega on võimalik tutvuda alates 15. veebruarist
2010 kuni 9. märtsini 2010 Audru vallamajas tuba 8
tööpäevadel kell 8.00-12.00 ja 13.00-17.00 ja Audru valla
kodulehel www.audru.ee

Jõulumaa kalurikülas
21. detsembril avanesid Lindi Lasteaed-Algkoolis Jõulumaa
uksed. Maja täitis piparkoogihõng ja laste säravad silmad.
Ootasime külalisi nii Aruväljalt kui Jõõprest. Toimetasime
ühiseid tegevusi nii töötubades kui ka ühiselt piparkooke
meisterdades. Jõulumemm vestis muinasjutte ning piiluda sai
Jõuluvana jõulueelseid toimetusi.
Üheskoos lastevanematega said soovijad suud magusaks
jõulukohviku hubases nurgakeses. Rehetoas nauditi mee-
leolukaid etteasteid, mida külalised olid endaga kaasa toonud
ning vastu pakkusime omalt poolt ilusa jõulueelse emotsiooni.
Jõulumaast said osa ka meie küla kõige väiksemad ning kõige
suuremad lapsed.
Suur aitäh kõigile olijatele ja tulijatele!

Lindi Lasteaed-Algkooli pere
***
Alates jõulueelsest ärevusest on meie tegevusi ilmestanud
heatasemeline helitehnika. On toimunud mitmeid olulisi üritusi
nagu näiteks Kaluriküla Jõulumaa, eakate jõulupidu ning
aastavahetuse pidu Lindi rahvamajas. Ees ootavad Lindi küla
vastlatrall, naistepäevale pühendatud üritus ning palju muudki.
Tahame tänada Kohaliku Omaalgatuse programmi ning
Audru vallavalitsust toetuse eest, tänu millele soetati Lindi
Külaseltsile helitehnika.

Tiina Saar
Lindi külaseltsi esinaine

13.-14. veebruaril tähistati Sassi tallis sõbrapäeva kahe-
võistlusega. Osalejaid, nii suuri kui väikeseid, oli nii kodutallist
kui ka teistest tallidest.
Esimesel võistlupäeval tuli ratsutamioskusi hindama   külalis-
kohtunik, Tallinna Tondi Maneezhi koolisõidukohtunik ja -
treener, Kaie Kangur.
Sassi  talli  ratsutajate tasemega jäi  külaliskohtunik  väga  rahule
ja oli pisut üllatunudki. Kiituseid  jagus  nii  ratsanikele   kui ka
hobustele. Pärast võistluspäeva kogunesid võistlejad ja
korraldajad   talurestorani .  Vaadati  samal päeval võistlustest
tehtud  videot. Selgusid  koolisõidu  võitjad.  Külaliskohtunik
rääkis  oma treeneri- ja kohtunikuametist,Tondi  Maneezhist  ja
jagas  väikeseid  juhtnööre  edaspidisteks  treeninguteks  Sassi
talus .
Teisel  päeval oli  külla  kutsutud  takistussõidu  rajameister
Kristjan Lepp. See pikka  kasvu  mees on  võistlussportlaste
seas  kõigile tuntud – tema   üles pandud on paljud takistussõidu
rajad Eesti suurimatel võistlustel ja ta on rahvusvaheliste
takistussõidu võistluste  rajameistri kandidaat. Temagi istus
pärast  pikka  võistluspäeva  koos võistlejatega talurestoranis,
elas  kaasa autasustamisele ja pajatas pikalt-laialt ka sellest,
mida  kujutab endast rajameistri amet. Kiitis temagi laste-,
noorte- ja harrastusspordi  poolehoidjana meie võistlejaid.

Kokkuvõttes oli Sassi Tallis  tore  nädalavahetus  rohke osa-
võtuga. Starte kahel päeval kokku oli 78. Osalejaid Audru  vallast
oli 14, kes läbisid  kahel päeval 54 starti.
Võistlused  korraldas Audruranna ratsaspordiklubi.
Tublimad osalejad  Audru vallast: koolisõidus tulid  auhinna-
listele kohtadele  Grete  Post, Kadri Rohumägi, Marta Heina,
Liis Telve, Helina Lusti ja Malle Aava. Takistussõidus olid
auhinnaväärilised  Karina-Louisa Puht, Kadri Rohumägi,
Elina Kuldmaa, Liis Telve ja Marta Heina.
Saavutused kahevõistluse  kergemas klassis: 1. Kadri Rohu-
mägi / hobusel Elfar, 2. Kati Murutar / Modern, Honda, 3.-
4 . Johanna Ojandu/ Elfar  ja Louisa Puht/ Helios,
5. Elis Pill/ Hõbekiir.
Saavutused kahevõistluse  keskmises klassis: 2. Grete Post /
Cipollino, 3.-4.  Elina Kuldmaa/ Intrigant, 5. Marta Heina
/ Filipetti.
Saavutused kahevõistluse  raskemas klassis :
1. Liis Telve/ Intrigant, 2. Marta Heina/ Himmel ,
3. Helina Lusti/ Mortimer, 5.-6. Merlin Gustavson / Viiking
ja Malle Aava / Isostar.

Järgmine  võistlus on  juba  märtsis, mis on plaanitud väiksem -
oma tallikeskne treeningvõistlus.
Saab olema väga lõbus  osalejatele!

Sõbrapäev  Sassi tallis

Malle Aava
Sassi talu
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