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"Teeme Ära 2011" talgupäev Jõõpres
Nagu üle kogu Eesti, toimus
ka Jõõpre külas 07.mail tal-
gupäev. Sellel päeval tehti
Jõõpres tööd kolmes erinevas
grupis - külarahvas oli ametis
külakeskuse korrastamisega,
Audru kooli noored korras-
tasid hooldekodu ümbrust ja
tegid uue lillepeenra ning
Jõõpre Põhikooli 4.-5. klassi
õpilased puhastasid teeservi ja
kraave Jõõpre koolist Audru
Keskkoolini.

"Teeme Ära" talgupäev
algas suure hooga ja sujus
tõrgeteta. Päikseline kevad-
päev tõi talgutele oluliselt
rohkem rahvast, kui eelnevalt
oli end kirja pannud. Kohal oli
50 inimese ringis, väga palju
oli lapsi. Jõõpre küla suure-
maks eesmärgiks oli korda
saada bussijaam - koht, mis on
ühe küla visiitkaardiks. Kah-
juks meie külas pole siiani
seda korras suudetud hoida.
Ühiste tegemistega sai bussi-
jaam uued istmed, korrastati
rahvamaja ümbrust ning päev
lõppes ühise supisöömisega.

Audru kooli noored koos
õpetaja Aniita Uibuga tulid
Jõõpre Vanurite Kodu juurde
talgutele liinibussiga. Töö läks
kohe hoogsalt lahti. Noor-

mehed hakkasid peenart kae-
vama, tüdrukud ümber maja
rehitsema. Vahepeal esinesid
nooremad koolilapsed tantsu ja
näidendiga. Hiljem istutati
lilled, võeti maha mõned vanad
põõsad. Lilled osteti korjan-
duse raha eest - raha koguti
Audru poodides ja koolimajas.
Audru lillepood kinkis Jõõpre
Vanurite Kodule võõrasemasid
ning kaks toalille. Aitäh  kõi-
gile annetajatele! Talgud lõp-
pesid kringli ja pirukate söö-
misega. Vahetati mõtteid ja
tehti uusi plaane, millist koos-
tööd Audru kool ja hooldekodu
tulevikus võiksid teha. Vanu-
rite kodu memmed istusid õues
ja jälgisid Audru kooli noorte
tegemisi ning olid väga õnne-
likud tehtud lillepeenra üle.
Lillepeenraid jäid kaunistama
kaks tuulelippu- mesimummi,
mis meelitavad vaatama ka
kohalikku rahvast, eriti lapsi.

Kolmas grupp talgulisi oli
Jõõpre Põhikooli 4.-5. klass,
kes alustasid oma teekonda
kooli juurest. Jõõpre Põhikool
saavutas vabariiklikul kon-
kursil „Tervist edendava idee
projekt“ ehk TEIP oma idee-
projektiga „Kutsume suitse-
tajaid korrale!“ konkursil noo-

remas vanuserühmas II koha.
Seoses selle projektiga kor-
jasid lapsed maast suitsu-
pakke, näitamaks, kui palju
suitsetajad neid maha viska-
vad. Laste ja 5. klassi juhataja
õpetaja Helle Kirsi teekond
kulges mööda maanteeservi
Jõõprest Audru Keskkoolini.
Suitsupakkide ja muidu prahi
“saak” oli suur. Kokku saadi
selle 6 km peale peaaegu 400
suitsupakki! Siinkohal olgu
mõtlemisainet suitsetajatele,
kes autoaknast suitsupakke
välja loobivad. Koolilaste tal-
gupäev lõppes õpetaja Helle
kodus supisöömisega. Maitsva
talgusupi keetis valmis 4.
klassi juhataja õpetaja Vaike
Ruumet. Lapsed olid küll
prügikorjamisest väsinud,
kuid rõõmsad ja rahul oma
päevaga.

Ma arvan, et meie küla jäi
oma talgupäevaga rahule.
Koos sai tehtud palju tööd.
Kuid talgud pole ju ainult töö,
sai ka palju suheldud ja maa-
ilma asju paika pandud.

Kohtumiseni järgmisel
aastal.

Kadi Maido
Jõõpre Külaseltsi liige

Esimeses reas vasakult: Margus Ervin, Timo Kurgu, Tarmo Heinsoo, David Järv, Otto
Georg Kirsi; teises reas seisavad vasakult: Kaspar Vihmaru, Kristen Saarts, Kevin
Tettermann, Taavi Engman, Hardi Riis, Taavi Kitsel, Heido Västrik, Jaak Rivimets.
Foto Janek Rivimets

Lootustandev hooajaalgus FC Audrule

Paaril viimasel suvel koos
jalgpalli mänginud Audru
noored on moodustanud jalg-
pallivõistkonna, mis osaleb
Eesti Jalgpalli Liidu korral-
dataval Rahvaliiga meistri-
võistlustel. Eelmisel aastal
võisteldi samuti, võistkonna
nimeks oli siis FC Shark
United Audru, möödunud
aasta lõpus muudeti lihtsalt FC
Audruks.

Sellel aastal on peetud
kaks sõpruskohtumist Rahva-
liiga alagrupi kaaslastega,
mõlemad mängud võideti
kindlalt: 9:0 ja 5:1 . Põltsamaa
Sport turniirilt saadi kuue
võistkonna konku-rentsis tubli
2. koht. Esimeses Rahvaliiga
voorus, mis toimus Audru
Keskkooli staadionil, võideti
Kilingi-Nõmme võist-konda
„Nõmme Õllekas“ 18:0.

Järgmine kodumäng peaks
aset leidma juuni esimeses
pooles, vastaseks Pärnu-Jaa-
gupi, ootame väljaku äärde
inimesi kaasa elama.

Täpsemat infot järgmistest
mängudest ja muust olulisest
leiate meie kodulehelt –
www.fcaudru.planet.ee

Taavi Kitsel

Kes meist vanemast põlvkon-
nast Audru vallas ja kauge-
malgi ei tunneks Milvi And-
rest, kauaaegset kultuuritöö-
tajat Audrurannast. Kui just
kellelgi ei meenu kohe nimi,
siis Milvi naer küll.

 Tema kaasakiskuv rõkkav
naer kõlas kõikjal, kus ta iga-
nes ei viibinud. Väga tabavalt
ütles üks tema kunagine kaas-
töötaja Võistest: „Ütled naer-
mõtled Milvi. Ütled Milvi-
mõtled naer“. Milvit jätkus
kõikjale, kus oli vaja nalja te-
ha ja inimesi naerutada. Ta
mõtles välja humoorikaid nal-
jatükke, kirjutas rea näitemän-
ge nii suurtele kui ka väikes-
tele. Samas mängis ta kaasa
edukalt enda kirjutatud nalja-
lugudes. Tema loodud näite-
mänguselts „Adru“ on andnud
etendusi Milvi näitemängu-
dest üle kogu vabariigi. Tänu
Milvi laiale tutvusringkonnale
olid võimalikud küllakutsed
koos esinemiskavadega igale
poole ja kõikjal saadi sooja
vastuvõtu osaliseks.

Saatuse tahtel on Milvi
juba kolmandat aastat „voodi
külge aheldatud“ ja omatahtsi
pole enam võimalik kuhugi
minna. Meie noorem põlv-
kond on aga kuulnud palju

imepäraseid lugusid Milvist ja
tema tegemistest. Niisiis tekkis
kohalikel õpetajatel mõte koos
Lindi Külaseltsi juhatusega,
jäädvustada Milvi tegemisi,
korjata kokku ja panna kirja
kõik, mis tema tegemistest teati
ja mäletati.

Valla poolt toetatud pro-
jekti toel koguti võimalikult
palju materjali tema endistelt
kaastöötajatelt ja tuttavatelt,
kellega koos janditud. Elu-
loolised andmed ja mäles-
tuskillud Milvist kogus kokku
ja pani kirja Linda Mulk.
Videoülesvõtteid oma arhiivist
kogus kokku Rein Kiisler,
õpetaja Epp trükkis ümber
tema käsikirjalised nukunäi-
dendid ja mitmed naljalood.
Lindi kooli õpilased õppisid
selgeks Milvi kirjutatud näi-
dendi “Ühe jalaga oinad“ Epp
Reinfeldti, Evi Vaheri ja Anne
Paiste juhendamisel. Näite-
mänguselts „Adru“ mängis
katkendi näidendist „Külla-
kutse“, kus said osaleda nii va-
nad kui ka uued tegijad. Välja
pandi nukunäidendite nukke,
fotosid ning muid rekvisiite.
Aukoha leidsid tema arvukad
tänukirjad ja meened tehtud
töö eest.

Meenutuste õhtu kuupäe-

vaks sai 1. mai, mis oli ühtlasi
ka Milvi sünnipäev. Omal ajal
esietendus mitmel aastal sel-
leks päevaks lavaküpseks saa-
nud järjekordne Milvi näite-
mäng. Enamik Milvi kirjutatud
lugusid olid lõbusad naljalood,
mis tõstsid vaatajate meeleolu.
Erandiks on „Ema sünnipäev“,
mis on hoopis traagilise sisuga
ja sarnaneb kohati Milvi prae-
guse olukorraga: „Süüa antak-
se siin hästi ja üldse hoolit-
setakse kenasti, kuid hing on
tühi ja täis valulist igatsust“
(repliik näidendist).

Tänu Jüri Kivirannale ja
Marge Massale sai võima-
likuks Milvi enda toomine
sünnipäevale, kus ootasid teda
ees tema lähedased sõbrad ja
head tuttavad. Õhtut aitas si-
sustada Milvist mitte vähem
kuulus Ado Kirsi oma pun-
diga „Õnn tuli meie õuele“.
Tänusõnad kuuluvad kõigile,
kes aitasid meenutusteõhtut
ette valmistada ja korraldada.

Kõige suurem tänu aga
Milvilt, kelle silmadesse sai
tuua üle pika aja jälle nae-
rukillu.

Loo kirja pannud
Linda Mulk

Meenutuste õhtu Lindil

Audru Keskkooli õpilased koos õpetaja Aniita Uibuga Jõõpre Vanurite Kodus talgupäeval.
Fotol vasakult tagumine rida: Kristiina Arro, õpetaja Aniita Uibu, Katriin Kruusma,
Taavi Kunto, Jaan Matiisen, esimene rida: Margus Siivesti, Mihkel Poom.
Foto Peep Tarre

Kallid Aruvälja kooli endised õpetajad, vilistlased ja koolitöötajad!
2011.aastal  möödub 225 aastat Võlla koolimaja, 75 aastat Soeva koolimaja ja 25 aastat Aru-
välja koolimaja rajamisest.
20. augustil toimub meie koolide juubeliüritus. Usun, et teil kõigil meenub nii mõndagi sellest
ajast, kui olite Aruvälja kooli õpilased või õpetajad. Palun pange oma mälestused kirja teemal:
“Minu kõige meeldejäävam päev Aruvälja koolis”.
Meenutusi ootame meiliaadressile aruvaljalak@parnumaa.ee või postiaadressile Aruvälja
Lasteaed-Algkool, Ahaste küla, Audru vald, Pärnumaa 88306,
info telefonidel 44 60 432, 56 153 893
Korraldustoimkonna nimel Aili Elend
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Vallavalitsuse istungitelVolikogus
07. aprill
1. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
arvelt maksti toetust 2 taotlejale kogusummas 206,92 eurot.
2. Väljastati parkimiskaart 3-le liikumispuudega isikule.
3. Papsaare külas asuvale Elutee I teele paigaldati liiklusmärgid
“Massipiirang 8 tonni” ja “Suurim kiirus 50 km/h”.
4. Seoses lapse üheaastaseks saamisega maksti sünnitoetust à
128 eurot 3 emale ja seoses lapse kaheaastaseks saamisega
maksti toetust 7-le emale à 64 eurot.
5. Toimetulekuraskustes 5-lapselisele perele anti toetust 234
eurot san.sõlme ja veetorustiku remondiks.
6. Matusekuludeks eraldati toetust 128 eurot.
14. aprill
1. Lemmetsa külas asuvate teede nimedeks määrati Eha tee,
Päeva tee, Hommiku tee ja Õhtu tee.
2. Kehtestati koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt
väljaarvamise kord.
3. Kinnitati Papsaare küla Stella kinnistu ja Aruvälja küla Haava
kinnistu elektriliitumise projekteerimistingimused.
4. Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 06.01.2011 korraldus nr
5 Aida katastriüksuse korteriomandi seadmisel.
5. Esitatud avalduste alusel otsustati lugeda jäätmeveoga
mitteliitunuks 15.04-30.06 1 taotleja kuna korteris ei elata sel
perioodil.
6. Määrati munitsipaalomandisse taotletava Sanga rahvamaja
maaüksuse teenindusmaaks 10556 m2, ühiskondlike hoonete
maa 100 %.
7. Audru Keskkoolis teenistusliku järelvalve läbiviimisaega
pikendati kuni 21.04.2011.
8. Lapsevanemale maksti toetust 64 eurot seoses lapse
osalemisega rahvusvahelistel võistlustel Ukrainas.
9. Maksti toetust laste prillide maksumuse osaliseks kompen-
seerimiseks 2 taotlejale vastavalt 86,85 eurot ja 59,88 eurot.
10. Ehitusluba väljastati EE Jaotusvõrk OÜ‘le Ahaste ja
Põldeotsa külas kaabelliini ehitamiseks, Vanajõe 6 kinnistul

elamu ehitamiseks ja Põlde kinnistul lauda rekonstrueerimiseks
elamuks.
11. Kasutusluba väljastati Ahaste tugijaama elektri liitumis-
ühendusele.
12. Reservfondist eraldati 2200 eurot Jõõpre lasteaia elektri-
süsteemi remondiks.
13. Vallahanke “Audru valla tiheasulate topo-geodeetiliste
uurimistööde teostamine” edukamaks pakkujaks tunnistati OÜ
Pärnu Maamõõduteenistus pakkumus maksumusega 8892 eurot
( sisaldab käibemaksu).
25. aprill
1. Tunnistati kehtetuks 17.03.2011 määrus nr 3 “Valda esindanud
parimatele sportlastele preemia maksmine”.
2. Nõustuti Lemmetsa külas asuva Eha katastriüksuse
jagamisega, määrati lähiaadressid ja maa sihtotstarve.
3. Reservfondist eraldati MTÜ Eassalu-Neitsi Külaseltsile 2010
ja 2011 laenuintresside katteks 2 973,29 eurot.
4. Algatati Lindi küla Teeääre kinnistu 27687 m2 maa-ala
detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne ning otsustati jätta
algatamata planeeringuala strateegilise keskkonnamõju
hindamine.
5. Lemmetsa külas asuva Sangasauna maaüksuse teenin-
dusmaaks määrati 7513 m2, ühiskondlike ehitiste maa.
6. Audru Keskkoolis läbiviidavat teenistuslikku järelvalvet
pikendati kuni 3.05.2011.
7. Väljastati parkimiskaart liikumispuudega isikule.
8. Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 25.04.2011 korraldus nr
78 “Valda esindanud sportlastele preemia maksmine”.
28. aprill
1. Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed suunati asendus-
koduteenusele Pärnu Lastekülla.
2. Aprillikuu toimetulekutoetus määrati summas 10667,29 eurot.
3. Kiideti heaks vallavalitsuse poolt volikogu istungile esitatavad
otsuste ja määruste eelnõud.

Vallaametnikud on suvekuudel puhkusel:

Margus Joonas 04.-31.07
vallavanem
Aino Aitaja 20.06-12.08
vallasekretär
Priit Annus 11.-29.07; 15.-26.08
keskkonna-ja maanõunik 
Peep Tarre 13.-19.06;15.-28.08
haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalnõunik          
Ülle Kaljumäe 13.06-01.07; 11.-29.07
pearaamatupidaja 22.-30.08
Loore Lepp 06.-22.07; 01.-12.08
vanemraamatupidaja
Helgi Põldsam 01.-19.08
kassapidaja
Liivia Äke 04.-22.07
peamaakorraldaja
Siiri Jõerand 06.07-14.08
haridus-, kultuuri-ja
sotsiaaltöö vanemspetsialist
Mairi Õismets 01.-29.07
registripidaja
Sirje Järvet 27.06-22.08
sotsiaalpedagoog
Merle Mõttus 27.06-29.07
registripidaja
Karene Lainela 04-20.07; 27.07-12.08
sotsiaaltöö spetsialist
Maigi Reepalu 23.05-17.06; 01.08-02.09
sekretär-registripidaja

Veeprogrammi eesmärgiks on hajaasustusega piirkondades
joogivee kättesaadavuse tagamine või parandamine. Toetuse
taotlejaks saab olla füüsiline isik, kes rahvastikuregistri
andmetel elab taotlusjärgses vallas alates 1.01.2010, ka MTÜ
või sihtasutus, mis tegeleb vallas elanike joogiveega
varustamisega. Toetus on mõeldud kaevude ehitamiseks,
süvendamiseks ja puhastamiseks, kaevumajade ja
joogiveetorustiku ehitamiseks, kaevude varustamiseks vajalike
pumpamis- ja puhastus-seadmetega. Toetus ühe majapidamise
kohta on kuni 6395 eurot, taotleja omafinantseering peab olema
1/3.
Taotluste esitamise tähtaeg on 13. juuni 2011. Taotlus tuleb
esitada vallavalitsusele, kes hindab ja otsustab selle
rahuldamise. Hajaasustuse veeprogrammiga on Pärnumaal
ühinenud Are, Audru, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Surju,
Tahkuranna, Tori, Tõstamaa ja Vändra vallavalitsused.
Täiendavat infot saab Audru Vallavalitsustest (Priit Annus,
44 72 789, priit.a@audru.ee ), Pärnu Maavalitsusest, samuti
Audru valla, maavalitsuse ja Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse (EAS) veebilehelt. Pärnu Maavalitsuse
kontaktisikud hajaasustuse veeprogrammis on Raine Viitas ja
Tiiu Pärn (info telefonidel 447 9762, 447 9761).
 

Pärnu maavanem kuulutas avatuks
hajaasustuse veeprogrammi taotlusvooru

Seoses aadressandmete korrastamisega esitab Audru Valla-
valitsus üleskutse kõigile täisealistele Audru valla kodanikele-
kontrolligea enda ja teiega koos elavate isikute kohta
sisalduvaid aadressandmeid. Kui Teie aadress on küla
täpsusega siis palume oma aadressandmeid täpsustada – lisaks
küla nimele peab aadress sisaldama ka kinnistu või liikluspinna
(tee, põik jne.) nime ja maja/korteri numbrit.
Rahvastikuregistri seaduse kohaselt peab isik eelkõige ise
hoolitsema oma elukoha andmete õigsuse eest.
Digitaalselt saate kontrollida oma rahvastikuregistrijärgse
elukoha kohta kodanikuportaalis www.eesti.ee.
Kellel digitaalselt andmete kontrollimise võimalus puudub,
pöörduge palun Audru Vallavalitsuses Maigi Reepalu (tuba 4)
poole. Soovitav eelnevalt helistada 44 72 784.

05. mail
Vallavolikogu istungil osales 17 vallavolikogu liiget.
1. Ebatõenäoline nõue, 23.10.2009 arve nr 305 summas
7 903 514 krooni, Fjordfresh Holding AS‘ile tunnistati
lootusetuks ja anti nõusolek bilansist välja kandmiseks.
2. Kinnitati 2010. aasta Audru valla konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruanne, sealhulgas 2010 aasta valla eelarve
täitmise kassapõhine aruanne: tulud summas 76 062 119 krooni
ja kulud summas 72 828 279 krooni.
3. Anti luba A2 Racing MTÜ‘le võõrandada Audru Ringrada
kinnistu hoonestusõiguse mõttelised osad.
4. Volitati Tõstamaa Vallavalitsust viima läbi Audru,Tõstamaa,
Varbla, Koonga ja Lavassaare valla ühise jäätmeveopiirkonna
korraldatud jäätmeveo riigihanget.
5. Otsustati müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel:
1) Audru alevikus Ringi tn 8a asuv hoonestatud kinnistu
pindalaga 111m2, tootmismaa 100 %, alghinnaga üks tuhat eurot;
2) Kõima külas Kaare tee 4-5 asuv korteriomand alghinnaga
kolm tuhat kolmsada eurot; 3) Audru alevikus Tulbi tn 3-4 asuv
korteriomand alghinnaga seitse tuhat eurot.
6. Tunnistati kehtetuks vallavolikogu 15.01.2004 määrus nr 47
“Valla koolide teeninduspiirkondade kinnitamine”.
7. Võeti vastu määrused:
1) “Ainekonkurssidel ja olümpiaadidel parimaid tulemusi
saavutanud õpilaste juhendajate-õpetajate tunnustamine”;
2) “Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja
määramise ning hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord”;
3) “Valda esindanud parimatele sportlastele preemia maksmine”.
8. Vallavolikogu revisjonikomisjoni aseesimeheks valiti Raivo
Loorits.
9. Esimesel lugemisel olid määruste eelnõud:
1) “Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine”;
2) “Lindi Lasteaed-Algkooli põhimääruse kehtestamine”.
10. Arutusel oli Arne Seimari 10.04.2011 vaie ja otsustati vaide
menetlemise tähtaega pikendada 30 päeva .
11. Volikogu liige Anne Seimarile eelnevalt kirjalikult vastatud
arupärimistele vastati suuliselt.
12. Infominutites tutvustati volikogule laekunud kirju.

Elukoha aadressandmete korrastamine

Audru Vallavalitsus ootab ettepanekuid 23. maiks
AASTA  KULTUURITEGIJA nimetamiseks.
Audru valla kultuuripreemia  “Aasta kultuuritegija” määratakse
tunnustusena valla isetegevuskollektiivile, ringijuhendajale või
üksik-esinejale, kelle töö, tegevus või saavutused on olnud
tegevusaastal (1. maist 30. aprillini) heal märkimisväärsel
tasemel ja leidnud ka maakondlikku või vabariiklikku tunnus-
tust.
Kultuuripreemia määramisel arvestatakse kandidaadi tegevust
valla kultuurielu mitmekesistamisel, tema saavutusi maakonnas,
vabariigis või välismaal. Igal aastal määratakse üks
kultuuripreemia.
Ettepanekuid preemiakandidaatide  kohta võivad esitada
vallaelanikud, vallas tegutsevad omaalgatuslikud seltsid,
mittetulundusühingud, koolid, rahvamajad ja Audru Valla
Kultuurikeskus.
Kultuuripreemia “Aasta kultuuritegija” antakse üle
vallapäevadel 13. august 2011.

Audru Vallavalitsus teatab:

algatati Audru Vallavalitsuse 25.04.2011 korraldusega nr 109
Lindi külas Teeääre kinnistu detailplaneering. Kinnistu
(katastriüksuse tunnus 15905:004:1816) külgneb Lindi-Liu-
Järve maanteega, alast lõunakaares asub Randlase elamuala.
Detailplaneeringu eesmärk on 27687 m2 suurusel maa-alal
muuta katastriüksuse sihtotstarvet, jagada kinnistu kruntideks
ja anda ehitusõigus viiele ühepereelamule. Detailplaneeringu
eesmärk on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga.
Planeeringuala tegevusega kaasneva keskkonnamõju olulisuse
kohta koostatud eelhinnangu alusel planeeringuala ja selle
lähiümbruse keskkonnatingimustest, tegevuse iseloomust ja
sellega kaasnevatest tagajärgedest lähtudes ei saa kavandatava
tegevusega kaasnevat keskkonnamõju pidada oluliseks, seetõttu
ei algatata Teeääre kinnistu planeeringuala strateegilise
keskkonnamõju hindamist. Teeääre kinnistu detailplaneeringu
algataja on Audru Vallavalitsus ja kehtestaja on Audru
Vallavolikogu, detailplaneeringu koostamise korraldaja on
Audru Vallavalitsus, detailplaneeringu koostaja on AB Büroo
OÜ (Jannseni 33 80044 Pärnu 4426637).
Detailplaneeringu materjalidega on võimalus tutvuda Audru
valla kodulehel www.audru.ee, küsimusi ja ettepanekuid on
võimalus esitada info@audru.ee.

05.05.2011 istungil tunnistas Audru Vallavolikogu lootusetuks
Audru vallale ebatõenäoliselt laekuva nõude summas 7 903 514
krooni Fjordfresh Holding AS – i vastu. Nimetatud nõue tekkis
2009. aasta oktoobris, kui kalatehase arendaja ja Audru vald
pidid hakkama ühiselt välja ehitama planeeritava kalatehase
taristut. Rahaeraldus ehituseks oli planeeritud saada EAS –
vastavast meetmest ja ehituse alustamiseks vajalikud panga-
garantiid valla riskide välistamiseks olid selleks hetkes läbi
räägitud.
Seega väljastas Audru vallavalitsus tuginedes kirjalikele
kokkulepetele ettemaksuarve arendajale, kuid arendaja ei
suutnud arvet tähtajaks tasuda. Tasumisega tekkinud viivituse
tõttu lõppes ära ka kolmekuuline tähtaeg arve aluseks olnud
teenuse tellimisel (elektrivõrkude ümberehitus) ja vastav
võrguettevõtte pakkumine aegus.
Fjordfresh Holdig AS pankrot kuulutati välja 24.09.2010 ja
Audru valla 2010 majandusaasta aruande kinnitamisel oli vaja
eelpool nimetatud nõue vastavalt raamatupidamise reeglitele
bilansist välja kanda.
Lootusetu nõude bilansist välja kandmine on tavaparane
raamatupidamislik toiming ja rahalist kahju Audru vald sellega
seoses ei kandnud, kuna tegemist oli ettemaksuarvega kalatehase
arendajale.

Margus Joonas
vallavanem

Selgitus 05. mai volikogu istungi 1. punkti juurde
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Politseiteated

Merebioloogia õpetab
lapsi merd nägema

Keskkonnainvesteeringute
Keskusest taotletud 7978 euro
toel toimub Lindi Lasteaed-
Algkoolis üle nädala mere-
bioloogia ring, mida juhendab
Eesti Mereinstituudi teadur
Jüri Tenson ning keda abis-
tavad pikapäevarühma õpetaja
Ene Säde ning eelkooli õpe-
taja Kaire Ollino.

Lindi on mereäärne paik
ning koolis õpivad ranna-
lähedased lapsed, mistõttu on
oluline, et nad teaksid, mis
kodumeres toimub, missu-
gused elukad siin ujuvad ja
taimed merepõhjas ja veeko-
gude kallastel kasvavad.

Kuid õpetaja Tenson peab
sama oluliseks ka  lindude ja
putukate tundmaõppimist, et
lapsed teaksid, keda nad
kohtavad. Ringi põhieesmärk
on õpetada lapsed märkama
enda ümber toimuvat, ning
sellega kaasnevaid muutusi
looduses.

Ringitöös osaleja saab
aimu inimeste tegevuse taga-
järgedest veekogudele, seal-
juures vete teadusliku uu-

rimise meetoditest ja vahen-
ditest. Selleks on koolile mu-
retsetud mitmeid vahendeid
nende hulgas mikroskoop,
millega läbi arvutiekraani
koheselt loodust uurida, puu-
rida ning jäädvustada.

Õppimine ei käi vaid
klassiruumis ja kooliümb-
ruses. Kuna projekt kestab ter-
ve 2011 aasta jõutakse ekskur-
sioonidele Pärnu sadamasse,
Pärnu Loodus- ja Tehnika-
majja ning juulikuus ootab
Lindi lapsi Kihnu saar koos
uuritavate kalade ja merega.

Lindi kooli direktor Kaire
Narva rõhutas, et kool on vii-
mastel aastatel läbi erinevate
projektide ja tegevuste süven-
danud mereõppe suunda, läbi
mille on sellest saanud isiku-
pärane suund väikesele koo-
lile. Merebioloogia ringis osa-
leb 35 last alates eelkoolist
kuni 4. klassini. Projekt kestab
veebruarini 2012.a.

Pühadejooks
23. aprill oli Audru valla sportlikule rahvale kiire ja tegus päev.
Kõigepealt tuli kanadelt munad kätte saada, siis need kõvaks
keeta, värvida ja ära seedida. Ja oligi aeg ennast soojaks joosta,
sest õhtul toimus paastuaja lõpule pühendatud Audru valla
jüriööjooks. Lastejooksul domineerisid seekord tütarlapsed. Nii,
et sookvootidega on meie vallas vägagi hästi.
Kohad jagunesid järgmiselt: 1. Lisette Välja, 2. Merili Heinla,
3. Merje Toova.
Tõsisemaks jooksuks läks kell 8 õhtul, kui distantsile jagunesid
teatevõistkonnad. Kõva rebimine toimus kolme võistkonna:
SQUASHI NAISED,  JÜRI ÖÖ  ja MARI PÄEV vahel. Publik
ergutas, päike paistis vaatamata hilisele õhtutunnile ja kõik olid
väga rõõmsad. Esimesena finisheerus võistkond MARI PÄEV
ajaga 8.46.5 koosseisus: Piret Mäe, Laura Loorents, Liisbet
Puust, Laurits Puust, Allvar Väli, Taavi Engmann.
II koht kuulus võistkonnale JÜRI ÖÖ koosseisus: Kristjan Viir,
Marianne Ild, Ardo Lünekund, Siret Mägi, Kaijo Killing,
Marili Vahkel. III koht läks võistkonnale SQUASHI NAISED
koosseisus: Malle Leetsar, Krõõt Höövel, Katrin Zagorski,
Helje Rokk, Annika Teesalu, Angela Sang Toomast. Palju
õnne võitjatele!
Suur tänu kohtunik Mati Puustile, vanemkonstaabel Timo
Toovale, Õie Killingule ja Krista Kingole toreda sportliku
õhtu eest.

Raja kõrvalt kommenteeris Sirje Suurevälja

 “Minu kodukoha loodus”
Audru laps on innukas loo-
duselaps, kes tahab kõike näha
ja teada saada, rohkem kui
klassiruumis loodusainete tun-
dides jõutakse. Seepärast ot-
sustasid õpetajad Karin
Sikkal ja Tiina Janno ning
raamatukoguhoidja Piia Pärn
kirjutada projekti.

Taaskord on SA Kesk-
konnainvesteeringute Keskuse
keskkonnateadlikkuse projekt
Audru Keskkooli toetamas.
Varasemad projektid aastast
2004 – 2007 on kuulunud sarja
“Looduse kaudu paremaks”.

Käimasolev kannab nime
“Minu kodukoha loodus”,
mille eesmärgiks on Audru
Keskkooli 5.-8. klasside õpi-
lasi harida oma kodus elukoha
aardeid hindama. Audrus on ju
väärtuslik kohapeal olemas.
Ega huvilised ilmaasjata kor-
ralda retki kirikaia arboree-
tumi, Valgeranna poldrile
linnuvaatlusteks.

Looduse- ja rännumees
Hendrik Relve jagas oma
teadmisi nii suure sisendus-
jõuga, et loodetavasti tärkas
nii mõneski lapses huvi ja soov
sügavuti loodust tundma õp-
pida. Igatahes eeldused on
olemas, sest Hendrik Relve
tõdes: “Audru lapsed oskavad
vahet teha metsmaasikal ja
muulukal; männil ja pärnal...”

Pärnu Loodusmajas õpiti
tundma putukaid ja õpiti lin-
nuvaatluse põhitõdesid õpe-
tajate Milvi Talts’i ja Kadri
Kilusk’i juhtimisel.

Keskkonnainspektsioonist
olid ühel päikesepaistelisel
hommikupoolikul kolm spet-
sialisti eesotsas Ants Kan-
gur’iga Audru lastele oma
teadmisi ja tööd tutvustamas.
Igatahes õuesõpe meeldib

lastele väga. Nii põnev on ju
ise näha, katsuda, vaadelda,
teada saada – kõike praktiliselt
teha. Nüüd õpilased teavad,
mis on klupp ja kuidas saab
ilma puud maha võtmata
teada, kui kõrge ja vana puu
on. Samuti teavad õpilased
raieküpse kase eluiga, kuidas
on keskkonnasäästlik metsa
majandada. Palju huvitavam,
kui kuiv jutt klassiruumis
piltide ja faktide maailmas.
Päris paberivaba õppimine
siiski pole, sest kõigil on oma
õpimapp koostamisel.

Linnuklubi Buteo kaua-
aegne eestvedaja, Eesti Loo-
duskaitse Seltsi Pärnumaa
osakonna juhatuse liige Eedi
Lelov teab lindudest peaaegu
kõike ja ta oli lahkesti nõus

oma teadmisi lastega jagama.
Õppurid oskavad vahet teha
erinevatel partidel ja teavad,
missugune näeb välja meri-
kotkas. Teavad sedagi, et
merikotkas on looduskaitse all
ja et neid haruldasi linde
pesitseb Eestis väga harvalt.

Baltimaade suurima puu-
dekoguga arboreetumi rajajast
Raimond Erik Prentsel’ist
pajatas õpetaja Tiina Janno
põnevaid lugusid. Kas teie
teadsite, et kirikaias kasvab
korea mänd, kellel käbid üles-
poole ripuvad või et kreeka
pähklit sealt leida võib või et
kirikutornis on istikuid kasva-
tatud? Keerukas maastiku-
mäng on ootel, et omandatud
teadmisi kasutada ja täiendada
saaks. Tahaks ju nii väga oma

kätega herbaariumi koostada,
aga selleks peavad taimed na-
tuke rohkem kasvama. Kah-
juks on tänavune kevad visa
edenema.

Ootel on viktoriin, Tal-
linna Botaanikaaia külas-
tamine ja autasustamine. Juba
praegu võib täie kindlusega ja
veendumusega öelda, et
seekordne projekt on õige asi
õiges paigas, sest laste säravad
silmad ja teada tahtmine
kõnelevad enda eest. Aitäh
kõigile, kes nõu ja jõuga abiks
olid!

Eesti Looduskaitse Seltsi Pärnumaa osakonna juhatuse liige Eedi Lelov jagamas oma
teadmisi noorte loodushuvilistega
Foto Karin Sikkal

Piia Pärn
Audru Keskkooli

raamatukoguhoidja

Audru vallas pandi toime aprillis 116 väärtegu: 5 alkoholi-
seaduse, 2 liikluskindlustuse seaduse, 103 liiklusseaduse,
1teeseaduse, 4 tubakaseaduse rikkumist ja alustati üks
kriminaalmenetlus.
15.04.2011 murti ukse luku lõhkumise teel Aruvälja külas sisse
elamusse. Esialgsetel andmetel on varastatud auto akulaadija,
survepesur, akutrell koos laadijaga, kaks mootorsaagi,
murutrimmer ja ketaslõikur. Kahju täpsustamisel.

Käes on aeg, kus hakatakse tihedamini käima oma suvilates ja
maakodudes. Vajadus on muruniitjate ja muu vajaliku tehnika
järgi, et muuta suvekodu ümbrust ilusamaks. Kõige selle ilusa
juures on inimesel omadus ennast unustada ja jäetakse
tähelepanuta oma vara kaitse. Siinkohal tahan kõigile meelde
tuletada seda, et varas ei maga. Kevadine uue aiatehnika vool
suvilatesse teeb seltsimehed vargad aktiivseteks ja uudis-
himulikeks. Et seda kõike ära hoida, soovitan oma tehnikat mitte
laokile jätta. Kindlasti tuleks kallim tehnika endaga võimalusel
kaasa viia või siis usaldusväärse naabri juurde hoiule anda. Kui
ei ole võimalik selliselt toimida, siis tuleks tehnika korralikult
võõraste silme alt ära panna. Palju on olnud juhuseid, kus
suvilaaknast sisse piiludes on kõik nähtaval ja see teeb varga
elu palju lihtsamaks. Olgem siis oma varaga ümberkäimisel
hoolikad ja tehkem varga elu raskemaks. Jutu kokkuvõtteks võib
öelda seda, et muruniiduk on korduvkasutatav ja peab hästi
vastu, kui teda ei jäeta laokile!

Harli Hansen
Audru konstaablijaoskonna piirkonnavanem

Maris Moorits

Sisekaitseakadeemia ootab Audru õpilasi

Keskkooli lõpetavate õpilastega peredel seisab ees valikute
tegemise aeg. Kuhu minna õppima, milline eriala valida?
Talvel külastas Audru Keskkooli Sisekaitseakadeemia nõunik
härra Priit Männik. Tänaseks on kooli laekunud järgmise-
sisuline rõõmustav kiri, mille siinkohal ära toome.

Nüüdseks on Sisekaitseakadeemia vastuvõtueeskirja lisatud
punkt, mille kohaselt sisekaitselise eelkutseõppe täies mahus
läbinu saab Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel lisaks 10
punkti. Käesoleval aastal laieneb see vabariigis ainult Audru
KK õpilastele, sest õpilased on selle kursuse täies mahus
läbinud. Sisseastumisavaldusele tuleb lisada väljavõte
dokumendist, kust nähtub, et õpilane on täiskursuse läbinud.
Muidugi ei tähenda see täielikku kindlust vastuvõtul, sest kui
politsei-piirivalve erialal tuvastatakse eelkontrollil vastuvõttu
välistavaid asjaolusid, siis sellest üle hüpata ei saa. Muudel
juhtudel peaks see punktisumma kindlustama sissesaamise.
Lugupidamisega Priit Männik

Sisekaitseakadeemias saab õppida politseiteenistust, pääste-
teenistust, korrektsiooni ning maksundust ja tolli. Kooli
omapäraks on ka see, et kool tagab õppurile tasuta majutuse,
toitlustamise ning vormiriided. Õpilastele makstakse stipen-
diumi. Tutvuge Sisekaitseakadeemiaga nende kodulehel. Võib-
olla on just tegemist selle kooliga, mis annab koolilõpetajale
huvitava ameti ja hea hariduse eelseisvaks eluks.

Sirje Suurevälja
Audru Keskkooli õppealajuhataja

MTÜ Audru Uisumeistrid on
ellu kutsutud Audru valla laste,
noorte ja täiskasvanute vaba
aja sisustamise eesmärgiga.
Seltsi tegevuse põhieesmär-
giks on Audru uisustaadioni
rajamine ja aastaringne ühis-
treeningu läbiviimine-suvel
rulluisutamises, talvel kiir-
uisutamises.

MTÜ Audru Uisumeistrid
moodustasid Audru Spordi-
hoone administraator Jaan
Moorits ja endine Audru sov-
hoosi peazootehnik Endel
Laidoner, kes on ühtlasi ka
MTÜ juhatuse esimesed liik-
med.

Seltsi juhatuse liige Endel
Laidoner oli aastatel 1952-
1956 Viljandi esinumber kiir-
uisutamises, tulles koolinoorte
meistriks kiiruisutamises abso-
luutselt parimate tulemustega
kõikidel kiiruiutamise dis-
tantsidel (500 m, 1500 m,
3000 m).  Ta omab ka treeneri
kvalifikatsiooni kiiruisutami-
ses ja on seega MTÜ ühistree-
ningute läbiviimisel asenda-
matu.

"Audru Uisumeistrid"
ootavad uusi liikmeid

Teine juhatuse liige Jaan
Moorits on samuti tegev rull-
uisutamises, olles osa võtnud
mitmest rahvusvahelisest rull-
uisumaratonist (Berliini ja
Forssa Rulluisumaraton, jne.)
ja läbi viinud mitu laste jalg-
rattamatka (Soome, Norra,
Rootsi jne.).

Et meie teod ja mõtted
saaksid teoks,  kutsume igas
vanuses asjahuvilisi Audru
Spordihoonesse koosolekule
28. mail 2011 kell 13.00

Kiiruisutamisest, rulluisu-
tamisest ja jalgrattasõidust
huvitatud inimesed valiksid
endi hulgast MTÜ juhtorganid
ja vaidleksid selgeks edas-
pidise tegevuskava. Ühistree-
ningute aeg Leevälja elamu-
alal tahab samuti läbi aruta-
mist. Oleme senini oma tege-
vuses saanud täieliku toetuse
Eesti Uisuliidult ja Eesti Rull-
uisuföderatsioonilt.

Endel Laidoner
Jaan Moorits

MTÜ Audru Uisumeistrid
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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 0.10 eurot

Õnnitleme
vastsündinuid!

TEATED*TEATED
Aruvälja Lasteaed-Algkool võtab tööle koka
alates 01. augustist 2011.a. Avaldus, haridust tõendavate
dokumentide koopiad ja CV esitada 06. juuniks aadressil
Aruvälja Lasteaed-Algkool Ahaste 88306 Audru vald või
meilitsi aruvaljalak@parnumaa.ee .
Info tel 44 60 432, 5615 3893.

Õigeusu surnuaiapühad  ja
jumalateenistused

Pootsi-Kõpu 11.06 kell 12 kell 10 liturgia
Jõõpre 03.07 kell 12 kell 10 liturgia
Audru 03.07 kell 13
Tõhela 02.07 kell 13
Seliste 23.07 kell 12 kell 10 liturgia
Uruste 24.07 kell 12 kell 10 liturgia
Kastna 23.07 kell 14
Tõstamaa 23.07 kell 13
Paadremaa 30.07 kell 12 kell 10 liturgia
Kalli 30.07 kell 14

Preester Enos Heinsoo

Calvin-Andreas Väljaots

     Remo Pikkur

Janelle Laurimäe

Rasmus Talisoo

Agor Teearu

Pühapäeval 29. mail kell 10
Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirikus
Jumalik Liturgia.
Peale teenistust koguduse täiskogu.

Neljapäeval 02. juunil kell 10
Uruste Issanda Taevaminemise kirikus
Templipüha Jumalik Liturgia.

Talgupäev Jõõpre
kirikus

Reet Jaaniste

Hea struktuuritoetuste huviline!

SA Innove annab teada, et 16. mail 2011 avaneb Euroopa
Sotsiaalfondi taotlusvoor „Töölesaamist toetavad hoole-
kandemeetmed”. Välja on võimalik jagada 1,1 miljonit eurot
Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusraha. Taotluste
esitamise tähtaeg on 27. juuni 2011 kl 17.00.
Taotlusvoorust toetatakse meetme määruse tegevusi 2 - 4:
2) sotsiaalsete või majanduslike toimetulekuprobleemidega
peredele (sh nendele, kelle sissetulek leibkonnaliikme kohta
jääb alla poole miinimumpalga või kes saavad toimetuleku-
toetust) või puudega lapsega peredele lapsehoiuteenuse
kulude hüvitamine ning laste hooldamist ja järelevalvet
pakkuvad sotsiaalteenused võimaldamaks lapsevanema
tööturule sisenemist, sh vajadusel teenusel oleva lapse
transpordikulude hüvitamine (teenusele ja tagasi);
3) tööealisele 15-64 (k.a) aastasele inimesele, kes vajab abi
puude, haiguse või olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab
tema igapäevast toimetulekut või kinnipidamiskohast
vabanenule tugiisikuteenuse pakkumine, sh vajadusel teenuse
saaja ja tugiisiku transpordikulude hüvitamine teenuse
raames, võimaldamaks teenuse saaja või senise hooldus-
koormusega isiku tööturule sisenemist;
4) puudega inimesele isikliku abistaja teenuse pakkumine,
sh vajadusel teenuse saaja ja isikliku abistaja transpordi-
kulude hüvitamine teenuse raames, võimaldamaks teenuse
saaja või senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisene-
mist.
Taotlusvooru maht on 1,1 miljonit eurot. Toetuse maksi-
maalne määr on 90% projekti abikõlblikest kuludest.
Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti
abikõlblikest kuludest.
Projektitaotlusi on oodatud esitama juriidilised isikud, FIEd,
kohalikud omavalitsused ja valitsusasutused või nende
hallatavad riigiasutused.
Taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad huvilistele infopäevad
17. mail Tallinnas ja 18. mail Tartus.
Taotlusdokumentatsioon ja lisainfo on leitav SA Innove
koduleheküljelt: www.innove.ee
Lisainfo Mari Annus, SA Innove kommunikatsioonispetsialist
mari.annus@innove.ee, Tel. 6998 078, 5276159.

Päikeselisel 07. mai hommiku-
poolikul kogunes kamp talgu-
lisi ka Jõõpre kiriku juurde, et
üheskoos tegutsedes see ilus
ehitis nii seest kui ka väljast
värskema näo saaks. Tööd ja-
gus ka kirikuaeda.

Tragid rehitsejad Eevi,
Saima, Helju, Laine ja Salme
tasandasid ja täitsid mätastega
autoroopaid, kärpisid sireli-
hekki ning tõstsid viimasegi
kokkuriisutud oksarao ja puu-
lehe lõkkesse. Meie ainuke
meestalguline Aare kohendas
altaris olevat ahju ning pea-
aegu, et mitte millestki klopsis
puukuurile vettpidava plekk-
katuse. Grünet ja Reet, kes
riisuma enam ei mahtunud,
vedasid lugematud käru-
koormad ahjupuid nii kiri-
kusse kui ka vastvalminud
katusega puukuuri vihmade
eest peitu. Meie väikesed tub-
lid abilised Helen ja Loola
jõudsid korraga kõikjale-nii

riisuma, pühkima, lõikama,
kui ka peitust mängima.

 Et lõunaks oli tubli koka-
tädi Heli talgulistele kirikuõue
laua katnud ja tühi kõht hakkas
end toidulõhna peale tugevasti
meelde tuletama, siis kaks kor-
da end lauda kutsuda ei lastud.
Tundus, et hernesupp, kringel
ja tee-kohv pole varem kunagi
nii maitsvad olnud, sest tald-
rikuid-tasse täideti ikka uuesti
ja uuesti. Ka meie neljajalgne
sõber Muhvi noogutas rahul-
olevalt pead, kui kõik supi-
kondid enda nina ette sai.

Lahkudes tõdesime, et
üheskoos suudame ikka roh-
kem. Kas siis talgukorras või
mitte, kuid kirikut, kui kul-
tuuripärandit tuleb osata hoida
ja säilitada ning austada nii, et
selle üle saavad uhked olla nii
koguduseliikmed ise kui ka
külalised.

Kutsume kauplejaid Audru vallapäevade
laadale!

13. august kell 12.00 -16.00 Audru pargis.
Laadaliste registreerimine
audrukultuurikeskus@gmail.com
telefon +372 5906 4541
Kauplemiskoha maksumus 3 •
Kohalikele käsitöölistele osalemine TASUTA!
Ootame Audru vallapäevade laadale kauplema kõiki neid,
kes pakuvad omatoodetud, -valmistatud, -küpsetatud või -
kasvatatud kaupu. Olgu selleks siis käsitöö, kohalik toit või
looduslikku päritolu kaup jne.

18. juuni kell 20.00
JAANITULI  AUDRU PARGIS
Tantsuks mängib ansambel SELJANKA
Sportlikud jõukatsumised
Võimalus osta sööki-jooki
22. juuni kell 20.00
JAANITULI  JÕÕPRES
Lõkkeplatsil sportlikud mängud
kell 21 rahvamaja saalis tantsuks mängib
ansambel NAPOLEON DYNAMITE
Avatud PUHVET
22. juuni kell 20.00
JAANITULI  ARUVÄLJA RAHVAMAJA ÕUEL
Tantsuks mängib ansambel NAABRI VALVE
Lõkkeplatsil lõbusad mängud ja jõukatsumised
Avatud PUHVET
22. juuni kell 20.00
JAANITULI  LINDI AASAL
Tantsuks mängib ansambel MANÕJA POESID
Sportlikud jõukatsumised
Võimalus osta sööki-jooki

Pilet kõikidel jaanipidudel 2 eurot
Põhikooli õpilastele 0,5 eurot

28. mail Jõõpre II Külapäev
kell 12 Avame laada ja näituse
·Alustavad töötoad: näomaalingud,
nahkehistöö, salli heegeldamine (kaasa
lõng ja heegelnõel)
·Võistlusmängud lastele (auhinnad)
·Meeleolumuusika, õnneloos
kell 13 Sindi Segakoori ja ansambli
konsert
kell 14 Esinejad Jõõpre lasteaiast,
koolist ja rahvamajast.
Lapsed saavad lõbutseda batuudil
kell 20 rahvamaja saalis
PEOÕHTU
Tantsumuusika Tallinna ansamblilt

Ragnar & Co, pääse 2 eurot.

Audru Vallavalitsus ootab 25. juuliks ettepanekuid
vallaelanikelt kaunite era-ja ühismajade ja heakorrastatud
tootmishoonete kohta osalemaks konkursil

“KAUNIS KODU”
Kandidaate konkursile võivad esitada majaomanikud ise,
naabrid, tuttavad ja kõik tähelepanelikud vallaelanikud.
Info ja teatamine tel 447 2789, 447 2784,
info@audru.ee
“Kaunis Kodu” vallakonkursi võitjate autasustamine toimub
13. augustil Audru vallapäevadel Audru pargis.
Käesoleva aasta võitjad osalevad järgmisel aastal
presidendi “Kaunis Kodu” konkursil.
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