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Audru vallapäevad tulevad koju kätte
Vallapäevad toimuvad 30. 
juulist kuni 5. augustini 
ning on kogu valla rah-
vast

ühendav kultuurisünd-
mus, mille nautimisest 
võib iga soovija osa võtta. 
Sel aastal saavad erineva-
te piirkondade külaseltsid 
anda oma osa päevade 
põnevamaks muutmisel 
ning ka äärealadel elavad 
inimesed ürituste võrra 
rikkamaks. Nii kujune-
vad augustikuus toimu-
vad vallapäevad meie oma 
nägu.

Audru vallapäevad toi-
muvad igal aastal, kuid 
alati soovi vad korralda-
jad pakkuda rahvale ka 
midagi uut. Nädala sisse 
mahub mitmeid erine-
vaid üritusi ja ettevõtmi-
si valla erinevais paigus, 
millest igaüks endale ka 
loodetavasti sobiva leiab. 
Avaüritus leiab aset 30. 
juulil Soomras, kus Kuns-
ti- ja kultuuriselts Hohloma 
eestvedamisel saab toimu-
ma vene kultuuri õhtu. Kü-
lastajad saavad ammutada 
teadmisi vene rahvuskul-
tuurist, rahvarõivaist ning 
pererahval on üllatusedki 
varuks. 31. juulil on plaa-
nis avada Aruvälja ajaloo-
tuba. 1. augustil oodatakse 
kõiki peresid koos lastega 
filmiõhtule Lindi aasale, 
kus vaatamist jagub nii las-
tele kui vanematele ja va-
navanematelegi. 2. augusti 
õhtu pakub elamust muu-
sikasõpradele ja seda Kirsi 
talus, kus õhtuse kontser-

di annavad Tuuli Velling 
(Taul) ning Merje Kägu. 
3. augustil toimub Jõõpres 
ühiskontsert Grobina ja 
Jõõpre rahvatantsijatega.

4. augustil saavad jõu-
du katsuda mälumängurid, 
kui vallavalitsuse saalis 
toimub mälumänguturniir 
Tiit Lehtme eestvedamisel. 
Pärastlõuna algab tradit-
sioonilise paraadrongkäi-
guga, millega suundutakse 
Audru parki kontserdile. 
Kontserdile on kutsutud li-
saks oma valla esinejatele 
ka külalisesinejad Soomest 
ja Lätist. Samuti ei puu-
du meelelahutus nii lastele 
kui täiskasvanutele. Saab 
batuudil hüpata ning lasta 
teha näomaalinguid, las-

tele on avatud mängutuba. 
Kaitseliidu maleva telgis 
saavad soovijad tutvuda 
relvade ja varustusega. Kätt 
saab proovida paintballis 
ja tutvuda saab Jahimees-
te Seltsi esitletud topiste ja 
muu põnevaga. Esindatud 
on teisedki organisatsioo-
nid. Pargikontserti saadab 
traditsiooniline käsitööliste 
laat ning õhtune peaesineja 
on ansambel Regatt.

3., 4., ja 5. augustil viib 
buss soovijad ekskursioo-
nidele mööda Audru val-
da. Retkedel tutvustatakse 
valla ajalugu ja kultuuri, 
ettevõtlust ning ka aktiivse 
kodanikualgatuse ajendil 
sündinud tegemisi. Retke-
juhid on vallavanem Siim 

Suursild ja proua Helgi 
Roots. Retkedele saab end 
registreerida muuseumis.

Vallapäevade ürituste-
sarja lõpetab pühapäevane 
kirikukontsert, kus esineb 
Hanna-Liina Võsa koos 
Lembit Saarsalu ja teiste 
muusikutega, kes lisaks 
akordionile ja saksofonile 
ka Audru kiriku oreli muu-
sikasse kaasavad. Nii Kirsi 
talus, kui ka kirikus toimu-
vale kontserdile saab eel-
müügist pileteid osta valla-
valitsusest. Jälgige jooksvat 
reklaami nii valla kodule-
hel, paberlehes kui ka valla 
Facebookis. 

Maris Moorits
arendusspetsialist

Elektriautod  
sotsiaaltöötajatele

Alates 9. maist Audru Valla-
valitsuse kasutuses kolm 
elektriautot Mitsubishi   
I-MIEV. Sotsiaalministee-
riumi ja vallavalitsuse vahel 
sõlmitud lepingu järgi on 
elektriautod sotsiaaltöötaja-
te, koduhooldustöötajate või 
sotsiaalteenuse vahetu osu-
taja käsutuses nende klien-
ditööga seotud tegevuseks. 
Praegu kasutavad elektriau-
tosid koduhooldustöötajad 
Marge Massa, Evi Rubin ja 
Helve Samarina oma igapäe-
vases tegevuses.

Sotsiaaltöötajad kiit-
sid, 4kohaline auto on ma-
hukas, seest suurem, kui 
väljast paistab. „Auto on 
vaikne. Pole äkiline, kiiruse 
võtab üles rahulikult. Spi-
domeetrilt on näha, millal 
on sõit ökonoomsem ja mitu 
kilomeetrit saab veel sõita“ 
rääkisid vastsed autode ka-
sutajad. Autode efektiivse 
kasutamise tagavad laadi-
mispunktid vallavalitsuse, 
Jõõpre vanuritekodu ja Lindi 
vana koolimaja küljes. (KH)

Lindi koolis kasvavad väikesed merebioloogid
Ka väikeses koolis kasva-
vad suure maailma koda-
nikud! 

4. juuni kalastus- ja õp-
peretk Ermistu järvele viib 
Lindi kooli ja eelkooli lap-
sed merebioloogia õpingu-
tega juba etteruttavalt uude 
õppeaastasse. Hea idee 
– leida võimalus pakkuda 
mereäärsetele lastele vahe-
tut ja teadmisterohket loo-
dusõpet, on andnud meie 
koolile uue hingamise, pii-
rideta ja järjepideva lisa-
väärtuse. Läbi õpperetkede, 
tundide, matkade, laagrite 
ja konverentside saame oma 
lastele pakkuda võimalust 
näha hariduse omanda-
mise erinevaid tahkusid. 
Kõik see, mis on ehe ja nii 

käegakatsutav, paneb meie 
lapsi märkama, avastama 
ja omandama teadmisi läbi 
elu enese.

Uus õppeaasta toob uusi 
avastusi – suvine Kihnu 
laager, Noarootsi kalurikü-
la külastus, arvukad õppe-
tunnid ning kaasatus Lää-
nemere riikide MARINE 
LITTER projekti annavad 
võimaluse panustada loo-
dushoidu ning viivad väike-
se Lindi kooli lapsed Suure 
Maailma kaardile.

Samm-sammult on teoks 
saamas meie kooli moto – 
„Väikese kooli Suured mõt-
ted”.

Lisaks merebioloogia 
õpingutele, paneb kool oma 
tegevuses rõhku draamaõp-

pe olulisusele ja muusikaõ-
pingutele, mis on lahutama-
tud osad meie igapäevases 
koolielus. Tähtsad on osku-
sed üksteist kuulata, mär-
gata, hinnata. 

OLEME UHKED: 
•	et oskame hinnata väi-

keseks olemise võlusid;
•	et iga laps on meie  

jaoks omanäoline ja 
eriline; 

•	et oskame näha ja mär-
gata;

•	et saame looduse ja hea 
õpikeskkonna lastele 
lähemale tuua;

•	et tunneme rõõmu väi-
kestest sammudest ja 
suurtest tegudest.

Meie kooliga on võima-
lik tutvuda juunikuu jook-

sul (kuni 23. juuni 2012). 
Samas on võimalik last 
kooli nimekirja registree-
rida. Selleks palume kaasa 
võtta lapse sünnitunnistu-
se. Samuti on vajalik las-
teaiast kaasa saadud koo-
livalmiduse kaart. Lisaks 
vajame õpilaspileti fotosid 
(4 tk) ja tervisekaarti, mil-
le jõuate kooli tuua enne 1. 
septembrit.

Oma soovist kooliga 
tutvuda palume eelnevalt 
teada anda, siis teame teid 
oodata!

Telefon 5569 7597 Kaire 
Narva (kooli direktor)

lindiakool@gmail.com 

Kaire Narva
Lindi LAAK direktor

Vallapäevade ringreisid
Audru valla 20. juubeliaasta 
vallapäevade raames kor-
raldatakse 3. – 5. augustini 
ringreisid väljumisega kiriku 
parklast:
•	 reedel, 3. augustil kell 

10.00 „Audru valla et-
tevõtlus” (ekskursiooni 
juhib vallavanem Siim 
Suursild)

•	 laupäeval, 4. augustil 
kell 10.00 „Audru valla 
külaseltsid ja MTÜd” 
(ekskursiooni juhib val-
lavanem Siim Suursild)

•	 pühapäeval, 5. augustil 
kell 12.00 „Turism ja 
mälestised Audru val-
las” (ekskursiooni juhib 
Helgi Roots)

Reisidele registreerumine 
algab peale vallalehe ilmu-
mist ning kestab kohtade täi-
tumiseni. Registreeruda saab 
valla muuseumis või telefo-
nidel 44 64191 ja 55599302.

Helgi Roots

Hajaasustuse veeprogrammi 
toetuse taotlusvoor on avatud

2012. aastal on avaldu-
se alusel võimalik toetust 
taotleda 11. juuniks joogi-
vee kättesaadavuse taga-
miseks järgmistes majapi-
damistes:

- majapidamised, millele 
joogivee kättesaadavuse ta-
gamiseks esitati 2011. aastal 
taotlus programmist toetuse 
saamiseks, mis jäeti rahul-
damata tulenevalt vahendite 
lõppemisest;

- majapidamised, millele 
joogivee kättesaadavuse ta-
gamiseks esitati 2011. aastal 
taotlus programmist toetuse 
saamiseks, mille kohta esi-
tatud taotluse osas tegi ko-
halik omavalitsus vastavalt 

regionaalministri 28.01.2011 
käskkirja nr 1-4/18 punkti-
le 12.13 ettepaneku taotluse 
osaliseks rahuldamiseks, 
millest taotleja loobus;

- majapidamised, mille-
le joogivee kättesaadavuse 
tagamiseks eraldati 2011. 
aastal programmist toetust, 
mille toetuse saaja on täies 
mahus tagastanud põhjusel, 
et projekti eesmärke ei olnud 
võimalik saavutada.

Programmi projektides 
sisalduvad tegevused peavad 
olema lõppenud ja aruan-
ded esitatud 30. novembriks 
2013. Lisainfo valla kodule-
hel www.audru.ee (KH)

Vallapäevad 2011

Marge Massa, Evi Rubin ja Helve Samarina

Jälgi Audru valla tegemisi Facebookis



Lk 2 Audru valla leht - Mai  2012

Vallavalitsuse istungitel

VALLAVANEMA VEERG

Koduümbrused kauniks! 
Kevad on täiel rinnal meie südametesse ja kodudesse saa-
bunud. Enamikes koduaedades on muruplatsid rehitsetud 
ja talvepraht koristatud. Korrastatud on lillepeenraid ja 
esimesed seemnedki vast külvatud. Mitmel pool on põri-
sevad muruniidukidki uhkelt oma esimesed tiirud teinud. 

Läbi aastate on paljud valla kodanikud oma kodumajad 
ja koduaiad väga kauniteks muutnud ja seda nii endale kui 
ka teistele vaatamiseks. Siinkohal tahaksin eriti tänada 
kõiki Audru aleviku kortermajade elanikke, kelle suure-
pärase töö ja pingutuste tulemusel on renoveeritud ja see-
läbi uue välisilme saanud kõik Audru aleviku keskasulas 
asuvad nõukogudeaegsed kortermajad. Kindlasti valmis-
tavad renoveerimiskuuri läbi teinud majad esmajärjekor-
ras rõõmu majade omanikele endile, kelle soojaarved on 
tõenäoliselt märgatavalt kahanenud. Kuid erksavärviliste 
majade tervikpilt ei jäta ilmselt ükskõikseks ka nendest 
möödujaid nii omast vallast kui ka kaugemalt. Tänud tei-
le tehtu eest! Olete eeskujuks kõigile teistele valla sama-
laadsetele elamupiirkondadele!

Kui meie suur naaber – Pärnu linnavalitsus, kutsus sel-
lel kevadel linnakodanikke üles suvepealinna kaunimaks 
muutmise nimel linnale püsilillede taimi kinkima, siis 
Audru vallavalitsus kutsub vallaelanikke üles vaatama 
üle oma aedade ja kaugemale oma krundipiirist. Kus viga 
näed laita, seal tule ja aita! See tähendab, et maapiirkon-
nas, kus me elame, on tihtilugu nii, et meie aedade või 
krundipiiride taga on nn eikellegimaa ehk maa, mis on 
jätkuvalt riigi omandis ja millel ei ole kindlat peremeest. 
Ja kuna riik – see olemegi ju lõpuks kõik meie ise, siis 
nii toimides ja neid maatükke hooldades ja korrastades 
saaksime kõik koos muuta oma kodude ümbrused ja kogu 
valla väljanägemise veelgi kaunimaks. Nii valmistaksime 
koos rõõmu nii iseendile kui kõigile meie valla rohkear-
vulistele suvekülalistele. Audru vallas külalistega, sõpra-
dega või sugulastega ringi sõites tahaksime ju kõik aduda 
tunnet, et meie kodu (koduvald) on kaunis, puhas, oma-
näoline ja maitsekalt hoolitsetud.

Jõudu tööle meile kõigile! Muudame koos valla kau-
nimaks!

vallavanem
Siim Suursild 

Vallavolikogu istungitel
17. mai 

Istungilt puudusid volikogu liikmed Eino Ojandu, Raivo 
Loorits ja Jüri Vlassov.

1. Pärnumaa Omavalitsuste Liidu tegevusest andis ülevaa-
te juhatuse esimees Eeri Tammik.

2. Määruse eelnõu „Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise 

kord“ suunati 2. lugemisele.
3. Kinnitati „Koolitöötajate koosseisude kinnitamise kord“.
4. Kinnitati Audru valla heakorrakonkursi „Kaunim Kodu“ 

korraldamise juhend.
5. Kehtestati Malda küla Hendriku kinnistu detailplanee-

ring.

05. aprillil
1. Kinnitati Luige tee 9 elamu juurdeehituse projekteerimi-

se lähtetingimused.
2. Maksti riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste va-

hendite ülejäägi arvelt sotsiaalteenuste osutamiseks ja arenda-
miseks toetust 2-le taotlejale kogusummas 216 eurot.

3. Kinnitati koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse 
toetuse finantseerimislepingu vorm.

4. Maksti toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi arvelt 
89,13 eurot sotsiaaltoetust vajalike abivahendite ostuks. 

12. aprillil
1. Väljastati kasutusluba Aruvälja rahvamaja kinnistul asu-

va rahvamaja rekonstrueerimiseks.
2. Väljastati ehitusluba Mõisaserva kinnistul külalistema-

ja-elamu püstitamiseks ja Tiigi tn 37 aiamaja juurdeehituseks.
3. Kinnitati Tiido-Tiiu kinnistu ait-kuuri käsitööaidaks 

projekteerimise lähtetingimused.
4. Väljastati kirjalik nõusolek Kullimänniku tee 18 auto-

varjualuse ja grillvarjualuse rajamiseks.
5. Maksti riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste va-

hendite ülejäägi arvelt sotsiaalteenuste osutamiseks ja arenda-
miseks toetust ühele taotlejale summas 227 eurot.

6. Anti nõusolek alaealise vara kasutamiseks.
7. Maksti sotsiaaltoetust à 64 eurot 5-le taotlejale seoses 

lapse osalemisega judovõistlustel Austrias.
8. Maksti matusetoetust ühele taotlejale summas 128 eurot.
9. Anti nõusolek alaealise vara kasutamiseks.
10. Otsustati korraldada vallahange „Männituka lasteaia 

rekonstrueerimise omanikujärelevalve“.
11. Kinnitati Meremetsa puurkaevu kinnistu detailplanee-

ringu muudetud ja pikendatud lähteülesanne.
12. Täiendati vallavalitsuse 22.06.2010 korraldust nr 230 

„Strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine 
Valgeranna noortelaagri maa-alal“.

13. Maksti seoses lapse kaheaastaseks saamisega sünnitoe-
tust à 64 eurot kolmele vanemale ja lapse üheaastaseks saami-
sega á 128 eurot neljale vanemale.

14. Vallavanem Siim Suursild suunati välislähetusele 
Ameerika Ühendriikide saatkonna poolt korraldatavale ja ra-
hastatavale koolitusele „Waterfront Development for Estonia“ 
25.04 – 05.05.2012 ja puhkusele 07.05 – 08.05.2012.

15. Kinnitati ametisõidukite vastutavad kasutajad ja gara-
žeerimiskohad.

19. aprillil
1. Väljastati kasutusluba Lihula mnt 6 üksikelamu ja Põlde-

otsa Farmi kinnistu elamu püstitamisele.
2. Väljastati ehitusluba Metsaveere kinnistul lauda ja Para-

diisi kinnistul piimaploki lammutamiseks.
3. Kinnitati projekteerimise lähtetingimused Marduna, 

Veski, Põldeotsa Farmi ja Perso kinnistutele väiketuuliku 
püstitamiseks.

4. Avatud pakkumusmenetlusega riigihanke „Audru Las-
teaia Männituka maja rekonstrueerimine“ edukamaks pak-
kujaks kinnitati AS`i Eston Ehitus pakkumus maksumusega 
610251,60 eurot (hind sisaldab käibemaksu).

5. Piiratud hankemenetlusega vallahanke „Audru Lasteaia 
mööblihange“ edukamaks pakkujaks tunnistati OÜ Puit ja 
Mööbel pakkumus hinnaga 6099,6 eurot (hind sisaldab käi-
bemaksu).

6. Vallahanke „Haljasalade niitmine 2012. aastal“ edu-
kamaks pakkujaks tunnistati Hildam Grupp OÜ pakkumus 
maksumusega 96 eurot 1 ha ühekordse niidu hind (hind sisal-
dab käibemaksu).

7. Vallahanke „Poolkultuursete alade trimmerdamine 
2012. aastal“ edukamaks pakkumuseks tunnistati Hildam 
Grupp OÜ pakkumus maksumusega 168 eurot 1 ha ühekordse 
niidu hind (hind sisaldab käibemaksu).

8. Audru valla ajaleht „Tuleviku Nimel“ nimetati ümber 
Audru valla leht „Kodused Hääled“.

26. aprillil
1. Piiratud hankemenetlusega vallahanke „Audru kooli 

Audru alevikuga ühendava kergliiklustee ehitamine“ eduka-
maks pakkujaks tunnistati OÜ Nurme Teedeehitus pakkumus 
maksumusega 119638,99 eurot (hind sisaldab käibemaksu).

2. Piiratud hankemenetlusega vallahanke „Männituka 
lasteaia rekonstrueerimise omanikujärelevalve“ edukamaks 
pakkujaks tunnistati P.P. Ehitusjärelvalve OÜ ja P.P. Ehitus 
OÜ ühispakkumus maksumusega 9360 eurot (hind sisaldab 
käibemaksu). 

3. Algatati vallahange „Audru valla teede pindamine“ 
(Nooruse tee, Valgeranna allee, Ringi tänav).

4. Algatati  vallahange „Papsaare lasteaeda lisarühma ehi-
tamine“.

5. Anti nõusolek eestkostetava vara kasutamiseks.
6. Maksti riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste va-

hendite ülejäägi arvelt raske või sügava puudega lapsele sot-
siaalteenuse osutamiseks toetust summas 30 eurot.

7. Otsustati muuta lapse peretoetuse maksmist.
8. Määrati aprillikuu toimetulekutoetust kogusummas 

5402,96 eurot.
9. Anti kasutusluba Meremetsa tee 23 elamu püstitamisele.
10. Väljastati ehitusluba Jõõpre lasteaia ehitamiseks ning 

Perso, Põldeotsa Farmi ja Veski kinnistutel väiketuuliku ja 
maakaabli rajamiseks.

11. Väljastati projekteerimise lähtetingimused Aisa tee 8 
elektrigeneraatori püstitamiseks, Jõe kinnistu elektriliitumise 
ehitamiseks ja Pärna allee 9 asuva kontori rekonstrueerimi-
seks hooldekoduks.

12. Kiideti heaks hajaasustuse veeprojekti 4 aruannet ja 
nende alusel otsustati välja maksta kogusummana 13 498,94 
eurot, mis toetuslepingute alusel kuuluvad väljamaksmisele 
pärast projektide lõpparuannete esitamist.

13. Vanurile eraldati elamispind Jõõpre Vanurite Kodus.

ÕPETAJAKONKURSS 2012
Audru Lasteaed kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja 

vabade ametikohtade täitmiseks Männituka ja Vikerkaare 
majadesse alates uuest õppeaastast.

Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide 
koopiad saata 31. maiks aadressil:

Kahva tee 2, Papsaare küla, 88317, Pärnumaa või 
audrulasteaed@hot.ee 

Info: audrulasteaed@hot.ee  või 510 1041 

Teade 
Audru vallavalitsus an-
nab suvehooajaks 11.06.-
31.08.2012.a. rendile kaks 
kauplemiskohta Valgeranna 
puhkealal. Kauplemiskohad 
asuvad:

Valgeranna parklas ran-
napromenaadi ja parkla rist-
mikul

Vetelpäästetorniga külg-
neval platsil 

Pakkuja peab tagama 
müügitegevuse rannailma-
dega kauplemisperioodil. 
Kauplejad peavad tagama 
prügi koristuse minimaalselt 
100m raadiuses kauplemis-
kohast. Vetelpäästetorniga 

külgneval platsil peab kaup-
leja tagama kahe 600 liitrise 
prügikonteineri regulaarse 
tühjenduse vastavalt täitu-
misele. Pakkumine kauple-
miskoha rendilevõtmiseks 
tuleb teha mõlema kauple-
miskoha kohta eraldiseisvalt. 
Pakkumised esitada kinni-

ses ümbrikus märgusõnaga 
„Valgeranna kauplemiskoht“ 
Audru Vallavalitsusele aad-
ressil Pärna allee 7, Audru 
alevik, tuba 4 hiljemalt 28. 
maiks 2012. a. kell 9.00. 
Pakkumised avatakse samal 
päeva kell 9.15. Info telefonil 
501 3489

Märkamine ja  
tunnustamine  

teeb südamele head
Kui ütleme väikesele lapsele, kes on midagi uut õppinud ja kellel 
õpitu hästi välja tuleb, et ta on tubli, siis märkame kohe, kuidas 
tema silm särama lööb ja ta innustunult oma tegevust jätkab.  
„Nii, nagu tunnustus on vajalik lapsele, on tunnustus vajalik 
ka täiskasvanule,” ütleb Aasta õppija 2010 tiitli omanik Egon 
Erkmann. 

Praegu on õige aeg märgata täiskasvanuid, kes õppimise 
läbi on oma elu muutnud ning esitada neid aasta õppija kan-
didaadiks.

Iga inimese elulugu ongi tema õppimise lugu. Elu näitab, et 
tunnustuse saanud õppijate lood on olnud paljudele inimestele 
julgustuseks, et jätkata poolelijäänud õpinguid või võtta ette 
uus õpitee.

XV täiskasvanud õppija nädala raames (12. – 19. oktoober 
2012) tunnustatakse silmapaistvaid inimesi ja organisatsioone 
tiitlitega:

* aasta õppija
* aasta koolitaja
* aasta koolitussõbralik organisatsioon
* aasta koolitussõbralik omavalitsus

Märka Sinagi tublisid inimesi enda ümber ning esita kan-
didaat 15. juuniks 2012. 

Tunnustamise reglemendi ja esitamise vormid leiad www.
andras.ee/tunnustamine

Sirje Plaks
ETKA Andrase projektijuht

Lasteaia tasu muutub
Lasteaedade tegevuse  rahas-
tamine toimub vallaeelarve 
vahenditest ning vallavoliko-
gu otsusel osaliselt lasteva-
nemate poolt. Lastevanemate 
poolt kaetava osa suurus ühe 
lapse kohta ei või ületada 20 
% Vabariigi Valitsuse poolt 
kehtestatud palga alammää-
rast.  (Koolieelse lasteasutu-
se seadus § 27).

Audru Vallavolikogu 07. 
veebruari 2008. a. määruse-
ga nr 3 „Koolieelsete laste-

asutuste rahastamisel lapse-
vanema poolt kaetava määra 
kehtestamine“ § 2 alusel on 
lasteaedades lapsevanema 
poolt kaetava osa määr  ar-
vestusperioodile eelnenud 
aasta miinimumpalgast Aud-
ru, Lindi ja Aruvälja lasteae-
dades 8 % ja Jõõpre lasteaias 
5%. 

Üldise majanduslanguse 
ja töötuse suhteliselt kõrge 
tasemega aastatel 2009–2011 
vallavalitsus ei rakendanud 

sel perioodil täielikult val-
lavolikogu vastavat määrust. 

Alates 1. septembrist 2011 
viiakse lastevanemate poolt 
kaetava osa suurus vastavus-
se vallavolikogu eelpoolni-
metatud määrusega.

Et 2011. aastal oli miini-
mumpalk  278.08 eurot, siis 
lapsevanemad hakkavad ala-
tes 1. septembrist maksma 
lasteaia nn „koha ja õppe-
maksu“ 22.24 eurot (278.08 
* 8%) kuus lapse kohta  

Audrus,  Aruväljal ja Lin-
dil. Jõõpres on lasteaiamaks 
1.septembrist 13.90 eurot 
(278.02 * 5 %). Ühest perest 
pärit teise lapse eest maksab 
lapsevanem 50% vanema 
poolt kaetavast osast.

Toidukulu päevamak-
sumuse otsustab lasteaia 
hoolekogu ja selle kinnitab 
direktor. Toidukulu maksab  
lapsevanem.

Peep Tarre
Humanitaarnõunik   
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Õppimist saab jätkata 
igas vanuses

Sügisel algav õppeaasta on 
viimane, mil põhikooli ja 
gümnaasiumi saab lõpetada 
praegu kehtiva korra alusel. 
Gümnaasiumi riiklikust õp-
pekavast ning põhikooli ja 
gümnaasiumiseadusest tule-
nevalt saab alates 2014. aas-
tast gümnaasiumi lõpetada 
vaid uutel lõpetamise tingi-
mustel (kohustuslikud rii-
gieksamid on eesti keel, ma-
temaatika ja võõrkeel, lisaks 
peab gümnaasiumilõpetaja 
tegema uurimistöö/praktilise 
töö ning õppesuunast tulene-
va koolieksami). Kõik, kes 
on õppinud varem kehtinud 
õppekava järgi, kuid mingil 
põhjusel jätnud gümnaasiu-
mi lõpetamata, peavad alates 
2014. aastast lõpetama güm-
naasiumi uutel tingimustel. 
Gümnaasiumi uutel tingi-
mustel lõpetamine tähendab 
seda, et 2014. aasta kevadel 
ei piisa enam riigieksami 20-
le hindepallile sooritamisest, 
vaid eksamitöös tuleb saavu-

tada vähemalt 50 protsenti 
maksimaalsest tulemusest.

2014. aasta kevadest 
muutub ka põhikooli lõpe-
tamise kord: kohustuslikele 
matemaatika, eesti keele ja 
valikaine eksamile lisandub 
loovtöö sooritamise tingi-
mus.

Ootame õpilasi, kellel on 
mingil põhjusel põhikooli 
või gümnaasiumi viimane 
klass lõpetamata, õpinguid 
jätkama selle aasta sügisel 
ja kooli lõpetama 2013. aasta 
kevadel.

Täpsem info kooli astumi-
se tingimuste kohta lehekül-
jel http://www.ptg.parnu.ee/
opilasele/3

Õppeaasta Pärnu Täiskas-
vanute Gümnaasiumis algab 
26. augustil.

Karin Kurvits 
Pärnu Täiskasvanute Güm-

naasiumi direktor

Väike maja mere ääres
Peatselt saabuva päevitus-
perioodi nautlejad Valge-
rannas võivad õhku paisata 
küsimuse, et mis maja sinna 
mere äärde on kerkinud? 
Kellele see kuulub? Kes lu-
bas ehitada? Kes seal elab 
jne. Tean, et õige inimene 
nendele küsimustele vasta-
maks on hr Mati Sutt. 

Niisiis, mis maja see 
seal Valgerannas on?

M. Sutt: Nimeks on Male-
va Maja ja mõeldud eelkõige 
suvel tööd rabavatele kooli-
noortele. Maja haldajaks 
on MTÜ Pärnumaa Õpilas-
malev. Siia juurde sobiks 
väike selgitus. Pärnumaa 
Õpilasmalev, mis sel aastal 
tähistab oma 45-ndat sünni-
päeva, annab suvel tööd ca 
1200-le õpilasele vanuses 
13-18 aastat. Kõige suure-
maks tööandjaks on Pärnu 
linn ja järgmiseks Audru 
vald ja siin tegutsevad et-
tevõtted. Parimatel aastatel 
tegutses meil suvel 7 rüh-
ma, sellel aastal pakume 
tööd 4 rühma jagu lastele. 
Tööd tehakse Audru parki-
des ja kalmistutel, korrasta-
takse Valgeranda ja poldrit, 
üks rühm leiab tööd Riigi-
metsa Majandamise Kesku-
ses. Oma kokkusaamiskoha 
vajalikkusest on malevaüri-
tustel palju räägitud. Läbi 
kahe aastakümne on suviti 
üüriliseks oldud Valgeran-
nas, viimased 5 aastat And-
ropoffi aianurgas. Üle-eel-
misest aastast alates oleme 
Audru valla rentnikud ehk 
siis ehitised, mis valmimas, 

on Audru valla maa peal ja 
meil vallaga sellekohane le-
ping.

Millal maja lõplikult 
valmib ehk millal on soo-
laleivapidu?

MS: Praegu valmiv hoone 
on esimene osa kompleksist. 
Avar katusealune-söögisaal 
ja seinte vahel nõupidamis-
ruum, 4 WC-d ja 4 duši-
ruumi. Ööbimisvõimalusi 
see maja ei paku, säilitame 
malevlastele tavapärase ja 
romantilise telkimisvõima-
luse. Hetkel toimuvad majas 
sisetööd. Arvan, et esime-
sed rühmad saavad siia oma 
töösuve lõpetama tulla juuli 
lõpus. Et noortele ja naabri-
mehele privaatsust pakku-
da, on kavas veel sellel suvel 
ala haljastamine hekkide ja 
puudegruppidega.

Kes ehitab ja kes rahas-
tab?

MS: Ehitajaks on oma 
valla firma, nimeks OÜ 
Volmert. Ka ehitajad ise 
kõik Audru kodakondsed. 
Lepingu vaagimisel oligi 
peale hinna teine määrav as-
jaolu omadele tööd pakkuda 
ja mehed ei ole ootusi pet-
nud. Ka eelnimetatud hal-
jastajad on Audru vallast.

Pärnumaa Õpilasmaleva 
katuseorganisatsiooniks on 
Eesti Noorsootöö Keskus. 
Kõigi meie tegevuste rahas-
tamine toimub läbi nende 
või nende poolt vahenda-
tud projektide. Tänu ENTK 
toetusele toimub nii male-
vajuhtide koolitus, noortele 
töö leidmine, samuti ettevõ-

tetele tegevustoetuse jaga-
mine. Oleme ka ise otsinud 
lisarahastamisvõimalusi – 
näiteks malevasärkide eest 
maksmisel või kokkutule-
kul hea ansambli tasusta-
miseks. Eelmisel aastal said 
malevlased lisatoetuse eest 
võimaluse osaleda viikingi-
te erilises maailmas.

Kas maja avamine toob 
kaasa ka uusi töökohti val-
las?

MS: Töökohti juurde ei 
teki. Malev on mittetulun-
dusühing ja kogu tegevus 
on ühiskondlik. Praeguses 
turumajandusele orientee-
ritud maailmas on keeru-
line selgitada, mis paneb 
rühmajuhte, kellest enamus 
õpetajad, tasuta koos noor-
tega nädalalõppu telkides 
veetma. Sama analoog on 
koolis klassijuhataja karm 
saatus – õhtul, peale tunde, 
lastega teatrisse, klassiõh-
tule või ekskursioonile… 
Siinkohal ongi hea võima-
lus tänada neid praegusi ja 
endisi Audru valla rühma-
juhte, kes oma tööga noor-
tele suveperioodidel abiks 
olnud: Ülle Haavasaar, Ma-
rika Vahter, Kai Oraste, Ivi 
Sutt, Sirje Suurevälja, Mati 
Puust, Aire Luhaoja, Risto 
Tamm, Mart Kuuskmann, 
Jaan Moorits.

Kas maja jääb ainult 
malevlastele kasutada või 
on plaanis seda ka üritus-
teks välja üürida?

MS: Eelkõige on maja 
ja laagriplats malevlastele. 
Põhiline tegevus jääb juu-

ni-, juuli- ja augustikuus-
se. Samas on juba projekti 
kirjutamise ja tutvustamise 
ajal selgelt välja öeldud, et 
oodatud on ka kõik koolid, 
lasteaiad ja valla organisat-
sioonid. Näiteks loodusmat-
kale mere äärde ja luidetele 
või kevadist ja sügisest loo-
dustundi läbi viima. Minu-
ga on juba ühendust võtnud 
matkajad ja ka kunstihuvi-
lised on asukoha maalimi-
se laagripaigaks ideaalseks 
pidanud. Järgmiseks suveks 
on kokku lepitud liivaskulp-
tuuride valmistamine Val-
gerannas jne.

Kas vabariigis ka kus-
kil mujal EÕM hooneid 
omab või oleme esimesed, 
kes sellise suure asjaga 
hakkama on saanud?

MS: Tallinna linnal on 
oma laagrikoht Harjumaal 
Treppojal, aga see on ehi-
tatud pioneerilaagriks ja 
malev on vaid üks kasutaja 
teiste hulgas. Ministeeriumi 
poolt aktsepteeritud õpilas-
maleva vajadustele vastav 
kompleks Valgerannas on 
Eestis esimene. Arvestades 
riigi poliitikat panna tulevi-
kus enam rõhku töökasva-
tusele, karjäärinõustamisele 
ja tööharjumustele, on meie 
ettevõtmisel perspektiivi. 
Jätkuks ainult jaksu ja va-
hendeid kompleks valmis 
ehitada.

Tänan intervjuu eest 
ja kohtumiseni majakeses 
mere ääres!

Sirje Suurevälja 

Audru Keskkooli õpilaste saavutused
Selle õppeaasta maakondli-
ke olümpiaadide, konkurs-
side ja võistluste kalendri 
võib sulgeda ning aeg on 
võidud kokku lugeda. Edu-
kaim Audru Keskkooli õpi-
lane oli kahtlemata sel aas-
tal kooli esindades XI klassi 
õpilane Taavi Kunto, kelle 
kontole jäi kolm olümpiaa-
divõitu, kodu-uurimistööde 
konkursside ja mälumängu 
võit ning lisaks veel üks kol-
mas koht olümpiaadilt.

Meie õpilaste saavutused 
olid järgmised: 

I kohad  
Maakondlik inglise kee-

le olümpiaad (IV klass) 
- Hanna Marit Korn, Ka-
trin Altmann - õp. R. Tam-
mearu; maakondlik vene 
keele olümpiaad (VIII - IX 
klass) - Karina Laagus - 
õp. K. Oraste; maakondlik 
keemiaolümpiaad: Merilin 
Reepalu (VIII klass), Taavi 
Kunto (XI klass) - õp. Ü. 
Vares; maakondlik füüsi-
kaolümpiaad: Carl Tõnis-
mann (VIII klass), Taavi 
Kunto (XI klass) - õp. T. 
Rätsep; maakondlik ma-
temaatikaolümpiaad (XI 
klass) - Taavi Kunto - õp. 
T. Pärn; maakondlik kodu-
uurimistööde konkurss: Ka-
rina Kanarbik - õp. S. Möl-
der; Taavi Kunto, Annely 
Villiste - õp. A. Uibu; vaba-
riiklik kodu-uurimistööde 
konkurss (ergutusauhind) 

- Alex Mölder - õp. A. Uibu; 
maakondlik koolinoorte 
mälumäng VARIA - Riina 
Intsar, Mihkel Poom, Taavi 
Kunto - õp. S. Suurevälja; 
maakondlik kodu-uurimis-
tööde A. Lepa Ajaloopree-
mia - Kristo Koert ja Taavi 
Kunto - õp. A. Uibu; Pärnu 
maakoolide MV suusata-
mises - Gelli Lainet - õp. 
V. Lass; 10 olümpiastarti: 
Kristo Sepp (kuulitõuge, 
kõrgushüpe), Gelli Lai-
net (600 m jooks) - õp. M. 
Puust, õp. H. Lelle, õp. V. 
Lass; Pärnumaa koolide 
MV ergomeetrisõudmises - 
Marite Einland - õp. V. Lass

II kohad
Maakondlik saksa keele 

olümpiaad - Kristo Koert 
- õp. R. Tammearu; maa-
kondlik ajaloo-olümpiaad 
(XI kl) - Raner Järv - õp. 

A. Uibu; Pärnu maakoolide 
MV rahvastepallis - Rasmus 
Leinasaar, Jaan Endrik Kir-
si, Karl Mumme, Mattias 
Umal, Reido Nurk, Tanel 
Vaikjärv, Markkus Saarts, 
Märt Tammearu, Casper-
Gregory-Tanner Linnu - õp. 
H. Lelle; 10 olümpiastarti - 
Kristo Sepp (kaugushüpe, 
60 m jooks), Märt Tamme-
aru (kuulitõuge) - õp. M. 
Puust, õp. H. Lelle; “Kau-
nim metsalaul” (ansamblid) 
- Jaan Endrik Kirsi, Tanel 
Vaikjärv, Andre Geith Ott 
- õp. T. Tamm; “Kaunim 
metsalaul” (ansamblid) - 
Janeli Juhalo, Heleri Sepp, 
Kerttu Rämson, Ingrid He-
insaar, Marii Õismets - õp. 
T. Tamm; Pärnu maakooli-
de algklasside rahvastepall 
- Henri Saunanen, Hans 
Robin Pelisaar, Margus 
Põldvee, Egert-Ervin Mes-
sek, Arley Kästik, Marko 
Nurk, Aleks Laagus, Aron 
Teearu, Merili Heinla - õp. 
H. Lelle; Pärnu maakoolide 
Kalevi miniliiga võrkpal-
livõistlused - Kristo Sepp, 
Otto Randväli, Siim Tam-
mearu, Gert Laaso, Märt 
Tammearu - õp. H. Lelle; 
PMKSL MV võrkpallis - 
Kristo Sepp, Siim Tamme-
aru, Märt Tammearu, Mar-
tin Uibopuu, Mairo Uustalu, 
Jarmo Tiik, Janek Tiik, Rai-
do Aarn, Otto Randväli - õp. 
H. Lelle; PMKSL MV võrk-

pallis - Heleri Sepp, Laura 
Seos, Janeli Juhalo, Meri-
lin Jõnts, Kerttu Rämson, 
Johanna Pirs, Laura-Riina 
Altmart, Liis Juhalo - õp. 
V. Lass; Pärnumaa kooli-
noorte jooksukross - Sven 
Gnezdov - õp. H. Lelle

III kohad
Maakondlik kee-

miaolümpiaad (XI klass) 
- Siim Vahkel - õp. Ü. Va-
res; maakondlik vene keele 
olümpiaad - Taavi Kunto 
- õp. S. Suurevälja; Pärnu 
maakoolide MV korvpal-
lis - Martin Uibopuu, Otto 
Randväli, Siim Tammearu, 
Kristo Sepp, Märt Tamme-
aru, Markkus Saarts - õp. 
H. Lelle; 10 olümpiastarti 
- Otto Randväli (kõrgushü-
pe), Rait Väiko (kaugushü-
pe), Jaan Endrik Kirsi (kuu-
litõuge), Märt Tammearu 
(1000 m jooks), Siim Tam-
mearu (kuulitõuge) - õp. M. 
Puust, õp. H. Lelle; Pärnu-
maa koolide MV ergomeet-
risõudmises: Maris Päev 
- õp. V. Lass, Ken Matrix 
Kirst - õp. H. Lelle; Pärnu 
maakoolide Kalevi minilii-
ga võrkpallivõistlused - Liis 
Juhalo, Kaidi Seos, Laura-
Riina Altmart, Gelli Lainet, 
Maris Link, Karoliina Arro 
- õp. V. Lass

Sirje Suurevälja
Audru KK õppealajuhataja

Taavi Kunto, edukaim 
Audru Keskkooli õpilane

Üleskutse
02.06–03.06.2012 selguvad 
Sassi Talus kooli- ja takistus-
sõidu karikasarjade võitjad 
2011/2012. Oleksime väga 
tänulikud kõikidele nei-
le, kes sooviksid innustada 
karikasarja võistlejaid väi-
keste auhindadega. Ühtlasi 
toetate sellega kogu üritust 
ja aitate kaasa Audruranna 
Ratsaspordiklubi tegevusele 
ratsavõistluste populariseeri-
miseks Sassi Talus.

Toetada võivad kõik – nii 
lapsed kui täiskasvanud, pe-
reliikmed ja kõik Sassi Talu 
hobufännid ning nende sõb-
rad ja miks mitte ka ettevõt-
ted, kus võistlejad töötavad.

¤	 Auhinnad	 võivad	 olla	
esemelised (mitte elusloo-
mad!), mille juures võiks olla 

kaart märkega, kellelt au-
hind annetatud.

¤	 Rahaliste	 toetuste	
summad saab kanda Aud-
ruranna Ratsaspordiklubi 
arveldusarvele Swedbankis 
221045768209.

Rahalise toetuse summa 
eest ostame DIETZ ratsava-
rustuse poest kinkekaarte, 
kirjutades kaardile taha, kel-
le poolt on kinkekaart.

Makse selgitusse märki-
da: Karikasarja 2011/2012 
toetuseks.

Soovi korral võib auhin-
naga toetada ka endale mee-
lepärast võistlusala. Sellisel 
juhul tuleks korraldajaid 
sellest teavitada või rahalise 
toetuse korral märkida see 
lisasoovina makseselgitusse.

Infot ja hetkeseisu edeta-
beli leiate www.hobumaa-
ilm.ee kalendrist.

Sinna lisame ka lisalehe 
„Toetajad ja sõbrad“.

Kel võimalust ja soovi 
meie üritust toetada ja võist-
lejaid rõõmustada, palun teh-
ke seda hiljemalt 28. maiks 
2012.

Malle Aava 
Audruranna 

Ratsaspordiklubi
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Õnnitleme
vastsündinuid!

OÜ Lõpe Agro 
ostab ja rendib põllumajandusmaad.

Tel. 56 662 082.

TEATED � TEATED

KAUNIS MEIK 
KOOLILÕPUPEOKS!
Teen professionaalset jumestust, 
oma töös kasutan kvaliteetseid 
meigitooteid. 
- päevameik
- õhtumeik
- pruudimeik
- fotomeik
- klubimeik

Endel-Eino Keppi 
25.02.2012 Lemmetsa
Mart Linke 
29.02.2012 Papsaare
Marleen Altmart 
07.03.2012 Lindi
Madleen Orav 
12.03.2012 Ridalepa
Karoline Seppik 
14.03.2012 Kihlepa
Romer Tiron 
16.03.2012 Ahaste
Mart Hansen 
17.03.2012 Audru
Risto Link 
18.03.2012 Aruvälja

Ristjan Liivrand 
20.03.2012 Audru
Janeliis Lünekund 
21.03.2012 Põhara
Merilin Puusepp 
23.03.2012 Audru
Mia Tšetšin 
30.03.2012 Papsaare
Emily Tuulik 
17.04.2012 Papsaare
Mattias Tee 
26.04.2012 Audru 

Squashi meistritiitel tuli Audrusse
Kevad on Audru squashi-
naistele väga edukas olnud. 
21. aprillil toimusid Pär-
numaa naiskondlikud MV 
2012. Seekord oli squashi-
lahinguid pidamas 5 vägagi 
tasavägist võistkonda. Teise 
ja kolmanda koha saatus oli 
lahtine kuni viimase män-
guni. Seekord naeratas õnn 
Pärnu esimesele naiskonna-
le, kus mängisid Aliis Allas, 
Jaanika Paulberg ja Monika 
Meerents-Luberg. Kolmanda 
kohaga tuli leppida Pärnu tei-
sel võistkonnal koosseisus: 
Monika Ivanova, Anne-Ly 
Viikmaa, Lily Allas. Meist-
ritiitli napsasid selle aasta 
kindlad favoriidid – Audru 
squashitarid Merit Kvatš, 
Kaire Pärnsalu ja Merle 
Udso, kes vaid ühe kaotuse-
ga kroonitigi Pärnumaa 2012 
parimaks naiskonnaks. 

Tiitlite sadu jätkus ka 

järgmiseks nädalavahe-
tuseks (28.04.2012), mil 
toimusid juunioride Ees-
ti Meistrivõistlused 2012. 
Tüdrukute U15 vanusegru-
pis võitis meistritiitli Ketlin 
Loob, alistades väga tasa-
vägises mängus Pärnu piiga 
Kirsika Kikkase. 

Mais ootavad Audru 
squashitare ees veel seenio-
ride Eesti Meistrivõistlused, 
kus osalevad Merit Kvatš ja 
Merle Udso ning Eesti Meist-
rivõistlused 2012, kuhu Aud-
rut lähevad esindama end 
Eesti Squashiföderatsiooni 
N-liiga edetabeli 16 parima 
naise hulka võistelnud ema 
ja tütar – Merit Kvatš ning 
Ketlin Loob. Nii, et pöidlad 
pihku!

Merit Kvatš
Audru Naiste 

Squashiseltsing

Laupäeval, 9. juunil toimub Tamme talu ürdiaias juba 
traditsiooniliseks saanud lahtiste uste päev.

Kell 11.00, 13.00 ja 15.00 toimuvad ürdisõpradele aias 
jalutuskäigud koos perenaisega, kes tutvustab uuemaid 
taimi.

Avatud on aiakohvik ja talupood. 
Müügil on kõige suurem valik erinevate ürtide istikuid 

kollektsiooniaiast.
Osalemine kõigile huvilistele tasuta. 
Info www.tammetalu.eu või tel. 5625 3075.

Teostan töid kopp-laaduriga Case.
Info tel. 5650 7474

Spordiinfo 2012. aasta suveks!
9. juuni Pärnumaa valdade suvemängud Tõstamaal 
Juhend www.psl.ee
30. juuni – 1. juuli Eesti valdade suvemängud Paikusel
Juhend www.emsl.joud.ee
21. – 22. juuli Rannamängud Kihnus

09.06 – 10.06.2012 
kell 11.00 – 14.00 Sanga Seltsimajas  

RIIETE MÜÜK 
Müügis uued naisteriided laolõpu hindadega 

Hinnad alates 1.50 € 
Info tel. 517 7305

Müüa vähekasutatud motoblokk “Partner” 
lisaseadmetega. Tel: 445 8124

Koonga mängud 
17. märtsil toimusid 36. 
Koonga mängud.

Valdadest osalesid: Koon-
ga, Sauga, Lavassaare, Are, 
Halinga, Audru.

Spordialadest olid kavas: 
sops, sangpomm, sõudeergo-
meeter, mälumäng, koroona, 
lauatennis, meeste ja naiste 
võrkpall. 

Lõppkokkuvõte:
1. Halinga 226 p
2. AUDRU 219 p
3. Sauga 217 p
4. Koonga 210 p
5. Lavassaare 183 p
6. Are 178 p
I kohad: 
Mälumäng: Tarmo Kunin-

gas, Alar Külm, Mati Puust
Sangpomm: Koidu Kil-

ling, Ado Mets, Matis Uusta-
lu, Valdi Killing

Võrkpallimeeskond: Mik-

kus Veltson, Janek Tüvi, 
Martin Üürike, Rain Enni

II koht: 
Sõudeergomeeter: Ulla 

Orgusaar, Kaur Kalamets, 
Koidu Killing, Kaijo Killing, 
Kuido Killing

Sops – 4. koht; koroona, 
lauatennis ja naiste võrkpall 
5. koht.

Päevakangelased olid 
võrkpallimehed, kelle män-
gust sõltus koht üldtabelis. 
Enne võrkpalli finaali olid 
Sauga ja Audru punktitabelis 
võrdsete punktidega. Mehed 
ei petnud lootusi ja nii tuli 
alavõit ja üldkokkuvõttes II 
koht Audrule! Tänud kõigile 
võistlejaile, kes päeva Koon-
gas veetsid. Järgmisel aastal 
uue hooga!

Õie Killing
Spordiprojektijuht 

22. juuni kell 20.00 Audru Pargis 

AUDRU JAANITULI 
Sportlikud jõukatsumised

Tantsuks mängib ansambel 
Vihasoo Vinged Vanapoisid
Võimalus osta sööki ja jooki

Pilet täiskasvanutele 2.00 eurot, 
lastele vanuses 7–18 aastat 0.50 eurot, 
eelkooliealistele lastele sündmus tasuta

22. juuni, algus 20.00 
JAANIÕHTU Aruvälja rahvamaja õuel. 

Mängud väikestele ja suurtele
Tantsuks mängib ansambel Vennakese 

(http://www.vennakese.eu/)

Jaaniõhtu korraldab Aruvälja Suurküla Selts

23. juunil kell 20.00 

JAANITULI LINDI AASAL 

• Tantsuks mängib 
ansambel RESPEKT 
• Sportlikud jõukatsumised
• Kõhumurede eest 
hoolitsevad toitlustajad 

Pilet täiskasvanutele 2 eurot, põhikooli 
õpilastele 1 euro, koolieelikutele TASUTA

Audru rahva spordipäev
Kui üritus toimub teist aas-
tat järjest, siis võib teda vist 
juba traditsiooniliseks pida-
da. 20. mail toimuski Audru 
Keskkooli staadionil Audru 
rahva II spordipäev. Ilmataat 
pakkus välja tõeliselt sooja 
suvepäeva ja kõik need, kel-
lel kevadtööd juba lõpetatud 
või kelle põllulappidel alles 
vesi peal, olid leidnud, et 
õige moodus hingamispäeva 
sisustamiseks on just sport-
lik tegevus. 

Võistelda sai erinevatel 
lustlikel aladel, millest ükski 
kellelegi üle jõu ei käinud. 
Kuulijänn, ketta veeretami-
ne, korvpalli vabavisked, 
jalgpalli kauglöögid, täpsus-
vise ja täpsusjooks olid kavas 
individuaalaladena. Samuti 
toimusid petanque, võrkpall 
ja perevõistlus.

Kõige enam tundsidki 
spordipäevast rõõmu vast 
pered, kes täies koosseisus 
päeva veetma olid tulnud. 
Auhindadeks saadud staa-
dionimurule laotatud šoko-
laaditahvlite hunniku suu-
rust hinnates võis väita, et 
päeva edukaim pere oli pere-
kond Tammearu, koosseisus: 
Reene, Märt, Siim ja Vaido. 
Nemad viisid koju vast mit-

me kilo jagu maiust. 
Kõikide sportlike tule-

mustega saab tutvuda valla 
kodulehel. 

Spordipäeva muutis veel-
gi atraktiivsemaks meie 
pasunakoori Õnn tuli õuele 
särtsakas saatemuusika. Päe-
va edenedes leidsid nii mõ-
nedki pasunapoisid aega ka 
ise spordialadel kaasa lüüa.

Suur tänu võistluste pea-
korraldajatele Õie Killin-
gule, Krista Kingole, Mati 
Puustile ja neile abiks olnud 
kohtunikele! 

Spordipäeva toetasid 
Audru Vallavalitsus ja Eesti 
Kultuurkapital. (KH) 

Perekond Tammearu

Jõualade 
mitmevõistlus 2012

      “Ekskulturist Irene Mikk 45”      
03.06.2012 Audru laululava, Pärnumaa

16.30 Pakuvad meelelahutust KUPPARI MUORID
18.30 Võistluspäeva ja sünnipäevapeo lõpetab tantsumuusikaga:    

LY KÄTTMANN 

Info ja juhendid: parnujouspordiliit@hot.ee, www.facebook.com
Üritus on pealtvaatajatele tasuta!

Korduste peale lamades 
surumine alates kl 12.00.
Võistelda saab kogu päeva.

Sangpommi kahevõistlus 
kl 13.00. 

Käesurumine alates kl 14.00. 
Võistelda saab kogu päeva.

Veteranide jõutõstmine 
kl 14.00.

Saapaheide kl 15.00Saapaheide kl 15.00.

BRONEERI AEG JUBA TÄNA!
Info: enja@ilufoto.com, tel. 529 5891 Jevgenia


