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Audru valla „Aasta kultuuritegija“ 
on Kersti Põllu 

Kersti Põllu töötab alates 
1997. aastast Audru Kesk-
kooli muusikaõpetajana ning 
alates 2005. aastast juhib 
ta Audru Huvialakeskust. 
Lisaks pedagoogitööle on 
Kersti pühendunud noorte-
le ka laiemas mõttes ning 
osaleb põlvkondadevahelist 
sidet väärtustava MTÜ Hel-
lad Velled juhtimises. Eri-
nevaid põlvkondi on kokku 
toonud Kersti Põllu organi-
seeritud väikekandlemeister-
damise- ja pilliõppelaagrid. 
Tema eestvedamisel on toi-
munud kolm suvist laagrit, 
kus on ühtekokku valminud 
35 väikekannelt. Tema eest-
vedamisel on järjepidevalt 
toimunud ka kandleõpe, kus 
õpetajateks oma ala pari-
mad asjatundjad. Kersti Põl-
lu on kandlelaagritest välja 
kasvanud ansambel Roosi 
eestvedaja ning üle-eestilise 
konkursi “Märka Liidrit” no-

minent. Kersti Põllu on oma 
kultuurilise tegevusega ai-
danud oluliselt kaasa noorte 
muusikalise hariduse oman-
damisele ning algatanud 
kandlevalmistamise ja -män-
gu traditsioonide tekkimise 
Audru vallas. Jõudu ja õnne 
edaspidiseks, Kersti! (KH)

Valgerand ootab peagi tervisesportlasi
Audrukate sportimise, vaba 
aja veetmise ja loodushari-
duse omandamise võimalu-
sed paranevad peagi, sest hi-
lissügisel valmib Valgeranna 
metsa ja luidetele aastaring-
selt kasutatav tervise- ja loo-
dusrada. Õiget rajareljeefi ta-
bada ning nii suusatamiseks 
kui jooksmiseks võimalikult 
huvitavat ja mitmekesist rada 
aitab teha Andrus Veerpalu. 

Audru Vallavalitsuse, 
Valgeranna Seikluspargi, 
Andrus Veerpalu ja SA 
Eesti Terviserajad tihedas 
koostöös valmiva raja ees-
märk on tuua sport inimeste-
le lähemale, et Audru inime-
ne ei peaks suusatamise- või 
jooksukohti kaugelt otsima. 
Lisaks tervisespordi har-
rastamisele pakub tulevane 
hakkepuiduga kaetud rada 
ka looduses ja õues õppimi-
se võimalusi klassidele ning 
peredele. Radasid hakkavad 
ääristama puudele ja taime-
dele lisatud tutvustavad sil-
did. 

Audru inimene hoolib 
oma tervisest üha rohkem ja 
vallaelanikud on aktiivsed 
sportlased, kes on osalenud 
erinevatel spordiüritustel 
ja maratonidel. Alles hiljuti 
hakkas Lindi Lasteaed-Alg-
kool aktiivselt arendama 

laste spordihuvi, muretsedes 
koolile suusavarustuse, kuid 
suusarajad nende kasutami-
seks puudusid. Lähimad suu-
sarajad asuvad 27 km kaugu-
sel Reius. Seetõttu kirjutas 
MTÜ Lindi Külaselts 2011. 
aastal projekti lumerajama-
sina ja jäljelõikaja-freesi mu-
retsemiseks ning sai vastava 
rahastuse Põllumajanduse 
Registrite ja Informatsioo-
ni ametilt. Valgerannaäärne 
RMK metsaala on koostöös 
vallaga korras hoitud ning 
rahva poolt juba ammu usi-
nasti kasutusel olevad met-
sarajad on ideaalsed suvised 
jooksu- ja talvised suusara-
jad. 

Oodatud rajad 
Äsja Tartu Ülikooli Pär-

nu Kolledži üliõpilase poolt 
tehtud uuring Audru valla 
terviseradade vajalikkusest 
selgitas välja, et terviserada-
sid igatses pea 80 % küsitle-
tutest. Nendest omakorda 64 
% sooviks radasid näha just 
Valgerannas. Teiseks eelis-
tatuimaks terviseraja asuko-
haks märgiti Audru park. Et 
metsakooslused ja looduse 
tasakaal võimalikult hästi 
säiliks, planeeritakse ter-
vise- ja loodusrada tihedas 
koostöös Riigimetsamajan-

damise keskusega. Planeeri-
tud puhkeala hoiab loodust 
ja samal ajal inimest, kelle 
jaoks on liikumine seal tur-
valine. Terviserajad kaetakse 
ca 2 m laiuselt hakkepuidu-
ga. Rajad on mõeldud nii 
jooksmiseks, kõndimiseks 
kui rattaga sõitmiseks. Talvi-
sed suusarajad peaksid kat-
ma nii klassika- kui vabastii-
li harrastajate vajadused. 

 
Huvilisi jätkub

Valgeranna looduse- ja 
terviserajast võiks välja ku-
juneda populaarne sporti-
miskoht, sest huvilisi vallas 

jätkub. Valgerannast kuju-
neb välja ehk tervet valda 
teenindav terviserada, mida 
hea meelega kasutaksid igas 
eas tervisesportlased. Hetkel 
on radade mahamärkimisega 
ametis Andrus Veerpalu, 
Tõnu Valdur Valgeranna 
Seikluspargist ning Maris 
Moorits Audru vallavalitsu-
sest. Augustikuus planeerib 
meeskond radade etteval-
mistustegevuseks appi kut-
suda ka tervisesportlastest 
entusiaste.

Maris Moorits
Audru Vallavalitsuse

arendusspetsialist

Väikeste vallakodanike vastuvõtt
02.06.2012 toimus vallamaja 
saalis väikeste vallakodanike 
ja nende vanemate pidulik 
vastuvõtt. Pidupäevalisi ter-
vitasid vallavolikogu esimees 
Jaanus Põldmaa,  humani-

taarnõunik Peep Tarre ja sot-
siaalpedagoog Sirje Järvet. 

Vastuvõtule olid kutsutud: 
Erkki Vainult ja Heli Jürindi  
poeg Artur̀ iga, Toomas ja 
Maarika Otter tütar Lisetè ga, 

Aleksander ja 
Gea Petrov poeg 
Ron Dairoǹ iga, 
Maarjo ja Chat-
lin Päästel tütar 
El i i sabe t h ` iga , 
Heiki Saunanen 
ja Sirle Leman 
tütar Sirenà ga, 
Jaanus Kivimäe 
ja Mai Merede tü-
tar Liisa Marià ga, 
Helari Väljamäe 
ja Sirje Husu 
poeg Werner̀ iga, 
Koit Üle ja Tiiu 
Lilienthal-Üle tü-
tar Kaili`ga, Heli 
Keppi poeg En-
del-Einò ga, Mar-
tin ja Siiri Linke 
poeg Mart̀ iga, 
Alar Kuura ja 
Kätlin Kirs poeg 
Kaspar̀ iga, Alar 
Hunt ja Ege Alt-
mart tütar Marleeǹ iga, And-
res Orav ja Anu Elgas tütar 
Madleeǹ iga, Tarmo Seppik 
ja Sigrid Kallas tütar Karo-
linega, Marco Tiron ja Gud-
run Kunto poeg Romer̀ iga, 
Tõnis Hansen ja Jana Jaanoja 
poeg Mart̀ iga, Heiko ja Liia 
Link  poeg Ristoga, Romer 
Liivrand ja Liina Soone poeg 
Ristjaǹ iga, Aivo ja Aire Lü-
nekund tütar Janeliis̀ ega, 
Villu Puusepp ja Krista Kin-
go tütar Meriliǹ iga, Erko 

Tšetšin ja Marili Kaunissaar 
tütar Mià ga, Eero Tuulik ja 
Eleri Kuusk tütar Emilỳ ga, 
Mati Tee ja Laura Loorents 
poeg Mattias̀ ega. 

Laulude ja pillimänguga 
esinesid Salme Regiina ja 
Pärtel Taaniel Palu vanaema 
Sirje Järvet̀ i juhendamisel. 
Vallavapiga hõbelusika ja 
ümbriku 128 euroga andsid 
lastevanematele üle Jaanus 
Põldmaa ja vallasekretär 
Aino Aitaja. (KH)

Audru Vallavalitsuse ametnike 
puhkused suveperioodil 2012. a

Vallavanem Siim Suursild 02.07. – 04.07.
  09.07. – 25.07.
  06.08. – 15.08.
Abivallavanem Priit Annus 18.06. – 01.07.
  16.07. – 29.07.
  13.08. – 03.09.
Vallasekretär Aino Aitaja 25.06. – 03.08.
Finantsjuht Ülle Kaljumäe 18.06. – 01.07.
  09.07. – 05.08.
Humanitaarnõunik Peep Tarre 02.07. – 10.07.
Maa- ja keskkonna- Liivia Äke 02.07. – 15.07.
spetsialist 
Planeeringute  Merle Mõttus 25.06. – 20.07.
spetsialist
Ehitusregistripidaja Mairi Õismets 16.07. – 31.07.
  13.08. – 31.08.
Majandusspetsialist Vahur Kobolt 16.07. – 05.08.
Arendusspetsialist Maris Moorits 02.07. – 18.07.
  21.08. – 26.08.
Sotsiaaltöö vanem- Siiri Jõerand 16.07. – 21.08.
spetsialist
Sotsiaaltöö spetsialist Karene Lainela 02.07. – 20.07.
  26.07. - 17.08.
Vanemraamatupidaja Loore Lepp 04.07. – 20.07.
Personalispetsialist- Helgi Põldsam 06.08. – 22.08.
kassapidaja 
Sekretär-registripidaja  Maigi Reepalu 30.07. – 26.08.
Sotsiaalpedagoog Sirje Järvet 09.07. – 12.08.
Psühholoog Merle Tomson 18.06. – 31.07.

Andrus Veerpalu, Valgeranna Seikluspargi peremees 
Tõnu Valdur ning RMK metsnik Ahti Umbsaar tervise
radasid planeerimas

Kätlin Kirs ja Alar Kuura koos väikese 
Kaspari ja Keviniga

Piletid eelmüügist 2 € ja kohapeal 5 €
Piletite eelmüük 3. augustini Audru vallavalitsuses tuba nr 4 
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Vallavalitsuse istungitel

Mis toimub Jõõpre lasteaia 
ehitusega?

Teooria ütleb, et kaua kavandatud ja põhjalikult ette 
valmistatud asjad ei saa üldjuhul untsu minna. Aga tege-
likus elus on asjad vahel natuke teisiti. Nii on juhtunud 
ka Jõõpre lasteaiaga. 

Jõõpres ei ole lasteaed kunagi päris oma majas olnud. 
Endistest kolhoosikeskusehoones olnud ruumidest koliti 
30-ndatel aastatel ehitatud koolimaja esimesele korruse-
le. Pea kümme aastat on kavandatud uue maja ehitamist. 
2011. aasta lõpuks oli vald jõudnud sinnamaani, et valla 
võimalusi arvestav projekt oli valmis ja valla finantsiline 
olukord selline, et võimaldas ehituse ka 2012. aastal ette 
võtta. Ehitaja leidmiseks kuulutas vald oktoobris 2011 
välja riigihanke, kuhu laekus 9 pakkumist hinnavahega 
570 491 – 778 219 eurot. Kuna ehitusprojekt oli koos ar-
hitektiga väga põhjalikult ette valmistatud,  näidates ära 
maksimaalse täpsusega kasutatavad ehitusmaterjalid ja 
ehituslahendused, jäi ehitajatel peamiselt ainult arvesta-
da, kust ja millise hinnaga nad materjalid hangivad ja 
millise hinnaga tööjõudu kasutavad. Mõlema eeltoodud 
kriteeriumi hindamine on väga subjektiivne tegevus 
ning sellest tulenevalt valis vald ehitajaks odavaima 
hinna pakkunud ehitaja, kelleks oli konsortsium Facio 
Ehitus OÜ ja Elinor Ehitus OÜ. Loomulikult oli valla-
valitsus kuulnud Facio nimega seonduvatest sekeldustest 
üle Eesti, kuid samas on olemas ka märkimisväärne hulk 
objekte, mida see ettevõte on ka valmis ehitanud. Jõõpre 
lasteaia ehitamiseks tehtud pakkumine oli igati korrekt-
ne ja vastas nõuetele ning seetõttu soovis vallavalitsus 
selle konsortsiumiga ka ehituslepingu sõlmida.

Siitmaalt algasid aga sekeldused. Riigihangete seadu-
se järgi peab vald sõlmima kirjaliku lepingu, kui teenus-
te või asjade ostusumma ületab 10 000 eurot. Järsku oli 
pakkuja kadunud ja ei ilmunud lepingut allkirjastama. 
Leping sai allkirjastatud  04. aprillil 2012.

Peale lepingu sõlmimist pidi ehitaja vastavalt han-
kedokumentatsioonile 7 päeva jooksul esitama vallale 
ehitusaegse garantii 10 % ulatuses ehitusmaksumusest. 
Garantii peab tagama, et ehitustööd teostatakse korrekt-
selt ja tähtaegselt. Vaatamata korduvatele suulistele ja 
kirjalikele nõudmistele garantii esitamise osas, ehitaja 
seda ei täitnud. Samuti ei alustanud ehitaja ehitusgraafi-
kujärgset ehitustegevust ning sellest tulenevalt ütles vald 
06. juunil 2012 ehitajale lepingu üles. Samuti palus vald 
ehitusplatsi üle anda ja lepingu rikkumisest tuleneva 
trahvi (100 000 eurot) valla arvele 15. juuniks 2012 üle 
kanda. Kahjuks ei ole ehitaja ka neid nõudeid tänaseks 
täitnud ning vald on sunnitud abi saamiseks pöörduma 
õiguskaitseorganite poole.

Kuidas edasi? Tulenevalt eelmisele ehitajale lepingu 
ülesütlemisest, kuulutab vallavalitsus lähiajal välja uue 
riigihanke ehitaja leidmiseks. Tulenevalt seadustest võ-
tab hanke läbiviimine aega orienteeruvalt kaks kuud ja 
peale seda loodame sõlmida ehituslepingu juba uue ehi-
tajaga.  

Kõike eelnevat kokku võttes peab vallavalitsus möön-
ma, et lasteaia valmimine augusti lõpuks on tänase päe-
va seisuga ebareaalne plaan, kuid me teeme omalt poolt 
kõik, et lasteaed valmiks veel sellel aastal ja esimesel 
võimalusel.   

Siim Suursild 
vallavanem   

Vallavolikogu istungitel
14. juuni

Istungilt puudusid volikogu liikmed: Raul Arnemann, Ardo 
Lünekund ja Mercedes Merimaa.

1. Kinnitati Audru valla 2011. aasta konsolideerimisgrupi 
majandusaasta aruanne.

2. Tunnistati kehtetuks Audru Vallavolikogu 02.04.2009 ot-
sus nr 27 „Detailplaneeringu algatamine Papsaare külas Atta 
Ans kinnistul“ seoses äriplaani muutusega ja 14.06.2007 otsus 
nr 96 „Detailplaneeringu algatamine Papsaare külas Raksi-Jõe 
kinnistul“ seoses detailplaneeringu koostamise eesmärgi muu-
tusega.

3. Kehtestati Papsaare küla Tammetuka kinnistu osaline 
detailplaneering.

4. Muudeti Audru Vallavolikogu 15.01.2009 otsust nr 1 „De-
tailplaneeringu kehtestamine Lemmetsa külas Eha kinnistul“ 

seoses detailplaneeringu elluviimisel ilmnenud ebatäpsustega.
5. Otsustati jätta kehtima 06.04.2006 määrusega nr 16 kin-

nitatud „Audru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arenda-
mise kava 2006-2017“ kuni aastani 2025.

6. Kehtestati sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord.
7. Anti volitus MTÜ Lindi Külaseltsile jaanipäevapeo kor-

raldamiseks Lindi aasal.
8. Anti volitus MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsile ja MTÜ 

Eassalu-Neitsi Külaseltsile avalike teenuste osutamiseks.
9. Audru valla kultuuripreemia „Aasta kultuuritegija“ ot-

sustati anda Kersti Põllù le ja talle otsustati maksta preemiat 
130 eurot (neto).

10. Kuulati vallavolikogu alatise hariduskomisjoni, sotsiaal-
komisjoni, majandus- ja planeerimiskomisjoni ning kultuuri-, 
spordi- ja noorsootöökomisjoni 2011. aasta tööaruannet.

10. mail
1. Edukamaks pakkujaks vallahankel „ Audru valla teede 

pindamine“ kinnitati OÜ ÜLE pakkumus maksumusega 40074 
eurot (hind sisaldab käibemaksu).

2. Maksti seoses lapse kaheaastaseks saamisega 5-le vane-
male toetust à 64 eurot ja maksti lapse üheaastaseks saamisega 
toetust 6-le vanemale à 128 eurot.

3. Anti kirjalik nõusolek A2 Racing MTÜ`le Papsaare külas 
Audru ringrada kinnistul puurkaevu rajamiseks.

4. Väljastati kasutusluba Marksa külas Tormi AJ liitmisele 
Purje AJ toitele ja Soomra külas Soomramaa kinnistu elektri-
liitumisele ning Lindi külas Kiviranna kinnistul puurkaevu ra-
jamisele.

5. Väljastati ehitusluba Audru alevikus Nooruse tee 2 laste-
päevakodu rekonstrueerimiseks.

6. Kinnitati projekteerimise lähtetingimused Aruvälja Võl-
lamäe AJ F2 pingeprobleemi lahendamiseks ja Papsaare küla 
Karulava kinnistu elektriliitumise ehitamiseks. 

7. Nõustuti Papsaare külas asuvate Meremetsa tee kinnistu ja 
Meremetsa I tee kinnistu tasuta ülevõtmisega valla omandisse.

7. Muudeti Audru Vallavalitsuse 02.06.2009 määrust nr 3 
„Audru valla omandis olevate ametiautode ja isikliku sõiduauto 
ametisõitudeks kasutamise kord“.

8. Otsustati määruste ja otsuste eelnõude esitamine vallavo-
likogu istungile.

17. mail
1. Väljastati kasutusluba Saulepa külas Meremäe kinnistul 

asuvale Rannarahva koostöökoja püstitamisele ja Papsaare kü-
las Meremetsa elamurajooni teede rajamisele.

2. Anti kirjalik nõusolek Jõõpre külas Järvelille kinnistu 
abihoonele päikesepaneelide paigaldamiseks ja Papsaare külas 
Kahva tee 1a elamule päikesekollektori paigaldamiseks.

3. Väljastati ehitusluba Audru alevikus Pihlaka tn 68 aiamaja 
rekonstrueerimiseks elamuks ja Lindi külas Kapteni kinnistul 
elamu püstitamiseks.

4. Väljastati projekteerimise lähtetingimused Lindi külas 
Tiiva kinnistul elamu püstitamiseks, Papsaare külas Nooda tee 
20 elamu juurdeehituseks, Kabriste külas Ruuna kinnistul väi-
ketuuliku püstitamiseks.

5. Kinnitati ametiautode (elektriautod) vastutavad kasutajad 
ja garažeerimiskohad.

6. Kehtestati 22. juunil 2012 Audru pargis toimuva jaanipäe-
vapeo piletihinnaks: täiskasvanud 2 eurot, lastele vanuses 7 – 18 
aastat 0,50 eurot ja eelkooliealistele lastele tasuta. 

7. Kinnitati valla eelarvest makstava tegevustoetuse komis-
jon koosseisus: esimees Peep Tarre, vallavalitsuse esindaja; sek-
retär Aili Elend, Aruvälja piirkonna esindaja; Toomas Aaviste 
ja Ardo Lünekund, vallavolikogu esindajad; Ülle Kaljumäe, 
vallavalitsuse esindaja; Aili Rehe, Audru piirkonna esindaja; 
Mati Sutt, Jõõpre piirkonna esindaja; Marika Hunt, Kihlepa-
Eassalu piirkonna esindaja; Liilia Luik, Lindi-Liu-Kõima piir-
konna esindaja ja Inna Hanson, Papsaare-Lemmetsa piirkonna 
esindaja.

8. Maksti riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahen-
dite ülejäägi arvelt sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendami-
seks toetust 3-le taotlejale kogusummas 222 eurot.

9. Otsustati maksta alaealiste laste peretoetus laste isale, 
kuna lapsed elavad isa juures.

10. Kinnitati projektitoetuste komisjon koosseisus: esimees 
Peep Tarre, sekretär Marju Toova ja liimed: Ardo Lünekund, 
Ado Kirsi, Õie Killing, Kaie Seger, Jüri Makarov, Anu Kurm 
ja Mati Sutt.

11. Kinnitati Audru valla lasteaedade 2012. aasta tegevusku-
lu arvestuslik maksumus:

Aruvälja Lasteaed-Algkool  216 eurot;
Audru Lasteaed  181 eurot;
Jõõpre Lasteaed „Jõmmu“  199 eurot;
Lindi Lasteaed-Algkool  200 eurot.

24. mail
1. Määrati Põldeotsa külas asuva tee nimeks Jõekalda tee.
2. Väljastati kasutusluba Põhara külas Põltsama kinnistul 

puurkaevu rajamisele.
3. Väljastati ehitusluba Valgeranna külas Rannamänni kin-

nistul elamu rekonstrueerimiseks ja Saulepa külas Jõe kinnistu 
suvila liitumisühenduse ehitamiseks.

4. Nõustuti vaba põllumajandusmaa maatükkide 326 ja 327 
kasutusvaldusesse andmisega (Halunurme ja Halumetsa maa-
üksus).

5. Nõustuti Lemmetsa külas asuva Jüri katastriüksuse ostu-
eesõigusega erastamisega, maatulundusmaa 100 %.

6. Nõustuti Papsaare külas asuva 60 Pärnu – Lihula tee maa-
üksuse jätmisega riigi omandisse, transpordimaa 100 %.

7. Määrati maikuu toimetulekutoetus summas 4405,50 eurot.
8. Kinnitati valla eelarvest finantseeritavad kultuuri- ja spor-

disündmuste taotlused. 
9. Otsustati lapse perekonnas hooldamine.
10. Vallavanem Siim Suursild lähetati sõprusvalda Grobinas-

se, et osaleda sõpruslinna aastapäeva üritustel.
11. Otsustati sulgeda Audru spordihoone 01. juunist kuni 

31. augustini. Spordihoones asuv saun on avatud 8.06 ja 22.06, 
06.07 ja 20.07, 03, 17 ja 31.08.2012. kell 14.00- 21.00.

12. Otsustati maksta sünnitoetust jaanuar-aprill 2012 sündi-
nud 22 lapse vanemale à 128 eurot.

13. Edukamaks pakkujaks vallahankel „Papsaare lasteaeda 
lisarühma ehitamine“ tunnistati OÜ AH Duo pakkumus mak-
sumusega 24922,20 eurot (hind sisaldab käibemaksu).

31. mail
1. Nõustuti Soomra külas asuva Signaali ühistu 13 maaüksu-

se riigi omandisse jätmisega, elamumaa 100 %.
2. Nõustuti Põhara külas asuva Tanni katastriüksuse jagami-

sega Tanni 8 katastriüksuseks, elamumaa 100 % ja Metsavälja 
ning Jaanimetsa katastriüksusteks, maatulundusmaa 100%.

3. Nõustuti Malda külas asuva Uuetalu katastriüksuse jaga-
misega Uuetalu katastriüksuseks, maatulundusmaa 100 % ja 
Vanapärna katastriüksuseks, elamumaa 100 %.

4. Ahaste külas asuva Taltsi maaüksuse teenindusmaaks 
määrati 12589 m2 , elamumaa 100 %.

5. Muudeti vallavalitsuse 29.03.2012 korralduse nr 102 „Ka-
tastriüksuse jagamine ja lähiaadressi määramine“ preambulat.

6. Väljastati kasutusluba Põhara külas Kolga AJ F1 pinge-
parandusele, Aroonia tn Põldeotsa kapptelefonijaama elektriva-
rustusele ja Papsaare külas Lõvisüda tee 4 elamu püstitamisele.

7. Väljastati kirjalik nõusolek Papsaare küla Erlendi kinnis-
tul piirdeaia rajamiseks ja Lindi külas Rannamänniku tee 8 su-
vemaja püstitamiseks.

8. Väljastati ehitusload Lindi külas Marduna kinnistul väike-
tuuliku rajamiseks, Valgeranna külas Doberani kohviku kinnis-
tul Doberani rannamaja rekonstrueerimiseks, Audru alevikus 
Toominga tn 2 elamu rekonstrueerimiseks ja tehnosüsteemide 
muutmiseks ning Papsaare külas Atta Ans kinnistul Atta puh-
ketalu abihoone püstitamiseks.

9. Kinnitati projekteerimise lähtetingimused Valgeranna kü-
las Liini tee 13 garaaži ja maaküttesüsteemi projekteerimiseks.

10. Maksti sünnitoetust lapse vanemale 128 eurot.
11. Edukamaks pakkujaks konkursil „Suvine kauplemiskoht 

Valgeranna parklas rannapromenaadi ja parkla ristmikul“ tun-
nistati TÜ Vitamaja, pakkumuse renditasu 200 eurot hooaja 
eest.

12. Anti tähtajalisele üürile kolmetoaline korter aadressil 
Ringi 1a-1 Audru alevik.

13. Kehtestati 05.08.2012 Audru kirikus toimuva Hanna-
Liisa Võsa kontserdi piletihind: eelmüügist 2 eurot, kohapeal 
5 eurot.

14. Edukate õpilaste tunnustamiseks anti kingitusena Port 
Arturi kinkekaardid:

Audru Keskkooli 45-le edukale õpilasele kogusummas 395 
eurot, Jõõpre Põhikooli 19-le edukale õpilasele kogusummas 
166 eurot, Aruvälja Lasteaed-Algkooli 6-le edukale õpilasele 
kogusummas 42 eurot ja Lindi Lasteaed-Algkooli 2-le edukale 
õpilasele kogusummas 14 eurot.

15. Olümpiaadidel ja konkurssidel osalenud edukatele õpilas-
tele väljastati Port Arturi kinkekaardid järgmiselt: Audru Kesk-
kooli 17-le edukale õpilasele kogusummas 312 eurot ja Jõõpre 
Põhikooli 4-le edukale õpilasele kogusummas 107 eurot.

300 grammine šokolaaditahvel anti olümpiaadidel, konkurs-
sidel ja spordivõistlustel edukalt esinenud 51-le Audru Kesk-
kooli õpilasele, 57-le Jõõpre Põhikooli õpilasele ja 8-le Aruvälja 
Lasteaed-Algkooli õpilasele. 

16. Ainekonkurssidel ja olümpiaadidel edukalt esinenud õpi-
laste juhendajatele-õpetajatele maksti preemiat alljärgnevalt:

- Audru Keskkooli õpetajatele kogusummas 1170 eurot;
- Jõõpre Põhikooli õpetajatele kogusummas 1114 eurot;
- Aruvälja Lasteaed-Algkooli õpetajatele kogusummas 26 

eurot.
17. Otsustati tunnistada nurjunuks konkurss „Kauplemis-

koht vetelpäästetorniga külgneval platsil“ ja korraldada uus 
konkurss.

Audru Vallavalitsus teatab, et Audru Vallavolikogu 
17.05.2012 otsusega nr 22 kehtestati Malda küla Hendriku 
kinnistu detailplaneering. Planeeringuga antakse ehitusõi-
gus kaheksale ühepereelamule. Lähemalt www.audru.ee.

Audru Vallavalitsus teatab, et võeti vastu Audru Val-
lavalitsuse 14.06.2012 korraldusega nr 204 Lemmetsa 
küla Laane kinnistu osaline detailplaneering, millega on 
kavandatud maatulundusmaast ühe krundi eraldamine 
elamumaaks ühepereelamu ehitamiseks (katastriüksuse 
tunnus 15904:003:0857). Hoonete suurim lubatud kõrgus 
on kuni 8 m. Kavandatud on juurdepääsutee ning taristu 
rajamine. Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Audru 
valla üldplaneeringuga. Kavandatav tegevus ei too kaasa 
olulise keskkonnamõju avaldumist. Detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub 4. juulist kuni 17. juulini 2012 
Audru vallamajas Audru alevik Pärna allee 7 tuba 11, 
tööaegadel ETK kl 8-16.30, N kl 8-18, R kl 8-15. Avalik 
arutelu toimub 18. juuli 2012 kl 10.00 Audru vallamajas 
tuba 11. Planeeringu materjalidega on võimalus tutvuda 
Audru valla kodulehel: www.audru.ee, küsimusi ja ette-
panekuid on võimalus esitada info@audru.ee.
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Lindi aasa lugu  
Lindi bussipeatusest vei-
di maad eemal, metsa sisse 
viiva tee ääres, avaneb kü-
lastajale imeline vaatepilt. 
Piirkonna rahva- ja külaseltsi 

eestvedamisel on 1930-nda-
tel aastatel haridusseltsi 
tagavaramaana kasutusel 
olnud platsile kerkinud uus 
kõlakoda koos parkla, silla ja 
külakiigega. Uhke ajaveet-
miskoht valmis külaseltsi 
asutaja ja sädeinimese Jüri 
Kiviranna eestvedamisel.

30-ndatel aastatel oli täna 
Lindi aasana tuntud plats ha-
ridusseltsi tagavaramaa, kus 
korraldati meeleolukaid vä-
lipidusid nagu näiteks pritsi-
meeste pidu. Hiljem kasutati 
aasa Lindi kooli spordi- ja 
mänguplatsina, mis õhtuti 

läks külanoorte kasutusse. 
1986. aastal küsisid kohali-
kud hakkajad noored ja ette-
võtlikud mehed koolilt luba 
ehitada platsile varjualune, 

kus saaks pidusid pidada 
ning tantsuansambleidki 
võõrustada. Luba anti ning 
kõlakoda ehitati valmis. 

Aastaid peeti Lindi aa-
sal jaanipäevi ja kohalikus 
elus suurt tähtsust omanud 
kaluritepäevi. Oma koha 
on seal leidnud ka erinevad 
kokkutulekud. Korraldatud 
peod olid alati rahvarohked 
ning populaarsed. Kuid kuna 
vana kõlakoda hakkas aegu-
mise märke näitama, otsus-
tas kohalik külaselts platsi 
uuendama hakata. Taas võt-
tis Jüri Kivirand eestveda-

mise enda õlule ning esmalt 
püstitati külarahva annetus-
te toel külakiik. Väsimatult 
asju ajades algasid 2010. 
aasta sügisel Lindi aasa re-
noveerimistööd Leaderi pro-
jekti toel. Valmisid uhke uus 
kõlakoda, WC-d ja valgus-
tatud parkla. Pidulik platsi 
avamine koos lumiste tant-
sude ning mängudega toimus 
11.12. 2010. Kuid külaplats ei 
ole kaugeltki veel oma are-
nemist lõpetanud. Mõned 
päevad tagasi sai paika üle 
kraavi peoplatsile viiv kaar-
sild ja jaanipäevaks valmib 
latt-aed. 

Lindi külaselts tänab 
kõiki, kes on aastate jook-
sul aidanud aasa kaunimaks 
muutmisel ja edendamisel. 

Küla on saanud vahva koha, 
kus pidada kokkutulekuid, 
pidusid ning nautida kontser-
te. Nüüdseks saab külaplats 
vastu võtta ka külalisi. Kel 
huvi aasa peopaigana kasu-
tada, siis seegi on võimalik. 
Tänavu on Lindi Külaseltsil 
ees seismas kaks suurt üri-
tust, mis omakorda ühele 
päevale sattunud – 21. juulil 
peetakse Lindi kooli 85. juu-
belikokkutulekut ja Kodu-
kandi eestvedamisel toimub 
üle-eestiline üritus Külavä-
ravad, millel osaleva 30 va-
litud küla sekka kuulub ka 
Lindi küla. 

Marge Massa, 
Anneli Aasmaa

MTÜ Lindi Külaselts

Vald tunnustas  
parimaid õppureid

Audru vald tunnustas valla 
koolides õppivaid rahvasti-
kuregistri andmetel Audru 
vallas elavaid väga hästi õp-
pinud 3. – 11. klasside õpila-
si, jagades kingitustena Port 
Arturi kinkekaarte alljärg-
nevatele õpilastele: 

Audru Keskkool
Henri Saunanen, Lisette 

Kaelep, Hans Robin Peli-
saar, Aleks Laagus, Agnet-
he Tettermann, Egert-Ervin 
Messek, Astrid Linder, Keit-
lin Seos, Marilin Roosileht, 
Kaileen Umal, Rolan Bro-
berg, Mirjam Holtsmann, 
Marko Nurk, Margus Põld-
vee, Eliise Ristimets, Lisette 
Välja, Merili Heinla, Triine-
Ly Teor, Hanna Marit Korn, 
Katrin Altmann, Karl Mum-
me, Mattias Umal, Agathe 
Tallinn, Karoliina Arro, Liis 
Juhalo, Rait Väiko, Kaidi 
Seos, Helen Jaaniste, Hel-
lika Tornik, Gelli Lainet, 
Angeelika Linder, Carina 
Pikkor, Jürgen Raagmaa, 
Laura Seos, Silver Orissaar, 
Heleri Sepp, Elina Villiste, 
Klea Vihast, Merilin Jõnts, 
Ingrid Heinsaar, Marii Õis-

mets, Renate-Anett Niine-
mets, Merilin Reepalu, Carl 
Tõnismann, Taavi Kunto ja 
Karina Laagus. 

Jõõpre Põhikool
Elis Pill, Hanna-Liisa 

Holm, Vanessa Vihm, Nora 
Karula, Markus Martinson, 
Jakob Jääger, Kardo Pruul, 
Lisett Sang, Johhanna Eli-
sabeth Jäärats, Luise Kom-
pus, Karmen Mets, Mela-
nie-Anett Toomast, Kelly 
Tomson, Helen Pill, Laura 
Lembit, Emilie Kirsi, Mar-
tin Nõmm, Jorgen Toomast, 
Signe Plastunova, Laura 
Kompus ja Katarina Vainult.

Lindi Lasteaed-Algkool
Liisu Saar ja Rainer Väl-

jas.

Aruvälja Lasteaed-Alg-
kool 

Mariliis Nõmm, Merit 
Tarkus, Sander Šapkin, Ats 
Põldmaa, Merje Nõumees ja 
Elina Elend.

Peep Tarre
Humanitaarnõunik

Endine õpilasmalevlane, loe siit!
Sel aastal saab Eesti Õpilas-
malev 45 aastaseks. Eks ole 
selle organisatsiooni elus 
olnud paremaid ja halve-
maid aegu, aga heameel on 
tõdeda, et leidub ettevõtlikke 
inimesi, kes raskuste kius-
te seda liikumist ka praegu 
elus hoiavad. 45. sünnipäev 
on aga igati mõjuv põhjus 
meenutusteks ja taaskohtu-
misteks. Seoses sellega tuli 
kokku üks malevausku selts-
kond, kes püstitas oma tege-
vuse eesmärgiks selle daa-
tumi väärilise tähistamise. 
Ettevalmistused on tehtud ja 
nüüd võib ürituse välja kuu-
lutada.

Hea Pärnumaal EÕM-i 
ridades oma noorusesuvesid 
veetnu! 

Oled oodatud Pärnumaa 
õpilasmaleva kokkutulekule 

8. septembril kell 18.00 
Pärnu Kuursaali. 

Malevalaule laulab ja 
tantsuks mängib ansambel 
Justament. Üheskoos vaata-
me ka vana nostalgilist doku-
mentaalfilmi „Viienda vee-
randi laulud“ ja loomulikult 
ei puudu sütitavad kõned, 
malevavande taasandmine ja 
ehk ka mõni üllatus. Kõige 
tähtsam osa üritusest on aga 
muidugi jällenägemisrõõm 
ja meenutused. Kas näiteks 
sina, Kabli rühma malevlane, 
mäletad, kuidas me Kaasiku 
küünis terve nädalavahetuse 
heinapakke ladusime ja siis 
oma teenitud palga Moskvas 
toimunud noorsoofestivali 
fondi annetasime? Vaevalt 
küll, sina mäletad kindlasti 
selgemalt seda, kuidas te öö-
sel välikemmergu uue koha 

peale teisaldasite.
Sünnipäevapidu saab ole-

ma kinnine üritus, ehk siis 
sissepääs on ainult endistele 
malevlastele. Abikaasasid ja 
lapsi seekord kaasa ei võta, 
kuigi ka see on võimalik, 
sest nii mõnestki „malevaro-
maanist“ on kindel kooselu 
sündinud ja omad maleva-
lapsedki meil ju olemas. 
Üritusele lisaks vürtsi ka 
dresskoodi järgimine, ehk 
siis püüe lisada oma riietuse-
le mõni detail endisest male-
vavormist. Ehk on alles veel 
vana punane malevasärk või 
ehk ulatab EÕM-i pandlaga 
vöögi puusajoonele. 

Pilet üritusele maksab 10 
eurot ja seda on võimalik 
maksta kohapeal.

Kuidas üritusele regist-
reeruda? Lisainformatsioo-

ni leiab ka Facebookist, aga 
eelkõige on sul tarvis regist-
reeruda oma endise male-
vakomandöri või komissari 
juures. Nimelt istume peol 
rühmade kaupa ja eelnevalt 
on vaja teada, kui palju meid 
olema saab. Kui komandör 
kaotsi läinud, saab abi aad-
ressil mati.sutt@jooprepk.
ee.

Informatsiooniks aud-
rukatele ja loomulikult ka 
kõigile teistele omaaegsetele 
Kabli rühmade liikmetele, 
kus komandöriks oli Mati 
Puust – meie registreerumi-
ne algas aadressil sirje.suu-
revalja@gmail.com

Rõõmsa jällenägemiseni!

Sirje Suurevälja
endine Kabli rühma 

komissar 

Puudeladumise talgud Aruväljal
9. juunil toimusid Aruvälja 
rahvamaja õuel puudelõh-
kumise ja -ladumise talgud. 
Ikka selleks, et talvel rahva-
maja ruumid soojad oleksid.

Tegijaid ootas suur rek-
kakoorem palke. Tehnikaga 
toetas Jaanus Põldmaa ja 
oma isevärki puudelõhku-
mismasinaga oli kohale tul-
nud tubli töömees Teet Kil-
ling koos poegade Augusti 
ja Ülariga. Meie küla kooli-
poistel jätkus ikka uudista-
mist, kuidas need puud katki 
lähevad.

Suur tänu teile Ly ja Pil-
le, Silvia, Elina ja Aili, Ast-
rid, Sander, Peeter, Jürgen 
ja Vova, kelle nobedate käte 
vahel puuriidad päeva lõ-

puks suureks-suureks kasva-
sid. Suur tänu teile Toomas, 
Ranet, Hannes ja Ardo, kes 

te samuti ei pidanud paljuks 
vabast ajast oma kätepaa-
ridega suureks ja toekaks 

abiks olla. Päev oli raske ja 
töine, aga vaatamata sellele 
kulges kõik ladusalt. Lõuna-
lauas said kõik abilised sooja 
maitsvat suppi ja tubli tüki 
kringlit. Õhtu lõpetas soe 
saun, mille kõik olid ausalt 
välja teeninud. Tagasi mõel-
des ei kuulnud me sel päeval 
kellegi, ei väikese ega suu-
re suust, et ei jõua, ei viitsi. 
Usun, et kindlasti kasvavad 
meie noorematest abilistest 
tublid töömehed ja -naised, 
kes teavad, mida elus täht-
saks ja oluliseks pidada. Sel-
le eest teile suur-suur tänu!

Aita Jürs
Aruvälja Rahvamaja 

perenaine

Vastvalminud kaarsild

Külakiik ja kõlakoda

Vallavolikogu kehtestas 
sotsiaaltransporditeenuse 

osutamise korra
Audru Vallavolikogu kehtes-
tas 14. juunil 2012 määruse 
„Sotsiaaltransporditeenuse 
osutamise kord“. Selle alusel 
osutab vallavalitsuse teenust 
vallas alaliselt elavale puu-
dega isikule ja koduhooldus-
teenust saavale isikule, kes 
on kantud Pereregistrisse 
Audru valla elanikuna ja kes 
erivajaduste tõttu ei saa ka-
sutada ühistransporti või ei 
ole suuteline iseseisvalt sõit-
ma ravi, rehabilitatsiooni või 
abivahendit väljastavasse 
asutusse ja riigi või kohaliku 
omavalitsuse ametiasutus-
se Pärnu maakonna piires. 
Teenust osutatakse isikule, 
kelle eestkostjal või ülal-
pidamiskohustusega isikul 
ei ole iseseisvalt võimalik 
transporditeenust osutada.  
Teenust osutatakse üldjuhul 
tööpäevadel Audru valla 
omandis ja kasutuses olevate 
sõidukitega. 

Teenuse osutajad on 
üldjuhul vallavalitsuse ko-
duhooldustöötajad, huma-
nitaarnõunik või käsundus-
lepingu alusel palgatud isik. 

Taotlus esitatakse Audru 
Vallavalitsusele hiljemalt 
5 tööpäeva enne teenuse 
kasutamist kirjalikult või 
suuliselt, milles märgitakse 
teenuse saaja isikuandmed, 
sõidumarsruut ja teenuse 
taotlemise põhjus. Valla sot-
siaaltöötaja korraldab teenu-
se osutamise teenuse kasu-
tajale võimalikult soodsatel 
tingimustel. Sotsiaaltrans-
porditeenus on tasuline. 

Teenuse kasutaja tasub 
teenuse eest vastavalt sõidu 
marsruudi pikkusele kilo-
meetrites. Teenuse eest ta-
sumisel arvestatakse mars-
ruudi pikkuseks vahemaad 
kilomeetrites teenuse saaja 
elukohast sihtkohta ja tagasi 
elukohta. Kui teenust osuta-
takse mitmele isikule ühe-
aegselt, jagatakse teenuse 
hind teenuse saajate vahel. 
Juhul, kui teenust osutatakse 
üheaegselt isikutele, kes ela-
vad ühes leibkonnas ja kes 
sõidavad samasse sihtkohta, 
esitatakse teenuse arve ai-
nult ühe isiku kohta. 

Teenuse osutamisel läbi-
tud kilomeetrite ja selleks 
kulunud aja kohta peab ar-
vestust teenuse osutaja, kes 
esitab Audru Vallavalitsuse 
raamatupidamisele teenuse 
osutamise kohta sõiduregist-
rilehe vormikohasel blanke-
til.

Teenuse kasutaja tasub 
teenuse eest teatise (arve) 
alusel ülekandega Audru 
Vallavalitsuse arveldusar-
vele või sularahas teenuse 
vahetule osutajale, mille 
eest teenuse kasutaja saab ka 
raha maksmist – vastuvõt-
mist tõendava dokumendi.

Teenuse kasutamise eest 
ei tasu Jõõpre Vanurite Kodu 
elanikud. 

Sotsiaaltransporditeenuse 
kasutamisel on 1 kilomeetri 
hind 0.13 eurot.

Peep Tarre
Humanitaarnõunik

Teet Killling, Ranet Kunto ja Ardo Nõmm talgutel
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Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 447 2788. Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil maris.m@audru.ee. 
Artikli sisu õigsuse eest vastutab artikli autor. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Toimetus: Maris Moorits, 
Sirje Suurevälja, Vahur Tamm, Peep Tarre. Väljaandja: Audru Vallavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint. Hind 0,10 eurot

Õnnitleme 
vastsündinuid!

TEATED t TEATED

Kaspar Kuura  
06.03.2012 Audru
Sedric Lebin  
16.05.2012 Audru
Kristjan Chad  
21.05.2012 Papsaare
Hendrik Vaher  
27.05.2012 Lemmetsa

Maureen Väljas  
31.05.2012 Lindi
Jakob Sutt  
05.06.2012 Jõõpre

Lisandus uus võimalus meie 
piirkonda tutvustada

Romantiline Rannatee on 
kaubamärk, mis ühendab 
endas teid ja radu, kultuuri-, 
ajaloo- ning loodusväärtusi, 
mis jäävad Pärnumaa kümne 
valla (Audru, Tõstamaa, 
Varbla, Kihnu, Koonga, La-
vassaare, Sauga, Tahkuran-
na, Saarde, Häädemeeste) 
piiridesse. Loodud ühine 
kaubamärk Romantiline 
Rannatee annab piirkonnas 
tegutsevale koostöövõrgus-
tikule head võimalused ko-
haliku ressursi sh looduse 
ja kultuuripärandi kasu-
tamiseks ja tutvustamiseks 
ning piirkonnale loodud 
identiteedi kujundamiseks ja 
hoidmiseks.

Piirkonna külastajale on 
aga Romantiline Rannatee 
teekond Pärnumaal, mis 
viib rändaja mööda ligi 250 
km pikkust rannajoont Var-
blast Iklani, põigetega Kihnu 
saarele ja sisemaale, kus on 
märgid Läänemere endisest 
rannajoonest. 

Selleks, et aga meie ühise 

piirkonna olulist infot viia 
paremini meie külastajateni, 
oleme soetanud projekti 
Romantiline Rannatee 7 
raames Pärnu Lahe Partner-
luskogu kaheksasse valda 12 
puuteekraaniga infokioskit, 
millest üks on paigaldatud 
avalikuks kasutamiseks 
Papsaare Lukoili tanklasse. 
Infokioskis kuvatakse kodu-
leheküljel www.rannatee.ee 
olevat infot. Infokioski and-
mebaasiks on www.ranna-
tee.ee olev info, mille uuen-
damine toimub jooksvalt. 
Seetõttu annan Teile teada, 
et kui Teil on soov liituda 
meie ühise kaubamärgi alla 
ja pakkuda Romantilisele 
Rannateele haakuvaid toot-
eid ja teenuseid, siis palun 
andke endast teada.

Raili Mengel-Sünt
projektijuht

MTÜ Pärnu Lahe 
Partnerluskogu

tel 521 9722
raili@maaturism.ee

Surnuaiapühad 2012 Õigeusu kalmistutel Sindis ja 
Lääne-Pärnumaal Preester Enos Heinsoo
JÕÕPRE  P 01.07. 12.00, 10.00 - liturgia
AUDRU  P 01.07. 13.00
TÕHELA  L 07.07. 13.00
POOTSI-KÕPU  P 08.07. 12.00 10.00 - liturgia 
URUSTE  P 22.07. 12.00 10.00 - liturgia 
PAADREMAA  L 28.07. 12.00 10.00 - liturgia 
KALLI  L 28.07. 13.00
KASTNA  L 28.07. 14.30
SELISTE  P 29.07. 12.00 10.00 - liturgia
TÕSTAMAA  P 29.07. 13.00

Audru Püha Risti kiriku teated:
Luterlik kalmistupüha Audru kalmistul jaanilaupäeval, 
23. juunil kl. 12 
Suvine ristimispüha Audru kirikus pühapäeval, 29. juulil 
kl. 11. 
Lapsevanematel, kes soovivad ristida oma lapsi, kuid ei 
ole ise ristitud ja leeritatud, palume võtta kiiresti kontak-
ti koguduse õpetajaga. Leeriõpe toimub õppepäevadena 
kokkulepitud aegadel. Info ja registreerimine: 5562 9595, 
tiinajanno@hotmail.com

Audru perearstide puhkused suvel:
Dr. Runnel  25.06 – 08.07
   30.07 – 20.08
Dr. Napp 09.07 – 29.07

Teade
Audru hambaravil on nüüd ka koduleht 

www.audruhambaravi.ee

TasuTa riided (Kõima vanas lasteaias)
Palume ette helistada telefonil 54 61 37 63

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI 
Pärnu teenindus avab erandkorras uksed 

ka võidupühal!
Lääne prefektuuri koda-
kondsus- ja migratsiooni-
büroo Pärnu teenindusel 
on head uudised kõigile 
dokumenditaotlejatele: 
teenindus on erandkorras 
avatud ka võidupühal ehk 
23. juunil ning alates 1. 
juunist on teenidus avatud 
tunni võrra kauem.

Pärnu teenindus on erand-
korras avatud laupäeval, 23. 
juunil kell 10–13. 

Teenindus asub Pärnu 
kontserdimaja vahetus lähe-
duses, aadressil Aida 5, tei-
sel korrusel. 

Alates juunist on Pärnu 
teeninduse lahtiolekuajad: E, 
K 9–18; T, N, R 9–17 (suletud 
iga kuu viimasel reedel).

Kõigile, kes on dokumen-
di juba taotlenud, tuletame 

aga meelde, et tulge oma 
dokumendile ka kindlasti 
järele!

Kui muudel päevadel on 
teenindus avatud tavapäras-
tel aegadel, siis reedel, 22. 
juunil on Pärnu teenindus 
avatud kella 14-ni.

2012. aastal aegub kor-
raga ca pool miljonit passi 
ja ID-kaarti. Politsei kodu-
lehelt www.politsei.ee leiad 
infot kõige selle kohta, kui-
das dokumenti taotleda ja 
millal teenindused lahti on. 
Kindlasti saavad kõik abi 
ka helistades kliendiinfo 
telefonil 612 3000.

Hedy Tammeleht
pressiesindaja

kommunikatsioonibüroo
Politsei- ja Piirivalveamet

JAANIÕHTU JÕÕPRES
22. JUUNIL 

Viljandi ansambliga 
ONUPOEG

Kell 20.00 –  Mängud-võistlused lastele ja 
lapsemeelsetele 
rahvamaja õuel

Kell 21.30 rahvamaja saali TANTSIMA! 
Töötab puhvet

Pääse 2 €, põhikooli õpilastele 0.50 €

Kuivad/poolkuivad 
küttepuud võrkkotis ja 

lahtiselt. 
Transport tasuta.

Tel. 50 20 358

Hindamine toimub 4 kategoorias: 
eramud, taluhooned, kortermajad 

ja ettevõtted. 

Audru VAllApäeVAde konkurss 
„kAunis kodu“

Autasustamine toi-

mub Audru pargis 

4. augustil toimuvatel 

Vallapäevadel. 

Kandidaadid palume esitada 
hiljemalt 10. juuliks telefonil 447 2784 

või kirjalikult valla sekretäri kätte.
Teatada tuleb kinnistu või omaniku nimi 

ja esitaja nimi.
Kandidaate võib esitada nii omanik, 

naaber kui ka tuttav.


