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Jah, milline siis? Taolise kü-
simuse püstitasid meie val-
lajuhid oma sõnavõttudes ja 
artiklites möödunud valla-
päevade ajal mitu korda. 

Alati ei piisa sellisele kü-
simusele vastamiseks peeg-
lisse vaatamisest. Kõige ob-
jektiivsema vastuse annavad 
ikkagi kõrvaltvaatajad ja eks 
omagi pilk on külalistega 
koos valda kaedes teravam. 
Siis justkui vaatadki asju läbi 
võõraste silmade, tunned ta-
vapärasest rohkem rõõmu 
kaunitest ja korras objekti-
dest ning märkad teravamalt 
kitsaskohti.

Meie sõpradele Lätist jät-
sid sügava mulje mererand ja 
atraktiivsed turismiobjektid. 
Aga eriti vaimustasid neid 
meie kaunid ja kaasaegsed 
koolid ning lasteaiad. Rõõ-
muga tajusid nad kõikides 
küsimustes sarnast ellusuh-

Milline on meie nägu?
Juba aastakümneid Prant-

susmaal elav Ivi Fini (Kuru), 
kes samuti vallapäevade ajal 
üle pika aja sünnimaad kü-
lastamas oli, arvas, et inime-
sed elavad Audrus järjest pa-
remini. Ta märkis näiteks, et 
autod on meil palju uhkemad 
kui Prantsusmaa keskmisel 
kodanikul. Imestust tekitas 
temas aga tõik, et endise vil-
laveskiga pole veel ikka mi-
dagi ette võetud. Samuti oli 
ta veidi kurb, et kohtas Jär-
vi festivalil üsna vähe Aud-
ru inimesi. Oli ju tegemist 
ainulaadse üritusega, kus 
osalesid muusikud üle terve 
maailma. Ivi Fini rõhutas, et 
Järvid on sama tasemega ja 
sama kuulsad nagu oli näi-
teks Karajan või momendil 
Abado. Pariisi äärelinnas 
elavat Ivit teavitavad meie 
kohalikest uudistest tema 
siinsed sugulased. Nii oli ta 
kursis silla renoveerimisega, 
golfiradade arendusega ja ka 

Tagasivaade vallapäevadele
tumist ja maailmanägemust. 
Grobina linnapea Aivars 
Priedolsi sõnul nägi ta Aud-
rus vaid naeratavaid inimesi 
ja tundis heameelt võimalu-
sest meile vastu naeratada. 
Siirad tänusõnad koosvee-
detud aja eest pühkisid al-
lakirjutanu meeltest ka mu-
remomendi, kui külalised ei 
soostunud külastama Audru 
pargi WC-d. Lätlaste arvates 
on meie nägu ilus ja rõõmus 
ning sellelt peegelduvad vas-
tu külalislahkus ja avatus.

Külalistele Soomest im-
poneerisid väga meie kõrgel 
tasemel ja rohkearvulised 
taidluskollektiivid. Imestust 
tekitas neis tõdemus, et meie 
isetegevuslased teevad seda 
kõike täiesti tasuta ja ise-
enese rõõmuks. Nii julgengi 
väita, et soomlased näevad 
meie nägu raamituna rahva-
riidetanu või kaabuga. 

vallapäevade programmiga. 
Küsisin ka, kuidas meeldib 
Audrus Ivi tütrele. Vastuseks 
nentis Ivi, et ka talle meeldib 
väga siinseid sugulasi külas-
tada, võimalus aias marju 
süüa, mere ääres käia ja jalg-
rattaga sõita. Koos jälgivad 
nad ka eestlaste edusamme 
maailmas. Nii hääletasid 
nad Eurovisioonil Eesti lau-
lu poolt, hoidsid pöialt Tour 
de France´il osalenud Eesti 
sportlasele ja isegi siis, kui 
meie jalgpallurid Prantsus-
maale 0:4 kaotasid, olid nad 
väga õnnetud. Ivi Fini mee-
lest oleme me tema armsa 
sünnimaa nägu.

Meil on sõpru paljudes 
maailma paikades. Olgem 
siis siin omavahelgi üksteise 
vastu sõbralikud ja toetavad, 
et meie nägu säraks kogu 
aeg, ka argipäevade rutiinis.

Sirje Suurevälja 

Pidulikku rongkäiku vedasid eest vallavolikogu esimees 
Jaanu Põldmaa, abivallavanem Priit Annus ja vallavanem 
Siim Suursild

Arvälja muuseumitoa avamine proua 
Malle Kiisi eestvedamisel

Audru noored pillimehed soojendasid peaesinejat

Pargikontserdil tantsisid mehed...

... ja naised

Vallapäevade rannavolle võitjad  A. Rehe, K. Voogel, S. 
Suurevälja, M.-M.Kivimäe, L. Puust, A. Puusild, T.Rehe, 
L.Puust, A.Ervin

Kirikukontserdil andsid südantsoojen-
dava kontserdi Hanna-Liina Võsa, Merle 
Kollom, Lembit Saarsalu ja Jaak Lutsoja

Pühapäevaõhtune kontsert tõi kiriku rahvast täis

Laupäevasel pargikontserdil lõid meeleolu Grobina valla 
rahvatantsijad

Vene kultuuri õhtu Soomras. Ilusa 
vastuvõtu tegi külalistele talu pere-
naine Ljubov Petrova

Õhtu peaesineja ansambel Regatt

Kirsi talu 
perenaine 

Helle pakkus 
kontserdiküla-
listele hõrgu-

tavaid maitse-
elamusi

Kirsi talu hubasesse kontserdipaika oli kogunenud 
hulganisti muusikasõpru

Kirsi talu kontserdil esitasid 
lummavaid viise Merje Kägu ja 
Tuuli Taul



Lk 2 Audru valla leht - August  2012

Vallavalitsuse istungitelVALLAVANEMA VEERG

Mida toob Audru vallale 
aasta teine pool?

Selle aasta esimene pool kulges peamiselt valla aastapäe-
va tähistavate sündmuste keerises.

Samal ajal on käesolev aasta olnud vallale ehitusteroh-
ke. Lõpule on jõudnud Rebasefarmi ja Nooruse tee vahe-
lise kergliiklustee ehitus ning Nooruse tee ja Valgeran-
na allee tolmuvaba katte alla viimine. Samuti on valmis 
Audru Lasteaia Papsaare maja viienda rühma ehitustööd, 
mis võimaldavad majja juurde võtta täiendavalt 16-20 
last. Kohe-kohe hakkab lõppema Audru Lasteaia Männi-
tuka maja kapitaalremont. Remondi käigus saab maja uue 
ja korraliku soojustuse ning täidetud saavad kõik Pääste- 
ja Tervisekaitseameti ettekirjutused. 

Suured muutused on tulekul Papsaare külas.
Papsaare küla linnapoolne osa on olnud juba mitmed 

aastad ehitusplatside tallermaa. Kuid sellel sügisel peaks 
osadel ehitusobjektidel otsad kokku tõmmatama. 

Esimestel septembrikuu päevadel toimuvad rekonst-
rueeritud Audru Ringrajal esimesed võistlused. Selleks 
ajaks peaksid olema valminud otseselt rajaga seotud ehi-
tised: rada, turvaalad, piirdeaiad jne. Garaažiboksid või-
dusõitjate teenindamiseks on lubatud valmis ehitada selle 
aasta novembrikuuks.

Maanteeamet on teatanud, et ehitaja vahetuse läbi tei-
nud Pärnu läänepoolne ümbersõit valmib käesoleva aas-
ta oktoobri lõpuks. Selleks ajaks on valmis ka uus sild 
üle Sauga jõe, mis peaks oluliselt lihtsustama Audru 
valla elanike juurdepääsu nii haiglale kui ka Papiniidu 
ristmikul asuvale äripiirkonnale. Samuti peab oktoobri-
kuuks Maanteeameti tellimusel valmima Pärnu – Lihula 
mnt Pärnu – Audru lõigu rekonstrueerimistööde esimene 
etapp ehk Pärnu – Valgeranna teelõigu merepoolse osa 
remont. Tööde käigus on täielikult uuendatud teekate ja 
ristmikud ning bussipeatuste platvormid. Samuti saab re-
konstrueeritud teelõik osaliselt valgustatud. Selle objekti 
II etapi tööde käigus on Maanteeamet plaaninud järgmi-
sel aastal rekonstrueerida sama lõigu ringrajapoolse osa 
ja rajada kergliiklustee Sadama teest Valgeranna teeni. 
Kergliiklustee rajamise üks eeldusi on, et vallavalitsus 
peab käesoleva aasta jooksul leidma kokkuleppe teealu-
se maa võõrandamiseks maaomanikelt, kelle maadel tee 
paiknema hakkab. Tänaseks on vallavalitsus osad maad 
juba omandanud, sõlminud enamike maaomanike eel-
kokkulepped maade võõrandamiseks ning asunud kok-
kuleppe saavutatud teealuste maade kinnistute lahku 
mõõdistamist. 

Iga uus tee elavdab piirkonna arengut. Juunis-juulis 
toimus vallavalitsuse liikmetel mitmeid kohtumisi AS 
Maru esindajatega, kes uurisid võimalusi edasi arendada 
nn Pärnu läänevärava kaubanduskeskuse kinnistut. Sel-
lele kinnistule oli eelmise arendaja poolt juba vaivunda-
ment maha pandud. Tänaseks on AS Maru selle kinnistu 
omandanud, esitanud vallavalitsusele ehitusloa taotluse ja 
plaanib keskust septembris ehitama hakata. Ehitaja loo-
dab töödega ühele poole saada järgmise aasta juuliks ja 
siis hoone rentnikule, kelleks on ETK Maksimarket, üle 
anda. 

Ilusat õppeaasta algust ja tegusat sügist!
Siim Suursild

Vallavanem

05. juulil 
1. Väljastati ehitusluba 

Papsaare küla Karulava kin-
nistu uue liitumise madal-
pingel ehitamiseks, Aruvälja 
külas Võllamäe AJ pingepa-
randuse ehitamiseks, Looga 
tee 4 8-krt elamu fassaadide 
rekonstrueerimiseks ja Lem-
metsa külas Kasemaa kinnis-
tul keeduvanni ehitamiseks.

2. Väljastati projekteeri-
mise lähtetingimused Soomra 
külas Kitsemäe kinnistu kar-
jääri liitumisühenduse pro-
jekteerimisele.

3. Nõustuti Audru alevikus 
Põllu tn 10 kinnistuga liitma 
erastatav Põllu tn 10a katast-
riüksus, elamumaa 100 %.

4. Audru valla omandis 
ja Audru Vallavalitsuse ka-
sutuses olevate sõidukitega 
sotsiaalt ransporditeenuse 
osutamise hinnaks kehtestati 
0,13 eurot läbisõidetud 1 kilo-
meetri eest. 

5. Kinnitati heakorrakon-
kursi „Kaunim Kodu“ hinda-
miskomisjon koosseisus: Priit 
Annus, Alge Kiiup, Liivia 
Äke, Maris Moorits ja Enel 
Käär.

6. Maksti sünnitoetust seo-
ses lapse kaheaastaseks saa-
misega 3 vanemale à 64 eurot 
ja seoses lapse üheaastaseks 
saamisega 6 vanemale à 128 
eurot.

7. Reservfondist eraldati 
2 024,40 eurot Jõõpre Vanu-
rite Kodu katuse remonttöö-
deks.

8. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahen-
dite ülejäägi arvelt maksti 
toetust 2-le taotlejale kogu-
summas 540 eurot.

9. Anti nõusolek eestkoste-
tava vara kasutamiseks.

10. Vajalike abivahendite 
ostmiseks eraldati taotlejale 
sotsiaaltoetust 89 eurot. 

11. Seoses lapse osalemise-
ga rahvusvahelistel võistlustel 
Poola Vabariigis maksti taot-
lejale toetust 64 eurot.

12. Muudeti peretoetuste 
maksmist.

13. Anti nõusolek alaeali-
sele kuuluva vara kasutami-
seks.

14. Nõustuti Papsaare kü-
las asuva Mesiheina pargi 
kinnistu tasuta ülevõtmisega 
Audru valla omandisse.

15. Otsustati korraldada 
riigihange „Jõõpre lasteaia 
hoone ehitamine, õueala hal-
jastamine ning hooneväliste 
rajatiste ehitamine“.

26. juulil
1. Väljastati kasutuslu-

ba Lemmetsa külas Lagre II 
kinnistul kapptelefonijaama 
elektrivõrguga liitumisele, 
Audru ringrada kinnistul 
Audru ringraja elektrivarus-
tusele, Lindi sadama kai re-
konstrueerimisele, Lemmet-
sa külas Kubjajõe kinnistul 
puurkaevu rajamisele, Audru 
kooli Audru alevikuga ühen-
dava kergliiklustee rajamisele 
ja Lindi rahvamaja kinnistul 

mängumajaka rajamisele.
2. Anti kirjalik nõusolek 

Lindi külas Künka kinnistul 
paadikuuri püstitamisele.

3. Väljastati ehitusluba 
Lindi külas Ridamu 3 kinnis-
tul elamu rekonstrueerimi-
seks, Põhara külas Meelespea 
kinnistul elektrivarustuse 
ehitamiseks ja Papsaare kü-
las Nooda tee 20 üksikelamu 
laiendamiseks.

4. Väljastati projekteeri-
mise lähtetingimused Audru 
alevikus Sinise AJ F1 klien-
diprobleemi lahendamise 
tööprojekti koostamiseks ja 
Soomra külas Tabu ühistu 15 
aiamaja rekonstrueerimiseks.

5. Kinnitati Papsaare küla 
Eha kinnistu, Lemmetsa küla 
Pärnõie kinnistu ja Lemmetsa 
küla Pärnpuu kinnistu detail-
planeeringute muudetud ja pi-
kendatud lähteülesanded.

6. Maksti sotsiaaltoetust 
64 eurot seoses lapse osale-
misega motokrossi Euroopa 
meistrivõistlustel Läti Vaba-
riigis.

7. Premeeriti gümnaasiu-
mi edukalt lõpetanud õpilast 
Eliis Otter̀ it 425,48 euroga, 
eraldatud summale lisandub 
sotsiaal- ja töötuskindlustus-
maks summas 146,37 eurot.

8. Otsustati kaasfinantsee-
rida MTÜ Eesti Orvuna Kas-
vanute Liidu õppepäeva Moka 
turismitalus 120 euroga.

9. Juulikuu toimetuleku-
toetus maksti välja summas 
3723,98 eurot, sealhulgas 

toimetulekutoetuse ülejäägi 
arvelt 608,13 eurot.

10. 2012. aasta Audru valla 
heakorrakonkursi „Kaunim 
Kodu“ võitjateks kinnitati:

1) taluhooned – Juta ja Il-
mar Ranne, Kihlepa küla Se-
pa-Mardi talu;

2) ühepereelamud – Lii ja 
Peeter Tedre, Kihlepa küla 
Endla tee 4;

3) korterelamud – Ahaste 
ridaelamu, Ahaste küla Ahas-
te tee 3.

Ettevõtja auhind otsustati 
jätta välja andmata.

11. AS`ilt Eesti Teed ot-
sustati tellida liiklusmärkide 
„Peatumise keeld“ ja „Sõidu-
ki sundteisaldus“ Valgeranna 
külas Doberani teele.

12. Kihlepa külas asuva tee 
nimeks määrati SIESTA tee.

13. Vallahanke „Avaliku 
veoteenuse osutamine Audru 
vallas“ edukamaks pakkujaks 
kinnitati Venderloo Veod OÜ 
pakkumus arvestusliku dotat-
siooni hinnaga käibemaksuta 
0,98 eurot ühe liinikilomeetri 
kohta.

14. Otsustati korraldada 
vallahange „Audru valla tee-
de remont“.

15. Otsustati tagasi lüka-
ta vallahankele „Audru valla 
koolide 5. klassidele sülear-
vutite ostmine“ kõik kvalifit-
seerunud pakkumused, kuna 
pakkumuste maksumused 
ületavad hankelepingu eelda-
tavat maksumust.

Pärnu maakonna tuule
energeetika teemaplaneering

Pärnu maakonna tuule
energeetika teemapla
neeringu ja selle kesk
konnamõju strateegilise 
hindamise aruande avalik 
arutelu toimub 18. sep
tembril 2012 kell 14 Pärnu 
Maavalitsuse 2. korruse 
saalis (Akadeemia tn 2, 
Pärnu).

Pärnu maakonna tuulee-
nergeetika teemaplaneeringu 
ja selle keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise aruande 
avalik väljapanek toimus 
14. juunist kuni 9. augustini 
2012. Pärnu maakonna mais-
maa-ala hõlmava tuuleener-
geetika teemaplaneeringu 
eesmärgiks on määrata alad, 
kuhu saab Pärnu maakonnas 
tuulikuparke rajada. Maa-
konnaplaneeringuga on ka-
vandatud 12 elektrituulikute 
arenduspiirkonda maakonna 
seitsmesse valda: Audrusse, 

Halingasse, Saardesse, Sau-
gasse, Torisse, Varblasse ja 
Vändrasse. Pärnumaal on 
tuulikuparkideks planeeri-
tud kokku 4853 ha. Nende 
asukohtade valikul on lähtu-
tud erinevatest kriteeriumist, 
elamutest on tuulikupargid 
planeeritud 1 km ja suurema-
test asulatest 2 km kaugusele. 
Tuulikute arv ja nende paik-
nemine konkreetses tuuli-
kupargis, võimalikud mõjud 
ja leevendusmeetmed selgu-
vad maakonnaplaneeringule 
järgneva, ehitamise aluseks 
oleva, kohaliku omavalitsuse 
detail- või üldplaneeringuga. 
Lisainformatsioon: 

Pärnu MV planeeringu-
nõunik Raine Viitas, tele-
fon 447 9762, raine.viitas@
mv.parnu.ee, Pärnu MV pla-
neeringute talituse juhataja 
Tiiu Pärn, telefon 4479761, 
tiiu.parn@mv.parnu.ee

Teade Audru vallas asuvatele 
hoonestatud kinnistu omanikele

Maamaksusoodustusest 
aastal 2013

Alates 01.01.2013 jõustuv 
Maamaksuseaduse § 11 lg 1 
sätestab:

§ 11. Maksusoodustused
(1) Maamaksu tasumisest 

on vabastatud maa oma-
nik tema omandis oleva või 
käesoleva seaduse §-s 10 sä-
testatud maakasutaja tema 
kasutuses oleva elamumaa 
või maatulundusmaa õue-
maa kõlviku osas linnas, 
vallasiseses linnas, alevis, 
alevikus ning üldplanee-
ringuga kohaliku omavalit-
susüksuse või maakonna-
planeeringuga maavanema 
poolt tiheasustusega alaks 
määratud alal kuni 0,15 ha 
ning mujal kuni 2,0 ha ula-
tuses, kui sellel maal asuvas 
hoones on tema elukoht vas-
tavalt rahvastikuregistrisse 

kantud elukoha andmetele.
Rahvastikuregistri and-

metel on paljude kinnistu-
omanike elukoht registree-
ritud ainult küla täpsusega 
(näiteks: Malda küla, Audru 
vald). Lisaks küla nimele 
peab aadress sisaldama ka 
kinnistu nime või ametli
kult määratud aadressi.

Seega, kui Te soovite 
kasutada alates 01.01.2013 
jõustuva maamaksuseadu-
se § 11 lõikes 1 sätestatud 
maamaksusoodustust, on 
Teil kohustus täpsustada 
oma elukohaandmed (kujul: 
…. kinnistu, … küla, Aud-
ru vald) rahvastikuregist-
ris esitades elukohateatise 
Audru Vallavalitsusele või 
täita elukohateatise vastav 
vorm interneti teel ID-kaar-
diga riigiportaalis aadressil 
www.eesti.ee.

Viiendate klasside õpilased  
saavad endale sülearvutid

Audru vald on otsustanud 
käesoleval õppeaastal anda 
kõikidele Audru ja Jõõpre 
koolide 5. klasside õpilaste-
le kasutamiseks sülearvu-
tid. Projekti ühe eestvedaja, 
Audru Keskkooli direktori 
Peep Eenraidi sõnul muudab 
sülearvutite kasutuselevõtt 
ainetunnid tunduvalt näitli-
kumaks ning aktiivsemaks. 
Samuti annab see võima-
luse tegeleda mugavamalt 
veebipõhiste õppeprogram-
midega. Kui enne liikusid 
õpilased uute ainetega tut-
vumiseks arvutiklassi, siis 
nüüd annab käimasolev pro-

jekt võimaluse tegeleda tun-
nitööga omal õppekohal. 

Iga Audru valla kooli 5. 
klassi minev laps saab oma 
kasutusse sülearvuti, mis 
jääb tema kasutada kuni põ-
hikooli lõpuni. Planeeritud 
on muretseda 60 raali, mis 
kõik on varustatud vabava-
raga (Linux) ning ühe arvuti 
hinnaks kujuneb vallale 288 
eurot. Tegemist on piloot-
projektiga, mille abil saab 
pakkuda valla koolides head 
ja konkurentsivõimelist hari-
dust ning kaasajastada õppe-
korraldust. (KH)

Lindi sadamasse ehitati  
sammaskonsoolkraana

Lindi sadama omanikud 
Audru vald ja TÜ Lindi sa-
dam arendavad aktiivselt 
Lindi kalasadamat, mida 
kasutavad 40 kutselist ka-
lurit. Nende töötingimuste 
parandamiseks ja kaasajas-
tamiseks tellis MTÜ Lin-
di Sadamaarendus sadama 
uuendustööd. Euroopa Ka-

landusfondi 149 300 euro 
suuruse toetuse toel ehitati 
sammaskonsoolkraana, mil-
le abil saab tõsta kuni küm-
netonniseid raskusi – näiteks 
väikelaevu vette ja veest väl-
ja. Edaspidi jätkuvad Lindi 
sadamas tööd kalavastuvõtu-
hoone ning kuuride renovee-
rimisega. (KH)

Teade 
Audru postkontor  on 

ajutiselt suletud 
21.08 – 03.09.2012

Audru Postkontor on 
ajutiselt suletud 21.08 – 
03.09.2012. Sellel ajal on või-
malik TELLIDA KIRJA
KANDJA TASUTA KOJU! 

Kirjakandjat saavad TA
SUTA elu- või asukohta 
tellida kõik füüsilised- ja ju-
riidilised isikud, kes elavad/
asuvad maapiirkonnas lähi-
mast postkontorist kaugemal 
kui 5 km. Maa-piirkonnaks 
on küla, aleviku või alevi 
territoorium. Elu- või asuko-

has osutab kirjakandja järg-
miseid teenuseid:
• kirisaadetise ja postipaki 

vastuvõtmine/kättetoi-
metamine;

• rahakaartide saatmine;
• perioodikatellimuste vor-

mistamine;
• maksete teostamine;
• post imaksevahendite 

müük
Kirjakandjat saab koju 

tellida Eesti Posti kliendi
info telefonil 1661. Tellimu
si võetakse vastu E–R kella 
9–18, L 915

 

Euroopa Liidu toiduabi
Euroopa Liit jagab kuuendat 
aastat toiduabi puudust kan-
natavatele isikutele. Abisa-
ajate määramise aluseks on 
perekonnaliikmete sissetu-
lek. Toiduaineid – neljavil-
jahelbeid, makarone, jahu ja 
rapsiõli – jagatakse abisaaja-
tele tasuta. 

Audru Vallavalitsus jagab 
Eesti Punase Risti volitusel 
sotsiaalabi korras toiduabi 
toimetulekuraskustes üksi 
last (lapsi) kasvatavatele va-
nematele, lastega peredele, 
puuetega inimestele, üksi 

elavatele eakatele, töötutele, 
töötu pereliikme(te) ga pe-
redele ja peredele, kellel ei 
jätku piisavalt raha toimetu-
lekuks. 

Toiduabi jagatakse valla-
majas neljapäeviti kella 14. 
– 18.00 - ni.

Valla sotsiaaltöötajad kü-
lastavad puuetega inimesi, 
kellel on liikumisega raskusi 
ja toovad toiduabi koju. 

Peep Tarre 
humanitaarnõunik

447 5270
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Esimestesse klassidesse 
läheb 34 last

Tänavu kõlab 1. septemb-
ril koolikell esimest korda 
neljas Audru valla koo-
lis kokku 34-le õpilasele. 
Audru Keskkoolis alustab 
üks klassikomplekt 20 õpi-
lasega, Jõõpre Põhikooli 
I klassi tuleb 4 last, Lindi 
Lasteaed-Algkoolis alustab 
kooliteed 6 ning Aruvälja 
Lasteaed-Algkoolis 4 last.

Kahjuks jääb linnalähe-
dases piirkonnas esimesse 
klassi minejaid vähemaks, 
kuid suurenenud on kauge-
mate piirkondade õpilaste 
arv. Loodetavasti olukord 
muutub, sest maakooli-
des on hea õppekeskkond, 
mida toetavad kaasaegsed 
võimalused ning professio-
naalsed õpetajad. (KH)

Uus kooliaasta Audru koolis
Üks Olivia Saare kooliga 
seotud luuletus lõpeb nii 
– „... kõik, kõik on uus sep-
tembrikuus.“ Audru koolis 
kõik päris uus pole, kuid siis-
ki ...

Alustame kooliaastat uue 
koolina, kus on ühendatud 
Audru Keskkool ja Audru 
Huvialakeskus. Muudatus 
puudutab rohkem kooli juh-
timist ja finantside kasuta-
mist. Õpilaste, lastevanema-
te ja õpetajate töökorralduses 
olulisi muudatusi tulemas 
pole.

Õppetöö hakkab toimu-

ma ainekabinettides ning 
aineõpetajad sisustavad need 
võimalustele ja vajadustele 
vastavalt. Püüame kujunda-
da kaasaegsetele õpitingi-
mustele vastava kooli. Lisaks 
senisele neljale ekraani ja 
projektoriga varustatud klas-
sile lisandus veel kuus klassi 
ning ühte klassiruumi paigu-
tati puutetundlik tahvel. Õp-
peaasta jooksul käivitub ka 
ülevallaline projekt – igale 
valla koolis õppivale 5. klassi 
õpilasele oma sülearvuti.

Audru kool osaleb sel õp-
peaastal kahes suures pro-

jektis: KIK-st toetuse saanud 
projekt Loodusõpe prakti-
kas, kus osalevad kõik 1.-9. 
klassi õpilased ning rahvus-
vaheline Comeniuse projekt, 
mis hõlmab 6 riiki,  kestab 2 
aastat ja kannab nime Reisi-
lood. Mõlema projekti juht 
on õpetaja Karin Sikkal. 

Kurb on tõdeda, et see õp-
peaasta on kooli gümnaasiu-
miosas viimane. Kevadel lõ-
petab 29. lend. Loodetavasti 
muutub peagi paremaks riigi 
ja valla rahaline olukord, 
sünnib jälle rohkem lapsi 
ning keskharidust saab taas 

pakkuda oma koduvallas.
Osaleda saab mitmetes 

huviringides ning huvikoolis 
toimub vabade kohtade ole-
masolu korral uute õpilaste 
vastuvõtt esimesel koolinä-
dalal. Nii muusika- kui kuns-
tiosakonda astumise soovist 
andke teada oma kooli muu-
sika- või kunstiõpetajale 5. 
septembriks. Täpsem info 
kooliaasta esimesel päeval.

Jõudu ja jaksu uute tead-
miste ja kogemuste omanda-
miseks!

 Kersti Põllu
Audru KK õppejuht

Koolibussi graafik  
1. septembril:

 
HOMMIKUNE RING 
8.45  Eassalu
8.50  Soomra 
8.55  Kihlepa
9.00  Kõima keskus
9.05  Lindi vana kool
9.08  Lindi meierei
9.15  Järve
9.20  Liu
9.23  Kotimäe
9.27  Kirsimäe
9.28  Lindi LA-AK
9.33  Kõima bussipeatus
9.35  Põldeotsa bussipeatus
9.40  Rebasefarm
9.45  Audru KK 

KOOLIbUSS KOJU:
11.15  Ahaste ring
11.45  Lindi ring

Koolide aKtused 1. septembril

audru Keskkool 
 aktus kell 10.00 kooli staadionil 

Jõõpre põhikool 
 aktus kell 9.30

aruvälja lasteaed-algkool 
 aktus kell 11.00

lindi lasteaed-algkool 
 aktus kell 13.00 

Kaluriga merele
Selleks, et täisväärtuslik-
ku elu elada, vajab inimene 
väidetavalt leiba ja tsirkust. 
Leiva all mõtleme muidugi 
tööd ja sellest johtuvat sis-
setulekut ning tsirkuse all 
meelelahutust ja muid elu 
poolt pakutavaid nn pehmeid 
väärtusi. Paraku ei saa vii-
maseid luua ega nautida ilma 
majandusliku heaoluta. 

Audru vallas elab ja töötab 
mitmeid ettevõtlikke ja nuti-
kaid inimesi, kes ise „härjal 
sarvist haaranud“ ning ette-
võtlusega algust teinud. Üks 
neist, Arne Taggo, teab vä-
gagi hästi, kuidas meelela-
hutust ja tööd omavahel ka-
sulikult siduda. Külastades 
atraktiivset kodulehekülge 
www.kalurigamerele.ee vaa-
tavad meile vastu kutse kala-
retkele, kalatoodete loetelu ja 
muudki põnevat. 

Härra Taggo, kuidas 
Teil tekkis idee oma firma 
luua? 

Pean ütlema, et sellisena 
pole siiani veel ühtegi ideed 
tekkinud, ettevõtluse vormid 
kujunevad välja ikka teatud 
tegevuste käigus. 

OÜ Togomer on tekkinud 
peale kümneaastast füüsili-
sest isikust ettevõtjana (FIE) 
tegutsemist. Olen sündinud 
kaluriperes, seega kalapüü-
giga varajasest noorusest 
igapäevaselt kokku puutu-
nud. Esimeseks sammuks oli 
seega kalapüük ja müük. 

Millised on esmased 
tüüpilised esilekerkivad 
raskused, mida ettevõtluse
ga algust tehes kartma lüüa 
ei tasuks?

Ikka soovitan julget mee-
lekindlust, kõigepealt peab 
ise uskuma oma tegemistes-

se ja õppida tuleks ikka teis-
te vigadest, aga päris puhtalt 
pole minagi pääsenud.

Millised on Teie ettevõt
te põhilised tegevusalad? 

Nagu eelpool nimetatud, 
on üheks põhitegevusalaks 
siiani jäänud kalapüük ja 
müük. Kalameres käiakse 
hommikul vara ja selle te-
gevuse üks positiivsemaid 
külgi, milles ei pea vast ku-
nagi pettuma, on looduse 
ilu. Sellest ajendatuna tek-
kis 2009. aastal idee soetada 
paat või alus, millelt oleks 
võimalik kõike seda ümbrit-
sevat ilu nautida. Tänaseks 
on see mõte teostunud ja sel-
leks on Solar Bout CO2 Free 
nagu tootjad teda nimetavad. 
2012. aasta on kulunud paa-
di testimisele, aga on juba 
ka neid, kes on saanud sellel 
vaikust ja looduse ilu nauti-

da. Asub ta Liu sadamas.
Kui kõik Teie poolt pla

neeritu peaks sajaprotsen
diliselt õnnestuma, siis mil
lisena näete oma ettevõtte 
tulevikku kõige julgemates 
unistustes? 

Hetkeseisuga väga suuri 
arendamise plaane ei pea, 
kohustusi on kogunenud 
piisavalt ja pigem kesken-
dun nende realiseerumisele. 
Kindlasti ei tohiks alahin-
nata kohanemisvõimet, kuna 
iga päev toob kaasa midagi 
uut.

Täname intervjuu eest 
ning loodame, et selle loo 
lugemine julgustas nii 
mõndagi veel eneses kaht
levat potentsiaalset tule
vast ettevõtjat asjaga algust 
tegema.

Sirje Suurevälja

Sellest sai meie suvi…
Lindi Lasteaed-Algkool on 
veetnud aktiivse ning sünd-
musterohke suve koos en-
diste ja praeguste õpilastega. 
Rõõmu on tuntud koosole-
mise ja jällenägemise üle. 
Sellesse suvesse mahtusid 
kooli juubelipidustused ning 
ettevõtmised väikeste Mere-
bioloogidega. 

21. juulil 2012 tähistas 
Lindi kool juubelit nii uues 
kui ka vanas koolimajas. 
Kokku said noored ja vanad, 
külalised meilt ja mujalt. 
Lindi kooli tähtpäevale and-
sid väärilise sissejuhatuse 
Avatud Külaväravad, mida 
oma kohalolekuga austas rii-
gikogu esimees Ene Ergma. 

85 aastat Lindi 
kooli
Külalised said tutvuda uue 
kooli väärtustega ja osa meie 
pidulikust kontsertaktusest. 
Peale sünnipäevatordi söö-
mist, mille olid valmistanud 

meie oma kooli kokapreilid, 
suunduti ühiselt vana kooli-
maja radadele. 85 aastat vana 
maja oli selleks puhuks ehi-
tud pidurüüsse. 

Klassiruumidesse olid 
üles seatud temaatilised 
toad. Võimalik oli sisse astu-
da 1920-1950 a. klassituppa, 
pioneerituppa, kunstiklassi, 
NSVL-i aegsesse klassiruu-
mi ning taaselustatud laste-
aiarühma. Maja ilmestasid 
fotod ja kunstitööd läbi aas-
takümnete. Oma mälestusi 
kooliajast jagasid kauaaegne 
direktor Lindi Mulk, ko-
duloolane ning Lindi kooli 
vilistlane Olaf Esna. Meele-
olukaid vahepalasid esitasid 
Lindi kooli lapsed pillide ja 
laululugudega, vaadata sai 
püramiidikava ning kuula-
ta omaloomingulisi naljan-
deid aastatest 1940. Avatud 
oli nostalgiahõnguline vä-
likohvik ning hiljem kooli 
sööklagi. Vilistlaspidu ning 
Külaväravate ühine Simman 

ansambli K.O.I. saatel jätkus 
varaste hommikutundideni. 
Ka tänasel päeval ootame 
Teid külla, et saada osa Lin-
di kooli loost ja hariduselust. 
Hea majavaimuna võtab teid 
vana kooli juures vastu Lin-
di kooli kauaaegne õpetaja 
Anne Orav (vajalik eelnev 
teatamine tel 5668 4361).

Meeskonnatöö
harjutused kirkko
venedel
Pea kuu hiljem, 13. augusti 
varahommikul täitus Lindi 
kooli ees buss naerusuiste 
ning ootusärevate lastega, et 
võtta taas kord suund KIH-
NU poole. Kolm päeva koos 
olemise rõõmu tõid kaasa 
mitmekülgseid ettevõtmi-
si ja teadmisi. Õpetaja Jüri 
Tensoni juhendamisel õpiti 
määrama putukaid, tootma 
taastuvenergiat, valmistama 

marmelaadi ning tundma 
kalade siseelundkonda. Li-
saks õppetööle külastasime 
Metsamaa talu, kus lastel oli 
võimalik osa saada Kihnu 
rahvatraditsioonidest, rah-
valauludest ning käsitööst. 
Jalgrattamatk saarel andis 
võimaluse avastada saart, 
sõudmine Kirkkovenedega 
kohalikus kruusakarjääris 
andis aga suurepärase või-
maluse näidata oma mees-
konnatööoskust. Õhtuid si-
sustasid laste poolt loodud 
omaloomingulised etteas-
ted. Enim rõõmu ja ärevust 
pakkusid lastele hilisõhtu-
sed luuremängud. Viimasel 
laagripäeval viidi läbi esime-
sed Kihnu Olümpiamägud.  
Kolm päeva laagrisuve koos 
eelkooli laste ja  kooliperega 
oli ilus sissejuhatus algavaks 
õppeaastaks.

Kaire Narva 
Lindi LAAK direktor

Lindi vana kooli pinkides istuvad õpetajad Anu Küber, 
Evelin Selter ja Kaire Kiivit

Lindi uue koolimaja saalis lõid tantsu Toots ja Teele
Kaunis Kodu 2012  
konkursi võitjad

Taluhooned: 
Juta ja Ilmar Ranne – Sepa-Mardi talu, Kihlepa küla
Ühepereelamud: 
Lii ja Peeter Tedre – Endla 4, Kihlepa küla 
Korterelamud: 
Ahaste tee 3 – Ahaste Ridaelamu 
Hoonete rühm: 
Siesta ühistu – 7-liikmeline suvilaühistu, Kihlepa küla.

Lii ja Peeter Tedre elamu Kihlepa külas
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Õnnitleme 
vastsündinuid!

t TEATED t

Kaarel Prii  
18.07.2012 Papsaare 
küla
Roland Tali  
17.07.2012 Tuuraste 
küla
Roman Visnapuu  
31.07.2012 Audru 
alevik

Metsakeskus.ee

ORIENTEERUMISPäEVAK 
Audrus 27. septembril 2012

- start avatakse 16:30
- info www.okwest.ee

Kuidas kaitsta oma maja kõrvalhooneid kutsumata külaliste eest
Suvi on kurikaelte lemmi-
kaastaaeg. Väljas on soe ja 
ööd valged. Sellised tingi-
mused on ideaalsed pimeda-
te tegude kordasaatmiseks. 
Majast eemal paiknevad 
kuurid ja garaažid satuvad 
tihti varaste löögi alla ka siis, 
kui pererahvas ise kodus on. 
Kuidas aga kaitsta oma kõr-
valhooneid?

Sageli proovitakse kõr-
valhoonete lukustamisel 
piirduda võimalikult odavate 
lahendustega. Lukustamisel 
kasutatakse madala turvali-
susega tabalukke, millel on 
väike võti, peenike sang ja 
nõrk korpus. Suur tabalukk 
ei pruugi alati olla turvalisim 
lukk. Luku suurus mängib 
rolli vaid juhul, kui see on 
karastatud sanga ning mes-
singist või terasest lukukor-
pusega. Lukustust valides 
võiks lähtuda faktist, et selle 
hind moodustaks 20 % kaits-
tava vara väärtusest. Kõige 
efektiivsema turvalisuse ta-
gab salalukk. See on väljast 
vaadates nähtamatu ning 
lukustab ukse sissemurdjale 
teadmata kohast. Salalukk 
tuleb ise välja mõelda ja käe-
pärastest vahenditest ehitada. 

Kuurid on sageli ebatur-
valised ka oma kerge ehituse 
tõttu. Kui nendes säilitatakse 
jalgrattaid, muruniidukeid 
ning tööriistu, tuleks ka 
konstruktsiooni tugevdada. 
Ainult lukustuse paranda-
misest ja uste tugevdamisest 
ei piisa – rünnaku alla võib 
sattuda mõni nõrgem koht 
kuuri seinas, laes või katu-
sel. Kui kuuri ehituslik pool 
on liialt kerge, muretse sinna 
väärtesemete kast või kapp. 
Kinnita see kindlalt kuuri 
konstruktsioonide külge ja 
varusta lukuga. Alati tasub 
eraldi lukustada muruniidu-
kid, jalgrattad, mootorrattad 
ja rollerid. 

Kindlusta, et ust ei saaks 
suletud asendis hingedelt 
maha tõsta. Vajadusel kinnita 
ukse ülemisse serva liistud, 
mis takistavad ukse kinnises 
asendis ülespoole liikumist. 
Tihti kasutatakse hingi, mis 
paigaldatakse kruvidega ukse 
pinnale – paraku on neid ker-
ge maha keerata ja ust hinge-
de poolelt avada. Kui kuuri 
uks avaneb väljapoole ja 
hingedele on ligipääs, tuleb 
hingede poolele paigaldada 
turvatapid. Need on terasest 

tihvtid, mis puuritakse ukse 
sisse või kinnitatakse tuge-
valt ukse sisepinnale. Ukse 
sulgudes siseneb väljaulatuv 
tihvti ots uksepiidas olevas-
se avasse. Kui tihvtid ei ole 
väljapoolt märgatavad, on 
uks hingete poolt korralikult 
kindlustatud.

Kontrolli, et sul on alles 
kõik lukuga ostetud ja lisaks 
valmistatud võtmed. Kui 
mõni võti on kadunud, tuleb 
odavam lukk välja vahetada. 
Kallimat tabalukku on mõ-
tekas ümber sarjastada. Kui 
soovid kõrgemat turvalisust, 
siis kasuta Abloy Novel või 
Protec võtmetega tabalukku. 
Sellise lukuga tuleb kaasa 
võtmekaart, ilma milleta li-
savõtmeid valmistada ei saa. 
Nii säilitad kontrolli oma võt-
mete üle.

Vaatamata turvanõuete 
täitmisele võib juhtuda, et 
vargal õnnestub siiski kuri-
tegu toime viia. Sellisel juhul 
on hea, kui vara on märgista-
tud. Nii on politseil seda või-
malik tuvastada ning oma-
nikule tagastada. Lisaks on 
märgistatud esemeid raskem 
müüa. Soovitame teha mär-
gistuse veekindla markeriga 

ning peidetud kohta. Vastasel 
juhul võib varas selle eemal-
dada. Salajaseks märgistu-
seks on hea kasuta UV mar-
kerit, mida on võimalik näha 
vaid UV-valguse käes. Üles 
tasub märkida ka väärtuslike 
esemete seerianumbrid ning 
liiast ei ole fotode tegemine. 

Maksimaalse turvalisuse 
tagamiseks soovitame õuelt 
ära koristada kõik väärtusli-
kud tööriistad ning paigutada 
need garaaži või kuuri. Kind-
lustus ei korva lukustamata 
ja hooletusse jäetud vara. Jäta 
meelde, et kuuri ja selle ukse 
konstruktsioon peab olema 
piisavalt tugev, et varaste eest 
kaitset pakkuda. Vajadusel 
kasuta automaatselt lukus-
tuvat raudkasti või raudkap-
pi. Väga suur osa vargustest 
pannakse toime lukustamata 
uste tagant. Veendu alati oma 
ukse lukustumises!

Vaata juba täna üle oma 
lukustuse nõrgad kohad. 
Ka aegamisi tehtud paran
dused tagavad lõpuks suu
rema turvalisuse. 

Kaido Sõmer
Luku-Expert OÜ

Lindil tasuta koristamiseks ära anda 5 hektarit tali-
nisu ja 5 hektarit mesikat. Täpsem informatsioon 
telefonil 56 695 673.

Audruringil peagi  
esimesed võistlused

Audruringi rekonstrueerimi-
ne on jõudnud lõpusirgele. 
A2 Racing MTÜ juhatuse 
liikme Andres Halli sõnul 
toimub esimene võistlus re-
konstrueeritud rajal juba 
1.-2. septembril, kui kor-
raldatakse mootorrataste 
ringrajasõidu Eesti meistri-
võistluste etapp. Järgmine 
võistlus ringrajal on 15.-16. 
septembril, kui peetakse nii 
autode kui ka mootorrataste 
ringrajasõidu Eesti meistri-
võistluste etapp. Tänaseks 
on põhimahus valminud 
ringrada ise oma asfaltkatte 
ja piiretega, kogu kompleks 

valmib lõplikult novembris. 
Publikuala on kogu ringraja 
perimeetri ulatuses väljas-
pool rada. Kasutatavad on 
kõik senised vaatamisko-
had: vana stardisirge kõr-
val, vana tagasirge kõrval ja 
samuti mõned uued. Üheks 
atraktiivseks vaatamisko-
haks kujuneb arvatavasti ka 
boksihoone katus. Hoone 
on projekteeritud selliselt, 
et katusele on võimalik pai-
galdada nii telke kui ka tei-
saldatavaid tribüüne. Seega 
saab katuseala kasutada nii 
VIP-tsoonina kui ka tavalise 
vaatamiskohana. (KH)

Muuseumitoa avamine  
Aruvälja rahvamajas

31. juulil toimus Aruvälja 
rahvamajas Audru vallapäe-
vade raames muuseumitoa 
avamine. Näitusega “Jääajast 
tänapäeva” tehti algust aas-
tatepikku kogunenud ajaloo-
lise materjali tutvustamisega 
laiemale publikule. Välja 
olid pandud kohalikku aja-
lugu tutvustavad ajaloolised 
materjalid, uurimistööd, pil-
did. Meil on, mida meenuta-
da! Suur tänu Malle Kiisile 
selle tubli töö eest, mille al-
gus on nüüd tehtud. Edaspidi 
plaanib Aruvälja rahvamaja 
korraldada erinevaid näitusi 
ja teeõhtuid. Meie rahval on 

olemas koht, kus koos käia ja 
vanu aegu meenutada.

Avamispäeva kohvilauda 
aitasid omavalmistatud küp-
setistega katta Eneli, Erna, 
Merike, Astrid, Õnne, 
Elma, Pille, Kesti, Viive ja 
Aita. Suur aitäh teile!

Rahvamaja alustab ringi-
de tööga alates 1. oktoobrist 
2012. Ootan huvialaringide 
pakkumisi, kuidas meie piir-
konna rahva elu põnevamaks 
muuta.

Olge rõõmsad ja tublid!
Aita Jürs

Aruvälja rahvamaja  
perenaine 

Osta koolikaubad 
postkontorist ja võida 
tahvelarvuti!
 

Koolikauba ostjate vahel loosime välja Elonexi 
10’’ tahvelarvuti ja 5 vahvat laste spordikotti.  
Osalemiseks osta korraga vähemalt 10 € eest 
koolikaupu, täida kassast saadud loosikupong 
ning jäta klienditeenindajale.
 
Kustutav tindipliiats PilotFriXion1,95 €
Vihikud ja kaustikud al0,22 €
Guaššvärvid al1,90 €
Ja palju teisi koolikaupu ootavad Sind 
postkontoris, tule ostma ja võitma!
 
Kampaania kestab 13.08–30.09.2012. 
Lisainfo postkontorist ja post.ee/koolikampaania.

KAPITUULUTUS

9. septembril kell 14:00 Audru kultuurikeskuse ees 
(halva ilma korral klubis sees) täika.
Ostan-müün-vahetan enda kasutatud riideid, jalat-
seid jne.
Müügiks vajalik stange või laud võta ise kaasa!

Lisainfo: railakas@hot.ee; tel.nr klubis 5906 4541

Audru muusikud külastasid Rootsi Kuningriiki
Audru valla segakoor ja 
rahvamuusikud naasid viie-
päevaselt muusikat tulvil 
seikluselt Halstahammaris 
Rootsis. Festivalil oli tore 
muusikaprogramm ning va-
bal ajal külastati kuninglik-
ku Strömholmi lossi ja selle 
ümbrust. Vaadati Kanaali 
muuseumi ja tutvuti Trang-
forsi sepikojaga.

Halstahammari rahva
muusika festival
Halstahammar on Audru 
sõprusvald juba 1996 aas-
tast ning asub Stockholmi-
Mälardaleni regioonis. Seal 
elab ligi 15 000 inimest. 
Halstahammar pakub nii 
kaunist veeäärset loodust 
kui tihedat metsa. Nagu 
sinise paelana läbib Hals-
tahammarit Kolbäcksani 
jõgi mida ääristab mitmeid 
külalistele huvitavaid vaa-
tamisväärsusi. Hallstaham-
mari rahvamuusika festival 
toimub traditsiooniliselt igal 
aastal, samal kuul ja kuu-
päeval. Festival ise toimus 

kohas nimega Trangfors. 
Rahvapeol esinesid erinevad 
kohalikud rahvamuusikud 
ja -tantsijad. Audrut esin-
das segakoor, naisansambel 
Vahtraõied, kanneldajate 
ansambel Roosid ja rahva-
muusikud Sinikad. Kutse 
festivali külastuseks saatis 
Audru muusikutele Halls-
tahammari koor IOGT, kes 
külastas Audru valda ja se-
gakoori 2010 aasta suvel. 
Rahvamuusikafestivalil tuli 
esitusele  nii rahvuslikku kui 
tänapäevast muusikat. Reisi 
puhuks oli koor oli ära õppi-

nud kaks rootsikeelset lugu, 
mis publikule rõõmu pakkus 
ning väga soojalt vastu võeti. 
Festivalil tervitasid Audru 
muusikuid Halstahammari 
rahvamuusika festivali kor-
raldajad ning vastuvõtjad, 
kes kõik olid ütlemata soojad 
ja lahked inimesed. Koori ja 
muusikuid võõrustas suu-
repäraselt Hallstahammari 
karskusselts, kes pakku-
sid maitsvat toitu ja mõnu-
sat peaalust kinomaja näol. 
Audru Segakoor sai end 
lisaks festivalile proovile 
panna ka kirikus pühapäe-

vasel jumalateenistusel, kus 
tulid ettekandele neli laulu. 

Soe vastuvõtt 
Halstahammaris veedetud 
päevadest jäi mulje, et roots-
lased on ääretult sõbralikud 
ja abivalmid. Vähemalt pise-
ma piirkonna rahvas on küll 
väga ühtehoidev ja üksteist 
toetav kogukond, kelle juu-
res külalised tunnevad end 
koduselt ja teretulnuna. Vii-
masel päeval oli kohaliku 
kooriga väga soe ja mõnus 
lahkumisõhtu kus sai koos 
lauldud ja tantsitud nii nende 
kui ka meie muusika järgi. 
Rootsipoolseks eestvedajaks 
oli IOGT koori liige Toomas 
Jogfors ja meie poolt tegid 
reisi organiseerimise juures 
suure töö ära Rainer Risti-
mets ja Sulev Saarna. Suured 
tänud muusikutele ja koorile 
ning Audru Vallavalitsusele 
koori toetamise eest.

Maigi Reepalu
Audru Valla Segakoori 

kroonik




