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Pärnumaa valdade XX ranna-
mängud Valgerannas

Igal aastal toimuvatest Pärnu-
maa rannaäärsete valdade su-
vemängudest võtavad sel aastal 
osa Häädemeeste, Tahkuranna, 
Tõstamaa, Varbla, Kihnu ja 
Audru vald.

Toreda spordinädalavahetuse 
eesmärk on arendada valdade 
vahelist koostööd kultuurilis-
sportliku tegevuse kaudu ja 
parendada tegevmeeskonna os-
kusi. Mitte vähemolulisena sel-
gitada välja parimad sportlased 
ja edukamad vallad Pärnumaal. 

Sel aastal on rannamängud 
Audru valla korraldada, kuid 
abikäe ulatavad teisedki val-
lad ning Pärnumaa Spordiliit. 
6.-7. juulil võisteldakse erine-
vatel aladel – pendelteatejooks, 
võrkpall, kergejõustik, köieve-
du, sõudmine, juhtkonnavõist-
lus, mälumäng, kombineeritud 
teatevõistlus ja taidlus. Õhtul on 
avatud vallarahvale tasuta tant-
suõhtu Doberani rannamaja ter-
rassil ansambliga Projekt. (KH)

Väikeste vallakodanike  
vastuvõtt

5. mail toimus vallamaja saalis 
väikeste vallakodanike ja nen-
de vanemate pidulik vastuvõtt. 
Pidupävalisi tervitasid vallavo-
likogu esimees Jaanus Põldmaa, 
Audru Lasteaia muusikaõpetaja 
Evi Vaher ja vallavalitsuse hu-
manitaarnõunik Peep Tarre. 

Vastuvõtule olid kutsutud: 
Virge ja Renee Õunapuu poeg 
Renar´iga, Janne Ristimets 
ja Toomas Aron tütre Aura 
Ingel´iga, Reilika Rannamets 
ja Jaan Lahe poeg Delan´iga, 
Ulvi Nõmm ja Kalev Künna-
pas tütre Tuule ǵa, Egle Vahkel 
poeg Kenneth´iga, Riine Loo-
tus ja Lauri Sutt tütre Hanna 
Rica´ga, Riine ja Avo Alas 
poeg Andero ǵa, Erli Pärnpuu 
ja Raigo Säkk tütre Maria ǵa, 
Marilin Kuusik ja Mati Laur 
poeg Mattiaś ega, Triina ja Mee-
lis Mäe tütre Birgit´iga, Kadi 
Rästas ja Veiko Käär kaksikute 
poegade Kuldar´i ja Oskar´iga, 
Ilona ja Margus Peetsalu tüt-
re Mia´ga, Krister Rannik ja 
Taavi Dervojed poeg Kaspar-
Erik úga, Kristel Saardson poeg 
Kaspeŕ iga, Marina Sahhartšen-
ko ja Dimitry Tsvetkov poeg 
Aleksandŕ iga, Aliis-Anett Algo 
ja Gert Kase poeg Kennerth´iga, 
Kaija Raap ja Elvo Ojala tütre 
Emma-Eliis´iga, Jaanika Psko-
vitš poeg Hans´uga, Stefani Ni-

mitšuk ja Kristen Alunurm tütre 
Kristellá ga ning Anni Laaneser 
ja Urmet Tomson tütre Norá ga.

Muusikalise tervitusega 
esinesid Audru Lasteaia Mesi-
linnu rühma lapsed Evi Vaheri 
juhendamisel. Valla vapimär-
giga hõbelusika ja ümbriku 128 
euroga andsid lastevanematele 
üle Jaanus Põldmaa ja vallasek-
retär Aino Aitaja. (KH)

Õnn tuli Grobina õuele
Iga aasta maikuu lõpul tähista-
vad meie sõprusvalla elanikud 
Lätimaal Grobinas suurejoo-
neliselt oma linna päevi. Nii 
ka sel aastal. Ja alati on sellest 
üritusest osa saama kutsutud ka 
kõikide sõprusvaldade ja -lin-
nade esindused. Nii võisime 
meiegi sel aastal lisaks koha-
like esinejate poolt pakutavale 
nautida ka Valgevene ja Poola 
lauluansamblite ning Leedu 
puhkpilliorkestri meeleolu-
kaid esinemisi. Audrust paluti 
osalema puhkpilliorkester „Õnn 
tuli meie õuele“ Ado Kirsi ju-
hatamisel. 

Meie moosekandid andsid 
kaks kontserti, osalesid rongkäi-
gus, musitseerisid tänavamuusi-
kutena ja ilmestasid oma muu-
sikaga ka banketti. Vastuvõtt 
oli fantastiline ja meie orkester 
jättis grobinlastele kustumatu 
mulje. Sellest annab tõestust 
näiteks kasvõi fakt, et pärast 
üht tänavaesinemist ulatas 
üks kontserdinautija meie or-
kestrijuhile kotitäie omatehtud 
suitsuvorsti. Taas suutis meie 
väikese Audru valla kollektiiv 
anda oma tõsise panuse Eesti- 
ja Lätivaheliste kultuurisuhete 
edendamisse ja naabritevaheli-
se sõpruse tugevdamisse. Suur 
tänu meie orkestrile ja jõudu 
ikka edasi harjutamiseks ning 

vahvate kontsertide andmiseks!
Grobina on 10 000 elanikuga 

vald Läti-Leedu piiril Läti suu-
ruselt kolmanda linna Liepaja 
naabrina. Mastaabid on küll 
erinevad, aga oma geograafili-
se asendi ja probleemide ning 
tugevate külgede poolest on neil 
ja meil Pärnu „eeslinnana“ pal-
jugi ühist. Ja näiteks leidis meie 
valla arendusspetsialist Maris 
Moorits mitmeidki häid mõtteid 
ning ideid, mida meiegi valla 
päevadel juurutada.

Sõprussuhted jätkuvad kind-
lasti ka tulevikus. Nii mõned-
ki Audru elanikud on leidnud 
Grobinast isiklikke häid sõpru, 
kellega suheldakse ka perekon-
niti ja kollektiivide vahetused 
on juba traditsiooniks saanud. 
Nii külastasid mõni päev pärast 
linnapäevi Grobina põhikooli 
lapsed ka Audru Keskkooli, kus 
anti täispikk kontsert. Nimelt 
võitsid sealsed õpilased ülerii-
gilise rahvamuusikakonkursi 
ja meil on ainult rõõm, et neil 
oli soov õpitut ka sõpradele de-
monstreerida.

Ja nagu mainis Grobinas 
meie delegatsiooni juht abival-
lavanem Priit Annus oma tervi-
tuskõnas: Meie südametes ei ole 
sõpradel kunagi kitsas.

Sirje Suurevälja
Suur Läti sõber

Vallapäevade ootuses

Augustikuu toob audrukate-
le taas rõõmu – tulemas on 
vallapäevad. Iga-aastased pi-
dustused leiavad seekord aset 
1. – 4. augustini. Vallapäevad 
toimuvad igal aastal, kuid alati 
soovivad korraldajad pakkuda 
rahvale ka midagi uut. Sel aas-
tal on vallapäevade naelsünd-
museks renoveeritud Valitseja 
rippsilla avamine, mis selleks 
ajaks valmis saab ning osale-
jatele kasutamiseks avatakse. 
Päevade sisse mahub mitmeid 
erinevaid üritusi ja ettevõt-
misi, millest igaüks endale 
ka loodetavasti sobiva leiab. 
Avaüritusena toimub juba väga 
suurt populaarsust võitnud õh-
tuhelide kontsert (1. augustil 
kell 20.00) Kirsi talus, kus mõ-
nusate helide saatel suvemuu-
sikat nauditakse. Kontserdi 
korraldaja avab juba aegsasti ka 
kohviku, et inimesed ikka ajast 
ja kulgemisest mõnu tunneks. 2. 
august on üritusterohke: Audru 
Spordihoone-tagusel väljakul ja 
spordiplatsil toimub kell 16.00 – 
18.00 moto- ja tehnikapäev, kus 
huvilised saavad sõita väikeste 
krossimootorratastega ning 
raadio-teel juhitavate mude-
lautodega ning toimub palju 
muud huvitavat tehnikaspor-
dihuvilistele lastele, noortele 
ja täiskasvanutele. Kell 19.00 
alustab noortebändide kontsert 
Kultuurikeskuses. Esinemas on 
noortebändid nii Audrust kui 
Lavassaarest, õhtu lõpetab DJ. 
Kell 19.00 on Audru Kirikus 
Audru ja Ähtäri segakooride 

ühiskontsert. 
3. augusti hommikul toimub 

Valgeranna Terviserajal krossi-
jooks. Pärastlõuna algab tradit-
sioonilise paraadrongkäiguga, 
millega suundutakse rippsilla 
avamisele ja Audru parki kont-
serdile. Avatakse vanatehnika 
näitus Audru välimuuseumis. 
Kontserdile on kutsutud pea-
esinejaks Väikeste Lõõtspil-
lide Ühing. Samuti ei puudu 
meelelahutus nii lastele kui 
täiskasvanutele. Esindatud on 
erinevad organisatsioonid oma 
telkidega ning toimub meeleolu-
kas kontsert. Kontserdil antak-
se välja Kauni Kodu Konkursi 
auhinnad ning aasta kultuuri-
auhind. Pargikontserdil pakub 
toitlustust taas eelmisel aastal 
edukaks osutunud Kentuki Lõvi 
pubitelk. Pargikontserti juhib 
Kaie Seger.

4. augustil viib buss soovijad 
ekskursioonile Varblasse proua 
Helgi Rootsi eestvedamisel. 
Retkedele saab end registree-
rida Audru muuseumis. 

Vallapäevade üritustesar-
ja lõpetab pühapäevane ki-
rikukontsert, kus esineb Ott 
Lepland. Nii Kirsi talus, kui ka 
kirikus toimuvale kontserdile 
saab eelmüügist pileteid osta 
vallavalitsusest alates 1. juu-
list. Jälgige jooksvat reklaami 
nii valla kodulehel, paberlehes 
kui ka valla Facebookis. 

Maris Moorits 
ja Marju Toova

Vallapäevade korraldajad

Grillium 2013
7. juunil toimusid Pärnus Grill-
festi raames koolidevahelised 
grillimisvõistlused “Grillium 
2013“. Karmidele ja asjatund-
likele kohtunikele tuli kolmes 
voorus ette näidata grillribi, 
kanatiivad ning fantaasiavoo-
rus midagi omal vabal valikul. 
Fantaasiavoorus oli oluline osa 
ka esitlusel. Meie valla koolid 
otsustasid seekord välja minna 
ühise võistkonnana. Võistkond 
koostati Audru Keskkooli, 
Jõõpre Kooli, Lindi Lasteaed-
Algkooli ja Aruvälja Lasteaed-
Algkooli õpilastest, õpetajatest, 
kokkadest, õppejuhtidest ning 

direktoritest. Meie grillimist 
hinnati 20 võistkonna konku-
rentsis 9. koha vääriliseks. Li-
saks pärjati meid eriauhinnaga 
„Kõige atraktiivsem võistlus-
plats“. Konkurentide, pealtvaa-
tajate ja kaasaelajate rõõmuks 
käis meie võistlusplatsil vilgas 
tegevus: punuti vöid ning paelu, 
mängiti pilli ja tunti rõõmu nii 
päikesest kui vihmast. Väärt 
kogemust hinnates otsustati, et 
selleaastane võistlusest osavõtt 
ei jää kindlasti viimaseks.

Tarmo Tõnismann
Audru Keskkooli huvijuht

Audru valla delegatsioon Grobina linnapäevadel

Kadi Rästas ja Veiko Käär 
kaksikute Kuldari ja Oska-
riga

Audru Lasteaed pakub alates augustist tööd 

õpetaja-abidele. 

Avaldus ja CV saata aadressil Nooruse tee 2, 
Audru, 88301, Pärnu maakond või 

audrulasteaed@hot.ee 
Avaldusi ootame 12. juuliks
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Vallavalitsuse istungitel

Vallavolikogu istungilVALLAVANEMA VEERG
Audru suvi

Sel aastal erakordselt varakult saabunud kuumalaine on andnud 
märku ka suve saabumisest Audru maile. Mida toob meile selle 
aasta suvi?

Nagu paljud vallakodanikud tõenäoliselt on märganud, on 
mitmed valla nurgad täis erinevaid ehitusjärgus olevaid objekte. 
Papsaare külas rekonstrueerib Maanteeamet Lihula maanteed ja 
ehitab kergliiklusteed, AS Marul on kohe-kohe valmimas Mak-
simarket ja tankla ning vald korraldab mitmete teede ja tänavate 
tolmuvabade katete ehitamist. Jõõpre külas käivitus Riigi Kin-
nisvara AS juhtimisel Jõõpre vanuritekodu soojustamine ning 
külas on lõpusirgele jõudmas ka lasteaia ehituse välitööd. Audru 
alevikus käib teeninduskeskuse ja rippsilla ehitus. Lindi külas on 
lõppemas Lindi sadama rekonstrueerimistööd ja Liu külas Liu 
sadamas on käimas kalurite poolt omale kala esmavastuvõtu- ja 
esmaladustamishoone ehitamine.

Töö ja puhkus käivad käsikäes. Kuigi vallas on ehitusjärgus 
projekte palju, on suvi siiski valdavalt puhkuste aeg. See aeg toob 
meie kanti hulgaliselt täiendavaid elanikke, kes asuvad elama oma 
suvilatesse, kui ka turiste, kes lühemat või pikemat aega siin peatu-
vad. Lisaks majutus- ja muudele turismiasutustele on külalistele ja 
ka oma inimestele sagedaseks peatuspaigaks Valgerand. Kahjuks 
on aga Valgerannas sellel aastal liivaga kehvad lood. Sügistalvised 
tormid ja Pärnu lahes keerlevad hoovused on minema kandnud suu-
rel hulgal Valgeranna firmamärki – valget liiva. Paljudes kohtades 
on alles jäänud vaid kiviklibu ja seetõttu näeb rand kohati üpris 
õnnetu välja. Vallavalitsus on korraldanud küll liiva kobestamist 
ja õpilasmaleva kaasabil prahi koristamist, kuid need tegevused ei 
asenda kahjuks looduse poolt minemauhutud liivakoguseid. Liivad 
on tormidega liikuvad ja nii jääb vaid loota, et mõne järgneva aasta 
torm tooks tagasi selle, mis sellel aastal on ära viidud.

Audru suvi on vaba aja veetmise võimaluste poolest sel aastal 
oluliselt mitmekesisem kui eelmised. Ringrajal toimuvad pea igal 
nädalalõpul haaravad võistlused ja juuli keskel üks selle suve Eesti 
suuremaid vabaõhufestivale Grind Fest. Külaseltsid pakuvad eri-
nevates kohtades võimalusi jaanipäevaaegsetel õhtutel tantsukee-
rutamiseks. Eriti tahaks tunnustada perekond Kirsit, kes on oma 
talu hoovile loonud omanäolise õdusa kontserdipaiga, kus sellel 
suvel pakutakse muusikaelamusi rohkem kui ühe korra. Ka mitmed 
spordiürituste korraldajad on Audru ja eelkõige Valgeranna üles 
leidnud. A2Sport korraldab augustis Valgerannas Volkswagen Cupi 
jalgrattasarja VIII etapi ning vallapäevadelgi toimub jooksuvõistlus 
sealsamas, ikka järjest edeneval terviserajal. Ka valdadevaheliste 
traditsiooniliste külakorda käivate Rannamängude läbiviimine on 
sel suvel meie valla korraldada. Vallapäevadki toovad sel aastal 
inimestele palju üritusi, tuntumatest esinejatest saab näiteks näha-
kuulda Väikeste Lõõtspillide Ühingut ja Ott Leplandi.

Nautigem siis koos seda puhkuste perioodi ning saagem osa 
kultuurisündmustest meie vallas.

Siim Suursild
Vallavanem

06. juunil
Istungilt puudusid volikogu 

liikmed Ado Kirsi, Ardo Lüne-
kund ja Aili Elend.

PÄEVAKORD:
1. Kinnitati Audru valla 

2012. aasta konsolideerimis-
grupi majandusaasta aruanne.

2. Kehtestati Papsaare küla 
Kalevi kinnistu osaline detail-
planeering ning Papsaare küla 
Nurme tee 13 ja 13 a kinnistute 
detailplaneering.

3. Peremehetuks varaks 
tunnistati Malda külas asuv 
ait-kuivati.

4. Muudeti järgmisi vallavo-
likogu määruseid:

- Audru Vallavolikogu 
08.03.2012 määrus nr 11 “Sot-
siaaltoetuste määramise ja 
maksmise kord”;

- Audru Vallavolikogu 
05.05.2011 määrus nr 16 „Täis-
ealisele isikule hoolduse sead-
mise ja hooldaja määramise 

ning hooldajatoetuse maksmise 
tingimused ja kord“;

- Audru Vallavolikogu 02. 
juuni 2011 määrus nr 21 „Aud-
ru valla edukate kooliõpilaste 
tunnustamine“;

- Audru Vallavolikogu 05. 
mai 2011 määrus nr 15 „Aine-
konkurssidel ja olümpiaadidel 
parimaid tulemusi saavutanud 
õpilaste juhendajate-õpetajate 
tunnustamine“;

5. Otsustati toetada SA Leiu-

tajateküla sihtfinantseerimise 
kaudu, arvestusega 3 eurot iga 
valla elaniku kohta.

6. Audru valla kultuuri-
preemia „Aasta kultuuritegija“ 
omistati MTÜ`le Audru Valla 
Segakoor ja maksti preemiat 
213 eurot.

7. Vallavolikogu alatiste 
komisjonide esimehed andsid 
ülevaate komisjoni eelmise 
aasta tööst. 

7. mail
1. Anti kirjalik nõusolek Lindi 

külas Kivimäe, Audru alevikus 
Rebase tn 4 ja Saulepa külas 
Kõrkja tee 3a kinnistul puur-
kaevude rajamiseks ning Aud-
ru alevikus Käreda tee 18 kuuri 
laiendamiseks.

2. Anti kasutusluba Lemmet-
sa külas Kubja kinnistul puur-
kaevu rajamisele ja Papsaare 
külas Puraviku tee 12 elamu I 
korruse ehitamisele.

3. Kinnitati Kihlepa küla Si-
esta ühistu 4 elamu projekteeri-
mise lähtetingimused.

4. Väljastati ehitusluba Lem-
metsa külas Lagre II kinniustul 
AQ Lasertool OÜ elektriliitu-
mise ehitamiseks, Jõõpre kü-
las Siimu Suurtalu kinnistul 
tootmis-laohoone ehitamiseks, 
Lindi külas Tiiva kinnistul elamu 
ehitamiseks ja Audru alevikus 
Pärna allee 7 asuva vallamaja 
rekonstrueerimiseks.

5. Anti nõusolek eestkosteta-
va vara kasutamiseks.

6. Muudeti peretoetuse maks-
mist.

7. Anti nõusolek alaealistele 
kuuluva vara kasutamiseks.

8. Avatud menetlusega riigi-
hanke „Audru valla avalike teede 
hooldus mai-oktoober 

2013 edukamaks pakkujaks 
tunnistati AS Eesti Teed pakku-
musega (ühiku hind koos käibe-
maksuga): 

1) valla kruusakattega teede 
greiderdamine, profileerimine 
koos teeservade 

greiderdamisega 60,00 €/H;
2) teekatte taastamine kruusa 

pealeveoga ja laialijagamisega 
16,32 €/m³;

3) löökaukude remont 210,00 
€/h;

4) kruusakattega teede tolmu-
tõrje CaCl-ga 0,12 €/m²,

kui vastavaks tunnistatud 
madalama hinnaga pakkumus.

9. Anti allüürile Lavassaares 
Pärna 6-11 asuv sotsiaaleluruum.

16. mail
1. Anti kirjalik nõusolek 

Kihlepa külas Küüra kinnistul 
salvkaevu rajamiseks.

2. Väljastati kasutusluba 
Audru alevikus Sireli tn 15 ela-
mu I korrusele, Papsaare külas 
Metsatuka kinnistul elamu re-
konstrueerimisele ja Jõõpre kü-
las Lageda kinnistul puurkaevu 
rajamisele.

3. Kinnitati projekteerimi-
se lähtetingimused Saari külas 
Marja kinnistu angaari projek-
teerimiseks.

4. Lapsevanemale maksti 64 
eurot sotsiaaltoetust seoses lap-
se osalemisega võistlustel Vene 
Föderatsioonis.

5. Riigi rahastatava lapsehoiu-
teenuse rahaliste vahendite üle-
jäägi arvelt maksti sügava puude-
ga laste ja nende peredega seotud 
sotsiaalteenuste osutamiseks ja 

arendamiseks toetust 5-le perele, 
kogusummas 553,52 eurot.

6. Algatati detailplaneering 
Papsaare külas Meremetsa tee 
36 kinnistul.

7. Nõustuti Põldeotsa külas 
asuva Ura katastriüksuse jaga-
misega Ura ja Urapõllu katast-
riüksusteks, maatulundusmaa 
100 %.

8. Audru valla 18-le mitte-
tulundusühingule ja seltsingule 
maksti tegevustoetust kogusum-
mas 3200 eurot.

9. Algatati avatud menetlu-
sega lihthange „Väikekaubiku 
kapitalirendile võtmine“.

10. Avatud menetlusega 
lihthanke „Audru valla tuule-
energeetika teemaplaneerin-
gu planeeringu dokumendi ja 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise koostamise tellimine“ 
edukamaks pakkujaks kinnitati 
Ramboll Eesti AS pakkumuse-
ga 19 200 eurot (hind sisaldab 
käibemaksu).

11. Kinnitati vallavanem 
Siim Suursilla puhkus 20.05.-
22.05.2013 ja 01.07-26.07.2013.

12. Avatud pakkumusmenet-
lusega lihthanke „Audru valla 
Ahaste, Kõima ja Lindi külade 
veekvaliteedi nõuetele vastavus-
se viimine“ edukamaks pakku-
jaks kinnitati Serinus OÜ pakku-
mus maksumusega 148 770 eurot 
(hind sisaldab käibemaksu). 

13. Piiratud hankemenetlu-
sega vallahanke „Audru Kesk-
kooli I klassi põranda vahetus“ 
edukamaks pakkujaks kinnitati 
Abrasiivtooted OÜ pakkumus 
maksumusega 1296,32 eurot 
(hind sisaldab käibemaksu).

14. Hanke „Ehitusjärelval-
ve teostamine Audru alevikus 
projektile Audru aleviku Valit-
seja rippsilla rekonstrueerimine“ 
edukamaks pakkujaks kinnitati 
OÜ Teehoiu Partnerid pakkumus 
maksumusega 1 296 eurot (hind 
sisaldab käibemaksu).

15. Avatud menetlusega liht-
hanke „Audru Keskkooli kodun-
duse ja tütarlaste käsitööklassi 
ümberehitamine“ edukamaks 
pakkujaks kinnitati PVT Consult 
OÜ pakkumus maksumusega 44 
920,80 eurot (hind sisaldab käi-
bemaksu).

16. Kehtestati Audru valla 
kriisikomisjoni põhimäärus.

17. Kinnitati kriisikomisjon 
koosseisus: esimees – vallava-
nem Siim Suursild, liikmed: 
abivallavanem Priit Annus, ma-
jandusspetsialist Vahur Kobolt, 
humanitaarnõunik Peep Tarre ja 
volikogu esimees Jaanus Põld-
maa. 

18. Algatati avatud menetlu-
sega riigihange „Laenu võtmine 
investeerimistegevuseks“.

19. Kinnitati avaliku kirjaliku 
enampakkumise teade. Müüdav 
vara: 2-toaline korter Audru 
alevikus Tulbi 3-4, Ahaste küla 
Taltsi kinnistu ja Audru aleviku 

Ringi tn 10 kinnistu.
20. Otsustati kiita heaks valla-

vara ümberhindamise akt.
21. Anti nõusolek 18. mail 

2013 toimuva Võilillefestivali 
korraldamiseks.

22. Kinnitati valla esindajad 
sõpruslinna Grobina aastapäeva 
üritustele.

23. mail
1. Kiideti heaks Audru valla 

2012. aasta konsolideeritud ma-
jandusaasta aruanne ja esitati 
kinnitamiseks vallavolikogule.

2. Võeti vastu Audru alevikus 
Lihula mnt 21a kinnistu detail-
planeering.

3. Võeti vastu Valgeranna 
külas Männimetsa kinnistu de-
tailplaneering.

4. Väljastati ehitusluba Lindi 
külas Kivimäe kinnistul suvila 
püstitamiseks ja Jõõpre külas 
Looga tee 9 korterelamu rekonst-
rueerimiseks.

5. Anti kasutusluba Lem-
metsa külas Sanga seltsimaja 
rekonstrueerimisele.

6. Väljatati projekteerimise 
lähtetingimused Ahaste külas 
Laane AJ fiider F2 õhuliinide 
asendamise projekteerimiseks.

7. Sotsiaaltoetust maksti lap-
sevanemale 64 eurot seoses lapse 
osalemisega judo võistlustel Poo-
la Vabariigis.

8. Lõpetati hooldus seoses 
hoolduse seadmise aluse ära 
langemisega.

9. 2013 jaanuar-aprill sündi-
nud 22-e lapse vanemale maksti 
sünnitoetust à 128 eurot.

10. Maikuu toimetulekutoetus 
määrati summas 4 256,40 eurot, 
sealhulgas toimetuleku ülejäägi 
arvelt 1 799,05 eurot.

11. Reservfondist eraldati 
5 000 eurot Audru Männituka 
lasteaia juures asuva silla ava-
riiremondiks.

12. Sünnitoetust maksti seo-
ses lapse üheaastaseks saamisega 
à 128 eurot 4-le vanemale ja lap-
se kaheaastaseks saamisega 6-le 
vanemale à 64 eurot.

13. Seltsingule Laulumem-
med maksti tegevustoetust 52 
eurot.

 14. Audru Keskkooli kodun-
duse ja tütarlaste käsitööklassi 
ümberehitustööde omaniku-
järelvalve teostajaks kinnitati 
P.P. Ehitusjärelevalve OÜ pak-
kumusega 1 180,80 eurot (hind 
sisaldab käibemaksu).

30. mail 
1. Väljastati ehitusluba Aud-

ru alevikus Tiigi tn 35 aiamaja 
rekonstrueerimiseks elamuks ja 
Jõõpre rahvamaja kinnistul asuva 
klubi-hooldekodu rekonstruee-
rimiseks (välisseinte soojustus).

2. Väljastati kasutusluba 
Lemmetsa külas Seedri kin-
nistul puurkaevu rajamisele ja 
Aruvälja külas Haava kinnistul 
mineraalväetiste hoidla rekonst-

rueerimisele metallitöökojaks.
3. Kinnitati projekteerimise 

lähtetingimused Aruvälja külas 
Võllamäe AJ fiider F1 õhuliinide 
asendamiseks.

4. Nõustuti maa ostueesõigu-
sega erastamisega Audru alevi-
kus Tiigi tn 48 katastriüksuse 
osas, elamumaa 100 %.

5. Anti nõusolek alaealistele 
kuuluva vara kasutamiseks.

6. Lõpetati hooldus seoses 
hoolduse seadmise aluse ära 
langemisega.

7. Kultuuri- ja spordisünd-
muste projekte finantseeriti ko-
gusummas 3 968 eurot.

8. Avatud pakkumusmenet-
lusega lihthange „Audru valla 
Liu küla veekvaliteedi nõuetele 
vastavusse viimine“ tunnistati 
nurjunuks.

9. Algatati vallahanke avatud 
menetlus „Audru Vikerkaare las-
teaia varjualuse ehitus“.

10. Otsustati lapse asendusko-
du teenusele suunamine.

11. Algatati piiratud pakku-
musmenetlusega vallahange 
„Audru valla Ahaste, Kõima 
ja Lindi külade veekvaliteedi 
nõuetele vastavusse viimine“ 
omanikujärelevalve.

12. Algatati avatud menet-
lusega lihthange „Audru valla 
Liu küla veekvaliteedi nõuetele 
vastavusse viimine“.

13. Audru pargis 22.06.2013 
toimuva jaanipäevapeo piletihin-
naks kehtestati täiskasvanule 2 
eurot ja lastele vanuses 7-18 a 
0,50 eurot. Eelkooliealistele 
lastele sissepääs tasuta.

14. Reservfondist eraldati 
3 000 eurot Audru Männituka 
Lasteaia juures asuva silla ava-
riiremondiks.

15. Algatati piiratud pakku-
musmenetlusega vallahange „ 
Audru valla teede äärte ja halja-
salade hooldusniitmine“.

16. Otsustati sulgeda Aud-
ru Spordihoone suveperioodil 
01.06-31.08.2013. Spordihoones 
asuv saun avatud suveperioodil 
igal reedel kell 14.00 - 21.00.

17. Algatati piiratud pakku-
musmenetlusega vallahange 
„Audru valla Liu küla veekva-
liteedi nõuetele vastavusse vii-
mine“ omanikujärelevalve.

18. Kuulutati välja konkurss 
Lindi Lasteaed-Algkooli di-
rektori ametikoha täitmiseks ja 
moodustati konkursikomisjon 
koosseisus: Siim Suursild, val-
lavanem – komisjoni esimees; 
Mati Sutt, vallavolikogu hari-
duskomisjoni esimees; Anneli 
Aasmaa, hoolekogu esindaja, 
Sülvi Kaljurand, pedagoogide 
esindaja ja Peep Tarre, humani-
taarnõunik – komisjoni sekretär.

19. Otsustati vallavalitsuse 
poolt esitatavad otsuste ja mää-
ruste eelnõud 06.06.2013 toimu-
vale vallavolikogu istungile.

Planeeringuteated
Audru Vallavalitsus teatab, et

* Audru Vallavolikogu 06.06.2013 otsusega nr 51 kehtestati 
Papsaare küla Kalevi kinnistu osaline detailplaneering (hõlmatud 
ala ca 0,11 ha, katastriüksuse tunnus 15904:003:2018). Osalise detail-
planeeringuga eraldatakse kinnistust kaks elamumaa sihtotstarbega 
krunti ja antakse ehitusõigus kahele ühepere-elamule, liitutakse 
vajalike tehnovõrkudega ning tagatakse juurdepääsutee avalikult 
teelt. Detailplaneering on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga. 

* Audru Vallavolikogu 06.06.2013 otsusega nr 52 kehtestati 
Papsaare küla Nurme tee 13 ja 13a kinnistute detailplaneering. 
Detailplaneeringuga määratakse 1,52 ha suurusel maa-alal ehi-
tusõigus tootmishoone ehitamiseks (katastriüksuste tunnused 
on 15904:003:0793 ja 15904:003:1263). Nurme tee 13 kinnistust 
eraldatakse 3645 m², mis liidetakse Nurme tee 13a kinnistuga, 
2889 m² krundile jääb olemasolev viilhall, mille ehitusõigust ei 
muudeta. Nurme tee 13a kinnistu suuruseks saab 12396 m², kuhu 
kavandatakse tootmishoone. Kavandatava tootmishoone suurim 
lubatud kõrgus on 13 m ja kubatuur on 42900, katusekaldega 0-25, 
krundi suurim ehitusalune pind on 3300 m², vajalik parkimiskohtade 
arv on vähemalt 75, krundi haljastuse osakaal on 30%. Detail-
planeeringuga muudetakse üldplaneeringut, üldkasutatava maa 
sihtotstarve määratakse osaliselt tootmismaaks. Tootmistegevus 
peab olema vähese keskkonnamõjuga, ei ole lubatud rajada kee-
mia-tööstust ja keemiaterminale vms ettevõtteid, millega kaasneb 
olulises mahus saaste, vibratsioon, lõhn, kõrge keskkonnarisk või 
muu keskkonnaprobleem. Kavandatav tegevus ei too kaasa olulise 
keskkonnamõju avaldumist.

* Otsustega on võimalik tutvuda tööpäevadel Audru Vallavalit-
suse kantseleis ja Audru valla veebilehel www.audru.ee. 

* Audru Vallavalitsus on 16.05.2013 korraldusega nr 227 algata-
nud Papsaare külas Meremetsa tee 36 kinnistul detailplaneeringu 
(suurus 0,29 ha, katastriüksuse tunnus 15904:003:1138). Kinnistu 
asub Meremetsa elamulalal Audru jõe ääres. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärk on hoonestatud kinnistule maakütte asuko-
ha määramine. Detailplaneeringuga soovitakse täiendada Audru 
Vallavolikogu 19.08.2004 otsusega nr 204 kehtestatud Kullimetsa 
kinnistu detailplaneeringut – määratakse tehnorajatise asukoht 
ehituskeeluvööndis ilma vööndit vähendamata. Ühele kinnistule 
ehituskeeluvööndis tehnorajatise ehitusõiguse määramine ei vaja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist. Planeeringu 
eesmärk on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga – maa-ala 
juhtotstarve on reserveeritud elamumaaks. Korraldusega on võima-
lik tutvuda tööpäevadel Audru Vallavalitsuse kantseleis ja Audru 
valla veebilehel www.audru.ee.

Merle Mõttus 
447 2787, merle.m@audru.ee

Euroopa Liidu toiduabi
Euroopa Liit jagab seitsmendat 
aastat toiduabi puudust kanna-
tavatele isikutele. Abisaajate 
määramise aluseks on perekon-
naliikmete sissetulek ja majan-
duslik toimetulek. Toiduaineid 
– makarone, neljavilja helbeid, 
nisujahu, riisi, mannat, tatart, 
rapsiõli ja suhkrut jagatakse 
abivajajatele tasuta.

Audru Vallavalitsus jagab 
Eesti Punase Risti volitusel sot-
siaalabi korras toiduabi eelkõige 
toimetulekuraskustes üksi ala-
ealist last (lapsi) kasvatavatele 
vanematele, alaealiste lastega 
peredele, puuetega inimestele, 
üksi elavatele pensionäridele, 
töötutele, töötu pereliikme(te)
ga peredele, rahvapensioni saa-

jatele ja toitjakaotuspensioni 
saajatele vallaelanikele.

Valla sotsiaaltöötajad ja ko-
duhooldajad külastavad puue-
tega ja kõrges vanuses inimesi, 
kellel on liikumisega raskusi ja 
toovad toiduabi koju. 

Väga meeldiv on, kui abi-
vajaja eaka inimese lapsed või 
lapselapsed aitaksid vanaemale 

(isale), emale-isale toiduabi koju 
viia.

Toiduabi jagamise täpse-
mad ajad ja kohad teavitame 
valla kodulehel ja kuulutustel 
külakeskustes ning eraldi rek-
laamlehtedel.

Peep Tarre 
humanitaarnõunik 

447 2785
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Tore projektiaasta
Alates 2012. aasta oktoobrist osa-
leb Audru Keskkool Comeniuse 
koolide koostööprojektis „Trave-
logues“, mis on saanud toetust 
Elukestva õppe programmist.

„Travelogues" on projekt, mille 
läbivaks teemaks on ränne. Kahe 
aasta jooksul uuritakse, mis põh-
justel inimesed vahetavad oma 
elukohta, mis on peamised tõm-
be- ja tõuketegurid ning millised 
on olnud inimeste kogemused eri-
nevates riikides. Esimesel aastal 
tegelevad õpilased siserändega, 
teisel välisrändega. Meie part-
neriteks selles projektis on koo-
lid Tšehhist, Ungarist, Belgiast, 
Norrast ja Türgist.

Esimene õpetajate töökoosolek 
toimus oktoobris Barcsis Ungaris 
ja teine kokkusaamine leidis aset 
juba koos õpilastega 2.-8. märt-
sil, kui meie kooli kaheksa noort 
ja kaks õpetajat viibisid Tšehhis 
Litvínovis. Nädala vältel toimu-
sid koostöös meie partnerkooli 
Schola Humanitasega esitlused ja 
arutelud, mis keskendusid inimeste 
elukohavahetusele riigi sees. Li-

saks toimusid mitmed sportlikud 
ettevõtmised nagu ujumine, bow-
ling, korvpall ja maahoki. Ühtlasi 
tutvustati meile programmi raa-
mes kohalikku kultuuri ja ajalu-
gu, korraldati väljasõite pealinna 
Prahasse ja kuurortlinna Karlovy 
Varysse. Kõige emotsionaalsem 
oli käik Terezini vangilaagrisse, 
mis oli alates 1941. aasta sügisest 
muudetud natside poolt juutide 

vanglaks. Õpilastele oli lahkumine 
Tšehhist raske, sest oli leitud palju 
uusi sõpru.

Juba aprilli keskel võõrustasime 
meie tšehhe, kes veetsid siin terve 
nädala. Esimesel projektipäeval 
tutvustasime Eestimaa suurimat 
saart – Saaremaad, külastasime 
Angla tuulikuparki, Panga pan-
ka, Kaali kraatrit ning Kuressaa-
re piiskopilinnust, kus toimus tore 

aaretejahi mäng. Edasi olid kavas 
arutelud siseriikliku rände teema-
del ning tutvumine õppimisvõima-
lustega Audru Keskkoolis. Nädala 
teine pool jätkus sama aktiivselt: 
külastasime Tartu vanalinna ja 
tegime teadust AHAA keskuses, 
tutvustasime Tallinna vanalinna 
ja Meremuuseumi ning Kurgjal C. 
R. Jakobsoni Talumuuseumi. Pär-
nus meisterdasime Maarja-Magd-
aleena Gildis mälestuseks toredaid 
võtmehoidjaid. Koolis said maha 
peetud tulised lahingud korvpallis 
ja jalgpallis.

Septembris sõidavad 12 meie 
kooli õpilast Ungarisse ja siis tuleb 
arutluse alla välisrände temaatika. 
Kellel tekkis projekti vastu huvi, 
siis lisainfot saab projekti kodule-
helt http://www.traveloguesdoga.
com/

See oli erakordselt tore projek-
tiaasta ja täname kõiki osalenud 
noori, nende perekondi ja õpeta-
jaid.

Karin Sikkal
Projektijuht

Hiiu majad
Aeg-ajalt võib kuulda jutte kuna-
gi Audru ranna-alal olnud nn hiiu 
majadest.

See juhtus 1880. aastal, kui 
hiidlased tulid Pootsi ja Sarvi 
randadesse mõrdadega räimi 
nõudma, sest räimi leidus Hiiumaa 
rannavetes vähe. Kohalikud kala-
mehed püüdsid räimi võrkudega 
ega uskunud, et räim mõrda läheb. 
Suur oli aga nende imestus, kui 
Hiiumaa meeste räimesaak ületas 
tunduvalt kohalike oma. Seda pani 
tähele ka mõisnik, sest tol ajal oli 
meri mõisniku oma ja kalur pidi 
mõisnikule maksu maksma. Et 
rohkem tulu saada, tuli mõisnik 
hiidlastele igati vastu, ehitades 
neile mõned majad Sarna ja Lin-
di rannale. Maju poolitas tellistest 
soemüür, keskel oli kaks eluruumi 
ja äärtes eeskojad. Mõlemas elu-
ruumis oli magamislavats viiele 

mehele. Voodivarustus ja õlekott 
oli igaühel kaasas. Keset ruumi 
oli kitsas laud kahe pika pingiga. 
Hoones pidi alati olema varuks 
tuletikke, leiba, soola ja joogivett.

Varsti peale jäälagunemist 
algas hiidlaste sõit Audru poole 
kahemastilise purjekaga „Vilku“. 
Sõitjaid oli tavaliselt 30 meest 
ja 6-7 naist. Naised võeti kaasa 

räimerappijateks ja kokkadeks. 
Kaasas oli püügivarustus ja tün-
nid-tündrid kala soolamiseks. Osa 
saagist müüdi Pärnus maha ja osa 
kuivatati. Kuivatatud-soolatud räi-
me müüdi Hiiumaal ja mujalgi.

Peale jaanipäeva hakkasid 
hiidlased lahkuma. Maha jäi üks 
vanem mees majade valvuriks ja 
hooldajaks. Et hiidlastest kalurid 
olid noorepoolsed mehed, oodati 
neid kevadel rõõmuga ja nende 
lahkumisel oli kurvastust ning 
pisaraidki.

Hiidlased on käinud siinse-
tel vetel aastakümneid, paljudki 
rajasid siia perekonnad, mitmed 
tüdrukud viidi Hiiumaale pere-
naisteks. 

Lindi elanikud nimetavad tä-
napäevalgi üht muruplatsi Hiiu 
platsiks.

„Pärnu Päevaleht“ 18.06.1936

Ajaratta lood

Tubakas põske ja muret pole? 
Tubakast rääkides on seni rohkem 
tähelepanu pööratud suitsetatava-
tele tubakatoodetele, mille klassi-
kaliseks näiteks on sigaret, vähem 
on aga räägitud suitsuvabadest tu-
bakatoodetest. Nende tarvitajateks 
on Eestis just teismelised ja noored. 
Suitsuvabade tubakatoodete hulka 
kuulub ka huuletubakas – noorte 
seas kiirelt populaarseks saanud 
tubakas, mida tarvitada ja millega 
äritseda, kuid täiskasvanutele pi-
gem kas võõras või ohutuks peetav 
asi. 

Huuletubakas ehk rootsi kee-
les snus, rahva seas levinud ka 
mokatubaka nime all, on niisuta-
tud pulbertubakas, mille kuulike 
või kotike asetatakse ülahuule ja 
igeme vahele imenduma. Seda 
hoitakse seal ilma närimata mõ-
nest minutist kuni mitme tunnini, 
olenevalt maitsest. Noored ei hinda 
küll huuletubaka kasutamist kõige 
meeldivamaks kogemuseks, kuna 
selle tarvitamisest hakkavad silmad 
punetama, nina kipitama ning suhu 
tekib ebameeldiv maitse, kuid see 
pole takistanud huuletubaka levi-
kut. Seda ei takista ka fakt, et selle 
müük on keelatud kõigis Euroopa 
Liidu liikmesriikides, välja arvatud 
Rootsis. Kuigi ka Eestis ei või alla 
18-aastased huuletubakat omada 
ega kasutada, saab seda alaealiste 
endi sõnul siiski kergesti kätte.

Huuletubaka populaarsuse põh-
juseid on mitmeid. Tarvitajate hin-
nangul tunnetavad nad, et huuletu-
bakas annab neile rohkem energiat 
ja parema kontsentratsioonivõime, 
see lõõgastab, peletab halba tuju ja 
ärrituvust. Tarvitamise põhjus on 
ka selle „diskreetsus“ ja väiksem 

tõenäosus „vahele jääda“. Huule-
tubaka tarvitamisel ei eraldu suitsu 
ning see ei jäta ebameeldivat lõhna, 
selle saab põske pista ka tunni ajal, 
ega pea väljas vihma ja külma käes 
seisma. 
Müüdid soodustavad tarvitamist

Huuletubaka tarvitamist saa-
dab usk, et see ei ole nii kahjulik 
kui suitsetamine – see ei põhjusta 
kopsuvähki, võhm ei kao jne. Te-
gelikult ei ole huuletubakas ohu-
tum kui sigaretid ning see ei ole 
ka alternatiiviks suitsetamisele või 
suitsetamisest loobumisel. 

Kuna huuletubakat ei suitseta-
ta, siis tekib vähem nitrosoamiine 
ja paljusid teisi vähkitekitavaid 
aineid, mis üldjuhul tubakasuit-
suga seoses tekivad. Samas on 
huuletubaka tarvitamisviisi tõttu 
nikotiinitase organismis kestvam 
ja ühtlasem ning nikotiinidooside 
omastatavus suurem. 

Nikotiini hulk huuletubakas on 
kas võrdne või kõrgem sigarettide 
omast, olenevalt kasutamise sage-
dusest ja imendumiskiirusest suu 
limanahalt verre. See tähendab, 
et nikotiinisõltuvus kujuneb välja 
veelgi kiiremini ja tugevamini kui 
suitsetamisel. Võrreldes suitsetami-
sega on huuletubaka tarvitamisel 
risk jääda nikotiinist sõltuvusse 
2-4 korda suurem. Huuletubakast 
loobumise järgselt võib inimene ha-
kata suitsetama sigarette oluliselt 
suuremas koguses kui ta tegi seda 
enne huuletubaka tarvitamisega 
alustamist.

Kolmel neljast huuletubaka tar-
vitajast esineb suuõõne kahjustusi: 
igemehaigusi ja -põletikke, ham-
maste lagunemist ja väljalangemist. 

Kestvam kontakt tubakakeemia-
ga suuõõnes on tõsine oht huule-, 
keele-, põse-, kõri- ja neeluvähi 
tekkeks. Juhul, kui tubakamahl 
alla neelatakse, on ohustatud ka 
söögitoru ja kõhunääre. Lisaks 
tõstab huuletubaka tarvitamine 
südameataki ja insuldi riski ning 2. 
tüübi diabeedi riski. Huuletubakas 
kahjustab ka kesknärvisüsteemi, 
kutsudes esile uimastava toime ja 
ärevushäireid, tähelepanu- ning 
keskendumisraskusi. 
Noored – tubakatööstuse mani-
pulatsiooni sihtmärk

Ekspertide sõnul kasutab tu-
bakatööstus huuletubakat nagu 
„väravat“, et edendada suitsetamis-
levimust noorte seas. Iirimaa tervi-
seametnikud on äsja välja toonud, 
et tubakatööstus peab selleks, et 
Iirimaal säiliks senine suitsetami-
se levimusmäär, iga päev „värba-
ma“ 50 uut suitsetajat, et asendada 
neid suitsetajaid, kes suitsetamise 
on lõpetanud või sellesse surnud. 
Kuna 78 % Iiri suitsetajatest alustas 
sellega enne 18-eluaastat, on selge, 
et tubakatööstus keskendub uute 
tarbijate leidmisel just noortele, 
asendamaks endisi tarbijaid. Fakt 
on, et mida nooremana alustada 
huuletubaka või mis tahes teise 
tubakatoote tarvitamisega, seda 
kiiremini ja tugevamini kujuneb 
välja nikotiinisõltuvus ning seda 
raskem on loobuda hiljem selle 
tarvitamisest. 

Tihti nimetavad õpilased ise tu-
bakatarvitamise põhjuseks koolist-
ressi ning selle eest põgenemiseks 
pöördutakse liiga kergekäeliselt 
mõnuainete juurde, otsimata muid 
lahendusi. Sageli arvavad noored 

ka, et tubakatarvitamine on ene-
semääramise õigus, mis lubab ise 
enda üle otsustada. Seejuures ei 
märka nad, et tegelikult lastakse 
ennast kanda tubakatööstuse ma-
nipulatsioonidest. Nii nagu iga 
kasumit tootev üritus, nii otsib 
ka tubakatootmine pidevalt uusi, 
sageli varjatud võimalusi oma tur-
gu laiendada ning seetõttu on just 
noored neile eriti oluline sihtmärk. 

Kas me ikka tahame olla sellise 
manipulatsiooni ohvrid või soovi-
me me ühiskonda, mis ei tolereeri 
ennasthävitavat käitumist? See-
tõttu ei tohiks me täiskasvanutena 
suhtuda tervist puudutavatesse 
regulatsioonidesse ja tervislike 
hoiakute kujundamisse üleolevalt 
ega küüniliselt, vaid meie, täiskas-
vanute, kohus on selgitada noortele, 
et tubakasõltuvus teenib kellelegi 
suurt kasumit, jättes petliku mulje 
nagu nad ise saaksid otsustada oma 
tubakatarvitamise üle.

On oluline nii lapsevanemad, 
õpetajad kui noored muuta teadli-
kemateks huuletubaka probleemi 
tõsidusest ja sellega seonduvast. 
Just inimeste teadlikkus ja arusaa-
made muutmine on see, mis aitab 
ühiskonda muuta paremaks, terve-
maks. Olulised on vanemate hoiak 
ja eeskuju tubaka mittetarvitajana 
ja laste ning vanemate omavaheli-
ne avameelsus, koostöö. Kusjuures 
Rootsis läbiviidud teismeliste uu-
ringute järgi ei reageeri lapsevane-
mad sellele pahele nii tugevalt, kui 
teismelised ise sooviksid.

Tiiu Härm
Tervise Arengu Instituudi 

ekspert

Ainuke allesolev ümberehitatud Hiiu maja Lindi rannas  
4. jaanuaril 2009. Foto Helgi Roots

70 aastat Velikije Luki  
lahingust

Sel aastal täitus 70 aastat 
Teise Maailmasõja ühest 
verisemast ja ohvrite-
rohkemast Velikije Luki 
lahingust, kus võitlesid 
ka 8. Eesti Laskurkor-
puse sõjamehed. Velikije 
Luki lahingutes hukkus 
üle 5000 Eesti sõjamehe, 
kes on maetud Velikije 
Luki vennaskalmistutele. 
Velikije Luki lahingutes 
kaotas Eesti Laskurkor-
pus langenutena ja raskelt 
haavatutena üle poole oma 
isikkoosseisust. Kõik need 
tuhanded Eesti sõjamehed 
väärivad meenutamist ja 
meelespidamist.

Eesti Vabadusvõitluse 
Muuseum koos reisibü-
rooga Mainedd organi-
seerib sel aastal Velikije 
Lukis võidelnute ja seal 
hukkunute lähedastele, 
ajaloo ja militaarhuvilis-

tele Velikije Luki külas-
tamise 26. - 28. juulil ja 
23. - 25. augustil. Velikije 
Luki kolmepäevasel rei-
sil külastame ka Petseri 
kloostrit, Pihkva Krem-
lit, Ostrovi relvamuuseu-
mi ja Puškiniga seotud 
kohti Mihhailovskojes. 
Velikije Lukis külastame 
Eesti sõjameeste vennas-
kalmistuid, memoriaal-
kompleksi, lahingutega 
seotud paiku ja ajaloomuu-
seumit ning mälestame Ve-
likije Lukis langenud Eesti 
sõjamehi.

Info reisi kohta 
551 9407 või 
reisibüroos Mainedd: 
info@mainedd.ee 
tel 64 44744.

Johannes Tõrs
Eesti Vabadusvõitluse 

Muuseumi juhataja

Vald tunnustas  
parimaid õppureid

Audru vald tunnustas valla 
koolides väga hästi õppi-
nud 3.-8. klasside õpilasi, 
jagades õppeaasta viima-
sel koolipäeval 4. juunil 
kingitustena Port Arturi 
kinkekaarte alljärgnevatele 
õpilastele: 
Audru Keskkool

Eliise Ristimets, Mar-
gus Põldvee, Lisette Väl-
ja, Ragne Lõõbas, Dener 
Orissaar, Maria Ilp, Sand-
ra Soomets, Sophie Saarts, 
Agathe Tallinn, Gelli Lai-
net, Karl Mumme, Mirjam 
Holtsmann, Rolan Broberg, 
Triine-Ly Teor, Marite 
Luukas, Astrid Linder, 
Mattias Umal, Helena Jaa-
niste, Hanna-Marit Korn, 
Katrin Altmann, Kaileen 
Umal, Laura-Riina Alt-
mart, Kaia-Liina Silberk, 
Nele Saks, Rait Väiko, 
Liis Juhalo, Elina Villiste, 
Heleri Sepp, Silver Oris-
saar, Laura Seos, Jürgen 
Raagmaa, Carina Pikkor, 
Angelika Linder ja Ingrid 
Heinsaar.
Jõõpre Kool

Griseldis Jevsejeva, Siiri 
Luur, Natali Teesalu, Kardo 
Pruul, Jakob Jääger, Mar-
kus Martinson, Nora Ka-
rula, Henry Holm, Luise 
Kompus, Marten Vainult, 
Melanie-Anett Toomast, 
Johhanna Elisabeth Jäärats, 
Lisett Sang, Kelly Tomson, 
Jorgen Toomast,  Signe 
Plastunova, Laura Lembit, 
Emilie Kirsi, Helen Pill ja 
Katarina Vainult.
Lindi Lasteaed-Algkool

Emily Moorits, Tanel 
Kurgu, Maria Aasmaa ja 
Rainer Väljas.
Aruvälja Lasteaed-Alg-
kool

Agur Moppel, Ats Põld-
maa, Sander Šapkin, Merit 
Tarkus ja Alar Vendelin.

Edukalt konkurssidel 
ja olümpiaadidel osalenud 
õpilasi tunnustati Port Ar-
turi kinkekaartiga:
Audru Keskkool 

Taavi Kunto, Siim Vah-
kel, Maris Päev, Carl Tõnis-
mann, Elina Villiste, Gert 
Laaso ja Katre Aasaleht.
Jõõpre Kool

Katarina Vainult, Helen 
Pill, Emilie Kirsi, Maik 
Tamm, Jorgen Toomast, 

Edgar Tomson ja Gabriel 
Kail.

Lisaks kinkekaartidele 
aineolümpiaadidel saa-
vutatud tulemuste eest, 
tunnustati 300-grammise 
šokolaaditahvliga õpilasi, 
kes nii võistkonna koossei-
sus kui ka individuaalaladel 
saavutasid häid tulemusi:
Audru Keskkool

Kerttu Rämson, Janeli 
Juhalo, Heleri Sepp, Liis 
Juhalo, Casper Gregory 
Tannel Leies,  Triine-Ly 
Teor, Kristjan Rubin, Marii 
Õismets, Merilin Reepalu, 
Ingrid Heinsaar, Ado Mets, 
Karoline Lünekund, Maris 
Päev, Sander Seos, Nele 
Saks, Rait Väiko, Kristo 
Sepp, Jaan Endrik Kirsi, 
Sven Gnezdov, Gelli Lai-
net ja Egert Ervin Messek.
Jõõpre Kool 

Helen Pill, Raido Trum-
si, Clyde Avamere, Jakob 
Jääger, Ako-Robi Maido,  
Jan-Markkus Salk, Henry 
Holm, Rander-Kristyan 
Raid, Karmo Hallik, Allan 
Taats, Leonard Juri Mali-
novski, Marii-Rous Mali-
novski, Aliina Taats, Tairi 
Mõttus, Kairi Mõttus, He-
lina Valgur, Kätriin Grünt-
hal, Lisett Sang, Claudya 
Treimanis, Nora Karula, 
Marten Vainult, Karolin 
Mets, Ethel Pill, Simo 
Tarre, Melyssa Kees, Mi-
ron Karula, Kevin Möldre, 
Nataly Teesalu, Anne-Mai 
Mõttus, Emilie Kirsi, Kar-
men Mets, Markus Teesalu, 
Johanna Ojandu, Laureen 
Reinhold, Oskar Tilk, Ahti 
Kurm, Pille-Riin Jaaniste, 
Marius Tõrva, Johhanna 
Elisabeth Jäärats, Mela-
nie-Anett Toomast, Sten 
Teesalu, Jorgen Toomast, 
Claus Kristjan Maido, Va-
nessa Vihm, Remi Andero 
Õunapuu, Arnold Joosep 
Nilp, Piret Mäe ja Maarja 
Liis Lubja.
Aruvälja Lasteaed-Alg-
kool

Agur Moppel, Ats Põld-
maa, Kristi Nõmm, Mari-
liis Nõmm, Merit Tarkus, 
Merje Nõumees, Timo 
Maipuu ja Sander Šapkin.

Peep Tarre
Humanitaarnõunik

Audru Keskkooli õpilased Karlovy Varys
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Õnnitleme
vastsündinuid!

� TEATED �

KULTUURIKALENDER
Muuseumis 
 avatud pr Eva Lepiku maalinäitus ja möödunud sajandi 

riietest moenäitus.

21. juuni kell 20.00 
 JAANITULI Lindi aasal. Tantsuks ansambel Untsakad. 

Esinevad rahvatantsuansamblid Kajakas ja Lindi Lappa-
jad. Toitlustab Kentuki Pubi. Pilet 5€, kuni 13a lapsed 
2€, mudilased tasuta.

22. juuni kell 20.00 
 JAANITULI Jõõpres. Toimub hulgaliselt sportlikke 

võistlusi. Auhinnad tugevamatele! Tantsuks mängib 
Andres Hirvela. Pidu toimub õues ja on tasuta!

22. juuni kell 20.00 
 JAANITULI Aruvälja rahvamaja õuel. Mängud-võistlu-

sed nii lastele kui suurtele. Avatud puhvet. Tantsumuu-
sikat teeb Andrus Kalveti ühemehe bänd. Täispilet  2€, 
7-18a 0.50€, koolieelikutele tasuta.

22. juuni kell 20.00 
 JAANITULI Audru pargis. Tantsuks ansambel Vanad Sõb-

rad. Täispilet 2€, 7-18a 0.50€, koolieelikutele tasuta.

23. juuni kell 20.00 
 JAANITULI Doberani Rannamaja juures, tantsuks elav 

muusika.

23. juuni kell 20.00 
 JAANITULI  Sanga mäel. Õhtut aitab mängudega sisus-

tada Viktor. Tants ja trall kestab hommikuni. Grillimise 
võimalus, piknikukorv kaasa! Pilet 2€, lapsed tasuta.

EELINFO
6.-7. juuli 
 Pärnumaa valdade Rannamängud Valgerannas. Õhtul 

tantsuks elav muusika. 

11. juuli 
 Ansambel „Kõrsikud“ Kirsi Talus

12.- 14. juuli 
 GRIND festival  ringrajal

HANS PSKOVITŠ 
23.04.2013 PÕLDEOTSA
EMMA-ELIIS OJALA 
23.04.2013 AUDRU
KRISTELLA ALUNURM 
23.04.2013 PAPSAARE
NORA TOMSON 
30.04.2013 PÕLDEOTSA
KRISTJAN KUUSK
22.05.2013 Lemmetsa

Pühapäeval, 23. juunil kell 12.00 luterlik kalmistupüha 
Audru surnuaial. Tugeva vihmasaju korral toimub kal-
mistupüha kirikus.

VEE GRUPP OÜ 
teostab 

vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust, 
septikute paigaldust ning kaevetöid 

väike-eksavaatoriga.

Tel. 521 7415, veegrupp@gmail.com
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Volkswagen Cup Pärnu jalgrattasari 2013  

Info ja registreerimine:
A2K sport poes,
klubi@a2k.ee, 511 6675
võistluspaigas

ke võ t us ome t t anä ala se

Väi is l m n av d s !

KOLMAPÄEVAL, 

START KELL 17.30-19

14. AUGUSTIL 
VA GERANNAS (MTB)L  

Moller Auto Pärnu

NB! Stardi, millal sulle sobib!

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

 

 
AUDRU JAANITULI 
22.JUUNI 2013 KELL 20.00  

 

AUDRU PARGIS 

 

Tantsuks mängib lustakas Võru ansambel 

METSAVENNAD 
 

Võimalus osta sööki ja jooki.Toitlustab Kentuki Lõvi. 

 

Pilet täiskasvanutele 2.00 eurot,lastele vanuses 7-18 aastat 0,50 
eurot,eelkooliealisetele lastele sündmus tasuta. 

 

Surnuaiapühad 2013 Õigeusu kalmistutel

Pootsi-Kõpu kalmistul 23.06 kell 12.30, kell 10 liturgia; 
Jõõpre kalmistul 30.06 kell 12, kell 10 liturgia;
Audru kalmistul 30.06 kell 13, 
Tõhela kalmistul 30.06 kell 15;
Seliste kalmistul 20.07 kell 12, kell 10 liturgia;
Uruste kalmistul 21.07 kell 12, kell 10 liturgia. 

Preester Enos Heinsoo, diakon Agathon Paalberg

võrkkotis ja lahtiselt. 

Transport tasuta.

Tel. 50 20 358

KÜTTEPUUD




