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Vald kingib beebidele soojad papud
Alates 2014. aastast kingib Audru 
vald igale värskele vallakodanikule 
vahvad pisikesed soojad papud, mis 
pakitud kaunisse käsitööna valminud 
karpi. Lindi Külaseltsi käsitööai-
das valmivad Kärt Jürgensi käte alt 
soojad papud, mis pakitakse Marge 
Massa poolt meisterdatud karpides-
se. Lapsevanemad saavad kingituse 
kaasa Audru Vallavalitsusse lapse 
sündi regitreerima tulles.

Lisaks kingitusele kutsutakse 
beebid kord kvartalis lusikapeole, 
kus antakse kätte sünnitoetus ning 
nimelised lusikad. (KH)

Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Audru vald kutsuvad

10. veebruaril 2014 algusega kell 16.30 
Audru Vallamaja saalis

PLPK infopäevale

Ootame Teid kaasa rääkima ja arutlema PLPK:
•	 2007-2013 Strateegia seire ja analüüs
•	 2014-2020 Strateegia koostamise arutelu.

Eesti Töötukassa andis Audru vallale  
parima kohaliku omavalitsuse tiitli

23. jaanuaril anti Tallinnas Rahvusooper Es-
tonia Valges Saalis Audru vallavanem Siim 
Suursillale ja sotsiaalnõunik Peep Tarrele üle 
auhind. Audru vald tunnistati Eesti Töötukas-
sa poolt Pärnu maakonna 2013. aasta parimaks 
kohalikuks omavalitsuseks. Parimate partnerite 
nimetamisel said kaasa rääkida kõik töötukas-
sa maakondlikud osakonnad.  Tiitli tõi Aud-

ru vallale aktiivne koostöö Eesti Töötukassa 
Pärnumaa osakonnaga ning töötute koolitus-
te organiseerimine, klientide tööle aitamine. 
Muuhulgas  korraldati tööandjatele teabepäevi 
ning töötutele tööharjutuse teenust, mille raa-
mes koolitati välja klienditeenindusvaldkonna 
töötajaid. Audru Vallavalitsus osales aktiivselt 
teenust vajavate klientide selgitamisel. (KH)

Vanavara laat ja pasunakooride ülevaatus
Käesoleva aasta maikuus toimub (esmakordselt) 
üks suurejooneline sündmus. 25. mail 2014 toi-
mub Lavassaares vanavara laat ja pasunakooride 
ülevaatus. Uue suurürituse idee on kohaliku 
kogukonna – Lavassaare Külaseltsi omaalga-
tus. Lavassaares on olemas laada läbiviimiseks 
kaunis looduslik staadion ja park. Härra Ado 
Kirsi tegeleb pasunakooride ülevaatuse organi-
seerimisega. Puhkpillimuusika on väga vanade 
traditsioonidega ning vajab rohkem esiletõst-

mist, samuti on inimeste huvi vanavara vastu 
aasta-aastalt suurenenud. Miks siis mitte kokku 
saada Lavassaares, nautida laadamelu, puhk-
pillimuusikat ja tutvuda Raudteemuuseumiga 
ning tunda rõõmu rongisõidust. Külaselts teeb 
ürituse õnnestumise nimel koostööd Audru 
Vallavalitsuse ja MTÜ Eesti Muuseumraudtee 
Lavassaare Raudteemuuseumiga.

Merle Lillak

2014 jaanuar - märts toimub parimate  
muistendite illustreerimise konkurss

Võistlus toimub kahes voorus õpilastele I – 
IX klass.

I voor – loositud muistendi illustreerimine 
(tähtaeg 20. veebruar).

Iga Audru valla kool valib koolisiseselt välja 
kuni kolm illustratsiooni iga muistendi kohta. 

Võistlusel osalemiseks sobivad kõik joonis-
tused ja maalid suuruses A3 või A4.

Võidutööd palun tuua Audru Kooli (Kersti 
Põllu) või Jõõpre Kooli (Ülle Vares) 20. veeb-
ruariks.

Töö tagaküljel trükitähtedega muistendi peal-
kiri, õpilase nimi, klass, kool ja juhendaja nimi.

Audru vallas elavad, aga väljaspool Audru 
valda õppivad lapsed saavad samuti osaleda. Neil 
palume illustratsioonid tuua Audru Kooli või 
Jõõpre Kooli. Muistendid, millele illustratsioo-
ne ootame, on üleval Jõõpre Kooli kodulehel.

II voor – võidutööde esitamine ja näitus 

Audru Kultuurikeskuses N, 6. märtsil kl 12.00.
II vooru hindab žürii. Žürii liikmed on Pär-

nu Kunstikoolist.
Hindamine:
Igale muistendile parim illustratsioon. (I- III 

koht)
Eraldi auhinnatakse nii tehnikaid kui loovust. 

(eripreemiad)
6. märtsil toimub ka parimate muisten-

dikirjutajate ja joonistajate autasustamine. 
Kohal on kirjanik Contra, kellelt soovijad 
saavad autogrammi küsida.
http://www.lugemisaasta.ee/
Toredate loominguliste elamusteni!

Info tel 518 6835 Ülle Vares 
yllevares@gmail.com
tel 5340 4078 Kersti Põllu 
pollukersti@gmail.com

Päevateemad:
A.  Leader projektitoetuste põhimõtetest
B.  2007-2013 Leader toetuste tulemustest Sauga 

vallas
C.  2014-2020 perioodi Leader projektitoetuse 

ideedest ja vajadustest Sauga vallas
D.  PLPK tegevuspiirkonna siseriiklikust ja 

rahvusvahelisest koostööst
E.  Tegevuspiirkonnale ühise kaubamärgi  

Romantiline Rannatee retseptiraamatu  
projektis osalemise info

Oodatud on kõikide sihtgruppide esindajad:  
ettevõtjad, MTÜ-d, SA-d, seltsid, seltsingud, 
valla allasutused.

Ootame Teie uusi innovaatilisi kohalikku elu ja 
tegevuspiirkonda edendavaid ideid!

Tel: 433 1053; mob: 509 2261; 
koduleht: www.plp.ee

Aasta mees on Audru mees
Pärnu AASTA MEHE 2013 tiitlit 
kannab sel aastal Audru mees 
Villu Voogel. Selle tunnustuse 
üle on kindlasti siiras heameel 
nii Villu kunagistel õpetajatel 
ja kaasõpilastel Audru Koolist, 
kui ka kõigil neil, kes temaga 
koos võrkpalli mänginud või 
muidu koos tegutsenud. Pärnu 
Postimees tõi aastavahetuse-
intervjuus päevakangelasega 
meieni esialgsed mõtted ja tun-
ded, aga nüüd oleks paslik aeg 
esitada veel mõned täpsustavad 
küsimused.

Esiteks veidi trafaretne 
küsimus, et mis tunne on olla 
AASTA MEES?

Villu Voogel: Loomulikult 
on uhke tunne näha oma nime 
graveerituna Pärnu Aasta mehe 
rändkujul selliste auväärsete ni-
mede kõrval, kes on olnud eelne-
vatel aastatel nominendid ning 
olnud ka alati minu eeskujudeks. 
Olen väga tänulik, et Pärnumaa 
rahvas jätkuvalt toetab ja elab 
kaasa võrkpallile, sest see tun-
nustus tuli ju panuse eest Pärnu-
maa võrkpalli arendades.

Millised on need korda-
minekud, mida ise eelmisest 
aastast enim hindaksid ja esile 
tooksid?

VV: Võrkpallist rääkides oli 
ülim tunne näha eelmise aasta 
kevadel Balti Schenker Liiga 
Final Fouri ja Eesti Meistri-
võistluste finaalturniiride õn-
nestumist Pärnu Spordihallis. 
Suutsime tuua Pärnu Spordi-
halli täismaja publikut ja anda 
ka Eesti mastaabis väga võimas 
võrkpallietendus. Samuti on hea 
meel, et julgesime koostöös Pär-
nu linnaga taasliituda Euroopa 
Karikavõistlustega, hetkel oleme 
jõudnud juba CEV Challenge 
sarjas 16 parema hulka! Siinko-
hal edastan suurimad tänusõnad 
Pärnu Võrkpalliklubi tegevjuhile 
Reiole, kes on igapäevaselt klubi 
tegevuses suurima vaeva nägija.

Kuidas on nii juhtunud, et 
terve sinu pere elab pidevalt 
võrkpallilainel?

VV: Kõik sai alguse aastal 
2000, kui kohtasin oma kallist 
abikaasat Kaidit, kes „juhusli-
kult“ mängis samuti võrkpalli. 
Noorem poeg Richard on väga 
tublisti mängimas Pärnu Võrk-
palliklubi noortevõistkonnas, 
kusjuures igalt võistluselt toob 
ta koju alati ka medali või karika. 
Samas väide, et terve pere elab 

võrkpallilainel, ei pea paika, sest 
vanem poeg Sten tuli ju 2013. 
aastal Eesti Meistriks täiskas-
vanute hulgas QuadRacerites 
motospordis! Seega on möödu-
nud aastal Sten meie pere titulee-
rituim sportlane ja kindlasti ka 
üks kandidaat Audru valla pari-
ma meessportlase aunimetusele.

Tunneme sind kui ääretult 
sõbralikku, alati teisi innusta-
vat ja sütitavat inimest. Kas sul 
vahel paha tuju ka on ja kuidas 
siis sellest üle saad?

VV: Enamus mu sõpru teab, 
et paha tuju korral sõidan ma 
oma Väiga talusse Saaremaal ja 
lähen sealse kohaliku naabrime-
hega kala püüdma. Saarlaste os-
kus mitte kiirustada ja asjade üle 
kauem ja aeglasemalt mõtiskleda 
on uskumatult tervendav. Õhtul 
saunas lõõgastudes ja suitsuah-
venat süües oledki uuteks tege-
misteks valmis ja maailm on taas 
parem paik kui enne.

Kui saaksid võlukepikesega 
vehkida, siis mida sa Audrus 
päevapealt muudaksid või siia 
paluksid?

VV: Kui minul tekiks võima-
lus võlukepikest ekspluateerida, 

siis ma kasutaksin seda Tallin-
nas, mitte Audrus. Usun, et siin 
saame me omad asjad kenasti 
inimlikult korda aetud suhtle-
mise ja arusaamise teel nagu väi-
kestele omavalitsustele kohane. 
Jätkates aga võrkpalli lainel, siis 
loomulikult sooviksin näha, et 
Audru valla koolides oleks võrk-
pall number 1 spordiala. Oleme 
valmis Pärnu Võrkpalliklubiga 
igati toetama entusiaste, kes 
soovivad tegeleda noorte tree-
nimisega.

Kellele annaksid oma tiitli 
järgmisel aastal üle, kui see 
sinu otsustada oleks?

VV: Aasta on alles alanud ja 
nimetada meest, kellele ma pean 
tiitli üle andma, ei oska täna küll 
ennustada, see sõltub tegudest, 
mida hindab Pärnumaa rahvas. 
Minu eelistused täna on haridus 
ja turism. Kui leiduks mees (või 
naine), kes koondab kogu Pärnu-
maa kui atraktiivse sihtpunkti 
ühe „katuse“ alla, siis minu poolt 
on tiitel omaniku leidnud. 

Jõudu ja jätkuvaid mehe-
tegusid!

Sirje Suurevälja

Foto: Urmas Luik
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Vallavalitsuse istungitel

Vallavolikogu istungilVALLAVANEMA VEERG
Külm on… Kuid päike käib aina kõrgemalt ja maadkattev 
lumekirme loob hoopis optimistlikuma meeleolu, võrreldes 
aastalõpu pimeduse ja vihmasadudega. Väljas valitsev mee-
leolu aitab paremini paika panna plaane selle aasta vallaelu 
edendamiseks. Alljärgnevalt ülevaade alanud aasta plaanidest.

Audru Kool. Audru Kooli koosseisus on ka valla suurim 
spordisaal, kus lisaks koolitundidele toimuvad igaõhtused tree-
ningud ning esindusvõistlused võrkpallis ning juba üle kümne 
aasta kestnud Audru korvpalliturniir. See on üks Audru valla 
esindusspordisündmusi, millest sellel hooajal võtab osa näiteks 
13 võistkonda üle 120 mängijaga. Kahjuks ei ole aga spordisaali 
seinad (peale oma valmimist kaheksakümnendate lõpul) võõpa 
näinud ning väsinud on nii riietus- kui ka pesuruumid. Seetõttu 
läheb selle aasta suurim vallapoolne investeering Audru Kooli 
spordisaali remonditöödeks. Lisaks on plaanis renoveerida kooli 
kolme korrust ühendavad trepikojad. Tööde hinnanguliseks 
kogumaksumuseks on vallavalitsus arvestanud 300 tuhat eurot. 

Lavassaare. Audru ja Lavassaare valdade vahel on sõlmitud 
liitumisleping, mille järgselt on Audru vald kohustatud reno-
veerima Lavassaare Lasteaed-Algkooli katuse. Samaaegselt 
katuse vahetusega on plaanis küttekulude kokkuhoiu eesmärgil 
maja ka soojustada. Vallaeelarves plaanitakse nendeks töödeks 
65 tuhat eurot

Teed. Audru valla hooldada on ~150 km teid, millest ligi 
100 km on kruusakattega teed. Kõik, mida kasutatakse, kulub. 
Nii on ka teedega. Kahjuks laekub riigieelarve kaudu kütuse-
aktsiisist vallakassasse vaid niipalju raha, et vallateedel saab 
korraldada minimaalset kruusakatete hööveldamist, teeaukude 
lappimist ning lumetõrjet. Kõigeks selleks, mis puudutab tee-
katete uuendamist, käesoleval aastal tolmuvabakatete rajamist 
ning osaliselt ka kergliiklusteede ehitamist, peab vald vahendeid 
leidma omavahenditest. Sellel aastal plaanib vald teede uuenda-
misse paigutada 170 tuhat eurot. Asfaltbetoonkatte saab Uruste 
bussipeatuse ja Audru Kooli vaheline kõnnitee. Tolmuvaba 
kergkate on plaanis ehitada Aida teele ning ka olemasolevaid 
kruusakatteid on plaanis uuendada.

Vesi. Eelmise aastaga said uuendatud Lindi, Kõima, Ahas-
te ja Liu puurkaev-pumplate veetöötlusseadmed, kust väljub 
veetrassidesse tänastele normidele vastav joogivesi. Selle aasta 
esimesel poolel on kavas paigaldada veetöötlusseadmed Kih-
lepa puurkaev-pumplasse. Kuigi puurkaev-pumplad saavad 
renoveeritud ja veepuhastusseadmed paigaldatud, on veetrassid 
mitmetes külades amortiseerunud. Vald on 2011. aastal koosta-
nud kõigi valla omandis olevate vee- ja kanalisatsioontrasside 
rekonstrueerimiseks eelprojektid, kuid tööde teostamise eelda-
tavad maksumused on nii suured, et ilma EL rahalise toetuseta 
ei ole neid töid kahjuks võimalik teostada. Näiteks Kõima külas, 
kus on ~150 ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsiooni teenusest osa-
saajat, läheb torustike renoveerimine hinnanguliselt maksma 
ligikaudu miljon eurot. Või Ahaste külas, kus on ~200 tarbijat 
ja tööde hinnanguline maksumus on 1,8 miljonit eurot.

Lisaks nendele suurematele tegevustele on sellel aastal kavas 
teostada mitmeid väikseimaid ettevõtmisi, kus märksõnaks on 
jätkuvalt küttekulude kokkuhoid. 

Siim Suursild
Vallavanem

19. detsembril
1. Kinnitati Audru valla eel-

arvestrateegia aastateks 2014 – 
2017.

2. Muudeti vallavolikogu 10. 
oktoober 2013 määrusega nr 26 
kinnitatud Audru valla põhimää-
rust.

3. Kehtestati volikogu esime-
hele, liikmetele, komisjoni esi-
meestele ja komisjoni liikmete-
le tasu ning hüvituse maksmise 
kord.

4. Kehtestati vallavolikogu 
liikmete teenistuslähetusse saat-
mise kord.

5. Tunnistati kehtetuks Audru 
Vallavolikogu 10. jaanuari 2013 
otsus nr 5 „Tuuleenergeetika tee-
maplaneeringu algatamine“.

6. Otsustati taotleda munit-
sipaalomandisse Papsaare külas 
Nurme tee 43 asuv maaüksus.

7. 2014. aasta maamaksumää-
raks kehtestati 2,0 % maksusta-
mishinnast aastas ning põllu-
majandussaaduste tootmiseks 
kasutusel oleva haritava maa ja 
loodusliku rohumaa maamaksu-

12. detsembril
1. Anti kirjalik nõusolek 

Audru alevikus Talli kinnistul 
puurkaevu rajamiseks.

2. Väljastati kasutusluba Aud-
ru alevikus Käreda tee 10 elamu 
ja Papsaare külas Kukeseene tee 
2 kasvuhoone püstitamisele.

3. Kinnitati projekteerimise 
lähtetingimused Kõima külas 
Lehe kinnistu sauna ja Lemmet-
sa külas Kalda kinnistu veetrassi 
ehitamiseks.

4. Väljastati ehitusluba Liu 
külas pumbamaja tehnosüstee-
mide, Lindi külas Annikaevu 
kinnistul asuva puurkaev-
pumbamaja tehnosüsteemide, 
Kõima külas asuva pumbamaja 
tehnosüsteemide ja Ahaste kü-
las asuva puurkaev nr 6201 vee-
töötlussõlme tehnosüsteemide 
muutmiseks.

5. Anti nõusolek eestkoste-
tavate viibimiseks Soome Va-
bariigis.

6. Sotsiaaltoetust maksti à 64 
eurot 3-le taotlejale seoses osa-
lemisega võistlustel väljaspool 
Eesti Vabariiki, rahuldamata jäe-
ti üks taotlus, kuna taotleja oli 
saanud juba 2013. aastal toetust.

7. Anti nõusolek eestkostetava 
vara kasutamiseks.

8. Lavassaare Rahvamaja-
Noortekeskuses toimuva jõu-
lupeo piletihinnaks kehtestati 
eelmüügist 3 eurot ja kohapeal 
5 eurot ning 19.12.2013 valla kul-
tuurikeskuses toimuva Karl-Erik 
Taukari kontserdi piletihinnaks 
eelmüügist 5 eurot ja kohapeal 
8 eurot.

9. Reservfondist eraldati Aru-
välja Lasteaed-Algkooli lasteaia-
le õppevahenditeks 750 eurot, 
Audru Koolile projekti läbivii-
miseks 2010 eurot, tegevusalale 
10900 majanduskuludeks 1000 
eurot ja Audru Muuseumile ma-

janduskuludeks 300 eurot.
10. Sünnitoetust maksti seo-

ses lapse üheaastaseks saamisega 
1-le vanemale 60 eurot ja lapse 
kaheaastaseks saamisega 1-le 
vanemale 60 eurot.

11. Anti üürile Audru alevi-
kus Lihula mnt 12-3 asuv elu-
ruum.

12. Pikendati Lavassaare ale-
vis Võidu tn 2-5, Võidu tn 2-8 ja 
Võidu tn 2-16 asuvaid sotsiaal-
eluruumi üürilepinguid kuni 
01.12.2014.

13.Otsustati eelnõude esita-
mine volikogu istungile.

19. detsembril
1. Anti kasutusluba Papsaare 

külas Kullimänniku tee 18 elamu 
püstitamisele.

2. Väljastati ehitusluba Põl-
deotsa külas Lille kinnistu ja 
Marksa külas Purje ühistu 8 
elektriliitumise ehitamiseks 
ning Papsaare külas Tohvri tee 
5 ühepereelamu püstitamiseks.

3. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägist maksti raske ja sügava 
puudega laste ja nende peredega 
seotud sotsiaalteenuste osutami-
seks ja arendamiseks toetust 3-le 
abivajajale kogusummas 85,97 
eurot.

4. Nõustuti Papsaare külas 
asuva Kalevi katastriüksuse ja-
gamisega: Kalevi katastriüksus, 
maatulundusmaa 100 %, Raidi ja 
Paadi katastriüksus, elamumaa 
100 % ja Kalevi tee katastriük-
sus, transpordimaa 100 %.

5. Pikendati Lavassaare alevis 
Pärna 8-3 asuva sotsiaaleluruumi 
üürilepingut kuni 01.12.2014.

6. Otsustati finantseerida 
MTÜ Jõõpre Külaseltsi projek-
ti „Noored (omadega) mäele!“ 
summas 100 eurot ja Noorte-
ühingu 4H projekti „Noorteva-

hetus „Noored ja ääred“ summas 
230 eurot.

30. detsembril
1. Reservfondist eraldati 300 

eurot Audru muuseumi kalendri 
kuludeks.

2. Koolivälise tegevuse toe-
tust maksti 3-le taotlejale à 64 
eurot.

3. Sünnitoetust maksti 60 eu-
rot 1-le taotlejale.

4. Matusetoetust maksti 1-le 
taotlejale 60 eurot.

5. Detsembrikuu  toime-
tulekutoetust maksti summas 
1896,78 eurot, sealhulgas toi-
metulekutoetuse ülejäägi arvelt 
1802,56 eurot.

6. Vajaduspõhist peretoetust 
maksti summas 258,93 eurot.

7. Lavassaare alevis elavate-
le isikutele maksti detsembrikuu 
toimetulekutoetust summas 
1526,14 eurot.

06. jaanuaril
Algatati avatud pakkumus-

menetlusega riigihange „Audru 
valla asutuste katlamajade eriots-
tarbelise diislikütuse tarnimine“.

09. jaanuaril
1. Väljastati ehitusluba Liu 

külas Liu kalatsehhi kinnistul 
külmhoone püstitamiseks.

2. Kinnitati projekteerimise 
lähtetingimused Papsaare kü-
las Kirbuserva kinnistu elamu 
laiendamiseks, Audru aleviku 
Talli kinnistu abihoone rekonst-
rueerimiseks ja laiendamiseks 
ning Lemmetsa külas Kasemaa 
kinnistu ajutise varjualuse püs-
titamiseks.

3. Väljastati kirjalik nõusolek 
Papsaare külas Kirbuserva kin-
nistul küttepuude aluse ja Saule-
pa külas Urki kinnistul abihoone 
püstitamiseks.

4. Väljastati kasutusluba Aud-
ru alevikus Ringi tn 5 elektri-
liitumise ehitamisele, Papsaare 
külas Võra kinnistu elektrilii-
tumise ehitamisele ja Ahaste 
külas Laane AJ fiider F2 rikete 
vähendamisele ning Põhara kü-
las Siimu kinnistu puurkaevu 
rajamisele.

5. Koolivälise tegevuse toe-
tust maksti 2-le taotlejale à 64 
eurot seoses osalemisega korv-
palli jõuluturniiril Leedu Vaba-
riigis.

6. Otsustati eestkostetava 
vara kasutamine.

7. Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägist maksti raske ja sügava 
puudega laste ja nende peredega 
seotud sotsiaalteenuste osutami-
seks ja arendamiseks toetust 2-le 
abivajajale kogusummas 155,73 
eurot.

8. Nõustuti Oara külas asu-
va Neevametsa maaüksuse jät-
misega riigi omandisse, 100 % 
maatulundusmaa.

9. Matusetoetust maksti 60 
eurot 1-le taotlejale.  

10. Seoses lapse üheaastaseks 
saamisega maksti sünnitoetust à 
128 eurot 8-le taotlejale ja lapse 
kaheaastaseks saamisega à 64 
eurot 2-le taotlejale.

11. Lõpetati avatud pak-
kumusmenetlusega lihthange 
„Audru valla tuuleenergeetika 
teemaplaneeringu planeeringu 
dokumendi ja keskkonnamõju 
hindamise koostamise tellimi-
ne“.

12. Muudeti Audru Vallava-
litsuse 12.12.2013 korraldust  nr 
533 „Sotsiaaleluruumi üürilepin-
gu pikendamine“.

13. Otsustati määruste ja ot-
suste eelnõude esitamine voliko-
gu istungile.

Detailplaneeringu teade
Audru Vallavalitsus teatab, et 
Audru Vallavalitsuse 27.11.2013 
korraldusega nr 498 algatati 
Marksa külas Pikavälja detail-
planeering ning jäeti algatama-
ta keskkonnamõju hindamine. 
Detailplaneeringu eesmärk on 
3,54 ha suurune maa-ala jagada 
kruntideks, leida lahendus taristu 
rajamiseks ja anda ehitusõigus 
ühepereelamute ehitamiseks. Pla-
neeringu eesmärk on kooskõlas 
Audru valla üldplaneeringuga 
– maa-ala juhtotstarve on reser-
veeritud elamumaaks. Keskkon-
naamet on edastanud 26.11.2013 
kirjaga seisukoha, et kavandatav 
tegevus ei too kaasa olulise kesk-
konnamõju avaldumist KeHJS tä-
henduses ka teiste KeHJS § 6 lg 3 
kriteeriumide alusel. Planeeringu 

algataja ja planeeringu koostami-
se korraldaja on Audru Vallava-
litsus (Pärna allee 7 Audru alevik 
88301 Pärnu maakond, tel 447 
2783), kehtestaja on Audru Val-
lavolikogu (Pärna allee 7 Audru 
alevik 88301 Pärnu maakond, tel 
447 2783). Ideekavandi tutvus-
tamine toimub 4. veebruaril 
2014 kell 15.00 Audru vallama-
jas tuba 11 Audru alevik Pärna 
allee 7. Korraldusega on võima-
lik tutvuda Audru Vallavalitsuse 
kantseleis tööaegadel ja Audru 
valla dokumendiregistris www.
audru.ee. Ideekavandiga on või-
malik tutvuda Audru vallamajas 
tuba 8 tööaegadel ja veebilehel 
www.audru.ee. Küsimusi ja et-
tepanekuid on võimalus esitada 
info@audru.ee.

määraks 2,0 % maa maksusta-
mishinnast aastas.

8. Kinnitati kirjaliku enam-
pakkumise tulemused Põldeotsa 
tee 7a kinnistu enampakkumisel.

9. Valla esindajaks MTÜ Liivi 
Lahe Kalanduskogusse delegee-
riti vallavanem Siim Suursild.

10. Valla esindajaks MTÜ 
Pärnu Lahe Partnerluskogusse 
delegeeriti volikogu esimees 
Jaanus Põldmaa.

11. Volikogu esindajaks valla 
ehituskomisjoni delegeeriti voli-
kogu liige Eino Ojandu.

12. Volikogu esindajateks raa-
matukogude nõukogudesse dele-
geeriti: Audru – volikogu liikmed 
Jekaterina Kuru ja Toomas Rehe, 
Aruvälja – volikogu liige Aili 
Elend, Jõõpre – volikogu liige 
Anu Kurm ja Lindi – volikogu 
liige Rita Kurgu.

13. Volikogu esindajaks Aud-
ru Valla Kultuurikeskuse nõuko-
gusse delegeeriti volikogu liige 
Ado Kirsi.

14. Volikogu esindajaks  valla 

alaealiste komisjoni delegeeriti 
volikogu liige Kai Oraste.

15. Volikogu esindajaks Jõõp-
re Vanurite Kodu hoolekogusse 
delegeeriti volikogu liige Eino 
Ojandu.

16. Ametiasutuse Lavassaa-
re Vallavalitsus tegevus lõpetati 
01.01.2014 seoses ametiasutuste 
ümberkorraldamisega liitumise 
teel Audru Vallavalitsusega.

17. Muudeti haridusasutuste 
põhimääruseid.

16. jaanuaril
1. Toimus Audru valla 2014. 

aasta eelarve 1. lugemine.
2. Audru valla 2013. aasta 

raamatupidamise aruande audi-
teerijaks kinnitati OÜ Audiitor-
firma KLEA, auditi hind 3000 
eurot (hind sisaldab käibemaksu).

3. Kinnitati Audru valla han-
kekord.

4. Vallavalitsusele anti nõus-
olek korraldada lihthange „Audru 
valla kohalike teede suvine hool-
dus“ ajaperioodiks 15.04.2014 – 

15.04.2016.
5. Kehtestati valla üldharidus-

koolide pedagoog - metoodiku 
palga alammäär.

6. Võeti vastu määrus“Audru 
valla koolieelsete munitsipaallas-
teasutuste rahastamisel vanemate 
poolt kaetava osa määra kehtes-
tamine“.

7. Muudeti Audru Vallavoli-
kogu 07. veebruari 2013 määrust 
nr 9 „Lasteaia õpetajate palga 
alammäära läbirääkimiskomis-
joni moodustamine ja komisjoni 
töökord“.

8. 2014. aastaks lapsevanema 
poolt lapsehoiuteenuse osutajale 
makstava omaosaluse suuruseks 
kinnitati 160 eurot kuus.

9. Kehtestati eluruumi alaliste 
kulude piirmäärad toimetuleku-
toetuse arvestamisel.

10. Vallavolikogu alatise 
kultuuri-, spordi- ja noorsoo-
töökomisjoni liikmeks kinnitati 
Mercedes Merimaa.

11. Arutati MTÜ Audru Ui-
sumeistrid avaldust.

Korteriomanikuks olemise võlu ja valu
Dagmar Matiisen, Eesti Kort-
eriühistute Liidu juhatuse liige

Aastal 2002. lõppes oman-
direform, mis tähendab seda, 
et ei kohalikul omavalitsusel 
ega ka mitte kellelgi teisel ei ole 
kohustust,õigust ega võimalust 
sekkuda või tegutseda majas ilma 
korteriomanike nõusolekuta. Ma-
jad, kus inimesed said erastada 
eluruumid, olid ja kahjuks on 
paljud veel praegugi nigela ehi-
tuskvaliteediga ning omanikud 
seisavad silmitsi omanikuks ole-
mise probleemidega. 

Korteriühistu on korteriühis-
tuseaduse järgi mittetulundusüh-
istu, mis asutatakse selleks, et 
majandada (korteriomanditeks 
olevat) ehitist ja selle juurde kuu-
luvat maatükki ning esindada 
korteriühistu liikmete ühiseid 
huve. Korteriühistut juhib juhatus, 
igapäevase majandustegevuse eest 

võib vastutada näiteks kinnisvara-
haldusfirma personaalne majahal-
dur, kelle ülesandeks on tegeleda 
ja ka vastutada igapäevase majan-
dustegevuse eest. Korteriühistu on 
aruandekohuslane. 

Korteriomanike ühisuse 
näol ei ole tegemist ei juriidilise 
ega füüsilise isikuga ning ma-
jandamine toimub majaelanike 
üldkoosoleku ja näiteks kinn-
isvarahaldusfirma vahel sõlmi-
tud kokkuleppe alusel. Ühisuse 
kõrgeim juhtimisorgan on kor-
teriomanike üldkoosolek ning 
igapäevase majandustegevuse 
kontrollorgan on majanõukogu, 
igapäevase majandustegevuse 
eest võib vastutada näiteks kin-
nisvarahaldusfirma personaalne 
majahaldur-valitseja ehk usaldu-
sisik. Majanõukogu kontrollib ja 
toetab valitsejat tema töös.

Korteriühistu liikmel on õi-

gus ja ka kohustus otsustada ning 
osaleda oma maja juhtimises. 
Haldusfirma ei pruugi langetada 
korteriomanikele kõige soodsa-
maid otsuseid ja kontrolli ning 
korteriomanike osaluse puudu-
misel võib haldaja valida endale 
lihtalt mugavama tee. Seadusest 
tulenevalt on ühistu või ühisuse 
liikmetel õigus saada teavet üld-
koosolekul ning nende huvides on 
veenduda, et  asju aetakse seaduse 
järgi, kogutud raha kasutatakse 
vastavalt üldkoosoleku otsustele 
ja nende kinnsivara hallatakse 
mõistlikult. Korteriomanikud 
peavad teadma ja ise otsustama, 
mis toimub nende vara ja rahadega. 
Ei saa loota, et palgatud haldus-
firma, mis on kasumit tootev 
ettevõte, teaks kuidagi iseenesest 
korteriomanike soove ja tahtmisi. 

Ühistegevus tagab korteri-
omaniku heaolu. Korteriomandi 

puhul, mis koosneb reaalosa ehk 
korteri kõrval mõttelisest osast 
(üldkasutatavad ruumid ja maa), 
on koostöö vältimatu. Neid maju, 
mille elanikud veel koostööd ei tee, 
ähvardab lagunemise oht. Peab 
arvestama, et mida rohkem maja 
laguneb, seda suuremaid kulusid 
nõuab kordategemine.

Tavapärane korrashoid tähend-
ab, et säilitatakse olemasolev 
minimaalselt hädavajalike ku-
ludega. Kui korteriomanikud 
teevad võimalikult palju töid 
ise ära, on isetegemine mitmel 
moel kasulik. Enne, kui mingit 
tööd tegema hakata, peab kulude 
kohta olema täpne ülevaade ning 
korteriomanike heakskiit (juhul 
kui ühistu puudub või küsimuste 
osas, mille lahendamine kuulub 
ühistu üldkoosoleku pädevusse). 
Ühistu olemasolu korral saab 
tavapäraseks korrashoiuks va-

jalikud kulud kehtestada ühistu 
liikmete enamuse otsuse  alusel. 

Kor terelamu kor rashoid 
eeldab korteriomanike üksmeelt 
ja ettenägelikkust, julgust otsus-
tada ja vastutada. Kui suhtuda 
ees seisvale põhimõttega – ei ole 
probleeme on vaid võimalused, siis 
ei lase positiivsed tulemused end 
kaua oodata.

Miks on ühistus hea elada? 
Omanik tasub kulude eest, kuid 
saab selle eest tarbida hüvesid. 
Omanikul on võimalik kontrol-
lida, millisel eesmärgil tema raha 
kasutatakse ja kas raha kulutatakse 
otstarbekalt. Majanduskulude ta-
sumise kohustus kehtib igale kor-
teriomanikule, ka sel juhul, kui 
omanik ise korteris ei ela või üürib 
oma korteri välja. Korteriomanik 
peab täitma oma kohustusi kuni 
uue omaniku tekkimiseni (näiteks 
notariaaalse ostu-müügilepingu 

tulemusena). 
Juhtide, revidentide, raama-

tupidajate ja korteriomanike 
koolitamine on investeering, 
mis suurendab maja oskusliku 
haldamise tulemusena kõikide 
omanike kinnisvara väärtust. 
Õppepäevade ja korteriomanike 
kokkusaamiste üks eesmärkidest 
seisneb ka selles, et korteriomani-
kud ja juhatuste liikmed omavahel 
infot vahetaksid ja oma kogemust-
est räägiksid, nii saab leida oma 
majale kõige paremaid lahendeid. 
Audru vald planeerib käesoleva 
aasta kevadel korraldada kooli-
tuse nende majade elanikele, kus 
veel korteriühistuid loodud ei ole 
ning koolitusel nõustatakse ka juba 
olemasolevaid ühistuid. 

Dagmar Matiisen
Eesti Korteriühistute Liidu 

juhatuse liige
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Ajaratta lood

„Prohvet“ Jaagori Jaan 
Inimesi on alati huvitanud, mida 
toob tulevik, kuulsad on „tead-
jamehed ja prohvetid“. 

19. sajandi I poolel elas Pär-
numaal „prohvet“ Jaagori Jaan, 
kelle tegelik nimi oli Jaan Pill-
mann. Ta elas Audru kihelkon-
nas, Võlla vallas, Soeva külas, 
Jaagori talu saunas. Jaan on 
olnud tänapäevani üks Audru 
valla omapärasemaid inimesi nii 
hingelaadilt kui ka eluviisidelt. 
Välimuselt oli ta pikk, tugev ja 
läbitungiva pilguga mees. Sel-
jas oli tal alati laia nahkrihma-
ga pikk hall kuub ja peas must 
torukübar, mille küljes rippus 
orava saba. Käes kandis ta tu-
tikestega ilustatud poolteise 
meetri pikkust keppi ja seljas 
hülgenahast kotti. Nii liikus ta 
ringi, sest tööd ta ei teinud. Ta 
pidas ennast teistest „vaimu poo-
lest“ kõrgemaks ja kohtles kõiki 
uhkelt ning jaheda üleolekuga. 
Tema põhitegevus oli ennusta-
mine. Ta ennustas maareformi, 
usulisi ja kiriklikke uuendusi, 
sõda ja tehnilist arengut.

Ühel pühapäeval kohtas Jaan 

Liiva mõisa lähedal kirikulisi 
ja hüüdis: „Heitke endilt need 
punasevöödilised seelikud ja 
rätid peast. Pea tuleb aeg, mil 
kõik hakkavad kandma valgeid 
riideid, usus tuleb suur segadus 
– inimesed sõidavad vastamisi 
kirikusse, Audru kirikus hakkab 
mängima pill.“ Need ennustu-
sed läksid tõeks – hakati kandma 
ühevärvilisi rõivaid, inimesed 
jagunesid kahte leeri – ühed olid 
luteriusulised, teised õigeuskli-
kud, kusjuures olid ka erinevad 
kirikud ning Audru kirikus hak-
kas mängima orel. Orelit Jaan 
ei sallinud. Ühel pühapäeval 
võttis ta torupilli, seadis end 
otse oreli alla ja keset juma-
lateenistust hakkas mängima 
lõbusat tantsulugu. Kui kiriku-
teenrid tahtsid teda välja visata, 
toetas ta jalad kõvasti vastu ja 
hüüdis: „Kui saks ülal mängib, 
miks ei või siis mina, talumees, 
omasugustele mängida.“ Olid ju 
tol ajal kõrgemad kirikuteenrid 
sakslased. „Prohvet“ pandi ki-
rikuvande alla ja teda ei lastud 
enam kirikusse. 

Jaan ennustas ka kaugemal. 
Ta läks Pärnu jõe äärde tihedas-
se männikusse ja märkis maha 
ühe vabriku aseme. Tööga val-
mis, ronis ta kõige kõrgema puu 
otsa ja hakkas käona kukkuma. 
Inimeste pärimistele vastas ta, 
et siia ehitatakse suur vabrik. 
Ja tõesti, hiljem ehitatigi siia 
kuulus Waldhofi vabrik. Jaanil 
oli palju pahandusi ka mõisaga. 
Kord hävitas ta Audru mõisas 
pulgakesed, kuhu olid lõigatud 
teomeeste tööpäevad. Kui Jaan 
opmani juurde viidi, kargas ta 
sellele kõrisse kinni ja kuna Jaan 
oli tugev mees, pääses opman 
vaevaga „prohveti“ küüsist.

Et Jaanil oli juba palju patte, 
võeti ta valve alla. Ta ei tohtinud 
kodukülast kaugemale minna ja 
kaks meest pidasid ta juures vah-
ti. Kuid mõni aeg hiljem nähti 
teda taas liikuvat vabaduses ja 
ennustavat.

„Pärnu Päevalehe“ 
(04.04.1938) 

materjalide põhjal
Helgi Roots

Audru muuseum

Tagasivaade 2013. aasta  
tegemistele MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsis

Möödunud 2013. aasta oli Aru-
välja rahvamajale tegus aasta. 
Eelmise aasta lauakalendrisse 
pilku heites näeme, et majas 
toimus kokku 40 üritust. Aset 
leidsid sünnipäeva- ja juubeli-
peod, koolitused, õppepäevad 
ning loomulikult ka külapeod. 

Külarahvas osales aktiivselt 
puudeladumise talgutel ja „Tee-
me ära“ üritusel. 

Tervet Pärnumaad haarav üri-
tus – Pärnumaa lasteaiaõpetajate 
abide loomepäev, mida korraldas 
sel aastal Aruvälja lasteaed-alg-
kool, toimus osaliselt ka Aruvälja 
rahvamaja ruumides ning õuel.

Aruvälja rahvamaja ajalootu-
ba külastasid Allikukivi ajaloo-
lased. Laie-Helje Liiv´i ja Malle 
Kiis´i eestvedamisel alustas ke-
vadel ringitegevust elulooring, 
kus inimesed panevad kirja oma 
elulugusid ning jagavad neid 
omavahel. Sinna on oodatud 
kõik huvilised!

Kevadel pidasid meie majas 
lõpupidu Vanalinna põhikooli 
lõpetajad koos oma õpetajaga. 

MTÜ Pärnu Hansakultuuri-

koda käis meie kohaliku põllu-
majandusettevõtte OÜ Põhara 
Agro põldudel kive korjamas. 
Peale tööpäeva koguneti rah-
vamajja saunamõnusid nautima 
ning ühises vestlusringis õhtut 
lõpetama. 

Reisisime üheskoos Hiiumaa-
le ja Tallinnasse Mardilaadale. 

Rahvamajas 2010. aastal toi-
munud suurürituse „Kolhoos 
Kalevipoeg 60“ jätkuna toimus 
sellel aastal endiste ja praeguste 
isetegevuslaste pidu „Aruvälja 
kultuuripäev“. Kultuuripäeva 
juhtis Teet Killing. Kokkutulnud 
said vaadata ajalootoas Malle 
Kiis´i koostatud näitust kul-
tuurielust Aruvälja rahvamajas 
läbi aegade. Näitus on üleval ka 
praegu, tulge uudistama! Ees-
kavas esinesid meie oma maja 
isetegevuslased. Tantsumuusikat 
pakkus siinsamas majas muusi-
kateed alustanud Udo Jakobson. 
Koos Udoga muusikuteed alus-
tanud Peeter Joosep rõõmustas 
taas meie kõrvu mõnusa lõõts-
pillimuusikaga. Aruvälja rahva-
majas tegutsenud Ilmar Laidvee 

orkestri pillimees Neeme Koks 
oli kaasa võtnud oma kaheteist-
keelse kitarri. Koos Peetriga 
haarasid nad  kogu seltskonna 
ühisesse lauluringi. Suur tänu 
teile kõigile!

2013. aasta võttis kokku Esi-
mese jõulupüha teenistusega 
Audru kirikuõpetaja Tiina Janno 
koos orelimängija Evi Vaheriga. 
Kaunid helid ja kaunid mõtted! 
Meeleoluka aastalõpupeo esine-
jaks oli Reet Linna koos Tõnu 
Raadikuga. 

Sellel aastal 1. aprillil täitub 
MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsi 
asutamisest 10. aastat. Kavas 
on korraldada sünnipäevapidu, 
kus vaatame tagasi möödunule 
ja seame sihte tulevikku. 

Täname kogu südamest meie 
rahvamaja suurtoetajaid OÜ Põ-
hara Agro t́, OÜ Benako t́, Esna 
talu ja Vainu talu. Suured tänud 
kõikidele, kes on meile jõu ja 
nõuga abiks olnud.

Aita Jürs ja MTÜ  
Aruvälja Suurküla Selts 

Talvine fantaasialinn Pärnu Muuseumis
Pärnu Muuseumis saab näha näi-
tust „Talvine Pühadering“, mis 
võrdleb erinevate Eestis elavate 
kultuuride talviseid kombeid ja 
traditsioone. Pärnumaal elavate 
rannarootslaste ja kihnlaste kõr-
val on esindatud ka Audru vallas 
tegutseva Vene talu perenaise 
Ljubov Petrova väljapanek. 

Ljubov Petrova on konstruee-
rinud vene talutoa, mis annab 
oma kireva peolauaga hästi edasi 
pühadeaegse õhkkonna. Erine-
valt eestlastest, algavad venelaste 
jõulud alles 6. jaanuaril ja talvis-
te pühade hulka kuuluvad veel 
Svjatki ehk Talistepühad (7-19 
jaanuar) ja Vastlad, mis lõpevad 
alles märtsis. Näituse eesmärk on 
otsida nimetatud rahvusgruppide 
poolt peetavate talviste tradit-
sioonide kokkupuutepunkte ja 
erinevusi. 

Talistepühad sarnanevad näi-
teks oma olemuselt Mardipäeva-
ga – noored maskeerivad end ära 
ja käivad perest perre, soovides 
pererahvale oma etteastetega 
jõukust ja head viljasaaki. Nii 
vene kui eesti vastlad tähistasid 
paastueelset pidutsemist ja vii-
mast rammusa toidu söömist. 

Erinevalt eesti kodudest puudus 
vene talus vastlanädalal liha ning 
seega olid söögilaual ülekaalus 
piimatooted.

Näituse lõikes toimub mitu 
töötuba ja perepäeva. 4. jaanuaril 
toimunud perepäeva teemaks oli 
vene jõulude tähistamine, mille 
raames tutvustas Ljubov Perto-
va vene jõulukombeid ja välja-
panekut. Töötoas valmistati ka 
traditsioonilisi loomakujulisi 
küpsiseid – kozulkasid. Samuti 

oli osalejatel võimalus end rah-
variietes retrofotosalongis pildis-
tada ning seejärel meisterdada 
pühadekaarte.

Järgmine perepäev toimub 1. 
veebruaril kihnlaste eestveda-
misel. 15. veebruaril on teemaks 
paast ja siis on keskpunktiks ve-
nelaste paastukombed. Näitust 
saab vaadata 9. märtsini. 

Tekst ja foto: 
Helen Ernesaks

Preester Kristoforos 
(kodanikunimega Kristo Parts) 

Olen sündinud 1979. aastal  
Pärnus. Abielus, peres kasvab 
tütar.

Kirikuteed alustasin 1993. 
aasta kevadel Pärnu Issanda-
muutmise kirikus, kus sain ris-
titud ja salvitud. Juba sama aasta 
sügisel kutsuti mind altarisse tee-
nima. Nii omandasin esimesed 
teadmised jumalateenistustest 
ja kirikutööst. Peagi sain üles-
andeks jumalateenistustel luge-
da psalme ja pühakirjalugemisi. 
1996. aasta sügisel osalesin lee-
rikursusel. 

29.03.1997 pühitses Tallinna 
ja kogu Eesti metropoliit Stefa-
nus (tollal Nazianzi piiskop) mind 
Pärnu Issandamuutmise kogu-
duse lugejaks. Sama aasta juulis 
kutsuti mind Eesti Kaitseväetee-
nistusse, mis kestis ühe aasta. 
1998. aasta septembris suundusin 
Kreekasse, Thessaloniki Aristo-
telese Ülikooli, õppima kreeka 
keelt ja teoloogiat. Thessalonikis 
asusin elama Vlatadoni stavropi-
giaalsesse mungakloostrisse, kus 
teenisin altariteenija ja lugejana. 
Selles kloostris elasid peamiselt 
välismaalastest teoloogiaüliõpi-
lased. Meie puhul oli tegu tõelise 
"keeltepaabeliga" − keskmiselt 
kolmekümne tudengi kohta vähe-
malt kaheksateist erinevat keelt. 

Kõiki ühendavaks oli loomulikult 
kreeka keel. 

2004. aasta juulis lõpetasin 
teoloogia eriala (bakalaureus). 
Peale lühikest suvepuhkust Eestis 
otsustasin pöörduda tagasi Kree-
kasse ja astuda magistrantuuri. 
Magistrantuuris süvenesin Uue 
Testamendi tundmaõppimisse. 
Kolm aastat kestnud õpingud 
samas ülikoolis kulmineerusid 
magistritöö kaitsmisega 2007. 
aasta novembris. Töö teemaks 
oli Uue Testamendi kasutus püha 
Johannes Kuldsuu kirjades.

Tagasi kodumaal, asusin 
2008. aasta algul ametisse Põhja 
Politseiprefektuuri politseikap-
lanina. Teenistus politseinikuna 
ja kaplanina oli huvitav. Pidevalt 

patrullides sai Tallinn peagi sama 
tuttavaks kui mu endised kodu-
linnad Pärnu ja Thessaloniki. Kui 
2010. aastal Politsei- ja Piirival-
veamet ühendati, jäi Tallinna ja 
Harjumaa politseisse alles vaid 
üks kaplani ametikoht ning mi-
nul, kui nooremal ametivennal, 
tuli asuda otsima uut töökohta.

2010. aasta oktoobris asusin 
tööle Eesti Apostlik-Õigeusu 
Kiriku Pärnu ja Saare piiskop-
konna sekretärina. 14. novembril 
pühitses Pärnu ja Saare piiskop 
Aleksander mind diakoniks. Dia-
konina asusin teenima taas Pär-
nu Issandamuutmise kogudusse. 
Lisaks asusin toimetama Pere-
raadios saatesarja "Ortodoksia". 
Aastast 2008 olen ka EAÕK Püha 
Platoni Seminari Uue Testamendi 
ja patristika õppejõud.

8. septembril 2013 pühitses 
oikumeeniline patriarh Barto-
lomeus mind Pärnu Issanda-
muutmise katedraalis pidulikul 
liturgial preestriks. Mainitud 
koguduses teenin teise preestrina.

1. jaanuarist 2014 määrati 
mind EAÕK Jõõpre Püha Suur-
kannataja Georgiuse ja Uruste Is-
sanda Taevaminemise koguduse 
preestiks.

Preester 
Kristoforos Parts

MAAKONNA BUSSILIIN NR 54-1
PÄRNU - LAVASSAARE (AUDRU KAUDU)

SÕIDUPLAAN
KEHTIB ALATES 13.01.2014
LIIKLUS TOIMUB IGA PÄEV
LIINI TEENINDAB AS MULGI REISID

X X X
6.20 10.30 15.20 18.30 - - PÄRNU 25 8.17 12.25 16.10 20.05
6.24 10.35 15.25 18.35 1 1 TALLINNA MAANTEE 24 8.12 12.20 16.05 20.00
6.25 10.37 15.27 18.37 2 1 TOOME/EMAJÕE 23 8.09 12.17 16.02 19.57
6.26 10.39 15.30 18.39 3 1 VANA-PÄRNU 22 8.08 12.15 16.00 19.55
6.27 10.40 15.31 18.40 4 1 SALME 21 8.07 12.14 15.59 19.54
6.28 10.41 15.32 18.41 5 1 RINGRAJA 20 8.06 12.12 15.57 19.52
6.29 10.42 15.33 18.42 6 1 PAPSAARE 19 8.05 12.10 15.55 19.50
6.30 10.43 15.34 18.43 7 1 VALGERANNA TEE 18 8.04 12.09 15.54 19.49
6.32 10.45 15.36 18.45 8 1 LÕVI 17 8.02 12.07 15.52 19.47
6.33 10.46 15.37 18.46 9 1 AUDRU VIADUKTI 16 8.01 12.06 15.51 19.46
6.34 10.47 15.38 18.47 10 1 AUDRU 15 8.00 12.05 15.50 19.45
6.35 10.48 15.39 18.48 11 1 KASKE 14 7.58 12.02 15.49 19.44
6.36 10.50 15.40 18.50 12 1 REBASEFARM 13 7.56 12.00 15.47 19.43
6.37 10.51 15.42 18.51 13 1 AUDRU KOOL 12 7.54 11.58 15.45 19.42
6.39 10.53 15.44 18.53 15 2 MALDA 10 7.53 11.53 15.43 19.40
6.40 10.54 15.45 18.54 16 1 TAMME 9 7.52 11.52 15.42 19.39
6.41 10.55 15.46 18.55 17 1 OJA 8 7.51 11.51 15.41 19.38
6.43 10.58 15.48 18.58 19 2 OARA 6 7.49 11.49 15.39 19.36
6.45 11.00 15.50 19.00 20 1 JÕÕPRE 5 7.47 11.47 15.37 19.35
6.46 11.01 15.52 19.01 21 1 JÕÕPRE KALMISTU 4 7.45 11.44 15.34 19.34
6.47 11.03 15.54 19.03 22 1 TAMMESILLA 3 7.44 11.43 15.33 19.33
6.48 11.05 15.56 19.05 23 1 RAUDTEE 2 7.42 11.42 15.32 19.32
6.50 11.10 16.00 19.10 25 2 LAVASSAARE - 7.40 11.40 15.30 19.30

X – KÄIGUS TÖÖPÄEVADEL

MAAKONNA BUSSILIIN NR 54-2
PÄRNU - LAVASSAARE (SANGA KAUDU)

SÕIDUPLAAN
KEHTIB ALATES 13.01.2014
LIIKLUS TOIMUB IGA PÄEV
LIINI TEENINDAB AS MULGI REISID

X X X
7.00 8.00 12.30 16.30 20.30 - - PÄRNU 1 24 7.40 9.40 14.15 16.45 18.10
7.03 8.03 12.33 16.33 20.33 1 1 TALLINNA 

MAANTEE
1 23 7.37 9.35 14.10 16.40 18.05

7.06 8.06 12.36 16.36 20.36 2 1 TOOME/EMAJÕE 1 22 7.34 9.32 14.07 16.37 18.02
7.08 8.08 12.38 16.38 20.38 3 1 VANA-PÄRNU 1 21 7.32 9.30 14.05 16.35 18.00
7.09 8.09 12.39 16.39 20.39 4 1 SALME 1 20 7.31 9.29 14.04 16.34 17.59
7.10 8.10 12.40 16.40 20.40 5 1 RINGRAJA 3 19 7.30 9.28 14.02 16.33 17.58
7.13 8.13 12.43 16.43 20.43 8 3 RAUDTEESILD 1 16 7.27 9.25 14.00 16.30 17.55
7.14 8.14 12.44 16.44 20.44 9 1 SANGA TEE 2 15 7.25 9.23 13.58 16.28 17.53
7.17 8.17 12.47 16.47 20.47 11 2 JAAGU 1 13 7.22 9.19 13.54 16.24 17.49
7.19 8.19 12.49 16.49 20.49 12 1 SANGAMÄE 1 12 7.20 9.17 13.52 16.22 17.47
7.21 8.21 12.51 16.51 20.51 13 1 SAARE 1 11 7.19 9.16 13.51 16.21 17.46
7.23 8.23 12.53 16.53 20.53 14 1 SAARI TEE 1 10 7.17 9.14 13.49 16.19 17.44
7.25 8.25 12.55 16.55 20.55 15 1 TRIINU 1 9 7.16 9.12 13.47 16.17 17.42
7.26 8.26 12.56 16.56 20.56 16 1 RIDALEPA 2 8 7.15 9.11 13.46 16.16 17.41
7.28 8.28 12.58 16.58 20.58 18 2 AGASILLA 1 6 7.13 9.08 13.43 16.13 17.38
7.30 8.30 13.00 17.00 21.00 19 1 JÕÕPRE 1 5 7.11 9.07 13.42 16.12 17.37
7.32 8.32 13.02 17.02 21.02 20 1 JÕÕPRE 

KALMISTU
1 4 7.09 9.04 13.39 16.09 17.34

7.34 8.34 13.04 17.04 21.04 21 1 TAMMESILLA 1 3 7.08 9.03 13.38 16.08 17.33
7.37 8.37 13.07 17.07 21.07 22 1 RAUDTEE 2 2 7.07 9.02 13.37 16.07 17.32
7.40 8.40 13.10 17.10 21.10 24 2 LAVASSAARE - - 7.05 9.00 13.35 16.05 17.30

X – LIIKLUS TOIMUB TÖÖPÄEVADEL

Alates 13. jaanuarist muutusid Pärnu – Lavassaare bussiliinide nr 54 – 1 ja 54 – 2 liikumisajad. AS Mulgi Reisid teenindavad inimesi sellel liinil iga päev. (KH)

Ljubov Petrova väljapanek Pärnu Muuseumis
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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

t TEATED t

Õnnitleme 
vastsündinuid!

ROMET RÄIM 
AUDRU 02.12.2013
MATTIAS HANST 
KÕIMA 04.12.2013
STEN METS 
KIHLEPA 06.12.2013
ERIKA KESKKÜLA 
JÕÕPRE 09.12.2013
KASPAR SIKK 
PAPSAARE 10.12.2013
DOMINIC VÄLJAK 
AUDRU 31.12.2013

ProProMetsMets
PROMETS OÜ ostab:

METSAMAAD
PÕLLUMAAD
RAIEÕIGUST
Tel. 5591 9930

info@promets.ee    www.promets.ee

Audru valla lahtised võistlused lauatennises toimuvad 15. veeb-
ruaril algusega kell 12.00 Audru Spordihoones.

Audru valla parimate sportlaste ja isetegevuslaste tänuõhtu toi-
mub 8. veebruaril 2014 Audru Spordihoones. Registreerumine 
aadressil audrukultuurikeskus@gmail.com. 

Sport
Eesti 2013. aasta meistrivõistlu-
sed sangpommi kahevõistluses 
14.12 Järva-Jaanis.

Audru Vektori tõstjate tule-
mused:

1. koht Poisid 11-12 a Rando 
Mets

1. koht Poisid 13-15 a Kahro-
Koit Koitla

1. koht Noormehed 16-18 a 
Ado Mets

1. koht Mehed -78 kg Valdi 
Killing

1. koht Tüdrukud Laura 
Kallas

2. koht Tüdrukud Brigitta 
Kaelep

1. koht Naised -68 kg Koidu 
Killing

2. koht Naised + 68 kg Aire 
Intsaar

3. koht Naised +68 kg Pille 
Kuusik

1. koht Naisveteranid Malle 
Tiko

Audru valla lahtised võistlu-
sed lauatennises toimuvad 15. 
veebruaril algusega kell 12.00 
Audru Spordihoones.

TÖÖKUULUTUS

Jõõpre Vanurite Kodu otsib oma toredasse ja töökasse kollek-
tiivi puhkuste asendajat. Tööaeg graafiku alusel vahetustega 
– kas 24h korraga või siis 6h päevad (oleneb, keda asendama 
peab). Eelistatud kohusetundlik inimene, kes eelkõige tahab teha 
tööd eakatega. Asenduste periood oleks mai –  september 2014. 
Edasi pakuks puhkuste asendajale haiguslehe asendust alates 
novembrist, eeldatavasti 4 kuuks. Täpsem info juhatajalt Kadi 
Maidolt telefonil 446 5531 või kohapeal Jõõpre Vanurite Kodus. 

Eesti Vabadusvõitluse Muuseum 
korraldab reisi Velikije Lukisse

Eesti Vabadusvõitluse Muu-
seum koos reisibürooga Mai-
nedd organiseerib sel aastal 
Velikije Lukis hukkunute ja 
seal võidelnud Eesti sõjameeste 
lähedastele ning ajaloo- ja mi-
litaarhuvilistele Velikije Luki 
külastuse 29.05–01.06, 27.–29. 
juunil, 25.–27. juulil ja 22.–24. 
augustil.

Velikije Luki kolmepäeva-
sel reisil külastame ka Petseri 
kloostrit, Pihkva Kremlit, Ost-
rovi relvamuuseumi, Puškiniga 

seotud kohti Mihhailovskojes, 
Eesti sõjameeste vennaskal-
mistuid Velikije Lukis, memo-
riaalkompleksi, ajaloo- ja sõja-
muuseumit, lahingutega seotud 
kohti Velikije Lukis, Nevelis ja 
Novosokolnikus. 

Info reisi kohta 551 9407,  
e-mail: peterburg05@hot.ee või 
reisibüroos Mainedd: info@
mainedd.ee, tel 644 4744.

Johannes Tõrs
Eesti Vabadusvoitluse 

Muuseumi juhataja

Valla sotsiaaltöötajad tänavad suuremeelset härrasmeest, kes 
möödunudki jõuludeks tegi taas annetuse neile, kes abi vajaksid. 
Jagasime annetatud summa (120 eurot) lastega peredele.

TÄNUAVALDUS

Audru kohamuistendite  
konkurss 2013 võidulood

Ülejäänud lugusid saab luge-
da Audru valla koduleheküljel 
www.audru.ee 

I koht
1.-3. klass
Küla nimelugu ehk Soo Eva 
lugu
Soo talus elas naine. Ta oli 
taimetoiduline. Ta lemmikloo-
maks oli metssiga. Naine oli 
nii tark, et sai taimedega võtta 
kõiki haiguseid ära, isegi grippi 
ja mürgitust. Aga teised inime-
sed seda ei teadnud. Nad naersid 
naise üle metssea pärast.

Ühel päeval läksid jahime-
hed metsa. Seal tuli välja kuri 
hunthiir ja hammustas ühte 
meest. Mees läks roheliseks, 
ei saanud magada ja pidi kogu 
aeg jooma. Arstid ei saanud 
hakkama. 

Eva kuulis sellest ja tahtis 
minna appi. Selleks ta pidi 
keetma jooki. Ta ei saanud 
üksi rauda rauakoopast kät-
te. Ta kutsus appi haige mehe 
õe. Kahekesi kirkaga said nad 
rauamaagi kätte. Nüüd tegi ta 
ülikuumas vees rauajoogi. Mees 
sai terveks. Nüüd said ka teised 
teada Eva tarkusest. 

Peale seda hakkasid inime-
sed Eva juures käima. Eva võttis 
nad kõik vastu, aitas neid. 

Sellest saigi Soeva küla 
endale nime. Kui küsid, kuhu 
lähed, oli vastus: „Lähen Soo 
Eva külla.“ Hiljem muutus see 
„Lähen Soeva külla.“

Herki Silver Jaago 
3. klass

Aruvälja 
Lasteaed-Algkool
Juhendaja Kersti 

Killing-Jaago

I koht
4.-6. klass  
Kuidas Audru oma nime sai
Oli kord nimeta küla. Kuulus 
oli see koht aga selle poolest, et 
seal toimusid võistlused põrgu-
kooli ja taevakooli vahel. Kõi-
ge tugevamad õpilased olid 
Jumal ja Vanapagan. Igas asjas 
olid nad võrdsed: nad jooksid 

võidu – mõlemad olid sama kii-
red. Hüppasid võidu, ikka olid 
võrdsed. Jumal ütles: „Mina 
suudan veega sinu põrgutule ära 
kustutada!" Vanapagan vastu: 
„Mina suudan sinu taevavee 
kuivatada!" Ja nii nad hakka-
sidki võistlema. Jumal võttis 
vee, Vanapagan tule ning vesi 
ja tuli läksid kokku ning tekkis 
suur aur. Nii oli terve küla auru 
täis. Algul kutsus rahvas seda 
Auru nimega, hiljem kujunes 
küla nimeks Audru.

Marius Tõrva 6. klass 
Jõõpre Kool 

Juhendaja Helle Kirsi

I koht
7.- 9. klass 
Kuidas Ridalepa endale nime 
sai
Kunagi ammu leidus Audru 
vallas väike nimetu küla. Kü-
las ei kasvanud ainsatki puud, 
oli ainult tühi tantsuplats. Kord 
juhtus tõesti midagi imelikku. 
Kaugelt kostis valju suminat ja 
põrinat, peagi nähti lendamas 
musta parve. Külaelanikud 
kohkusid väga, paljud läksid 
isegi kodudesse peitu. Kes väl-
ja jäid, nägid, et lähenes vaid 
parv lepatriinusid! Kõik tulid 
oma kodudest välja ja jäid suu 
ammuli vahtima. Võis näha, et 
iga kirilind kandis mingit valget 
terakest, mis pudenes maha ja 
esmapilgul võis öelda, et sajab 
lund. Rahvas läks küll asja 
kaema, kuid ei osanud olukor-
rast midagi arvata ja toimetati 
edasi. Kirilinnud lahkusid põ-
risedes. Hiljem selgus, et tera-
kesed osutusid mingisugusteks 
seemneteks, sest need tärkasid. 
Lõpuks oli kõigil selge, et seem-
ned kuulusid lepapuule. Lepad 
kasvasid tohutult kõrgeks ja 
kummaliselt ritta. Kuidas nii 
juhtuda sai, keegi ei tea. Ehk 
saatnud lepatriinud emake loo-
dus? Sellest ajast teamegi küla 
nimega Ridalepa.

Kelly Tomson 7. klass
Jõõpre Kool

Juhendaja Ülle Varik

Pärnu Lahe Partnerluskogul 
täitus 10 aastat tegevust

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu 
(edaspidi PLPK)  on Eestis vanim 
Leader-tegevusgrupp ja   pidasi-
me eelmise aasta detsembris 10. 
sünnipäeva. PLPK liikmesval-
lad Audru, Häädemeeste, Kihnu, 
Koonga, Saarde, Sauga, Tahku-
ranna, Tõstamaa ja Varbla hõl-
mavad territooriumilt pea poole 
Pärnu maakonnast, milles elab 
viiendik maakonna elanikest. 
PLPK arendab elukeskkonda 
ühistegevusega, toetab väike-
ettevõtjaid nende teenustele ja 
toodetele lahenduste leidmisel, 
korraldab õppereise, koolitusi ja 
arendab rahvusvahelist koostööd.

Tehtut toetavad trükised. 
Näiteks Romantilise Rannatee 
turismikaart annab ülevaate tee-
konnale jäävatest looduskaunitest 
kohtadest ja kultuuriobjektidest, 
majutus- ja toitlustusettevõtetest 
(neid on üle 60) ning traditsioo-
niks kujunenud kultuurisünd-
mustest. Maikuus toimuvast 
Võilillefestivalist Kihlepas ja 
RäimeWestist Lao sadamas 
jõuame läbi suve septembrikuus 
Tihemetsas peetava seenefestiva-
lini, aasta lõpetavad Kõpu külas 
Maria talus toimuv Oktoobervest 
ja Kihnu viiulifestival. PLPK 
võib uhkusega tõdeda, et saadi 
hästi hakkama Euroopas esime-
se Leader-projekti vedamisega, 
millesse oli kaasatud liiduväline 
riik, Venemaa. Tehti koostööd 
Soome ja Venemaaga. Põhja- ja 
Baltimaade Leader rahvusvahe-
liste koostööprojektide konkursi 
kultuuriprojektide laureaadiks 
sai PLPK projekt “Keskaja fes-
tivalid”, mille juhtpartner oli 
Eesti ning projektijuht PLPK 
juhatuse liige ja Häädemeeste 
abivallavanem Toomas Abel. 
Keskaja festivalide projekti aitas 
meil vedada kohaliku koostöö-
partnerina MTÜ Pärnu Hansa 
Kultuurikoda, kelleta ei oleks me 
saanud nii suure ettevõtmisega 
hakkama.

Üheksat omavalitsust ühen-
dav ning tegevusega ka ette-
võtlus- ja arenduskeskust siduv  
MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu 
on toonud I ja II taotlusperioodi-
ga piirkonda  üle  3 057 875 euro  
tegevuspiirkonna 23 238 elaniku 
kohta, sh Audru valda seisuga 
01.01.2014 kokku 586802,8

 eurot ja 100,48 eurot elaniku 
kohta. PLPK  9 valla ettevõtjad 
ja ühendused on esitanud 464 
projektitaotlust, millest pea poo-
led on saanud kinnituse PLPK 
hindamiskomisjoni ja juhatuse  
poolt. Pool rahast on läinud ette-
võtlusele, sellest omakorda pool 
turismiettevõtlusele ja ülejäänud 
pool maapiirkonna väikeettevõ-
tetele, kus on alla kümne töötaja. 
Audru vallast on esitatud 100 ja 
kinnitatud 55 projektitaotlust. 
Innovaatilisemaid ettevõtteid 
Leader-näitena PLPK tege-
vuspiirkonnas on Varbla vallas 
Hõbesalu külas vihmaussisõn-
nikut e. vermikomposti  tootev 
osaühing Õkomuld, mis sai maa-
elu arengukava 2007-2013 Lea-
der-meetmest PLPK piirkonnas 
tootmise arendamise toetust ja 
oli üleestilise Põllumajandusmi-
nisteeriumi korraldatud konkursi 
„Innovaatilist põllumajanduses„ 
nominent.

Audru valla ettevõtjatest on 
Leader projektituge kasutanud 
paljud mikroettevõtted, aren-
danud oma ettevõtlust. Näiteks: 
Metalboss OÜ paigaldas kaas-
aegse pulbervärvi liini; Osaühing 
Aladonia soetans mööblitootmi-
se  kaasajastamiseks formaatsae, 
osaühing Edelstein soetas oma 
tootmise automatiseerimiseks 
terve tootmisliini, osaühing SLP 
on ellu kutsunud Audru elanike 
teenedamiseks Ilutoa, kus osu-
tatakse juuksuri ja massööri 
teenuseid, osaühing Aumar on 

elanike teenedamise kvaliteedi 
parendamiseks soetanud külmle-
ti, taarakogumispunkti, OÜ PCG 
soetanud tootmisseadmed puidu 
töötlemiseks. Audru Hambaravi 
kabinetti paigaldatakse uus kaas-
aegne röntgeni aparaat. 

Romantilise Rannatee lipu-
laev Ojako osaühing on arenenud 
kvaliteetsete teenuste pakkujaks 
PLPK piirkonnas kasutades sel-
leks ka Leadr projektituge ja on 
tänaseks terves Eestis tuntud 
konveretsi ja pulmapidude pai-
gana. Tiiu Sommeri ja Lindi kü-
laseltsi eestvedamisel rajatakse 
Avatud köök teelisele ja on val-
minud käsitööait Lindi külas ja 
külaseltsi initsiatiivil soetatud 
lume ja jäljeraja masina, mida 
kasutatakse ka Valgeranna ter-
viseraja hooldamisel.

Audru vallas on Leader pro-
jektitoe abil korrastatud Eassalu-
Neitsi Külaseltsi eestvedamisel 
Kihlepas Neitsiraba Külastus-
keskus-külamaja ja Lemmetsa 
Külaseltsi eestvedamisel Sanga 
Seltsimaja. Audru valla segakoor 
ja rahvatantsu rühm Audru nai-
sed on saanud uued rahvarõivad 
esinemiseks. MTÜ Ühinenud 
rannarahvas taotles Leader tuge 
„Rannarahva koostöökoja sisus-
tamiseks Saulepas.

Audru vallas Kersti Põllu 
juhtimisel läbiviidud projekt 
„Põlvkondade vaheline sild.“, 
mille käigus valmistati lastele 
7-me keelelisi kandleid ja õpi-
ti neil mängima, oli nominent 
üleestilisel Leader noortele 
suunatud projektide konkursil. 
Lindi külaselts rajas Lindi lastele 
mängumaja -majaka Leader ra-
hastuse toel. Audru vallavalitsuse 
eestvedamisel on Leader projek-
titoel renoveeritud Valitseja sild 
Audru Pargis. Lavassaare vallas 
on taotletud projektitoetuste abil 
ostetud Lavassaare Rahvamaja 
juures olevasse käsitöötuppa 3 
õmblusmasinat, rajatud Lavas-
saare laste spordi-ja mänguväljak 
Lasteaed-algkooli territooriumil 
kogu alevi laste kasutusse. MTÜ 
Rabamaastik eestvedamisel kor-
raldati Leader projektitoel Pärnu-
maa rahvatantsupidu Lavassaares 
ja PLPK Loodusgiidide koolitus. 
Osaühing Lavassaare Kommu-
naal soetas lumesaha.

Kõiki 50 projekti, mis on 
Audru vallas Leader-toetust 
saanud, leiate koduleheküljelt 
teostatud projektide rubriigist 
www.plp.ee.

Kogu lõppeval Leader tege-
vusperioodil on PLPK tegevust 
kontrollitud ja auditeeritud PRIA  
ja Põllumajandusministeeriumi 
poolt, mille kohta kokkuvõttev 
hinnang on edukas.

2014.aasta jooksul teeb PLPK 
uue strateegia: hindame vana pe-
rioodi, võtame õppetunde arves-
se, arutame uusi suundi. Jätkuvalt 
on aktuaalne kohaliku toidu sh 
mahetoidu teema.  Teadusaren-
dus peab jõudma maapiirkonna 
elu edendama leides lahendusi 
kütte- ja valgustusprobleemide-
le. PLPK piirkonnas Tahkuranna 
vallas arendatakse Lottemaad, 
mis kindlasti esitab oma uute 
võimalustega eriti talveperioo-
diks palju väljakutseid PLPK-le 
tervikuna.

2014 veebruari ja märtsi kuul 
toimuvad PLPK strateegia uuen-
damise koosolekud kõikides te-
gevuspiirkonna valdades, kuhu 
on oodatud on kõik, kelle mõtteid 
Leader valdkonnas Romantilise 
Rannatee, tegevuspiirkonna ja 
koduvalla, oma ettevõtte, MTÜ, 
seltsi, sihtasutuse arendamiseks.

Meeldivat koostööd ja uusi 
särtsakaid ideid meile kõigile.

PLPK tegevjuht
Mercedes Merimaa

Jaanus Põldmaa
Audru valla esindaja PLPK-s

Jõulud Jõõpres
Jõulu teisel pühal istusid va-
nemaealised Jõõpre rahva-
majas jõululauda, mille olid 
katnud kohalikud tantsu- ja 
laulumemmed. Lavalt kuu-
lutas plakat, et algav etendus 
viib vaatajad paradiisiaeda. 
Estraadi- ja näitemänguseltsing 
esitas estraadietenduse „Siis kui 
maailm loodi“, mille allakirju-
tanu kokku seadis ja lavastas. 
Tänan südamest kõiki osatäit-
jaid! Peaosades: Jehoova –Lai-
ne Jaaniste, Eeva – Ülle Varik, 
Aadam – Lauri Suits. Teistes 
osades mängisid Milvi Saal, 
Helju Holm, Mare Põldsam, 
Säde Tohv, Heldi Ojandu, Signe 

Pae, Mall Tarre ja Anneli Suits. 
Tantsijate-lauljatena lõid kaasa 
lisaks eelpool nimetatutele Ida 
Rauk, Salme Enno, Õie Tam-
meleht ja Anna Popp. Pärast 
etendust kutsus kapell (Grü-
net, Üürike ja Anneli) kõiki 
ühislaulmisele ja  tantsu kee-
rutama. Tantsujuht Anu Kurm 
õpetas seltskonnale rahvalikke 
mänge. Tänud osalemise eest 
ka publikule – staažikatele pi-
dulistele külast ja vanuritekodu 
vapratele hoolealustele!

Anneli Suits
näitemänguseltsingu 

eestvedaja

Adam inglitega




