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Pasunad pöörati presidendi poole
Iga aasta märtsikuus oleme oma 
ajalehes vahendanud nende ini-
meste muljeid, kes Audrust Eesti 
Vabariigi aastapäeval presidendi 
vastuvõtul käinud. Sel aastal oli 
neid aga oi kui palju, lausa terve 
orkester...

Pasunakoori Õnn Tuli 
Õuele juht Ado Kirsi, kuidas 
võtsite vastu uudise, et teid on 
palutud kontserdil osalema, 
kes valis muusika ja kuidas 
sündis lavaline liikumine?

Ado Kirsi: Rõõm oli tõdeda, 
et kuuldus meie pasunakoorist 
oli ka vabariigi  presidendi 
kõrvu kostnud. Kui kutsutakse 
– siis on viisakas minna. Lava-
line liikumine oli väga lihtne – 
tõusime koos orkestriaugutõstu-
kiga lavapinnale, mängisime nii 
hästi kui oskasime ja pidime loo 
lõpuks saalist välja jõudma. Nii 
muusika valiku kui ka lavalise 
liikumise idee au kuulus lavas-
taja Ivari Põllule. Loo seadis pa-
sunakoorile suupäraseks meie 
oma pundi tuubamees Kalju 
Niglasson.

Milline oli lavatagune õhk-

kond?
AK: Lavatagune õhkkond oli 

tore, sest õnn oli ka lava taha 
jõudnud. Ootamist oli küll palju, 
kuid kohtas ka hulganisti huvi-
tavaid inimesi.

Kas esinemisele eelnes või 
järgnes ka põnevaid vestlusi?

AK: .Kogu lavatagune maa-
ilm oli täis vahvat sigimist-sa-
gimist ja oli väga põnev jälgida, 
kuidas aasta teletippsündmus 
tasapisi tervikuks vormus. 
Kroonijuveeliks oli muidugi 
kohtumine presidendipaariga 
ja ühispildi tegemine kätlemis-
saalis.

Teie esinemisgraafik on 
küllaltki tihe. Kas pärast 
aastapäevakontserti on see 
läbi uute pakkumiste veelgi 
tihenenud? Olite ju terve va-
bariigi huviorbiidis.

AK: Esinemiskutsete puudu-
se all ei tule tõepoolest kanna-
tada. Pärast saadet saime tõesti 
huvitava pakkumise osaleda ühe 
plaadi salvestamisel. 

Kuuldavasti olite enne vas-
tutusrikast esinemist Poolas 

„treeninglaagris“. Kas ka 
seal mürtsus trumm ja pillid 
hüüdsivad?

AK: Pasunakooril on kom-
beks kord aastas tervisevetel 
puhkamas käia. Sel aastal oli 
väga meeleolukas reis Poola-
maale. Lisaks puhkusele and-
sime ühes kohalikus restoranis 
kontserdi ja mängisime hiljem 
ka tantsuks.

Kas pole peast läbi käinud 
mõtet, et millalgi võiksime mõ-
nele sinu juhatamise all olevale 

kollektiivile (Ristikhein, La-
vassare Trio jne) kaasa elada 
„Eesti laulu“ konkursil?

AK: Kõik eelpoolnimetatud 
kollektiivid saavad suurepäraselt 
hakkama ka ilma „juhatamise-
ta“ ja toimetavad omas rütmis 
parima äranägemise järgi. Elul 
on palju põnevat pakkuda ka 
ilma Eesti Laulu konkursita. 
Hoidke väravad valla, siis pää-
seb õnn ka teie õuele!

Aitäh ja auk trummi!
Sirje Suurevälja

Talgukevad saab hoo sisse
Seitsmes Teeme Ära talgukevad 
on saanud sümboolse avalöögi. 
Talguveeb on saanud värskema 
ilme ning on nüüdsest avatud tal-
gute kirjapanekuks. Nagu juba 
tavaks, saab iga inimene ja iga 
kogukond ise otsustada, millised 
tööd ja tegemised 3. mai talgu-
päeval ühiselt ette võetakse. Ka 
tänavu on talgujuhtidele väikese 
tunnustuse ja praktilise abimehena 
stardipakett. Paketis on esmaabi-
tarbed, mõned varukindad, buff 
talgujuhile, lauamäng „Talguhun-
di seiklused ümber Eesti“, ajalehe 

Talguline tänavune number, na-
tuke teed ja šokolaadi, ehitus- ja 
aiapoe sooduskupong, talgukuu-
lutused, Talguhundi kleepsud ning 
kriisijuhend. Täpsemad juhised 
stardipaketi kättesaamiseks saa-
detakse igale talgujuhile e-postiga 
pärast talgute kirjapanekut. Esi-
mene teavitus kiireimatele talgute 
kirjapanijatele tuleb 20. märtsil. 
Talguveebi talgute lisamine pole 
muutunud, kehtib endine kasuta-
janimi (e-posti aadress) ja salasõ-
na. (KH)

Traditsiooniline Playback ootab 
Audrus osalejaid

Audru vallas on järjekordselt aset 
leidmas noorte Playback show, 
mida korraldab sel aastal Audru 
Noortevolikogu. Ürituse eesmärk 
on muuta valla noored ühtsemaks, 
kokkuhoidvamaks ja aktiivse-
maks. Garanteeritud on väga la-
hedad auhinnad ning meeleolukas 
disko. Üritus toimub Audru Kul-

tuurikeskuses 09.04.2014 algusega 
kell 16.00

Osalema oodatakse Audru val-
la lasteaedade lapsi, koolide õpilasi 
ning ka tavaelanikke.

Regist reer ida saab kuni 
04.04.2014 nii Audru valla veebi-
lehel www.audru.ee või meiliaad-
ressil seppheleri@gmail.com (KH)

Lavassaares oli stiilipidu 
ENSV RAHVUSVAHELI-
NE NAISTEPÄEV. Peol esi-
nesid LAVASSAARE TRIO 
(pildil), ans. KLUBIJUHA-
TAJA ja üllatusesinejana ans 
POSÕ. 

Audru vallamaja trepigaleriis näeb 
Andrus Joonase ehk Aledoia lillemaale 
Andrus Joonas on Audru vallas 
sündinud ning elav performance-, 
installatsiooni- ja maalikunstnik 
ning kuraator. Oma kunstnikukar-
jääri alustas ta jõuliselt maantee-
näitustega (1995-2006), hiiglaslike 
monumentaalmaalide eksponeeri-
misega Pärnu-Tõstamaa maanteel.

Alates 17. märtsist on kunst-
niku maalide müüginäitus avatud 

vallamajas. Aledoia on kunstniku 
omamütoloogiasse kuuluv sõna, 
mis algselt tähistas lillemaalide 
seeriat, kuid hiljem laienes kogu 
loomingule. Joonas on kindlasti 
üks jõulisemalt müstilis-roman-
tilist kunstnikumüüti ellu viivaid 
Eesti kunstikke, kellele sel aastal 
omistati Pärnumaa Kultuuripärli 
auhind.  (KH)

Pärnumaa Mesinike Seltsingu 
õppe-ja teabepäev

Toimumisaeg: 
5. aprill kell 11.00
Toimumiskoht: Pärnu linn, 
Allika 2A, Pärnu AMSi maja

Teemad: Kevadised tööd mesilas, uute mesilaspe-
rede moodustamine, mesilaste korjemaa jt.
Lektorid: Vahur Talimaa, Aleksander Kilk, Aivo 
Sildnik
Täpsem info kodulehtedel www.mesinikeliit.ee; 
www.mesindusprogramm.eu või küsi telefonil 
502 9006  (Marianne Rosenfeld – EML tegevjuht)
Loengutel osalemine TASUTA

Õppe ja teabepäevade korraldamist toetab 
Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogram-
mi 2013-2016 raames 

Naistepäev pildis 

Aruvälja lasteaed-algkoolis on kujunemas 
tore tava: juba teist aastat järjest tervitasid 
lipsudes koolipoisid naistepäeva hommi-
kul kõiki majja tulevaid naisterahvaid 
lilleõiega. Rõõmsalt üllatunud nägusid ja 
häid sõnu ning elevust jagus nii suurtele 
kui väikestele. Naistepäeva traditsioon on 
hoidmist väärt!

Lindi rahvamaja naistepäe-
vaüritus möödus ülimenuka 
meeskavaga, mille eestve-
dajateks olid rahvatantsu-
rühmade Kajakas ja Lindi 
Lappajad meespere.

Politsei kontrollis Audrus 
sõidukijuhte

Politsei kontrollis 17. märtsil kell 
7.00-9.00 Pärnumaal Audru-Tõst-
maa-Nurmsi maanteel kahes kohas 
sõidukijuhtide kainust. Kahe tunni 
jooksul kontrolliti 309 sõidukijuhti 

ning ühtegi joobes juhti ei tuvasta-
tud. Politsei tänab kõiki korrekt-
seid liiklejaid ja soovib turvalist 
sõitu! (KH)

Audru valla illustreeritud muistendite konkursi võidutööde 

NÄITUS
AUDRU KULTUURIKESKUSE 2. korrusel

Näitus on avatud 7. aprillini!
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Vallavalitsuse istungitel

Vallavolikogu istungil
06. märtsil

• Kinnitati Audru valla 
ühisveevärgi ja -kanalisat-
siooni arendamise kava aas-
tateks 2013-2025.

• Loeti ülevaadatuks Aud-
ru Vallavolikogu 13.05.2010 
määrusega nr 19 kehtestatud 
Audru valla üldplaneering 
ja Lavassaare Vallavoliko-

gu 15.12.2011 otsusega nr 
33 kehtestatud Lavassaare 
üldplaneering ning otsustati 
jätkata nimetatud üldplanee-
ringutes toodud arenguees-
märkide täitmist.

• Otsustati tunnistada 
kehtetuks Audru Vallavo-
likogu 03. mai 2007 otsus 
nr 75 „Detailplaneeringu 

algatamine Papsaare külas 
Oja kinnistul“, kuna maa 
omanik ei soovi planeerida 
ühepereelamuid.

• Vallavalitsusele anti 
luba võtta varalisi kohustusi 
seoses hankega „Audru valla 
haljasalade niitmine“ ajape-
rioodiks mai 2014 – oktoober 
2016.

• Kehtestati Lavassaare 
Lasteaed-Algkooli põhi-
määrus.

• Kehtestati sotsiaaltoe-
tuste määramise ja maksmi-
se kord.

• Kehtestati korruptsiooni-
vastase seaduse rakendamise 
kord.

21. veebruaril 
• Väljastati ehitusluba 

Lemmetsa külas Ratta kin-
nistule abihoone püstitami-
seks.

• Väljastati kirjalik nõus-
olek Lemmetsa külas Atsi 
kinnistule puurkaevu ja imb-
väljaku rajamiseks ning Lindi 
külas Kruusimäe, Oara külas 
Tuhli, Ridalepa külas Raava 
ja Oara külas Uuetoa kinnis-
tule puurkaevu rajamiseks.

• Anti kasutusluba Soomra 
külas Signaali ühistu 21 puur-
kaevu rajamisele ja Malda 
külas Kuuseokka kinnistul 
asuva saeveski ümberehita-
misele tootmishooneks.

• Kehtestati piirkonna raa-
matukogude lahtiolekuajad.

• Kinnitati tegevustoetuste 
hindamiskomisjon koossei-
sus: esimees Ene Täht – hu-
manitaarteenistuse juhataja, 
sekretär Maris Moorits – 
arendusspetsialist, liikmed: 
Anu Kurm – volikogu esin-
daja, Toomas Aaviste – voli-
kogu esindaja, Aili Elend – 
Aruvälja piirkonna esindaja, 
Aili Rehe – Audru piirkonna 
esindaja; Mati Sutt – Jõõpre 
piirkonna esindaja, Marika 
Hunt – Kihlepa-Eassalu piir-
konna esindaja, Merle Lillak 
– Lavassaare piirkonna esin-
daja, Reet Hollo – Lemmet-
sa piirkonna esindaja, Liilia 
Luik – Lindi-Liu-Kõima piir-
konna esindaja, Kaire Pärn-
salu – Papsaare piirkonna 
esindaja.

• Vallavalitsuse bilansist 
kanti välja lootusetuid nõu-
deid kogusummas 165,98 
eurot. 

• Võeti vastu Papsaare 
küla Kaubasadama tee 18 
kinnistu detailplaneering. 

• Kinnitati Kaldatamme 
kinnistu detailplaneeringu 
lähteülesande muutmine ja 
pikendamine. 

• Võeti vastu Papsaare 
küla Eha kinnistu detailpla-
neering.

27. veebruaril
• Kehtestati Audru valla 

omandis või valduses olevate 
ametiautode ja isikliku sõi-

duauto teenistus-, töö- või 
ametiülesannete täitmisel 
kasutamise kohta arvestuse 
pidamise ja hüvitise maks-
mise kord.

• Kehtestati haridusasu-
tuste köökidest väljamüüdava 
toidu hinnad. 

• Veebruarikuu toimetu-
lekutoetus määrati summas 
7322,49 eurot ja toimetuleku-
toetuse ülejäägi arvelt maksti 
910,50 eurot.

• Vajaduspõhist peretoe-
tust maksti välja summas 
287,70 eurot.

• Algatati avatud menetlu-
sega riigihange „Audru kooli 
võimla rekonstrueerimine“.

• Algatati avatud menet-
lusega riigihange „Audru 
valla kohalike teede suvine 
hooldus 2014-2015“.

• Toimus volikogu istungi-
le esitatava eelnõu „Kehtes-
tatud ülddetailplaneeringute 
ülevaatamine“ arutelu ja sei-
sukoha andmine.

• Otsustati eelnõude esita-
mine volikogu istungile.

06. märtsil
• Eraldati ühekordset toe-

tust 5-le edukale noorsport-
lasele treening- ja võistlusku-
ludeks à 1000 eurot.

• Anti välja ehitusluba 
Papsaare külas Puugiserva 
kinnistule abihoone püstita-
miseks.

• Kinnitati projekteerimi-
se lähtetingimused Papsaare 
külas Audru ringrada kinnis-
tu garaažide laiendamiseks, 
Audru alevikus Paju tn 28 
suvila ümberehitamiseks 
elamuks ja puukuuri koos 
autovarjualusega ehitami-
seks, Malda külas Tamme 
kinnistul elektrimaakaabli 
ja õhuliini ehitamiseks ning 
Marksa külas Takri kinnistul 
Liu 35/10 kV alajaama ehita-
miseks.

• Väljastati kasutuslu-
ba Papsaare masti kinnistu 
elektriliitumise ehitamisele, 
Põhara AJ fiider F1 rikete vä-
hendamisele, Lindi sadama 
kinnistu kalurite olmehoone 
ja paadikuuri ehitamisele ja 
Papsaare külas Lõvi tee 5 

elamu püstitamisele.
• Riigi rahastatava lapse-

hoiuteenuse rahaliste vahen-
dite ülejäägist maksti raske ja 
sügava puudega laste ja nende 
peredega seotud sotsiaaltee-
nuste osutamiseks ja arenda-
miseks toetust 1-le abivajajale 
summas 30,94 eurot.

• Otsustati eestkostetava 
vara kasutamine, peretoetuse 
maksmise peatamine ja hool-
duse lõpetamine.

• Kinnitati ametiautode 
vastutavad kasutajad ja au-
tode garažeerimiskohad. 

• Tunnistati kehtetuks 
Lavassaare Vallavalitsuse 
04.10.2010 korraldus nr 77 
„Isikliku sõiduauto ametisõi-
tudeks kasutamise hüvituse 
kinnitamine“. 

• Kinnitati Aruvälja Raa-
matukogu nõukogu koos-
seisus: Aili Elend, Aita Jürs, 
Elma Killing, Ene Moppel ja 
Silvi Tolmats.

• Seoses lapse üheaasta-
seks saamisega maksti 5-le 
lapsevanemale toetust à 128 
eurot ja lapse kaheaastaseks 
saamisega 3-le vanemale à 
64 eurot.

• Otsustati sõlmida USS 
Security Eesti AS`iga tule-
kahju häireteate edastusle-
ping valla hallatavas hoones 
aadressiga Lihula mnt 10 
(Audru Kool), teenuse tasu 
19,90 eurot (hinnale lisandub 
käibemaks).

• Otsustati anda otsus-
tuskorras üürile Elisa Eesti 
AS`ile osaliselt Audru ale-
vikus Pärna allee 5b asuv 
korsten 5 aastaks üldpinnaga 
5m2, üürihind kuus 100,00 
eurot (hind ei sisalda käibe-
maksu).

13. märtsil 
• Väljastati kirjalik nõus-

olek Saulepa külas Kandi 
kinnistul puurkaevu rajami-
seks.

• Anti kasutusluba Jõõpre 
külas Pargimetsa kinnistul 
elamu laiendamisele, Pap-
saare külas Atta Ans kinnistu 
Atta puhketalu peamaja püs-
titamisele ja Papsaare külas 
Vanajõe 6 kinnistul elamu 

püstitamisele.
• Kinnitati pereabiko-

misjon koosseisus: esimees 
– sotsiaalnõunik Peep Tarre, 
liikmed - sotsiaaltöö vanems-
petsialist Siiri Jõerand, sot-
siaaltööspetsialistid Karene 
Lainela ja Sirli Sabiin, sot-
siaalpedagoog Sirje Järvet 
ja koduhooldustöötajad Evi 
Rubin, Marge Massa ja Helve 
Samarina.

• Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahen-
dite ülejäägist maksti  raske 
või sügava puudega laste ja 
nende peredega seotud sot-
siaalteenuste osutamiseks 
ja arendamiseks toetust 1-le 
abivajajale summas 98 eurot.

• Otsustati finantseerida 
järgmisi noorteprojekte:

1.1 mittetulundusühingu 
Jõõpre Kooli õpilasesindu-
se projekti „Audru vallas 
elavate ja õppivate noorte 
muistendite kirjutamise ja 
illustreerimise konkurss“ 
summas 230 eurot;

1.2 Audru Noortevoli-
kogu projekti „Audru valla 
Playback Show“ summas 300 
eurot;

1.3 MTÜ Haridusselts 
Schola Audrensis projekti 
„Arvutivaba päev“ summas 
370 eurot.

Rahastamata jäeti MTÜ 
Hoiuspuu projekt „Talulap-
se tegemised“ ja Lindi Laste-
aed-Algkooli projekt „Väike 
Draamafestival“, kuna need 
ei vastanud Audru Vallavo-
likogu 29.08.2013 määruse-
le nr 35 „Noorteühingute, 
noorteprogrammide ja noor-
teprojektide vallaeelarvest 
toetamise põhimõtted, toe-
tuse taotlemise ja maksmise 
tingimused ja kord“.

• Vanurile eraldati ela-
mispind Jõõpre Vanurite 
Kodusse.

• Otsustati tugiisiku tee-
nuse osutamine abivajajale.

• Muudeti Aruvälja Raa-
matukogu lahtiolekuaegu. 
Raamatukogu avatud: E-N 
10.30-16.30 ja P 10.30-14.30.

• Kinnitati Audru valla 
hankeplaan 2014. aastaks. 

VALLAVANEMA VEERG
Uuel aastal uue eelarvega

Sageli võib inimeste seas kuulda arutelusid, et avalik haldus on ikka maksu-
maksjale (vallaelanikule) liiga kallis ja ametnikke on liiga palju. Tihtipeale 
heietatakse ka jutu sees mõtteid, et kuidas vanasti oli parem ja et eelmise 
Eesti Vabariigi ajal oli vallas ainult üks vallakirjutaja ja vallavanem ja asjad 
said ikka korda aetud. 

Aga tänapäeval nii enam kahjuks ei saa, sest nende arutluste juures unus-
tatakse tihtilugu ära, kuidas elu on edasi arenenud ja kui palju uusi nüansse 
meie ellu juurde on tulnud, võrreldes möödunud aegadega. Kui võrrelda 
kasvõi seda, kui palju käis eelmisel iseseisvusajal lapsi lasteaias või kui mitu 
aastat tol ajal vallas koolharidust anti? Missugused olid majapidamiste juur-
de viivad teed ja kas neid ka vald korrastas? Kas tollel ajal ka sotsiaaltööga 
tänases mõistes tegeleti?

Audru Vallavolikogus on vastu võetud Audru valla 2014. aasta eelarve 
ning selgitan pisut ametnikega seotud kulutusi. 

Audru vallakassast makstakse sellel aastal palka 205-le täistööajaga töö-
tavale inimesele. Neist palgasaajatest enamus ehk 167 inimest töötavad valla 
lasteaedades (71) ja koolides (96). Valla sotsiaaltöö korraldamisega ja vanuri-
tekodu tööga on seotud 13 inimest. Viie raamatukogu, Audru ja Lavassaare 
Rahvamaja ning Audru Spordihoone tööga on seotud 9 inimest. Vallamajas 
korraldab valla raamatupidamist 3 raamatupidajat. Nende tööülesandeks on 
hoida korras vallavalitsuse ja veel 16-ne valla hallatava asutuse raamatupida-
mine. Tänavavalgustuse toimimise eest vastutab üks elektrik. Valla haljasalade 
ja vallaasutuste korrasoleku eest üks haljastusspetsialist.

Ja nüüd siis väike selgitus vallamajas töötavate ametnike kohta. Neid on 
kokku meie vallas 11 inimest sh. vallavanem ja volikogu esimees. Siinko-
hal on paslik selgitada, milliseid ülesandeid peab vald lähtuvalt Kohaliku 
Omavalitsuse Korralduse seaduse §6-st täitma. Omavalitsusüksuse ülesan-
deks on korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite 
hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja 
kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või 
linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu (juhul 
kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita ja korraldada), 
antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaa siumide 
ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaasi-
de, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste 
ülalpidamist (juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses). Lisaks neile 
ülesannetele otsustab ja korraldab omavalitsusüksus ka neid kohaliku elu 
küsimusi, mis on talle pandud teiste seadustega või mis ei ole seadusega antud 
kellegi teise otsustada ja korraldada.

Kui vaadata seda ülesannete loetelu ja arvestades Audru valla pindala, 
rahvaarvu, lasteaedades ja koolides käivat laste hulka jms, siis julgen pidada 
Audru valla nn. ametnike meeskonda optimaalseks, et pakkuda vallaelanikele 
teenust, mida nad vallalt ootavad. 
Audru vald 2014 arvudes
• elanike arv 01.01.2014 5 842
• lapsi lasteaedades 335
• õpilasi koolides  705
   sh. õpilased väljaspool valla koole  320 
• töötajaid  205
   sh. õpetajaid koolides  49  
valla teid  150 km
vallas on tänavavalgusteid  810 tk 
vallaasutustes kulub aastas elektrit 1 000 000 kWh
vallaasutustes kulub kergkütteõli 150 000 l
Eelarve tulud 5 140 562 eurot
Eelarve kulud  4 757 708 eurot
• haridus (lasteaiad, koolid, 
   huviharidustööjõu kulud) 2 957 823
erinevad toetused  333 160
haljastus, teed, tänavad, tänavavalgustus  418 686

Siim Suursild
vallavanem

„Arva ära, kui palju ma sind  
armastan?“

Nii küsib multifilmi lõpus väike päh-
kelpruun jänku suurelt pähkelpruunilt 
jänkult. Alati püüavad nad üksteist oma 
armastuse suurusega ületada. 

Kallid lapsevanemad ja vanavane-
mad, kui palju Teie oma lapsi ja lap-
selapsi armastate? Arvatavasti vastate, 
et seda armastuse ja hoolimise suurust 
ei saa väljendada ega millegagi mõõta. 
Kindlasti vastatakse ka, et ma annaksin 
oma elu ja tervise lapse eest. 

Kahjuks seavad aga just lähedased 
lapsi liikluses kõige rohkem ohtu. Toon 
mõned näited, mida olen ise juhtunud 
nägema või millest on mulle räägitud. 
• Ema sõidutab last esiistmele paiguta-

tud turvatoolis. Laps on turvatoolis 
lahtiselt, st ei ole kinnitatud turva-
varustusega.

• Ema juhib autot, vanaema istub juhi 
taga, lapselaps süles.

• Vanaisa juhib autot, vanaema istub 
tema kõrval, lapselaps süles.

• Ema sõidutab last ATV-ga, lapsel 
puudub kaitsekiiver.

• Pärnus sõitis Rimi parklast välja 
sõiduauto, mille juhi süles istus 
väikelaps.
Kõik me usume ja loodame, et meie 

ja meie lähedastega ei juhtu kunagi ühte-
gi liiklusõnnetust. Kahjuks ei ole keegi 
meist selle eest kaitstud. Seetõttu on olu-
line, et laps oleks alati autos korrektselt 
kinnitatud eakohase turvavarustusega. 
Kuna lapsed ei oska veel ennast kaitsta 
ohtude eest, siis on see lapsevanema 
ülesanne. Ilma sobiva turvavarustuseta 
on laps autos täiesti kaitsetu. Vigastada 
saamine on võimalik juba väga väikeste 
kiiruste juures. Otsekokkupõrkes kiiru-

sel 50 km/h lendab laps vastu seljatuge 
või esiklaasi samasuguse jõuga nagu 
viiendalt korruselt pea ees vastu maad 
kukkudes.

Kui sõidutada last süles, ei ole tema 
oht viga saada sugugi väiksem. Tur-
vavöö või vastava turvavarustuse abil 
kinnitamata laps võib viga saada juba 
järsu pöörde või äkkpidurduse korral.
• Kui laps istub turvavööga kinnita-

mata täiskasvanu süles, muljutakse 
ta kokkupõrke korral täiskasvanu ja 
auto sisustuse vahele.

• Kui laps ja täiskasvanu on kinnita-
tud sama turvavööga, siis surutakse 
laps kokkupõrke ajal täiskasvanu ja 
turvavöö vahele. 

• Kui laps istub turvavööga kinnitatud 
täiskasvanu süles, siis kokkupõrke 
korral ei jõua viimane teda enamasti 
kinni hoida. Katsete põhjal on selgu-
nud, et täiskasvanud inimene ei jõua 
kinni hoida 8 kg kaaluvat last juba 
kiirusel 24 km/h toimunud kokku-
põrke korral.
Laps peab olema kinnitatud turvava-

rustuse abil ükskõik millises autos, üks-
kõik kui pikka või lühikest vahemaad 
läbides, olenemata sellest, kui kogenud 
on autojuht roolis. Alati peab olema nii-
palju aega, et paigutada autosse lapse 
turvavarustus (turvahäll, turvatool). 

Teadvusta endale, et laste turvava-
rustuse kasutamise nõue ei ole mõeldud 
„elu raskemaks tegemiseks“, seaduse 
täitmiseks ja rahatrahvist pääsemiseks, 
vaid Sinu (väga armastatud) lapse elu 
päästmiseks. 

Harli Hansen
piirkonnavanem

Detailplaneeringud
* Audru Vallavalitsus on 

algatanud 30.01.2014 korral-
dusega nr 31 Papsaare külas 
Tohvri tee 5 kinnistu detail-
planeeringu. Katastriüksuse 
tunnus on 15904:003:1674 ja 
kinnistu suurus 2222 m². Pla-
neeritav ala asub Valgeranna 
sillast idakaares asuval elamu-
alal. Planeeringu koostamise 
eesmärk on kinnistu ehitus-
keeluvööndis maakütte asuko-
ha määramine. Ühele kinnistu-
le tehnovõrgu rajamine ei vaja 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise koostamist. Planee-
ringu eesmärk on kooskõlas 
Audru valla üldplaneeringuga – 
individuaalelamutel eelistatakse 
soojusvahetuspumpade kasuta-
mist, et vähendada keskkonna 
saastekoormust. 

* Audru Vallavalitsuse 
21.02.2014 korraldusega nr 67 
võeti vastu Papsaare külas 
Kaubasadama tee 18 kin-
nistu detailplaneering (6,69 
ha, katastriüksuse tunnus 
on 15904:003:2089), millega 

kavandatakse olemasolevat 
äritegevust laiendada. Planee-
ritav ala külgneb Pärnu-Lihula 
maanteega ja Kaubasadama 
teega. Detailplaneeringuga 
soovitakse muuta Audru Valla-
volikogu 07.09.2006 otsusega nr 
150 kehtestatud Mauri kinnistu 
detailplaneeringut. Mauri kin-
nistu detailplaneering on rea-
liseerunud, tänaseks on Mauri 
tehnokülas täielikult valminud 
kaks hoonet äri-, tootmis- ja 
laopindadega, kus tegutsevad 
erinevad teenindus- ja jaekau-
bandusettevõtted. Detailplanee-
ringu ülesanne on Kaubasada-
ma tee 18 kinnistu jagamine 
äri- ja tootmismaa kruntideks 
koos maakasutuse sihtotstarbe 
muutmisega ja ehitusõiguse 
määramisega, vajalike tehno-
võrkude planeerimisega, liik-
luskorralduse lahendamisega 
ning vajalike servituutide ja ka-
sutusvalduste seadmise ettepa-
nekute tegemisega. Planeeringu 
eesmärk on kooskõlas Audru 
valla üldplaneeringuga – maa-

ala juhtotstarve on reserveeri-
tud ärimaaks. Planeeringualale 
kavandatakse tegevust, millega 
ei kaasne olulist keskkonnamõ-
ju. Kavandatav tegevus ei too 
kaasa olulise keskkonnamõju 
avaldumist. 

Detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimub 20. märt-
sist 2014 kuni 2. aprillini 2014 
Audru vallamajas Audru alevik 
Pärna allee 7 tuba 8 vallama-
ja tööaegadel ETK 8-16.30, N 
8-18, R 8-15, lõuna on 12-12.30 
ja Vikerkaare Lasteaias Kahva 
tee 1 Papsaare külas E-R 15-
18. Avalik arutelu toimub 4. 
aprillil 2014 kl 13.00 vallamaja 
saalis. 

* Audru Vallavalitsuse 
21.02.2014 korraldusega nr 69 
võeti vastu Papsaare külas 
Eha kinnistu detailplaneering 
(1,35 ha, katastriüksuse tunnus 
15904:003:0425).

Planeeritav ala külgneb 
Traali teega. Elamumaa siht-
otstarbega hoonestatud Eha 
kinnistu detailplaneeringuga 

kavandatakse neli ühepereela-
mu krunti. Elamumaa kruntide-
le suurusega 1733 kuni 2466 m² 
on kavandatud kuni 9 m kõrgu-
sega elamu ja 10% täisehitust. 
Planeeringu eesmärk on koos-
kõlas Audru valla üldplanee-
ringuga, maa-ala juhtotstarve 
on reserveeritud elamumaaks. 
Planeeringualale kavandatakse 
tegevust, millega ei kaasne olu-
list keskkonnamõju. 

Detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimub 20. märt-
sist 2014 kuni 2. aprillini 2014 
Audru vallamajas Audru alevik 
Pärna allee 7 tuba 8 vallama-
ja tööaegadel ETK 8-16.30, N 
8-18, R 8-15, lõuna on 12-12.30 
ja Vikerkaare Lasteaias Kahva 
tee 1 Papsaare külas E-R 15-
18. Avalik arutelu toimub 4. 
aprillil 2014 kl 14.00 vallamaja 
saalis. 

* Detailplaneeringute mater-
jalidele avalik juurdepääs Audru 
valla kodulehel www.audru.ee. 
Küsimusi ja ettepanekuid on 
võimalus esitada info@audru.ee.
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Ajaratta lood

Kevadveed
Umbes viis tuhat aastat ta-
gasi ulatus Audru merepiir 
koolimajani, seega oli kogu 
Audru alevik mere põhjaks. 
Näeme ka tänapäeval, kui kii-
resti kahanevad jõed ja järved. 
Näiteks 50 aastat tagasi püüti 
kevadel Uruste silla juurest 
jõest kartulikorviga silmusid. 
Kui seal sai ka suvel ujuda, siis 
praegu näeme seal vaid väi-
kest kraavikest. Kuidas on 
muutunud Audru jõgi, saame 
igaüks ise vaadelda.

Kunagine Audru vallava-
nem Martin Pommer kirju-
tab oma 1971. aastal ilmunud 
mälestusteraamatus „Ke-
vadveed“ järgmiselt – Liiva 
karjamõisa põldudel lumi 
sulas, veed voolasid Neeva 
ojja, heinamaad ja Kotka talu 
põllud olid vee all. Neeva oja 
on mõisapõldudelt kaevatud 
otsekraav jõkke. Kotka oli vii-
mane talu raba ääres, suurvesi 
tungis alati taluõue. Üle Neeva 
oja viis sild, selle lähedal oli 
hurtsik, milles elas endine 
mõisa lambakarjane. Lapsed 
pidid teda kutsuma Sauna-
Onuks, kuid kõik kutsusid 

teda Pokiks. See oli sõimuni-
mi ja ajas vanamehe marru, 
sest Poki oli tema koera nimi. 
Suurvee ajal ujutas suurvesi 
tema onni ja silla üle. Naa-
berkalda rahvaga sai suhelda 
ainult üle vee hüüdes. Audru 
jõgi ujutas samuti üle, seepä-
rast veeti kõik sillad kaldale, 
et vesi neid ära ei viiks. Ka ta-
lude jõeäärsed aiad võeti lahti 
ja veeti kõrgemale. Selliseid 
aedu kutsuti vesiaedadeks. 
Martin Pommeri vanavane-

mad elasid Audru jõe ääres 
Tamme talus. Martini vana-
ema jutustas, et kord läinud 
poisikesed keelust hoolimata 
jäätükkidega sõitma. Vee-
keeris tõmmanud jäätüki 
koos poistega keset veevälja 
ja viinud kiiresti allavoolu. 
Kaasavõetud ridvad enam 
põhja ei ulatunud. Õnneks 
olnud jää Tiidu talu all pai-
sus ja sinna jäänud ka poiste 
jäätükk pidama. Üle teiste 
jäätükkide saadud suure vae-

vaga kaldale. Martin mäletab 
veel, et kui vesi juba alanes, 
tahtis Sauna-Onu mööda vana 
purret teisele kaldale minna 
ja keelust hoolimata läkski. 
Õhtul aga kuuldusid jõe poolt 
appihüüded. Muidugi oli see 
Sauna-Onu. Vanamees oli nõr-
galt purdelt vette kukkunud ja 
hoidis kramplikult kinni kal-
dal kasvavast lepast. Mehed 
tirisid ta sealt kaldale. Hakati 
otsima keppi ja toidupauna, 
mis vanal kaasas olid olnud. 
Muidugi olid ka need jões, 
mille peale vanamees äganud: 
„Ega sellest toidust olegi mi-
dagi, aga vaata kepp, sellest 
on kahju!“ Teisel päeval leiti, 
et kepp oli oksa taha jäänud, 
aga toidupaun jäigi kadunuks.

Vanad fotod näitavad, 
millised jääminekud on olnud 
Audru jõel. Sellepeale võiks 
öelda Martini sõnadega, et 
õiged kevadveed ja suured 
seiklused said olla ainult tema 
lapsepõlves.

Helgi Roots
Audru muuseumi 

juhataja

Jääminek Audrus 1955. a. (Foto: Audru muuseumi 
kogu)

Mudel-Euroopa Parlamendi istung
28. veebruarist 4. märtsini viibisid kolm 
Audru Kooli õpilast Mudel-Euroopa Parla-
mendi (MEP) istungil. Heleri Sepale, Silver 
Orissaarele ja Jürgen Raagmaale pakkus 
seda võimalust ühiskonnaõpetuse õpetaja 
Aniita Uibu. MEPi sessioonil arutavad 9.-
11. klasside noored Euroopa ja Eesti olu-
listel teemadel.

Juba esimesel päeval hakkasid pihta ko-
misjonide tööd. Meie kolm läksime kõik 
erinevatesse gruppidesse. Heleri pandi Õi-
guskomisjoni, kus arutati Euroopa Liidu 
liikmesriikide kodanike järele luuramise 
tingimusi, meetodeid ja piiranguid, Silver 
arutas teemal “Euroopa Liidu suhted Uk-
rainaga” Väliskomisjonis ja Jürgen viibis 
sel ajal Arengukomisjonis, kus ta tegeles 
teemaga “Euroopa Liidu õiglasest kauban-
dusest”. Algul olid tutvumismängud ning 
juba mõne aja pärast algas raske töö. 

Teise päeva hommikul oli ürituse pi-
dulik avamine, kus Indrek Tarand kõneles 
meile poliitikast ja komisjonide presidendid 
jutustasid oma MEPi kogemustest. Seejärel 
algas jälle raske töö komisjonides. Päeva 
keskel külastas igat komisjoni üks kuulus 
inimene, kes rääkis selle töötoa teemal. Õh-
tuks tuli gruppidel valmistada üks väike 
etteaste oma komisjoni teemal. Peale seda 
läksid kõik küll hotelli, kuid komisjoni töö 
jätkus sealgi poole ööni.

Kolmas päev algas väga kiirelt, kuna 
lõunaks pidid resolutsioonid valmis olema. 
Peale lõunat algas iga komisjoni resolutsioo-
ni kohta faktiküsimuste küsimine. Pärast 
faktiküsimuste küsimist algas Lobby ehk 
teiste resolutsioonide muudatusettepa-
nekute allkirjade kogunemine ja seejärel 
esitamine. Sel õhtul hotelli jõudes algas 
ka igal komisjonil nende resolutsioonide 
analüüsimine, mis kestis jällegi poole ööni.

Viimane päev oli kõige huvitavam, kuna 
siis veetsime terve päeva Riigikogus. MEPi 
Täiskogu avas oma kõnega Laine Rand-
järv. Seejärel hakkasid 120 noort kuulama 
komisjonide ettekandeid. Igal komisjonil 
oli aega 50 minutit tõestamaks, et nende 
resolutsioon on parim. Esitluse lõpus pa-
lus president delegaatidel hääletada. Kui 
resolutsioon heaks kiideti, siis edastatakse 
see Eesti Vabariigi Riigikogule. Kaheksast 
resolutsioonist kiideti heaks kolm, millest 
ühe koostamise töös osales Heleri ja teises 
Silver. 

MEP oli meie jaoks väga suur kogemus. 
Seal saime arendada koostööoskust, õppida 
teistega arvestama, saime uusi tuttavaid ja 
täiesti uue kogemuse. Kindlasti soovitame 
teistelegi sellistest üritustest osa võtta!

Heleri Sepp
Audru Kooli 9. klassi õpilane

„Väikesel Draamafestivalil“ tunnustati noori näitlejaid
Kõikide suurte asjade al-
gused on väikesed. Just 
sellise mõttega lõpetati 14. 
märtsil 2014 Lindil toimu-
nud Audru valla koolide 1.-
4. klasside “Väike Draa-
mafestival”. Näidendeid 
esitasid kõik 5 valla kooli. 
Jõõpre kool pakkus vaata-
jatele mõtteainet Hiina 
muinasjutu ainetel seatud la-
valoos “Kollane toonekurg”. 
Aruvälja Lasteaed-Algkool 
aga “Meistervaras Assar 
Seebimulli” tegemistest, 
Lavassaare Lasteaed-Alg-
kool tõi lavale igapäevase 
elu koolis loomalaste näol 
“Ühel koolipäeval”, Audru 
Kool viis vaatajad “Vapra 
keefiri” seiklusrikkasse ellu 
ja Lindi Lasteaed-Algkool 
taaselustas E. Vilde 126-aas-
tase näidendi “Vigased pruu-
did”. Tunnustuse on ära 
teeninud vaprad õpetajad, 
kellel oli ja on tahtmist oma 
kasvandikke õrnal käel 
teatri muinasjutumaailma 
juhatada. Kõikidele lavasta-
jatele: Helle Kirsi (Jõõpre), 
Merike Meidra (Aruvälja), 
Gisela-Angela Aasa ja Kati 
Lindt (Lavassaare), Kaire 

Leetsar (Audru) ja Ene 
Säde (Lindi) – suured tänud 
tehtud töö eest! Näidendid 
olid nauditavad ja seda kin-
nitasid ühest suust ka kõik 
žürii liikmed, kuhu kuulus 
näitleja Jüri Vlassov, Audru 
valla humanitaarteenistuse 
juhataja Ene Täht, Au-
dru valla sotsiaalpedagoog 
Sirje Järvet, MTÜ Lindi 
külaseltsi esinaine Marge 
Massa ja harrastusnäitleja 
Enn Käsper. Žürii töö oli 
keeruline ja mingit ping-
erida tekitada ei soovitudki. 
Kõik noored näitlejad andsid 
endast parima ja see väärib 

ainult tunnustust, kuid siiski 
mõned esiletõstmist väärivad 
kategooriad: 
1. parim osatäitmine (tüd-
ruk) - SIRETA JÜRGENS 
(Lindi) ja KRISTI JÜRVIS-
TE (Audru)
2. parim osatäitmine (poiss) - 
LEO JAMŠTŠINSKI (Lindi)
3. lavalise vabaduse preemia 
- ALEKSANDER KOZLOV 
(Aruvälja)
4. huumoripreemia - SIRE-
TA JÜRGENS (Lindi) ja 
TRIIN SAUNANEN (Lindi)
5. parimad loomade kehas-
tajad - JANAR OESELG ja 
ROMEK VELTMAN (La-

vassaare)
6. toredamad kostüümid - 
AUDRU KOOL
7. ägedaim lavakujundus - 
JÕÕPRE PÕHIKOOL
8. tugevaim aplaus/publiku 
lemmik - LINDI Lasteaed-
Algkool
9. kõige selgema diktsioo-
niga - LINDI Lasteaed-
Algkool
10. parim lavastus - JÕÕPRE 
PÕHIKOOL
11. parim lavastaja - ENE 
SÄDE (Lindi)

Kõik esindatud koolid 
saavad DVD-le salvestatud 
5 lavastust, et taas üle vaa-
data, meenutada ja õppida 
oma kogemuste kaudu. Meie 
oma Väike Draamafestival 
sai kutsutud ellu sellepärast, 
et tuua kokku valla koolide 
algklasside õpilased ja ka 
õpetajad, kus nad saavad 
uusi kogemusi ja kus luuakse 
uusi kontakte ja tugevdatak-
se vanu. Festivali lõppedes 
jäi kõlama kõikide koolide 
ühine soov – järgmisel aastal 
saame jälle kokku! 

Ulla Orgusaar
Lindi Lasteaed-Algkooli 

direktor

Lindi noored näitlejad vasakult: Andreo, Triin, Leo, 
Marko, Jasper, Sireta ja Karl

Jätkuvad vallasisesed olümpiaadid
Audru valla 4. klasside eesti keele olüm-
piaadi tulemused
(Maksimum – 112 punkti)
I koht (97 punkti) – Emily Moorits, Lindi 
Lasteaed-Algkool, õp Epp Reinfeldt
II koht (88 punkti) – Maria Aasmaa, Lindi 
Lasteaed-Algkool, õp Epp Reinfeldt
III koht (87 punkti) – Sophie Saarts, Audru 
Kool, õp Sirje Mölder

Edastas Ülle Vares 
Jõõpre Kool

Varia viktoriin-olümpiaad
Audru vallas on üheks harivaks ning tore-
daks traditsiooniks kõiki koole hõlmavad 
iga-aastased viktoriinid-olümpiaadid, mis 
toimuvad kord ühes, kord teises koolis. 
Lastele on see suurepäraseks võimalu-
seks teadmistes mõõtu võtta ja õpetajatel 
on omakorda peamurdmist küsimuste et-
tevalmistamisel. Vähemoluline ei ole ka 
koosolemise rõõm. 13. veebruaril toimus 
Varia viktoriin Aruvälja lasteaed-algkoo-

lis. Seekord pisut teisiti: küsisime, leidsime 
vastused ja arutlesime üheskoos. Nuusu-
tasime, segasime, värvisime. Kõik lapsed 
olid väga tublid! 
Tulemused: 
I koht – Jõõpre II võistkond: 
Bia-Lotta Toomast, 1. klass
Miron Karula, 2. klass
Ethel Pill, 3. klass
II koht – Lindi lasteaed-algkool:
Karolin Gustavson, 1. klass
Mari-Liis Ollino, 2. klass
Karl Orgussaar, 3. klass
III koht – Aruvälja lasteaed-algkool:
Pille Parits, 1. klass
Ott Nõmm, 1. klass
Herki Silver Jaago, 3. klass

Täname Sind, armas uus tuttav Lavas-
saare!

Kohtume taas!
Õpetaja Ruth Kalde

Aruvälja lasteaed-algkool

Audru Kooli tervisenädal
Audru Kooli ter-
visenädalasse, mis 
toimus 3.–7. märtsi-
ni, mahtus hulgaliselt 
üritusi.

Esmaspäev algas 
plakatite meisterda-
misega, teemaks oli 
„10 võimalust arvu-
ti asendamiseks“. 
Koolisöökla pakkus 
erinevatel päevadel 
lõunasöögile lisaks 
puu- ja juurvilju.

Õpilased alustasid 
koolilõuna hindamist 
5-pallisüsteemis, see 
kestis terve nädala.

Lumepuudusel sai vastlapäeva peetud 
aulas, külaliseks Anneli Kala, kes rääkis 
vanadest vastlakommetest ning õpilased 
ajasid kada ja keerutati vastlavurri. Jätkus 
koolilõuna hindamine. 

Kolmapäeva hommik algas tüdruku-
tele väga sportlikult: aeroobikatundidega 
alustas oma kooli vilistlane Mariliis Rehe. 
Poistele oli külla tulnud Eesti jalgpallikoon-
dise ekskapten Raio Piiroja, kes rääkis oma 
sportlaskarjäärist ja vastas rohketele asja-
likele küsimustele. Kõik jäid külalistega 
väga rahule.

Neljapäev oli soengupäev, sest külla olid 
tulnud juuksurid Pärnumaa Kutseharidus-
keskusest. Teadmisi saadi juuste hooldusest 

ja soengute tegemisest. Kõik soovijad said 
ka ise kätt proovida patsi punumises. Eriti 
uhked ja vallatud olid algklasside õpila-
sed. Päev läks igati korda, sest õpetajad 
lõpetasid raske tööpäeva naeruteraapiaga, 
juhendajaks Helje Kasearu.

Reedel riputasid kõik soovijad üles oma 
mured-rõõmud probleemipuule. Tehti kok-
kuvõtted nädala jooksul hinnatud koolitoi-
dust ja valminud plakatitest. Nädala pari-
maks soolaseks toiduks hinnati külmkaste 
kartulite ja viineritega ning magustoiduks 
kohupiim kisselliga.

Tervisenädala üritusi korraldab Audru 
Kooli tervisenõukogu.

Vivika Lass
Audru Kooli tervisenõukogu juht 

Tervisenädala aeroobikatund Audru Koolis

Muistendeid kirjutas ja illustreeris rekordarv õpilasi 
6. märtsil autasustati Audru 
kultuurikeskuses tublisid 
muistendikirjutajaid ning 
illustraatoreid, kelle töödest 
valmib sügisel järjekordne 
laste omaloominguraamat 
„Audru laste loomevakk II. 
Muistendid“. Konkursile lae-
kus 48 muistendit ja 88 illust-
ratsiooni. Tublimatele andis 
auhinnad kätte žürii esimees 
luuletaja Contra, kelle käest 
lapsed ka mälestuseks au-
togrammi said. Parimad il-
lustraatorid selgitasid välja 
Pärnu kunstikooli õpetajad, 
eesotsas kunstikooli direktori 
Kristel Kallauga. 

Parimad muistendikirju-
tajad avaldati juba eelmises 
vallalehes. Vallalehes on ära 
toodus vaid esimeste kohtade 
võitjad, kõikide auhinnaliste 
kohtade saajad on ära toodud 
Audru valla kodulehel www.
audru.ee.
I Kuidas Ridalepa endale 
nime sai 
I koht Aliina Taats 6. kl Aud-
ru Huvikool juh Ülle Vares 
II Ridalepa tee 
I koht Florence Loore Ritso 1. 
kl Jõõpre Kool juh Ülle Vares 

III Pärna allee 
I koht Kelly Tomson 7. kl 
Audru Huvikool juh Ivi Sutt 
IV Kuidas 2013. aastal 
Jõõprest Jööpre sai 
I koht Pille- Riin Jaaniste 3. 
kl Audru Huvikool juh Ülle 
Vares 
V Kuidas Audru oma nime 
sai 
I koht Delia Saarman 1. klass 
Lavassaare LAAK juh Kati 
Lindt
VI Kuidas tekkis Mäe talu 
küngas 
I koht Delia Kuldsaar 3. klass 
Audru Kool juh Sirje Mölder
VII Kuidas tekkis Jõõpre 
küla 
I koht Günther Vaaro 1. 
klass Audru Kool juh Kaire 
Leetsar
VIII Kuidas tekkis Lavas-
saare karjäär (KARUD)
I koht Liina Sermat 4. kl Lin-
di LAAK juh Epp Reinfeldt
IX Küla nimelugu ehk Soo 
Eva lugu 
I koht Emilie Kirsi 8. kl Jõõp-
re Kool juh Ivi Sutt 
X Kuidas tekkis Lavassaare 
karjäär (METEORIIT) 
I koht Robert Tate 2. kl Jõõp-

re Kool juh Anu 
Kurm 
XI Kuidas Kirbu 
jõgi endale nime 
sai 
I koht Nora Ka-
rula 6. kl Audru 
Huvikool juh Ülle 
Vares 
XII Kuidas tek-
kis Uruste oja 
I koht Lisett Sang 
6. kl Jõõpre Kool 
juh Ivi Sutt
Tehnikapreemia
Kelly Tomson 7. 
klass Audru Hu-
vikool 2 tööd juh 
Ülle Vares ja Ivi 
Sutt
Loovuse preemia/ 
Kuidas Kirbu 
jõgi endale nime 
sai
Džuljeta Tilk 2. 
klass Lavassaare 
LAAK juh Kati 
Lindt

Kiitus kõikidele Audru 
valla koolide õpilastele ja 
juhendajatele, kes konkurs-
sidest osa võtsid.

Kohtumiseni kõikide tub-

lide autorite ja juhendajatega 
sügisel raamatuesitlusel!

Helle Kirsi 
Jõõpre kooli õpetaja

Muistendi “Kuidas Kirbu jõgi en-
dale nime sai” illustraatorid Va-
nessa Vihm, Karmen Ollino, Nora 
Karula, Džuljeta Tilk ja muistendi 
autor Karl Orgusaar

MTÜ Lemmetsa Külaselts korraldab 
12. aprillil kell 13.00 
Sanga Seltsimaja õuel kogupereüritus 
Meie sulelistele sõpradele uus kodu 
Tutvume lindude pesitsemiseks vajalike pesakastide 
mõõtmetega. Iga laps või pere meisterdab oma 
lemmiklinnule uue pesakasti. Tublidele meisterdajatele 
preemiaks kõhutäis ja maiustus. 
Üritust toetab OÜ Serinus. Päeva juhib Ülari Viik 
Soovitav eelnev registreerimine: 517 7305 Reet, 
5662 4122 Lea 
NB! VÕTA KAASA OMA HAAMER VÕI DRELL!
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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

� TEATED �Õnnitleme
vastsündinuid!

EWERT RZA-KULIJEV 
04.02.2014 SOOMRA
JANEK RAUDSEPP 
08.02.2014 AUDRU
ANETTE-LIIS HALLMÄGI 
11.02.2014 LINDI
ARMANDO KOITLA 
11.02.2014 PAPSAARE
LIISA HUNT 
14.02.2014 PÕLDEOTSA TÄNU

Lemmetsa Külaselts tänab vastlaüritusel osalenuid ja toetajaid, 
kelleks olid Jõõpre tubli koolipere ja Eesti Kalapüügiühistu TÜ 
(EstoFish) Külmhoone. Samuti toetas auhindadega VikMet 
OÜ. Täname kohalikke inimesi, kes olid vabatahtlikud ürituse 
korraldamisel ja võistluste läbi viimisel. Hea meel oli MTÜ 
Lemmetsa Külaseltsil pakkuda tegevusi vastlapäeval valla koo-
lide ja lasteaedade lastele. 

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

Puurkaevude ja maasoojus puuraukude 
projekteerimine, puurimine, 
remont ja likvideerimine.

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku 
rajamine,reovee mahutite, 
septikute ning süvaveepumpade 
müük ja paigaldus. 

Tel: 5569 4310 
Taavi Hanson

info@puurvesi.ee
www.puurvesi.ee  

2014. a orienteerumispäevakute avastart antakse Audrus 
17.04.2014 kell 17:00.

Võimalik valida 5 erineva raja vahel pikkusega 1-5 km.
Lastele nöörirada.

Täpsem info www.okwest.ee

Kes mäletab Leo Tohertit?
Juunis 1982 suri Audru külanõukogu piires Leopold Johannes 
Tohert (s. 1907), Siberist 1957 naasnud endine taluperemees. 
Soomepoiste ajalootoimkond tahaks teada, kui kaua ta Audru 
mail elas ja mida tegi. Palume ühendust võtta vsalo@solo.ee

Romantiline Rannatee võtab 
kokku kohalike toitude retseptid

Meie ühisprojekti Romantiline 
Rannatee 6 raames projekti tege-
vuse PLPK piirkonnale omaste 
traditsiooniliste toiduretseptide 
taaselustamine ja tutvustami-
ne osas anname koostöös Teiega 
välja PLPK piirkonnale omase 
retseptiraamatu. 

Antud idee sündis meil aastal 
2010 koostöös alamprojekt Ko-
halik toit koolitustel osalejatega. 
Just koolitusel osalejad näitasid 
huvi selles osas, et saaksid tal-
letatud meie piirkonnale iseloo-
mulikud toiduretseptid ja nen-
dega seotud lood. Tutvustasime 
antud ideed elluviimise eesmär-
gil veebruarikuu jooksul PLPK 
tegevuspiirkonna valdades.

Mis saab edasi?
• Retseptide kogumine kestab 

koos lugudega retseptide või 
kohalike toidutavade kohta 
kuni 31.03.2014 (saata allpool 
olevatele kontaktidele).

• Retseptide valimine ühi-
seks kokkamiseks koostöös 
kohaliku valla esindajatega 
(seltsid, ettevõtjad, omava-
litsus) saab teoks hiljemalt 
10.04.2014. Palun andke 
meile teada, kes soovib osa-
leda vabatahtlikult valimis-
komisjonis.

• Retseptide esitajate tutvusta-
mine küla- ja naisseltsides ja 
välja valitud retseptide järgi 
roogade ühine valmistamine 
ja maitsmine (aprill kuni mai 
2014, täpsem kuupäev kok-
kuleppel kohapealsete seltsi-
de, ettevõtete ja omavalitsuse 
esindajatega).

• Valminud roogade ja retsep-
tide saatjate/autorite pildis-
tamine peale roogade ühist 
valmistamist.

• Retseptiraamatu valmimine 
hiljemalt 30.06.2014.
Retseptide esitamisel on väga 

oodatud:
• Retsepti esitaja lühike lugu 

seoses esitatava retseptiga: 
mälestused seoses toiduga, 
mille kohta retsept esitatatak-
se, mingi eriline seik seoses 
selle konkreetse toidu val-
mistamisega.

• Võimalusel kohalikule 
toorainele viitamine (nt ka-
nade munad, köögivili oma/
naaberaiast või põllult, kala 
kohalikelt kaluritelt, põdra-
liha kohalikelt jahimeestelt, 

piimatooted kohalikust talust 
jne).

• Omaloomingulise retsepti 
puhul selle roa saamislugu 
(mis inspireeris retsepti kat-
setajat). Võidavad kõik ja 
kaotajaid ei ole!

• Retsepti kirjelduse võib kir-
ja panna täpselt sellisel viisil 
nagu ta Teil on kirjas ning 
olete seda harjunud selle jär-
gi tegema, st. et ei pea alati 
olema kogused grammides, 
detsiliitrites jne, vaid ühiku-
teks võivad olla ka nt peotäis, 
näpuotsatäis, klaasitäis, pan-
nitäis jne.

• Kajastatud saavad juba unus-
tusehõlma vajunud või uute 
toiduvalmistamistavade või 
retseptide tutvustused kogu 
PLPK piirkonnas.

• Kõikidest saadetud retsep-
tidest avaldame elektroonse 
retseptikogu PLPK kodulehel 
www.plp.ee ja Romantilise 
Rannatee kodulehel www.
rannatee.ee

• Välja valitud retseptid aval-
dame trükisena.
Jääme ootama teie kõigi lu-

gusid koos maitsvate roogade 
retseptidega ja fotodega (min 
suurus 1 MB, max suurus 5 
MB) hiljemalt 31.03.2014 e-
posti aadressidele: plpparnu@
gmail.com ja raili@maaturism.
ee ning soovi korral MTÜ Pärnu 
Lahe Partnerluskogu postiaad-
ressil Lihula mnt 10, Audru 
alevik, Audru vald, 88301 Pär-
numaa. 

Küsimuste korral võite he-
listada 
 - Tamme Aiandustalu pere-

naisele Heli Viedehof´le tel. 
5625 3075 või 

 - Romantilise Rannatee pro-
jektijuhile Raili Mengel-
Sünt´le tel. 521 9722

Kodu turvalisust ei taga ainult 
trahvihirm 

Märtsi- ja aprillikuus kontrollivad 
tuleohutusinspektorid suitsuandu-
rite töökorrasolekut ning kütte- ja 
elektrisüsteemide korrasolekut ta-
vapärasest suuremas mahus.

Tihedam kontroll on tingitud 
kurvast tõsiasjast, et sel aastal 
hukkunud inimestel (13.03 seisuga 
oli hukkunud 17 inimest, mullu 
terve aasta peale 47) ei olnud ko-
dus töökorras andureid, mis oleks 
päästnud nende elu. 

Tuleohutuskontrolli inspekto-
rid käivad kodudes ka muul ajal 
ja selleks, et uksele koputatakse, 
peab kodanik kogu aeg valmis 
olema. Lõpuks tuleb ju andur 
lakke kruvida, ahjud-pliidid ja 
elektrisüsteemid korda teha enda 
pere turvalisuse, mitte inspektori 
pärast. 

Kontrollide eelteavitus tõi kaa-
sa olukorra, kus mitmes linnas 
said poodidest andurid ja patareid 
otsa, neid telliti kiiremas korras 
juurde. See näitab, et inimestele 
mõjub paraku suitsuanduri puu-
dumise eest tehavõidav kuni 1200 
eurone rahatrahv, mitte enda pe-
rekonna elu ja vara kaitse.

Palju on trahvihirmus küsitud, 
kas inspektoreid peab üldse oma 
koju laskma. 

Tuleohutusjärelevalve ametni-
kud ei tungi kellegi eluruumi ega 
teosta läbiotsimisi. Kuid õiguse 
eluruumi takistamatult siseneda 
annab riikliku järelevalve amet-
nikule tuleohutuse seaduse § 39 
lõige 1, mis sätestab, et riiklikku 
järelevalvet teostav ametiisik võib 
siseneda valdaja teadmisel ja juu-

resolekul tema valduses olevale 
piiratud või tähistatud kinnisas-
jale, ehitisse, eluruumi või ruumi 
järelevalve teostamise ja tulekah-
ju tekkepõhjuse väljaselgitamise 
eesmärgil. Valdaja teadmiseta ja 
talle juuresviibimise võimaluse 
andmiseta võib nimetatud objek-
tidele siseneda üksnes siis, kui 
see on vajalik päästesündmuse 
väljaselgitamiseks.

Seega, kui inspektor on kodus 
olevale inimesele uksel või sule-
tud ukse taga ennast tutvustanud, 
ukse avanemisel esitanud ameti-
tõendi ja selgitanud oma tegevu-
se eesmärke, on inspektoril õigus 
eluruumis tuleohutusjärelevalvet 
läbi viia. 

Eluruumi valdaja kohustus on 
sätestatud tuleohutuse seaduse § 
3 lõike 1 punktis 11 – abistada 
riiklikku järelevalvet teostavat 
ametiisikut järelevalve teosta-
misel igakülgselt. Järelevalve 
takistamise korral on võimalik 
takistanud isiku suhtes alustada 
ja läbi viia väärteomenetlus ning 
teda karistada karistusseadustiku 
§ 279 järgselt.

Siiski, nagu ülalpool öeldud, 
on meie kontrollide põhjus tead-
mine, et teie kodu on tuleohutu. 
Ostke andur, paigaldage see, pu-
hastage küttesüsteemid, vaadake 
üle elektrijuhtmed. Siis pole vaja 
ka inspektorit karta. Tema, kui eri-
alaspetsialisti käest, võib hoopis 
head nõu küsida.

Evelin Trink
Päästeameti Lääne pääste-

keskuse pressiesindaja

Ülejõe/
Vana-Pärnu 
Loomakliinik

J.V. Jannseni 33, Pärnu
Avatud E-R 9-18 ja L 10-15 
Loomaarstid Ilme Tali ja Mart Taggel
Info +372 443 3663 ja 
+372 528 7465
www.vanaloomakliinik.ee

ELEKTRITÖÖD
MAJAS, 

KORTERIS, 
ETTEVÕTTES.

Tel. 5343 7992
www.mogreta.ee

Seeniorlaul 2014
Vabariiklikust seeniorlaulu-
võistlusel on oodatud osalema 
kõik harrastussolistid alates 
viiekümnendast eluaastast. 
Aastal 2007 alguse saanud See-
niorlaul toimub tänavu juba ka-
heksandat korda. I voor viiakse 
läbi helisalvestiste põhjal, millest 
valitakse välja kuni 20 solisti, kes 
pääsevad edasi II vooru. Heli-
salvestised saata vabalt valitud 
helikandjal hiljemalt 9. aprilliks 

2014. a. aadressil: “Seeniorlaul 
2014”, MTÜ Rand, Ringi 3, 80010 
Pärnu. Lisada nimi, vanus, lugude 
pealkirjad, saatja nimi, kodune 
aadress, telefon, e-post. Helifailid 
saata aadressile toomas@kuter.eu 
või toomas@promfest.ee. Edasi-
pääsust II vooru teavitatakse so-
liste hiljemalt 16. aprilliks 2014. 
Lisainfo konkursi kodulehel: 
http://www.viaterramariana.ee/
seeniorilaul/ (KH)




