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Pärnumaa parim haridustöötaja õpetab lapsi Lindil
Lindi Lasteaed-Algkooli klas-
siõpetaja Epp Reinfeldt valiti 
2014. aasta Pärnu maakonna 
maapiirkonna haridustöötajaks.

Pärnumaa Omavalitsuste 
Liidu ja Pärnu Maavalitsuse 
poolt korraldatud konkursil 
valiti konkursikomisjoni poolt 
välja üleriigilisele tunnustusüri-
tusele “Eestimaa õpib ja tänab” 
esitatud kandidaatide hulgast 
Pärnu maakonna (v. a. Pärnu 
linn) parimad haridustöötajad.

Õpetaja Epp on:
* õpetaja, keda oskavad hin-

nata nii lapsevanemad, kõik 
meie maja töötajad ja loomu-
likult lapsed ise. Õpetaja, kel 
jätkub “südametuld” ning kelle 
tööaeg ei kesta mitte 35 tundi 
nädalas, vaid ööpäev läbi seitse 
päeva nädalas. Nõudlik, tasa-
kaalukas ja sihikindel õpetaja, 
kes on huvitatud laste annete ja 
oskuste arendamisest.

* eelkõige hea õpetaja, kes 
armastab maailma ja inimesi. 
See on ühelt poolt tema iseloo-

mujoon, kuid veel enam teadlik 
otsustus – soovida inimestele 
head, teha neile head, takerdu-
mata kibedusse, masendusse või 
tuimusesse.

* hea suhtleja ja suure em-
paatiavõimega inimene. Tema 
kohta võib öelda, et ta on õpe-
taja kõige paremas ja suuremas 
tähenduses.

Õpilased ja kolleegid leia-
vad temalt alati tuge. Tänapäe-
va kiires ühiskonnas on näha 
tema suurt pühendumust töö-
le, leides alati aega kolleegidega 
suhtlemiseks ja nõu andmiseks, 
õpilastega usalduslike suhete 
loomiseks ning kooli üldise 
heaolu arendamiseks.

* olnud 20 aastat Lindi koo-

lis algklasside õpetaja ja kogu 
selle perioodi jooksul (välja 
arvatud ühel aastal) on ta õpe-
tanud liitklassis. Sellel aastal on 
ta 1. klassi õpetaja. 

Pärnumaa Omavalitsuste 
Liidu nimelise meene üleandmi-
ne parimatele haridustöötajatele 
toimub 3. oktoobril kell 18.30 
Pärnumaa Keskkonnaharidus-
keskuses pidulikul aktusel. 

Suur tänu Sulle, õpetaja Epp, 
et õpetad meie Lindi Lasteaed-
Algkooli õpilasi! Au on Sinuga 
koos töötada ja õppida.

Ulla Orgusaar
Lindi LAAK direktriss

Minu õpetaja Epp
 

Õpetajaks on meil Epp,
ta on osav sõnasepp.
Tähed-numbrid kõik tal reas,
varsti need ka meie peas!

Jörgen Kingo 
1. klass

Eriline spordipäev  
Audru Koolis

12. septembril toimus Audru 
Koolis spordipäev „Reipalt koo-
lipinki“, mis on traditsioonina 
aset leidnud juba mitmeid aas-
taid. Seekordne üritus oli eriline 
koolile ja ka kogu vallale: suve 
jooksul andis AS Eston Ehitus 
meie 20-aastasele võimlale uue 
väljanägemise. Päeva peasünd-
museks oligi vastrenoveeritud 
võimla avamine.

Kui kogu koolipere oli ko-
gunenud veel värvilõhnalisse 
võimlasse, astusid tervitussõ-
navõttudega üles koolidirektor 
Peep Eenraid, Pärnu maavanem 
Andres Metsoja ning Audru 
abivallavanem Priit Annus. 
Häid soove olid üle andmas ka 
mitmed valla allasutused. Ava-
mismeeleolu lõi võimlemisklubi 
Rüht oma Sipsikute rühmaga, 
millele meeleolukalt kaasa elati.

Tavapärase lindilõikamise 

asemel oli avamiseks korv-
palli vabavise. Vastutusrikka 
ülesande võttis enda kanda 
abivallavanem Priit Annus. Just 
üheks meeleolukamaks osaks 
avatseremooniast osutuski va-
bavisete seeria, sest nii esimesel 
kui teisel viskel jäi korv taba-
museta. Kolmandal korral tabas 
pall täpselt oma sihtmärki ning 
Audru Kooli võimla oli ametli-
kult avatuks kuulutatud.

Seekordne tervist edendav 
koolipäev jätkus tänavatantsu 
rütmidega. Kooli oli tulnud 
tantsuklubi JJ Street, kelle esin-
dajad õpetasid kõiki osalejaid 
lõbusalt ning samas ka sportli-
kult aega veetma.

Loodame, et saadud energia 
aitab meil vastu pidada nii õp-
peaasta tööpingele kui ka leida 
uusi vahvaid vorme vaba aja 
veetmiseks. (Audru Kool)

Maavalitsuses austatakse  
kuldpulmapaare

Pärnu Maavalitsus annab tea-
da, et 10. detsembril 2014 kell 
14 toimub Maavalitsuse saalis 
XVII Pärnu maakonna kuldpul-
mapaaride austamispäev. Oo-
datud on kõik abielupaarid, kel 
sel aastal täitunud või täitumas 
50 abieluaastat. Samuti on oo-
datud kõik briljantpulmapaarid 
(60 abieluaastat).

Osalemise soovist teatada 
rahvastiku toimingute tali-
tuse telefonidel 4479724 või 
4479760. Isiklikult kohale tulles 
saab kirja panna kabinetis 209 ( 
Maavalitsuse maja, Akadeemia 
2, Pärnu, II korrus).

Eelregistreerimine kestab 
30. oktoobrini. (KH)

Maavanem Andres Metsoja võimla avamisel

Noortevolikogu ootab  
uusi liikmeid

Kui tahaksite Audru valda 
noortekeskust, rohkem üritusi 
või hoopiski uuemat skatepar-
ki, siis see jutt on just teile! 
Peagi on tulemas uued Audru 
Noortevolikogu valimised. 
Mis on Audru Noortevoliko-
gu? Audru Noortevolikogu on 
13-26-aastastest valla noortest 
koosnev aktiivgrupp ehk valla 
esinduskogu, mille eesmärgiks 
on noorteosaluse suurendamine 
Audru vallas. Noortevolikogu 
võimaldab noortel osaleda neid 
puudutavates otsustusprotsessi-
des ning kaitseb valla elanike, 
eeskätte noorte õigusi ja huve. 
Kui ka Sina sooviksid oma ko-
duvalla jaoks midagi ära teha, 
koolitustel osaleda, üritusi kor-
raldada või lihtsalt aega heas 
seltskonnas veeta, siis kandi-
deeri julgelt Noortevolikogu 
liikmeks. 

Kandideerida saavad KÕIK 

13-26-aastased Audru valla 
elanikud. Kandidatuuri esita-
miseks või info täpsustuseks 
kirjutada e-mailile audrunoor-
tevolikogu@gmail.com. Kandi-
deerimisel ootame Sinu: nime, 
sünnikuupäeva, elukohta, e-
maili aaddressi, telefoninumbrit 
ja lisa ka paari lausega, miks 
just sina oled sobiv kandidaat. 
Kandideerimine kestab 25. ok-
toobrini.

Va l i m i s e d  t o i m u v a d 
25.11.2014 Audru Koolis, 
26.11.2014 Jõõpre Põhikoolis 
ja 27.11.2014 Audru vallamajas. 
Jälgi infot ka Facebooki lehel: 
Audru Noortevolikogu. Tule 
anna oma hääl või kandideeri 
Noortevolikokku ja sa ei pea 
seda kahetsema!

Heleri Sepp
Audru Noortevolikogu 

esimees 

Audru kooli kokkutulek
11. oktoobril 2014 on jällegi see 
päev, mil ootame koolimajja 
Audru koolis õppinud või õpe-
tanud inimesi. Seekord on juba 
75 aastat möödas koolimaja 
sünnist.

Maja avatakse kell 17.00 
ning siis alustatakse kohale-
tulnute registreerimisega. 18.00 
algab aulas aktus. Pärast aktust 
on avatud ainekabinetid, temaa-
tilised näitused, võimalik teha 
klassipilte, söökla ruumides toi-
metab pubi Kentuki Lõvi. Kell 
20.00 alustab aulas tantsumuu-
sikaga ansambel Rulli Magnee-
tik, võimlas DJ. Võimalik on 
osa võtta viktoriinist, kooli uue 
paraadlipu muretsemiseks toi-
mub oksjon. Lipu valmimiseks 
on avatud ka annetuskast. Nii 
võimlas kui aulas on võimalik 

näha üllatusesinejaid. Täpsem 
kava kohapeal. Kell 21.00 söö-
me ühiselt torti. Pidu koolimajas 
lõpeb 01.00.

Eelregistreerimine 5. ok-
toobrini tasudes 10 € ülekan-
dega MTÜ Schola Audruensis 
a/a EE642200221055573497 
(selgituseks nimi) või sularahas 
koolimajas Reelika Rüütli kätte. 
Alates 6. oktoobrist osavõtuta-
su 15 €. Endistele õpetajatele on 
osavõtt tasuta. Koolimajas on 
võimalik arveldada vaid sula-
rahaga. Koolimaja tänab, kui 
kasutatakse vahetusjalatseid.

Info 44 64 326, Reelika 
Rüütli

KOHTUMISENI AUDRU 
KOOLIS!

Kersti Põllu

Torditegemise koolitus teeb  
selgeks kondiitrite põhitõed

Laupäeval, 1. novembril toimub 
Audru Koolis ”TORDITUBA 
ALGAJALE”. Praktilist töö-
tuba tuleb läbi viima oma ala 
meister Maire Meldre. Töötoas 
alustatakse torditegemist nul-
list – valmistatakse biskviit, 
kaetakse see ja kaunistatakse. 
Juurde saab lisana kõikide too-
dete tutvustuse, mida kasuta-
takse ja kust on seda võimalik 
soetada. Samuti kõik retseptid 
nii biskviidile kui ka kreemi-
dele. Koolitusel valmivad ko-
hupiimatort, šokolaaditort ja 
martsipanitort. Õpitoas saab 

ülevaate erinevatest kreemi-
dest: ganache, karamellikreem. 
Õpitakse pritstehnikat ning iga-
üks paneb omale tordi kokku. 
Nii, et koju läheb igaüks oma 
meistriteosega! Kõik õpitoaks 
vajalik on õpetaja poolt, osalejal 
tuleks kaasa võtta paber-pasta-
kas ja hea tuju. Osalejate arv on 
piiratud, seega on kiirematel 
vaja end registreerida telefonil  
5380 4971 või meiliaadressil 
kondiitri.kiirabi@gmail.com 
Hind on osaleja kohta 60 eu-
rot. (KH)

Jõõpres hakkab postipunkt  
tegutsema kaupluses Muff

Alates 16.10.2014 viiakse Audru 
vallas postiteenuste osutamine 
üle Jõõpre postkontorist OÜ 
Preferito kauplusesse Muff. 
Postiteenuse osutamise üm-
berkorraldamisel on AS Eesti 
Postile esmatähtis tagada piir-
konna elanikele jätkuvalt lihtne 
ja mugav postiteenuste kätte-
saadavus.

Postiteenuseid saab tarbi-
da esmaspäevast pühapäeva-
ni kell 9.00- 12.00. Postipunkt 
osutab edaspidi järgnevaid pos-
titeenuseid:
1. kirisaadetise edastamine 

liht-, täht- ja väärtsaadeti-
sena kaaluga kuni 2 kilo-
grammi (sisemaine ja rah-
vusvaheline);

2. postipaki edastamine täht- 

ja väärtsaadetisena kaaluga 
kuni 20 kilogrammi (sise-
maine ja rahvusvaheline);

3. postimaksevahendite, posti-
kaupade müük.
Võimalused kliendile pos-

titeenuse kasutamiseks lisaks 
postipunktile:
1. Kirjakandja kandeteenus 6 

päeval nädalas;
2. Kirjakandja tellimise teenus 

(füüsilistele ja juriidilistele 
isikutele, kes elavad või asu-
vad maapiirkonnas lähimast 
postkontorist kaugemal kui 
5 km);

3. Kullersaadetiste kohaletoi-
metamine 6 päeval nädalas;

4. Iseteeninduskeskond www.
omniva.ee saadetiste eelvor-
mistamiseks. (KH)

Sanga Seltsimaja alustab  
uut hooaega

Käsitöötuba 07.10. kell 17.30-
20.00 (decoupage, klaasisulatus) 
hind vastavalt 3 kuni 7 €.

Linetants 05.10 kell 14.00-
16.00 (toimub üle pühapäeviti).

Võimalus rentida ruume 
sünnipäevadeks, stiilipidudeks, 
pulmadeks, firmaürituseks, 
koosolekute läbiviimiseks jpm.

Võimalus tellida käsitööringi 
näiteks kooli huvialaringiks või 
firma ürituseks. Hinnad kok-
kuleppel.

Täpsem info 5177305 Reet 
või FB leht Lemmetsa küla. 
Meie koduleht leitav aadressil 
http://lemmetsa.weebly.com/
pildid.html

Õpetaja Epp Lindi kooli lastega

Noortevolikogu koosseis vabariigi aastapäeva vastuvõtul
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Vallavolikogu istungilVALLAVANEMA VEERG
Suvi Valgerannas
Sügistuul keerutab Valgerannas liiva ja lehti ning nüüd on vast 
paras aeg vaadata tagasi rannas toimunule. Seda suvehooaega 
jäävad meenutama mitmed kriitikanooled, mis meedia kaudu 
saadeti Valgeranna korrasoleku kohta. Püüan siinkohal seda 
kriitikat natuke lahata ja avada ka põhjuste tagamaid. 

Esmalt tuleb ära mainida, et valla omandis on vaid 120 m 
pikkune rannariba, mis asub Doberani kohvikust Pärnu linna 
suunas lõppedes võrkpalliplatsiga. Sealt edasi on rand peamiselt 
RMK (Riigi Metsamajandamise Keskuse) omandis v.a. Villa 
Andropofi esine ala. Doberani kohvikust kuni poldri tammi 
nurgani on rannaala samuti eraomandis. Lisaks valla oma ran-
naribale, püüab vallavalitsus korraldada korrashoidu oluliselt 
laiemal rannaalal. Ranna korrashoiutöödele kulub sõltuvalt 
suvest umbes 8 000 eurot Audru valla maksumaksja raha.
Hukkunud mereasukad rannal
Selle aasta kevadel ja varasuvel tõid meretuuled lisaks tavapä-
rastele surnud hüljestele randa ka hulgaliselt hukkunud kalu. 
Kuumad maikuu ilmad panid korjused kiiresti lagunema ja 
äärmiselt ebameeldivat lehka levitama. Vaatamata asukohast, 
kuhu hukkunud mereasukad sattusid, korraldas nende koris-
tamise rannalt vallavalitsus. Hülgekorjuseid koristati rannalt 
ligi kuuskümmend tükki ja kalu korjasid õpilasmaleva lapsed 
Mati Suti juhtimisel kokku 120 kotitäit ehk umbes kaks tonni. 
Miks hülged või kalad hukkuvad, on vaid oletatav ning seetõttu 
kedagi nende hukkumise eest vastutama ei saa panna. Kuid et 
tagada rannaalale vähegi esteetilisem välimus ning mitte jätta 
korjuseid tavapärast looduslikku protsessipidi lagunema nagu 
on soovitanud keskkonnaametnikud, on vallavalitsus korral-
danud hüljeste ja kalade koristamist ja korjuste utiliseerimist.
Kivine ja savine merepõhi, väheliivane rannariba ning 
juured rannaalal
Kahjuks on siin jällegi tegemist peamiselt looduslike protses-
sidega. Kriitika peamiseks põhjuseks on liivade äraliikumine 
rannast. Täpselt ei ole liivade liikumist Pärnu lahes ja selle 
rannikualal uuritud. Üheks võimalikuks liivade liikumise põh-
juseks peetakse lahes piki rannikut liikuvat hoovust. Varem, 
kui ei olnud olemas poldri tammi, rahunes see hoovus ranna-
heinamaadel, kuid nüüd liigub pikki mereranda, võttes kaasa 
Valgerannast liiva ja kandes selle Vana-Pärnu muuli taha. Nii 
on merepõhi ja liivarand aasta-aastalt liivast aina vaesemaks 
jäänud, rand taganenud aina sisemaa poole ja toonud välja seal 
enne kasvanud puude juured.
Prügi ja tualetid
Tuginedes RMK poolt mõned aastad tagasi läbi viidud Val-
geranna rannakülastaja uuringule, on tüüpiline rannakülaline 
elukohaga väljaspoolt Audru valda ning tuleb randa vaid üheks 
päevaks. Audru vallaelanike osakaal rannakülastajate hulgas on 
umbes 6-7 %. Kuumade ilmadega nädalalõpupäevadel külastab 
Valgeranda hinnanguliselt 5000-7000 inimest. Selline inimhulk 
jätab paratamatult randa kahjuks maha arvestatava koguse 
prügi ning täidab tualetid üpris kiiresti. Prügi koristamiseks 
on vald sõlminud lepingu MTÜ Pärnumaa Õpilasmalevaga, 
kes korraldab regulaarselt prügikorjamist nii rannalt, kui ka 
sellega külgnevalt metsaalalt. Õpilasmalevast saadud info 
põhjal korjatakse tavapärasele olmeprügile lisaks rannast ka 
näiteks kasutatud ehitumaterjale ja autorehve. Huvitav, miks 
küll need randa tulles kaasa võetakse? Kuna Valgerand ei ole 
ühendatud kanalisatsioonitrassidega, tuleb käimlatena kasutada 
kuivkäimlaid, mille tühjendamine on üpris kulukas. 
Ranna tulud
Kuna rannailmade periood on väga lühike ja suved erineva 
ilmaga, on rannakaubandusest saadavad tulud väga minimaal-
sed, kattes vaid ~ 10 % ranna korrashoiuks tehtavates kulu-
dest. Vallavalitsus on arutanud suvekuudel parkla tasuliseks 
muutmist, kuid vastuargumendiks on olnud, et see tähendab ka 
kulu vallaelanikele ning suurendab parkimissurvet teeäärtele 
ja poldri tammile.

Kui siiani on vald püüdnud Valgeranda käsitleda kui eelkõige 
vallaelanikele mõeldud puhkeala ja ka mõneti valda iseloo-
mustava vaatamisväärsusena, siis viis aastat tagasi eurorahade 
toel tehtud investeeringud on tänaseks ranna populaarsuse 
kasvatanud nii suureks, et valdavaks rannakülastajaks on saa-
nud inimesed väljastpoolt valda. Suurenenud külastajate hulk 
nõuab ka ranna korrashoiuks aina suuremaid rahalisi vahendeid. 
Kas meie vallaelanikena oleme nõus aga tegema suuremaid 
kulutusi, et peamiselt meie valla külalistel oleks Valgerannas 
mõnusam puhata ja vallal parem maine? 

Nagu eelpool püüdsin selgitada, on Valgeranna temaatika 
kujunenud suuresti meie valla mainekujundusprojektiks ja 
seega on see meie kõigi ühine asi. Minul vallavanemana oleks 
hea meel, kui saaksin rohkem vallaelanikelt tagasisidet, kuidas 
ja mismoodi Valgerannaga edasi minna. Kõik ettepanekud, 
mõtted ja arvamised on oodatud e-maili aadressile siim.s@
audru.ee. 

Siim Suursild
Vallavanem

Vallavalitsuse istungitel
28. august

Muudeti Audru Vallavalit-
suse 26.01.2012 korraldust nr 
38 „Vallavara komisjoni moo-
dustamine“.

Otsustati algatada piiratud 
hankemenetlusega vallahange 
„Liu küla veetrassi ehitamine“.

Väljastati ehitusload Jõõp-
re külas Kaaluvärava kinnistul 
viljahoidla ja Papsaare külas 
Pilliroo tee 11 asuva kõrvalhoo-
ne püstitamiseks ning Ridalepa 
külas asuva elamu ning Lavas-
saare alevis Võidu tn 1 asuva 
lasteaed-algkooli fassaadi ja 
katuse rekonstrueerimiseks.

Väljastati kasutusload Jõõp-
re külas Paradiisi kinnistul asu-
va rekonstrueeritud viljahoidla 
kasutusele võtmiseks. 

Anti kirjalikud nõusolekud 

Kabriste külas Männiku kinnis-
tul kõrvalhoone püstitamiseks 
ja Lemmetsa külas Anni kin-
nistul puurkaevu rajamiseks. 

Väljastati projekteerimistin-
gimused Kabriste külas Põllu 
kinnistul põllutöömasinate ja 
-riistade hoidla laiendamiseks.

Otsustati taotleda Käreda 
kinnistule isikliku kasutusõigu-
se seadmist Audru valla kasuks.

Otsustati edastada pakku-
miskutsed Lasteaed-Algkooli 
fassaadi ja katuse rekonstruee-
rimistöödeks OÜ´le PVT Con-
sult (registrikood 11722624), 
Eston Ehitus AS (registrikood 
10122448) ja Seviko Fassaad 
OÜ (registrikood 11770899).

Kiideti heaks ja esitati 
04.09.2014 volikogu istungile 
otsuste ja määruste eelnõud.

4. september
Otsustati algatada avatud 

hankemenetlusega lihthanked 
„Jõõpre hooldekodu renovee-
rimine“ ja „Valgeranna tervi-
seraja valgustuse ehitamine“.

Väljastati ilutulestiku kor-
raldamise luba ilutulestiku 
korraldamiseks Audru vallas 
Auto24ringil 07.09.2014 kell 
00:00 kuni 00:02.

Väljastati kasutusload Aud-
ru alevikus Audru 110/35/10 
kV alajaamast väljuvate 10 kV 
kaablite, Malda külas Tamme 
kinnistu elektrivõrguga liitu-
mise, Põldeotsa külas Lille kin-
nistu elektrivõrguga liitumise, 
Ridalepa külas Raava kinnistu-
le rajatud puurkaevu, Lindi kü-
las Toomase kinnistule rajatud 
puurkaevu ja Lemmetsa külas 

Kalda kinnistule rajatud puur-
kaevu kasutusele võtmiseks.

Väljastati ehitusload Jõõp-
re külas Metsaveere kinnistul 
asuva küüni laiendamiseks ja 
rekonstrueerimiseks viljahoid-
laks ning Valgeranna külas 
asuva Valgeranna terviseraja 
valgustuse rajamiseks.

Otsustati lubada vallavanem 
puhkusele 10.-12. ja 26. septem-
ber 2014.

Eraldati reservfondist Pär-
numaa Puuetega Inimeste Ko-
jale “Puuetega inimeste kultuu-
rifestivali-messi” korraldamise 
kulude katteks 100 eurot.

5. september
Anti nõusolek ajutise laske-

paiga rajamiseks.

4. september
Otsustati taotleda Audru 

vallas Malda külas asuv Kui-
vati maaüksus munitsipaal-
omandisse.

Vähendati Audru vallas, 
Ahaste külas, Taltsi kinnistu 
enampakkumise alghinda ja ot-
sustati vara müüki suunamine. 

Otsustati müüa Lavasaare 
alevis Karja tn 4-10 asuv 2-toa-
line korteriomand avalikul kir-
jalikul enampakkumisel.

Otsustati müüa otsustuskor-
ras Lindi külas asuv Kaalumaja 
kinnistu.

Saadeti määruse eelnõu 
„Audru valla arengukava 2014-

2025 kinnitamine” (I lugemine) 
teisele lugemisele. 

Otsustati lõpetada OÜ Au-
veka tegevus. 

Võeti vastu määrused „Ava-
liku ürituse korraldamise ja 
pidamise kord“ ja „Otsustus-
õiguse delegeerimine vallava-
litsusele“.

Parandati Audru Vallavoli-
kogu 07.03.2013 otsuse nr 19 
“Detailplaneeringu kehtesta-
mine Lemmetsa külas Kõr-
vitsa elamualal” lisa ilmselge 
ebatäpsus.

Puu- ja köögiviljakasvatajad 
saavad taotleda erakorralist abi 

Eesti puu- ja köögiviljakas-
vatajad saavad kasutada Eu-
roopa Liidu erakorralist abi 
Venemaa poolt EL toiduainete 
sisseveo keelustamisest tingi-
tud kahjude osaliseks hüvi-
tamiseks.

„Erakorralise meetmena 
Venemaa sanktsioonide mõju-
de leevendamiseks toetatakse 
puu- ja köögivilja turult taga-
sivõtmist, toorelt koristamist 
ja koristamata jätmist,“ ütles 
Põllumajandusministeeriumi 
taimekasvatussaaduste büroo 
juhataja Erkki Miller.

Abi saab taotleda järgmis-
te puu- ja köögiviljade puhul: 
porgand, peakapsas, lill- ja 
spargelkapsas, seened (pere-
konnast Agaricus), tomat, kurk 
(sh kornišonid), vaarikas, must 
sõstar, punane sõstar, valge sõs-
tar, karusmari, jõhvikad, mus-
tikad, pohlad, ploomid, õunad 
ja pirnid.

Tekkinud kahjude hüvita-
mist soovivad puu- ja köögi-
viljakasvatajad peavad sellest 
eelnevalt teavitama Põlluma-
jandusameti aiandustoodete 
osakonda, kes viib läbi vaja-
likud kohapealsed kontrollid. 
Pärast seda tuleb toetuse taotlus 
esitada Põllumajanduse Regist-
rite ja Informatsiooni Ametile 
(PRIA). 

Erakorraline abimeede puu- 
ja köögivilja kasvatajatele on 
avatud kuni 30. novembrini 
2014 või toetuse eelarve am-
mendumiseni. Kogu Euroopa 
Liidu peale on ette nähtud abi-
na 125 miljonit eurot. Toetus 
makstakse välja hiljemalt 30. 
juuniks 2015.

Kristo Mäe
Põllumajandus-

ministeerium
avalike suhete osakond

tel 5558 8166
press@agri.ee 

Nõustamine võrdse kohtlemise teemal
1. oktoobril 2014 kell 13.00-
16.00
Nooruse Majas (Roheline 1b, 
I korruse klass)
•	 Kas sa ei ole saanud tööle, 

sest sul on väikesed lapsed?
•	 Kas sulle makstakse vähem 

palka kui samaväärset tööd 
tegevale kolleegile, sest sa 
oled naine?

•	 Kas sind ei ole kutsutud 
töövestlusele, sest oled üle 
50-aastane või sul on puue?

•	 Kas sind ei ole edutatud, 
sest sa pole eestlane? 
Võrdõigusvoliniku kantselei 

jurist annab nõu, mida sellis-

tel juhtudel ette võtta ja kuidas 
kaitsta end diskrimineerimise 
korral.

Eestis on keelatud kohelda 
kedagi halvemini tema soo, 
lapsevanemaks olemise, rah-
vuse, rassi või nahavärvuse, 
usutunnistuse, veendumuste, 
vanuse, puude, ametiühingu 
liikmelisuse või seksuaalse 
sättumuse tõttu.

Palume nõustamisele eelne-
valt registreeruda telefoni või 
e-kirja teel: 626 9259; info@
svv.ee.

Registreerumisel palume lü-
hidalt kirjeldada oma küsimust. 

Koolibussi sõidugraafik 
2014/2015

Võrreldes eelmise õppeaastaga on koolibussi graafik muutunud. 
Nüüd sõidab buss lõunasel ringil lisaks varasemale ka Käreda-
Kurgo-Koti-Meremetsa-Raudtee-Sanga peatustes.
HOMMIKUNE RING (48 KM)
6.45  EASSALU
6.50  KÄRJÄÄRI TEE
6.54  KIHLEPA
7.03  POTSEPA
7.08  KÕIMA KESKUS
7.12  LINDI VANA KOOL
7.13  LINDI MEIEREI
7.16  JÄRVE
7.20  LIU
7.21  LIU SADAM
7.24  KIRSIMÄE
7.25  PULLIVESKI
7.28  LINDI LAAK
7.30  TUULE TEE
7.34  KÕIMA BUSSIPEATUS
7.39  PÕLDEOTSA 
 BUSSIPEATUS
7.42  REBASEFARM
7.45  AUDRU KOOL

LÕUNANE RING (31 KM)
13.45  AUDRU KOOL
13.48  KASKE PEATUS
13.50  AUDRU
13.54  AUDRU KIRIK 
13.57  KÄREDA
13.59  KURGO

14.01  KOTI
14.02  MEREMETSA
14.04  LINAVÄSTRIKU
14.10  RAUDTEE 
 (NURME TEEL)
14.15  SANGA
14.40  JÕÕPRE
14.43  OARA
14.46  MALDA
14.50  AUDRU KOOL

ÕHTUNE RING (60 KM)
15.30  AUDRU KOOL
15.32  URUSTE
15.35  PÕLDEOTSA
15.38  KIHLEPA
15.40  KARJÄÄRI TEE
15.42  EASSALU
15.50  POTSEPA
15.54  KÕIMA
16.00  TUULE TEE
16.03  LINDI LAAK
16.07  KIRSIMÄE
16.12  LIU
16.15  JÄRVE
16.22  KÕIMA
16.26  KIHLEPA
16.35  AUDRU

Peremehetute ehitiste hõivamise 
teated

Audru Vallavalitsus teatab Va-
bariigi Valitsuse 08.08.1996 
määruse nr 211 “Peremehetu 
ehitise hõivamise korra kinni-
tamine” punkti 9 kohaselt, et on 
peremehetu ehitisena võtnud ar-
vele Pärnu maakonnas Audru 
vallas Põhara külas asuva elamu 
(piirneb kolmest küljest katast-
riüksusega 15901:001:0093). 
Ehitise viimane teadaolev oma-

nik oli Helju Seppik.
Vastuväiteid ehitise pere-

mehetuse või selle hõivamise 
kohta palume esitada kirjali-
kult Audru Vallavalitsusele 
aadressil Pärna allee 7, Audru 
alevik, Audru vald, 88301 Pärnu 
maakond või e-posti aadressil 
info@audru.ee kahe kuu jook-
sul alates teate avaldamisest 
käesolevas väljaandes.

Audru spordihoone
Avatud  E-R 15.00-21.30
  L 12.00-21.30
  P SULETUD
    Saun E-N 18.00-21.00
  R 15.00-21.00
  L 14.00-20.00
  P SULETUD

Võimalus mängida korvpalli, võrkpalli, sulgpalli, squashi, 
lauatennist ning kasutada jõusaali.
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Pikkade pimedate õhtute ootuses
Kui talvevarud ulualla said 
ja loomad lautadesse jäid, oli 
meie esivanematel rohkem aega 
iseenda jaoks. Kas siis näiteks 
kandlekeelte tinistamiseks, 
rahvajuttude pajatamiseks või 
käsitöö tegemiseks. Tänapäeval 
on mugavaks töötegemise al-
ternatiiviks kahtlemata arvuti- 
või teleriekraani taga istumine. 
Aga mitte ainult. Inimesed säti-
vad pimedatel õhtutel meelsasti 
ka samme rahvamajade poole, 
et meeldivalt koos aega veeta 
ja seda ka Audru vallas. Uue 
tegevushooaja hakul on paslik 
usutleda Audru valla noorsoo- 
ja kultuuritöö juhti Krista 
Kingot ning temalt uurida, mis 
teoksil ja tulemas.

Krista, oled kaks hooaega 
kultuuritöölt eemal olnud. 
Millised arengud nüüd tööle 
naastes sind meie vallas kõige 
rohkem rõõmustavad?

On suur heameel tõdeda, et 
aina rohkem inimesi leiab tee 
kultuurikeskustesse, et seal 
enesele meelepärase tegevusega 
aega mööda saata. 

Eriline heameel on aga meie 
valla noortest. Pea kõikide rin-
gide nimekirjadest leiab noori 
osalejaid. Imetore on, et loodud 
on ka valla Noorte Volikogu, 
mille uued valimised oktoob-
rikuus aset leidmas. Tarmo Tõ-
nismanni eestvedamisel töötab 
4H klubi „A-Rühm“, mille 15 
liiget tegutseb egiidi all – õp-
pides läbi tegutsemise, et koos 
teha ja areneda. Kokku saadak-
se neli korda kuus ja liituma oo-
datakse veelgi enam noori va-
nuses 12 – 26 eluaastat. Noored 

löövad kaasa ka täiskasvanute 
ürituste korraldamisel ja neil 
osaledes, et ikka põlvkondade 
side säiliks ja areneks. Ka lau-
sa ringijuhtide seas on noori. 
Nimetagem näiteks Mari-Liis 
Rehet, kes on aeroobika ja 
võimlemisrühmade juhenda-
mise meie vallas tõsiselt oma 
südameasjaks võtnud ja nüüd 
juba ise ka Audru kultuurikes-
kuses tööl on. 

Hästi vahva on ka see, et rin-
gide arv ja nende ampluaa on 
tõusuteel. Ka sel hooajal alustab 
Audru vallas mitu põnevat uut 
ringi. Näiteks malering Eerik 
Philipsi eestvedamisel ja seda 
nii Jõõpres kui Audrus. Lisaks 
malele õpitakse ka kabet ja 
bridži ja oodatud on nii lapsed 
kui täiskasvanud.

14. oktoobril saab teoks 
esimene kokkusaamine Audru 
Suupilliklubi loomise tähe all. 
Seda ringi hakkab juhendama 
kõigile hästi tuntud meie val-
la inimene Feliks Kark. Mõte 
tekkis sellest, et rahvapillid 
on praegu hästi moes, suupil-
li on odav soetada ning kerge 
õppida. Tänapäeval kingivad 
näiteks paljud sakslased oma 
lapsele vähemalt ühe suupilli. 
Eestis on suurim suupilliklubi 
Piccolo, mis asutati 23 liikmega 
1996. aastal just Feliks Kargi 
juhtimisel. Esimesel kokku-
saamisel näitabki Hr Kark 
erinevaid suupille ja annab ka 
väikese kontserdi. Suupillist ei 
pea palju teadma. Mängimise 
alustamiseks suupillil ei pea 
tundma muusika teooriat. Võite 
mängida hämmastavaid teoseid 

nooti tundmata. See on väike 
muusikariist ja te saate teda igal 
pool kaasas kanda.

Alustame ka näiteringide-
ga erinevates rahvamajades. 
Audru Kultuurikeskuses toi-
mub esimene kokkusaamine 
novembris ning juhendajaks 
näitleja Ahti Puudersell. Tema 
sõnul on oodatud eelkõige ini-
mesed, kes sooviksid treenida 
eneseväljendusoskust ja ava-
likku kõnet, kuid teretulnud 
on kõik, kes armastavad teatrit. 
Küllap siis tulevikus ka esine-
mised ja tõsisemad lavatööd tu-
levad.  Põnevusega ootan ka Iiri 
tantsu ringi algust, mida hak-
kab juhendama Maria Krinal 
Pärnust. Lähtutakse populaar-
sest Riverdance stiilist ja osale-
jaid ootab ees palju hüppamist 
ja mõnusat muusikat. Esimene 
proovitund on 1. oktoobril ja 
kõigile huvilistele tasuta. 

Aga traditsioonilised ja 
aastaid töötanud ringid? 
Palju neist jätkab?

Rahvatantsijad jätkavad 
kõik. Samuti ka segakoor. Erili-
ne heameel on meie teenekatest 
ja väsimatutest ringijuhtidest 
nagu näiteks Elma Killing ja 
Helgi Roots. Tahaks neile kõi-
gile ikka palju tervist ja jõudu 
soovida! Jätkab ka populaarsust 
kogunud Idamaise tantsu ring 
Heivi Tähe juhatusel. Tervist  
tugevdab Kaire Nõmme ju-
hendatav tervisevõimlemine. 
Aruväljal jätkavad vanemad ja 
natuke uuemad ringid nagu näi-
teks Elulooring, Väikelaste loo-
vusring, Laste raamatusõprade 
klubi ja muidugi kangastelgedel 

kudumine. Sanga Seltsimajas 
saab käsitööringis teha decou-
page ehk salvrätikutehnikat ja 
klaasisulatust. Võimalus telli-
da käsitööringi näiteks ka kooli 
huvialaringiks või firma üritu-
seks. Lindil saab laulmise, tant-
simise ja aeroobika kõrval ka 
võrkpalli mängida ja kunstiga 
tegeleda. Lisaks veel arvukad 
sporditreeningud Audru Kooli 
ja Spordihoone saalides ja väl-
jakutel. Olen sinu küsimusele 
vastates lausa hädas, sest kõiki 
ringe ja ringide juhendajaid üles 
lugedes ei mahuks vist ajalehte 
suurt rohkem midagi.

Aga sa ise? Milline on sinu 
visioon ja missioon algaval 
hooajal?

Ise võtan vedada Beebiringi, 
kuhu ootan emasid koos 0,5 – 
1,5 aastaste lastega. Hakkame 
laulma, tantsima ja hästi palju 
muusikat kuulama. Aga eks põ-
hitööks on ikka kogu kultuu-
ritegevuse koordineerimine. 
Minu visioon on, et rahvama-
jad oleks inimesi täis ja neile 
jaguks meelepärast vaba aja 
tegevust. Ja missioon on selle 
tagamine. Tahan kindlasti ot-
sida võimalusi väljundite pak-
kumiseks, on selleks siis esine-
mised, osalemised konkurssidel 
või muud sellist. Eelkõige aga 
ikka sidusus oma valla ürituste-
ga. Ja sädeinimeste märkamine, 
motiveerimine ja tunnustamine 
on ka kahtlemata üks ütlemata 
tore osa minu tööst.

Krista Kingoga puhus 
juttu ja sõi seenesousti

Sirje Suurevälja

Tempora mutantur…
Koolielu 70 aastat tagasi
• Kuni 1950. aastani puudus 

Eestimaal enamikes külades 
elekter. Koolitunnid toimu-
sid petrooleumilambi valgu-
ses. Meie koolil oli naljakas 
nimi – Kamari Mittetäielik 
7-k lassi l ine Keskkool. 
Keskkoolist oli asi muidugi 
kaugel, sest koolis oli ainult 
kuus klassi. Maja oli väike, 
seal oli vaid kaks klassiruu-
mi, kumbaski ruumis õppis 
samal ajal kolm erinevat 
klassi. Kokku oli koolis 38 
õpilast.

• Koolis käidi jalgsi, sest bus-
si- ja autoliiklus oli tundma-
tu, rääkimata koolibussidest.

• Külateed olid porised ja tal-
vel hangedes, sest veel ei ol-
nud kasutuses ei teehöövleid 
ega lumesahkasid.

• Koolis käisid mõnikord 
lapsed 7-8 km kauguselt ja 
vaatamata halbadele teeolu-

dele ei puudutud koolist, sest 
teati, et tormised ja vihma-
sed ilmad tulevad lihtsalt 
üle elada.

• Tore oli, kui mõni külamees 
juhtus hobuse-reega koo-
li poole minema ja lapsed 
hangest reele korjas.

• Koolitoit oli tundmatu asi, 
kooli võeti kaasa võileib, 
mille vahel pekitükk või 
praemuna. Ei mäleta, et kel-
lelgi oleks juustu või vorsti 
olnud, neid ei olnud sõja- ja 
sõjajärgsetel aastatel poes 
olemaski.

• Kiletooted olid veel leiuta-
mata. Võileiva pabergi tuli 
alles hoida, sest valget pabe-
rit oli harva saada. 

• Kooliriietus oli selline, mis 
kellelgi oli, kanti väga palju 
oma pere laste või naabrilas-
te rõivaid ning jalatseid, sest 
poes neid ei olnud ja polnud 
ka raha nende ostmiseks. 

• Rahapuudus oli suur, sest 
kolhooside moodustamiseks 
võeti taludelt ära põllud ja 
enamik loomi (ilma tasuta). 
Kui toitu veel jätkus, siis 
raha polnud kusagilt saada. 

• Toidud olid lihtsad: kartul-
kaste, hernesupp, oasupp, 
kartulisupp, kapsasupp jne. 
Leiba küpsetati kodus, saia 
tehti harva. 

• Siiski meenub koolipõlv 
päikesepaistelise ja hel-
gena. Näiteks koolist koju 
tulles teadsime, et pere on 
kodus, soe söök ootamas. 
Oma lapsepõlves kodumaja 
joonistades on korstnast alati 
suits tõusmas, päike paist-
mas ja koer ootamas.

• Lapsed armastasid palju 
joosta ja hüpata. Mängud 
olid liikuvad ja võistlus-
likud, nagu rahvastepall, 
üle „kraavi“ hüppamine, 
tagumine paar jne. Väga 

populaarne oli ringmäng nii 
vahetundide ajal kui peale 
tunde. Tantsisid nii poisid 
kui tüdrukud.

• Tuli tol ajalgi ette sinist sil-
maalust või muhku peas, 
sest mängud läksid liiga äge-
daks. Koolis oli kõva kord ja 
eksimuste korral tuli karis-
tus vastu võtta. Pahanduse-
tegijal ei tulnud mõttessegi 
kellelegi kaebama minna, 
sest kui pahandus avalikuks 
oleks tulnud, oodanuks ko-
dus teinegi karistus.

• Väga populaarsed olid sal-
mikud, kuhu üksteisele kir-
jutati ja joonistati. Näiteks: 
Kui ükskord koolist lahku-
me ja eluteele astume, siis 
mälestuseks jäägu see, et 
ühes koolis käisime.

Kooliaegu meenutas
Helgi Roots 

Ajaratta lood

AUDRU KULTUURIKESKUSE 
RINGID SÜGIS 2014
Esmaspäev
 

Kell 17.00 Naisrühm Audru Naised Maie Kalbus
Kell 18.30 Idamaine Tants Heivi Tähe
Kell 19.00 Pasunakoor Õnn Tuli Õuele

Toimub Audru Koolis
Ado Kirsi

Kell 19.30 Aeroobika Mari-Liis Rehe
Teisipäev
 

Kell 11.00 Beebiring 
Esimene kohtumine 7. oktoober

Krista Kingo

Kell 15.30 Naisrühm Meie Valla Eided
Toimub Audru Koolis

Anu Tamm

Kell 18.00 Audru Suupilliklubi
Esimene kohtumine 14. oktoober

Feliks Kark

Kell 18.15 Tervisevõimlemine
II korruse saalis

Kaire Nõmm

Kolmapäev Kell 18.00 Malering (male, kabe, bridž)
Esimene kohtumine 8. oktoober

Eerik Philips

Kell 18.00 Iiri Tants
Esimene kohtumine 1. oktoober

Maria Krinal

Kell 19.00 Segarühm Tuuletallajad
Toimub Audru Koolis

Kati Põldots

Neljapäev
 
 
 

Kell 14.00 Eakate võimlemine
 

Helgi Roots
Mari-Liis Rehe

Kell 15.00 Naisrühm Hoiuspuu Memmed Evi Vaher
Kell 15.30 Noorteühing 4H Tarmo Tõnismann
Kell 18.00 Naisrühm Hoiuspuu Kati Põldots 
Kell 19.00 Rasvapõletus-aeroobika Mari-Liis Rehe

Pühapäev Kell 18.00 Audru Valla Segakoor
Toimub Audru Koolis 

Annely Kuningas
Tiia Tamm

INFO TELEFONIL: 5300 5586   audrukultuurikeskus@gmail.com

ARUVÄLJA RAHVAMAJA RINGID
Teisipäev
 

Kell 18.00 Line-tants algajatele Elma Killing
Kell 19.00 Line-tants jätkajad Elma Killing

Kolmapäev
 

Kell 16.45 Laste tantsutrenn Mari-Liis Rehe 
Kell 17.30 Naiste aeroobika Mari-Liis Rehe

Neljapäev Kell 15.30 Naisrühm Aruvälja Memmed Elma Killing
Kell 18.00 Laste rahvatants Teet Killing

Pühapäev Kell 14.00 Väikelaste loovusering Helen Maripuu
Kell 14.00 Elulooring

Laste Raamatusõprade Klubi
Malle Kiis

INFO TELEFONIL: 5665 4831

LINDI RAHVAMAJA RINGID 
Esmaspäev Kell 13.00 Laste aeroobika Eve Naudi
Teisipäev Kell 16.45 Algkooliõpilaste  lauluring Anne Paiste

Kell 19.00 Line-tants Kaie Seger
Kolmapäev
 

Kell 14.30 Laste kunstiring Silvi Arukase 
Kell 16.00 Laste spordiring Jaan Moorits
Kell 18.00 Naiste võrkpall Kristel Närep

 Neljapäev Kell 15.00 Folkloorirühm Tarn Linda Mulk
Kell 16.45 Koolieelikute lauluring Anne Paiste
Kell 18.30 Segarühm Lindi Lappajad Maie Kalbus

INFO TELEFONIL: 5452 6833  lindirahvamaja@gmail.com

II klassi õpilase joonistused 1944. a. Suvi... ...ja talv
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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

Pühapäev 5. oktoober, kell 12.00 
ERINEVAD LIIKUMISED MINU 
PÄEVAS
Audru Kultuurikeskuse uue hooaja 
treeningute tutvustus AUDRU PARGIS
(vihma korral Audru Kultuurikeskuses)
Esitlusele tulevad: 
Idamaine tants - juhendaja HEIVI 
TÄHE
Iiri tants - juhendaja MARIA KRINAL 
Aeroobika - juhendaja MARI-LIIS REHE
Riietus sportlik. Võta kaasa hea tuju ja teeme sügispäeva 
aktiivseks!

Pühapäev 12.oktoober, kell 10.00 
JALGRATTAMATK “KÜLAST KÜLLA“ vol 1
Marsuut läbi LINDI – KIHLEPA – AUDRU
Lindi Käsitööait - Lindi Rahvamaja - Saulepa Puhkemaja - Vene 
talu Soomra külas - Kihlepa Külamaja - Audru Kirik - Audru 
Kultuurikeskus

Pühapäev 26. oktoober, kell 10.00 
JALGRATTAMATK “KÜLAST KÜLLA“ vol 2
Marsruut LAVASSAARE – JÕÕPRE – LEMMETSA – 
VALGERAND
Lavassaare Rahvamaja - Raudteemuuseum - Jõõpre Rahvamaja - 
Sanga Seltsimaja - Valgeranna parkla
Matkal külastame erinevaid kohti ja kohtume inimestega, 
lahendame erinevaid ülesandeid, joome teed ja peame lõunapausi. 
Liikumise tempo kõigile jõukohane ja alati võib seltskonnaga 
ühineda teile endale sobivas punktis

Pühapäev 2. november, kell 13.00 
V AUDRU SILDADE JOOKS
Lastejooks 500 m start 12.30 Audru Lillepoe eest
• 3 km
• 9 km
• energiakõnd
Ühisstart kell 13.00 Audru vallamaja eest
Jooksu juhend Audru valla koduleheküljel www.audru.ee
Ergutab pasunakoor ÕNN TULI ÕUELE, kohal 
Südametelk kõigile huvilistele

Info kõikide liikumiste kohta tel. 5621 2600, 
5300 5586, audruspordiselts@gmail.com

LIIGU TERVISEKS!

Õnnitleme
vastsündinuid!

STELLA RAAB-RIISMAA 
11.08.2014 AUDRU
BRIANNA EHA 
23.08.2014 LINDI
ANETE ALAS 
09.09.2014 LIU
KEVIN PÄRNPUU 
10.09.2014 AUDRU

TÖÖKUULUTUS

Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm otsib kaasaegsesse kalatöötle-
miskeskusesse Lemmetsas (Audru vald, Pärnumaa) töövõimelisi, 
-tahtelisi mittesuitsetavaid ausaid inimesi.
- kalatöötlejad 
- fileerijad 
- jm töötajad 
Töödeldavad kalad: vikerforell, paalia, siberi tuur.
Esialgu on tegemist osalise tööajaga (E, T, K), kuid kompleksi 
täiel võimsusel käivitamisega kaasneb ka täiskohaga töötamine.
Võtame heameelega vastu ka 50+/- naisterahvaid, kes suudavad 
korrektselt töötada ja ei kannata tervisehädade käes.
Huvilistel palun kontakteeruda e-kirjaga ecofarm@ecofarm.ee

Küttepuud võrkkotis ja lahtiselt. Transport tasuta. 
Tel. 50 20 358

ELEKTRITÖÖD 
MAJAS, KORTERIS, ETTEVÕTTES.
Tel. 5343 7992  •  www.mogreta.ee

Meeldiv võistluskogemus
Augusti lõpus toimus Tartus 
Tamme staadionil XXV Fred 
Kudu lastevõistlus, kus osale-
sid ka Audru lapsed erinevatest 
Audru koolidest ja lasteasutus-
test. Võistlus on tugeva taseme-
ga ja sarnaneb „10 Olümpiastar-
ti“ sarjaga ning sel aastal osales 
seal üle 200 lapse. Audrust oli 
kohal 7 last, keda saatsid Mati 
Puust ja Allan Lainet. Parima 
tulemuse saavutas Tormi Tasa-
ne, kes tuli lausa 5. kohale. Veel 
võistlesid südikalt Laura Kallas, 
Agnes Võsanurm, Viola Ham-
bidge, Tom Lainet, Jorven Jää-

ger ja Aksel Hambidge. Lapsed 
ja nende saatjad jäid võistluse 
taseme ning korralduse ja oma 
tulemustega väga rahule ning 
plaanivad ka järgmisel suvel 
sellel üritusel kindlasti osale-
da. Audru Vallavalitsus toetas 
võistlusel osalejaid transpor-
diga. 

Kõik Audru valla lapsed 
on taas oodatud kergejõustiku 
treeninggrupiga ühinema. Seda 
enam, et põnevatest võistlustest, 
kus Audru alati osaleb, puudust 
ei ole. (KH)

Audru Püha Risti kiriku teated:

 - Pühapäevakooliaasta algab pühapäeval, 5. oktoobril kl. 11 
jumalateenistusega kirikus. Oodatud on kõik endised ja uued 
pühapäevakoolilapsed koos vanematega.

 - Audru koguduse aastapäeva ja lõikuspüha jumalateenistus 
toimub pühapäeval, 12. oktoobril kl. 11. Laulab ansambel Vaht-
raõied, pärast jumalateenistust kohvilaud Audru Muuseumis.

 - Leerikursusest huvitatutel palume ühendust võtta õp. Tiina 
Jannoga, tel. 5562 9595, tiinajanno@hotmail.com. Leerikool 
algab 19. oktoobril. 

Laupäeval, 11. oktoobril 2014  kell 18.00 – 01.00

Audr� Kooli kokkut�lek
17.00 regist�eerimine
18.00  akt�s
21.00 ühine tordisöömine
kella 21.00-ni avat�d ainekabinetid, töötab fotog�aaf

Aulas mängib ansambel Rulli Mag�eetik, 
võimlas keer�tab plaate DJ

Avat�d Kent�ki Pubi kohvik 
Toimub oksjon 

(saadud t�lu läheb kooli paraadlipu soetamiseks)

Osalustasu eelregist�eerimisel 10.- 
(hiljemalt 5. oktoobriks MTÜ Schola Audr�ensis a/a 

EE642200221055573497; selgit�s – ees- ja perekonna nimi), 
kohapeal 15.-

Info telefonil 446 4326 (huvijuht Reelika Rüütli)

Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki huvilisi 
veresooni kontrollima

Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud südame-veresoonkonna haigusi? 
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda jala-arterite 
ateroskleroosi.
Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub:
14. oktoobril alates 10.00 Lavassaare Päevakeskuses (Võidu 2, 
Lavassaare)
15. oktoobril alates 10.00 Jõõpre koolimajas (Kooli 1, Jõõpre)
16. oktoobril alates 10.00  Audru Valla Kultuurikeskuses 
(Sauna tn 1, Audru)

Vastuvõtule tuleb ette registreerida
Registreerimine toimub tööpäevadel kell 9-12 tel 5698 5633

Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli valu ja 
krambihooge säärelihastes
Protseduur maksab 7 eurot

Hooli endast ja tule kontrolli!

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

 
 
 
Pühapäev 5. oktoober, kell 12.00     ERINEVAD LIIKUMISED MINU PÄEVAS 
 
Audru Kultuurikeskuse uue hooaja treeningute tutvustus AUDRU PARGIS  
(vihma korral Audru Kultuurikeskuses) 
 
Esitlusele tulevad:  Idamaine tants - juhendaja HEIVI TÄHE 
   Iiri tants - juhendaja MARIA KRINAL  
   Aeroobika - juhendaja MARI-LIIS REHE  
Riietus sportlik 
Võta kaasa hea tuju ja teeme sügispäeva aktiivseks! 
 
Pühapäev 12.oktoober, kell 10.00 JALGRATTAMATK “KÜLAST KÜLLA“ vol  1 

 
Marsuut läbi  LINDI – KIHLEPA – AUDRU  
Lindi Käsitööait - Lindi Rahvamaja - Saulepa Puhkemaja - Vene talu Soomra külas -  Kihlepa 
Külamaja - Audru Kirik - Audru Kultuurikeskus  
 
 
Pühapäev 26. oktoober, kell 10.00 JALGRATTAMATK “KÜLAST KÜLLA“ vol 2 

 
Marsruut LAVASSAARE – JÕÕPRE – LEMMETSA – VALGERAND 
Lavassaare Rahvamaja - Raudteemuuseum - Jõõpre Rahvamaja - Sanga Seltsimaja - 
Valgeranna parkla 
 
Matkal külastame erinevaid kohti ja kohtume  inimestega, lahendame erinevaid ülesandeid,  
joome teed ja peame lõunapausi. Liikumise tempo kõigile jõukohane ja alati võib seltskonnaga 
ühineda teile endale sobivas punktis 
 
Pühapäev 2. november,  kell 13.00     V AUDRU SILDADE JOOKS 

 
Lastejooks 500 m start 12.30 Audru Lillepoe eest 

 3 km  
 9 km 
 energiakõnd  

 
Ühisstart kell 13.00 Audru vallamaja eest 
Jooksu juhend Audru valla koduleheküljel www.audru.ee 
Ergutab pasunakoor ÕNN TULI ÕUELE, kohal Südametelk kõigile huvilistele 
 
Info kõikide liikumiste kohta tel. 5621 2600, 5300 5586,  audruspordiselts@gmail.com 

 
LIIGU TERVISEKS! 
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LIIGU TERVISEKS! 




