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Helkurvest teeb Sind nähtavaks!
Enese pimedal ajal helkuri või hel-
kurvestiga nähtavaks tegemine on 
üha enam levinud, ent endiselt satub 
liiklusõnnetustesse inimesi, kelle elu 
võinuks säästa kasutades helkurit või 
helkurvesti.

Maanteel liikudes või sõiduteed 
ületades peame arvestama, et autojuht 
näeb jalakäijat tunduvalt hiljem, kui 
jalgsi liikuja autot.

Audru valla koolides alustas 1. sep-
tembril uut õppeaastast 402 õpilast. 
Suur osa neist tuleb kooli ühiskond-
likku või koolitransporti kasutades, 
liikudes kas maantee ääres või ületa-
des seda. 

Audru Vallavalitsus ostab Audru 

koolides õppivatele õpilastele helkur-
vestid selleks, et maanteel liikudes ta-
gada maksimaalne nähtavus ja õpilaste 
turvalisus kooliteel.

Koolidest jagatakse veste õpilastele, 
kellel on kas liiklemise aja või koha 
tõttu suurem risk õnnetusse sattuda. 
Eelkõige keskendutakse asulavälistel 
teedel liikuvatele jalgratturitele ja ja-
lakäijatele.

Lapsevanematele soovitame igal 
hommikul jälgida, et nende laps ikka 
helkurvesti selga paneks. Nii saame 
kõik koos igati kaasa aidata lapse tur-
valisele liiklemisele kooli- ja koduteel. 
(KH)

ÜLESKUTSE
Head Sõbrad!

Viimased aurupäevad tõid üksjagu 
peavalu! Auruveduri katla suitsutoru-
de iga on lõppenud 2/3 enne tähtaega 
ja vajavad väljavahetamist. Raudtee-
muuseumil puuduvad selleks vajalikud 
vahendid. Kui selleks vahendeid ei 
leita, siis järgmisel aastal auruvedurit 
sõitmas ei näe. Eesti Muuseumraudtee 

MTÜ otsib sponsoreid ja annetajaid 
veduri katla remondiks. Kellel auruve-
dur südamelähedane ja soovib toetada, 
palume anda endast märku facebookis 
ja museumrail@suhtlus.ee kaudu.

Eesti Muuseumraudtee 
1120171591 Swedbank
SWIFT code HABAEE2X
IBAN - EE932200001120171591

Sügisene leerikool Audru koguduses
Audru kirikus on algamas sügisene 
leerikursus. Esimene kogunemine 
toimub pühapäeval, 11. oktoobril kl 
12 Audru kirikus. Leeritunnid toi-
muvad kord nädalas kokkulepitud 
ajal, leerikursuse ajal osaletakse ka 
jumalateenistustel. Leerikursus kestab 
kaks kuud, leerikooli lõpetamine ehk 
leeriõnnistamine toimub advendiajal.

Leerikooli ootame neid, kel on huvi 
religiooni suhtes, kel on soov elada 
kristlasena ja liituda kristliku kogu-
dusega. Leerikursuse läbimine annab 
täiskasvanud inimesele, kes on risti-
mata, võimaluse saada ristitud, annab 

õiguse lasta ristida oma lapsi ja laula-
tada oma abielu. Leerikooli osalustasu 
on õpilasele 20 eurot ja täiskasvanule 
30 eurot, see summa katab leeriõppe 
kulud ja on ühtlasi ka käesoleva aasta 
liikmeannetuseks.

Huvilistel palume võimalusel eel-
nevalt registreeruda Audru kirikuõpe-
taja Tiina Janno telefonile 55629595 
või kirjutades meilile: tiinajanno@
hotmail.com

Tere tulemast leeri! Kirik on kodu, 
kus on ruumi ka Sinule! 

Tiina Janno

Pärnus koolis käivad õpilased saavad 
sõidukaardile lisapeatuse märke

Pärnu linna koolides õppivad Audru 
valla lapsed, kes vajadusel kasutavad 
kooli- ja kojusõiduks Audru Kooli 
või Audru veski peatust, peaksid sel-
lest teavitada oma kooli kantseleid 

ning lapse sõidukaardile märgitakse 
lisapeatus. Kui kaardil on märgitud 
lisapeatus, ei pea enam bussist eraldi 
piletit ostma. (KH)

Lavassaarest väljuv buss viib  
riigigümnaasiumini

Teadmiseks bussiga liikuvatele õpi-
lastele ja teistelegi, et alates 21. sep-
tembrist hakkab Lavassaarest kell 7.35 
(senisest 5 minutit varem) väljuv ja 
Audru kaudu sõitev buss sõitma kuni 
Kino „Mai” peatuseni, s.t. riigigüm-
naasiumini. Vahepeal teeb buss tradit-

sioonilised peatused Tallinna maanteel 
ja bussijaamas ning lisana peatub buss 
ka Kalamehe peatuses Ühisgümnaa-
siumi juures (endine Hansagümnaa-
sium). Selle bussiga jõuavad lapsed 
kooli parajasti tundide alguseks. (KH)

Audru õpetajad – Aasta õpetajad

Reedel, 02.10.2015 algusega kell 19.00 
koosolek Lavassaare Rahvamajas.

Oodatud on kõik Lavassaare elanikud, et koos 
arutleda Audru Vallavalitsuse poolt läbiviidava 

rahvaküsitluse teemadel.

Ootame aktiivset osavõttu!

Lavassaare Külaselts

Kolm Pärnumaa Aasta õpetajat on 
Audru vallast. Pärnumaa Omavalitsus-
te Liidu ja Pärnu Maavalitsuse korral-
datud konkursil valis komisjon ülerii-
gilisele tunnustusüritusele „Eestimaa 
õpib ja tänab“ esitatud kandidaatide 
hulgast välja Pärnu maakonna parimad 

haridustöötajad, kelledest lausa kolm 
on Audru vallas tegutsevat pedagoogi. 
Aasta lasteaiaõpetajana pälvib tunnus-
tuse Lindi Lasteaed-Algkooli õpetaja 
Kristel Närep, Aasta klassijuhatajana 
Audru Kooli vene keele õpetaja Kai 
Oraste ja Aasta põhikooliõpetajana 

leidis tunnustamist Jõõpre Põhikooli 
eesti keele ja kirjanduse ning inimese-
õpetuse õpetaja Helle Kirsi. Oleme teie 
üle ja meie valla hariduse kvaliteedi 
üle väga uhked! Aitäh teile suure töö 
eest, armsad õpetajad!

KRISTEL NÄREP
2015. aasta Pärnumaa Lasteaiaõpetaja, 
Lindi Lasteaed-Algkooli lasteaiaõpe-
taja.

Aktiivne, innovaatiline, tööle pü-
hendunud ja loominguline inimene 
– laste suurim sõber. Kristel on julge 
oma arvamust avaldama ning tema to-
redad värsked ideed on Lindi koolima-
ja särama pannud. Mõne aastaga on ta 
võitnud kolleegide, lastevanemate ja 
muidugi mudilaste südamed. 

Õpetajatöös – nagu ka omaenda 
laste kasvatamisel – on Kristel vahel 
range, vahel teatud asjades aga järele-
andlik ja paindlik ning teeb oma tööd 
suure armastusega. Oma igapäevase 
õpetajatöö juures tegeleb Kristel me-
toodika ning arendustegevusega.  Ning 
nagu lasteaiatööle kohane, peab hakka-
ma saama kõigega – kui vaja, koristab 
või küpsetab ja keedab kogu kooli- ja 

lasteaiarahvale süüa. Selline vastutuse 
võtmine käiks paljudele üle jõu, kuid 
Kristel saab selle kõigega pealtnäha 
mängleva kergusega hakkama. Kristel 
on motiveeritud õppija, kes on alati 
nõus midagi uut õppima ja seda kat-
setama ning omaks võtma. Kristel ei 
ole õpetaja, kes teeb oma tööd kellast 
kellani, vaid ka kodus ning vabadel 
päevadel – ikka siis, kui head mõt-
ted pähe tulevad ja nende teostamist 
ettevalmistavad tegevused tegemist 
vajavad.

Kolleegid, lapsevanemad ja lapsed 
iseloomustavad Kristelit kui särasilm-
set, naerusuist ning positiivse ellu-
suhtumisega, oma tööd hästi tundvat 
õpetajat. Teda kirjeldatakse kui imet-
lusväärset pedagoogi, kellega koos 
tegutsedes on jõutud lihtsa saladuse 
juurde – ainult südamega näed hästi.

KAI ORASTE 

2015. aasta Pärnumaa Klassijuhataja, 
Audru Kooli vene keele ja kirjanduse 
õpetaja.

Töötanud Audru Koolis alates 1982. 
aastast vene keele õpetaja, klassijuha-
taja, pioneerijuhi, kodutütarde juhi, 
loovtööde juhendajana. Kai Orastele 

on omistatud vanempedagoogi tiitel 
(2011). Ta on Audru Kooli humani-
taarainete sektsiooni juht ning vali-
tud kolleegide poolt kooli direktsiooni 
liikmeks esindamaks teisi õpetajaid. 
Õpetaja Kai Oraste on õpilaste poolt 
aastaid valitud kooli sõbralikumaks 
õpetajaks. 

Klassijuhataja töös on õpetaja 
Oraste pühendunud ning abivalmis 
kaaslane kõigile õpilastele. Ta kaa-
sab ja innustab oma õpilasi osalemaks 
erinevates ettevõtmistes ning suudab 
kujundada õppimiseks ja sotsiaalseks 
arenguks soodsa keskkonna. Oma töö-
ülesandeid täidab õpetaja Oraste kohu-
setundlikult, tunneb huvi lisateadmiste 
vastu, mida edastab ka oma õpilastele 
järjekindlalt. Õpetajana suunab õpila-
si motiveeritult iseseisvale tööle ning 
abistab mahajääjaid. Lisaks oma klassi 
üritustele on kavandanud ja ellu viinud 
või aidanud korraldada ka ülekoolili-
si ettevõtmisi. Kai Oraste juhendatud 
õpilased osalesid edukalt sõjalis-mili-
taarsel mängul Kivid ja Kännud (III ja 
IV koht) ning Läti Vabariigis Grobinas 

korraldatud sõjalis-militaarsel mängul 
(I koht). On kõik oma tööaastad olnud 
klassijuhataja, kes suhtub „oma lastes-
se“ mõistvalt, sõbralikult, innustavalt. 
Koos käiakse metsas, õppekäikudel 
ja teatriski, vaatamata sellele, et on 
kooliaeg, vaheaeg, kevad, suvi, sügis 
või talv. Ja nii juba 28 aastat järjest. 
Suvisel koolivaheajal on Kai Oraste 
õpilasmaleva rühmajuht, soovides 
õpilastes kasvatada töötegemise har-
jumusi. Aastaid on õpetaja Oraste ol-
nud aktiivne õpilasmaleva rühmade 
juhendaja ning noorsoo-organisat-
sioonide Kodutütred ja Noorkotkad 
eestvedaja Audru Koolis. Lisaks on 
õpetaja Oraste aastast 2008 Kaitseliidu 
Pärnumaa Maleva, Audru valla hari-
duskomisjoni ning tantsurühma Meie 
Valla Eided liige. 

Ühe vilistlase ütlemine oma klas-
sijuhataja kohta: „Kai on harvaesinev 
näide tõeliselt heast õpetajast, kes 
„oma laste“ nimel on nõus tegema 
ka asju, mis ei ole tema töölepingus 
kirjas. Silmatorkavalt aktiivne, ilus ja 
tark naine“.

HELLE KIRSI

2015. aasta Pärnumaa Põhikooliõpeta-
ja, Jõõpre Põhikooli eesti keele ja kir-
janduse ning inimeseõpetuse õpetaja.

Õpetaja Helle Kirsi on oma eesmär-
giks alati seadnud õpilastes eelkõige 
väärtushoiakute kujundamist: viisa-

kus, ausus, töökus, sõbralikkus. Oma 
töös lähtub ta  õpilaste erinevatest või-
metest ning õppimistasemest. Õpetaja 
Kirsi töö on igal tasandil tulemuslik: 
nii tasemetööd kui ka lõpueksamid on 
sooritatud edukalt, õpilased on osale-
nud palju nii kohalikel, maakondlikel 
kui ka vabariiklikel konkurssidel, kus 
on saavutatud märkimisväärseid tule-
musi. Viimastel aastatel on ta viinud 
läbi palju arvutipõhiseid tunde: tunnid 
toimuvad kas arvutiklassis e-ülesan-
deid täites, kasutades sülearvuteid või 
on õpilastele antud selliseid koduüles-
andeid, kus õpilased peavad oskama 
kasutada nutiseadmeid ning erinevaid 
digiajastu võimalusi. 

Näiteringidele kirjutab või drama-
tiseerib õpetaja Helle Kirsi ise näi-
dendeid ning näidendite lavastamisel 
arvestab ta tihti ka õpilaste mõtete ja 
ettepanekutega. Käesoleval õppeaas-
tal saavutas 9. kl. võistkond Gulliveri 
teatrimängus Pärnus 1. koha. Tema 
õpilaste töid avaldas septembrikuu 
ajakiri Hea Laps. Ta oli Audru valla 
koolide etluskonkursi Koidulauliku 
valgel korraldaja. Tema juhendatud 

õpilased esinesid väga edukalt ning 
9. kl. õpilane Emilie Kirsi võitis Koi-
dulauliku konkursi nii  Pärnu maakon-
nas kui ka XVIII üleriigilisel noorte 
etluskonkursil Koidulauliku valgel. 
Tema eestvedamisel ilmus teist aas-
tat järjest õpilastööde kogumik Audru 
laste loomevakk II, mis sisaldab tema 
juhendamisel kirjutatud muistendeid. 
Tänavu võitis ta vabariigis luuletusega 
Tähtis töö täiskasvanute luulevõistluse 
Meie oma Eesti lipp, mille korraldas 
ajakiri Täheke koostöös Riigikantse-
leiga. Pärnumaa teatrifestivali 2015 
võitsid tema juhendatud algklassitrupp 
näidendiga “Putuk! Putuk!” ja keskast-
metrupp näidendiga “Thespise kunst”. 
Õpetaja Helle Kirsi on meie Tervist 
Edendava Kooli tervisenõukogu lii-
ge, osaledes pidevalt töö analüüsimisel 
ning planeerimisel. Samuti on ta ol-
nud mitmel korral projekti „Suitsuprii 
klass“  initsiaator Jõõpre Põhioolis. Nii 
9. klassi klassijuhataja kui ka õpetajana 
on ta pälvinud nii õpilaste, vanemate, 
kolleegide kui ka kogukonna lugupi-
damise ja usalduse.
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Vallavolikogu istungil

Vallavalitsuse istungitel

10. september
Esitleti MTÜ Linnalabor poolt 

„Audru keskuse ruumikava” doku-
menti.

Kehtestati detailplaneering Marksa 
külas Mereääre ja Kambri kinnistutel.

Kooskõlastati Sauga valla üldpla-
neering.

Otsustati enampakkumise korral-
damine Malda külas Lauda kinnistu ja 
Lavassaare alevis Pärna tn 6-6 2-toa-

lise korteriomandi võõrandamiseks.
Kinnitati 2-toalise korteriomandi 

aadressil Audru alevik Lihula mnt 
14-3 võõrandamiseks korraldatud 
enampakkumise tulemus müügihin-
naga 12 630 eurot.

Otsustati Lavassaare alevis Karja 
tn 4-13 asuva 2-toalise korteriomandi 
otsustuskorras võõrandamine hinnaga 
1500 eurot.

Delegeeriti vallavalitsusele haja-

asustuse programmiga tegeleva ko-
misjoni moodustamine.

Algatati Audru valla arengukava 
muutmine.

Kiideti heaks volikogu liikmele 
lisatasu maksmine.

Võeti vastu vallaelanike küsitluse 
korraldamise kord.

Otsustati vallaelanike küsitluse 
korraldamine.

27. august
Suurendati Jõõpre Põhikoolis noo-

rem ja vanem liitrühmades ja Jõõpre 
Põhikooli Lavassaare Lasteaia rühmas 
laste arvu.

Jäeti määramata toimetulekutoe-
tuseid.

Muudeti peretoetuse maksmist.
Kinnitati koduteenuse osutamise 

lepingu tingimused ja hoolduskava 
vorm.

Määrati sotsiaal-, toimetuleku- ja 
vajaduspõhist peretoetust.

Võeti vastu Papsaare külas Kal-
datamme kinnistu ja Audru alevikus 
Metsaääre ala detailplaneering.

Algatati Papsaare külas Maidle 
kinnistul ja Valgeranna külas Leetsi 
elamualal detailplaneering.

Võeti vastu otsus Soomra külas 
asuva Tänava kinnistuga liitmiseks 
sobiva maa erastamise kohta.

Otsustati maksta rahvusvahelise 
koolivälise tegevuse toetust.

Anti kasutusluba Papsaare külas 
Palmimetsa tee 10 püstitatud eramu 

kasutusele võtmiseks.
Väljastati ehitusluba Saulepa külas 

Reinu kinnistule abihoone püstitami-
seks.

Otsustati keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise ja Natura asjakohase 
hindamise algatamata jätmine Audru 
alevikus Metsaääre detailplaneeringu 
alal.

Moodustati hajaasustuse program-
miga tegelev komisjon.

03. september
Otsustati koduteenuse osutamise 

lepingu lõpetamine.
Määrati toetust I klassi õppima 

asuvate laste vanematele.
Anti kasutusload Audru alevikus 

Aroonia tn 29 püstitatud aiamaja ja 
Papsaare külas Meremetsa tee 34 püs-
titatud eramu kasutusele võtmiseks.

Väljastati ehitusload Audru alevi-
kus Sauna tn 2 ja Kõima külas pargi 
kinnistutele mänguväljakute ning 
Lindi külas Kase kinnistule maasoo-
juspuuraukude rajamiseks.

Määrati Papsaare külas asuva liik-
luspinna kohanimeks Nurmeotsa tee.

10. september
Muudeti Audru Vallavalitsuse 

27.08.2015 korraldust nr 302 „Sot-
siaaltoetuste maksmine” ja Audru 
Vallavalitsuse 16.01.2015 korraldust 
nr 19 „Koolieelsete lasteasutuste ja 
munitsipaalkoolide tegevuskulu ar-
vestusliku maksumuse kinnitamine 
2015. aastaks”.

Eraldati reservfondist 1000 eurot 
telesaate “Kodutunne” läbiviimiseks 
Audru vallas.

Väljastati ehitusluba Põldeotsa 
külas Möldri kinnistule puurkaevu 
rajamiseks.

Suurendati Lindi Lasteaed-Algkoo-
lis laste arvu 2015/2016 õppeaastal.

Otsustati maksta toetust I klassi 
õppima asuvate laste vanematele.

Määrati Malda külas munitsipaal-
omandisse taotletavale maaüksusele 
lähiaadress, teenindusmaa ja sihtots-
tarve.

Detailplaneeringu teated
Audru Vallavalitsus teatab, et Audru 
Vallavolikogu 10.09.2015 otsusega 
nr 38 kehtestati Marksa külas Me-
reääre ja Kambri kinnistute de-
tailplaneering (3,12 ha, katastriük-
suse tunnused on 15905:004:0590 ja 
15905:004:0156), millega on määra-
tud ehitusõigus kahe ühepereelamu 
ehitamiseks. Planeering teeb ettepa-
neku Audru valla üldplaneeringus 
ehituskeeluvööndi vähendamiseks 
Mereääre II ja Kambri kruntidel. 
Detailplaneeringule on avalik juur-
depääs Audru valla veebilehel www.
audru.ee.

Audru Vallavalitsuse 27.08.2015 
korraldusega nr 314 jäeti algatamata 
keskkonnamõju strateegiline hin-
damine Audru alevikus Metsaääre 
detailplaneeringu alal. Detailpla-
neeringu eesmärk on 4,4 ha suurune 
maa-ala jagada kruntideks ja anda 
ehitusõigus 24 ühepereelamu ehita-
miseks. Audru Vallavalitsus nõus-
tub Consultare OÜ poolt koostatud 
detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise eelhinnangu 
ja Natura eelhinnangu tulemusega, 
mille alusel võimalikke olulisi kesk-
konnamõjusid eelhindamise raames 
ei tuvastatud ja olulist negatiivset 
mõju Natura 2000 alale ei ole ette 
näha, mistõttu Natura asjakohase 
hindamise läbiviimine ei ole vaja-
lik. Metsaääre detailplaneeringu 
koostamise korraldaja on Audru 
Vallavalitsus (Pärna allee 7 Audru 
alevik 88301 Pärnu maakond, tel 
4472783), algataja ja kehtestaja on 
Audru Vallavolikogu (Pärna allee 7 
Audru alevik 88301 Pärnu maakond, 
tel 4472783).

Audru Vallavalitsuse 27.08.2015 
korraldusega nr 304 võeti vastu 
Audru alevikus Metsaääre detail-
planeeringu ala detailplaneering. 
mis hõlmab Küüni, Torni-2, Met-
saääre ja Tööstuse tee 3 kinnis-
tuid (katastriüksuste tunnused on 
15904:003:0352, 15904:003:0355, 
15904:003:0363, 15904:003:0961). 
Detailplaneeringu eesmärk on 4,4 ha 
suurune maa-ala jagada kruntideks, 
leida lahendus taristu rajamiseks ja 
anda ehitusõigus ühepereelamute 
ehitamiseks. Kavandatud on 24 üle 
1200 m² suurusega elamumaak-
rundi, 4 transpordimaa, 3 üldmaa 
ja 1 tootmismaa krunt. Elamumaa 
kruntidel antakse ehitusõigus kuni 

2-korruselisele üksikelamule, maksi-
maalse ehitusaluse pindalaga kokku 
200 m². Haljasala peab moodustama 
elamukruntide pinnast 20 %. 2774 m² 
suurusega krundile Valgeranna tee 
ja Tööstuse tee nurgal on ette näh-
tud laste mänguväljak. Planeeringu 
eesmärk on kooskõlas Audru valla 
üldplaneeringuga – maa-ala juhtots-
tarve on reserveeritud elamumaaks. 
Kavandatav tegevus ei too kaasa 
olulise keskkonnamõju avaldumist. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek 
toimub 30. september 2015 kuni 13. 
oktoober 2015 Audru vallamajas 
Audru alevik Pärna allee 7 tuba 8 
vallamaja tööaegadel ja Audru val-
la veebilehel www.audru.ee. Avalik 
arutelu toimub 15. oktoobril 2015 kl 
15.00 vallamaja saalis.

Audru Vallavalitsuse 27.08.2015 
korraldusega nr 303 võeti vastu Pap-
saare külas Kaldatamme kinnistu 
detailplaneering (2,69 ha, katast-
riüksuse tunnus 15904:003:0262). 
Detailplaneeringu koostamise ees-
märk on hoonestamata kinnistu ja-
gada kruntideks ja määrata ehitusõi-
gus elamumaa ja ärimaa kruntidele 
Sauga jõe ja Nurme tee vahelisel alal 
Audru ringrajast ca 300 m kaugusel 
põhjakaares. Kavandatud on viis üle 
2500 m² suurusega elamukrunti ja 
üks turismiotstarbeline ärimaak-
runt suurusega 6067 m² ning 1 tee 
krunt. Elamumaa kruntidele on 
lubatud üks kuni kahekorruseline 
ühepereelamu ja 2 kõrvalhoonet, 
ehitusaluse pinnaga 250m². Ärimaa 
krundi planeerimine on seotud tel-
kimis- ja karavaniplatsi ning neid 
teenindava olmehoone rajamisega, 
samas on lahendatud ka parkimis-
kohad külastajate mootorsõidukitele. 
Hoonestamine on lubatud väljapoole 
ehituskeeluvööndit, vööndisse on lu-
batud rajada tehnovõrgud ja avalik 
juurdepääs kallasrajale. Planeeringu 
eesmärk on kooskõlas Audru valla 
üldplaneeringuga – maa-ala juhtots-
tarve on reserveeritud elamumaaks. 
Kavandatav tegevus ei too tõenäo-
liselt kaasa olulise keskkonnamõju 
avaldumist KeHJS tähenduses. De-
tailplaneeringu avalik väljapanek 
toimub 30. september 2015 kuni 13. 
oktoober 2015 Audru vallamajas 
Audru alevik Pärna allee 7 tuba 8 
vallamaja tööaegadel ja Audru val-
la veebilehel www.audru.ee. Avalik 
arutelu toimub 15. oktoobril 2015 kl 

16.00 vallamaja saalis.

Audru Vallavalitsuse 27.08.2015 
korraldusega nr 305 algatati Papsaare 
külas Maidle kinnistu detailpla-
neering (katastriüksuse tunnus 
15904:003:1379). Detailplaneeringu 
eesmärk on 2,30 ha suurune hoones-
tatud kinnistu jagada kaheks krun-
diks, anda ehitusõigus olemasoleva 
küüni rekonstrueerimiseks ridaela-
muks. Planeeritav ala asub Lihula 
mnt ja Valgeranna tee ristist kagu-
kaares.

Audru Vallavalitsuse 27.08.2015 
korraldusega nr 306 algatati Valge-
ranna külas Leetsi elamuala detail-
planeering (katastriüksuste tunnu-
sed 16001:001:0020, 16001:001:0021, 
16001:001:0019). Detailplaneeringu 
eesmärk on kokku 2,0 ha suurusele 
hoonestamata kinnistutele määrata 
ehitusõigus ühepereelamute ehitami-
seks. Planeeritav ala asub Valgeranna 
sillast kagukaares.

Korraldustega on võimalik tutvu-
da Audru Vallavalitsuse kantseleis 
tööaegadel ja Audru valla doku-
mendiregistris. Detailplaneeringute 
materjalidele on avalik juurdepääs 
Audru valla veebilehel www.audru.
ee. Info info@audru.ee.

Audru Vallavalitsuse teade: 
Audru Vallavalitsuse 13.08.2015 
korraldusega nr 290 algatati Audru 
alevikus Pärna allee 2a kinnistu ja 
lähiümbruse detailplaneering (ka-
tastriüksuse tunnus 15904:003:0476). 
Detailplaneeringu eesmärk on 0,92 
ha suurusele maa-alale määrata ehi-
tusõigus kalakasvatuse rajamiseks, 
kohaliku vaatamisväärsuse Audru 
paisu säilitamine ja kalarestorani 
ehitamine olemasoleva baari aseme-
le. Planeeringu eesmärk on kooskõ-
las üldplaneeringu ja arengukavaga 
– maa-ala juhtotstarve on reservee-
ritud ärimaaks ja soositakse puhke-
majandustegevust. Detailplaneeringu 
koostamise käigus selgitatakse välja, 
kas kavandataval tegevusel on olu-
line keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seadu-
se tähenduses. Korraldusega on või-
malik tutvuda Audru Vallavalitsuse 
kantseleis tööaegadel ja Audru valla 
dokumendiregistris www.audru.ee, 
info info@audru.ee.

Lavassaare küsitlus
Sellest sügisest ootavad soojustatud ja 
uudse kuue saanud endised koolimaja 
ruumid uusi asukaid.

Eesmärgiks on valla omandis olevaid 
ruume võimalikult ökonoomselt majan-
dada ja maksimaalselt tegevustega täita, 
säilitades alevi elanikele vajalikud tee-
nused kodule lähedal ning võimaldada 
igakülgset nii erinevate asutuste- kui 
ka põlvkondadevahelist läbikäimist ja 
koostööd.

Hea näitena saab Audru vallas tuua 
Lindil tegutsevat nn külakeskust, kus 
ühte majja on koondatud kool, lasteaed, 
raamatukogu, rahvamaja huviringid ja 
külaseltsi tegemised. Tegemist on majaga, 
mille uksed on avatud varahommikust 
hiliste õhtutundideni.

Järgmisel aastal planeeritakse Aru-

väljal renoveerida vana rahvamaja, kuhu 
koondatakse lastead, raamatukogu, kü-
laseltsi- ja kultuuritegevus.

Ootame valimisealisi Lavassaare ela-
nikke avaldama oma arvamust, millises 
asukohas tulevikus võiks tegutseda raa-
matukogu, OÜ Lavassaare Kommunaal, 
päevakeskus, sotsiaaltöötaja ja huviringid.

Küsitlus toimub 6.-8. oktoobrini kell 
10.00-20.00 aadressil Võidu 1, endises 
koolimajas. Samal ajal saab oma arvamust 
avaldada ka elektrooniliselt, täites ankeeti 
aadressil www.audru.ee

Küsitluslehele kantakse küsimus: „Kus 
peaksid Teie arvates asuma Lavassaare 
alevis avalike teenuste osutamise asu-
kohad?“ ja vastusevariandid (võimalik 
valida igast reast üks).

Küsitluslehe näidis:
Poemaja, 
Võidu 2, 
Lavassaare

Lasteaed, 
Võidu 1, 
Lavassaare

Rahvamaja, 
Mehaanika 6, 
Lavassaare

Raamatukogu
Sotsiaaltöötaja
OÜ Lavassaare 
Kommunaal
Huviringid
Päevakeskus
Põhjendused 
(soovi korral)

(KH)

Audru Vallavalitsus müüb avalikul  
kirjalikul enampakkumisel:

1.1 2-toaline korteriomand, La-
vassaare alevis Pärna tn 6-6 (kin-
nisturegistriosa number 1354706), 
üldpind 35,90 m², alghinnaga ka-
heksasada (800) eurot, tagatisraha 
kaheksakümmend (80) eurot ja osa-
võtutasu kaheksa (8) eurot;

1.2 Malda külas asuv Lau-
da k inn ist u (katast r it unnus 
16001:001:0093, kinnisturegistriosa 
number 2704250), pindala 6069 m², 
sihtotstarve tootmismaa 100%, 
alghinnaga kümme tuhat (10 000) 
eurot, tagatisraha üks tuhat (1000) 
eurot ja osavõtutasu ükssada (100) 
eurot. 

Kirjalikud pakkumised tuleb esi-
tada hiljemalt 28.10.2015 kell 9.00, 
Pärna allee 7 Audru alevik tuba nr 
1. Pakkumine tuleb esitada kirja-
likult, eesti keeles, kinnises ümb-
rikus, millel on märgitud pakkuja 
kontaktandmed ja müüdava vara 
nimetus ning aadress. Lisaks tuleb 
kirjutada ümbrikule hoiatusmärge 
„Mitte avada enne 28.10.2015 kell 
9.15“.

Pakkumine peab sisaldama aval-
dust milles on:

• nõustumine enampakkumi-
ses osalemiseks ja müüdava vara 
ostmiseks enampakkumise teates 

kehtestatud tingimustel;
• pakkuja nimi ning elu- või 

asukoht, kontakttelefon ja e-maili 
aadress;

• numbrite ja sõnadega kirjutatud 
konkreetne arvuline pakkumissum-
ma;

• panga ja arveldusarve number, 
kuhu saab enampakkumise mitte-
võitnud osaleja tagatisraha tagas-
tada;

• pakkumise tegemise kuupäev 
ja pakkuja allkiri;

• füüsilise või juriidilise isiku 
esindaja volitus enampakkumisel 
osalemiseks. 

Kirjalike pakkumiste avamine 
toimub 28.10.2015 kell 9.15 Audru 
vallamajas tuba nr 11 Pärna allee 7, 
Audru alevik.

Müüdava vara tagatisraha ja osa-
võtutasu  peavad olema laekunud 
Audru Vallavalitsuse kontole nr. 
EE303300334706620007 Danske 
pank hiljemalt 27.10.2015 või tasu-
tud sularahas valla kassasse hilje-
malt 28.10.2015 kell 9.00.

Täiendavat teavet müüdava vara 
ja enampakkumise kohta saab val-
la majandusspetsialistilt Vahur 
Kobolt´ilt telefonilt 5049564 või 
e-posti teel: vahur.k@audru.ee 
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ga. Küsimuseks sai, milli-
sed ühenduslülid on Audrus 
praegu puudu, et võimaldada 
sujuvat, selget ja mugavat 
liiklemist ning anda selliselt 
hoogu Audru ruumikasutuse 
rikastumisele? Pakume välja 
kergliiklusteede võrgustiku 
koos identiteetiloovate disai-
nilahendustega, mis „õmb-
leks“ keskusala senisest enam 
ühte ning pakuks võimalust 
sama ruumi eri nurga alt üha 
uuesti avastada.

Ajaloolise ja kaasaegse süm-
bioos

Audru mõisaansambel vää-
rib väga, et seda kaasaegse di-
saini abil paremini esile tuua 
ning isegi olenemata sellest, 
et iga hoone kuulub erineva-
le omanikule, annab neile kas 
ühtse viidasüsteemi, valgustu-
se või juba eelpool nimetatud 
radade süsteemi kaudu ühist 
identiteeti luua. Sama disai-
nilahendust saab laiendada 
ka teistele Audru osadele, sh 
aleviku „väravatele“ ehk sis-
sepääsudele, nii et kohalikust, 
eripärasest ja terviklikust vä-
liinventarist moodustuks oma 
Audru visuaalne keel.

Pikaajaline vaade võimali-
kule uushoonestusele

Lõpuks puudutasime ot-
sapidi teemat, milline saaks 
olla Audru oma „elamisviis”, 
mis rikastab valikvõimalusi 
alevikus ja toob juurde uusi 
elanikke, kes muu hulgas ta-
haks turvaliselt lapsi kasvata-
da? Pakume selleks vallavalit-
suse palvel välja skemaatilise 
lahenduse praegu kasutamata 
maa-alale keskusalast läänes, 
kasutades ridamajade tüpo-
loogiat poolsuletud hooviala-
de loomiseks. Samas väärib 
väga säilitamist kohalik aia-
maade traditsioon, mida an-
nab arendusega hästi sobitada. 
Tegelikku tulevikulahendust 
näitab aga aeg, sest võrreldes 
teiste ettepanekutega on siin 
tegu väga pikaajalise vaatega. 

Maria Derlõš
Linnalabor

VALLAVANEMA VEERG

Audru vajab keskust
Audru vald moodustati 1992. a. Samal ajal määratleti ka valla 
administratiivkeskuseks Audru alevik. Oma natuke üle 8 km²-
ga asub Audru alevik üpris suurel territooriumil hõlmates enda 
alla nii Tiigi elamuala, Rebasefarmi elamuala, Muti elamu-
ala, Audru Kooli ja kui ka loomulikult endise mõisasüdame 
alad. Linnulennult on täna näiteks Tiigi elamuala kaugemast 
nurgast Audru vallamajani ligi 4 km ja Audru Kooli juurest 
üle 3 km. Kogu selle suhteliselt suure ala peal elab ligikaudu 
1500 inimest, kellest vaid pooled elavad Pärna allee vahetus 
ümbruses. Et konteksti paremini mõista, võib võrdluseks välja 
tuua mõned aastad tagasi Audruga liitunud Lavassaare valla, 
mis kogupindalalt oli võrreldav Audru alevikuga, kuid mille 
keskuses elab umbes 3 km²-l pea kogu sealne 450-liikmeline 
elanikkond. 

See, et Audru alevik on nii laialivalguv, on olnud mõneti 
takistuseks ka siinse elukorralduse arenemiseks. Iga teenuse 
arendamise jaoks on tarvis piisavat hulka inimesi. Nii ei suuda 
vaid Pärna allee ümbruse elanikkond luua piisavat tarbijaskonda 
alevikus juba pakutavatele või potentsiaalselt võimalikele tee-
nustele. Ja seda veel enam, et keskasulas pakutavad teenused 
peavad suutma konkureerida suhteliselt lähedal asuva maakon-
nakeskuse teenustega. Vallamaja renoveerimisega suutis vald 
säilitada alevikus apteegi ja postkontori tegevuse jätkumise, 
kuid elanike poolt pikalt üleval olnud ootused näiteks kohvi-
ku tekkimiseks alevikku ei ole nii lihtsalt administratiivsete 
meetmetega lahendatav. Kohviku pidamine on selgelt äriline 
ettevõtmine ja seda saab teha vaid siis, kui on piisavalt kliente. 

Lühidalt minu eelnevat juttu kokku võttes saab öelda, et 
eelduste loomiseks alevikus kaubanduse või teeninduse aren-
damisel saab olla peamiselt vaid üks tee – suurendada siinset 
tarbijaskonda. Kuidas seda teha, on juba omaette küsimus. Kas 
meelitada keskasulasse juurde uusi alalisi elanikke või püüda 
panna ümbruskonna elanikke liikuma nii, et nende liikumisteed 
läbiksid rohkem Pärna alleed? Nendele ja mitmetele teistele 
küsimustele püüdis vallavalitsus leida vastuseid uurimistööst, 
mis telliti oma ala asjatundjatelt MTÜ-st Linnalabor. Töö lühi-
kokkuvõtet tegijatelt saab lugeda seekordses vallalehes, kuid 
kellel rohkem asja vastu huvi, saab tehtud tööga tutvuda valla 
kodulehel www.audru.ee või paberkandjal vallamajas. Töö 
koostamisel tehti arvukalt intervjuusid vallaelanikega ning 
siinkohal tahan tänada kõiki neid vallaelanike, kes leidsid aega 
küsimustele vastamiseks, tegid omapoolseid ettepanekuid ning 
seeläbi andsid oma panuse Audru aleviku veelgi kaunimaks 
arendamisel tulevikus!

Siim Suursild
vallavanem

„Ootame ruumilist lahendust, 
mis pakuks visiooni keskus-
alale ja aitaks omavahel ühen-
dada muidu laialivalguva ale-
viku erinevaid osi“, kirjutas 
2014. aasta lõpus Audru val-
lavalitsus linnalabori mees-
konnale, lisades aleviku ole-
masoleva olukorra kirjelduse. 
Aleviku ruumilisest arengust 
on vallas mõeldud pikemalt, 
aga Linnalabori poole pöördu-
ma ajendas Saue linna kesku-
se visioon, mis lähenes asula 
arengule ilmselt sama nurga 
alt kui Audrus mõtteis – ühest 
küljest julgelt, ühendades eri-
palgelisi ruumilisi sekkumisi, 
teisest küljest seades kohaliku 
inimese vajadusi esmaseks. 
2015. aasta kevadel algas töö, 
mis Audru keskuse ruumika-
va nime all on nüüd teie ees 

tutvustamisel.
Ruumikava on dokument, 

mis ühendab endas tuleviku-
vaate, kuidas asjad võiks olla, 
ja pakub lahendusi soovitud 
olukorrani jõudmiseks, kasu-
tades planeeringulisi, maas-
tikuarhitektuurseid ning ka 
sotsiaalseid meetodeid (nt 
ürituste korraldamine). Samas 
ei ole tegu aga puhtal kujul 
ei planeeringu, maastikuar-
hitektuurse projekti ega kaa-
samiskavaga. Ruumikava on 
sümbioos neist kõigist, saades 
tulevikus aluseks juba täpse-
mate planeeringute ja projek-
tide koostamiseks, mis paku-
tud lahendustele konkreetse 
vormi annaks.

Otsides vastuseid küsimus-
tele, kuidas tugevdada Audru 
keskuse ruumilist identiteeti 

ning ühendada keskuse alevik 
teiste osadega, oleme pakku-
nud lahendusi viie fookus-
teema kaudu: (1) Audru ale-
viku kese; (2) atraktiivne ja 
aktiivne jõe- ja pargiala, (3) 
ühendused ja kergliiklus, (4) 
ajaloolised kihistused koos 
kaasaegse disainiga ja lõpuks 
(5) pikaajaline vaade võima-
likule keskusala uushoones-
tusele.

Kirjeldame ruumikava lõp-
praportis ka töö kulgu, sh toi-
munud avalikke koosolekuid, 
kasutatud materjale – nt valla-
valitsusepoolset sisendit, valla 
arengukava jt arengudoku-
mente, kohalikega läbi viidud 
intervjuusid ning oma töö läh-
tepunkte. Pikemalt peatume 
sõnadel koht ja kohaloome kui 
Linnalabori iga töö kesksetel 
mõistetel. Kohaloome tähen-
dab, et esmane eesmärk pole 
mitte elegantse arhitektuurse 
lahenduse leidmine, vaid see, 
et protsessi tulemusel tekiks 
juurde kohti, kus on põhjust 
ja tahtmist olla, Ehk lühidalt 
– kohad, millel on sisu ja kus 
on elu. Lähtume seejuures es-
majoones kohalikest, sest kui 
neil on seal hea olla, kehtib 
see ka külaliste kohta.

Omalt poolt läbi viidud 
taustatöö põhjal tõdesime, et 
Audru on paik, kus on just-
kui kõik olemas – ruumilised 
väärtused on väga tugevad 
(meri, jõgi, park, Pärna al-
lee, mõisaansambel); olemas 
on esmased teenused; Pärnu 
lähedus lisab veelgi mitmeke-
sisust. Nii ongi Audru tulevi-
ku võti ilmselt edasi areneda 
ühest küljest kui mugav, hu-
bane ja oma traditsioonidega 
elupaik (mitte püüdes seejuu-
res ehitada väikest Pärnut!) 
ning teisest küljest kui põnev 
ja rekreatiivne külastuspunkt. 
Kuid praegu ka kurdeti koha-
liku identiteedi puudumise 
üle; et Audrut teatakse vaid 
Kuld Lõvi jt minevikusüm-
bolite kaudu; et ajaveetmise 
võimalustega on tegelikult 
kehv; ning oma tutvumisret-
kedel tõdesime, et olemas-
olevad ruumilised väärtused 
on kas piisavalt rõhutamata 
või üksteisest eraldatud ja ei 
moodusta selget süsteemi, 
mille üle võiks iga audrulane 
uhkust tunda.

Nagu eespool mainitud, 
keskendusime lahenduste 
pakkumisel viiele fookustee-

male, mis võtsid meie jaoks 
kokku peamised Audru vä-
liruumi arenguküsimused. 
Tutvustame järgnevalt iga 
teema juures mõningaid et-
tepanekuid:
Audru aleviku kese

Aleviku puuduv kese sai 
üheks keskseks teemaks nii 
vestluses vallavalitsuse töö-
tajate kui teiste kohalikega. 
Arvestades, et vallavalitsus 
perearstikeskuse ja polit-
seijaoskonnaga, muuseum, 
kultuurimaja ning jõe üks 
peamisi sildu asuvad väga 
lähestikku, pakume luua val-
lamaja kõrval asuvale tühjale 
platsile erinevate aktiivsust-
soonidega keskväljak, nähes 
ette tulevikus võimaluse ka 
uushoonestusele.

Seejuures soovitame laien-
dada väljakut muuseumini, 
kasutades nii ala märgista-
miseks kui liikluse rahusta-
miseks spetsiaalset teekatet. 
Sama lahendust pakume ka 
poeesise väljaku kohta, kus 
ulatuslikult kasutatud erili-
sest sillutisest saaks kujuneda 
tõeline maamärk ja teavitus, 
et „oled jõudnud Audrusse!“.

Atraktiivne ja aktiivne jõe- 
ja pargiala
Vesi on element, mis on Aud-
rus esindatud väga mitmel 
kujul, samas on vähemalt 
jõe kaldad praegu väheses 
kasutuses. Kindlasti annab 
suure efekti pargi rekonst-
rueerimine (projekt maasti-
kuarhitektuuribüroolt Hüüp), 
kuid küsimus on siiski, kuidas 
tuua vett aleviku väliruumis 
paremini esile, arvestades 
erinevate kasutajate huve, 
eagruppe ja ruumikasutusvii-
se? Vastusena pakume välja 
eripalgelised lahendused vee 
äärde ja selle kohale: prome-
naadi ja veepealsed platvor-
mid vallamaja lähedale ning 
paisjärve kohale; romantilised 
puhkepaigad (paviljonid) sa-
lapärase atmosfääriga sakste 
surnuaia kanti; tulevikus ehk 
paadikuuride rivi keskusala 
lõunaküljele.

Ühendused ja kergliiklus-
teed
Kui praegu tundub väga suur 
osa Audru elanikest kasu-
tavat igapäevaselt autot, oli 
ruumikava üks lähteülesan-
deid tegeleda jalakäijate ning 
kergliiklejate liikumisteede-

Audru väliruumi manuaal

Jõekallaste aktiviseerimine

Paisjärve äärsed platvormid Keskväljaku visioon

Tähelepanu mõisahoonetele
Jõeäärsed platvormid
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AUTOBUSSI AJAD EAKATE PEOLE 1. oktoober 
I Buss 
Rebasefarm 13.05 
Kaske bussipeatus 13.07 
Audru kiriku plats 13.10 
Põldeotsa bussipeatus 13.12 
Uruste bussipeatus 13.15 
Saabumine Jõõpresse 13.25 
Lavassaare 13.35 
Saabumine Jõõpresse 13.45 
Tagasisõit Jõõprest 17.30 

Ettevõtjad ja vallavalitsus tutvustasid Kurikkas  
Audrut

Kurikka vallavalitsuse kutsel osa-
les Audru valla ja ettevõtjate esin-
dus sel aastal Kurikkas toimunud 
mess-laadal, kus esindati valla et-
tevõtteid ning tutvustati erinevaid 
meie vallas valmivaid tooteid. Oma 
tootmise ja toodanguga olid esin-
datud klaasist käsitööehteid tegev 
Lemmetsa Külaselts, Kapteni talu 
kalatooted, Vikmet OÜ metallitoo-
ted, Tamme Talu ürdiaia saadused 
ja OÜ Edelsteini tooted. Lisaks 
tutvustati Audru valla kultuurilist 

ja looduslikku väärtust. Kurikka 
mess-laat toimus sel aastal juba 20. 
aastat ning oli meeldiv olla osaline 
nii pika traditsiooniga üritusel. Pi-
sut aega varjusurmas olnud koos-
töö elavdamine on vastastikuselt 
rikastanud väga paljude elualade 
inimesi. Teisest rahvusest ja kul-
tuuriruumist inimestega vahetult 
suheldes märkab ja väärtustab 
inimene rohkem ka oma kultuuri 
ja tavasid. 

Kurikka on 15 000 elanikkon-

naga vald, mis on tänaseks moo-
dustunud kahe valla liitumise 
tulemusel nagu meiegi. Ka liitu-
miskogemused on meil ühised ning 
vahetasime neid kogemusi omava-
helgi. Sõprussidemed Kurikkaga on 
kestnud juba 20 aastat ning kahele 
messipäevale lisaks toimunud aru-
telude tulemusel leidub erinevate 
koostööprojektide algatamiseks 
hulganisti ühiseid mõtteid veel-
gi. Lisaks koostöö arendamisele 
ning messil osalemisele tutvustati 
Audru delegatsioonile kohalikke 
ettevõtteid, Kurikka valla hari-
dusasutusi, muuseumi, jäähalli ja 
spordisaali. Kokku nelja päevane 
sõprusvalla külastamine aitas aren-
dada edaspidiseid koostööprojekte 
ning panna paika tulevikuplaane. 
Tulevikuplaanidest kõneldes oli 
mõlemale poolele kõige väärtusli-
kum haridusasutuste pedagoogi-
de koostöökogemuste vahetamise 
plaan. Selle esimeseks väljundiks 
ootab juba sel sügisel ees esimene 
visiit, mil Kurikka haridusasutuste 
töötajad saabuvad meie valla laste-
asutusi külastama.

 Maris Moorits

Audru valla koostöösuvi
Möödunud suvi oli Audru vallale 
rikas erinevatel tasanditel rahvus-
vaheliste koostööde arendamise 
poolest. Lausa kolmel korral suve 
jooksul oli erinevate elualade ini-
mestel võimalus luua suhteid ning 
säilitada ja arendada head koos-
tööd Audru valla sõprusvaldadega. 
Audru Segakooril oli võimalus käia 
külas Ähtäris Soomes, traditsioo-

niliseks kujunenud Grobina linna-
päevadel Lätis käis meid seekord 
esindamas noorte folkroll-punt 
POSÕ ning Audru Vallavalitsuse 
ja ettevõtjate esimese ühise ette-
võtmisena käidi külas Kurikka 
vallal Soomes, kus osaleti sealsel 
pika traditsiooniga mess-laadal. 
Vastu võeti sel aastal delegatsioo-
ne vallapäevade ajal Grobinast ja 

Pärnumaa tantsupeo ajal Kurikkast. 
Koostöö on olnud oluline selleks, et 
osaleda ühistel kultuuriüritustel ja 
teha tulevikuplaane ühisteks pro-
jektideks, milledest olulisemana on 
aset leidmas koostöö lasteasutuste 
vahel, ettevõtluse arendamisel ning 
kultuuri edendamisel.

POSÕ murdis Lätis südameid

Maikuus külastas meie valla esin-
dus koos noortebändi POSÕ-ga 
Audru valla sõprusvalda Lätis 
– Grobina valda, kus toimusid 
vallapäevad. Me osalesime val-
lapäevade rongkäigus, pidulikul 
vastuvõtul ning noortebänd andis 

kolm kontserti. POSÕ on ansambel, 
kus mängivad Pärnu noored Otto-
Georg Kirsi, Kristjan Põldmaa, 
Kairo Pettai, Ariel Marksalu, Oskar 
Ilves ja Hendrik Lõpp. POSÕ män-
gib enamasti enda loodud lugusid. 
Eelmisel aastal toimunud noorte 

Eurovisioonil saavutas ansambel 
I koha. Lätlaste poolt võeti POSÕ 
suure vaimustusega vastu, nende 
muusikapalad ning karismaatilisus 
vallutasid nii mõnegi kohaliku tüd-
ruku südame. Samuti sai ansambel 
kutseid esinema teistessegi riiki-
desse nagu Leedu ja Saksamaa. 
Reis Grobinasse oli seotud Audru 
valla ning Grobina valla vahelise 
sõprussilla tugevdamisega kul-
tuuritasandil, millest on saanud 
traditsiooniline iga-aastane kul-
tuurivahetus – eelmistel aastatel on 
tee Lätti viinud ka Audru Valla Se-
gakoori, Puhkpilliorkestri Õnn Tuli 
Õuele ning segarahvatantsurühma 
Jõõpre Vallatud. Oma kultuuri on 
vastutasuks jaganud Grobina lin-
na kollektiivid meie iga-aastastel 
vallapäevadel. 

Kai Oraste

Audru Valla Segakoor tegi suvel kontsertreisi  
Ähtärisse
Augusti keskel sai teoks Audru 
Valla Segakoori kontsertreis Soo-
me Ähtärisse sealse kirikukoori ja 
linnavalitsuse kutsel. Audru valda 
seovad Ähtäri linna ja vallaga pi-
kaajalised sõprussidemed, mis on 
kokku viinud mitmete elualade ini-
mesi siin ja Ähtäris. Kaks aastat 
tagasi külastas nende kirikukoor 
Audrut, vastuvõtjate hulgas oli ka 
Audru Valla Segakoori rahvas, 
kellega kohtumisest lauljad kül-
lakutseks inspiratsiooni said. See 
oli Audru Valla Segakoorile teine 
reis Ähtärisse, varem on osaletud 
folkloorifestivalil Spelit.

Seekordse reisi kulminatsioo-
niks sai täispikk koorikontsert 
Ähtäri kogudusekeskuses, mida 
juhatasid dirigendid Tiia Tamm ja 
Annely Kuningas. Kontserdi algu-
ses astus üles ka Ähtäri kirikukoor 
Timo Lehtiose juhatusel. Kontser-
dile järgnesid tänusõnad ja meenete 
üleandmine Ähtäri linnavalituse, 
Audru vallavalitsuse ja kooride 
esindajate poolt, pidulik õhtusöök 

kogudusekeskuses ja ühine õhtu-
veetmine Tuomarniemel. Pühapäe-
vahommikusel jumalateenistusel 
sai koor nautida Ähtäri kiriku suu-
repärast akustikat, teenides kaasa 
jumalateenistusel ja kogeda südam-
likku teelesaatmist võõrustajate 
poolt. Kuigi kontsertreis oli lühike, 

said koorilauljad laulda, puhata ja 
tutvuda Ähtäri vaatamisväärsus-
tega. Täname Ähtäri inimesi suu-
repärase, sooja ja hoolitseva vas-
tuvõtu eest, mis ümbritses külalisi 
igal sammul ja Audru Vallavalitsust 
koori reisi toetamise eest! 

Tiina Janno

II Buss 
Vanaõue 13.25 
Annuse 13.27 
Kalevipoeg 13.30 
Ahaste 13.32 
Põhara 13.35 
Kärbu 13.37 
Liiva 13.40 
Malda 13.43 
Saabumine Jõõpresse 13.45 
Tagasisõit Jõõprest 17.30 

Kui oled õpitubadest osavõtmisest huvitatud veendu, et kuupäev ja programm on sulle sobilik ning anna mulle 
oma soovist teada Maire Meldre Kondiitri Kiirabi Facebooki sõnumisse või helista 5380 4971. Kõik õpitoaks 
vajalik on minul olemas, kaasa vahetusjalanõud ja hea tuju!

Õpitoas tutvume vajaliku toorainega, valmistame nisujahust, tatrajahust 
ja riisijahust biskviidid ning brownie. Valmistame palju erinevaid kreeme, 
keedame ise karamelli, teeme ganache, paneme koos kokku maitsva tordi, 
mille saab õpitoa lõppedes kohvi kõrvale maiustamiseks. Õpituba maksab 
45.- eurot, kohad on piiratud.

Õpitoas tutvume erinevate tülledega ja õpime pristehnikat. Kui pritstehnika 
omandatud, paneb igaüks iseseisvalt kokku kauni tordi, mille saab koju kaasa 
võtta. Õpituba maksab 45.- eurot osaleja kohta, kohad on piiratud.

Rahvusvahelise eakate päeva tähistamine

1. oktoobril 14.00 Jõõpre rahvamajas
Kavas:
 - Maastikuarhitekt Kati Niibo loeng  

“Aed sügisel ja talvel”
 - Mark Soosaare jututuba ja film 

“Meretagused”
 - Ühislaulmine ja tants kapelli saatel
 - Marie Jooni, 93-aastase audrulanna, 

loodustikandite näitus
 - kohv, tee, kringel ja küpsised

vääRiKAs pidu 
vääRiKAtele
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Haljastus- ja heakorraspetsialist kutsub üles olema  
keskkonna vastu sõbralikum

Alates 01.06.2015 töötab 
Audru valla heakorra-ja 
haljastusspetsialistina Piret 
Mäestu.

„Olen sündinud ja üles 
kasvanud Põlvamaal, Räpina 
lähedal. Ülikooliõpingud vii-
sid mind pealinna, kus elasin 
peaaegu seitse aastat. Kuna 
maalaps jääb ikka maalap-
seks, siis otsustasin juba üli-
kooliõpingute ajal, et niipea, 
kui mul võimalus avaneb, 
kolin ma väiksemasse kohta 
ja peatselt sai mulle selgeks, 
et Pärnumaa sobiks selleks 
ideaalselt“. Audru Vallava-
litsuse poolt väljakuulutatud 
heakorra- ja haljastusspetsia-
listi töökoha konkurss tõigi 
tema ellu Audru. „Kuna olin 
ammu kindel, et soovin töö-
tada kohalikus omavalitsuses 
ning Audru vald kuulutas välja 
vastava ametikoha konkursi, 
siis nii ma siia ilusasse ja edu-

meelsesse valda sattusingi“, 
räägib Piret. Värske valla-
töötaja on lõpetanud Tallinna 
Tehnikaülikooli keemia- ja 
keskkonnakaitse tehnoloogia 
eriala magistriõppe 2014. aasta 
kevadel cum laude. Hoolimata 
noorest east on Piret Tallinnas 
elades töötanud veespetsialis-
tina Keskkonnaametis ning 
hiljem kemikaali- ja tooteo-
hutuse spetsialistina Tervise-
ametis. Pärnus on ta töötanud 
spetsialistina PRIAs.

Audru on kauni looduse 
ja põnevate sportimisvõima-
lustega ilus koht

Heakorra- ja haljastuss-
petsialisti töö hõlmab rohkelt 
planeerimist ja koordineeri-
mist ja põnevate ideede teos-
tamist. Paar kuud sisseelamist 
on näidanud suurt potentsiaali 
Audru keskasula ning pargi 
kujundamiseks ning ka valla 
kalmistud ootavad kaardista-
misi ning registreid. „Paraku 
on põhiline mure hetkel see, 
kuidas lahendada erinevaid 
prügiga seotud muresid“, 
nendib Piret. Ta ütleb, et 
Audru vald on ilus koht, seda 
kindlasti ka tänu Valgeranna 
puhkealale. Erinevate sporti-
misvõimaluste tõttu on Audru 
populaarne nii turistide kui 
kohalike seas. Kahjuks aga on 
nii, et seal kus on head, on ka 
halba. „Suur mure on tekkiva 
prügi pärast, mida visatakse 
kõikvõimalikesse kohtadesse. 
Terve suve on tublid koolilap-

sed õpilasmalevast korjanud 
prügi Valgeranna piirkonnast 
ning noorte meeliskogunemis-
paikadest, mis on tihtipeale ri-
sustatud. Olgu see siis Audru 
spordihoone tenniseväljak, 
Kirbu paisu juures olevate 
pinkide või ausamba ümbrus“, 
kurvastab Piret. Samas on ta 
nüüdseks juba ka kaardista-
nud, et nii mõnigi koht Aud-
rus on prügikastivaene ning 
sellele probleemile loodab ta 
leida juba kevadel lahenduse. 
„See siiski ei vabanda välja 
prügitekitajate teguviisi ning 
paneksingi kodanikele süda-
mele, kes risustavad keskkon-
da (viskavad prügi maha, eira-
vad prügi sorteerimisreegleid 
või harrastavad keskkonnale 
muid kahjulikke teguviise), et 
antud tegusid saab vaadelda 
Audru valla jäätmehooldus-
eeskirja nõuete rikkumisena 
ning vastavalt eeskirjale ja 
jäätmeseadusele on selline rik-
kumine karistatav rahatrahvi-
ga“. Piret Mäestu kutsub üles 
ka vallakodanikke märkama 
ja teavitama vallavalitsust ise-
tekkelistest prügihunnikutest 
või prügi mahapanijatest.

Kalmistute prügimajan-
dus on kitsaskoht, mida ini-
mesed ise oma käitumisega 
saaksid muuta.

Ka kalmistute prügi teki-
tab muret. Inimesed viskavad 
küünlaid ja muid mittebiola-
gunevaid jäätmeid komposti-
hunnikutesse ning vastupidi 

biolagunevaid jäätmeid prü-
gikasti. „Uruste kalmistu nägi 
väga õnnetu välja – haudade 
vahele oli tekitatud kodanike 
endi poolt jäätmehunnikud, 
mis sisaldas nii biolagune-
vaid kui ka mittebiolagune-
vaid jäätmeid. Küll oleks kurb 
minna oma lähedase rahulale 
ja näha, et see on ümbritsetud 
prügiga“, teeb Pireti nõutuks 
inimeste hoolimatus. „Nüüd-
seks oleme likvideerinud kõik 
jäätmehunnikud ning lisasime 
nii Uruste kui Audru kalmis-
tutele infosilte, mille eesmärk 
on inimeste teavitamine, kuid 
ega see üksi aita. Inimesed ise 
peavad muutuma keskkonna-
sõbralikumaks ning hooliva-
maks.“

Piret ütleb, et keskkonna 
hoidmine ja säilitamine algab 
juba väikestest sammudest – 
neid väikseid samme peame 
tegema me kõik. Kui paberi 
ja papi prügikonteiner sisal-
dab olmejäätmeid, siis antud 
prügikonteinerisisu tühjen-
datakse olmejäätmetena ning 
juba sorteeritud prügist kasu 
pole. See tähendab, et antud 
jäätmed lähevad prügimäele 
mitte taaskasutusse. „Täna-
päeva tehnoloogiad võimalda-
vad liigiti kogutud materjale 
taaskasutada ning siinkohal 
paberi sorteerimine üksi sääs-
tab juba miljoneid puid. Olgem 
keskkonna vastu sõbralikud!“, 
sõnab Piret Mäestu.

Maris Moorits

Ajaratta lood

Audru Valla Segakoori hooaeg
Audru Valla Segakoori hoo-
aeg kujunes vaheldusrikkaks 
ja rõõmupakkuvaks.

Lõppenud hooajas ei 
olnud kardetud üldlaulu-
peojärgset väsimust. Koor 
käis külas oma sõpradel ja 
võõrustas ise külalisi. Lisaks 
kontsertreisile Soome Ähtä-
risse, külastati aasta alguses 
Saaremaad, kus sõbrad Val-
jala Waldia segakoorist tä-
histasid kontserdi ja peoga 
oma 25. sünnipäeva. Audru 
vallapäevadel võõrustas 
koor külalisi Konguta Sega-
koorist Tartumaalt. Veedeti 
koos aega, sõlmiti sõprus-
suhted ja anti meeliülendav 
kontsert Audru kirikus. 

Lõppenud hooaeg pakkus 
Audru Valla Segakoorile ka 
tõsiseid muusikalisi välja-
kutseid. Veebruaris osales 
koor esimest korda Tuljaku 
laulukonkursil, milleks tuli 
omandada lühike ent nõud-
lik kava. 20. Eesti Segakoo-
ride võistulaulmisel Tuljak 
osales seekord üle 30 koori. 
C-kategooria kooride hulgas 
saavutas Audru Valla Sega-

koor kõrge 4. koha! 
Maikuu lõpus tähistati 

ühes teiste maakonna koo-
ridega 115 aasta möödumist 
Pärnu linna esimesest laulu-
peost. Pärnumaa laulupidu 
kandis pealkirja „Imede 
aias“ ja pakkus huvitava ja 
toreda elamuse. Laulupeo 
tegi eriliseks ka see, et selle 
tekstid pärinesid Audru koo-
ri oma inimese, Helle Kirsi 
sulest.

Täname oma suurepära-
seid dirigente, Tiia Tamme 
ja Annely Kuningat, kelle 
pühendunud juhtimise all 
oleme laulnud juba kaks-
teist hooaega! Audru Valla 
Segakoor ei kuulu projekti-
kooride hulka, kes tulevad 
kokku vaid mingi sündmu-
sega seoses, koori areng on 
olnud järjepidev, tekkinud 
on oma traditsioonid ja kok-
kukuuluvustunne. Loodame 
oma dirigentide juhtimisel 
vallutada veel palju põne-
vaid kontserdipaiku ja ko-
geda laulurõõmu!

Tiina Janno

Vana uueks ja noor targaks
Lähiajal on Audru vallas alus-
tamas uus ring, kus tegeletakse 
käsitööga ning mida juhendab 
pr Merje Tõnismann.

Kes on ringi sihtgrupp ja 
millega plaanite tegelema 
hakata?

Merje Tõnismann: Minu-
ga võttis kontakti Krista Kingo, 
Audru valla noorsoo- ja kul-
tuuritöö juht, ning tegi mulle 
ettepaneku hakata läbi viima 
käsitööringi eakatele, kuid minu 
nägemuse läbi võiks koos käia 
kõik, kes naudivad koostegemi-
se rõõmu ning erinevaid tarku-
seteri jagades millegi käelisega 
hakkama saavad.

Kas ma saan õigesti aru, 
et teisi õpetades plaanid ka 
ise midagi kõrva taha panna 
ehk siis nagu möönis Hugh 
Rhodes, et inimesed õpivad 
õpetades?

MT: Jah, kindlasti! Ma 
isegi mainisin Kristale, et ma 

sooviksin ühise tegemise kau-
du omandada nippe, mida meie 
vanaemad omal ajal, kui midagi 
saada ei olnud, kasutasid. Või 
on kellelgi käe sees mõni vana 
tehnika, mis tänapäeval unus-
tuste hõlma jäänud, kuid nüüd 
paslik jälle taaselustada.

Et kavas on siis vanema 
põlvkonna tarkuseterad uue 
ringiga koolis käsitöö- ja ko-
dundusetundides järeltulevale 
põlvele edasi anda?

MT: Muidugi. Ka mood 
on meil ju taaskasutus. Mingi 
ajaühiku möödudes tulevad ju 
vanad tegumoed jälle moodi, 
kuigi noored arvavad, et va-
nemad inimesed ei tea moest 
midagi. Aga vanem generat-
sioon saab tegelikult mõnusat 
äratundmisrõõmu kogeda ja 
häid noorusaegu meenutada.

Meie emad ja vanaemad on 
väga palju kogenud, õppinud ja 
enda jaoks lihtsustanud. Miks 

hakata siis jalgratast leiutama? 
Mul oleks väga hea meel, kui 
leiduks julgeid, kes tahavad oma 
kogemusi minu ja ka teistega ja-
gada. Aga see ei ole kohustus.

Mida võiks esimesele kok-
kusaamisele kaasa võtta?

MT: Esimesel korral ootan, 
et osalejal oleks kaasas vana 
(võib olla ka lahtiharutatud) 
lukk. Lukke võtan ka ise kaa-
sa, sellepärast midagi harutama 
hakkama ei pea. Mõni ilus vidin 
(pärl, sulg, minimalistlik kuju-
ke, ilus paelake või kangajupike 
vms), luku riideosaga sobivat 
tooni niit, nõel, käärid. Ainuke 
asi, mis ilmselt käsitöötegijal 
poest osta tuleks, on prossi alus, 
aga asja ajab ära ka haaknõel.

Kus, millal ja kui tihti rin-
gitegevus toimuma hakkab?

MT: Esimesel korral koh-
tume 7. oktoobril kell 16.00 
Audru Kultuurikeskuses. 
Kui koht ja valgus sobivad, siis 

võiksime hakata kokku saama 
iganädalaselt. Vaatame, kuidas 
huvi on, püüame arvestada kõigi 
soovide ja mõtetega.

Kas käsitöö tegemise ja ko-
gemuste vahetamise kõrvalt 
ka mokalaada pidamiseks 
aega jääb nagu meie esiema-
del kombeks oli?

MT: Vaikuses me kindlasti 
istuma ei hakka, aga mokalaa-
daks ma seda ka nimetada ei 
tahaks. Pigem on see naistele 
sisse kodeeritud, et maailma-
asjad aetakse korda arutelude 
käigus ning nii mõnigi segane 
asi saab selguse.

Ei saa eitada oma ajalugu, 
oma juuri – see toob kaasa 
puu kuivamise. /Anatoli Ne-
krassov/

Tänud intervjuu eest ja no-
bedaid näppe!

Sirje Suurevälja

Lavassaare rosinad saia sees
Säreveres toimus 07.08. – 
09.08.2015 Maapäev

07.08.2015 kuulutati väl-
ja Aasta küla – tunnustuse 
pälvis Leedri küla Saare-
maalt. Üritus oli suurejoo-
neline, algas rongkäigu ja 
EV Presidendi tervitusega, 
kohal olid kõik 15 Aasta 
küla nominenti. Lavassaare 
Külaseltsi esindasid Merle ja 
Eero Lillak.

Lavassaare Külaselts 
sai kingituseks Riigikogu 
kella (millega on nüüd hea 
talgulisi sööma kutsuda), 
Eesti Külaliikumise Kodu-
kant tänukirja Tunnustame 
väärtusi hoidvat ja ideeri-
kast Lavassaare alevikku. 
Pärnumaa Aasta küla 2015 
ja puidust maalitud seina-
tahvli, millel on lustakad 
rahvatantsijad k i r jaga 
RÕÕMSAM KÜLA 2015.

Au ja kiitus kõigile kü-
laseltsi liikmetele – ühine 
suur töö ja pühendumine 
on viinud meid nii kauge-
le!

15.08.2015 toimus La-
vassaares Kolme kandi 
külapäev.

Eelpoolnimetatud kü-
lapäeva idee algatajaks 
oli Lavassaare Külaselts. 
Naabritega tuleb hästi läbi 
saada ning Lavassaare 
kutsus endale külla Jõõp-
re Külaseltsi ning üle raba 

naabrid Vahenurmest – Va-
heka Seltsi. Ikka selleks, et 
omavahel rohkem tuttavaks 
saada ning tulevikus mida-
gi üheskoos ära teha. Kolme 
jõud on suurem kui ühel!

Külapäev algas spordi-
võistlustega staadionil – 
võistkondlik suusatamine, 
naisekandmine, saapavise, 
kolme jala jooks, köievedu, 
laste teatevõistlused. Spor-

divõistlused võitis Jõõpre 
võistkond, II ja III kohta jäid 
sõbralikult jagama Lavas-
saare ja Vahenurme. Lapsed 
olid nii vaimustuses, et taht-
sid veel ja veel sporti teha.

Murumängudele järgnes 
õhtu rahvamajas, kus iga kü-
laselts esines oma etteaste-
ga. Külapäeval osalejatele 
meeldisid väga nii Valvo 
Valguri pillimäng kui ka 
showtantsugrupp Nõtked 
ja karvased.

Jõõpre Külaselts sai loo-
si tahtel õiguse korraldada 
järgmine Kolme kandi kü-
lapäev. Lavassaare andis 
pidulikult üle rändkarika 
– disainitud piimanõu, kus 
on kirjas Kuni Su küla elab, 
elad Sina ka… JÕÕPRE LA-
VASSAARE VAHENURME.

Naabritele on soe terekä-
si ulatatud, aitäh Teile Jõõp-
re Külaselts ja Vaheka Selts.

Uute kohtumisteni!

Lavassaare Külaselts

Merle Lillak, Riigikogu esimees hr Eiki Nestor, EV 
President hr Toomas Hendrik Ilves, Eero Lillak. 
Säreveres 07.08.2015.

Audru vald 85 aastat tagasi
• Tänapäevasesse Audru valda kuulusid 
ka Jõõpre ja Võlla vallad. Neis valdades 
elas kokku 4617 inimest, 01.08.2015 – 5854 
inimest.

Enne:  2081 meest  Nüüd: 2927 meest
  2536 naist  2927 naist
Muudest rahvustest oli 4 venelast, 6 saks-

last, 16 muulast (Teatmeteos „Pärnumaa“ 
1930)

• Peamisteks tuluallikateks olid põllun-
dus, karjandus, metsandus ja rannikul ka 
kalandus.

• Vallas oli 836 talu, kus külvati rukist, 
talinisu, suvenisu, otra, kaera, segavilja, 
tatart, hernest, uba, läätse, lina, kasvatati 
kartuleid ja söödajuurikaid. Näiteks läätse 
külvati kokku 9 hektaril, saaki koguti kokku 
1123 kg. Suurematest koduloomadest oli 
1670 hobust, 2171 lehma, 6573 lammast ja 
2158 siga. Vallas oli 23 rehepeksumasinat 
ja 5 traktorit. Suuremad tööd tehti talgute 
korras, milledele õhtul järgnes pidu. Ma-
jad olid enamasti õlgkatustega. Igal talul 
oli suurem või väiksem puuviljaaed, kus 
kasvatati põhiliselt õunapuid ja punaseid 
sõstraid. Laialt oli tuntud Lindi Tänava talu 

puukool.
• Nõndanimetatud 

tööstusettevõtteid oli 
27, milledest võib ni-
metada järgmisi: La-
vassaare turbatööstus, 
Saulepa kivilööv, 17 
villa-, jahu- ja saeves-
kit, 12 tuuleveskit, 14 
kauplust.

•  R a hv a ko o l e 
oli kokku 8, neis 18 
õpetajat ja 399 õpi-
last. Vallas oli veel 7 
raamatukogu, 3 pos-
tiagentuuri, 4 vaeste-
maja ja 1 apteek, 1 arst 
ja 1 ämmaemand.

• Valla pikim jõgi 
on Audru jõgi, mida tuntakse erinevate 
nimede all. Väljunud Lavassaare järvest 
nimetatakse teda Müramaa ojaks, seejärel 
Jõõpre, Audru ja Kirbu jõeks. Kontrollimi-
sel selgus, et kõik nimetused on kasutusel 
ka tänapäeval.

• 1896. aastal hakkas Audru mõisnik ja-

hilindudena faasaneid kasvatama. Rahvas 
hakkas seda metsa kutsuma Härrademet-
saks, mis hiljem lühenes Härrametsaks ja tä-
napäevaks on järgi jäänud vaid Ääremetsa.

Muuseumi materjalide põhjal
Helgi Roots

Sarvi-Lauri saekaater 1920. a
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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 •

AUDRU BEEBIKLUBI 
Igal teispäeval kell 11.00 

AUDRU KULTUURIKESKUSES (Sauna 1) 

Esimene kohtumine 6. oktoobril See on ring, kus 
lauldakse ja tantsitakse koos pisilastega. Oodatud 

on vanemad koos kuni 1,5-aastaste beebidega. 
Tel. 511 5 755 Krista Kingo 

Jumalateenistus EAÕK Jõõpre Suurkannataja Georgiuse 
kirikus:
pühapäeval, 11. oktoobril kell 10.00 – liturgia, lõikustänupüha.
Teenistuse viib läbi preester Kristoforos Parts.

Pühapäeval, 11. oktoobril Audru kirikus lõikuspüha juma-
lateenistus ja sügisese leerikooli algus.

Huvialaringid ootavad
Meil kõigil on oma lemmiktegevused või hobid ja harrastused 
ning vahel mõlgub mõttes ka soov tegeleda millegi täiesti uuega. 
Kui sügistööd ühele poole saavad ja teleri ning arvutiekraani taga 
istumine ära tüütab, ongi paras aeg sammud mõnda huviringi seada. 
Audru valla noorsoo- ja kultuuritöö juht Krista Kingo on eelseisva 
sügise ringid kenasti tabelisse seadnud ja nüüd alljärgnevalt ka 
lehelugejatele uurida ja valida.

AudRu KultuuRiKesKus
Esmaspäev Kell 17.00 Naisrühm Audru Naised Maie Kalbus

Kell 17.30 Idamaine tants algajatele Heivi Tähe
Kell 18.30 Idamaine tants edasijõudnutele Heivi Tähe
Kell 19.00 Pasunakoor Õnn Tuli Õuele Ado Kirsi
Kell 19.30 Aeroobika Mari-Liis Rehe

Teisipäev Kell 11.00 Beebiring
Esimene kohtumine 6. oktoober

Krista Kingo

Kell 18.15 Tervisevõimlemine Kaire Nõmm
Kolmapäev Kell 16.00 Käsitööring

Esimene kohtumine 7. oktoober
Merje Tõnismann

Kell 18.00 Iiri tants
Esimene kohtumine 7. oktoober

Maria Krinal

Kell 19.00 Segarühm Tuuletallajad
Toimub Audru koolis

Jekaterina Põldots

Neljapäev Kell 13.00 Eakate võimlemine Mari-Liis Rehe
Kell 14.00 Naisrühm Hoiuspuu Memmed Evi Vaher
Kell 18.00 Naisrühm Hoiuspuu Jekaterina Põldots
Kell 18.30 Aeroobika Mari-Liis Rehe

Reede Kell 16.00 Tennise algõpetus
Toimub Audru spordihoones
Esimene kohtumine 2. oktoober

Jaan Moorits

Pühapäev Kell 18.00 Audru Valla Segakoor
Toimub Audru koolis

Annely Kuningas
Tiia Tamm

INFO TELEFONIL: 5300 5586, audrukultuurikeskus@gmail.com

ARuvälJA RAHvAMAJA
Kolmapäev Kell 15.30 Aruvälja Memmed 2x kuus Elma Killing

Kell 18.00 Laste rahvatants Teet Killing
Kell 19.00 Naiste võimlemine Silvi Tolmats

Neljapäev Kell 15.30 Naisrühm Aruvälja Memmed Elma Killing
Reede Kell 18.00 Laste rahvatants Teet Killing
Pühapäev Kell 12.00 Väikelaste loovusering 2x kuus Helen Maripuu

Kell 14.00 Elulooring
Laste Raamatusõprade Klubi
Toimub 1x kuus

Malle Kiis

INFO TELEFONIL: 5665 4831

liNdi RAHvAMAJA
Teisipäev Kell 16.45 Algkooliõpilaste lauluring Anne Paiste

Kell 14.00 Spordiring lastele Ene Lehtsalu
Kell 19.00 Line-tants Kaie Seger

Kolmapäev Kell 14.30 Laste kunstiring Silvi Arukase

Neljapäev Kell 14.00 Jalgpall lastele Tormi Raid

Kell 15.00 Folkloorirühm TARN 2x kuus Linda Mulk
Kell 16.45 Koolieelikute lauluring Anne Paiste

Kell 19.00 Segarühm Lindi Lappajad Maie Kalbus

INFO TELEFONIL: 5452 6833, lindirahvamaja@gmail.com

JÕÕpRe RAHvAMAJA
Esmaspäev Kell 19.00 Segarühm Jõõpre Vallatud Anu Kurm

Teisipäev Kell 15.30 Jõõpre estraadiring Anneli Suits

Kell 16.30 Naisrühm Jõõpre Vanaemad Anu Kurm

Kell 18.00 Tennis edasijõudnutele
Toimub Jõõpre koolis

Jaan Moorits

Kell 18.30 Lauluklubi Jõõpre Memmed Signe Pae

Kolmapäev Kell 16.00 Malering
Toimub Jõõpre koolis
Esimene kohtumine 7. oktoober

Eerik Philips

Kell 18.30 Aeroobika Mari-Liis Rehe
Reede Kell 15.30 Koolieelikute lauluring

Toimub Jõõpre koolis
Grünet Trumsi

Kell 18.00 Tennis algajatele
Toimub Jõõpre koolis

Jaan Moorits

Pühapäev Kell 18.00 Aeroobika Mari-Liis Rehe
INFO TELEFONIL: 512 5533

lAvAssAARe RAHvAMAJA
Teisipäev Kell 16.00 Muusikaring lastele

Esimene kohtumine 6. oktoober
Moonika Voolaid

Kell 19.00 Naisrühm Kanarbik Anu Kurm
Neljapäev Kell 16.00 Kokandusring lastele 2 x kuus

Esimene kohtumine 8. oktoober
Urve Tõrva

Reede Kell 16.00 Spordiring lastele
Esimene kohtumine 2. oktoober

Marit Mägi

INFO TELEFONIL: 5341 4304, rahvamaja@lavassaare.ee

Kohtumiseniringides! (KH)

Tel 50 45 215,  51 45 215  

meTsa- ja põllumaad
OÜ esTesT pR ostab

UUS!

UUS!

UUS!

UUS!

UUS!

UUS!

UUS!

UUS!

Andmaris Grupp OÜ

•	 Multilift	kallur
•	 Puksiirteenus
•	 Korvtõstuki	teenus
•	 Ohtlike	puude	langeta-
mine

•	 Tõstuk	 greifer	 kopa	 ja	
haaratsitega

•	 Liiva,	killu,	mulla	ja	frees
asfaldi	müük	koos	veoga

Tel: +372 517 5783
andmarisgrupp@gmail.com

Lugupeetud Leader programmist 2009-2014 perioodil 
toetust saanud Audru valla projektitaotlejad!
Pärnu Lahe Partnerluskogu 2009-2014 perioodi teostatud  
Leader projektide trükis ootab Teid Pärnu Lahe Partnerluskogu 
büroos Audru Koolis, Lihula mnt. 10, Audru vallas, Pärnumaal.

Täpsem info tel: +372 433 1053, mob: 509 2261 või e-mail: 
plpparnu@gmail.com  




